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  מעקב יישום המלצות ותיקון הליקויים שהוצגו בדו"חות מבקר העירייה בשנים קודמות

 14 מתוך 2 עמוד

 מבוא .1

  

 4תקנה  ;1981-והשומרון), התשמ"א) לתקנון המועצות המקומיות (יהודה 5כח(א)(66להוראות סעיף בהתאם 

לתוכנית העבודה השנתית של מבקר בהתאם כן ו ;1974-תשל"דהתקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), ל

יישום המלצות ותיקון הליקויים שהוצגו בדו"חות מבקר נושא את בדקתי ), "העירייה"עיריית אריאל (להלן: 

  .העירייה בשנים קודמות

  

  בדו"חות הביקורת דלהלן:בדיקתי, נבחנו יישום ההמלצות ותיקון הליקויים כפי שפורטו במסגרת 

  

  בעיריית אריאל. )אינוונטר(אי צמהקבוע והרכוש הדו"ח הביקורת בנושא הרישום והניהול של   .א

 

  דו"ח הביקורת בנושא ניהול שכר וכוח אדם בעיריית אריאל.  .ב

 

  דו"ח הביקורת בנושא רישוי עסקים.  .ג

  

הנושאים  אל הגורמים האמונים בעירייה על פניות בכתבבוצעו חינת יישום ההמלצות ותיקון הליקויים, לצורך ב

לקבלת התייחסותם בנוגע  פירטתי את הליקויים שנמצאו, וכן את המלצות הביקורת, תוך דרישהוהנבדקים, 

  רלבנטי. לקבל את תיאור המצב הנוכחי, ככל שהדברכן לתיקון הליקויים ו

  

עם מנהלי האגפים האמונים על ו/או שיחות  פגישות התקיימולאחר קבלת התייחסויות הגורמים האמונים, 

  בהתייחסויות כאמור.אסמכתאות התומכות הנבחנו כן התחומים שנבדקו, ו

  

, אזי ניתנת ליישוםיצוין, כי במקרים בהם נוכחתי, כי מסיבות שונות המלצת הביקורת שניתנה בעבר אינה 

  מהדו"ח. והושמט אלוהמלצות 

  

  

  

  

  

 

   



  מעקב יישום המלצות ותיקון הליקויים שהוצגו בדו"חות מבקר העירייה בשנים קודמות

 14 מתוך 3 עמוד

 תקציר מנהלים .2

נושא דו"ח 
  הביקורת

סעיף 
בדו"ח 

  הביקורת
  המלצת הביקורת  ממצא הביקורת

תוקן / 
לא 
  תוקן

סעיף 
  להלן

  3.1.1.3  שכר וכ"א  ניהול
3.1.2.1  

תקופה הנבדקת, נצפתה תנודתיות ב
גבוהה בפער שבין היקף העסקת 

  .העובדים לבין תקן המשרות המאושר
העירייה חרגה ממספר המשרות שנקבעו 

  .לה ע"י המשרדים הייעודיים

על העירייה להימנע מחריגות "
בהעסקת עובדים מעבר לתקני 
המשרות שנקבעו הן ע"י 
העירייה, והן ע"י המשרדים 
הייעודיים (כגון, משרד 
החינוך), וזאת ע"מ לעמוד 
ביעדי הביצוע של התקציב כפי 

  ".שנקבעו על ידה

    תוקן

  3.1.7 שכר וכ"א  ניהול
חריגה בהוצאות השכר של עובד אחד 

  .מתוך מדגם הביקורת

על העירייה לקבוע מנגנון "
פיקוח ע"מ להימנע מאפשרות 
של תשלום גמול שעות נוספות 
מעבר לתקן המאושר לגבי 
עובדים המבצעים שעות 

  ".נוספות
על העירייה לבצע בדיקה "

כוללת של כל העובדים להם 
שעות נוספות,  אושר ביצוע

ע"מ לוודא כי לא קיימות 
חריגות נוספות אשר לא 

  ".נחסמו ע"י מערכת השכר

    תוקן

  תיעוד חוות הדעת התקופתיות.  3.2.3.2 שכר וכ"א  ניהול

על הגורמים הממונים "
בעירייה, להקפיד ולתעד את 
גיליונות הערכת העובדים עפ"י 

  ".הנדרש

תוקן 
  חלקית

3.1.4  

  3.2.3.4  שכר וכ"א  ניהול

תיעוד ושימור מסמכים הנוגעים 
לבחירתו של חשב השכר בעירייה 

  המועסק בחוזה אישי.
  

"על הגורמים האמונים 
בעירייה להקפיד על תיעוד 
אסמכתאות הנוגעות לבחירת 
עובדים לתפקידם ושמירת 
העתק בתיק העובד, וזאת ע"מ 
להימנע ממצב בו עולה חשש 

  למינוי עובד לא כדין".

    תוקן

  3.3  שכר וכ"א  ניהול

העירייה אינה מקפידה על קיומו של 
מבנה ארגוני מוגדר, וכן אינה שומרת על 
רציפות במעמדן של יחידותיה השונות 

  .והגדרת תפקידי העובדים

על הגורמים האמונים "
בעירייה להקפיד על שמירת 
המבנה הארגוני של העירייה, 
וכן על הגדרות תפקידי 
 העובדים המועסקים בה,

בהתאם להחלטותיה, וכן 
להימנע מביצוע שינויים שלא 
באמצעות הגורמים 

  ".המתאימים וועד העובדים

    תוקן

  3.1.2.5  רישוי עסקים

האגף לרישוי ואכיפה שולח לגורמי 
הרישוי הודעה על סיום תוקף 
הרישיונות התקופתיים, כחודש וחצי 
לפני סיום תוקפם, וזאת בניגוד לתקנות 

הקובעת כי הודעה כאמור רישוי עסקים 
ימים לפני  90תימסר לגורמי הרישוי 

  סיום התוקף.
  

"על האגף לרישוי ואכיפה 
בעיריית אריאל להקפיד 
ולשלוח לגורמים האמונים על 
מתן האישורים לצורך קבלת 
ההיתר לרישיון העסק (גורמי 
הרישוי), הודעות על סיום 

 90-תוקף רישיון לא יאוחר מ
  הרישיון". יום לפני סיום תוקף

    תוקן



  מעקב יישום המלצות ותיקון הליקויים שהוצגו בדו"חות מבקר העירייה בשנים קודמות

 14 מתוך 4 עמוד

נושא דו"ח 
  הביקורת

סעיף 
בדו"ח 

  הביקורת
  המלצת הביקורת  ממצא הביקורת

תוקן / 
לא 
  תוקן

סעיף 
  להלן

 רישוי עסקים
3.2.1.1  
3.2.1.2   
3.2.1.3  

במס' תיקי עסקים לא נמצאו כל 
 האישורים הנדרשים.

  
  

"על האגף לרישוי ואכיפה 
לקיים מערך בקרה ופיקוח על 
ביצוע התיקונים הנדרשים 
בעסקים בהם נתגלו ליקויים 
בביקורות של גורמי הרישוי 
השונים, כגון הרשות לכיבוי 

כן, יש להקפיד -וההצלה. כמו
ולתעד את ממצאי הבדיקות 
כאמור בתיקים שבאגף לרישוי 

 ."ואכיפה, לצורך מעקב נאות
"על האגף לרישוי ואכיפה 
להקפיד על קבלת ותיעוד של 
כל האישורים הנדרשים מאת 
הגורמים האמונים על מתן 
האישורים לצורך קבלת 

  ."ההיתר לרישיון העסק

    תוקן

   3.2.2.1 רישוי עסקים
3.2.2.2  

ליקויים בסיווג העסקים במערכת 
האוטומציה וכן חוסרים בשלמות 
  הנתונים שהופקו ממערכת האוטומציה.

"על האגף לרישוי ואכיפה 
לעמוד בהוראות שנקבעו 
בתקנות רישוי העסקים, 
ולהקפיד על מתן רישיונות 
תקופתיים בהתאם לתקופות 

 ."המוגדרות בתקנות
יפה "על האגף לרישוי ואכ

להקפיד ולסווג בצורה נאותה 
את העסקים במערכת 

 ."האוטומציה
"על האגף לרישוי ואכיפה 
להקפיד על שלמות הנתונים 
המוזנים למערכת 

  ."האוטומציה

   תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)

2.3.1.3  
הטובין במחסן אינם מסומנים, בניגוד 

  לנדרש בתקנות ובצו.

הטובין המצויים לסמן את "
-ו 16במחסן, כנדרש בסעיפים 

  לכללים". 17
   תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)

2.3.1.6  

המחסן אינו נשמר בצורה המיטבית 
הנדרשת והוא מהוה מוקד סיכון. כמו 
כן, המקום אינו בטוח לשהייה ממושכת 
עקב הסכנה שבהתלקחות החומרים 

  .הדליקים

ממליצה לגורמים  הביקורת"
האמונים בעירייה, על ביצוע 
שינויים במחסן לצורך אבטחת 
ושמירת הטובין המצויים בו 
וכן, לצורך שמירה על חיי 
הנמצאים במחסן במקרה של 

  אסון / שריפה".

   תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)
2.3.1.7  

מבוצעת ללא , ספירת המלאי במחסן
הגורמים האמורים להיווכח השתתפות 

בעת ספירת המלאי, בניגוד לתקנות 
  ולצו.

ספירת המלאי תבוצע "
בשיתוף עם הגזבר, מבקר 
העירייה ומנהל הרכש כנדרש 

  בתקנות ובצו".

   תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)
2.3.1.8  

ציוד שאינו ראוי לשימוש מאוחסן 
  במחסן ולא במחסן בלאי.

ציוד בלוי יאוחסן במחסן "
 בלאי ולא במחסן המרכזי.

במקרה ואין הצדקה כלכלית 
להקמת מחסן בלאי, הרי 
שהביקורת ממליצה, כי יוקצה 
אזור מתוחם ומוגדר לאחסון 
הבלאי בשולי המחסן המרכזי 
ויתקיימו ישיבות ועדת בלאי 
תדירות לצורך העברת הבלאי 

  ".מהמחסן בהקדם האפשרי

   תוקן



  מעקב יישום המלצות ותיקון הליקויים שהוצגו בדו"חות מבקר העירייה בשנים קודמות

 14 מתוך 5 עמוד

נושא דו"ח 
  הביקורת

סעיף 
בדו"ח 

  הביקורת
  המלצת הביקורת  ממצא הביקורת

תוקן / 
לא 
  תוקן

סעיף 
  להלן

הול של רישום וני

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)
2.3.1.9  

עומס העבודה המוטל על מנהלת המחסן 
לאחר ביצוע ספירת המלאי והאינוונטר 
גורם לפגיעה בשירות הניתן לאגפים 

  השונים.

יוכשרו עובדים נוספים "
בעירייה לצורך סיוע למנהלת 
המחסן בתקופה שלאחר 
ספירת המלאי והאינוונטר על 

לחץ עבודה ופגיעה מנת למנוע 
במהלך העבודה התקין 

  זו". בתקופה בעירייה ובמחסן

  3.3.4 לא תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)
2.3.1.10  

מנהלת המחסן לא עברה הכשרה 
מתאימה לביצוע התפקיד אשר מחייב 
התאמה מקצועית לאופי העבודה 

  המורכב.

מנהלת המחסן תעבור "
מקצועית לביצוע הכשרה 
  תפקידה".

  3.3.5 לא תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)
2.3.1.11  

לא קיימים נהלים בדבר ניהול תקין של 
המחסן ואופן אבטחת המחסן מפני 
  גניבה, אובדן וכד', למעט ביטוח שקיים.

הגורמים האמונים בעיריית "
אריאל, בשיתוף עם המבקר 

נהלים ברורים הפנימי יגבשו 
בדבר ניהול תקין של המחסן 
ואופן אבטחת המחסן מפני 

  .גניבה, אובדן וכד'"

   תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)

2.4.1.1   
2.4.1.2  

סימון פריטי המצאי הינו בעייתי הן 
בהיבט של מדבקות הסימון אשר נוטות 
ליפול מהציוד והן מההיבט של סימון 

  מצאי מסוימים ללא מס' טבוע.פריטי 
השימוש במדבקות מודפסות מראש, 
יוצר בעיה כאשר המס' הטבוע נמחק / 
נופל וכד' מפני שאז יש צורך להחליף את 

 -המס' הטבוע במערכת הממוחשבת 
דבר אשר עפ"י העולה מן הביקורת אינו 

  מבוצע בד"כ.

הגורמים האמונים בעירייה "
ישקלו את התועלת שבהפקת 

לסימון האינוונטר  מדבקות
באמצעות מדפסת מיוחדת 
שתחובר למערכת הממוחשבת 

כמו כן, הביקורת  במחסן.
ממליצה, כי פריטי מצאי 
יקרים או אשר נמצאים מחוץ 
למבנה, יסומנו באמצעות 
לוחיות פח שיחוברו לציוד 

  במקום השימוש במדבקות".

   תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)
2.4.1.3  

ספירת המצאי במתכונת המבוצעת 
  כיום, אינה מבוצעת בצורה נאותה.

שיטת ספירת המצאי תשונה "
וכי לא יינתן לגורמים באגפי 
העירייה כל פירוט בדבר סוג 
האינוונטר המצוי באגפים וכך, 
על הגורמים באגפים יוטל 
לבצע ספירה ממשית ורישום 
של האינוונטר המצוי בפועל 

רישום של המס' וכמותו וכן, 
  .הטבוע בפועל"

   תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)
2.4.1.4  

מנהלי היחידות לא מקפידים לדווח על 
כל מקרה של מצאי שכבר אינו בר 

  שימוש.

גזבר המועצה יכין נוהל "
מחייב אשר יפורסם בכל אגפי 
העירייה ובו הנחיות לפניה אל 

הגזברות מנהלת המחסן / 
  בדבר מצאי שאינו בשימוש".

   תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)
2.4.1.5  

ועדת הבלאי אינה מתכנסת ואינה 
  מבצעת את תפקידה כנדרש.

מועצת העיר תמנה ועדת "
בלאי כנדרש עפ"י ההוראות 
וכן, כי יבוצע פיקוח כי ועדת 
הבלאי מתכנסת לדון בפריטי 

  ברי שימוש". המצאי שאינם

   תוקן

רישום וניהול של 

הרכוש הקבוע 

 והמצאי (אינוונטר)
2.4.1.7  

במקרים רבים, לא קיימת התאמה בין 
רישומי האינוונטר והמס' הטבוע 
לאינוונטר המצוי בפועל באגפים 

  השונים.

הביקורת ממליצה על ביצוע "
"יישור קו" בכל אגפי העירייה 
השונים ע"י רישום מדויק של 

פריטי המצאי הקיימים כל 
והעברת הטיפול במצאי חסר 

  לגורמים האמונים בעירייה".

   תוקן
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 ח המפורט"הדו .3

 א"וכ שכר ניהול 3.1

 

  לדו"ח הביקורת בנושא ניהול שכר וכ"א, נמצאו הליקויים דלהלן:  3.1.2.1 -ו 3.1.1.3בסעיפים  3.1.1

 

העובדים לבין תקן בתקופה הנבדקת, נצפתה תנודתיות גבוהה בפער שבין היקף העסקת  •

 .המשרות המאושר

 .העירייה חרגה ממספר המשרות שנקבעו לה ע"י המשרדים הייעודיים •

  

על העירייה להימנע מחריגות בהעסקת עובדים "המלצת הביקורת בנוגע לליקויים אלו הינה, כי 

מעבר לתקני המשרות שנקבעו הן ע"י העירייה, והן ע"י המשרדים הייעודיים (כגון, משרד 

  ."ינוך), וזאת ע"מ לעמוד ביעדי הביצוע של התקציב כפי שנקבעו על ידההח

  

מספר העסקת עובדים במצא שקיימת נבהם במקרים  , כיעולה מבחינת יישום המלצת הביקורת

המועסקים שישנם עובדים  ,הדבר נובע מכך ,בתקן המאושרות משרותהגבוה ממספר המשרות 

המשרות תקן נוצר מצב בו ניכרת העסקת עובדים בהיקף העולה על בחלקיות משרה ולכן 

   .המאושר

  

העירייה חרגה ממספר המשרות שנקבעו לה ע"י כי הביקורת במקרים בהם מצאה  ,כן-כמו

הרי שלא מדובר בחריגה אמיתית, מאחר שישנם משרד החינוך,  דים הייעודיים, ובעיקרהמשר

ישנם עובדים מחליפים אשר במצטבר שנתי נראה כאילו וכן עובדים המועסקים על בסיס שעתי, 

מדובר בחריגה שאינה תקינה, אולם בפועל על כל תקן מאושר יכולים להיות מספר עובדים 

  .בחלקיות משרה

  

 ככלל, קיימת הקפדה באגף משאבי אנוש של העירייה על לאור האמור, הביקורת סבורה כי

  ., ובהתאם להמלצת הביקורתהמאושרתהתקנים העסקת העובדים בפועל בהתאם לכמות 

 

חריגה בהוצאות השכר  ליקוי בנושא נמצא בנושא ניהול שכר וכ"א, לדו"ח הביקורת 3.1.7בסעיף  3.1.2

 . של עובד אחד מתוך מדגם הביקורת

 

  המלצות הביקורת בנוגע לליקוי זה הינן, כדלהלן:

גמול שעות נוספות על העירייה לקבוע מנגנון פיקוח ע"מ להימנע מאפשרות של תשלום " •

 ."מעבר לתקן המאושר לגבי עובדים המבצעים שעות נוספות

על העירייה לבצע בדיקה כוללת של כל העובדים להם אושר ביצוע שעות נוספות, ע"מ " •

 ."לוודא כי לא קיימות חריגות נוספות אשר לא נחסמו ע"י מערכת השכר

 

הקפדה באגף משאבי אנוש על מניעת כי ככלל, קיימת ת הביקורת עולה, ומבחינת יישום המלצ

יחד עם זאת, מאחר ולעיתים הערכת השעות הנוספות  .תשלום שעות נוספותאישור בדיעבד של 



  מעקב יישום המלצות ותיקון הליקויים שהוצגו בדו"חות מבקר העירייה בשנים קודמות

 14 מתוך 7 עמוד

מעבר לכמות שאושרה מראש אינה מדויקת, ועובדים מסוימים נאלצים לבצע שעות נוספות 

  חריג בכפוף לאישור בכתב מאת הממונה. מראש, שעות אלו מאושרות באופן 

  

לתשלום בהקשר זה יצוין, כי המקרה המתואר בדו"ח הביקורת הינו חריג מאחר שהאישור 

לא תועד כראוי, אולם כיום קיימת הקפדה יתירה על  השעות הנוספות מעבר למכסה המאושרת

  שמירת ותיעוד האישורים כנדרש.

  

צע כנדרש, וכן ככלל, אופן ניהול תשלומי השעות הנוספות מבוכי לאור האמור, הביקורת סבורה, 

  ע"י הגורמים האמונים בעירייה.המלצת הביקורת מיושמת כי 

  

 לדו"ח הביקורת נמצא ליקוי בנושא תיעוד חוות הדעת התקופתיות. 3.2.3.2בסעיף  3.1.3

  

על הגורמים הממונים בעירייה, להקפיד ולתעד את "המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי 

  ."הנדרשגיליונות הערכת העובדים עפ"י 

  

עובדים המועסקים  מס' תיקים אישיים שללצורך בחינת יישום המלצת הביקורת, נבחנו 

  ולהלן ממצאי הבדיקה: בעירייה,

  

בניגוד למצב במועד עריכת הביקורת, בוצעו שינויים באופן תיעוד ושימור האסמכתאות   )א(

לפי נושאים,  מבוצעת חלוקה מסודרת של תיקי העובדיםבתיקים האישיים של העובדים, וכן 

 ובהתאם לתוכן עניינים מוגדר וקבוע המצוי בתחילת כל תיק אישי.

 

של עובדי  תקופתייםככלל, קיימת הקפדה על עריכת ותיעוד גיליונות הערכה אישיים   )ב(

  העירייה.

 

ובניגוד לדרישות המחייבות, ולהמלצת הביקורת, לא מבוצעות הערכות על אף האמור,   )ג(

העירייה הבכירים המכהנים כראשי אגפים, וכן לא מבוצעות יות תקופתיות על עובדי איש

 הערכות אישיות תקופתיות על עובדי לשכת המנכ"ל.

  

אגף לאור האמור, הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים ב

אגפים ועובדי המנהלי אישיות תקופתיות של  אולם בכל הנוגע להערכות, עירייהמשאבי אנוש ב

  .לשכת המנכ"ל, המלצת הביקורת אינה מיושמת
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לדו"ח הביקורת נמצא ליקוי בנוגע לתיעוד ושימור מסמכים הנוגעים לבחירתו של  3.2.3.4בסעיף  3.1.4

 חשב השכר בעירייה המועסק בחוזה אישי.

  

"על הגורמים האמונים בעירייה להקפיד על תיעוד המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי 

אסמכתאות הנוגעות לבחירת עובדים לתפקידם ושמירת העתק בתיק העובד, וזאת ע"מ להימנע 

  ממצב בו עולה חשש למינוי עובד לא כדין". 

  

כיום כל נושא תיעוד ושימור הנתונים בתיקים האישיים של (א) לעיל,  3.1.4כאמור בסעיף 

, לרבות תיעוד אסמכתאות הנוגעות לבחירתם של העובדים ומנוהל בצורה נאותה העובדים תוקן

  . המועסקים בעירייה

  

הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים באגף  האמורלאור 

  .משאבי אנוש בעירייה

 

מבנה ארגוני  העירייה אינה מקפידה על קיומו שללדו"ח הביקורת נמצא ליקוי, לפיו  3.3בפרק  3.1.5

  .מוגדר, וכן אינה שומרת על רציפות במעמדן של יחידותיה השונות והגדרת תפקידי העובדים

  

על הגורמים האמונים בעירייה להקפיד על שמירת " המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי

המבנה הארגוני של העירייה, וכן על הגדרות תפקידי העובדים המועסקים בה, בהתאם 

  ".להחלטותיה, וכן להימנע מביצוע שינויים שלא באמצעות הגורמים המתאימים וועד העובדים

  

הליקוי בנושא זה תוקן, וכי במהלך השנתיים כי מבחינת יישום המלצת הביקורת עולה, 

האחרונות, העירייה פעלה להסדרת מעמדם של מנהלי המחלקות והאגפים, תוך יצירת מבנה 

  ארגוני קבוע ואחיד.

  

בין היתר הוסדרה הגדרת תפקידם של מנהלי אגפי שפ"ע וביטחון, כן, הביקורת נוכחה, כי -מוכ

עוד נמצא, כי בוצעו מכרזים לאיוש  וכן הגדרת המוקד העירוני כמחלקה בתוך אגף הביטחון.

בהתאם לדרישות המקצועיות תפקידי מנהלי האגפים והמוקד העירוני, והוקפד על קבלת עובדים 

  וש תפקידים אלו (השכלה / ניסיון מקצועי וכד').הנדרשות לאי

  

לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים באגף 

  משאבי אנוש בעירייה.
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 רישוי עסקים 3.2

 

האגף לרישוי ואכיפה שולח לגורמי הרישוי  ליקוי, לפיו נמצאלדו"ח הביקורת  3.1.2.5בסעיף  3.2.1

הודעה על סיום תוקף הרישיונות התקופתיים, כחודש וחצי לפני סיום תוקפם, וזאת בניגוד 

ימים לפני סיום  90לתקנות רישוי עסקים הקובעת כי הודעה כאמור תימסר לגורמי הרישוי 

  התוקף.

  

רישוי ואכיפה בעיריית אריאל להקפיד "על האגף ל המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי

ולשלוח לגורמים האמונים על מתן האישורים לצורך קבלת ההיתר לרישיון העסק (גורמי 

  .יום לפני סיום תוקף הרישיון" 90-הרישוי), הודעות על סיום תוקף רישיון לא יאוחר מ

  

אכיפה על עמידה ככלל, קיימת הקפדה באגף רישוי ו כימבחינת יישום המלצת הביקורת עולה, 

  רישוי עסקים. הוראות המחייבות ובכלל זה שליחת ההודעה בהתאם לפרק הזמן הנדרש בתקנות

  

לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים באגף רישוי 

  ואכיפה בעירייה.

  

במס' תיקי עסקים לא נמצאו כל נמצא, כי  הביקורתלדו"ח  3.2.1.3 -ו 3.2.1.2, 3.2.1.1בסעיפים  3.2.2

 האישורים הנדרשים.

  

  המלצות הביקורת בנוגע לליקוי זה הינן, כדלהלן:

"על האגף לרישוי ואכיפה לקיים מערך בקרה ופיקוח על ביצוע התיקונים הנדרשים בעסקים  •

-בהם נתגלו ליקויים בביקורות של גורמי הרישוי השונים, כגון הרשות לכיבוי וההצלה. כמו

יש להקפיד ולתעד את ממצאי הבדיקות כאמור בתיקים שבאגף לרישוי ואכיפה, לצורך כן, 

 ."מעקב נאות

"על האגף לרישוי ואכיפה להקפיד על קבלת ותיעוד של כל האישורים הנדרשים מאת  •

 ."הגורמים האמונים על מתן האישורים לצורך קבלת ההיתר לרישיון העסק

  

תיעוד כי ככלל, קיימת הקפדה באגף רישוי ואכיפה על ת הביקורת עולה, ומבחינת יישום המלצ

בהליכי הרישוי, וכן על קבלת האישורים הנדרשים מרשויות ושמירת המסמכים הקשורים 

  הפיקוח השונות (כגון כב"ה, הנדסה, תברואה וכד').

  

לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצות הביקורת מיושמות ע"י הגורמים האמונים באגף 

  כיפה בעירייה.רישוי וא
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לדו"ח הביקורת נמצאו ליקויים בסיווג העסקים במערכת  3.2.2.2 -ו 3.2.2.1בסעיפים  3.2.3

 ערכת האוטומציה.האוטומציה וכן חוסרים בשלמות הנתונים שהופקו ממ

 

  המלצות הביקורת בנוגע לליקוים הינן, כדלהלן:

העסקים, ולהקפיד על מתן  "על האגף לרישוי ואכיפה לעמוד בהוראות שנקבעו בתקנות רישוי •

 ."רישיונות תקופתיים בהתאם לתקופות המוגדרות בתקנות

 .""על האגף לרישוי ואכיפה להקפיד ולסווג בצורה נאותה את העסקים במערכת האוטומציה •

  .""על האגף לרישוי ואכיפה להקפיד על שלמות הנתונים המוזנים למערכת האוטומציה •

  

מתן על  כי ככלל, קיימת הקפדה באגף רישוי ואכיפהת הביקורת עולה, ומבחינת יישום המלצ

רישיונות כנדרש בתקנות, וכן על סיווג העסקים במערכת הייעודית. בהקשר זה יצוין, כי לאור 

, וכיום מערכת הרישוי המשמשת 09/2014הוחלפה המערכת בחודש בעיות במערכת האוטומציה, 

  .את האגף הינה מערכת "רמה מערכות"

  

לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצות הביקורת מיושמות ע"י הגורמים האמונים באגף 

  רישוי ואכיפה בעירייה.

  

רפורמה הארצית ף של לתוק אנו עומדים בפני כניסתההביקורת מציינת, כי בנוסף לכל האמור לעיל 

המשפיעים כיום על איכות  בנושא רישוי עסקים, ובכלל זה ישונו ההנחיות ויקוצרו התהליכים המנהליים

  ואחידות השירות הניתן לעסקים ע"י מחלקות רישוי עסקים בשלטון המקומי. 

  

עוד יצוין, כי משמעות כניסתה לתוקף של הרפורמה האמורה הינה, שחלק מהמלצות הביקורת לא יהיו 

הרפורמה לאחר , ומבקר העירייה יבחן את אופן יישום והטמעת ישימות לאחר כניסת הרפורמה לתוקף

  .כניסתה לתוקף
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 14 מתוך 11 עמוד

 (אינוונטר) אירישום וניהול של הרכוש הקבוע והמצ 3.3

 

הטובין במחסן אינם מסומנים, בניגוד לנדרש , לפיו ליקוי נמצאלדו"ח הביקורת  2.3.1.3בסעיף  3.3.1

 בתקנות ובצו.

  

בסעיפים לסמן את הטובין המצויים במחסן, כנדרש " המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה,

  לכללים". 17-ו 16

  

קיימת הקפדה על סימון הטובין המצויים במחסן,  מבחינת יישום המלצת הביקורת עולה, כי

  בהתאם לנדרש ולהמלצת הביקורת.

  

  לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים בעירייה.

  

המחסן אינו נשמר בצורה המיטבית הנדרשת לפיו , ליקוי נמצאלדו"ח הביקורת  2.3.1.6בסעיף  3.3.2

הסכנה שבהתלקחות והוא מהוה מוקד סיכון. כמו כן, המקום אינו בטוח לשהייה ממושכת עקב 

 .החומרים הדליקים

  

הביקורת ממליצה לגורמים האמונים בעירייה, על "  כיהמלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, 

ושמירת הטובין המצויים בו וכן, לצורך שמירה על חיי ביצוע שינויים במחסן לצורך אבטחת 

  הנמצאים במחסן במקרה של אסון / שריפה".

  

המחסן הועבר למקום אחר, כל הציוד אשר נמצא  מבחינת יישום המלצת הביקורת עולה, כי

מנוהל  , וככלל המחסןומטפים כנדרש גלאי עשןהותקנו  ,כנדרש תלקחות ניצב על מדפיםבסכנת ה

  . בטיחותיתתר יובצורה 

  

  לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים בעירייה.

  

ציוד שאינו ראוי לשימוש מאוחסן במחסן ולא  לפיו ,ליקוי נמצאלדו"ח הביקורת  2.3.1.8בסעיף  3.3.3

 במחסן בלאי.

  

 בלאי ולא במחסן המרכזי.ציוד בלוי יאוחסן במחסן " המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי

במקרה ואין הצדקה כלכלית להקמת מחסן בלאי, הרי שהביקורת ממליצה, כי יוקצה אזור 

מתוחם ומוגדר לאחסון הבלאי בשולי המחסן המרכזי ויתקיימו ישיבות ועדת בלאי תדירות 

  ".לצורך העברת הבלאי מהמחסן בהקדם האפשרי

  

וכי במידה ויש בלאי  כיום לא קיים ציוד בלאי במחסן,מבחינת יישום המלצת הביקורת עולה, כי 

  .המצריך קיומה של ועדת בלאי, הוא נשמר במחסן ייעודי אחר ולא במחסן המרכזי

  

  לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים בעירייה.
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 14 מתוך 12 עמוד

העבודה המוטל על מנהלת המחסן לאחר עומס לפיו  ליקוי, נמצאלדו"ח הביקורת  2.3.1.9בסעיף  3.3.4

 ביצוע ספירת המלאי והאינוונטר גורם לפגיעה בשירות הניתן לאגפים השונים.

  

יוכשרו עובדים נוספים בעירייה לצורך סיוע למנהלת " המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי

פגיעה במהלך המחסן בתקופה שלאחר ספירת המלאי והאינוונטר על מנת למנוע לחץ עבודה ו

  העבודה התקין בעירייה ובמחסן בתקופה זו".

  

יחד עם לא הוכשרו עובדים לסיוע למנהלת המחסן. מבחינת יישום המלצת הביקורת עולה, כי 

משרתה  תהגדלגורמים האמונים בעירייה לצורך למנהלת אגף שפ"ע,  ע"יפניות בוצעו , זאת

העירייה לא אישרה את , הדו"חעובר למועד הגשת  ולםמשרה, א 100% -של מנהלת המחסן ל

  .הגדלת היקף משרתה של מנהלת המחסן

  

לאור האמור הביקורת נוכחה, כי המלצת הביקורת אינה מיושמת ע"י הגורמים האמונים 

  בעירייה.

  

מנהלת המחסן לא עברה הכשרה מתאימה לפיו  ליקוי, נמצאלדו"ח הביקורת  2.3.1.10בסעיף  3.3.5

 אשר מחייב התאמה מקצועית לאופי העבודה המורכב.לביצוע התפקיד 

  

מנהלת המחסן תעבור הכשרה מקצועית לביצוע " המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי

  תפקידה".

  

עובר למועד הגשת הדו"ח, מנהלת המחסן לא נשלחה מבחינת יישום המלצת הביקורת עולה, כי 

טרם נמצאו לימודים העניין התעכב מפני שע, לדברי מנהלת אגף שפ"להכשרה מתאימה, ו

  .מתאימים

  

לאור האמור הביקורת נוכחה, כי המלצת הביקורת אינה מיושמת ע"י הגורמים האמונים 

  בעירייה.

 

לא קיימים נהלים בדבר ניהול תקין של לפיו  ליקוי, נמצאלדו"ח הביקורת  2.3.1.11בסעיף  3.3.6

 וכד', למעט ביטוח שקיים.המחסן ואופן אבטחת המחסן מפני גניבה, אובדן 

  

הגורמים האמונים בעיריית אריאל, בשיתוף עם " המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי

המבקר הפנימי יגבשו נהלים ברורים בדבר ניהול תקין של המחסן ואופן אבטחת המחסן מפני 

  .גניבה, אובדן וכד'"

  

מחסן, וכן הותקנה וניהול היחות נקבעו נהלי בט מבחינת יישום המלצת הביקורת עולה, כי

  מערכת התרעה במחסן.

  

  לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים בעירייה.
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 14 מתוך 13 עמוד

 לדו"ח הביקורת, נמצאו הליקויים דלהלן:  2.4.2.2 -ו 2.4.1.1בסעיפים  3.3.7

  

נוטות ליפול מהציוד סימון פריטי המצאי הינו בעייתי הן בהיבט של מדבקות הסימון אשר  •

 והן מההיבט של סימון פריטי מצאי מסוימים ללא מס' טבוע.

  

השימוש במדבקות מודפסות מראש, יוצר בעיה כאשר המס' הטבוע נמחק / נופל וכד' מפני  •

דבר אשר עפ"י העולה מן  -שאז יש צורך להחליף את המס' הטבוע במערכת הממוחשבת 

 הביקורת אינו מבוצע בד"כ.

  

הגורמים האמונים בעירייה ישקלו את התועלת " כיביקורת בנוגע לליקויים אלו הינה, המלצת ה

שבהפקת מדבקות לסימון האינוונטר באמצעות מדפסת מיוחדת שתחובר למערכת הממוחשבת 

כמו כן, הביקורת ממליצה, כי פריטי מצאי יקרים או אשר נמצאים מחוץ למבנה, יסומנו  במחסן.

 ".וברו לציוד במקום השימוש במדבקותבאמצעות לוחיות פח שיח

  

ים באמצעות מדבקות עמידות כי פרטי המצאי מסומנ מבחינת יישום המלצת הביקורת עולה,

כן, בהתאם להמלצת הביקורת, מנהלת המחסן תזמין לוחיות פח לסימון פרטי -כמו .וחזקות

  מצאי יקרים (כגון מקררים וכד').

  

  הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים בעירייה. לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצת

 

ספירת המצאי במתכונת המבוצעת כיום, אינה לפיו  ליקוי, נמצאלדו"ח הביקורת  2.4.1.3בסעיף  3.3.8

 מבוצעת בצורה נאותה.

  

שיטת ספירת המצאי תשונה וכי לא יינתן לגורמים " המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי

ט בדבר סוג האינוונטר המצוי באגפים וכך, על הגורמים באגפים יוטל באגפי העירייה כל פירו

לבצע ספירה ממשית ורישום של האינוונטר המצוי בפועל וכמותו וכן, רישום של המס' הטבוע 

  .בפועל"

  

ספירת המצאי מבוצעת ע"י נציגי האגפים השונים  כי מבחינת יישום המלצת הביקורת עולה,

אילו המצאי, והם מדווחים למנהלת המחסן בעירייה, אשר מקבלים ממנהלת המחסן את רשימת 

פריטים נמצאו בבדיקה. יצוין, כי ברשימת המצאי המועברת לאגפים השונים לא מפורטות 

  פרטי המצאי והן על כמותם. הכמויות שלך הפריטים, ונציגי האגפים מדווחים הן על הימצאות

  

כל פירוט  לא יינתןאת הסברי מנהלת אגף שפ"ע, והסירה את המלצתה כי  מקבלתהביקורת 

המלצת לאור האמור לעיל, כי  , וע"כ הביקורת סבורהבדבר סוג האינוונטר המצוי באגפים

  מיושמת ע"י הגורמים האמונים בעירייה. (המתוקנת) הביקורת
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מנהלי היחידות לא מקפידים לדווח על כל לפיו  ליקוי, נמצא"ח הביקורת לדו 2.4.1.4בסעיף  3.3.9

 מקרה של מצאי שכבר אינו בר שימוש.

  

גזבר המועצה יכין נוהל מחייב אשר יפורסם בכל " המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי

  בשימוש".אגפי העירייה ובו הנחיות לפניה אל מנהלת המחסן / הגזברות בדבר מצאי שאינו 

  

ניהול הבלאי, וכן פריטים שהועברו בין אגפים  כי מבחינת יישום המלצת הביקורת עולה,

  מנוהלים בצורה נאותה.

  

  לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים בעירייה.

  

מתכנסת ואינה מבצעת את ועדת הבלאי אינה לפיו  ליקוי, נמצאלדו"ח הביקורת  2.4.1.5בסעיף  3.3.10

 תפקידה כנדרש.

  

מועצת העיר תמנה ועדת בלאי כנדרש עפ"י " המלצת הביקורת בנוגע לליקוי זה הינה, כי

  ההוראות וכן, כי יבוצע פיקוח כי ועדת הבלאי מתכנסת לדון בפריטי המצאי שאינם ברי שימוש".

  

ם בתקופת הביקורת, כאשר בניגוד למצב שהיה קיי כי בחינת יישום המלצת הביקורת עולה,מ

  ועדת הבלאי, הועדה מתכנסת כנדרש.של מצטבר בלאי המצריך כינוס 

  

  לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מיושמת ע"י הגורמים האמונים בעירייה.

  

במקרים רבים, לא קיימת התאמה בין רישומי לפיו  ליקוי, נמצאלדו"ח הביקורת  2.4.1.7בסעיף  3.3.11

 והמס' הטבוע לאינוונטר המצוי בפועל באגפים השונים. האינוונטר

  

הביקורת ממליצה על ביצוע "יישור קו" בכל אגפי "  י זה הינה, כיהמלצת הביקורת בנוגע לליקו

העירייה השונים ע"י רישום מדויק של כל פריטי המצאי הקיימים והעברת הטיפול במצאי חסר 

  לגורמים האמונים בעירייה".

  

באופן  המצאי בעירייה השתפרכלל נושא ניהול  כי המלצת הביקורת עולה, בחינת יישוםמ

מבוצעת בדיקת התאמת כן, -משמעותי, ומבוצע בצורה נאותה, לרבות הטיפול בבלאי כנדרש. כמו

  מספרי הפריטים, ורישום השינויים בין המחלקות והאגפים באופן שוטף.

  

  ושמת ע"י הגורמים האמונים בעירייה.לאור האמור הביקורת סבורה, כי המלצת הביקורת מי

  


