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 מכובדי,

 
 2019דוח מבקר העירייה לשנת הנדון: 

 

 . 2019את דוח מבקר העירייה לשנת בזאת  לך אני מתכבד להגיש  .1

 

נקבעו על ידי בהתבסס על תוכנית העבודה הרב שנתית, וכללו גם    2019נושאי הביקורת לשנת   .2

 ביקורות על גופים חיצוניים לעירייה. 

 

למען .3 משאביה,  של  מיטבי  ובניהול  מטרותיה  בהשגת  לעירייה  תסייע  הביקורת  כי  תקווה,    אני 

 קידום שירות יעיל ואיכותי לתושבים. 

 

היחידות .4 למנהלי  למנכ"ל,  העיר,  להנהלת  מודה  העירייה  ,  אני  המבוקרים  לעובדי  על  והגופים 

 שיתוף הפעולה. 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,
 
 

 .M.Aרו"ח )עו"ד( אריה ברסקי, 
 מבקר העירייה 

 והממונה על תלונות הציבור 

 לכבוד
 ראש העיר  -מר אלי שבירו 
 עיריית אריאל 

 כאן

 

 עיריית אריאל 
 מבקר העירייה 

 והממונה על תלונות הציבור



תוכן העניינים

עמוד שם הדו"ח מ.ס. 

4 דוח מבקר העירייה בנושא ניהול מכרזים בחברה הכלכלית לאריאל 1

25 דוח מבקר העירייה בנושא סקר סיכונים באיגוד ערים לאיכות סביבה שומרון 2

48 דוח מבקר העירייה בנושא תכנית עיר ללא אלימות 3
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דוח מבקר העירייה בנושא 
ניהול מכרזים בחברה 

הכלכלית לאריאל



 ניהול המכרזים בחברה הכלכלית לאריאל בע"מ בנושא דו"ח מבקר העירייה

 

 מבוא 1

 

 ללי כ 1.1

( נבדק נושא  "העירייה"כנית העבודה הרב שנתית של מבקר עיריית אריאל )להלן:  במסגרת תו

(, לתקופה המתחילה ביום  "החברה")להלן:    לאריאל בע"מ   הכלכלית  ניהול המכרזים בחברה

 (."התקופה הנבדקת")להלן:  31/12/2019ומסתיימת ביום  01/01/2018

 

)להלן:   והשומרון  יהודה  באזור  השוכנת  אריאל  העיר  של  הייחודי  המשפטי  מצבה  בשל 

(, הרי שככל הרשויות השוכנות באיו"ש, לא חלים עליה החוקים הטריטוריאליים של  "איו"ש"

ו/או את ההנחיות    מדינת ישראל הריבונית. ע"מ להחיל  את חוקי המדינה הטריטוריאליים 

אלו )כגון חוזרי מנכ"ל משרד הפנים וכד'(, על מפקד האזור )או  המקצועיות הנגזרות מחוקים  

ידו( להחיל אותם בפועל, וזאת מאחר וה נית  הריבובעל הסמכות    ו ינמי שמונה לצורך כך על 

 . בפועל באיו"ש

 

בהתאם לחוו"ד היועמ"ש של העירייה, בפועל, העירייה נוהגת ככל עירייה במדינת ישראל  

הנחיה של ראש העיר  כן, בהתאם ל-ל משרד הפנים. כמוי מנכ"ופועלת עפ"י ההנחיות בחוזר

הרי למעט   הקודם,  העירייה,  על  במלואה  חלה  הישראלית  החקיקה  כאילו  לפעול  שעלינו 

 )כגון בענייני תכנון ובניה(. אחרת ברירה לעירייה  במקרים שבהם אין

 

במד-כמו אחרות  לערים  אריאל  העיר  בין  הדינים  להשוואת  שאיפה  מתוך  ישראל,  כן,  ינת 

עמדת העירייה הינה כי גם אם חוזרי המנכ"ל והנחיות מקצועיות אחרות, לא הוחלו באופן 

מפורש ע"י הממונה, הרי שהעירייה כפופה להוראות משרד הפנים ככל עיר אחרת, והדבר  

 . מקבל ביטוי גם בכל דיון בבתי המשפט באופן קבוע ובהסכמת בית המשפט

 

התבססה על צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'  הביקורת  לאור האמור,  

המקומיות    ;("הצו")להלן:    1981-תשמ"אה  (,892 המועצות  והשומרון(תקנון  ,  )יהודה 

  יהודה [ )משולב   נוסח( ]מכרזים)  המקומיות  המועצות  כללי(;  "התקנון")להלן:    1891-תשמ"אה

)הקמת  ;  2018- ט"התשע(,  ושומרון העיריות  התש"םצו  העיריות  1980-תאגידים(,  תקנות   ;

הנחיות מקצועיות של הגורמים השונים במשרד ;  2006-)נציגי העיריה בתאגיד עירוני(, התשס"ו 

 הפנים, וכן בהתאם להוראות כל דין.

 

מר לצורך ביצוע הבדיקה, קיימה הביקורת פגישות עבודה ו/או שיחות עם הגורמים הבאים:  

  ככל   נוספיםגורמים  ;  מנהל א.ת אריאל מערב  -מר רועי מורד  ;  החברה מנכ"ל    -יונתן רימון  

   בהתאם לצרכי הביקורת. שנדרשו

 

הביקורת מציינת לחיוב את שיתוף הפעולה של הגורמים השונים בחברה, אשר תרם לעריכת  

 ביקורת יעילה וחיובית.  
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 ניהול המכרזים בחברה הכלכלית לאריאל בע"מ בנושא דו"ח מבקר העירייה

 

 ביקורת בפני האסמכתאות שהוצגו  1.2

 במסגרת הליך הבדיקה הונחו בפני הביקורת האסמכתאות הבאות:  

יר  המכרזים במלואם כפי שפורסמו הכוללים לוח זמנים, כתבי כמויות, טפסי הצעת מח .א

 ; ונוסח החוזה המוצע

 ;המכרזים ם שלאומדני .ב

 ; ים בעיתונותהמכרז  ימוהעתק פרס  . ג

 ;פרוטוקול המכרז .ד

 ; פרוטוקול פתיחת מכתבים .ה

 ;פרוטוקול סיור קבלנים .ו

 ; הודאות זכיה/ הפסד .ז

 ; כרטסת ספקים מהנה"ח .ח

 ; אסמכתאות נוספות בהתאם לצרכי הביקורת .ט

 

 מתודולוגיית הבדיקה  1.3

 הבאים:הביקורת התבצעה בשלבים  

 ; חברהקיום פגישות עבודה עם הגורמים האמונים ב  .א

 ; פנייה לקבלת אסמכתאות עפ"י צורכי הביקורת .ב

בכפוף לצורכי הביקורת, לרבות    חברה קיום פגישות עבודה משלימות עם גורמים נוספים ב  . ג

 ;המצאת אסמכתאות משלימות

 חברה הרלבנטיים בניתוח החומר, הנתונים וההסברים שהתקבלו בפגישות עם הגורמים   .ד

האמונים  הגורמים  להתייחסות  ביקורת  דו"ח  בטיוטת  והממצאים  הנתונים  והעלאת 

 ;חברהב

 

 מגבלות בביקורת  1.4

כל למותר לציין, כי לא היו כל מגבלות בביקורת, והביקורת זכתה לשיתוף פעולה מלא מצד  

 חברה. הגורמים האמונים ב 

 

 התייחסות המבוקר  1.5

התיי29/06/2020ביום   התקבלה  שהוצגו  ,  כפי  הביקורת,  לממצאי  החברה  מנכ"ל  של  חסותו 

 בטיוטת דוח הביקורת שנשלחה להתייחסות החברה. 

 

ו/או הסברי החברה, הדבר קיבל ביטוי  למותר לציין, כי במקום בו הביקורת קיבלה את הערות  

 בגוף הדוח. 
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 ניהול המכרזים בחברה הכלכלית לאריאל בע"מ בנושא דו"ח מבקר העירייה

 

 עיקרי הממצאים והמלצות הביקורת 2

 
 והמלצות הביקורת: עיקרי הממצאיםלהלן פירוט 

 

הסעיף 
 המלצות הביקורת  הביקורת  עיקר ממצאי הנושא הנבדק  בגוף הדוח

 הרכב ועדת המכרזים וניהול המכרזים  3.4

התאמה בין חברי הוועדה בפועל לחברי   3.4.2
 הוועדה שמונתה 

שמונתה   המכרזים  ועדת  הרכב  בין  התאמה  קיימת  להרכב  לא 
 ועדת המכרזים הפועלת בחברה 

שהרכב   באופן  המכרזים,  ועדת  חברי  מינוי  את  לעדכן  החברה  על 
על ידי  חברי הוועדה בפועל יהיה תואם להרכב חברי הוועדה שמונו  

 החברה 

)קוורום(,   אופן קבלת ההחלטות בוועדה  3.4.4 נמצא, כי לא קיימת הקפדה על קיומו של מניין חוקי 
 ישיבות של ועדת המכרזיםלצורך קיום 

בכל   כי  להקפיד  ועדת המכרזים  חוקי  על  מניין  יתקיים  ישיבותיה 
 (50%שאינו פוחת מרוב חבריה )מעל 

 נתונים בתיקי המכרזים תיעוד ושימור  3.4.11
ככלל, קיימת הקפדה על תיעוד ושימור נתוני המכרזים, אולם לא  

נתונים יש לשמור  קיימים נהלי עבודה מחייבים המגדירים אילו  
 וכד' 

מומלץ, כי הנהלת החברה תקבע נהלי עבודה מחייבים המסדירים  
את אופן עבודת ועדת המכרזים, ובכלל זה את נושא תיעוד ושמירת  

 הנתונים בתיקי המכרזים

 קבלת ההצעות ופתיחת תיבת המכרזים  3.5

 קבלת מסמכי המכרז  3.5.1

מזכירת החברה ולא  מפתחות תיבת המכרזים נמצאים אצל   .א
אצל   ועדת    2מופרדים  ע"י  לכך  שהוסמכו  שונים  גורמים 

 המכרזים 
מקובעת   .ב ואינה  ניידת  הינה  המכרזים  תיבת  כי  נמצא, 

 למקומה 

למנות   .א המכרזים  ועדת   / החברה  מנכ"ל  שונים    2על  גורמים 
תיבת   של  אחד  מפתח  על  בנפרד  אחד  כל  אחראים  יהיו  אשר 

 המכרזים 
תשקול לקבע את תיבת המכרזים למקומה  מומלץ, כי החברה   .ב

פגמים   בגין  לעתירות  החברה  חשיפת  את  ימנע  אשר  באופן 
 אפשריים בהליך המכרז הנובעים מניידות תיבת המכרזים 

 פתיחת תיבת המכרזים 3.5.2

  14נמצא מקרה, בו ועדת המכרזים התכנסה לאחר שחלפו   .א
 ימים המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 

נמצאו   .ב תיבת  לא  פתיחת  מועדי  בדבר  הודעות  העתקי 
נוכח   להיות  רשאי  אדם  שכל  הודעה  הכוללות  המכרזים, 

 במעמד פתיחת תיבת המכרזים 
כי   . ג החברה מגבילה את מועד הגשת ההצעות למועד  נמצא, 

העשוי   באופן  המכרזים,  תיבת  לפתיחת  מאוד  הסמוך 
והתחרותיות   השוויון  בעקרונות  הפוגמת  כהגבלה  להיחשב 

 במכרזים 

על ועדת המכרזים להקפיד על מועדי ישיבותיה בהתאם לנדרש   .א
 בתקנון 

הודעות   .ב משלוח  על  להקפיד  בחברה,  האמונים  הגורמים  על 
למשתתפים במכרזים, בהן יפורטו מועד פתיחת התיבה וזכאות  
כנדרש   המכרזים,  תיבת  פתיחת  במעמד  להשתתף  אדם  כל 

 בתקנון 
בחבר . ג הקיים  הנוהג  את  לבחון  המכרזים  ועדת  ולקבוע  על  ה, 

יותר, באופן שימנע כל אפשרות   מועדי הגשת הצעות גמישים 
 לערער על הגינות הליך המכרזים

 פסילת הצעות 3.6

המכרזים   בחירת ההצעה הזוכה  3.6.2 שוועדת  מבלי  זכתה,  יחידה  הצעה  בו  מקרה,  נמצא 
 נימקה את החלטתה לבחור בהצעה זו 

על   ועדת המכרזים להקפיד  בעת  בפרוטוקול  נימוקים  הכתיבת  על 
 בחירה בהצעה יחידה, וזאת בהתאם לנדרש בתקנון 
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 ניהול המכרזים בחברה הכלכלית לאריאל בע"מ בנושא דו"ח מבקר העירייה

 

 הדו"ח המפורט 3

 

   ים כללייםנתונ 3.1

החברה הכלכלית לאריאל בע"מ, הינה חברה פרטית אשר נוסדה ע"י המועצה המקומית אריאל  

 )כיום עיריית אריאל( בכפוף להוראות הצו והתקנון.  

 

בהתאם  23/03/1989ביום   של החברה  תזכיר ההתאגדות  יו"ש את  על מחוז  אישר הממונה   ,

 ישומה של החברה ברשם החברות. הסתיים הליך ר  11/05/1989להוראות הצו, וביום 

 

בהתאם לנתוני רשם החברות, מלוא מניותיה של החברה הוקצו למועצה המקומית אריאל,  

 מהון המניות המוקצה של החברה מוחזק ע"י עיריית אריאל.  100%וכיום  

 

  שיותר   חברה"כדלהלן:    עירונית  חברה  רימגד  1985- ה"התשמ,  התקציב  יסודות  לחוק  21  סעיף

  רשות   בידי  הם  שלה  הדירקטורים  מספר  ממחצית   יותר  למנות   הזכות  או  ההצבעה  כוח   ממחצית

  בת  חברת  או   אחרת   עירונית  חברה   עם   או   המדינה  עם  יחד   מקומית  רשות  בידי  או   מקומית 

 . "עירונית

 

  מחויבויותיה  ולמינוף מדיניותה  למימוש  העירייה של  מקצועית-הביצועית הזרוע  החברה הינה

 . והסביבה אריאל תושבי  של החיים ואיכות  הכלכלית  הפעילות רמת להעלאת 

 

 כדלהלן: לתזכיר ההתאגדות של החברה,   2, מפורטים בסעיף החברהשלשמם נוסדה  מטרותה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החברה מוסמכת  אר  מפרט רשימה לא סגורה של פעולות  לתזכיר ההתאגדות    3סעיף  כן,  -כמו

 מטרותיה. קידום בצע לשם ל
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 דגם הביקורת מ 3.2

 במהלך התקופה הנבדקת.בדיקת הביקורת התמקדה באופן ניהולם של המכרזים הפומביים  

 

לביצוע התקשרויות    מכרזים פומביים  6החברה  התקופה הנבדקת, פרסמה  במהלך  יצוין, כי  

 כמפורט להלן: , ("אוכלוסיית הביקורת")להלן:  שונות

 

 שם המכרז מספר מכרז

 15מעון יום גלבוע  1/2018

 בניית קומה ג' במרכז הספורט אריאל 2/2018

 מיזוג קומה ג' במרכז הספורט אריאל 3/2018

 שדרוג מערכות מיזוג בהיכל התרבות  4/2018

 ( ההמכרז לא בוטל )עבר לעיריי –מעון יום גלבוע  5/2018

 הקמת ישיבת נצר מטעי 6/2018

 

במהלך   כי  יצוין,  אף  זה  כלל.2019שנת  בעניין  פומביים  מכרזים  פרסמה  לא  החברה   , 

 

כלל   את  בחנה  הביקורת  הביקורת,  אוכלוסיית  היקף  ולאור  האמור,  המכרזים  לאור 

 אוכלוסיית הביקורת. שב
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 תחולת חובת קיום מכרזים על החברה הכלכלית לאריאל בע"מ  3.3

הדברים   כי  יצויןבראשית  המחייבהוראות  ,  באזור  ו החקיקה  עירוני  כתאגיד  החברה  את  ת 

במפורש על החברה את חובת המכרזים בהתאם לדין המחייב את    ות מטיל  ןיהודה ושומרון, אינ 

 יתר התאגידים העירוניים הפועלים בהתאם להוראות החוק הישראלי. 

 

תאגיד עצמאי ונפרד בפעילותו ובצורתו המשפטית  החברה הינה  יחד עם זאת, ועל אף שככלל  

דנן,  ) הרימהעירייה  ( פרטיתחברה  במקרה  אריאלעיריישמכיוון    ,  מהון    100%מחזיקה    ת 

כן, החברה משמשת -כמו  .החברב  בעלות מלאה  המוקצה של החברה, לעיריית אריאלהמניות  

 הינן באחריות העירייה.  שונות אשר במקור כגורם ביצועי מטעם העירייה, לצורך יישום פעולות  

 

אשר    הינה פרטית ונפרדתהכלכלית לאריאל    החברהעל אף שש  ,הביקורת סבורה  לאור האמור 

הבלעדי דעתה  לשיקול  בהתאם  עצמה  את  שונות החבר  עלחלות  שהרי  ,  מנהלת  הוראות  ה 

בכלל ובדיני    דין המנהלי המחייב את העירייהעקרונות הבהתאם ללפעול גם  המחייבות אותה  

 ., כפי שיפורט להלןהמכרזים בפרט

 

ובהתאם לקביעות  נושא כפיפות תאגידים עירוניים לחובת המכרזים נדון בהרחבה בפסיקה,  

תאגידים עירוניים מהווים  חוזרות ונשנות של ביהמ"ש העליון ובתי המשפט לעניינים מנהליים,  

התאם לסמכויותיה של העירייה, וע"כ  זרוע ביצועית של העירייה אליה הם שייכים, ופועלים ב

   . כפופים דין המנהלי המחייב את העירייה

 

נ' עיריית ת"א  313/82בבג"ץ  בעניין זה אף נקבעה הלכה מנחה   לפיה, התאגיד  ,  בעניין צוקר 

שהוא "היד", מוגבל באותן  העירוני הוא "ידה הארוכה של העירייה", וע"כ התאגיד העירוני  

   ף", שהיא העירייה עצמה.הגבלות החלות על "הגו

 

שונות  כן,  -כמו לפעול  את  בתי המשפט  וקבעו  חזרו  בהזדמנויות  העירוניים  חובת התאגידים 

על ידם כזרוע הביצועית של העירייה, בהתאם לדין המחייב את העירייה,  בנושאים שמבוצעים 

 בדגש על חובת עריכת מכרזים ואופן עריכתם בפועל. 

 

המוטלת על התאגידים העירוניים  בדבר עריכת מכרזים  , כי החובה  מציינתהביקורת  בעניין זה  

בג"ץ ובית  ת  ואינה מוגבלת רק מחוץ לאזור יהודה ושומרון, וזאת מאחר שפסיקמכוח הפסיקה,  

על   המכרזים  חובת  הוחלה  שטרם  מאחר  וע"כ  האזור,  בתוך  גם  מחייבים  העליון  המשפט 

הרי שבהתאם לפסיקה כאמור חובה זו חלה גם על   תאגידים עירוניים ביו"ש במסגרת התקנון,

, וזאת בנוסף על החלטת עיריית  תאגידים עירוניים ביו"ש, ובכללם החברה הכלכלית לאריאל

אשר החילה על עצמה את הוראות משרד הפנים אף אם לא הוחלו ע"י הממונה כאמור  אריאל  

 לעיל.  1.1בסעיף 

 

דין הוראות חוזר המנהל  "כי    164/08קבע בעת"ם    ביהמ"ש לעניינים מנהלייםבנוסף יצוין, כי  

הכללי כדין חקיקת משנה המחייבת את הממשלה ואת הרשות המקומית, תוקפן של הוראות  

מנהליות מהנחיות  יותר  חזק  הנורמטיבי  שתוקפן  תקנות"  "מעין  למצער,  הינו,   . "אלה 
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הפנים מס'  05/04/2011ביום   מנכ"ל משרד  חוזר  פורסם  ההנחיות  , במסגר2/2011,  רוכזו  תו 

בתאגידים   מכרז  עריכת  חובת  נקבעה  היתר  ובין  עירוניים,  תאגידים  בנושא  המחייבות 

 העירוניים, כדלהלן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כלל התאגידים  בהתאם להוראות ולכללים המחייבים את  בוצעה    הביקורת  ,לאור כל האמור

עריכת  העירוניים ואופן  חובת  שהמכרזים,    בנושא  על  כפי  בשינויים  חלים  אריאל  עיריית 

 הנדרשים. 
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 הרכב ועדת המכרזים וניהול המכרזים  3.4

 הרכב חברי הוועדה  3.4.1

 כדלהלן: בעירייה, מינוי ועדת המכרזים   חובתלתקנון קובע את )א( 38סעיף 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

עולה, כי    ( 4/2014מס' החלטה  )  1/2014מס'    החברה  ישיבת דירקטוריון   פרוטוקול  קירתמס

 . ובפקודת העיריות  בתקנון   הינו בהתאם לנדרש ועדה והמוזמנים לישיבותיה,  ו הרכב חברי ה
 

 להרכב הוועדה שמונתה התאמה בין חברי הועדה בפועל  3.4.2

  4, מונתה ועדת מכרזים הכוללת  לתקנון)א(  38סעיף  הביקורת נוכחה, כי בהתאם להוראות  

 . וועדהחברי 
 

האמור אף  כי  על  נוכחה,  בין  לא    הביקורת  מלאה  התאמה  הועדה שמות  קיימת  חברי 

לבין פירוט חברי ועדת  של ועדת המכרזים בתקופה הנבדקת,  החתומים על הפרוטוקולים  

כן יצוין, כי על    .כאמור  1/2014אושר בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מספר  המכרזים כפי ש

   .בלבד חתומים שני חברי ועדהשנבדקו פרוטוקולים של המכרזים  ה
 

 :1/2014 מס' כפי שאושר בישיבת הדירקטוריון  להלן פירוט שמות חברי ועדת המכרזים

 יו"ר הועדה  -אבי עזר  מר  .א

 חברת וועדה  -ורד טויל  גב'  .ב

 חבר וועדה  -עדנאן עיסא מר  .ג

 חבר וועדה  -ג'והר חלבי מר  .ד
 

אף שגורמים שונים כבר ש  מראהעיון בהרכב חברי הוועדה המפורט לעיל  בעניין זה יוער, כי  

מועסקים בניהול החברה ו/או העירייה, וע"כ היה על החברה לעדכן את הרכב חברי  אינם  

 הוועדה, הדבר טרם בוצע. 
 

 : לממצא זה תגובת מנכ"ל החברהלהלן 

  עיסא  עדנאן . 1/2014 בישיבה  חברים 4  מונו  שכתבתם כפי . המכרזים לוועדת  המינויים נושא את בדקתי " 

  היו  כ " סה.  אותם  החליפו(  עיר  ומהנדס   גזבר )  תפקידים  ובעלי  העיריה  עבודתם   את  סיימו   חלבי   והר'וג

  לאשר   הסכים  לא  הפנים  שמשרד  אציין .  חברים  2  הוא  חוקי   מניין   ולכן   המכרזים  בוועדת  חברים  ארבעה

  של   האישור  ב " מצ .  חברה  של   החדש   התקנון  אישור   הסתיים   ולא   כיוון  האחרונות   בשנים  חדשים   דירקטורים

  הדירקטורים   את  אישרו   לא  עדיין   הפנים  משרד   התקנון   שאושר  למרות.  לאחרונה  שהתקבלה  החדש  התקנון 

 . " חדשה מכרזים ועדת לקבוע   נוכל החדשים הדירקטורים מינוי   אישור  לאחר (. העיריה עובדי) החדשים

 

 : להלן התייחסות הביקורת לתגובת החברה

 כדי לשנות את ממצאי הביקורת בנושא זה. אין בתגובת החברה 
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 ים מכרזב סף קביעת תנאי  3.4.3

מהווים אמצעי סינון ראשוני  הוגנים ושוויוניים ככל שניתן,    קביעת תנאי סףבפסיקה נקבע, כי  

,  הצעות שאינן ראויות. תנאי הסףעל מנת להרחיק מהליך המכרז מציעים שאינם ראויים ו/או  

עריכת המכרזים, עקרון  של  הבסיסי  הרעיון  לכאורה תחת  חותרים  טיבם הם   אף שמעצם 

ל לאפשר  המ  חברה נועדו  של  ויכולותיהם  איכותם  את  מחדלקבוע  לכל  ציעים  ולאפשר   ,

בדרישות   המציעים  תעמוד  והצעתם  היה  במכרז,  לזכות  שווה  הזדמנות  בהם,    העומדים 

 . מאידך

 

ראוי לתת תשומת לב מרובה לעניין קביעת תנאי הסף, על מנת שתנאי הסף  כן נקבע, כי  -כמו

לאפשר   הינה  המכרז  עריכת  מאחר שמטרת  וזאת  סבירות,  בחוסר  הגבלה הלוקה  יהוו  לא 

דגיש את עקרונות היסוד של דיני  כל האפשר )באופן המלקבל הצעות ראויות רבות כ  חברהל

 לבחור בהצעה הטובה ביותר.  חברההמכרזים(, ובכך לאפשר ל 

 

עולה, המכרזים  בתיקי  הנתונים  בכי    מסקירת  הקפדה  סף    חברהקיימת  תנאי  קביעת  על 

וזאת  ואף הקפדה על פסילת הצעות שלא עומדות בתנאי הסף שנקבעו    ,המכרזים  סבירים בכל

ל לאפשר  מנת  האפשריים על  להתמודד  מציעים  שווה  מתמודד    ,הזדמנות  כל  לפסול  ומנגד 

 אלו. בסיסיים שאינו עומד בתנאים 

 

 אופן קבלת ההחלטות בוועדה 3.4.4

ועדת המכרזים, המניין החוקי הנדרש לישיבות הוועדות ובכלל זה  לתקנון קובע את   49סעיף 

 וכן את אופן קבלת ההחלטות, כדלהלן:

 

 

 

 

 

קיימת הקפדה לא  כי  נמצא  מעיון בפרוטוקולים של ישיבות ועדת המכרזים שנדגמו עולה,  

 .ם( כנדרשרּועל קיומו של מניין חוקי )קוֹו

 

 : לממצא זה תגובת מנכ"ל החברהלהלן 

  2018  בשנת   המכרזים  ועדות  של  בפרוטוקולים  שלי   עיון   3.4.2  לסעיף  שלי   בהתייחסות  האמור  לאור" 

 . " זוכים  לגבי  החלטות שקיבלו  בישיבות חברים 2  תמיד  שהיו  מצאתי 

 

 : להלן התייחסות הביקורת לתגובת החברה

חברי ועדה בלבד,    2הביקורת אינה מקבלת את הסבר החברה בדבר קיומו של מניין חוקי בהשתתפות  

   .חברי הוועדה בישיבותיה  רובחובת נוכחות  וזאת לאור 

צורף לתגובת  אושר לאחרונה ו, כי גם בהתאם לתקנון החדש של החברה )אשר  בעניין זה לא למותר לציין 

 חברי ועדה על מנת לקיים מניין חוקי.  3ות החברה(, נקבע במפורש שנדרשים לפח
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 פנקס המכרזים  3.4.5

כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנון, קובע את חובת ניהול פנקס המכרזים, ל  7סעיף  

 כדלהלן: 

 

 

 

 

רישום ע"ג גיליון אלקטרוני, אשר נועד לשמש כפנקס  החברה מנהלת  מן הביקורת עולה, כי  

מכרזים ממוחשב, ובו נרשמים כל הפרטים הנוגעים למכרז, ובכלל זה מס' המכרז )סידורי(,  

 מועד פרסום המכרז, שם המכרז ושם הזוכה.

 

 זה גם את הפרטים דלהלן:  הביקורת ממליצה להוסיף למסמך

 ; )ככל שקיים( פרטי יועץ המלווה את המכרז .א

 ;תאריכי הגשת שאלות .ב

 ; מועד אחרון להגשה .ג

 ;שהתקבלו פרטים בדבר מועדי ישיבות הוועדה וההחלטות .ד

 

 פרסום מכרז פומבי 3.4.6

קובע את אופן פרסום המכרז הפומבי,    כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנון,ל  9סעיף  

 כדלהלן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ולהלן ממצאיה: הביקורת בחנה את אופן פרסום המכרזים שנדגמו, 

 תוכן ההודעות שפורסמו, הינו בהתאם לנדרש בתקנון. ככלל,  .א

 .  פורסמו בהתאם לנדרששנדגמו כל המכרזים  .ב

 

 : , לממצא זהמנכ"ל החברהשל  תגובתולהלן 

  כל   מפרסם  ל " משכ   –   המקומי  השלטון   של  וכלכלה   למשק  החברה  דרך   פורסמו   החברה  של   המכרזים  כל" 

  ל"משכ  של   הכולל   החיוב   מופיע   המכרז   חומר  בתיק .  ל" משכ   ובאתר   כלכליסט  עיתון ,  גלובס  בעיתון   מכרז

 . " וכלכליסט   גלובס העיתונים בשני  שהופיע הפרסום בצירוף

 

 : להלן התייחסות הביקורת לתגובת החברה

 הביקורת מקבלת את הסברי החברה, והממצא תוקן בהתאם. 
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 הכנת מסמכי המכרז   3.4.7

מהם מסמכי המכרז הנדרשים, כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנון, קובע  ל  10סעיף  

  :כדלהלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עריכת מסמכי המכרזים בהתאם  על  בחברה  קיימת הקפדה  ככלל,  כי  מבדיקת הביקורת עולה,  

 . ובהתאמה לצורכי החברה  בתקנון לנדרש

 

 עלויות  אומדן הכנת 3.4.8

שבתקנוןכללי  ל  11סעיף   )מכרזים(  המקומיות  חובת  המועצות  את  קובע  ו ,    הפקדתעריכת 

 בתיבת המכרזים, כדלהלן: אומדן המכרז
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על עריכת אומדנים באמצעות יועצים    קיימת הקפדה  ככלל,  עולה, כיתיקי המכרזים    מסקירת

מספר ימים לפני    לתיבת המכרזים  ניםאומד הת  והכנסת מעטפ  לחיצוניים מקצועיים, וכן ע

 וזאת בהתאם לנדרש בתקנון. מועד פתיחת תיבת המכרזים, 

 

 המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז  3.4.9

שבתקנוןל  12סעיף   )מכרזים(  המקומיות  המועצות  המועד    , כללי  קביעת  אופן  את  קובע 

 האחרון להגשת מסמכי המכרזים, כדלהלן:

 

 

 

 

 

להגשת ההצעות בהתאם  קיימת הקפדה על קביעת המועדים    חברהמן הביקורת עולה, כי ב

 לנדרש בתקנון. 

 

 הגשת מסמכי המכרז אופן  3.4.10

ז  כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנון, קובע את אופן הגשת מסמכי המכרל  13סעיף  

 ע"י המציעים, כדלהלן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

כי  העלתההביקורת  בדיקת   בחברה,  הקפדה  בהתאם    על   קיימת  המכרזים  מסמכי  קבלת 

מבוצעת בין היתר, בדיקה של תקינות  לנדרש בתקנון. כן יצוין, כי עם פתיחת תיבת המכרזים,  

 הטפסים בהתאם לדרישות המכרז.

 

 בתיקי המכרזים  נתונים תיעוד ושימור 3.4.11

על אף שבתקנון לא מפורטות הנחיות המתייחסות לאופן תיעוד ושימור תיקי המכרזים, הרי  

על ועדת המכרזים וכן בהתאם לעקרונות היסוד של המכרזים,  ,  שבהתאם לכללי מינהל תקין 

לדאוג לתיעוד ושמירה נאותה של המידע המתייחס למכרזים, באופן שיאפשר פיקוח ובקרה  

 . , אף בדיעבדנאותים על הליכי המכרזים

 

מפני   הרתעה  אמצעי  מהווים  המכרזים  נתוני  של  נאותים  ושמירה  תיעוד  כי  לציין,  למותר 

אפשרית מחד, ואמצעי לשמירה על עקרונות היסוד של המכרזים ובכלל זה יחס הוגן  שחיתות  

 ושוויוני מצד ועדת המכרזים כלפי המציעים.
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כי ככלל, קיימת הקפדה על    ,ונוכחה  חברה יעוד ושמירת הנתונים ב הביקורת בחנה את אופן ת 

 שמירת כלל מסמכי המכרזים לרבות מעטפות המציעים והפרוטוקולים. 

 

אף שקיימת הקפדה על תיעוד ושמירת מסמכי המכרזים כאמור, , כי  יצויןעל אף האמור  

 . זהבחברה לא קיימים נהלים כתובים ומחייבים המסדירים את נושא חשוב 
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 קבלת ההצעות ופתיחת תיבת המכרזים  3.5

 קבלת מסמכי המכרז  3.5.1

שבתקנוןל  14סעיף   )מכרזים(  המקומיות  המועצות  אתכללי  קובע    מסמכי   לתקב  אופן , 

 : ןכדלהל, המכרזים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 , בהתאם לנדרש בתקנון, ולהלן ממצאיה: חברהבאופן קבלת המסמכים הביקורת בחנה את 

 

 . קיימת תיבת מכרזים ייעודית, אשר ננעלת בשני מנעולים בחברה .א

 

גורמים שונים   2חברה בלבד ולא אצל  מזכירת ה אצל  נמצאים    תיבת המכרזים  מפתחות .ב

 .כנדרש בתקנון

 

ב .ג הקפדה  הכנסת חברה  קיימת  בטרם  ההצעות  הגשת  מועד  בדבר  נאות  רישום  על 

 . המעטפות לתיבה, וזאת בהתאם לנדרש בתקנון

 

זה   ולציין,בעניין  להוסיף  מבקשת  המכרזים    הביקורת  תיבת  החברה  כי  ניידת  של  הינה 

פגמים למקומה  מקובעתואינה   בשל  לעתירות  החברה  את  לחשוף  עשויה  אשר  עובדה   ,

 אפשריים בהליך המכרז. 
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 פתיחת תיבת המכרזים  3.5.2

שבתקנון,ל  15סעיף   )מכרזים(  המקומיות  המועצות  פתיחת    קובע  כללי  אופן  תיבת את 

 המכרזים, כדלהלן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממצאיה:  הביקורת בחנה את אופן פתיחת תיבת המכרזים בהתאם לנדרש בתקנון, ולהלן

 

ככלל, קיימת הקפדה על כינוס    כימסקירת הפרוטוקולים של המכרזים שנדגמו עולה,   .א

בתוך   המכרזים  שנקבע    14ועדת  האחרון  מהמועד  המכרזים.ימים  מסמכי   להגשת 

כי נמצא,  האמור  אף  ביום   6/2018במכרז    על  הינו  המכרז  להגשת  האחרון  התאריך 

ביום    27/12/2018 התכנסה  המכרזים  שחלף  כלומר  ,  20/01/2019ועדת  הזמן  פרק 

וזאת בניגוד   ,יום  14ז ועד להתכנסות הוועדה עלה על  רלהגשת המכמהמועד האחרון  

 . לנדרש בתקנון

 

הביקורת לא מצאה בתיקי המכרזים שנדגמו, העתקים של הודעות בדבר מועד פתיחת   .ב

תיבת  פתיחת  במועד  נוכח  להיות  רשאי  אדם  כל  כי  הודעה  הכוללת  המכרזים  תיבת 

 .המכרזים

 

מתן אפשרות להגשת ל החברה, קיימת הקפדה על  על אף האמור יצוין, כי לדברי מנכ"

ההצעות רק מספר שעות בסמוך למועד פתיחת תיבת המכרזים, אז מודיעים למשתתפים  

 . כי הם רשאים להשתתף בישיבת פתיחת תיבת המכרזים

 

הביקורת סבורה, כי שיטה זו לפיה המציעים מוגבלים להגיש את הצעותיהם בעניין זה  

למועד   בסמוך  השוויון  רק  בעיקרון  הפוגמת  הגבלה  מהווה  המכרזים,  תיבת  פתיחת 

ו/או הכרזה על זוכים הוות עילה לעתירות לפסילת מכרזים  והתחרותיות, ואף עשויה ל

 במכרזים אלו. 
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 : , לממצא זהמנכ"ל החברהשל  תגובתולהלן 

 מפורט  המכרז  תנאי   ובגוף  כיוון   מעטפות  לפתיחת  למציעים  נפרד  זימון  להוציא  נוהגת  לא  החברה" 

 . " מציע לכל  זימון  מהווה  וזה  המעטפות לפתיחת   - ושעה יום –  מועד

 

 : להלן התייחסות הביקורת לתגובת החברה

הביקורת אינה מקבלת את הסבר החברה בנושא זה, וזאת מאחר שהנוסח המפורסם ע"י החברה  

יש לציין  , לפיו  )ג( לתקנון )כמפורט לעיל(15בהתאם להוראות סעיף    אינו תואם את הנוסח הנדרש

 . תיבת המכרזיםכל אדם רשאי להיות נוכח במועד פתיחת ש

 

 מעטפותהת המכרזים ופתיחת תיב יפרוטוקול וניהול רישום 3.5.3

ניהול הפרוטוקול כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל  16סעיף     , קובע את אופן 

 , כדלהלן:הוועדה חלה החובה לנהל בכל ישיבותיהעל אשר 

 

 

 

ב  כי קיימת הקפדה  עולה,  לצורך תיעוד    חברהמן הביקורת  ועדת המכרזים  כינוסה של  על 

,  פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות, ובמעמד זה נרשם פרוטוקול המתעד את תוכן המעטפות

 וזאת בהתאם לנדרש בתקנון.

 

 רישום מסמכי המכרז  3.5.4

וסימון  חובת ואופן רישום    , קובע אתכללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל  17סעיף  

   שהתקבלו, כדלהלן: מסמכי המכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המכרזיםמסקירת   בתיקי  שנדגמו ו  הנתונים  המכרזים  ועדת  של  כי  ,  עולה  הפרוטוקולים 

   תקנון.נדרש בהחברה רושמת ומסמנת את מסמכי המכרז בהתאם ל 
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 ההצעות ובחירת הזוכים  בחינת הליך  3.6

 פסילת הצעות 3.6.1

, קובע את סמכות ועדת המכרזים  כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל  20סעיף  

 מכרז של מציעים, כמפורט להלן: לפסילת מסמכי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אי    בגיןוזאת    ,ועדת המכרזים פסלה מספר הצעותמסקירת הפרוטוקולים שנדגמו עולה, כי  

 בעת חתימתו של המציע על המעטפה.טעמידה בתנאי סף וה

 

בעניין זה יצוין, כי פסילת הצעות ע"י ועדת המכרזים מבוצעת רק לאחר קבלת עמדתו של  

 ., בדבר פסלות ההצעהיועמ"ש ועדת המכרזים
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 בחירת ההצעה הזוכה 3.6.2

, מגדיר את חובת יו"ר ועדת המכרזים  כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל  21סעיף  

 לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, כדלהלן:

 

 

 

 

 

סעיף  -כמו אופן    22כן,  את  קובע  שבתקנון,  )מכרזים(  המקומיות  המועצות  קביעת  לכללי 

 המלצות הוועדה לבחירת ההצעה הזוכה, כדלהלן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לערעורים   משפטה  כבית  שבתוב  העליון  בנוסף לאמור, הביקורת מציינת את עמדת ביהמ"ש

כי מ" בע  ישראל  רכבת'  נ  מ"בע  כאלדי  אחים]  5853/05  עעמ, במסגרת  מנהליים  ניםיבעני   ,]

,  הציבורי  "המכרזשיקוליה של ועדת המכרזים לא מוגבלים לשיקולי העלות בלבד, כדלהלן:  

:  יסוד עקרונות  מספר להגשים נועד,  פרטיים גופים עם מינהלית  רשות של התקשרות כהסדר

  על   והגנה  הכלכלית  התועלת  השאת;  פנים  ומשוא  שחיתות  מניעת,  המידות  טוהר  על  שמירה

  באות   ופעמים,  בהרמוניה  זו  עם  זו   מתיישבות  הציבורי   המכרז   מטרות  פעמים .  השויון  עקרון 

  המטרה   כי  ובספרות  בפסיקה  דעים  תמימות  קיימת.  הכרעה  המחייב   קונפליקט  לידי  הן
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  המידות... כאשר  טוהר  על  השמירה  היא   להגשים  הציבורי   המכרז  שנועד   בחשיבותה  הראשונה

  השויון   לעקרון  פלוני   במקרה   בסתירה  לעמוד  עלול   הכלכלית   התועלת   של   השאתה  עקרון 

  עודף   משקל  ליתן  יש,  האחרת  של  בעטיה  נפגמת  התכליות  אחת  כאשר,  קרי,  ההוגנת  והתחרות

,  כלכלית   פגיעה,  מכך  כתוצאה,  להיגרם  עלולה  בו  במקום  גם,  זאת.  ההוגנת  ולתחרות  לשויון

 .ניכרת" אף

 

ככלל, קיימת  כי  ,  ונוכחה  הפרוטוקולים והנתונים בתיקי המכרזים שנדגמוהביקורת בחנה את  

ל  ביותר  הטובות  ההצעות  בחירת  על  ביותר  חברההקפדה  הזולות  גם  הן  רוב  עפ"י  אשר   ,

והסבירות בהתאם לאומדן העלויות ושיקול הדעת המקצועי של היועצים המקצועיים וועדת  

 המכרזים. 

 

  3להתקנת מיזוג קומה ג' במרכז הספורט אריאל, הוגשו    3/2018מכרז  מסגרת  ב כן נמצא, כי  

 .  על ידי ועדת המכרזים בכפוף לחוו"ד היועמ"שמהן נפסלו   2 כאשר הצעות,

 

הסף, אולם בחינת הצעת  ההצעות כאמור, נותרה הצעה יחידה העומדת בתנאי    2לאחר פסילת  

ועדת המכרזים   המחיר העלתה שמדובר בהצעה גבוהה משמעותית מהאומדן, וע"כ החליטה

 להתנות את אישור ההצעה בניהול מו"מ עם המציע. 

 

הביקורת   זה  המחיר  בעניין  על  במו"מ  המציע  עם  ההתקשרות  התניית  שלמעט  מציינת, 

ועדת המכרזים   וזאת  נימקה את הסיבות  לא  כאמור,  לבחירתה בהצעה היחידה שנותרה, 

   לנדרש בתקנון. ניגודב

 

 : , לממצא זההחברהמנכ"ל  של  תגובתולהלן 

  הנימוקים  והוצגו   בישיבה  השתתף  ש" היועמ.  הבודדת   ההצעה  לקבלת  הנימוק   של  הנושא  את  בדקתי " 

  נרשם   לא   בטעות  . אחרים  מציעים  שני   שנפסלו   לאחר  כשרה   הצעה   בעל  הבודד  המציע  עם  להתקשר 

 . " הנימוקים בפרוטוקול 
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 נספחים 4

 

 29/06/2020סות מנכ"ל החברה לממצאי הביקורת, מיום התייח - נספח א' 

           החברה הכלכלית לאריאל בע"מ

  
 שלום,

  
 להלן ההתייחסות שלי לטיוטה של דו"ח הביקורת: 

  
 בדקתי את נושא המינויים לוועדת המכרזים.      – 3.4.2סעיף 

 .1/2014חברים בישיבה  4כפי שכתבתם מונו                         
עדנאן עיסא וג'והר חלבי סיימו את עבודתם העיריה ובעלי תפקידים )גזבר ומהנדס                           

 עיר( החליפו אותם.
 חברים.  2סה"כ היו ארבעה חברים בוועדת המכרזים ולכן מניין חוקי הוא                         

                                       
אציין שמשרד הפנים לא הסכים לאשר דירקטורים חדשים בשנים האחרונות כיוון                           

 ולא הסתיים אישור התקנון החדש של חברה.
 מצ"ב האישור של התקנון החדש שהתקבלה לאחרונה.                         
אישרו את הדירקטורים החדשים למרות שאושר התקנון משרד הפנים עדיין לא                           
 )עובדי העיריה(.

 לאחר אישור מינוי הדירקטורים החדשים נוכל לקבוע ועדת מכרזים חדשה.                         
  

 3.4.4סעיף 
עיון שלי בפרוטוקולים של ועדות המכרזים    3.4.2לאור האמור בהתייחסות שלי לסעיף  

 חברים בישיבות שקיבלו החלטות לגבי זוכים.  2מצאתי שהיו תמיד  2018בשנת 
  

כל המכרזים של החברה פורסמו דרך החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי         3.4.6סעיף 
 משכ"ל מפרסם כל מכרז בעיתון גלובס, עיתון כלכליסט ובאתר משכ"ל. –

בשנ שהופיע  הפרסום  בצירוף  משכ"ל  של  הכולל  החיוב  מופיע  המכרז  חומר  י  בתיק 
 העיתונים גלובס וכלכליסט.

  
החברה לא נוהגת להוציא זימון נפרד למציעים לפתיחת מעטפות כיוון ובגוף תנאי          3.5.2סעיף  

 לפתיחת המעטפות וזה מהווה זימון לכל מציע.   -יום ושעה  –המכרז מפורט מועד 
  

היועמ"ש השתתף בישיבה    בדקתי את הנושא של הנימוק לקבלת ההצעה הבודדת.         3.6.2סעיף  
 והוצגו הנימוקים להתקשר עם המציע הבודד בעל הצעה כשרה לאחר שנפסלו שני מציעים אחרים. 

 בטעות לא נרשם בפרוטוקול הנימוקים. 
  

 אני לרשותכם להבהרות ולמענה על שאלות. 
  
  

 בברכה,
  

 יונתן רימון מנכ"ל החברה כלכלית לאריאל בע"מ
  

 03-9068834 פקס: 03-9068833 טל':
 jrimon@arielec.co.il מייל:

 eca@arielec.co.il מייל:
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דוח מבקר העירייה בנושא 
סקר סיכונים באיגוד ערים 

לאיכות סביבה שומרון



 שומרון הסביבה  לאיכות ערים יגודסקר סיכונים בא בנושא העירייה מבקר ח"דו

 

 

 ביצוע הסקר  .1

 כללי 

  איגוד( נבדק נושא  "העירייה"במסגרת תכנית העבודה הרב שנתית של מבקר עיריית אריאל )להלן:  

 (."האיגוד")להלן:  הסביבה לאיכותרשויות מקומיות 

 

 דלהלן: הוראות הל בין היתר, ע ,התבססה הביקורת 

 ;("פקודת העיריות" ן:)להל 1964-ד"כ, תש]נוסח חדש[ פקודת העיריות •

"צו המועצות )להלן:    1981-(, התשמ"א892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס'   •

 (;  "הצואו " המקומיות"

 (;"התקנון")להלן:  1981- תקנון המועצות המקומיות יהודה והשומרון, התשמ"א •

 ;1977- ז"תשל(, אחידות הוראות)  ערים איגוד צו •

 ;1955- ו"תשט , ערים איגודי חוק •

 ; 1993-ג "תשנ מסוכנים מפעלים עסקים רישוי  תקנות •

 ;("חוק הביקורת הפנימית" )להלן: 1992-חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב •

 הוראות ונהלים נוספים בהתאם לנושאים הנבדקים.  •

 מטרת הסקר  

להתמודד,    האיגודסקר סיכונים מהווה כלי ניהולי שתכליתו לזהות את האיומים העיקריים עימם נדרש  

לזהות את מערך הבקרה הפועל לצורך התמודדות וצמצום הנזקים שעלולים להיגרם בגין התממשות  

 . בתחומים השונים האיגוד, ולהעריך את החשיפה הקיימת ומוקדים לשיפור בפעילות  אלושל איומים 

 

להנהלת   מאפשר  בנושאים    האיגודהסקר  הביקורת  משאבי  את  למקד  הפנימית,  לביקורת  וכן 

 .האיגודהרלבנטיים ובעלי החשיפה הגבוהה ביותר מבחינתו של  

  כי המושג  וקובע "(,  המודל":  להלן)   ומרכיביו  הפנימית   הבקרה  מבנה   את  המגדיר   COSO  מודלבעזרת  

הבקרות    פחות  לא  חשובות  כי  קובע  המודל.  פרטניים  נהלים  קביעת  מאשר  יותר  רחב  הינו"  בקרה"

  גיבויים , באיגוד המידע למערכות  לגישה בקרות, ארגוני כלל סיכונים סקר  כדוגמת, האיגוד  כלל ברמת

  הבקרות,  הפנימי  והמבקר   הביקורת  ועדת   של  האפקטיביות,  אתיקה  קודי  קיום,  המידע  של מערכות 

 יו"ב. וכ וישרים איכותיים עובדים קידום המאפשרות משאבי אנוש במחלקת
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 ביצוע הסקרלמתודולוגית  

 ת סיכוניםמיפוי והערכ 

והן מהסביבה החיצונית    באיגוד סיכון הינו האפשרות כי פעולות ותהליכים מסוימים הן    מהו סיכון?

 . הובמטרותי  הלעמוד ביעדי  האיגודיפגעו ביכולת 

 

שניתנים לסווג למספר קבוצות עיקריות, ובהן    איגודהתממשות הסיכון יכולה לגרום לנזקים שונים ל 

יננסיים, סיכונים משפטיים, סיכוני מעילות והונאות,  סיכונים פ סיכונים ארגוניים,  סיכונים תפעוליים,  

 סיכוני בטיחות וכיו"ב.  

להשקיע ממשאביה, ועליה לשאוף לאזן בין עלויות שייוצרו לה    האיגודלצורך נטרול הסיכונים נדרשת  

 לבין הנזק שעלול להתממש.  

 

שמטרתו להקטין את    ניהול סיכונים הינו תהליך המתבצע באופן שוטף בארגון  מהו ניהול סיכונים?

 . האיגודהחשיפה לסיכונים שונים הנובעים מפעילות  

 

הסבירות   יתממש.  שהנזק  ומהסבירות  להיגרם  שעלול  הנזק  מצירוף  מושפעת  לסיכון  החשיפה  רמת 

מנת למנוע את התרחשות הנזק  -על  האיגודשהנזק יתממש מושפעת בין היתר, מהאמצעים שנוקטת  

והכוללים תהליכי עבודה מוסדרים ובקרות מניעה שונות המעניקות מידה מסוימת של בטחון למניעת  

 סיכונים. התממשות 

 שלבי הסקר  

 הסקר כלל את השלבים הבאים: 

 . באיגודמיפוי הפעילויות העיקריות   -

 . איתור הסיכונים הפוטנציאליים ונקודות הכשל בפעילויות אלה -

 . האחרונות  שניםשנערכו ב פנימית ביקורת  דוחות סקירת -

 נמוך עד גבוה. קביעת רמת חשיפה מובנית לסיכונים אלה בדירוג   -

 . האיגודאימות הערכות החשיפה הקיימות עם מנהלי  -

 פגישות שנערכו עם גורמים בתפקידי מפתח  

 דלהלן: םגורמיהעם כתבויות באמצעות הדוא"ל, תו/או הקיימו ראיונות הת הסקרלצורך ביצוע 

 איצ'ה( מאיר. יצחק ) מר -  מנהל כללי )מנכ"ל( -

 . גב' גבי סולומון -אחראית מח' מנהלה ותלונות הציבור   -
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 אופן חישוב רמת הסיכון במסגרת הסקר  

 : גורמים עיקרייםרמת הסיכון של כל חשיפה מחולקת לשני 

מייצג את פוטנציאל הנזק העלול להיגרם    -)עוצמת ההשפעה של הסיכון(    חשיבות הסיכוןרמת /  מדד   .א

  עוצמה קריטית(. 5עוצמה מזערית, דירוג  -  1אם יתממש אירוע כל שהוא, )דירוג  איגוד ל

לנזק    -דד ההסתברות  מ .ב להוביל  אירוע העלול  של  והתדירות להתרחשותו  מייצג את ההסתברות 

 להסתברות קרובה לוודאית(.  - 5להסתברות נמוכה, עד לדירוג   - 1, )דירוג איגודל

 

 .  מדד חשיבות הסיכון מורכב משני מרכיבים מרכזיים, בהתאם להשפעתם בעת הסיכון

לכך,   של  מהווה  דרוג הסיכון  בהתאם  ב מדד  מכפלה  קרי  חשיבות הסיכון  סבירות  מדד ההסתברות, 

 . סבירות( Xהתרחשות הסיכון )חשיבות  

 

קביעתם   וכי  בלבד,  הערכה  מהווים  להם  החשיפה  ורמת  זה  בסקר  המובאים  הסיכונים  כי  יודגש, 

 .  באיגודגם תכנית הביקורת תתבצע בתיאום עם ועדת הביקורת -הסופית, כמו

 

 

 דירוג מדד רמת / חשיבות הסיכון: רוטלהלן פי

 

 

 

 

 

 

דירוג 
 הסיכון

רמת 
 פרמטרים איכותייםפירוט  פירוט מהות סיכון כספי  הסיכון

 קריטי 5
, בסכום איגודנזק כספי מהותי ל 

מסה"כ מחזור הכנסות  20%העולה על 
 . בשנת הכספים האיגוד

, אי עמידה  האיגודנזק נרחב ברמת 
בהוראות החוק. סיכון לפגיעה בחיי  

 האדם, איום מהותי על המשך קיומ
 . האיגודשל 

 גבוה 4
  15%בטווח שבין  איגודנזק כספי ל

מסה"כ מחזור הכנסות   20%לבין 
 בשנת הכספים.  האיגוד

, פעילות שלא  האיגודנזק ברמת 
, היבטים האיגודבהתאם ליעדי  

 .האיגודביטחוניים, פגיעה בנכסי 

 בינוני  3
בטווח שבין  איגודנזק כספי ממשי ל

מסה"כ מחזור הכנסות  15%לבין  10%
 בשנת הכספים.  האיגוד

בעל  האיגודנזק נקודתי ברמת  
השפעה רוחבית, היבטים  

בטיחותיים, אי עמידה בהוראות 
 רגולטוריות. 

 קל 2
לבין   5%בטווח שבין  איגודנזק כספי ל

  האיגודמסה"כ מחזור הכנסות  10%
 בשנת הכספים.

 . גףנזק נקודתי ברמת א

 מזערי  1
נזק כספי בסכום הנמוך משיעור של  

 האיגודמסה"כ מחזור הכנסות   5%
 בשנת הכספים.

נזק נקודתי ברמת האגף מהיבט 
 הפעילות השוטפת
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 להלן פירוט הסתברות הסיכון: 

 

 תבנית חישוב סיכון )סבירות להתרחשות(:

 

 

 

 

 

 

  

 הסקירהמגבלות  

חשוב לציין כי דוח זה מהווה סקירה ראשונית בלבד לצורך מיפוי תהליכי הפעילות בארגון והערכת  

דרגות החשיפה בכל תהליך כבסיס ליצירת תכנית העבודה לביקורת הפנימית בארגון ואינו מהווה דוח  

 .איגודביקורת בהיקף מעמיק ב 

 

לפיכך, קיימת אפשרות שליקויים מסוימים, אותם ניתן לזהות בתהליך ביקורת מעמיק לא זוהו או  

 הוצגו במסגרת סקר זה.שלא 

דירוג 
 הסתברות הכשל  תדירות בשגרה  רמת הסיכון הסיכון

גבוהה מאוד, הכשל כמעט בלתי   עד חצי שנה  גבוהה מאוד 5
 נמנע 

 גבוהה, כשלים חוזרים  מעל חצי שנה ועד שנה  גבוהה 4

 בינונית, כשלים מקריים  מעל שנה ועד שנתיים  בינונית  3

שנים  5מעל שנתיים ועד   נמוכה 2 כשלים נמוכה, יחסית מעט    

 קלושה, לא סביר שיקרה כשל שנים ומעלה  10 -פעם ב  קלושה 1

 רמת / חשיבות הסיכון 

 5 4 3 2 1 
 

5 4 3 2 1 

 

סיכון 1
ה

ת 
סבירו

 

10 8 6 4 2 2 

15 12 9 6 3 3 

20 16 12 8 4 4 

25 20 15 10 5 5 
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 תמצית הסקר  .2

מס'  תהליך 
 אומדן חשיפה  הסתברות מדד חשיבות הסיכון  פירוט הסיכון  מס' עמוד סיכון 

סיכונים 
ארגוניים, 
ביטוחיים  
 ומשפטיים

 8 4 2 יעילות המבנה הארגוני  14 1

 8 2 4 מדיניות ונהלים  15 2

 3 1 3 בהתנהלות גורמי ההנחיה והניהול ובתהליכי קבלת החלטות 16 3

 3 1 3 ולתוצאות פעילויותיה האיגודכיסוי ביטוחי מספק לנכסי   17 4

בגין נזקים שנגרמו  האיגודתביעות והליכים משפטיים כנגד  18 5
 6 2 3 האיגודעקב כשלים במהלך פעילות  

 9 3 3 איגוד אובדן מסמכים ומידע חיוני ל 19 6

סיכונים 
 8 2 4 ובפעילות העובדים האיגודבטיחות במתקני  20 7 תפעוליים

סיכונים 
 פיננסיים 

 8 2 4 האיגוד ניהול כספי  21-22 8

 4 1 4 חשבונות ספקים 23 9
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 האיגוד תיאור  .3

 ייסוד ובעלות 

  רשויות   15  המאגד  חוק  פי  על  סטטוטורי  כגוף  1992  בשנת   הוקם  שומרון  הסביבה   לאיכות  ערים  איגוד

  2  חברות  באיגוד .  הסביבה  איכות  למען   אזורי  ארגון   תחת   במשותף   לפעול   עצמן   על  שקבלו  מקומיות

,  השומרון  בחבלי  הפרוסים  ישובים  100-מ  למעלה  ובהם  אזוריות  מועצת  3-ו   מקומיות  מועצת  10,  עיריות

 . הירדן ובקעת בנימין

 האיגודתיאור פעילות  

 ותחומי אחריות  האיגוד יתפקיד 3.2.1

 ; מינהל סביבתי .1

 ;מניעת מטרדים בתעשייה .2

 ;פיתוח בר קיימא ותכנון אזורי סביבתי .3

 ;ומחזורפסולת מוצקה   .4

 ;איכות מים ושפכים .5

 ; רישוי עסקים .6

 ; חינוך סביבתי וקהילה .7

 ; פניות ציבור .8

 ;חומרים מסוכנים .9

 ; מניעת רעש וזיהום אוויר .10

 ; אקולוגיה כפרית .11

 ; ניהול מיזמים ופתרונות לשפכים ולפסולת .12
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 מבנה ארגוני 
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 ומטה ארגון .4

 ת המטהויחיד 

 יחידת המטה כוללת : 

o  מנהל כללי )מנכ"ל(יחידה.   

o ותלונות ציבור המנהל  תמחלק. 

o מחלקת הנה"ח . 

o  ותעשייה הכולל בתוכו את המחלקות הבאות: תעשיותאגף 

 מחלקת פסולת.  ▪

 מחלקת שפכים. ▪

 מחלקת תעשייה. ▪

 מחלקת תכנון סביבתי.  ▪

 מחלקת פיקוח סביבתי.  ▪

 . וקרינה  חקלאית פסולת/  מזיקים מניעת מחלקת  ▪

  

o  חינוך והסברה. מחלקת 

 ציבורהמנהלה ותלונות מחלקת  

 רקע

כלל התחומים    את  המחלקת מנהלת  –  גבי סולומוןגב'  עומד    מנהלה ותלונות הציבורמחלקת  בראשות  

 . הקשורים באיגוד בנושאים מנהלתיים ותלונות הציבור

 

 תחומי אחריות/פעילות של המחלקה: 

o ל" מנכ מייל ומעקב  יומן  ניהול. 

o לרבות עריכת פרוטוקולים. ופגישות דיונים ניהול 

o אחריות ותחומי  נושאים  חלוקת . 

o ה.המנהל  ריכוז   

o הביטוח  וחברות האיגוד ומועצת האיגוד רשויות  עם עבודה קשרי . 

o  והפקת דוחות עבודה.  העבודה  תוכניות ניהול 

o קוראים אחריות על הפצת קולות. 

o העובדים וכד'.  זכויות ,  העובדים תנאי לרבות שכר תחום ריכוז 

o  מיניות הטרדות מניעת על ממונה . 

o ודווח ציבור בפניות טיפול אחר מעקב , הציבור  בפניות טיפול . 
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 הנהלת חשבונותמחלקת  

 רקע

חשבונותמחלקת    בראשות פולישוק  מרעומד    הנהלת  נושא  על    תאחראיהמחלקה    .שרון  הנהלת  כל 

 .  האיגוד והתקשרויות מול ספקיםהחשבונות של  

 :המחלקה תחומי אחריות של 

o של האיגוד.  תשלומיםניהול, בקרה ופיקוח בנושא ה 

o  גבייהניהול ה . 

o וספקים לקוחות ניהול . 

o  חשבונות הנהלת  כרטסותניהול . 

o ל"והמנכ רו"ח מבקר מול והספרים  החשבונאית  הפעילות ניהול . 

 אגף תשתיות ותעשייה 

 רקע

תחומי אחריות עיקריים    5אחראי על    האגף  -  ד"ר וסילי רודסקי  עומדותעשייה    תשתיות  אגף    בראשות

  למניעת  יםנושאה. בנוסף, אחראי האגף על  הסביבתי  והמפקח   וקרינה   שפכים  ,פסולת,  תכנון,  תעשיות

תעשייתיים,  הבאים  בתחומים  האיגוד  ברשויות  מהמפעלים  הסביבתיות  ההשלכות  והפחתת שפכים   :

 אוויר, פסולת תעשייתית, רעש בלתי סביר ואירועי חומרים מסוכנים )חומ"ס(. זיהום 

 

הטיפול נעשה הן ברמת רישוי העסקים של המפעלים והעסקים באזור והן בביקרות המתבצעות במהלך  

  .יות השוטפות של האיגודוהפעיל
 

 :האגףתחומי אחריות/פעילות של  

o עסק ברישיון תנאים  אכיפת, אוויר לזיהום פוטנציאל בעלי מפעלים  על פיקוח . 

o ארובות דיגום . 

o חדש מפעל  להקמת  האישור מתן שלב . 

o העסק לרישוי  הסביבתיים התנאים  קביעת שלב . 

o ההפעלה  תנאי ואכיפת המפעלים על  הפיקוח שלב . 

o  קבוצות לשלוש סווגו הסביבה  להגנת  המשרד אישור טעוני עסקים - ניהול רישוי עסקים A" "  ,

"B" ו- "C "שלהם  הסביבתי הסיכון לפוטנציאל בהתאם. 

o תוצאותיהם של הסיכון מידת הפחתת או פוטנציאליים ס" חומ  אירועי  מניעת . 

o בהם וטיפול  ס"חומ לאירועי כוננות . 

o   וסביבה חומ"ס  כונניות  על    למניעת   דחוף  טיפול  הדורשים  הרלוונטיים  התחומים  בכלאחריות 

  וכן '.  וכו   זיהום  בעקבות  שיקום,  ריח,  רעש,  פסולת,  שפכים:  חמורים  ומטרדים,  נזקים,  זיהום

 . לחרום  הערכות

o וכנסים עיון  ימי, מקצועיות השתלמויות   ארגון  . 

o המקומיות הרשויות של  ס"אכה בוועדות השתתפות  . 

o ושנתיים חודשיים ודוחות העבודה  תוכניות ריכוז  . 
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 מחלקת תחום תעשייה  

 מלאכה בתחום האיגוד שבאחריותו.אזורי  5אזורי תעשיה +  8ישנם 

 

o התעשיה  אזורי במנהלות השתתפות  . 

o תעשיה אזורי של  לסווג  ייזמים התאמת כולל הסביבתיים  העקרונות על  עמידה  . 

o ס"אכה בהיבטי ייזמים בחינת תהליך  . 

o ומסמכים  לתסקירים  דרישות בהכנת השתתפות  . 

o התוכניות בדיקת  . 

o עסק רשיון / בניה להיתרי דרישות  . 

o מיוחד ופיקוח  רגיל. נדרשת פיקוח  נורמת  קביעת  . 

o פיקוח תוכניות  . 

o מחווז/  ז"מנהא/   המקומית הרשות מול עבודה קשרי  . 

o דוחות הוצאת  . 

o תעשיה שפכי"   המעודכן העזר חוק קידום ." 

 )שפכים וקרינה(  פסולתמחלקת  

 רקע

את כל נושא    תכולל  )שפכים וקרינה( פסולת    מחלקת  –  חזי ליפל   מר עומד    רכז פסולת   מחלקת   בראשות

 .אוויר ואיכות קרינה , רעש, ומחזור  מוצקה פסולת

 

 : מחלקהתחומי אחריות/פעילות של ה

o הנגזרים והפרויקטים לפסולת  אב תוכנית, ק"ק  הכנת כולל ובמחזור בפסולת  הטיפול   מדיניות . 

o בעמנואל הביולוגי  והטיפול המיון  מתקן ותפעול  הקמת  ופיקוח לווי . 

o (.  תמיר) המחזור הסדרת, קוראים בקולות  לרשויות  סיוע 

o אזורית התארגנות . 

o הסברה  תוכניות כולל ועידודו ברשויות המחזור%   אחר מעקב   

o  חות"דו הפקת. 

o ומקומיים  אזוריים פתרונות קידום  . 

o ברשויות  בשפכים הטיפול  אחר מעקב  . 

o תוכניות אישור  . 

o (.  קנה נחל" )השומרון  קולחי' חב"  ופיקוח ניהול 

o התחום פעילות על ובקרה   הנחיות -וקרינה  חקלאית  פסולת/  מזיקים  מניעת  . 
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 תכנון סביבתי מחלקת  

 רקע

  סביבתיה  תכנוןב  עוסק ה  תחוםבאחריותה כל    –  יעל מייזלגב'    תעומדתכנון סביבתי  מחלקת  בראשות  

  הבא  תחומית   ורב   כוללנית   ראיה  מכיל  התכנון .  השונים  הסביבה  איכות   נושאי כלל  את   הכולל תחום  הינו

 . השונות ברמות והבניה התכנון  בוועדות הקרקע  שימושי תכנון במערכת  ביטוי לידי

 

 : מחלקהשל ה פעילות/תחומי אחריות

o הסביבתיות הדרישות   והטמעת ומקומיות  אזוריות תוכניות בדיקת  . 

o (. ע"מת וועדות  מקומיות) תכנון בוועדות השתתפות 

o חלופות והצעת הסביבתיים  בקריטריונים עומדות  שאינן לתוכניות התנגדויות  ייזום  . 

o טיפול,  מסחר,  תעשיה  לאזורי  פיסי  לתכנן  מקצועיים  סביבתיים  וקריטריונים   הנחיות  גיבוש  

 '. וכו  כבישים, בשפכים

o תכנון ולגופי לרשויות ייעוץ  . 

o  עזר   חוק  פ"ע   היתרים(  ראדון  לפרט  אדומים  גוש,  בבתים  כמו )  בניה  להיתרי  תוכניות  בחינת  

 (.  לבניה בפיתוח אבן , מגרסות) מחצבות

o הסביבתיים התנאים פ "ע  תוכניות  ביצוע על בקרה  . 

o סביבתיים תסקירים בדיקת . 

o הנדרשים השונים הנושאים פ" ע סביבתי מאגר  הכנת  . 

 

 פיקוח סביבתי מחלקת  

 רקע

הינה קביעת סדרי עדיפויות  באחריות המחלקה  – מחלקת תכנון סביבתי עומד מר עוזיאל לופז בראשות 

התחומים,   מנהלי  לצורכי  בהתאם  הפיקוח  עבודת  ארגון  וניהולם,    מנת  על  שטח  סקרי  ביצועבפיקוח 

  דרכי פיה  על ולגבש, הכוללת  התמונה  את לראות  במטרה, באזור הסביבתיים המפגעים  ממדי את ללמוד

 . במפגעים לטיפול אפשריות פעולה

 

 : מחלקהשל ה פעילות/תחומי אחריות

o ולמשתמשיה הרשת למשאבי תחזוקה שירותי אספקת . 

o חומרים   באירועי  לטיפול  והכוחות  העסקים  והתארגנות  למניעה  והחוקים  התקנות  ואכיפת  פיקוח  

 .מסוכנים

o אמת  בזמן    סיכונים   והערכת  ס "חומ  וניטור  זיהוי,  לגילוי  התכוננות  היא  ס" חומ  לאירועי  ההערכות  ,

   הטיפול  בנושא  אירוע  על   הפוקדת   המשולבת  ולמפקדה  לכוחות  מקצועיות  הנחיות  וגיבוש  ייעוץ

 . לקדמותו המצב והחזרת  ס"חומ זיהום שלילת, המפגע סילוק, נטרול,  ס"בחומ

o מסוכנת פסולת  פינוי  על פיקוח. 

o המפעל  להקמת  ס"איכה אישור. 

o המפעל להפעלת  ס"איכה אישור . 

o עסק ברשיון סביבתיים תנאים. 
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o בקרה מכשירי והתקנת  סביבתיים מטרדים מניעת  מתקני הקמת  חיוב . 

 והסברה חינוךמחלקת  

 רקע

  אורח  קידוםמחלקת חינוך והסברה אחראית על      –  גב' שלווה נוהעומדת    מחלקת חינוך והסברה  בראשות

  מגוונות   אוכלוסיות    עם  עבודה  דרך   עוברת  זו  מטרה   להשגת   הדרך"  קיימא  בר"ו   סביבה   שומר   חיים 

 . האיגוד  ברשויות הקהילות את המרכיבות 

 

 קהל היעד שלנו הוא: גני ילדים, בתי ספר, נוער וקהילה. 

 

 : מחלקהתחומי אחריות/פעילות של ה

o  .ליווי והנחייה מקצועית לרשויות המקומיות בתחום האיגוד 

o   פורמאלי ובלתי פורמאלי לחינוך ופעילות הדרכה חומריהפצה ופרסום של . 

o הסביבתית המותאמות לאופי הקהילות והאזור המודעות להגברת חינוכיות תוכניות הטמעת . 

o   במגוון קבוצות גיל לרבות גני ילדים,    "מקיים"  חיים  אורח  והקניית  לקיימותניהול תכניות חינוך

 בתי ספר, תנועת נוער וכד'. 

 

 ומשפטי רגולציה 

 רקע

אבנצ'יק  ד"עוה  תמועסק  באיגוד   תמשפטי  צתכיוע,  אייכנשטיין   -אבנצי'ק    הדין  עורכי  ממשרד  רינה 

 . שוטף משפטי וייעוץ  ליווי  המעניק התפקיד מתוקף אשר"(, ש"היועמ: "להלן) איגודל תחיצוני

 

   :השירותים הכלולים בהסכם ההתקשרות עם היועמ"ש, הינם

o  והדירקטוריון.    האיגודייעוץ משפטי שוטף, הכולל ליווי פעילות 

o  מחלוקות  או/ו  נגדה  או   האיגוד   ידי -על   המוגשות  משפטיות  בתביעות  טיפול   -   האיגוד   ייצוג  

 . הרלוונטיים הגורמים כל עם תיאום, נתונים ובדיקת ריכוז,  איסוף לרבות,  משפטיות

o  במכלול נושאים בטיפולה.   האיגודמתן חוות דעת משפטיות עבור 

o הרלוונטיים  התחומים  בכל  ומכרזים  חוזים  ניסוח  זה  ובכלל  האיגוד  של  התקשרויות  מערך  ניהול  

 . איגודל

o   ועדת  ועדת כספים,    ,מועצהו/או בישיבותיה במידת הצורך כגון: ישיבות    האיגודהשתתפות בדיוני

 מכרזים וכו'.
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 מיפוי והערכת סיכונים  .5

 סיכונים ארגוניים, ביטוחיים ומשפטיים 

 :  יעילות המבנה הארגוני 1סיכון מספר  

 יעדי הבקרה:  

o  .להבטיח כי המבנה הארגוני יציב ותומך באופן יעיל בפעילות הארגונית 

o  התפעוליות השונות. יחידותהלהבטיח כי למטה מוטת שליטה יעילה על 

o הבטיח כי תפקידים וסמכויות מוגדרים כיום באופן ברור המצמצם מחלוקות לגבי סמכויות בביצוע פעילויות שונותל . 

 סבירות להתרחשות הסתברות  חומרת הסיכון בקרות שזוהו פירוט הסיכון  תהליך
תכנון  
מבנה 

 ארגוני  

, יעיל  שאינו   ארגוני  מבנה
  משאבים   לבזבוז  לגרום  עלול

 . באיגוד
  את   לסכן   עלול  שכזה  מבנה

 של  התפעולית  שרידותו 
 שליטה  מבטיח  ואינו ,  האיגוד

 העובדים  על  ויציבה  נכונה
 . באיגוד

אנושי  כיום,    האיגוד  טהמ   כיניכר   .1 כמעט  מספק מענה 
יעילות  על  יחסית  שמירה  תוך  הפעילויות,  לכלל  מלא 

 אינו מחזיק בתקני עובדים מעבר לנדרש לפעילותו. ו

 8מדובר באיגוד בעל מבנה ארגוני רזה )מועסקים סה"כ   .2
   עובדים(.

2 4 8 

הבקרה   מערךהערכת     

 מה שמשפיע על יעילות ותפוקת העבודה. - חשיפה להעמסת פרסונלנה הארגוני הנוכחי ישנה בהביקורת מצאה כי בעקבות במ 

המלצות הביקורת    

 גיבוי מספק של עובדים בתפקידי מפתח.  לוודא כי ישנו ש י
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 מדיניות ונהלים :2סיכון מספר  

 יעדי הבקרה:  

o ארוך לטווח הפעילות נגזרת  ממנה שנתית תכנית איגודל  כי להבטיח. 

o ומסודר מבוקר באופן וייעודיים מקצועיים גורמים ידי  על החלטות  קבלת  המאפשרים מנגנונים  קיימים באיגוד כי להבטיח . 

חומרת   בקרות שזוהו פירוט הסיכון  תהליך
 הסיכון 

אומדן   הסתברות 
 חשיפה

נהלים  
וקבלת  

 החלטות

  נהלים ,  במדיניות  חוסר
  שאינו   באופן  החלטות   וקבלת
 לקבלת  להוביל  עלול,  מוסדר

,  מוטות  או   שגויות  החלטות
  לבזבוז   להוביל  עלולות  אשר

 . האיגוד משאבי

 חזון ומטרות ליבה. איגודקיימים ל .1

 קיימת תכנית עבודה מסודרת.  .2

 לכל  ייעודים  עבודה  ונהלי  תפקידים  של  מסודרות   הגדרות   קיימות .3
 .תפקיד

ההתנהלות  .4 וכי  שבשגרה  עניינים  לפתור  נפגשות  הוועדות  כי  נראה 
 תכנית רב שנתית. מבוססת על 

קיימים באיגוד מספר חוקי עזר כגון הזמת שכפי תעשייה, מדידת רעש,  .5
 ת וכיו"ב. בומחצ

  הנהלים ,  איגודהשונים ב  בתחומיםע"פ התקשי"ר    נהלי עבודה  קיימים .6
הקיימות  מכלול  את  מקיפים גם    הצורך  במידת,  הפעילויות  נעזרים 

 . חוקי העזרב
 באיגוד.קיים נוהל למחזיקי רכב  .7
המדיניות  איגודה  נהלי .8 את   לצורך  עליה  החלים  והכללים  מבטאים 

 פעילותיה. 

4 2 8 

 הערכת מערך הבקרה  

 .איגודהיעדר קוד אתי ל .1

 .איגודאנונימי על הימצאות אי סדרים ב  דיווח אפיק נמצא כי, לא קיים .2
  המלצות הביקורת

 ולהפיצו לכלל העובדים.  איגודיש לחבר קוד אתי ל .1

 . איגודבנוגע לדיווח אנונימי על אי סדרים ב איגודיש לעגן בנוהל עבודה את דרכי הפנייה ב .2
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 גורמי ההנחיה והניהול ובתהליכי קבלת החלטות  : התנהלות3סיכון מספר  

   יעדי הבקרה:

o   באיגודהתנהלות סדירה של הדירקטוריון וההנהלה הן בסדרי ההתכנסות והן בתהליכי קבלת החלטות. 

 אומדן חשיפה הסתברות  הסיכון חומרת בקרות שזוהו פירוט הסיכון  תהליך

פעילות 
דירקטוריון  

 והנהלה
 
 
 
 
 
 
 
 
  

תנהלות  הכשלים ב
:  והנהלהדירקטוריון 

במינוי החברים, סדרי  
התכנסות, תהליכי קבלת 

 . החלטות

 . תקנוןפי הנדרש והמונחה ב-על המליאההתכנסות חברי  .1
מישיבות   .2 הפרוטוקולים  את  סקרה  לשנים   המליאההביקורת 

מצב   ,2019  -  2017 על  פרטניות  סקירות  כוללים  הדיווחים 
 . הנאות צורהמנוהל ב ונוכחה, כי נושא זה האיגוד

עמידה   .3 ועל  הועדות  מינוי  על  המועצות  הקפדה  בתקנון 
מכרזים,  המקומיות כספים  )ועדת  וועדת    ,והשקעות  ועדת 

 ביקורת(.
מלוות על ידי יועץ הכספים  , ועדות המכרזים ומליאהפעילויות ה .4

 .1משפטי

3 1 3 

 הבקרה מערך הערכת 

 מנוהל באופן נאות.

 המלצות הביקורת 

 בשלב זה.  ותללא המלצ

 

 

 

 2019  - 2017מבוסס על הפרוטוקולים מישיבות המליאה לשנים  1
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 פעילויותיה  ולתוצאות האיגוד לנכסי מספק ביטוחי : כיסוי4סיכון מספר  

   יעדי הבקרה:

o  האיגודכיסוי ביטוחי מספק לכלל נכסי ופעילויות. 

 מדן חשיפה וא הסתברות  הסיכון חומרת בקרות שזוהו פירוט הסיכון  תהליך

ניהול לקוי של תיק  משפטי וביטוחי 
הביטוח עלול לגרור 

היעדר כיסוי ביטוחי  
מספיק לנכסי  

ולתוצאות   האיגוד
 פעילויותיה 

 .מסתייעת בשירותיו של יועץ לענייני ביטוח האיגודייעוץ ביטוחי:  .1
 פוליסת ביטוח. קיום אחר אחראית מחלקת מנהלה של בקרה קיימת .2
 : י כיסוי ביטוחי ייעוד .3

כיסוי   3.1 "  ביטוחיקיים  חברת  מטעם  תאונות   "איילוןמורחב  על 
 אישיות, כספים, נאמנות העובדים וכיו"ב. 

 קיים כיסוי ביטוחי על אחריות מפגיעות צד ג'.  3.2
 קיים כיסוי ביטוחי על חבות מעבידים.  3.3
 2קיים כיסוי ביטוחי על אחריות מקצועית. 3.4

 : באיגודביטוח נושאי משרה  .4
משרה   לנושאי  נפרדת  ביטוח  פוליסת  ביטוח   באיגוד קיימת  חברת  עם 

 3". "איילון

3 1 3 

 הבקרה  מערךהערכת 
 מנוהל באופן נאות.
 המלצות הביקורת 

 ללא המלצות בשלב זה. 

 

 

 

 2019לשנת פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  2

 2018מהדורת  – משרה ברשויות המקומיותפוליסה לביטוח אחריות נושאי  3
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 האיגודכנגד  משפטיים והליכים תביעות :5סיכון מספר  

 יעדי הבקרה:   

o  האיגודמספק לכלל נכסי ופעילויות  משפטיכיסוי בחינת קיומו של. 

 מדן חשיפה וא הסתברות  הסיכון חומרת בקרות שזוהו פירוט הסיכון  תהליך

ניהול לקוי של  משפטי וביטוחי 
ההיבטים  

המשפטיים  
הכרוכים בפעילות 

 . האיגוד

יוע  האיגודמשפטי:    ץו עיי .1 ידי  על  ומוקפד  שוטף  באופן   צתמלווה 
פעילותת  משפטי בתחומי  הקריטיים  בפעילות   –  הבנושאים  הן 

)אזרחי, מנהלי   סטטוטורית, בישיבות ההנהלה, וכן בטיפול בתביעות
 ומסחרי אך לא אכיפה פלילית(. 

השוטפת  את  מנהל  האיגוד  ל"מנכ היועץ   והבקרה  התקשורת    אחר 
 החיצוני.  המשפטי

 . האיגוד הנובעים מפעילות  םלנזקיקיים כיסוי ביטוחי מתאים  .2
 תביעות: .3

  אגרות  תשלום  אי  בנושא  האיגוד  הגיש  אותם  תביעות  2  ישנן .3.1

 (.מסוכנים חומרים) עזר חוק פי על  שנתיות

  לפעילות   מהותי  שאינו  כספי  בהיקף  הינן  הפתוחות  התביעות .3.2

 . נמוך ש"היועמ  הערכת פי- על התביעה לסיכויי והייחס האיגוד

3 2 6 

 הבקרה  מערךהערכת 
 )תביעה בבג"צ ותביעה ייצוגית(.  האיגודנגד  תביעות פתוחות 2  ישנן

 המלצות הביקורת 
 ללא המלצות בשלב זה. 

 

- 42 -



 שומרון הסביבה  לאיכות ערים יגודסקר סיכונים בא בנושא העירייה מבקר ח"דו

 

 

 איגוד אובדן מסמכים ומידע חיוני ל  :6סיכון מספר  

 יעדי הבקרה:    

o  משמרת את כלל המסמכים והמידע הנחוצים לפעילותה באופן מאובטח. האיגודלהבטיח כי 

 בקרות שזוהו פירוט הסיכון  תהליך
חומרת  
 הסיכון 

 הסתברות 
סבירות 

 להתרחשות

סייבר  
ואבטחת 

 מידע

  ומידע   מסמכים  אובדן 
 אירוע)  אלקטרוני

 או   גניבה  או   שריפה
( שוגג  או   במזיד  השמדה
 מידע  זליגת  ולרבות

 רגיש 

 מידע: אבטחת  .1
 .באיגוד האישיים  לכלל המחשבים סיסמאות  נמצא, כי קיימות 1.1
 נדרשת כניסה לכל תוכנה בפני עצמה עם שם משתמש וסיסמה. 1.2
 האיגוד התקשר עם חברת א.מ מדע בנושא שירותי וציוד מחשוב. 1.3
 . Exchangeקיימים באיגוד שירותי גיבוי חיצוני ושירותי  1.4
, מחשבים   סיסמאות   על  אחריות   גורמי  וביקורות  עובדים  תדרוך   מתבצע 1.5

 '.וכו חדרים,  מסמכים נעילת
 האיגוד מסתייע ביועץ חיצוני בתחום אבטחת מידע וסייבר.  1.6
 .למחשב קי-און דיסק עם להיכנס קיימת אפשרות 1.7

 וגיבוי: תיעוד .2
בנושא ניהול מסמכים   של חברת ט.מ.ל  DOXהאיגוד מסתייע בתוכנת  2.1

 וארכיון דיגיטלי. 
 חשבוניות   וגם  –(  סרוקים)  והחוזים  המכרזים  כל  של  תיעוד  קיים 2.2

 . "DMSלמערכת "  נסרקות  רכש והזמנות ספקים
יומי   גיבוי  מתבצע 2.3 גיבוי   האיגוד  מחשבי  בכלל  אוטומטי  לרבות 

  .אינטרנטי

3 3 9 

  הערכת מערך הבקרה 
 הלבנה באיגוד.לא נמצא כי קיימת עמדת  .1
 .באיגוד עובד לכל משתמשים הרשאות ניהולנמסר כל מידע בדבר לא  .2

  המלצות הביקורת

  מבחוץ   הארגון   לתוך  הזורם  מידע  פריט  שכל  שתפקידה לוודא  קבצים  להלבנת  ארגוני  פתרוןהכנסת עמדת הלבנה במשרדי האיגוד אשר תיתן  הביקורת ממליצה לשקול   .1
 וכיו"ב.   וירוסים ,נוזקותרוגלות,  מחדירת הארגונית המחשוב מערכת על בהגנה הכרחיתזו  שכבה . ויולבן  ייבדק

 הביקורת ממליצה על ביצוע ניהול הרשאות משתמשים לכלל עובדי האיגוד. .2
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 סיכונים תפעוליים 

 ובפעילות העובדים האיגודבטיחות במתקני  :7סיכון מספר  

    יעדי הבקרה:

o ובפעילויותיה. האיגודמספיקים במתקני בעבודה מנגנונים ונהלי בטיחות  קיומם של 

 מדן חשיפה וא הסתברות  הסיכון חומרת בקרות שזוהו פירוט הסיכון  תהליך

 בפעילות   בטיחות  היבטי בעבודה בטיחות 
,  ובעבודה  בדרכים:  האיגוד

  עובדים  ביטחון   והיערכות 
בשגרה    באיגוד ובמתקניו 

 ובחירום. 

מספיקים    מתקיימים .1 בטיחות  ונהלי  מנגנונים 
 . ר"התקשי פ"ע  ובפעילויותיה האיגודבמתקני 

לעובדי   .2 שוטפות  הדרכות  בנושאי   האיגודמבוצעות 
במסגרת   בטיחות  והנחיות  דגשים  וניתנים  בטיחות 

 העבודות השוטפות. 
 .האיגוד במשרדי אש וגילוי כיבוי  מערכת קיימת .3
  במשרדי  אזעקה  ומערכת  אבטחה  מצלמות  מותקנות .4

 . האיגוד
קיים הסכם התקשרות מול מוקד אבטחה על מתקני   .5

 ומשרדי האיגוד. 
האיגוד   .6 של  הרכב  צי  נושא  האיגוד  מנכ"ל  באחריות 

 ניהולו ותפעולו. 

4 2 8 

 הבקרה   מערךהערכת   
 (. ב"וכיו בטיחות ממונה, חיצוני בטיחות יועץ' לדוג)ניהול הבטיחות באיגוד  תחום על ייעודי אחראי גורםלא נמצא 

  המלצות הביקורת

 ב "וכיו  שוטפות ביקורות  ביצוע, עבודה נהלי כתיבת  לרבות ניהול בטיחות באיגוד תחום על אחראי  יהיה  אשר חיצוני יועץ העסקת  / עובד גיוס לשקול יש
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 סיכונים פיננסים 

 האיגודניהול כספי  :8סיכון מספר  

  יעדי הבקרה:  

o מציגה מדדי רווחיות ונזילות המאפשרים לו לשמר משאבים ורזרבות מספיקים לצורך מימון פעילותו. האיגוד 

 מדן חשיפה וא הסתברות  הסיכון חומרת בקרות שזוהו פירוט הסיכון  תהליך

ניהול כספים 
 ותקציבים 

 האיגוד כספי    ניהול
מבוקר   לא  באופן 

  לגרור  עלול
כספיים  לאובדנים 

 ולבעיות נזילות.

 האיגודניהול כספי  .1
מתקיימות ישיבות ועדות כספים אחת לרבעון    –ועדות כספים   .1.1

 )בדר"כ מתנהל בישיבת דירקטוריון(. 
 בקרה תקציבית .2

ועומד  המציג  האיגוד .2.1 קבוע  באופן  חיובי  מזומנים    ת תזרים 
 לספקים ולמוסדות כספיים באופן מלא.  הבהתחייבויותי

אותו    הגזבר .2.2 ומביאים  התקציב  את  ביחד  בונים  והמנכ"ל 
 . המועצה ומליאת כספיםה ועדתלאישור 

על  .2.3 תקציבית  לבקרה  הכספית  במערכת  מובנה  מנגנון  קיים 
חריגות  האיגודפעילות   ולמניעת  המימון  מקורות  לאבטחת   ,

שוטף באופן  מתוחזק  המנגנון  ועדת  ידי  -על  תקציביות. 
 הכספים. 

 הנהלת חשבונות .3
הקפדה על יעילות בתהליכי ביצוע רכש  כמדיניות, מתבצעת .3.1

 .תקשרויותוה
 . מקפיד על שמירת כרית ביטחון כספית נאותה האיגוד .3.2
תהליכים כספיים קריטיים מדווחים באופן שוטף ומאושרים  .3.3

 . האיגוד מועצתידי -על
 מורשי חתימה .4

 עירית  ראש  ולחילופין  גזבר,    ר" יו  -חתימה    מורשי  מנגנון  ישנו .4.1
 .אריאל

 של  חותמת  בתוספתמורשי החתימה    של  מסמך  על  חתימה  כל .4.2
בנושא התקשרות   ועניין דבר לכל איגודה את מחייבת איגודה

 .כספית

4 2 8 

 בקרה  מערךהערכת 
   .אלש"ח 350-כבסך של  31/12/2018 יוםמצטבר נכון ל רווחמציג  איגודה .1
 .מלא באופן פיננסיים ולמוסדות לספקים בהתחייבויותיו ועומד קבוע באופן חיובי  מזומנים תזרים המציג האיגוד .2
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 מדן חשיפה וא הסתברות  הסיכון חומרת בקרות שזוהו פירוט הסיכון  תהליך

 . האיגוד תקציב לעריכת והלנלא הוצג  .3

 המלצות הביקורת 
 מנת לבצע פיקוח ומעקב בנושא. -על מפעליםלבחון הקמת מנגנון בקרה על הכנסות המגיעות מ יש .1
 יש לנסח נוהל לעריכת תקציב האיגוד.  .2
 . הפנימי המבקר יחידת של  הביקורת תהליך במסגרת האיגודניהול כספי  נושא יש לשלב .3
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 ספקים : חשבונות9סיכון מספר  

 יעדי הבקרה:  

o  .תהליך אישור חשבונות ספקים מתבצע באופן מבוקר ומוקפד 

 אומדן חשיפה הסתברות  חומרת הסיכון בקרות שזוהו פירוט הסיכון  תהליך

אישור חשבונות 
ותשלומים 

 לספקים 

אישור לא מבוקר של 
חשבונות ספקים  

לתשלום ותשלום עודף  
 לספקים 

 נוהל בדיקת חשבוניות ספקים :  .1
מסודר   .1.1 נוהל  בקפידה  אישור בנושא    האיגודשל  מיושם 

ידי    -  תחשבונו  על  נבדקים  הנה"ח חשבונות  מחלקת   מנהלת 
 . האיגוד ומנכ"ל

התאמת  התשלום  במועד .1.2 מבוצעת  כנגד   לספק  חשבוניות 
 התשלום לספק בפועל. 

 אישור קבלת השירות או הטובין :  .2
)למשל כל חשבונית נבדקת קודם כל על ידי גורם ניהולי אחראי   .2.1

מחלקה(   או   –מנהל  הטובין  קבלת  לאישור  המזמין  הגורם 
הכמויות  על    םוחות  מאשר  מנכ"ל האיגוד  –השירות. כך לדוגמה  

 .נותן השירות/ ספקבחשבון שמגיש ה
  בדיקת מחירים :   .3

למכרז בהיבט   .3.1 בהתייחס  מחירים  נבדקים  המחירים 
הספק   עם  ידי   –ההתקשרות  על  החשבונית  קליטת  כדי  תוך 

החשבונות  ה בהזמנות    –נהלת  שנסגרו  למחירים  בהתייחס 
 הרכש.

 הספקים. מול על הקשר תאחראי הנה"חמחלקת מנהלת  .3.2
 . מנכ"ל האיגוד ידי-מבוצע על טובין קבלת אישור .3.3

4 1 4 

 הבקרה  מערךהערכת 

 לבחינת חשבוניות הספקים. תבקרה מוקפדמת מיושנמצא כי, 

 המלצות הביקורת 

 . הפנימי  המבקר יחידת של הביקורת תהליך במסגרת בחינת חשבונות ספקים נושא שילוב
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יישום תכנית עיר ללא אלימות



 דוח מבקר העירייה בנושא יישום תוכנית עיר ללא אלימות 

 

 מבוא .1

 
 היקף הביקורת  

 
כנית  ות נושא יישום  ( נבדק"העירייה"במסגרת תוכנית העבודה הרב שנתית של מבקר עיריית אריאל )להלן: 

 . ("התוכנית" או "אעל"" )להלן:  "עיר ללא אלימות "
 

 הביקורת התבססה בין היתר על המקורות דלהלן: 

 ; 2006( משנת 2)אלמ/575החלטת ממשלה מספר   ✓

 ; 2009( משנת 2)אלמ/713מספר החלטת ממשלה  ✓

 הסכמים שנחתמו בין העירייה למשרד לבט"פ;  ✓

 הנחיות מקצועיות של המשרד לבט"פ בנושא תוכנית על"א; ✓
 

הביקורת בחנה את יישום התוכנית באופן כללי, אולם לצורך בחינת נושאים תקציביים הביקורת התמקדה  

 .("התקופה הנבדקת")לעניין זה יקרא להלן:  2017  - 2016בשנים 

 

 מטרת הביקורת  
 

א ויעילות  ככלל, מטרת הביקורת הינה לבחון את  עיר ללא אלימות, לרבותופן  הפעלת    אופן  יישום תוכנית 

 . , בהתאם להסכמים שנחתמו בין העירייה למשרד לבט"פהפרויקטים השונים המבוצעים במסגרת התוכנית

 

 הביקורת ת מתודולוגיי 
 

 הביקורת התבצעה בשלבים הבאים: 

 . בעירייה תוכניתהיישום  על   הגורמים האמוניםקיום פגישות עבודה עם  .א

 .צורכי הביקורתל  בהתאם קבלת אסמכתאות .ב

 .בכפוף לצורכי הביקורת  ,בעירייההשונים גורמים העם משלימות קיום פגישות עבודה  .ג

הרל .ד הגורמים  עם  בפגישות  שהתקבלו  וההסברים  הנתונים  החומר,  והעלאת  ווניתוח  בעירייה  נטיים 

 ח ביקורת להתייחסות הגורמים האמונים בעירייה. "הנתונים והממצאים בטיוטת דו

ח והמלצותיו בהשתתפות  "מורים ולאחר קיום דיון על ממצאי הדועם קבלת התייחסות הגורמים הא .ה

 ח סופי. "העירייה, הפצת דו  מנכ"ל

 
 מגבלות בביקורת  

 

  הביקורת זכתה לשיתוף פעולה מלא מהגורמים האמונים כי  ו  לא היו כל מגבלות בביקורת,למותר לציין, כי  

 בעירייה. 

 

 התייחסות המבוקר  
 

תוכנית עיר ללא אלימות לממצאי הביקורת, כפי שהוצגו  , התקבלה התייחסותו של מנהל  12/03/2020ביום  

  .משלימות של מנהל תוכנית על"א(  נמסרו התייחסויות 18/05/2020)ביום   בטיוטת הדוח 
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 תקציר מנהלים .2

 
 והמלצות הביקורת  מסקנותסיכום  

 

ת בהיקף אירועי  באופן בו ניכרת ירידה משמעותייישום תוכנית על"א בעיר אריאל, משיג את מטרותיו  ככלל,  

מּו והגברת  מחד,  בעיר  לפעילויותדעּו האלימות  התושבים  על"א  ת  מאידך.   תוכנית  האישי  והביטחון   השונות 

 

ייעדי  הביקורת סבורה כי יש מקום לשיפור אופן יישום תוכנית על"א, בין היתר באמצעות עמידה ב יחד עם זאת,  

 פעילות ועדות החובה, ותיעוד כלל הפגישות בפרוטוקולים. תקציב התוכנית ללא חריגות, וכן באמצעות פיקוח על  
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 וההמלצות הממצאיםעיקרי  
 

 להלן פירוט מסקנות והמלצות הביקורת:
 

הנושא   הפרק
 המלצות הביקורת  מסקנות הביקורת  הנבדק

ניצול תקציב   3.2
 תוכנית על"א 

חרג  2017בשנת   .א התקציב  ביצוע  ממסגרת  ,  משמעותי  באופן 
 .התקציב שאושרה

בתקציב שכרו   7.14%  -אושר גידול של כ  2017על אף שבשנת   .ב
לשנת   ביחס  התוכנית  מנהל  מנהל  2016של  של  שכרו  ביצוע   ,

מהתקציב המאושר, ובנוסף גדל בשיעור    21%  -התוכנית חרג בכ 
 . ₪2016 שנתי( לעומת ביצוע השכר לשנת  31,622) 53% -של כ

על מנהל תוכנית על"א לוודא ביצוע תקציב תוכנית על"א בהתאם  
לתקציב המאושר, ובמידת הצורך לקבל מראש ובכתב את אישור  

מהמסגרת    הגורמים האמונים בעירייה ובמשרד לבט"פ, לחריגות
 .התקציבית

3.3 
הפעלת 
המוקד 
 הרואה

העירוני,   המוקד  מהפעלת  כחלק  מבוצעת  הרואה  המוקד  הפעלת 
שהוגדרו בתורת  וזאת ללא התייחסות להנחיות המשרד לבט"פ כפי  

 . ההפעלה של המוקד הרואה

בהתאם  הרואה  המוקד  הפעלת  לוודא  על"א  תוכנית  מנהל  על 
להנחיות המשרד לבט"פ כפי שהוגדרו בתורת ההפעלה של המוקד  
הרואה, ובמקרים בהם ניתן להסתמך על נהלי העבודה של המוקד  
במשרד  האמונים  הגורמים  את  בכתב  כך  על  לעדכן  יש  העירוני 

 . תוך פירוט החריגות מהנדרש בהתאם לתורת ההפעלהלבט"פ, 

3.4 

השפעת 
יישום 

תוכנית על"א  
על כמות 
אירועי  

האלימות  
 בעיר

נתוני המוקד העירוני ונתוני משטרת ישראל מעידים על ירידה   .א
 מצטברת ניכרת באירועי האלימות ברחבי העיר אריאל.

שנתיות,  על אף הירידה המצטברת הניכרת על פני תקופות רב   .ב
אריאל   בעיר  האלימות  באירועי  חדות  עליות  ישנן  עדיין 

 . בתקופות שונות

של  .ג והיכרות  מעורבות  על  מעידים  לבט"פ  המשרד  סקר  נתוני 
אשר  דבר  על"א,  תוכנית  להפעלת  הנוגע  בכל  העיר  תושבי 
כשלעצמו עשוי לשרת את מטרות התוכנית בהגברת ההרתעה  

 יאל. והפחתת אירועי האלימות ברחבי העיר אר 

על תחומי הפעילות השונים בתוכנית   על כלל הגורמים האמונים 
והסיבות   העבירות  סוגי  לניתוח  מערכתית  חשיבה  לבצע  על"א, 
ובהתאם   בעיר,  האלימות  באירועי  האקראיות  החדות  לעליות 
כחלק   האלימות  אירועי  ולהפחתת  להתמודדות  תוכניות  לגבש 

 מיישום תוכנית על"א. 

קיומם של   3.5
 .תוכנית על"א מופעלת ללא נהלי עבודה כתובים ומחייבים ודה נהלי עב

עבודה   נהלי  והטמעת  לכתיבת  לפעול  על"א  תוכנית  מנהל  על 
השונים   הפעילויות  תחומי  יישום  אופן  את  המסדירים  מוגדרים 
תחומי   הסמכויות,  חלוקת  לרבות  על"א,  תוכנית  במסגרת 

וגורמים חיצוניים,  האחריות, ממשקי העבודה עם גורמי העירייה  
 דיווחי ביצוע / עמידה ביעדים וכד'. 

ועדות חובה  3.6
 על"א

 ועדות החובה אינן פועלות כנדרש בהתאם להסכם על"א.  .א
המתקיימות   .ב עבודה  פגישות  של  נאות  תיעוד  מתקיים  לא 

 במסגרת יישום תוכנית על"א.

הפרוטוקולים   .ג של  העתק  מקבל  אינו  על"א  תוכנית  מנהל 
 ועדת אכיפה. מישיבות 

 על מנהל תוכנית על"א לוודא כי:
 ועדות החובה יתכנסו ויפעלו בהתאם לנדרש בהסכם על"א. .א
נאותה   .ב בצורה  יתועדו  התוכנית  כמנהל  פגישותיו  כל 

 בפרוטוקולים.

המתקיימת   .ג ישיבה  כל  של  פרוטוקול  העתק  לידיו  מקבל  הוא 
 כחלק מיישום תוכנית על"א. 
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 הדו"ח המפורט .3

 
 רקע 

 
, כמודל עבודה חדשני להתמודדות עם כלל סוגי האלימות  2004במהלך שנת    יר ללא אלימות פותחע תוכנית  מודל  

וכן אלימות    עבריינית בבתי הספר, אלימות  ,  בכבישים  , אלימותאלימות במשפחה  ובכלל זה ,  במרחב העירוני

שואפת להביא לשיתוף  לצורך ההתמודדות עם מגוון סוגי האלימות, התוכנית    .והמתבגרים  נוערהבני    בקרב

וך  , כגון: מחלקת החינ פעולה שוטף ויעיל בין כלל הגורמים האמונים על הטיפול בסוגי האלימות השונים בעיר

אשר אמורה לטפל באלימות בבתי הספר, מחלקת הרווחה אשר אמורה לטפל באלימות במשפחה ובאוכלוסיות  

 משטרת ישראל וכד'. ומגזרים מוחלשים, 

 

לזיהוי המכנים  גיוס כלל הגורמים האמונים על הטיפול באלימות בכלל המגזרים,  שבבסיס התוכנית הינו  הרעיון  

ע"י כלל הגורמים האמונים    ובניית פתרונות שונים ברמה המערכתית שונים , איתור גורמי הסיכון ההמשותפים

של  בעירייה אחד  בסוג  או  עבריינות   / אלימות  של  אחד  בתחום  נקודתי  לטיפול  ולא  מגזר,  או   . אוכלוסייה 

 

למניעת התפתחותם של מצבי אלימות בתחומי הרשות,  תשתית    לרשות המקומית ליצורהתוכנית נועדה לאפשר  

 . המחוברות למוקד עירוני ייעודי(  מתן מענה יעיל לאירועי אלימות גם בזמן אמת )כגון באמצעות מצלמותכן לו

 

 התוכנית, כדלהלן: יעדים מרכזיים לבחינת יעילות  5לצורך יישום מודל ועקרונות התוכנית, הוגדרו 

 . ומשמעותי של תופעות האלימות ביישוב לסוגיהן השונים  צמצום הדרגתי .1

 .תחושת הביטחון האישי והמוגנות של תושבי היישובהגברת  .2

 .במהלך שלוש השנית הראשונות ייסוד תשתית עירונית לטיפול ולמניעת בעיות האלימות .3

 .פיתוח מודל להתמודדות עירונית יעילה עם אלימות מסוגים שונים .4

 . ארגון, תיאום ואינטגרציה בין כלל הפעולות וכלל הגורמים הפועלים ביישוב .5

 

 לתוכנית, כדלהלן:  כן, נקבעו חמישה תחומי פעילות עיקריים-כמו

 אכיפה  ✓

 חינוך  ✓

 פנאי  ✓

 רווחה  ✓

 רחב )עירוני( הקשר  ✓

 

, ולאור הצלחת  2004במהלך שנת  ת  הוחל ביישום התוכנית בעיר איל,  הבחינת יעילותו  הרצת התוכנית  צורךל

עיר ללא אלימות תשמש  תוכנית  , כי  הקובעת  12/10/2006מיום    575התקבלה החלטת ממשלה מס'  התוכנית,  

המקומיות בתחומי הרשויות  באלימות  לאומי למאבק  ארצי  לשינוי באקלים החברתי  מודל  להביא  מנת  על   ,

ונקבע כי היא  . לאור אימוץ התוכנית ע"י הממשלה הורחבה התוכנית  וליצירת נורמות בלתי אלימות בחברה

התקבלה החלטת ממשלה  ית ברשויות בהן הופעלה התוכנית,  לאור הצלחת התוכנ .  רשויות מקומיות   12  עלתחול  

הרשויות המקומיות בהן הופעלה התוכנית,    12הקובעת, כי התוכנית תמשיך לפעול על    27/08/2009מיום    713מס'  

תורחב   התוכנית  הממשלה. ובנוסף  בהחלטת  שנקבעו  ולתבחינים  תקציב  למגבלות  בכפוף  נוספות   לרשויות 
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מרכז המחקר של הכנסת ערך מחקר אודות הערכת השפעתה של תכנית 'עיר ללא אלימות'  בהקשר זה יצוין, כי  

 :תמצית ממצאיו על אלימות ילדים ובני נוער, ולהלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

משנת   החל  כאמור,  הממשלה  להחלטות  אריאל    2009בהתאם  עיריית  עהצטרפה  המופעלת  ל"א  לתוכנית 

בט"פ  העירייה לבין המשרד לחדש בין    הסכםבאמצעות המשרד לבט"פ, כאשר במסגרת זו נחתם בכל שנה  

כאשר    הפעלת התוכנית בעיר אריאל, בו נקבעת המסגרת התקציבית להפעלת התוכנית באותה השנה,  לשם

 .("הסכם על"א"  )להלן:  ממומנים מתקציב העירייה 25%  -מהתקציב ממומן מתקציב המשרד לבט"פ, ו  75%

 

 יישום התוכנית בעיר אריאל תוכנן כדלהלן: בהתאם לתחומי הפעילות של התוכנית,  

 ;אכיפה .א

  נידות שיטור עירוני,   הפעלת   באמצעות, בין היתר  המשטרה והפיקוחגורמי    הרחבת שיתוף הפעולה עם

 . ועידוד מעורבות של התושבים  סיירת הורים

 ;)חינוך רשמי( חינוך .ב

ת קידום   של  ווטיפוח  והמוכנות  ולהגברת תחושת הביטחון  לצמצום האלימות  חינוכיות  ופעולות  כניות 

 . מוגנות מדריכי תלמידי בתי הספר באמצעות 

 ;רווחה .ג

פיתוח שירותים ותוכניות טיפוליות להתמודדות עם תופעות האלימות הסמים והאלכוהול לכלל התושבים  

 . קהילהבעו"ס  באמצעות

 ; )חינוך בלתי רשמי( פנאי .ד

,  ת לשיקום נוער עובר חוקיועילו פקיומן של    באמצעות  , בין היתרעבור בני הנוערתעסוקת פנאי  יצירת  

 עילות קיץ בטוח. , וכן פהסעותשירותי  

 ;רחבה העירוניהקשר ה .ה

וכן  לתושבי העיר  פרסום והסברה  באמצעותכחלק בלתי נפרד מהתוכנית, בין היתר    שיתוף התושבים  ,

 לעובדים ומתנדבים.  כשרות וימי עיוןקיום ה
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 תקציב תוכנית על"אניצול  
 

סעיף    הוראות  את  בחנה  סעיף  להסכ  5הביקורת  להוראות  בהתאם  כי  ונוכחה,  על"א  להסכם,    5ם 

 : כדלהלן, שנבדקו בכל אחת מהשנים ₪ 411,075עמד על סכום של  התוכנית תקציב 

 

 המשרד השתתפות  העירייה תתפות הש תקציבסה"כ  ה שנ

2016 411,075  ₪ 102,769  ₪ 25% 308,306  ₪ 75% 

2017 411,075  ₪ 102,769  ₪ 25% 308,306  ₪ 75% 

 

מסקירת נתוני התקציב והביצוע של תוכנית על"א עולה, כי תקציב התוכנית בפועל עמד על סכומים  

מהתקציב    90.5%  -כו  85.4%  -בהתאמה, דהיינו כ  2017  - ו  2016בשנים    אש"ח   372  - ו  אש"ח  351של  

 הנדרש בשנים אלו בהתאמה.

 

שנה   בכל  כי  מציינת,  התוכנית  הביקורת  של  התקציב  הצעת  את  בעירייה,  התוכנית  מנהל  מעביר 

 בהתאם לנדרש בהוראות הסכם על"א.  לאישור הגורמים האמונים במשרד לבט"פ

 

 כמפורט בטבלאות להלן:, 2017 -ו 2016לשנים לידי הביקורת הומצאו נתוני התקציב וביצועו 

 

 : 2016התקציב וביצועו בשנת נתוני להלן 

 תקציב  שם חשבון 
 יחסי 

 ביצוע 
 יחסי 

 ביצוע +  
 שריון 
 יחסי 

 יתרת 
 תקציב 

 יחסי 

 אחוז 
 ביצוע 
 יחסי 

תקציב 
 שנתי 

ביצוע   
 שנתי 

 59,274 70,000 84.68% 10,726 59,274 59,274 70,000 תוכנית. שכר מ

 32,269 37,000 87.21% 4,731 32,269 32,269 37,000 הקשר/פרסום

 49,078 67,000 73.25% 17,922 49,078 49,078 67,000 שכר חינוך 

 76,188 77,000 98.95% 812 76,188 76,188 77,000 פנאי -מניעה

 35,410 40,000 88.53% 4,590 35,410 35,410 40,000 אכיפה פעולות

 60,000 60,000 100.00% - 60,000 60,000 60,000 רווחה-עו"סשכר 

 312,219 351,000 88.95% 38,781 312,219 312,219 351,000 2016סה"כ לשנת 
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 : 2017התקציב וביצועו בשנת נתוני להלן 

 תקציב  שם חשבון 
 יחסי 

 ביצוע 
 יחסי 

 ביצוע +  
 שריון 
 יחסי 

 יתרת 
 תקציב 

 יחסי 

 אחוז 
 ביצוע 
 יחסי 

 תקציב 
 שנתי 

ביצוע   
 שנתי 

 90,896 75,000 121.19% (15,896) 90,896 90,896 75,000 תוכנית. שכר מ

 17,802 35,000 50.86% 17,198 17,802 17,802 35,000 הקשר/פרסום

 94,166 90,000 104.63% (4,166) 94,166 94,166 90,000 שכר חינוך 

 1,893 7,000 27.04% 5,107 1,893 1,893 7,000 שכר חינוך ב/פור

 78,356 80,000 97.95% 1,644 78,356 78,356 80,000 פנאי -מניעה

 54,422 25,000 217.69% (29,422) 54,422 54,422 25,000 אכיפה פעולות

 80,444 60,000 134.07% (20,444) 80,444 80,444 60,000 רווחה-שכר עו"ס

 417,979 372,000 112.36% (45,979) 417,979 417,979 372,000 2017סה"כ לשנת 

 

 כמפורט לעיל: 2017  -ו 2016להלן ריכוז נתוני התקציב והביצוע לשנים 

 עודף / גירעון תקציב  ניצול אחוז שנתי  ביצוע מאושר  תקציב ה שנ

2016 351,000  ₪ 312,218  ₪ 88.95% 38,782  ₪ 

2017 372,000  ₪ 417,979  ₪ 112.36% (45,979  )₪ 

 

, וכן כי חל  2017 - ו  2016חל גידול בתקציב תוכנית על"א בין השנים  מנתוני הטבלאות לעיל עולה, כי  

מהמסגרת   ותגי , באופן שגרם לחר2016לעומת שנת    2017גידול משמעותי בביצוע התקציב בשנת  

 . התקציב השנתי ך הכולל שלהתקציבית בסעיפים מסוימים ובס

 

מנהל  להעסיק  תושבים,    30,000שגודלה אינו עולה על  על עירייה    כי  ,קובע  על"א)א( להסכם  8סעיף   

 .משרה  50%בהיקף של   תוכניתל

 

מד על  בהתאם לנתונים המפורסמים ע"י רשות האוכלוסין וההגירה, מספר התושבים בעיר אריאל עו

תושבים, וע"כ בהתאם להוראות הסכם על"א, על העירייה להעסיק מנהל לתוכנית בהיקף    20,500  -כ

 משרה.  50%של 

 

  בהתאם לנדרש בהסכם על"א,   כי  ממנו עולה  ,(66לידי הביקורת הומצא דוח עלויות מחלקתית )דוח  

 . 2013החל משנת  משרה 50%היקף של מועסק ב כנית ומנהל הת

 

חל גידול    2017  - ו   2016הביקורת בחנה את ביצוע תקציב שכר מנהל התוכנית ונוכחה, כי בין השנים  

( בתקצוב  הן  )7.14%משמעותי  בביצוע  והן  להלן: 53.35%(  כמפורט  התוכנית  מנהל  של  שכרו   ) 

 

 עודף / גירעון אחוז ניצול תקציב ביצוע שנתי  תקציב מאושר סעיף תקציבי  שנה 

2016 
 תוכניתנהל שכר מ

70,000  ₪ 59,274   ₪ 84.5% 10,726  ₪ 

2017 75,000  ₪ 90,896   ₪ 121% (15,896  )₪ 

 ₪(  5,170) 104% ₪   150,170 ₪    145,000 2017 -  2016סה"כ לשנים 
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כמפורט בטבלה לעיל עולה, כי ביצוע תקציב    2017מנתוני ביצוע התקציב של מנהל התוכנית לשנת  

 מהתקציב המאושר.   21% - שכר מנהל התוכנית חרג בכ

 

הביקורת סבורה, כי חריגה כה משמעותית בביצוע תקציב שכרו של מנהל התוכנית מחייבת אישור 

 של הגורמים האמונים במשרד לבט"פ.  מוקדם הן של הגורמים האמונים בעירייה, והן 

 

 : 2017 -ו  2016השינויים בתקציב תחומי פעילות התוכנית בין השנים להלן פירוט  

 

 2017תקציב  2016תקציב  פעילות תחום
 בש"ח שינוי 

 (קיטון  / גידול)
 שינוי באחוזים 
 )גידול / קיטון(

 ( 37.50%) ( 15,000) 25,000 40,000 אכיפה

 44.78% 30,000 97,000 67,000 חינוך 

 3.90% 3,000 80,000 77,000 פנאי

 0.00% 0 60,000 60,000 רווחה 

 ( 5.41%) ( 2,000) 35,000 37,000 הקשר עירוני רחב

 5.69% 16,000 297,000 281,000 סה"כ תחומי פעילות

 7.14% 5,000 75,000 70,000 שכר מנהל תוכנית

 

משמעותי   מקיטון  נבעו  התוכנית  פעילות  בתקציב  העיקריים  השינויים  כי  עולה,  הטבלה  מנתוני 

( האכיפה  בתקציב  37.5%בתקציב  משמעותי  גידול  ומנגד   ,)( השינוי  44.78%החינוך  עיקר  כאשר   ,)

הקצאת תקציב עבור פעילויות בחינוך הבלתי פורמלי, וכן גידול בתקציב  בתקציב תחום החינוך נובע מ

 . חינוך הפורמליה

 

  , באופן יחסי  השינויים בשכרו של מנהל התוכנית, כפי שתוקצבו בפועל, היו גדולים יותרבנוסף, ניכר ש

 מכלל השינויים בתחומי הפעילות במצטבר.

 

 :ת הביקורתומסקנ

 ., ביצוע התקציב חרג באופן משמעותי ממסגרת התקציב שאושרה2017בשנת  .א

, ביצוע  2016ביחס לשנת   בתקציב שכרו של מנהל התוכנית  7.14%  -כאושר גידול של    2017בשנת  על אף ש .ב

₪    31,622)   53%  -כשל  גדל בשיעור    מהתקציב המאושר, ובנוסף  21%  -חרג בכ  שכרו של מנהל התוכנית 

 .2016לעומת ביצוע השכר לשנת   שנתי(

 

 : המלצת הביקורת

לוודא   ובמידת הצורך לקבל  ביצוע תקציעל מנהל תוכנית על"א  ב תוכנית על"א בהתאם לתקציב המאושר, 

 . מהמסגרת התקציביתמראש ובכתב את אישור הגורמים האמונים בעירייה ובמשרד לבט"פ, לחריגות 

 

 :של מנהל התוכנית, לממצא זה תגובתולהלן 

תוקצב שכר המנהל בשני סעיפים שונים, האחד על חשבון תקציב משרד הבט"פ והשני על חשבון תקציב    2019עד לשנת  " 

 . " עירוני.  החריגה נובעת מכך שהמשרד אינו משלם דמי הבראה ואין התאמה מלאה בין שני חצאי המשרה
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 רואה המוקד ההפעלת  
העבודה   תוכניות  במסגרת  כי  נוכחה,  לתחום  הביקורת  תקציבית  הקצאה  קיימת  המאושרות,  השנתיות 

 אש"ח שנתי.  40, בהיקף של טכנולוגיה, אשר נועד לצורך הפעלת מוקד רואה

 

עומד    לא,  המוקד.  המופעלים בעירהוא כלי אחד מבין מכלול גורמי האכיפה  הרואה  המוקד  הביקורת מציינת, כי  

יו לידי ביטוי בתחום האכיפה. הפעלה נכונה של המוקד  לבדו אלא זקוק לכוח תגובה על מנת להביא את יתרונות

להפעלה נכונה וטובה יותר של כלל מערך האכיפה    מסייעיםומיצוי יכולותיו השונות באיתור, הפעלה והכוונה,  

 השונים בעיר. ולמיצוי יכולות גורמי האכיפה 

 

הכולל    ",מצפן "א את מסמך  כנית על"והפיץ המשרד לבט"פ לרשויות המקומיות המשתתפות בת   08/2011בחודש  

כנית, לרבות שלבי מימוש התהליך והוראות בעניין החזקה ושמירה  וקווים מנחים למימוש המערך הטכנולוגי בת 

חוברת "תורת ההפעלה של המוקד הרואה" המרכזת את ההנחיות  , ולאחר מכן נכתבה והופצה של מידע מצולם

 .("תורת ההפעלה")להלן:  רואה בעירייה המקצועיות הנוגעות להקמת, ניהול ותפעול המוקד ה

 

יש לקבוע    יש להתקין ברחבי העיר מצלמות קבועות ומצלמות מתחלפות, וכן  ,בהתאם לתורת ההפעלה 

במצלמות צפייה  זמן    תוכנית  לפי  האירועים  מיפוי  משמרת,  בכל  המוקדנים  בכמות  המתחשבת 

 ומיקום, סוגי האירועים, יכולת המצלמות וכמות המסכים צפייה הקיימים במוקד. 

 

  19ברחבי העיר אריאל  , הותקנו  2009מאז הפעלת תוכנית על"א בשנת  בדיקת הביקורת העלתה, כי  

, כאשר לתפיסת אגף הביטחון  הרואההעירוני ולמוקד  שר נועדו לספק מידע שוטף למוקד  מצלמות א

 . בעיר  מניעת עבריינות  שםבעירייה, עיקר הצורך בהתקנת המצלמות נבע משיקולי ביטחון ולא רק ל

 

מצלמות מחוברות    7רק    עובר למועד הביקורת   במצלמות ונוכחה, כי אופן השימוש  את  הביקורת בדקה   

בין  ו  שאינן מטופלות  אם מטעמים של תקלות טכניותבין  מצלמות כלל אינן בשימוש,    12ואילו  למוקד,  

 . מכל סיבה אחרתאם 

 

 דלהלן: כלתורת ההפעלה מגדיר את בעלי התפקידים הנדרשים להפעלת המוקד הרואה,   5סעיף  

   ;נהל מוקד רואהמ •

  ;מנהל זירת לילה / אחראי משמרת •

 . מוקדן / תצפיתן •

 

המוקד  מן   מנהלת  כאשר  הרואה,  המוקד  את  מפעילים  העירוני  המוקד  עובדי  כי  עולה,  הביקורת 

הרואה. המוקד  של  כמוקדנים  משמשים  והמוקדנים  הרואה,  המוקד  כמנהלת  משמשת   העירוני 

 

את    7סעיף    מגדיר  ההפעלה  לבצע,  לתורת  הקב"ט  או  המוקד  מנהל  שעל  וההערכה  המדידה  אופן 

 בין היתר בחינת הנתונים דלהלן:לבחינת יעילות המוקד, ו

 .האכיפה האופרטיביים ופילוח הפניית גורמי הרואהכמות האירועים שזוהו על ידי המוקד  •

 .האכיפה האופרטיביים  ופילוח הפניית גורמי  העירוניכמות האירועים שזוהו על ידי המוקד  •

רועים בפרק  למס' האי  כמות האירועים במתחמים המפוקחים שתועדו על ידי המצלמות ביחס •

 .זמן דומה בשנים קודמות

 '(.חוף הים, בית ספר וכו )פילוח האירועים שנצפו לפי סוגי הזירות  •
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 כן, נקבעה בתורת ההפעלה טבלת איסוף נתונים למדידת המוקד הרואה, כדלהלן:-כמו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עובדי המוקד העירוני,  הביקורת מציינת, כי מאחר שהמוקד הרואה מופעל בתוך המוקד העירוני וע"י  

כן, כל אירועים המטופלים במוקד  -. כמולא קיימת הפרדה בפועל בין המוקד הרואה למוקד העירוני

   העירוני מנוהלים במערכות של המוקד העירוני בלבד, ואינם מנוהלים בנפרד עבור המוקד הרואה.

 

נוהלו   לא  למועד הביקורת  עובר  כי  יצוין,  כל  כן  העירוני  יעילות  רישובמוקד  למידת  כלשהם  מים 

 המוקד הרואה.

 

כוללים שיתופי פעולה  ונהלים להפעלת המוקד הרואה  .ה. לתורת ההפעלה, מחייב קיומם של  9סעיף   

)יח'    נוספיםאפשריים  גורמי הצלה  וכן  ,  עם גורמי ההצלה והפיקוד, כגון: צה"ל )פקע"ר(, מד"א, כב"ה

קבע שיש לקבוע בנהלים אלו את דרכי ההתקשרות בין  כן נ  חילוץ, יח' התערבות, כיתת כוננות וכד'(.

 . הגופים, נהלי דיווח לפי חתך אירועים וחלוקת השליטה

 

ייעודיים   נהלים  הרואה  במוקד  קיימים  לא  ההפעלה,  בתורת  לנדרש  בניגוד  כי  עולה,  הביקורת  מן 

 כאמור.  

 

עובדי המוקד  הביקורת מציינת, כי מאחר שהמוקד הרואה מופעל בתוך המוקד העירוני וע"י  עם זאת

עבודה נאותים העונים על כל דרישות תורת  מאחר שבמוקד העירוני קיימים נהלי  הרי  ,  העירוני כאמור

 ניתן להסתפק בנהלים אלו גם עבור המוקד הרואה. ההפעלה, הרי ש

 

 : מסקנת הביקורת

המוקד הרואה מבוצעת כחלק מהפעלת המוקד העירוני, וזאת ללא התייחסות להנחיות המשרד לבט"פ  הפעלת  

 . כפי שהוגדרו בתורת ההפעלה של המוקד הרואה

 

 : המלצת הביקורת

הפעלת המוקד הרואה בהתאם להנחיות המשרד לבט"פ כפי שהוגדרו בתורת  לוודא  על מנהל תוכנית על"א  

על    רים בהם ניתן להסתמך על נהלי העבודה של המוקד העירוני יש לעדכןההפעלה של המוקד הרואה, ובמק

 . לתורת ההפעלה בהתאם, תוך פירוט החריגות מהנדרש את הגורמים האמונים במשרד לבט"פ כך בכתב
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 :של מנהל התוכנית, לממצא זה תגובתולהלן 

השימוש בצפיה בזמן אמת הינו קטן יחסית, ולרוב המצלמות     -נושא שגם כן מוכר ברמה ארצית  -לגבי פעילות המוקד הרואה" 

ברשויות קטנות אין הצדקה ואין מספיק כוח אדם להגדרת תצפיתן , ולכן המוקדן גם עוסק    משמשות לטובת תיחקור בדיעבד.

 . " ית על"א עובדות ותקינות, מצלמות אחרות אינן באחריותיהמצלמות שתוקצבו על ידי תכנ "כן -כמו " בתצפית 

 

 להלן התייחסות הביקורת לתגובת מנהל התוכנית:

את תגובת מנהל התוכנית בדבר  הביקורת מקבלת  של  זאת  ו  עם  יחד  המוקד הרואה.  ייעודי של  במוקדן  ההצדקה לשימוש 

הביקורת סבורה, כי אין בתגובת מנהל התוכנית כדי לשנות את ממצאי הביקורת שכן על מנת להסתמך על המוקדנים של  

 להטמיע אצלם גם את נהלי עבודת המוקד הרואה ולעדכן את הגורמים האמונים במשרד לבט"פ. המוקד העירוני, יש 
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 השפעת יישום התוכנית על כמות אירועי האלימות בעיר  
 

קיבלה לידיה דוח המפרט את כלל  בחינת יעילות הפעלת תוכנית על"א בעיר אריאל, הביקורת    לצורך 

העירוני למוקד  שדווחו  השנים    האירועים  סווגו  2017,  2016,  2015,  2014,  2013במהלך  אשר  ע"י  , 

, ואשר הועברו לטיפול גורמי  (רועי אלימות"י "א)להלן:    אלימות וונדליזםכאירועי בריונות,  המוקדנים  

 . המתאימים האכיפה

 

בין השנים   העירוני  הדיווחים שהתקבלו במוקד  ריכוז כמות  לפי סוג  2017  -  2013להלן  , מחולקים 

 : האירוע שנרשם במערכות המוקד העירוני

 

 כמות   סוג אירוע מדווח 
 כמות  אחוז שינוי 2013

 כמות   אחוז שינוי 2014
 כמות  אחוז שינוי 2015

 כמות  אחוז שינוי 2016
2017 

 סה"כ  
 אירועים

 41 1 75.00%- 4 20.00%- 5 72.22%- 18 38.46% 13 איתור שוהים בלתי חוקיים 

 34 1 50.00%- 2 71.43%- 7 50.00%- 14 40.00% 10 אלימות במשפחה 

 58 7 133.33% 3 66.67%- 9 57.14%- 21 16.67% 18 גניבה / שוד 

 159 18 37.93%- 29 17.14%- 35 10.26%- 39 2.63% 38 גרימת נזק 

 9 1 50.00%- 2 33.33%- 3 200.00% 1 50.00%- 2 גרפיטי 

 128 21 16.67% 18 14.29%- 21 44.74%- 38 26.67% 30 הבערת אש/שריפה

 1   -   -   100.00%- 1 -   החזקת / תפיסת נשק 

 81 11 57.14% 7 50.00%- 14 33.33%- 21 25.00%- 28 הסגת גבול 

 91 10 0.00% 10 11.11% 9 62.50%- 24 36.84%- 38 הפרת סדר 

 5 1 0.00% 1 -   100.00%- 2 100.00% 1 התעללות בבעלי חיים 

 200 23 34.29%- 35 10.26%- 39 25.00%- 52 1.96% 51 חשש לחיי אדם 

 60 3 76.92%- 13 116.67% 6 60.00%- 15 34.78%- 23 עיכוב 

 14 1 -   100.00%- 7 75.00% 4 100.00% 2 פגיעה בתשתיות 

 97 5 28.57%- 7 58.82%- 17 37.04%- 27 34.15%- 41 קטטה 

 130 23 53.33% 15 36.36% 11 65.63%- 32 34.69%- 49 שיכרות 

 1,264   100.00%- 217 52.62%- 458 21.81% 376 76.53% 213 שפיכת אלכוהול 

 14 3 50.00% 2 -   -   100.00%- 9 תפיסת סם 

 103 5 44.44%- 9 30.77%- 13 67.50%- 40 11.11% 36 תקיפה 

 2,489 134 64.17%- 374 42.81%- 654 9.79%- 725 20.43% 602 סכום כולל

 

אירועי האלימות  בכמות    20%  -חלה עליה של כ  2014  -ו  2013הטבלה לעיל עולה, כי בין השנים  מנתוני  

  2015, ואילו בין השנים  10%  - חלה ירידה של כ  2015  -ל  2014בין השנים  שדווחו למוקד העירוני, אולם  

חלה ירידה משמעותית בכמות אירועי האלימות שדווחו למוקד    2017  -ל   2016ובין השנים    2016  -ל

בין נתוני    78%  -, ובסה"כ שיעור ירידה מצטבר של כבהתאמה  64%  -וכ  42%  -העירוני בשיעורים של כ

 . 2017ת לנתוני שנ 2013שנת 
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, כי נתונים אלו מעידים על כמות אירועי האלימות שדווחו למוקד העירוני  מציינתבעניין זה הביקורת  

בלבד, וכי במידה שאירועי אלימות אחרים דווחו ישירות למוקד המשטרה ו/או לא דווחו כלל, הרי  

   שנתונים אלו לא קיבלו ביטוי בטבלה לעיל.

 

המצי תרשים  האלימותאת    גלהלן  אירועי  של  והיחסיים  הכמותיים  שנתית,  השינויים    כפי   ברמה 

 שדווחו למוקד העירוני ופורטו בטבלה לעיל: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנתוני אלו ניכר, כי בהתבסס על כמות הדיווחים של תושבי העיר למוקד העירוני על אירועי אלימות  

יישום    העיד העשוי לופן  , בא 2017  -   2013במצטבר בין השנים    78%  -בכפחתה   לכאורה על הצלחת 

על"א בעירייה, לא ניתן להסתמך על נתוני    יחד עם זאת, לדברי מנהל תוכנית   .התוכנית בעיר אריאל

העירוני   למוקד  שהדיווחים  מאחר  וזאת  העירוני,  הפשיעה  המוקד  תמונת  את  לשקף  יכולים  אינם 

עירוני על כל בעיה, וכן מדווחים ישירות  האמיתית מכיוון שמרבית התושבים לא מדווחים למוקד ה

 למוקד של משטרת ישראל במקרים בהם מדובר באירוע המצריך את התערבות המשטרה.

 

, כפי שדווחו  2015  -  2012נתוני הפשיעה בעיר אריאל בין השנים  כלל  לאור האמור, הביקורת בחנה את  

המידע חופש  חוק  להוראות  בהתאם  ישראל  משטרת  ניתוח  ע"י  ממצאי  ולהלן  בהתאם  ,  השינויים 

 :הכמותיים לפי רבעונים נתוניםל

 מס'   רבעון 
 עבירות 

 שיעור  
 השינוי

 שינוי 
 מצטבר 

 מס'   רבעון  
 עבירות 

 שיעור  
 השינוי

 שינוי 
 מצטבר 

Q1/2012 110 0.00% 0.00%  Q1/2014 120 27.66% 9.09% 

Q2/2012 127 15.45% 15.45%  Q2/2014 115 -4.17% 4.55% 

Q3/2012 114 -10.24% 3.64%  Q3/2014 82 -28.70% -25.45% 

Q4/2012 90 -21.05% -18.18%  Q4/2014 126 53.66% 14.55% 

Q1/2013 90 0.00% -18.18%  Q1/2015 78 -38.10% -29.09% 

Q2/2013 133 47.78% 20.91%  Q2/2015 109 39.74% -0.91% 

Q3/2013 136 2.26% 23.64%  Q3/2015 101 -7.34% -8.18% 

Q4/2013 94 -30.88% -14.55%  Q4/2015 65 -35.64% -40.91% 

- 61 -



 דוח מבקר העירייה בנושא יישום תוכנית עיר ללא אלימות 

 

  ע"י משטרת ישראל כפי שדווחו    ,2015עד    2012בין השנים    ,רבעוניתלהלן תרשים המציג את השינויים הכמותיים והיחסיים של אירועי האלימות ברמה  

 ופורטו בטבלה לעיל: 
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ישראל,   משטרת  לנתוני  בהתאם  גם  כי  ניכר,  אלו  ירידה  מנתונים  באירועי  מגמתית  חלה  ניכרת 

 .41% - כ , בשיעור מצטבר רב שנתי שלהאלימות בעיר אריאל

 

, עדיין קיימות עליות חדות ברבעונים  41%  -של כ, כי על אף הירידה המצטברת  יוער  על אף האמור 

הגורמים בעירייה לבצע ניתוחים מעמיקים בהתאם לסוגי    דורש מכלל שונים לאורך התקופה, באופן ה

העבירות, על מנת לשפר את יעילות התוכנית בהתמודדות ובהפחתת אירועי האלימות בעיר אריאל  

 עקבי. באופן מגמתי ו

 

רשויות מקומיות )כולל אריאל( בהן    45, ערך המשרד לבט"פ סקר תושבים בקרב  2016במהלך שנת   

( על"א  תוכנית  בדבר  "הנסקרים"להלן:  מופעלת  העיר  תושבי  בקרב  מודעות  קיימת  עולה  ממנו   ,)

בקרב   רב  אמון  קיים  כי  וכן  הנסקרים,  מיתר  משמעותית  גבוה  בשיעור  על"א  תוכנית  של  קיומה 

 המשיבים בנוגע ליכולת התוכנית להביא לתוצאות טובות לטובת התושבים בעיר אריאל. 

 

, ממנו  05-06/2016בקרב תושבי העיר אריאל בחודשים    לידי הביקורת הומצאו ממצאי הסקר שנערך

 עולים בין היתר הממצאים דלהלן: 

 מיתר הנסקרים(;  11% - מהמשיבים מברכים או שמחים על כניסת התוכנית לעיר )גבוה בכ 94% •

  12%  -מהמשיבים סבורים שאין כלל אלימות או שיש מעט אלימות בעיר אריאל )גבוה בכ  85% •

)נמוך בכ  15%תם  מיתר הנסקרים(, לעומ   12%  -מהמשיבים סבורים שיש הרבה אלימות בעיר 

 מיתר הנסקרים(. 

מהמשיבים יודעים על מסגרות ההתנדבות להתמודדות עם אירועי אלימות בקרב בני הנוער    59% •

 מיתר הנסקרים(.   16%  -בעיר אריאל )גבוה בכ

 הערים שנסקרו(; מהמשיבים שמעו על תוכנית על"א )זהה לנתון הממוצע ביתר   51% •

 מהמשיבים סבורים שהתקנת מצלמות תפחית את רמת האלימות בעיר;  66% •

 מיתר הנסקרים(;  31%  -מהמשיבים מכירים את פעילות סיירת ההורים )גבוה בכ 70% •

 מיתר הנסקרים(;  31%  -מהמשיבים מכירים את המצלמות במעגל סגור )גבוה בכ 69% •

  - אכיפה לעיתים קרובות )גבוה מיתר הנסקרים בכמהמשיבים נתקלים בנוכחות של גורמי    59% •

(  16%  -מהמשיבים נתקלים בגורמי האכיפה לעיתים נדירות )נמוך מיתר הנסקרים בכ  30%(,  15%

 מהמשיבים כלל לא נתקלו בגורמי האכיפה; 11%ואילו רק 

אצל יתר    44%מהמשיבים חושבים או יודעים שתוכנית על"א פועלת בעיר אריאל )לעומת    48% •

 סקרים(; הנ

את    67% • להפחית  מאוד  רבה  או  רבה  במידה  מסייעת  על"א  תוכנית  כי  סבורים  מהמשיבים 

 מיתר הנסקרים(; 16% -האלימות בעיר אריאל )גבוה בכ
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 :ת הביקורתומסקנ

נתוני המוקד העירוני ונתוני משטרת ישראל מעידים על ירידה מצטברת ניכרת באירועי האלימות ברחבי   .א

 העיר אריאל.

על פני תקופות רב שנתיות, עדיין ישנן עליות חדות באירועי האלימות  על אף הירידה המצטברת הניכרת   .ב

 .בעיר אריאל בתקופות שונות

לבט"פ    נתוני .ג והיכרות של תושבי העיר בכל הנוגע להפעלת תוכנית  סקר המשרד  על מעורבות  מעידים 

התוכנית בהגברת ההרתעה והפחתת אירועי האלימות  על"א, דבר אשר כשלעצמו עשוי לשרת את מטרות 

 . ברחבי העיר אריאל

 

 : הביקורת המלצת

על כלל הגורמים האמונים על תחומי הפעילות השונים בתוכנית על"א, לבצע חשיבה מערכתית לניתוח סוגי  

להתמודדות  העבירות והסיבות לעליות החדות האקראיות באירועי האלימות בעיר, ובהתאם לגבש תוכניות  

 .להפחתת אירועי האלימות כחלק מיישום תוכנית על"א ו

 

 :של מנהל התוכנית, לממצא זה תגובתולהלן 

בעיר"  האלימות  אירועי  כמות  על  התכנית  יישום  שתכנית   -השפעת  הגדול  הקיצוץ  נושא    בעקבות   , הכללי  מהחשב  ספגה 

ההשפעה ובעיקר מדידת ההשפעה ברמה לאומית הוא נושא מרכזי שיעלה לבחינה בעבודת המטה שנעשית ברשות למאבק  

כמו כן ישנה מערכת חדשה שהוטמעה בקרב כל המנהלים בארץ שמטרתה ליצור בסיס מידע ארצי    באלימות סמים ואלכוהול.

 . "3.4בדומה לנעשה בדוח שלך בסעיף   -מה לאומית שעל בסיסו יוכלו לנתח נתונים בר
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 הלי עבודה קיומם של נ 
 

  יוצרים   שהם  כך  ידי   על  הומשימותי   התכלית,  העבודה  מדיניות  לביסוס  חשוב  כלי  מהווים   כתובים  עבודה  נהלי 

  תרבות   מקדמים  ובכך  חלק  הב  הלוקחים  הגורמים  של   והאחריות  הסמכויות,  העבודה  חלוקת  לגבי  בהירות

  כלפי  הגוף הפועל לפיו מעמד את שפרמ איכותיעבודה   נוהלכן, -כמו .ואיכותי יעיל ניהול  על המושתתת ארגונית

 . (הרגולטורהמאסדר )

 

 : הבאים כלליםאיכותי, יעמוד בין היתר ב עבודה נוהל 

 . אופנים בכמה העובדות את לפרש  ניתן   לא -  ומדויק ברור .א

 .אחר או  , אלפביתיכרונולוגי -מוגדר וברור  סדר לפי   מאורגן .ב

 . זרימה  לתרשים  בנוהל המתואר העבודה תהליך  את לתרגם  ניתן .ג

 . ומובנת ברורה  העבודה  בתהליך מנהל או  עובד כל  של האחריות .ד

 . אליהם הקורא את  מפנהגורמים אחרים )פנימיים ו/או חיצוניים(, ולחילופין  עם  הממשקים  את מגדיר .ה

 . המוכרת לקורא הנוהל  הארגונית  בשפה  משתמש  הוא,  הצורך  לחילופין במידת, וברורה ורהוטה  בשפה  כתוב .ו

 

ונוכחה,  על"א    תוכניתבמהתחומים    נהלי עבודה המסדירים את הפעילות בכל אחדשל  מם  וקיאת  ביקורת בחנה  ה

, המפרטים את תחומי האחריות והממשקים עם גורמי האכיפה  כי לא קיימים נהלי עבודה כתובים ומחייבים

 . וכד'( המוסמכות  רשויותה, השונות  משטרת ישראל, מחלקות העירייהכגון: השונים )

 

 : מסקנת הביקורת

 תוכנית על"א מופעלת ללא נהלי עבודה כתובים ומחייבים.

 

 : הביקורתהמלצת 

תחומי  יישום  אופן  את  המסדירים  מוגדרים  עבודה  נהלי  והטמעת  לכתיבת  לפעול  על"א  תוכנית  מנהל  על 

ממשקי העבודה עם  , לרבות חלוקת הסמכויות, תחומי האחריות,  הפעילויות השונים במסגרת תוכנית על"א

 .כד'ו , דיווחי ביצוע / עמידה ביעדיםגורמי העירייה וגורמים חיצוניים

 

 :של מנהל התוכנית, לממצא זה תגובתולהלן 

 . " נכתב נוהל עבודה לתכנית עיר ללא אלימות " 

 

 להלן התייחסות הביקורת לתגובת מנהל התוכנית:

לא נמסר לידי הביקורת נוהל העבודה. על אף  הביקורת  הלך  את תגובת מנהל תוכנית על"א, על אף שבמ  הביקורת מקבלת

התייחסויות פרטניות  אינו כולל  הינו טכני במהותו ו נוהל שהומצא לידיה  הכי  הביקורת סבורה,  ולאחר סקירת נוהל העבודה  האמור  

העירייה וגורמים חיצוניים וכד', וע"כ אין בהמצאת הנוהל כדי  לחלוקת הסמכויות, תחומי האחריות, ממשקי העבודה עם גורמי  

 לשנות את המלצת הביקורת בנושא זה.
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 על"א חובה  ועדות 
 

במסגרת    בהתאם לתחומי הפעילות,  ועדות  5  חובת העירייה למנות  )ב( להסכם על"א קובע את4סעיף   

 , כדלהלן: ("ועדות החובה")להלן:   על"א תוכניתיישום 

 

   , סגן מפקד מרחב שומרון )אריאל(.קצין משטרהבראשות  - ועדת אכיפה .א

 

 בראשות מנהלת אגף החינוך בעירייה.  -ועדת חינוך  .ב

 

 בראשות מנהל מחלקת הנוער בעירייה.  - ועדת פנאי .ג

 

 בעירייה. האגף לשירותים חברתיים ל מנה בראשות - ועדת רווחה .ד

 

 בראשות ראש העירייה.   -  הרחב להתמודדות עם אלימות עירוניהקשר הועדת ה .ה

 

אכיפה ועדת  של  תקופתי  כינוס  למעט  על"א,  תוכנית  מנהל  לדברי  כי  מציינת,  )אחת    הביקורת 

מתכנסות לחודשיים( אינן  החובה  ועדות  כלל  מנהל    ,  ע"י  בעיקר  מבוצע  התוכנית  יישום  וכי  כלל, 

 התוכנית אשר עומד בקשר עם ראשי ועדות החובה כחלק מתפקידו. 

 

כי לא קיים תיעוד בנוגע לישיבות שהוא מקיים  מנהל תוכנית על"א,  במענה לשאלת הביקורת, הסביר   

ת אכיפה המתועדות  עם גורמים אחרים, למעט פגישות העבודה של ועדעם ראשי ועדות החובה ו/או  

 . ונשמרים אצל יו"ר ועדת אכיפה בלבד בפרוטוקולים ע"י גורמי המשטרה

 

ועדת אכיפה. יצוין, כי על אף דרישת הביקורת, טרם הומצאו לידיה פרוטוקולים של    בהקשר זה 

 

 : מסקנת הביקורת

 ועדות החובה אינן פועלות כנדרש בהתאם להסכם על"א. .א

 פגישות עבודה המתקיימות במסגרת יישום תוכנית על"א.לא מתקיים תיעוד נאות של   .ב

 מנהל תוכנית על"א אינו מקבל העתק של הפרוטוקולים מישיבות ועדת אכיפה.  .ג

 

 : המלצת הביקורת

 כי:על מנהל תוכנית על"א לוודא 

 בהסכם על"א. ועדות החובה יתכנסו ויפעלו בהתאם לנדרש  .א

 בפרוטוקולים. יתועדו בצורה נאותה כמנהל התוכנית  כל פגישותיו .ב

 של כל ישיבה המתקיימת כחלק מיישום תוכנית על"א.קבל לידיו העתק פרוטוקול הוא מ .ג

 
 :של מנהל התוכנית, לממצא זה תגובתולהלן 

 . "ועדות אכיפה התקיימו באופן קבוע" 

 

 להלן התייחסות הביקורת לתגובת מנהל התוכנית:

של  מאחר שלא הומצאו לידי הביקורת פרוטוקולים בין היתר כדי לשנות את ממצאי הביקורת וזאת תוכנית האין בתגובת מנהל 

 . ועדת אכיפה
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 נספחים .4

 
 התייחסותו של מנהל תוכנית על"א לממצאי הביקורת  - נספח א' 

 

 >rfranks@ariel.muni.il<מאת: ראובן פרנקס 
 (GMT+02:00) 13:16 12.3.2020תאריך: 

 >abarsky@ariel.muni.il<אל: אריה ברסקי 
 

 אלימות נושא: התייחסות לטיוטת דוח ביקורת בנושא עיר ללא
 
 

 אריה שלום,
בשנת   כי  לעדכן  בסמים   2019ראשית  למלחמה  הרשות  עם  יחד  אוחדה  אלימות  ללא  עיר  התכנית 

 ובאלכוהול ושמה החדש הוא הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול.
 שנית חצי משרת מנהל תכנית הפכה למשרה מלאה והוגדרה כמנהל יישובי. 

אלף ₪    299ף שח, ובעקבות קיצוצים של החשב הכללי צומצמה לאל  498יועד לה  2020תקציב התכנית ל
 – וכוללת כעת רק כוח אדם 

 מנהל תכנית במשרה מלאה
 עו"ס קהילה בחצי משרה 

 משרה 83%מדריכת מוגנות ב
 וכוח אדם שעתי לטובת נוער

  
  

שהתקציב המועבר  חריגות השכר הן נושא שעלה גם בקרב רשויות אחרות והתייחסות המשרד לבט"פ היא  
 לטובת שכר אינו כולל הבראה ביגוד וכו' 

 חשוב לציין שברשויות רבות שכר המנהל אף גבוהה מהסכום המועבר על ידי המשרד לבט"פ. 
  

פעילות המוקד הרואה מוכר ברמה ארצית  -לגבי  כן  קטן     -נושא שגם  הינו  בזמן אמת  בצפיה  השימוש 
 ור בדיעבד. יחסית, ולרוב המצלמות משמשות לטובת תיחק

 ברשויות קטנות אין הצדקה ואין מספיק כוח אדם להגדרת תצפיתן , ולכן המוקדן גם עוסק בתצפית. 
  

   
בעקבות הקיצוץ הגדול שתכנית ספגה מהחשב    -השפעת יישום התכנית על כמות אירועי האלימות בעיר

שיעלה לבחינה בעבודת   הכללי , נושא ההשפעה ובעיקר מדידת ההשפעה ברמה לאומית הוא נושא מרכזי
 המטה שנעשית ברשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול.

כמו כן ישנה מערכת חדשה שהוטמעה בקרב כל המנהלים בארץ שמטרתה ליצור בסיס מידע ארצי שעל  
 3.4בדומה לנעשה בדוח שלך בסעיף   -בסיסו יוכלו לנתח נתונים ברמה לאומית 

  
  
  

 בברכה,
  
   

 ראובן פרנקס
 יישובי הרשות לביטחון קהילתי  מנהל

 עיריית אריאל 
03-9061695 
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 של מנהל תוכנית על"א לממצאי הביקורת  נוספת התייחסות  -נספח ב' 
 

 >rfranks@ariel.muni.il<מאת: ראובן פרנקס 
 ( GMT+02:00) 08:47 18.5.2020תאריך: 

 >abarsky@ariel.muni.il<אל: אריה ברסקי 
 

 נושא: התייחסות לטיוטת דוח ביקורת בנושא עיר ללא אלימות
 

 אריה שלום,
 

 מצ"ב התייחסותי לטיוטת הדוח
 

תוקצב שכר המנהל בשני סעיפים שונים, האחד על חשבון תקציב משרד הבט"פ   2019עד לשנת    3.2
והשני על חשבון תקציב עירוני.  החריגה נובעת מכך שהמשרד אינו משלם דמי הבראה ואין התאמה מלאה  

 בין שני חצאי המשרה.
 

 ת, מצלמות אחרות אינן באחריותימוקד רואה: המצלמות שתוקצבו על ידי תכנית על"א עובדות ותקינו  3.3
 

 נכתב נוהל עבודה לתכנית עיר ללא אלימות )מצ"ב במייל נפרד(  3.5
 

 ועדות אכיפה התקיימו באופן קבוע.   3.6
 
  
 
  
 

 ,בברכה
 
  

 ראובן פרנקס
 מנהל יישובי הרשות לביטחון קהילתי 

 עיריית אריאל 
03-9061695 
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