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לשכת ראש המועצה
2013אפריל 

ניסן תשע"ג

לכבוד:
מונד-תלה מקומיתחברי מועצ

שלום רב,

של מבקר המועצה בצירוף הערותיי, זאת כמתחייב בפקודת 2012לעיונכם את דוח הביקורת לשנת הריני מתכבד להגיש 

.ה' לפקודת המועצות המקומיות13החל על מועצות מכח סעיף ג(ג)170העיריות 

הביקורת המוצגת מקיפה מגוון נושאים מהותיים בפעילות המועצה אשר נבדקו במהלך השנה.

במערכת ניהול המועצה, אשר מסייעת למקבלי ההחלטות ולבעלי התפקידים לפעול בהתאם הביקורת מהווה כלי חשוב 

להוראות החוק, לנהלים ועל פי אמות מידה נאותות.

, מעידה על התמקדות עניינית ומקצועית בתחומים להם משנה חשיבות 2012עבודת המבקר כפי שבאה לידי בדוח לשנת 

יבור התושבים. לתפקודה התקין של המועצה ולשירות לצ

המבקר בחר להתמקד בנושאים: הערכות המועצה לחרום, בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך, השירות הווטרינרי (כולל בחינת 

יישום המלצות מדוח קודם) והתחשבנות המועצה למול הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים.

ולהקפיד לפעול בכל תחומי העשייה על פי נהלים ברורים הנחתי את הדרג המקצועי ובעלי התפקידים במועצה, להמשיך 

וכנדרש, בכל הנושאים וההמלצות שהוצגו בדוח מבקר המועצה.

המועצה ובעלי התפקידים פעלו באופן מיידי לטפל במרבית הליקויים שהוצגו בדוחות הביקורת, במטרה לשפר את התהליכים.

ביקורת בונה וכן למזכיר המועצה, למנהלי המחלקות ולכל העובדים תודתי נתונה למבקר המועצה, על תרומתו למימוש 

לשיפור התהליכים לרווחת התושבים.

בכבוד רב,

שלמה רצבי

ראש המועצה

העתק
מזכיר המועצה-מר דדי דהן 

מבקר המועצה-רו"ח יובל אהרוני 
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2013במרס 20
ט' אדר תשע"ג

לכבוד:
מר שלמה רצבי

ראש המועצה המקומית תל מונד
כאן

מכובדי,

2012דוח מבקר המועצה לשנת הנדון:

ג(ג) לפקודת העיריות, החל על מועצות170, זאת בהתאם לסעיף 2012הנני מתכבד להגיש את דוח מבקר המועצה לשנת 

ה' לפקודת המועצות המקומיות.13מכח סעיף מקומית

בים בפעילות המועצה ובכלל זה: בטיחות ואבטחת וחשת והמלצות במספר נושאים מהותיים והדוח כולל ממצאים, מסקנו

מוסדות חינוך, השירות הווטרינרי (כולל בחינת יישום המלצות מדוח קודם) והתחשבנות המועצה למול הועדה המרחבית 

.ה שרוניםלתכנון ובני

הבטחת ,כלי ניהולי לשיפור תהליכי העבודה, בחינת התאמת הפעולות להוראות הרגולציה, בין היתר,מטרת הביקורת לספק

.וקידום סדרי מינהל תקין, לטובת הציבור ולרווחת תושבי המועצהפיקוח בתהליכים השונים/קיום כללי בקרה

לאפשר גורם אחראי ליישום ולו"ז לביצוע, זאת במטרה, ,יות ובכלל זה, שולבו המלצות אופרטיב2012בדוח המבקר לשנת 

בקרה קלה ויעילה אודות אופן יישום והטמעת המלצות מבקר המועצה.

אני מבקש להודות על הסיוע והתמיכה בעבודת הביקורת מראש המועצה, חברי המועצה, מזכיר המועצה ועובדי המועצה אשר 

רואים בביקורת כלי עזר ניהולי רב ערך, לשיפור וייעול הארגון. 

פן מיידי. שיתוף התרשמתי, כי התקיימו דיונים עניינים אודות מסקנות והמלצות הביקורת במטרה לתקן את הליקויים באו

הפעולה עם מזכיר המועצה ומנהלי המחלקות יצרו אווירה חיובית למערך הביקורת, אשר הניבו תוצאות חיוביות לשיפור 

התהליכים שנבדקו.


בכבוד רב,

רו"חיובל,אהרוני 
M.Aמוסמך בביקורת פנימית,    

CIAמבקר  פנים   מוסמך,      
CFEחוקר מעילות מוסמך,     

המועצהמבקר
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מבקר המועצה

דין וחשבון מבקר המועצה
2012לשנת 

(כולל הערות ראש המועצה)

,פרסומםמסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה, 

מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו למועצה, ללא

ב 170לפי סעיף -נטילת אישור מטעם מבקר המועצה, אסור

ה לפקודת המועצות, 13לפקודת העיריות, המוחל מכוח סעיף 

) לפקודת העיריות, המוחל 1ג(170מאסר שנה לפי סעיף -ודינו

ה לפקודת המועצות.13אף הוא מכוח הסעיף 
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מונד-מועצה מקומית תל

ביקורתהדו"ח 

בנושא

לחרוםהמועצה הערכות 

*-*-*-* -*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*
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כללי.1

בשל היותה הממשק העיקרי ובשעת חרום,המועצה המקומית מהווה גורם מרכזי בטיפול באירועי חירום ברגיעה .1.1

והסמכויות הממלכתיות בתחום אחריותה., כוחות ההצלהעם האוכלוסייה ונקודת המפגש של כלל ארגוני החירום

לספק לתושבים את כלל השירותים גם במגבלות ובתנאים מיוחדים, נדרשת , בעתות חירום כבעת רגיעה, המועצה.1.2

אספקת כגון:כגון חוסר בכוח אדם ובציוד, ובכלל זה הכנה לאספקת מוצרי יסוד ושירותים בסיסיים לתושבים

ן שירותים חיוניים בתחום מת,הסברה ודוברות,העברת מידע לציבור,טיפול באוכלוסייה נזקקת,מזון, מים

הפעלת מערכת החינוך בהתאם למדיניות ,פינוי אוכלוסייה למרכזי פינוי,ההנדסה והתשתיות (מים, ביוב ובינוי)

וכד'.הכשרת מערך כוח האדם אשר בעתות חירום יסייע לראש הרשות המקומית,הממשלה

פינוי סעד חללים רשות שעת חירום (מל"ח), בנושא משק לבין היתר,,היערכות העירייה לשעת חירום מתרכזת.1.3

(פס"ח), וטיפול בנושא מקלטים בעיר.

כדלקמן:בין היתר,,קובע, כי סמכויות המועצה1950-) לצו המועצות המקומיות תשי"א13(146סעיף .1.4

"לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חרום ולהפעלתו בשעת חרום, לרבות ארגונם 

מצרכים ושירותים חיוניים".והסדרתם של אספקת

לפעול מבעוד מועד במכלול תחומים וכן לקיים הוראות שמועצה מקומית תיערך כנדרש לחרום, נדרשעל מנת.1.5

ונהלים של הדרגים המנחים ומגורמים נוספים, המעורבים ומשולבים בעתות חירום בפעילות בשטח, ושנועדו 

להעלות את רמת המוכנות לעתות חירום; לדאוג לקיומם של האמצעים הנחוצים לפעילות בעתות חירום; להכשיר 

תדרך ולתרגל אותו.את מערך כוח האדם, ל

המועצה.קצין הביטחון שלמרוכז על ידיבמועצת תל מונד, מערך ניהול ההערכות לחרום .1.6

מחלקות, פקוד העורף ועם )"מל"ח"(להלן: ממשקים עם רשות משק לשעת חירוםבניהול מערך הערכות לחרום .1.7

ביוב וכד'.המים וההנדסה, חינוך, תשתיות, תאגיד כגון:השונים מועצהה

כמו .המועצהותבמחלקהינם מנהלים ובעלי תפקידים ,על תיקי התכנון בקטגוריות השונותםהמנהלים האחראיי.1.8

המועצה הנה חלק במרקם שלם של כוחות וארגונים (בתוכם מל"ח, צה"ל, פיקוד העורף, משטרת ישראל, כן, 

בשעת חרום.מד"א, כיבוי אש) ומשרדי הממשלה השונים, המשתלבים במתן המענה

שבראשה עומד ,בכל מועצה "ועדת מל"ח מקומית"נדרש למנות , 6.7.86-מ1716החלטת הממשלה מס' בהתאם ל.1.9

קובעים:ת הממשלהג' ד' בהחלט8סעיפים ראש המועצה.
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ח המקומית, לבצע את המשימות ""ג) הרשות המקומית אחראית בתחום שיפוטה, באמצעות ועדת מל

קה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד הדרושות להבטחת האספ

ופינוי עפ"י הוראת החוק בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות המקומית ולתוכניות משרדי הממשלה 

ח העליונה."והרשויות הייעודיות שאושרו ע"י ועדת מל

ומיות, והיא רשאית לאצול להן ח העליונה תקבע בכפוף לחוק את תפקידי הועדות המק"ד) ועדת מל

מסמכויותיה ולהוסיף להן בתקופת הפעלת מערך מל"ח משימות על המשימות הקבועות בחוק."

2002בדצמבר ), פיקוד העורף, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, פרסמו "רח"לרשות חרום לאומית (להלן: ".1.10

בחרום", המהווה מסמך הנחיות להערכות וניהול מסמך "תיק אב להפעלת הרשות המקומית , 2004ובפברואר 

מערך החרום ברשות.

ניהול מערך הערכות לחרום ברשויות מעוגן, בין היתר, בתקנות, נהלים והנחיות כדלקמן:.1.11

.דיני הרשויות המקומיות.1.11.1

.1986מיולי 1716החלטת ממשלה מס' .1.11.2

.ל)חוזר מנכ"-(להלן 2002ממרס 2/2002חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' .1.11.3

.תיקי אב להפעלת הרשויות המקומיות בחירום.1.11.4

(מל"ח).קונטרסים של משק לשעת חירום.1.11.5

דיני התגוננות אזרחית..1.11.6

נהלי פס"ח..1.11.7
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מטרת הביקורת.2

להתמודדות עם אירוע חרום, ובכלל זה:מועצההערכות הלבחון את מטרת הביקורת 

.מונד-תל, במרחב המועצה המקומיתניהול ואחזקת מערך המקלטים הציבוריים.2.1

פעילות ועדת משק לשעת חרום (מל"ח) והתאמתה להוראות הרגולציה..2.2

בחינת נאותות ניהול מחסני חרום..2.3

ניהול מערך פינוי סעד חללים (פס"ח)..2.4

קיומם של נהלים לחרום ואמצעים לניהול וטיפול בעת משבר..2.5

מתודולוגיה.3

בוצעו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים במועצה..3.1

י שטח במקלטים הציבוריים.בוצעו סיור.3.2

בוצעו סיורי שטח במחסני החרום של המעוצה..3.3

בוצע סיור ובחינת מרכז הפעלה..3.4

נסקרו מסמכים, נהלים ותיקים בתחום החרום..3.5

.של גורמי החרוםנסקרו דוחות בדיקה תקופתיים.3.6
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

עיקרי הממצאים.4

פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

1.

אין מבוצע הליך שיטתי, מתועד ותקופתי 

מקלטים וכשירות הלבדיקת תקינות 

במועצהציבוריים ה

לרשימת הבדיקות הנדרשת בטופס התאם(ב

פיקוד העורף).בהנחיותהבדיקה המוצע 

5.2

יש לבצע ביקורת ובדיקת מקלטים שיטתית ותקופתית .1

(אחת לחודש) בגין כל מקלט ציבורי.

הבדיקה תלווה במילוי דוח בדיקה בפורמט שפורסם .2

על ידי משרד הפנים ובכלל זה, חתימה של בעל 

התפקיד שביצע את הבדיקה. דוח הבדיקה החתום, 

יתועד בקלסר יעודי בנושא מקלטים.

הדוח יופץ לבעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה..3

.תיושמנההערת הביקורת וההמלצות .1

בדיקה וביקורת מבוצעתלאור הערת הביקורת .2

מקלטים באופן שוטף ותדיר על ידי קב"ט המועצה, 

בהתאם לטופס הבדיקה של משרד הפנים.

קב"ט המועצה.אחריות: 

.בוצעז לביצוע: "לו
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.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

2.

המקלטים הציבוריים המהווים 20מתוך 15

מהמקלטים, למועד הביקורת, במצב 75%

.תקינות וכשירות לחרום בינוני ומטה

עוסקים לדוח הביקורת, 5.11ועד 5.4פרקים 

של –באופן מפורט ובכלל זה הצגת תמונות

המצב המקלטים הציבוריים.

5.3.1

יש לשפר את רמת הכשירות והכוננות של המקלטים .1

הציבוריים במרחב המועצה, במטרה להשמיש את 

המקלטים לשהייה בחרום.

לתוכנית מומלץ, כי שיפור המקלטים יבוצע בהתאם .2

שתקבע לוחות זמנים וסדרי עדיפויות. תוכנית שיפור 

המקלטים תשקלל את מצב המקלטים, אילוצי תקציב, 

סוגי הליקויים וכד'.

, 5.11ועד 5.4המלצות פרטניות מפורטות בפרקים .3

העוסקים בכשירות המקלטים הציבוריים.

הערת הביקורת וההמלצות מקובלות..1

החלה ת הממצאים, עוד במהלך הביקורת לאחר קבל.2

המועצה בטיפול אינטנסיבי בתיקון הליקויים 

הקריטיים ובכלל זה: חשמל, פתחי חירום, דלתות 

מקלטים וחיבורי מים וביוב.

ועדת כספים אישרה פתיחת תב"ר יעודי לטיפול .3

ושדרוג מערך החרום והמקלטים, לרווחת הציבור.

לכלל הליקוייםלאחר ניתוח המשמעויות הכספיות.4

תוכנית לשיפור רמת תעוגן, ם המקלוטבתחו

המקלטים, תוך מתן דגש ועדיפות להשמשת מקלטים 

ציבוריים לא ראויים לשהייה.

ביצוע ויישום תוכנית שיפור המקלטים הציבוריים .5

החלה בביצוע, הלכה למעשה.

קב"ט המועצה.אחריות: 

תיקון מקלטים "לא שמישים" עד ז לביצוע: "לו

.31.8.13לתאריך 
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פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

3.

- המקלטים הציבוריים הקיימים במרחב תל

אינם נותנים כיסוי מלא לכלל מונד, 

האוכלוסייה הנדרשת, בעיקר בשכונות 

ותיקות בהם קיימים בתים שנבנו לפני 

מספר רב של שנים, ללא מקלט בתוך הבית.

הוצג לביקורת על ידי קב"ט המועצה, כי 

-שיעור האוכלוסייה ללא מקלוט מסתכם בכ

20%.

5.12

יש לבצע מיפוי של המקלטים ברחבי המועצה ולוודא שיש 

מענה נאות לכל האוכלוסייה.

פיקוד העורף החל בביצוע מיפוי של פערי המיגון .1

מונד.-במועצת תל

בוצע סיור של נציגי פיקוד העורף וקב"ט המועצה .2

, הן במקלטים הציבוריים והן 1/12במהלך חודש 

במקלטים פרטיים.

י מפיקוד העורף, תוכן תוכנית לאחר קבלת המיפו.3

למיגון רשותי ומתן מענה לכל האוכלוסייה, בשיתוף 

ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

קב"ט המועצה.אחריות: 

.30.9.12ז לביצוע: "לו
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פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

4.

מקלטים "דו 5אין חוזים לשימוש והחזקת 

שימושים" על ידי אחרים. 

במקרים אלה, אין סעיף המחייב את העושה 

במקלט, לפנות את הציוד בשעת שימוש 

חרום בהתאם להגדרת ההנחיות.

ציוד –25%מקלטים המהווים 5-בנמצא כי 

משטח המקלט, זאת 20%- תופס למעלה מ

בניגוד להנחיות.

5.13

יש לחתום על חוזה שכירות עם כל העושים שימוש .1

במקלטים ציבוריים.

במסגרת החוזה, ישולבו סעיפים פרטניים להתחייבות .2

שעות.4לפינוי הציוד תוך 

יש להבטיח במסגרת החוזה, כי באחריות העושה .3

שימוש במקלט, שמירה על מצב תקינותו לשביעות 

רצון המועצה.

יש להבטיח ולאסור על העושים שימוש במקלטים .4

ציבוריים, להחליף את המפתחות ו/או מנעולי 

המקלטים.

20%- יש לוודא כי הציוד במקלט, לא יתפוס יותר מ.5

משטח המלקט כנדרש בהנחיות.

יש לאשר שימוש במקלט ציבורי, בהתאם להנחיות .6

.3/2008חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

המועצה תומכת בביצוע שימוש במקלטים ציבוריים. .1

הניסיון מלמד, כי מקלטים אלה נמצאים במצב 

כשירות טוב יותר ממקלטים ללא שימוש בשוטף.

חוזה.והכיןערך היועץ המשפטי של המועצה .2

חוזים עם העושים החתימה עלהמועצה תקדם .3

שימוש במקלטים הציבוריים ושילוב התניות 

והתייחסות כנדרש בהמלצת המבקר והנחיות גורמי 

הביטחון.

.מזכיר המועצהאחריות: 

.30.9.12ז לביצוע: "לו

5.
לפי חוק לא הפעילה את סמכותה המועצה

.העזר בנושא מקלטים
5.14

להפעיל את סמכות המועצה ולבחון את כשירות יש 

וטיפול בתלונות תושבים אודות המקלטים הפרטיים

מקלטים פרטיים.

בעת הכרזה על מצב חרום ו/או תלונות תושבים, המועצה 

.תפעל בהתאם להנחיות חוק העזר

.פקח המועצהאחריות: 

שוטף.ז לביצוע: "לו
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פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

6.

חסרה בבעלי רשימת חברי ועדת מל"ח 

תפקידים מהותיים בהנהלת הרשות.

רשימת בעלי התפקידים של ועדת כמו כן, 

.מל"ח בחלקה אינה עדכנית

אציין, כי בסמוך למועד תחילת הביקורת, 

שינוים והחלפות רבות ומהותיות של בוצעו 

.בעלי התפקידים בועדת מל"ח

6.1

יש למנות ולרענן את בעלי התפקידים וממלאי המקום .1

בהתאם למכלולים ולצרכי המועצה.בועדת מל"ח, 

מומלץ, לשלב בועדת מל"ח את בעלי התפקידים .2

הבכירים במועצה בכלל זה: מנכ"ל החברה הכלכלית, 

מנכ"ל המתנ"ס, גזברית המועצה וכד'.

מומלץ לעגן עץ מבנה לועדת מל"ח ולפרסמו לכל בעלי .3

התפקידים.

הערות הביקורת מקובלת וההמלצות יושמו עוד .1

ורת.במהלך הביק

ועדת מל"ח עברה שידוד מערכות ובכלל זה, מינוי .2

בעלי תפקידים בעלי רקע פיקודי ומקצועי צבאי. 

לדעת הנהלת המועצה, ועדת מל"ח בהרכבה הנוכחי 

תסייע בשיפור המוכנות של המועצה לחרום.

בעלי התפקידים המובילים במועצה ובכלל זה, מנכ"ל .3

עדת החברה הכלכלית וגזברית המועצה שולבו בו

מל"ח.

עץ מבנה עוגן ופורסם לכל חברי הועדה..4

מזכיר המועצה.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו

6.2.לא נמצאו כתבי מינוי לכלל חברי ועדת מל"ח.7

יש להמציא כתבי מינוי רשמיים, בפורמט הקבוע בהנחיות 

גורמי הביטחון והחרום, לכל בעלי התפקידים בועדת מל"ח 

בחרום.ובהתאם למצבת כ"א 

לאחר אישור מצבת כ"א בחרום על ידי משרד התמ"ת, 

ישלחו כתבי מינוי לכל בעלי התפקידים בועדת מל"ח 

המורחבת.

מנהלת מכלול כ"א בחרום.אחריות: 

.30.9.12ז לביצוע: "לו



דוח הביקורת בנושא הערכות לחרוםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך18עמוד
_________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

8.

אין פרוטוקולים ו/או תיעוד לקיום ישיבות 

:ובכלל זה2010-2011ועדת מל"ח בשנים 

מתן הנחיות לביצוע, התווית מדיניות, דיון 

, ציוד חרום, מקלטים, בפערי הערכות לחרום

.וכד'תיקי תכנון

6.3

יש לוודא, כי ועדת מל"ח מתכנסת לכל הפחות, .1

בהתאם להנחיות הרגולציה ובהתאם לצרכי המועצה, 

במטרה להבטיח הערכות נאותה של המועצה לחרום.

דת מל"ח, יופץ יש להקפיד שבגין כל ישיבת וע.2

פרוטוקול דיון מסודר וחתום על ידי יו"ר הוועדה.

הערת הביקורת מקובלת..1

ועל מנת לשפר את מוכנות המועצה 2012כבר בשנת .2

3- פעמים במשך כ3לחרום, התכנסה ועדת מל"ח 

את יםפרוטוקולים המתעדובכלל זה קיום, חודשים

.מהלך הדיונים

המועצה.מזכיראחריות: 

.בוצעז לביצוע: "לו

9.

אין תיעוד למתן הנחיות ופעילות יעילה של 

במטרה , 2012ועדת מל"ח עד לתחילת שנת 

ליצור הערכות נאותה של המועצה לחרום.

, ובמקביל לעבודת 2012של שנת Iברבעון 

הביקורת, בוצעה פעילות אינטנסיבית 

לשיפור המוכנות והכשירות של המועצה.

6.4

מל"ח, לוודא הערכות נאותה של כל באחריות ועדת .1

בעלי התפקידים לחרום.

יש לוודא שלכל בעל תפקיד בועדת מל"ח, תיק תכנון .2

עדכני הכולל, בין היתר, את כל הטבלאות והנתונים 

הנדרשים, בהתאם לפורמט הקבוע בקונטרסט 

שפורסם על ידי מל"ח.

כל מחסור של נתונים ו/או טבלאות הנדרשות .3

השונים, ידווח בועדת מל"ח.בקונטרסים 

יש לעגן את החלטות ועדת מל"ח והמשימות של בעלי .4

התפקידים השונים במסגרת פרוטוקול הוועדה.

יש לבצע מעקב יישום החלטות של ועדת מל"ח. כל .5

ישיבה יבוצע דיווח שיטתי של יישום ההחלטות 

ומעקב אחר החלטות שטרם בוצעו.

הערת הביקורת מקובלת..1

ועל מנת לשפר את מוכנות המועצה 2012כבר בשנת .2

3- פעמים במשך כ3לחרום, התכנסה ועדת מל"ח 

חודשים.

בישיבת ועדת מל"ח בשיתוף הנהלת המועצה, נציגי .3

, 13.3.12פיקוד העורף ורח"ל, שהתקיימה בתאריך 

נקבע לו"ז להמשך שיפור המוכנות של הועדת המל"ח 

לשיפור המוכנות של המועצה לשעת חרום.

ה זו תועדה בפרוטוקול מפורט.ישיב.4

המועצה.מזכיראחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו
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פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

10.

מסקירת הביקורת עולה, כי ניהול ועדת מל"ח 

לפי ואחריות בעלי התפקידים בחרום, הינה 

.נושאים ולא מכלולים כנדרש בהנחיות מל"ח

6.5

מומלץ, לשנות את מבנה ועדת מל"ח של המועצה, לעבודה 

זאת על מנת, להתאים את עבודת ועדת מל"ח במכלולים, 

להנחיות ולייעל את עבודת הועדה והערכות לחרום.

שונתה 3/12הערות הביקורת מקובלת ובמהלך חודש 

שיטת העבודה בועדת מל"ח למכלולים.

מזכיר המועצה.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו

11.

אין ברשות נהלי עבודה כתובים ועדכניים 

ובכלל זה: נוהל מעבר החרוםבמרבית נושאי 

משגרה לחרום, נוהל הפעלה של מטה החרום, 

נוהל הפעלה של מרכז הפעלה, נהלי עבודה של 

המכלולים, נהלי עבודה של צוותי התערבות, 

נוהל פס"ח, תשתיות ולשכת מידע.

7.1

יש לעגן נהלי עבודה ורשימות תיוג ניהול חרום בשגרה, 

בכלל זה: נוהל הפעלה מעבר משגרה לחרום ונהלי חרום ו

של מטה החרום, נוהל הפעלה של מרכז הפעלה, נהלי 

עבודה של המכלולים, נהלי עבודה של צוותי התערבות, 

נוהל עבודה לצוות תשתיות, נוהל פס"ח, תשתיות, לשכת 

מידע וכד'.

הערת הביקורת מקובלת. לאור חשיבות הנושא, המועצה 

רשויות התקשרה עם יועץ הבקיא בתחום הערכות 

מקומיות לחרום, זאת במטרה לסייע, בין היתר בעיגון 

נהלי עבודה לחרום.

קב"ט המועצה.אחריות: 

.30.11.12ז לביצוע: "לו
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פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

12.

מרכז ההפעלה של המועצה קטן וחסר בעזרי 

שליטה וניהול ואמצעי תקשורת, במטרה 

לאפשר תפקוד המכלולים ובעלי התפקידים 

באופן נאות. 

לדעת הביקורת, מרכז ההפעלה במתכונתו 

להנחיות ולניהול יעיל אינו מתאיםהנוכחית, 

של אירוע חרום ברשות.

(לפני למעלה 1/11חרף חלוף זמן רב מחודש 

משנה), לא בוצעו מכלול הפעולות הנדרשות 

להקמת מרכז ההפעלה ובלוחות הזמנים 

שנקבעו.

7.2

הרשותי יש לתכנן ולהקים בהקדם את מרכז ההפעלה .1

במרתף המועצה.

בהליך התכנון, יש להסתייע בהנחיות להקמת מרכז .2

הפעלה, כפי שמפורטות בתיק האב להערכות הרשות 

לחרום ובכלל זה מתן דגש: לתשתיות תקשורת, 

מחשוב, הקצאת עמדות למכלולים השונים, תשתיות 

חשמל, מים וכד'.

תכנון והקמת מרכז הפעלה רשותי במרתף המועצה .1

ד חשוב של המועצה לשיפור המוכנות לחרום.הינו יע

הנושא מקבל עדיפות ומשאבים, בסיוע רח"ל, ליישום .2

.2012והפעלה עוד במהלך שנת 

המועצה.מהנדסאחריות: 

.31.12.12ז לביצוע: "לו

13.

, טרם עוגן מענה ל"תרחיש ייחוס" למועצה

כך שיהווה את הבסיס לקביעת האמצעים 

מהמועצה.והמוכנות הנדרשת 
7.3

ייחוס בהתאם להנחיות התרחיש מענה ליש לעגן .1

גורמי החרום, כך שיהווה בסיס לקביעת האמצעים 

והמוכנות הנדרשת במועצה.

תרחיש הייחוס נדרש להיות מאושר על המענה ל.2

גורמי החרום כנדרש.

ייחוס למועצה, נמצא התרחיש מענה לההליך הכנת .1

בשלבי הכנה מתקדמים.

בין היתר, המועצה התקשרה עם יועץ חיצוני הבקיא .2

תרחיש המענה לבתחום, שבאחריותו סיוע בכתיבת 

הייחוס.

תרחיש הייחוס, הוא יועבר המענה ללאחר סיום הכנת .3

לאישור גורמי הביטחון.

המועצה.קב"טאחריות: 

.30.11.12ז לביצוע: "לו
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פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

14.
חסרים אמצעים לשליטה ובקרה יעילה 

של המועצה.במרכז ההפעלה
7.4

יש לוודא כי האמצעים במרכז ההפעלה, יאפשרו .1

ניהול אירוע חרום כנדרש.

הביקורת ממליצה, להצטייד באמצעי שליטה ובקרה .2

ובכלל זה: יומן מבצעים, טבלאות ריכוז נתונים, 

מערכת כריזה וכד'.

במסגרת העברת מרכז ההפעלה הרשותי בחרום למרתף 

השליטה וניהול אירוע חרום המועצה, יבחן שיפור אמצעי 

ובכלל זה: לוחות שליטה, ניהול אירועים וכד'.

קב"ט המועצה.אחריות: 

.30.12.12ז לביצוע: "לו

15.
קיימים דפי קשר ורשימות בעלי תפקידים של 

.לא עדכניים-גופי החרום 
7.5

יש לוודא כי דפי הקשר ורשימות בעלי התפקידים של גורמי 

הממשלתיים עדכניים.החרום והמוסדות 

הערת הביקורת מקובלת..1

ניתנה הנחיה לקב"ט המועצה, לוודא שבמרכז ההפעלה .2

ובתיקי החרום, רשימות ודפי הקשר לחרום עדכניים, 

מלאים ונכונים.

קב"ט המועצה.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו

16.

אינו כולל ציוד רב מחסן החרום של המועצה 

והפעלה נאותה הנדרש להערכות מתאימה 

של מערך החרום.
8.1

יש להצטייד בציוד החרום הנדרש, בהתאם להנחיות .1

גורמי החרום.

מומלץ לפנות לפיקוד העורך ומל"ח בניסיון לסיוע .2

בהקצאת ציוד החרום.

הערת הביקורת מקובלת..1

קב"ט המועצה, קיבל הנחיה לבחון השלמת ציוד .2

החרום הנדרש, בסיוע של גורמי החרום.

ויוותרו חוסרים, לאחר מיצוי סיוע גורמי במידה .3

חרום, תבוצע הערכת עלויות לבחינת מקור תקציבי 

לביצוע השלמת הציוד.

קב"ט המועצה.אחריות: 

.31.8.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו



דוח הביקורת בנושא הערכות לחרוםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך22עמוד
_________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

17.

לא מבוצעת בדיקת כשירות ושלמות הציוד 

והמלאי במחסני החרום של המועצה. הציוד 

ו/או נבדק במשך הקיים בארגזים, לא נפתח 

מספר רב של שנים.

יש חשש מסיור שהביקורת ערכה במחסן, 

שחלק לא מבוטל מהציוד אינו כשיר.

8.2

יש למנות מנהל מחסן חרום, אשר באחריותו יישום .1

של פס"ח ויתר ההנחיות בנושא ניהול מלאי 28נוהל 

ומחסני חרום.

יש לבצע בדיקה תקופתית (לכל הפחות אחת לחצי .2

לבחינת כשירות ושלמות הציוד והמלאי שנה), 

במחסני החרום של המועצה.

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.

מזכיר המועצה.–מינוי מנהל מחסן אחריות: 

מנהל מחסן -בדיקת כשירות ושלמות 

.חרום

ובאופן תקופתי בכל 31.8.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

חצי שנה.

בוצע.- מינוי מנהל מחסן  

18.

חרום.ראין גנראטובמועצה ובמרכז ההפעלה

הנ"ל מעמיד בספק את יכולת המועצה, ועדת 

מל"ח והמכלולים לתפקד ולנהל אירוע חרום 

בעת הפסקת תשתית חשמל ולהמשיך ולנהל 

.את המועצה

8.3

יש להצטייד במערכות אל פסק וגנראטורים, שיאפשרו 

אף בעת המשך תפעול מרכז ההפעלה ומוקד חרום רשותי, 

הפסקת חשמל.

ההצטיידות תכלול רכישה או הסכם התקשרות לאספקת 

שיענה על צרכי המועצה.,גנראטור בשעת חרום

להצטיידות לחרוםהמועצה תיבחן מקורות תקציביים 

במרכז ההפעלה וגנראטור פסק -והטמעת מערכות אל

הרשותי.

מנהל תשתיות וחשמל.אחריות: 

.31.12.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

19.

למניעת גרימת נזקים לא מבוצע ריסוס .1

לציוד על ידי רמשים וחרקים.

לא מבוצע טיפול מונע בחלקי מתכת .2

בציוד החרום.

אין מבוצע הליך של חיטוי תקופתי .3

למיכלי המים.

8.4
8.5
8.6

יש לבצע ריסוס תקופתי למניעת גרימת נזקים לציוד .1

על ידי חרקים.

תקופתי (לכל הפחות אחת לחצי יש לבצע טיפול מונע .2

שנה) בחלקי מתכת בציוד החרום של המועצה.

יש לבצע הליך של חיטוי ושמירת היגיינה תקופתית, .3

למיכלי המים במחסני החרום.

הערות הביקורת מקובלת וההמלצות תיושמנה.

מנהל מחסן חרום.אחריות: 

ובאופן תקופתי בכל 31.8.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

שנה.חצי
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פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

יש לבצע ספירת מלאי לציוד הכשירות במחסני המועצה.8.7לא מבוצעת ספירת מלאי לציוד החרום..20

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.

קב"ט המועצה.אחריות: 

ובאופן תקופתי בכל 31.8.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

חצי שנה.

21.

אין מרחב מספק להפעלת מוקד מידע .1

ובכלל זה: מוקדנים רשותי יעיל

ומסבירים.

אין ציוד בסיסי הכרחי למוקד המידע .2

ובכלל זה: טלפונים הרשותי בחרום 

למוקדנים, פקס, מכונת צילום, מחשב,

רדיו וכד'.סורק,

אין למערך ההסברה ארגז חרום הכולל .3

.ציוד שימושי

9.1

יש לתכנן ולהקצות משאבים, ציוד ומיקום נאות להפעלת 

רשותי, לטובת הקשר עם האוכלוסייה מוקד חרום 

האזרחית בחרום וגופי החרום.

לאחר הקמת מרכז הפעלה חדש במרתף המועצה .1

), מרכז ההפעלה הנוכחי, 31.12.12(מתוכנן לתאריך 

ישמש ויוסב למוקד חרום רשותי.

ניתנה הנחיה למנהל תשתיות במועצה, לבחון ולתכנן .2

ציוד חלוקת אמצעים בחרום. ככל שיידרש יירכש 

נדרש לחרום.

יוכן ארגז חרום הכולל ציוד חרום נדרש, למוקד .3

החרום הרשותי.

מנהל חשמל ותשתיות במועצה.-2אחריות: סעיף 

.בוצע-המועצהמזכירות-3סעיף 

.31.8.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו
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22.

בבדיקה פיזית שביצעה הביקורת נמצא, כי 

קווי 15-קווי הטלפון במרכז הפעלה (כ

.לא מחוברים ולא עובדיםטלפון), 

נמסר לביקורת על ידי אחראי תשתיות 

וחשמל במועצה, כי בשעת חרום, הטלפונים 

של בעלי התפקידים במשרדי המועצה, יעברו 

איתם לתפקידם בחרום.

ל ציוד בשימוש לדעת הביקורת, הסתמכות ע

בעלי התפקידים במועצה בשגרה, אינו נותן 

שכן בעלי מענה לתחום מוקד מידע עירוני, 

תפקידים רבים בתחום זה אינם עובדי 

שאין המועצה, אלא אזרחים ומתנדבים

ברשותם את הציוד הנדרש לחרום.

לא הוצג לביקורת תוכנית ניוד כמו כן, 

כפי שנדרש בפרק "מערך וחלוקת אמצעים,

הקשר והמחשוב במועצה", בתיק אב 

להערכות הרשויות לחרום.

9.2

יש לחבר ולרשת את קווי הטלפון במוקד ההפעלה. .1

הקווים הפעילים יחסמו לביצוע שיחות יוצאות.

יש להכין תוכנית ניוד וחלוקת אמצעים, ובכלל זה, .2

בתחום הקשר והמחשוב.

תשתיות במועצה, לחבר חשמל וניתנה הנחיה למנהל 

ולרשת את קווי הטלפון במוקד ההפעלה. הקווים יחסמן 

כמו כן, הכנת תוכנית ניוד וחלוקת לשיחות יוצאות.

אמצעים בחרום.

מנהל חשמל ותשתיות.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו
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23.

אינם ידועים מספרי הטלפון במוקד העירוני 

.לציבור

תשתיות וחשמל נמסר לביקורת על ידי מנהל 

בחרום, כי ניתן לבצע הפניה של שיחות טלפון 

לכל מספרי הטלפון של המועצה לקווי 

הטלפון של מוקד המידע, באמצעות עדכון 

תוכנת מערכת הטלפוניה, על ידי העברת 

בקשה לקבלן החיצוני שאינו עובד העירייה, 

המנהל את תחום תקשורת הטלפוניה 

בעירייה.

ות בשעת משבר על לדעת הביקורת, הסתמכ

אדם פרטי שאינו עובד המועצה, שאינו 

מרותק בשעת משבר למועצה (כפי שמבוצע 

לבעלי תפקידים אחרים), ללא הסכם 

מגדיל את הסבירות -התקשרות בחרום וכד' 

לבעיית זמינות של המוקד העירוני בחרום.

9.2

יש לבחון התכנות ניתוב מספרי טלפון במועצה למוקד .1

ולבנות תוכנית ידועה לזהות הקווים החרום הרשותי

ומספרי הטלפון שינותבו.

יש להוסיף להסכם ההעסקה של הקבלן האחראי על .2

תכנות קווי הטלפון, סעיף המשך מתן שירותם בחרום, 

וככל הניתן, ריתוק הקבלן למועצה בחרום.

בחינת הוספת יכולת עצמאית של המועצה לניתוב .3

בחרום.מספרי טלפון למוקד חרום רשותי

ניתנה הנחיה למנהל התשתיות, להכין תוכנית לניתוב .1

שיחות של מספרי טלפון במועצה למספרי הטלפון 

במוקד החרום הרשותי. מספר הטלפון של מוקד 

כבשגרה.109החרום הרשותי יהיה 

תיבחן אפשרות להבטחת המשך מתן השירות של .2

הקבלן האחראי על תכנון קווי טלפון בחרום, במסגרת 

סכם ההתקשרות וריתוק הקבלן.ה

מנהל חשמל ותשתיות במועצה.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו
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24.

מסקירת הביקורת עולה, כי במועצה 

רשימות שונות של בעלי 2מנוהלים 

תפקידים המתוכננים לאייש בחרום את 

של המועצה.המוקד העירוני

בעוד ברשימת בעלי התפקידים המתוכננים 

לאייש את המוקד החרום העירוני במצבת 

אחראית כ"א בחרום כ"א המנוהלת על ידי 

(לצורכי ריתוק והמועברת למשרד התמ"ת

אינה תואמת בעלי תפקידים אלה בחרום), 

מנהלת מהרשימה המנוהלת אצל ושונה

.מכלל מידע והסברה לציבור בחרום

9.3

רשימות בעלי התפקידים המיועדים למכלול יש לעדכן את

מידע ולסנכרן עם רשימת בעלי התפקידים המנוהלת 

באחריות מנהלת כ"א בחרום.

לאור הערת הביקורת, בוצעה בפגישת בין מנהלת כ"א .1

בחרום למנהלת מכלול מידע, לתאום ועדכון רשימות 

המסבירים והמוקדנים בחרום.

ין כל כיום, מנוהלת רשימה אחת המתואמת ב.2

המכלולים ובעלי התפקידים.

רשימת בעלי התפקידים למכלול מידע עודכנה וכיום .3

עונה לצרכים ומתואמת עם בעלי התפקידים 

ברשימות.

מסבירים 25-, גויסו למעלה מ3/12במהלך חודש .4

ומוקדנים נוספים. כמו כן, רכזת המתנדבים החדשה, 

תפעל לגיוס מתנדבים ממערך המשמר האזרחי שפועל 

ישוב לתגבור נוסף של מוקד החרום הרשותי.ב

מנהלת כ"א בחרום.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו
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25.

רשימות בעלי התפקידים הצפויים לאייש את 

המוקד העירוני בחרום (לא עוסקים בנושא 

לא עברו הכשרה בנושא ולא זה בשוטף), 

השתתפו באף תרגיל או הדמיה בנושא 

חרום.

חשש לא מבוטל, לדעת הביקורת, יש 

שהצוות לא מאומן ו/או מיומן לתפעול מוקד 

חרום רשותי, בתנאי עומס ולחץ.

9.4
יש לבצע הכשרה לבעלי התפקידים הצפויים לאייש את 

המוקד העירוני ובכלל זה ביצוע תרגיל הדמיה.

הערת הביקורת מקובלת.

בור יהסברה ופניות צלכלל מתנדבי מערך הההדרכביצוע 

19:00בשעה 5.6.12תואמה לתאריךת חרום, שעב

על ידי רח"ל ופיקוד העורף.. ההדרכות יבוצעו במתנ"ס

מנהלת מכלול מידע.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו

26.

ה"הודעות הנצורות" הקיימות הינן בשפה 

ללא קיום הודעות תואמות בשפות העברית, 

).אנגליתכגון: (נוספות
9.5

יש להכין הודעות ומידע הסברתי לשעת חרום גם בשפות 

.והודעות לעובדים זריםנוספות כגון: אנגלית 

מונד מספר בתי אב שאינם דוברי עברית מועט -בישוב תל

עם זאת, הנושא יבחן בשנית.וזניח, יחד 

מנהלת מכלול מידע.אחריות: 

.30.6.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

27.

מספר טבלאות ונתונים הנדרשים להיות 

אשר לא קיימים בתיק מוכנים, מבעוד מועד, 

.התכנון מידע לציבור
9.6

יש להכין את הטבלאות והנתונים הנדרשים בהתאם .1

להנחיות גורמי החרום. הטבלאות יתויקו בתיק 

התכנון ויעודכנו באופן שוטף.

מומלץ, כי כל נתוני וטבלאות המידע לציבור יאוחסנו.2

במדיה מגנטית, במטרה לאפשר זמינות וגמישות 

הפעלה של מוקד החרום הרשותי.

. מרבית טבלאות הנתונים כבר הערת הביקורת מקובלת

הושלמו.

מנהלת מכלול מידע.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו
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28.

בבתי הספר מנוהלות רשימות דואר 

אלקטרוני של בתי אב להם ילדים הלומדים 

של המועצה.במערכת החינוך 

נמסר לביקורת על ידי דוברת המועצה, כי 

מודול כאמור אשר נרכש ופועל במוסדות 

החינוך במועצה ועשוי להיות לעזר רב בשעת 

לא נמצא בשימוש במכלול מידע חרום, 

לציבור.

9.7

תועלת, בהטמעת מודול להפצת הודעות - יש לבחון עלות

לבתי אב באמצעות הודעות דואר אלקטרוני והודעות 

SMS.

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה בדבר הטמעת מודול 

שליחת הודעות דואר אלקטרוני תיושם. 

כמו כן, בימים אלה פועלת דוברת המועצה להקמת דף 

FaceBook דרך אתר האינטרנט של המועצה, להרחיב את

הקשר עם הציבור.

מנהל מחלקת חינוך.אחריות: 

.30.9.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

29.

שילוט הכוונה וציון של המוקד החרום 

הרשותי, לא בנמצא ולא הוכן, כנדרש 

בהנחיות.

יש להכין שלטי הכוונה ומיקום מרכז המידע לחרום.9.8

מקובלת וההמלצה תיושם.הערת הביקורת

קב"ט המועצה.אחריות: 

.31.8.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

30.

בהתאם לנתונים שנמסרו לביקורת בחודש 

, שיעור האזרחים בישוב בעלי ערכת 22.1.12

.65%אב"כ כשירה הינו 

-מהתושבים בהיקף של כ35%-לאמור: לכ

תושבים, אין ערכות אב"כ שמישות.3,500

שנושא זה נמצא באחריות פיקוד העורף, הגם 

לדעת הביקורת הנ"ל יכול להקשות ולהכביד 

על מערך ניהול החרום בשעת משבר במועצה.

10.1

יש לבחון בשיתוף פיקוד העורף, פרסום באגרות חיובי 

המיסים החודשים לתושבי המועצה, הודעה על הטלפונים 

ומועדי חלוקת ערכות אב"כ.

פיקוד העורף, בזהירות המתבקשת, הנושא יבחן למול 

במטרה לבחון אפשרות לסייע בצמצום מספר התושבים 

ללא ערכות אב"כ שמישות.

קב"ט המועצה.אחריות: 

.30.9.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו
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המועצהמזכיר תגובת המלצה

31.

), טרם 11/09חרף חלוף זמן רב (מחודש 

הותקן וחסר צופר המתריע על אירוע חרום 

מערבי של השטח -בחלק הדרום

(אזור גן החרוב ניציפאלי של המועצההמו

ושכונות הסמוכות לכביש דרך הלורד).

10.2
יש להתקין בהקדם צופרי חרום, בשטחי המועצה בהם אין 

כיסוי צופר נאות.

תבוצע פניה חוזרת לפיקוד העורף והג"א להתקנת צופרים 

כנדרש.

בעקבות פניה של קב"ט המועצה תואמה בדיקה וניסוי 

.13.6.12לתאריך על ידי פיקוד העורף צופרים 

קב"ט המועצה.אחריות: 

.30.6.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

32.

"מפעלים חיוניים" הינם עסקים אשר נדרשים 

, להמשך וניתן להפעילם בצולפעול בחרום

לתושבי המועצה אספקת שירותים חיוניים 

וכד').בתי מרקחת, מרפאות(כגון: מזון, דלק, 

מפעלים "קיים ריכוז ודיווח לרשויות בגין לא 

בשטח המוניציפאלי של המועצה."חיוניים

10.3

להמשך פעילות "מפעלים החיוניים"יש להגדיר את ה

, על לרשויות ולגורמים הרלוונטייםדיווחבחרום, ומתן 

.מנת, שיתאפשר להפעיל "מפעלים חיוניים" אלה בריתוק

הערת הביקורת מקובלת.

ת מפעלים חיוניים ויבוצע דיווח לגורמים תוגדר רשימ

ולרשויות המתאימות.

מזכיר המועצה.אחריות: 

.30.9.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו
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33.

אין ברשות המועצה חוזים עם מרבית קבלני 

המשנה הכוללים סעיף והתייחסות פרטנית 

.להמשך אספקת השירותים בחרום

עשוי להעמיד את לדעת הביקורת, הנ"ל 

המועצה במצב בו קבלני משנה הנדרשים 

להפעלה תקינה של המועצה והמשק 

(עקב שירות האזרחי, לא מספקים שירות

מילואים, מתן שירות ללקוח אחר בחרום, 

ריתוק העובד על ידי משרד התמ"ת למקום 

עבודה/מועצה אחרת, אי זמינות של העובד 

בחרום וכד').

10.4

לני המשנה יש לחתום על הסכמי התקשרות עם קב.1

הנדרשים בחרום ובכלל זה הכללת סעיף הבטחת 

המשך אספקת השירותים בחרום.

מומלץ שההסכם יאושר מבעוד מועד על ידי היועץ .2

המשפטי של המועצה.

הערת הביקורת מקובלת וההמלצות תיושמנה.

מזכיר המועצה.אחריות: 

.31.12.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

34.

תרגול והכשרהאין במועצה תוכנית .1

מסודרת למערך ולבעלי התפקידים 

בחרום.

מסקירת הביקורת עולה, כי במהלך .2

, אין תיעוד לביצוע 2010-2011השנים 

תרגילים בנושא חרום, למעט תרגיל ארצי 

.6/11מחודש 

לא בוצעו תרגילים עצמאיים לבדיקת .3

.המכלולים ומערך החרום במועצה

11.1

ותרגילים שנתית.יש להכין תוכנית אימונים .1

תוכנית האימונים תכיל תרגילים עצמאיים, תרגילי .2

מכלולים ותרגיל לאומי.

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם. 

וביקורת 10/12מיועד להיערך תרגיל בחודש 2012בשנת 

לבחינת מוכנות המועצה ,12/12מוכנות לחרום בחודש 

לחרום.

קב"ט המועצה.אחריות: 

.בוצעז לביצוע: "לו
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המועצהמזכיר תגובת המלצה

35.

לא מבוצעות הכשרות והשתלמויות לעובדים 

בנושא חרום.

הביקורת נוכחה, כי נשלחו כתבי מינוי לבעלי 

מבלי ללוות כתבי תפקידים במועצה, זאת

מינוי אלה בהכשרה ו/או השתלמות, במטרה 

להבטיח ביצוע מיטבי של האחריות שהוטלה 

על עובדים אלה.

11.2

אימונים ותרגילים שנתית.יש להכין תוכנית .1

תוכנית האימונים תכיל לפחות תרגיל עצמאי של .2

המועצה ותרגיל לאומי אחת לשנה.

הערת הביקורת מקובלת וההמלצות תיושמנה. 

לבחינת 10/12מיועד להיערך תרגיל בחודש 2012בשנת 

מוכנות המועצה לחרום.

תואמו מספר מפגשים לביצוע הכשרה והכוונה של עובדים 

. מוקד חרום 10.6.12–נדבים בנושא החרום (פס"ח ומת

. בוצעו מפגשים עם ראשי המכלולים במהלך חודש 5.6.12

4-5/12.(

קב"ט המועצה.אחריות: 

.31.12.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

36.

הביקורת דגמה כנסים ארציים בנושא חרום, 

לא נטלו חלק מנהלי המכלולים בהם 

מהמועצה.הרלוונטיים ו/או נציג 

בחלק מהמקרים, בעלי התפקידים 

כי כלל לא הרלוונטיים מסרו לביקורת,

עודכנו בדבר קיום הכנס.

11.2

יש לוודא, כי מנהלי המכלולים ובעלי התפקידים השונים, 

ייטלו חלק בכנסים התקופתיים המבוצעים על ידי רח"ל 

ופיקוד העורף.

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.

קב"ט המועצה.אחריות: 

.31.12.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו
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37.

לסיוע חוסר מהותי בגיוס מתנדביםקיים 

בחרום לתפקידי ומשימות המועצה.

לא קיימת ועדה לתיאום ארגון ההתנדבות 

ולא מבוצעות פעולות יזומות לאיתור ושימור 

מתנדבים.

11.3

יש להקים מערך סדור לגיוס מתנדבים לחרום..1

אחראי מתנדבים בחרום, נדרש להשתתף ולקחת חלק .2

בכנסים המקצועיים של גורמי החרום בתחום.

יש לבחון הפעלת תוכנית לשימור המתנדבים ובכלל .3

זה, הזמנה לדיונים, הרצאות, ימי עיון, גיבושים וכד'.

מונתה אחראית מתנדבים לחרום 3/12במהלך חודש .1

חדשה בועדת מל"ח. 

וצעו פעולות משמעותיות לגיוס מיד לאחר המינוי, ב.2

מתנדבים אשר נשאו פרי והיקף המתנדבים גדל.

המועצה תיבחן יישום ההמלצות בדוח הביקורת..3

אחראית מתנדבים בחרום.אחריות: 

.31.12.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

38.
"צוות התערבות" ו"צוות תשתיות", לא 

הוקמו במועצה, כנדרש בהנחיות.

11.4
11.5

להקים "צוות התערבות" ו"צוות תשתיות" כנדרש יש 

בהנחיות גורמי החרום ומתן הדרכות והכשרות למילוי 

ייעודם.

הערות הביקורת מקובלות וההמלצות תיושמנה.

מנהל מכלול לוגיסטיקה ותשתיות (מנכ"ל אחריות: 

החברה הכלכלית).

.30.9.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

בוצע.–צוות תשתיות הוקם 



דוח הביקורת בנושא הערכות לחרוםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך33עמוד
_________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

39.

בסמוך למועד הביקורת, החל הליך רענון 

רשימת כ"א בחרום. 

הביקורת בחנה את רשימת כ"א לחרום 

המאושרת על ידי משרד התמ"ת שהוצגה 

העדכון האמור.טרםלביקורת, 

מבעלי התפקידים בועדת מל"ח בחרום, %50

אשר אמורים לתפעל את המועצה בחרום 

לטובת האזרחים, הינם סייעות בגנים או 

גורמים פרטיים שאינם עובדי המועצה.

הנ"ל מעמיד בספק את לדעת הביקורת,

יכולת הרשות להתמודד עם המשימות 

והצרכים השונים בשעת חרום ומשבר.

אור הניסיון שנצבר הנ"ל מקבל משנה תוקף, ל

ממלחמת לבנון השניה, במהלכו התייצבות 

היתה לקויה.- עובדי הרשויות בצפון לעבודה 

11.6

יש לרענן את רשימת כ"א בחרום של ועדת מל"ח .1

ואישורה על ידי משרד התמ"ת.

יש לוודא, כי בעלי התפקידים המנויים במצבת כ"א, .2

זמינים ומתאימים למילוי משימתם בשעת חרום.

הערות הביקורת מקובלות וההמלצות תיושמנה.

ותועבר 3/12רשימת כ"א לחרום עודכנה במהלך חודש 

בהקדם לאישור משרד התמ"ת.

מנהל כ"א בחרום.אחריות: 

.30.6.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

40.
, לטיפול אין תוכנית שמרטפיותבמועצה

11.6בילדי בעלי התפקידים והעובדים המרותקים.
לקדם תוכנית שמרטפיות לטיפול בילדי בעלי יש 

התפקידים והעובדים במרותקים בחרום.

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.

מנהל מכלול חינוך.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו
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41.

בתכולה ועדכניות הנתונים בתיק ליקויים 

.התכנון בנושא מזון

פירוט ראה בהרחבה בגוף הדוח
11.7

רשימת מפעלים חיוניים לחרום.יש לנהל .1

יש לייעד מתנדבים למכלול מזון..2

יש לעדכן את רשימות ופרטי המכולות ורשתות .3

השיווק ברחבי המועצה.

יש לחתום על הסכמים עם מכולות, חברות קייטרינג .4

ורשתות שיווק, להבטחת המשך אספקת מזון 

ותרופות בחרום.

ים יש להכין תוכנית לחלוקת מזון בחרום והאמצע.5

הלוגיסטיים שידרשו לביצוע המשימה.

הערות הביקורת מקובלות וההמלצות תיושמנה, תוך מתן 

דגש על חתימת חוזים עם ספקי מזון בחרום.

ככל הידוע למועצה, לרשתות השיווק הגדולות "שופרסל" 

ו"מגה" הסכמים עם רח"ל להמשך אספקת מזון בחרום.

מנהל מכלול מזון בחרום.אחריות: 

.30.9.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

42.

ועדה משנה פס"ח (פינוי, סעד וחללים), 

.אינה הוקמה ולא פועלת במועצה

הצורך בועדת משנה פס"ח פעילה ויעילה 

מקבל משנה תוקף, בין היתר, לאור תוצאות 

ביקורות שבוצעו בתחום פס"ח לאורך השנים 

המועצה אינה בהם נקבע, פעם אחר פעם, כי 

ום פס"ח.כשירה בתח

12.1
יש להקים ועדת משנה בתחום פס"ח. באחריות הוועדה 

לבחון ולעקוב אחר יישום ומילוי ההנחיות בתחום הפס"ח.

הוקמה.–ועדת משנה פס"ח 

כיום הועדה לומדת ונערכת ליישום ההנחיות.

יו"ר ועדת משנה פס"ח.אחריות: 

.30.9.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו
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43.

הממ"דים בבית הספר אין תיעוד למספר

ניצנים ללא ציון גודל הממ"ד ובדיקה, כי 

4%שטח הממ"דים תואם להנחיות (לפחות 

מאוכלוסיית המועצה).

נמסר לביקורת על ידי קב"ט המועצה, כי בוצע בעבר 

סיור בשטח בית הספר ובהתאם לבדיקה חזותית (לא 

מתועדת) התקבל הרושם, כי שטח הממ"דים בבית 

.מ"ר250הספר הינו 

לאור הערת והמלצת הביקורת, בוצעה בדיקה 

ובדיקה אשר העלתה, כי שטח המקלטים 

- בבית הספר תואם להנחיות ומסתכם בכ

מ"ר.300

12.2
יש לבצע בדיקה כי שטחי הממ"דים בבית הספר ניצנים 

מ"ר לכל הפחות.250הינו 

לאור הערת הביקורת, בוצעה בדיקה של שטחי חדרי 

המיגון בבית הספר ניצנים. 

חדרים ממוגנים 6מהבדיקה עולה, כי בשטח בית הספר 

מ"ר 300-בשטח כולל ומצטבר של כ

מ"ר. 31- מ"ר. חדר כיתה קטנה65- [מבואת דרור: חדר מחשבים

ואת מ"ר. מב69-מ"ר. חדר מורים36-מבואת שחף: חדר ספרים

.מ"ר]33-מ"ר. חדר אוכל62-פשוש: חדר מוסיקה

קב"ט המועצה.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו

44.
לא בוצע תרגול והערכות מערך פס"ח לחרום 

יש לערוך הדרכות ותרגול לצוותים בתחום מערך פס"ח.12.3, כנדרש בהנחיות.2010-2011במהלך השנים 

הדרכה ותרגיל של , מיועד להיערך 6/12במהלך חודש 

ממונה פס"ח מחוז מרכז. זאת כהכנה לתרגילים נוספים 

.12/12-ו10/12שיערכו בחודשים 

יו"ר ועדת משנה פס"ח.אחריות: 

.30.9.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

המועצהמזכיר תגובת המלצה

45.

טרם גובשו צוותי הפעולה בתחנות ריכוז 

. זאת ועוד, יו"ר ועדת פס"ח הציג החללים

לביקורת, כי אחראי תחנת ריכוז חללים הינו 

מר י.ל. המשמש כבעל תפקיד בבית העלמין 

של המועצה בשגרה, בעוד בהתאם למצבת 

כ"א הרשמית בחרום שהועברה לאישור 

מצוין בעל משרד התמ"ת, זמן קצר קודם לכן, 

.תפקיד אחר

12.4

עודים וברורים למתקני יש להקים ולהגדיר צוותים י

קליטה ולתחנות ריכוז חללים. כל בעל תפקיד ידע את 

תפקידו ויוכשר לכך בהתאם. הצוותים ובעלי התפקידים 

יאושרו ויצוינו במצבת כ"א לחרום המאושרת על ידי משרד 

התמ"ת.

הערת הביקורת וההמלצות מקובלות.

יו"ר ועדת משנה פס"ח.אחריות: 

.30.9.12תאריך עד לז לביצוע: "לו

46.
אין במועצה תיקי תכנון עדכניים ומלאים 

12.5למרכז קליטה ותחנת ריכוז חללים.

יש להכין תיקי תכנון עדכניים ומלאים בנתונים, טפסים 

ומידע למרכזי הקליטה וריכוז החללים, בהתאם להנחיות 

גופי החרום.

המלצת הביקורת מקובלת. יוכנו תיקי תכנון בהתאם 

גופי החרום.להנחיות 

יו"ר ועדת משנה פס"ח.אחריות: 

.30.9.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו

47.

המיקום המתוכנן לתחנת ריכוז החללים של 

של תחנת ריכוז אותו מיקוםהמועצה, הינו 

חללים של המועצה האזורית לב השרון, זאת 

בית העלמין משותף לשתי לאור העובדה, כי 

.המועצות

12.6

למול מועצה אזורית לב השרון ורשות פס"ח, את יש לתאם 

המיקום והניהול המשותף של תחנת ריכוז החללים בשעת 

חרום.

יבוצע תיאום של המיקום והניהול המשותף של תחנת 

ריכוז חללים בחרום, למול רשות פס"ח ומועצה אזורית לב 

השרון.

יו"ר ועדת משנה פס"ח.אחריות: 

.30.9.12עד לתאריך ז לביצוע: "לו
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מקלטים ציבוריים.5

כללי.5.1

מקלטים ציבוריים.20קיימים מונד, -במועצה מקומית תל.5.1.1

.מונד-רשימת המקלטים הציבוריים ברחבי מועצת תל-מצורף כנספח א'

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, קונספציית המיגון של המקלט הוגדרה למגן את האוכלוסייה מפני .5.1.2

התקפות מטוסים בנשק קונבנציונאלי ולא קונבנציונאלי.

מטיל על הרשות המקומית את ,"חוק ההתגוננות")-(להלן1951- חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א.5.1.3

החובה לתחזק מקלט, ולשומרו במצב המאפשר את לאמור: האחריות להתגוננות האזרחית בתחומה. 

.השימוש בו בכל עת, כמחסה מפני התקפה, מוטלת, לגבי מקלט ציבורי, על הרשות המקומית

כי המקלטים ,החובה לפקח ולוודאמוטלת ות המקומית על הרש,) לחוק ההתגוננות2(12בהתאם לסעיף .5.1.4

שבתחומה, הן הציבוריים והן הפרטיים, מוחזקים כראוי ויהיו מוכנים לשימוש בעת הצורך בשעת חירום.

מחלקת מיגון בפיקוד העורף, פרסמו מסמך הנחיות לאחזקת מקלטים..5.1.5

נקבע בין , 1955–יות), תשט"ז לתקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומא(א) 3תקנהב.5.1.6

:כדלקמן,היתר

איגוד - (להלן 1955-היו ברשות מקומית או באיגוד ערים כהגדרתו בחוק איגודי ערים, התשט"ו"

ערים) ציוד או מיתקן המשמשים, או שנועדו לשמש, לצורך התגוננות אזרחית, חייבים הרשות 

המקומית או איגוד ערים:

הציוד או המתקן ולהחזיקם במצב תקין ובאופן שיש בו כדי למנוע נזק לשמור על שלמות )1(

. לאדם או לרכוש

להשתמש בציוד או במיתקן לצרכי התגוננות אזרחית בלבד;)2(

."לתקן על חשבונם כל קלקול או נזק בציוד או במתקן)3(
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

,נקבע בין היתר, 1955–ג לתקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות), תשט"ז 3בתקנה .5.1.7

:כדלקמן

"היו בתחום רשות מקומית מקלט ציבורי או מחסה ציבורי, או היו מותקנים במקרקעין שבו כל 

מיתקן או ציוד המשמשים או שנועדו לשמש לצורך התגוננות אזרחית, אף אם המתקן או הציוד 

החובות המנויות בתקנה כאמור אינם ברשות הרשות המקומית, יחולו לגביהם על הרשות המקומית 

א."3

(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית.24אי החזקה תקינה של מקלט, ציבורי או פרטי, הינה עבירה על סעיף .5.1.8

, קובעות את 1981- תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסים ציבוריים), התשמ"א.5.1.9

הצורך בשילוט מתקן וציודו בציוד חירום נדרש, כדלקמן:

ליד כל כניסה למקלט ציבורי או חיצוני וליד כל מחסה ציבורי יותקן שלט שעליו כתוב ": (א).9סעיף 

אותיות יהיו בצבע שחור, על רקע לבן הבאותיות דפוס ברורות "מקלט", או "מחסה". 

."מ"מ לפחות50מ"מ ורחבה 72המחזיר אור, גובה כל אות יהיה 

הכניסה למקלט ציבורי או למחסה ציבורי יסומן חץ המורה על על השלט המותקן ליד ": (ב).9סעיף 

."כיוון הכניסה

, קובעות את 1981-ים ציבוריים), התשמ"אנתקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחס.5.1.10

מקלט ציבורי יצוייד לפי שטחו כאילו היה מקלט "טים בציוד חירום נדרש, כדלקמן: לקהצורך בציוד מ

"מפעל.המשמש 

ניהול מערך המקלטים הציבוריים במועצה, מבוצע על ידי קצין הביטחון של המועצה..5.1.11

ביקורות תקופתיות לבדיקת מקלטים ציבוריים.5.2

מסמך הנחיות לאחזקת מקלטים.,2006ה במהלך שנת מחלקת מיגון בפיקוד העורף, פרסמ.5.2.1

למלא בעת ביצוע ביקורות למקלט.אשר נדרש,במסגרת המסמך, צורף "דוח ביקורת למקלט/מרחב מוגן".5.2.2

מקלט, בו מצוינים תאריכי הביקור בכל מקלט לכרטיס מעקב המועצהעל ידי קב"ט הוצג לביקורת .5.2.3

וממצאים עיקריים.

מבוצע הליך שיטתי, מתועד ותקופתי לבדיקת תקינות מקלטים ציבוריים אין מסקירת הביקורת עולה, כי .5.2.4

.)בטופס הבדיקה המוצע בהוראות פיקוד העורףלרשימת הבדיקות הנדרשת (בדומה 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

כי כלל הנושאים ובכך להבטיח,לשורה ארוכה של נושאים ביצוע בדיקות וביקורות לכתוצאה: אין תיעוד 

ובכלל זה: תקינות שלטים, דרכי גישה, סגירת דלתות חרום, ציוד חרום, חשמל, תאורה, מיכלי נבדקו 

מים וכד'.

דיקת מקלטים שפורסם על ידי משרד הפנים.טופס ב-'במצורף כנספח 

, בין 2007מבקר המדינה קבע בהתייחסותו לנושא זה, בדוח מיגון ומקלוט ברשויות מקומיות משנת .5.2.5

היתר, כדלקמן:

לטפל במקלטים שבתחומה על פי תכנית טיפול ...לדעת משרד מבקר המדינה, על עיריית "

תקופתית ולתעד את פעולותיה לצורך בחינתן לעומת התכנית שנקבעה. באופן זה ניתן יהיה 

להעריך ולבחון את פעולות העירייה לתחזוקת המקלטים ולתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת 

ים הציבוריים, אין העירייה שעשה פיקוד העורף. בהיעדר תיעוד שיטתי ומלא של הטיפול במקלט

"יכולה לקבוע סדר עדיפויות לתחזוקה שוטפת ויעילה שלהם.

תגובת מזכיר המועצה:

.תיושמנההערת הביקורת וההמלצות .1

אור הערת הביקורת, מבוצעת.2 אופן שוטף ותדיר על ידי קב"ט המועצה, בהתאם לטופס ל בדיקה וביקורת מקלטים ב

הבדיקה של משרד הפנים.

.קב"ט המועצהאחריות: 

בוצע.: ז לביצוע"לו

הציבורייםמצב המקלטים.5.3

בתאריך הציבוריים במקלטים על ידי הביקורת בהתאם לסיור שנערך ,להלן ריכוז מצב המקלטים.5.3.1

20.2.12:

.טובנמצאים במצב -מהמקלטים%25מקלטים המהווים 5.א

.בינונינמצאים במצב -מהמקלטים%03מקלטים המהווים 6.ב

לשהייה בחרום במצב הנוכחי.אינם שמישים-מהמקלטים%45מקלטים המהווים 9.ג

מקלט ציבורי.בגין כלהממצאים ריכוז-'גמצורף כנספח 

:ת הביקורתוהמלצ

לבצע ביקורת ובדיקת מקלטים שיטתית ותקופתית (אחת לחודש) בגין כל מקלט ציבורי.יש .1

של בעל הבדיקה תלווה במילוי דוח בדיקה בפורמט שפורסם על ידי משרד הפנים ובכלל זה, חתימה .2

התפקיד שביצע את הבדיקה. דוח הבדיקה החתום, יתועד בקלסר יעודי בנושא מקלטים.

הדוח יופץ לבעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה..3
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

במצב למועד הביקורת, מהמקלטים, 75%המקלטים הציבוריים המהווים 20מתוך 15כי ח, כוולהיניתן .5.3.2

בינוני ומטה.כשירות לחרום ותקינות 

, בין 2007מבקר המדינה קבע בהתייחסותו לנושא זה, בדוח מיגון ומקלוט ברשויות מקומיות משנת .5.3.3

היתר, כדלקמן:

משרד מבקר המדינה מעיר לפיקוד העורף ולרשויות המקומיות, או מי מטעמן, להערך ולבחון "

מבעוד מועד את הדרוש אם יתממש תרחיש שבו יאלצו תושבים לשהות זמן ממושך במקלטים 

(הציבוריים והפרטיים כאחד). 

, לרבות: יש למצוא פתרונות לבעיות העלולות להתעורר בכל הקשור למצבם הפיזי של המקלטים

ריצוף, שירותים מערביים (שירותים שיש בהם אסלה) ברמה נאותה, תאורה מתאימה, מזגנים, 

אוורור, שתייה, טלפון, רדיו, טלוויזיה ועוד; כמו כן לצד הלוגיסטי: אופן אספקת ציוד, תרופות 

שך, חברתי: פתרון בעיות חברתיות שנוצרות בגלל חיכוך רב וממו-ומזון למקלטים; והצד הרגשי

דרכים להפעלת יושבי המקלטים, בייחוד ילדים, דרכי תקשורת מול הרשויות המקומיות ופיקוד 

."העורף, מינוי אחראי מקלט והגדרת תחומי אחריותו וסמכויותיו ועוד

ע בדוח מבקר המדינה:בעוד נק

כי הממצאים המעידים על התרשלותם בתחזוקת ...משרד מבקר המדינה מעיר לראשי הרשויות "

המקלטים ובתיקון הליקויים שנמצאו בהם עד פרוץ המלחמה, מצביעים על מחדל המשקף חוסר 

מחויבות מצדם לעניין הכנת המקלטים לשעת חירום. על ראשי הרשויות היה לפעול לאלתר 

"וריים שבתחומן.לתיקון הליקויים שהתגלו, ולקיים בדיקה מקיפה בשאר המקלטים הציב

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת וההמלצות מקובלות..1

אים,.2 אינטנסיבי בתיקון הליקויים הקריטיים ובכלל זה: עוד במהלך הביקורת לאחר קבלת הממצ החלה המועצה בטיפול 

חשמל, פתחי חירום, דלתות מקלטים וחיבורי מים וביוב.

אישרה פתיחת תב"ר יעודי לטיפול ושדרוג מערך החרום והמקלטים, לרווחת הציבור.ועדת.3 כספים 

ועדיפות , עוגנה תוכנית לשיפור רמת המקלטים, תוך מתן דגש לכלל הליקוייםלאחר ניתוח המשמעויות הכספיות.4

אויים לשהייה.ציבוריים השמשת מקלטים ל א ר ל

הציבוריים החלה בביצוע, הלכה למעשה.ביצוע ויישום תוכנית שיפור המקלטים .5

:ת הביקורתוהמלצ

, במטרה להשמיש את יש לשפר את רמת הכשירות והכוננות של המקלטים הציבוריים במרחב המועצה.1

.המקלטים לשהייה בחרום

מומלץ, כי שיפור המקלטים יבוצע בהתאם לתוכנית שתקבע לוחות זמנים וסדרי עדיפויות. תוכנית שיפור .2

טים, אילוצי תקציב, סוגי הליקויים וכד'.המקלטים תשקלל את מצב המקל
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

.קב"ט המועצהאחריות: 

אוי לשהייה : ז לביצוע"לו א שמישים" למצב ר אריך -תיקון מקלטים "ל .31.8.12עד לת

במקלט ציבוריציוד חרום.5.4

:כיבין היתרנקבע התגוננות, התקנות) לב(19סעיף בהתאם ל.5.4.1

קלט ציבורי ובמחסה ציבורי והמחזיק תקנות הציוד במחייבת בביצוען של הרשות המקומית "

."במחסה ציבורי רשאי לבצען

וההנחיות לתחזוקת מקלטים מינואר 1998על פי מפרט לתחזוקת מקלטים שקבע פיקוד העורף בפברואר .5.4.2

, צריך שיהיו במקלט, בין היתר, מטפים לכיבוי אש ציוד חילוץ ועזרה ראשונה, שיכלול, בין היתר, 2003

בושות אישיות, תחבושות בינוניות ותחבושות נגד כוויה, חוסם עורקים ומסכה או מגן פנים להנשמה, תח

פנסי זרקור (בהתאם לגודל המקלט), ליטר 320ליטר ועד 40-סד עץ מרופד, מכל מי שתייה בקיבולת מ

מטלטלים ואלונקות. 

ת ביטחונם האישי.הימצאותו של הציוד האמור חיונית להגנת השוהים במקלטים ולהגבר.5.4.3

על פי הוראות פיקוד העורף על הציוד להיות מוחזק בארון או בארגז נעול, או בצורה נאותה אחרת, כדי 

לשמור עליו מנזק או אובדן, ובלבד שעם הכרזת מצב הכן תהיה אפשרות נוחה להשתמש בו.

מונד, אין בנמצא - לבכל המקלטים הציבוריים במרחב המועצה המקומית תמסקירת הביקורת עולה, כי .5.4.4

.וטרם נרכש, ציוד החרום הנדרש להיות במקלטים

, בין 2007בדוח מיגון ומקלוט ברשויות מקומיות משנת ,לנושא זהותוהתייחסקבע במבקר המדינה .5.4.5

היתר, כדלקמן:

משרד מבקר המדינה העיר לרשויות המקומיות האמורות כי בתרחישי חירום מסוימים עלולים "

האמורים לגרום לתוצאות הרות אסון. על רשויות אלו לפעול, אפוא, להשלמת פערי הציוד 

"הציוד החסר ולקיים ביקורת שוטפת שתבטיח את תקינותו בכל עת.

:המלצת הביקורת

יש לצייד את המקלטים הציבוריים בציוד החרום הנדרש, כנדרש בהנחיות פיקוד העורף..1

ויש חשש שהציוד לא ישמר כראוי במקלטים, יש לאחסן את מומלץ כי הציוד יאוחסן במקלטים. במידה .2

הציוד במחסן החרום של המועצה ואפשרות נוחה להעברתו לכל מקלט.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תגובת מזכיר המועצה:

איתור פערי הציוד החסר בחרום למקלטים..1 תבוצע בחינה ל

סיוע מפיקוד העורף.ין היתר, על ידי פניה לקבל יושלם, בהחרום ציוד .2

.קב"ט המועצהאחריות:

אריך : ז לביצוע"לו .31.8.12עד לת

למקלטים ציבורייםשלטי הכוונה.5.5

, קובעות את 1981- תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסים ציבוריים), התשמ"א.5.5.1

הצורך בשילוט מתקן וציודו בציוד חירום נדרש, כדלקמן:

ליד כל כניסה למקלט ציבורי או חיצוני וליד כל מחסה ציבורי יותקן שלט שעליו כתוב באותיות ": (א)9סעיף 

אותיות יהיו בצבע שחור, על רקע לבן המחזיר אור, גובה כל אות יהיה הדפוס ברורות "מקלט", או "מחסה". 

."מ"מ לפחות50מ"מ ורחבה 72

בורי או למחסה ציבורי יסומן חץ המורה על כיוון על השלט המותקן ליד הכניסה למקלט צי":)(ב9סעיף 

."הכניסה

מונד, לא קיימים ו/או - בכל המקלטים הציבוריים במרחב המועצה תלמסקירת הביקורת עולה, כי .5.5.2

כנדרש בהנחיות.שלטי הכוונהמוצבים 

להלן תמונות להמחשה:.5.5.3

93הדקלרח' -9מקלט מס' 8רח' האלה -7מקלט מס' 

ללא מילוי וציון הפרטים המפורטים ) קיים שלט לפרטי המקלט, 20מתוך 9נציין, כי בחלק מהמקלטים (.5.5.4

בשלט ובכלל זה אחראי המקלט, בעל המפתחות למקלט וכד'.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

להלן תמונות להמחשה:.5.5.5

47התאנה רח' -2מקלט מס' רח' האורן-1מקלט מס' 

תגובת מזכיר המועצה:

מקובלת.ההערת הביקורת וההמלצ.1

אים, .2 אינטנסיבי ובכלל זה: חשמל, פתחי חירום, החלה המועצה בטיפול עוד במהלך הביקורת לאחר קבלת הממצ

דלתות מקלטים וחיבורי מים וביוב.

אישרה פתיחת תב"ר יעודי לטיפול ושדרוג מערך החרום והמקלטים, לרווחת הציבור..3 ועדת כספים 

תוכנית לשיפור רמת המקלטים, תוך מתן לכלל הליקויים בתחום המקלוט, תעוגןלאחר ניתוח המשמעויות הכספיות, .4

אויים לשהייה.דגש א ר ועדיפות להשמשת מקלטים ציבוריים ל

ביצוע ויישום תוכנית שיפור המקלטים הציבוריים החלה בביצוע, הלכה למעשה..5

קב"ט המועצה.אחריות: 

אריך : ז לביצוע"לו .31.8.12עד לת

פתחי חירוםדלתות ביטחון ו.5.6

פתחי חירום

לא ניתן לצאת מפתחי החירום מונד, -מהמקלטים הציבוריים בתל60%מקלטים ציבוריים המהווים 12-ב.5.6.1

במקלט. 

על פתח החרום סורגיםולא ניתנים לפתיחה. במקלט אחד קיימים מרותכיםמקלטים פתחי החרום 8-ב

מפריעה להזזת פתח החרום.צמחיהמקלטים נוספים, 3- וב

:המלצת הביקורת

הכוונה וסימון מקלטים ציבוריים בסמוך למקלטים, כך שיאפשרו מציאת המקלט וגישה קלה יש להתקין שלטי 

על ידי ציבור התושבים ועוברי אורח, הזקוקים למחסה בעת אירוע חרום.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

להלן תמונות להמחשה:.5.6.2

8רח' האלה -7מס' מקלט 18האלוןרח' -4מקלט מס' 

לדעת הביקורת, שימוש במקלט ללא יציאות חירום שמישה ותקינה, עלול להוות מפגע בטיחותי מהותי..5.6.3

חוסר בידית לסגירת דלת/חלון ביטחון

.מקלטים דלתות ביטחון ראשיות לא ניתנות לסגירה4-ב.5.6.4

חסרה ידית נעילה.חלונות יציאת חרום, 2- דלתות ביטחון ראשיות נוספות וב2-ב.5.6.5

להלן תמונות להמחשה:.5.6.6

שפרינצ'ק מאחורי המתנ"ס  ' שכ-19מקלט מס' 18האלוןרח' -4מקלט מס' 

:המלצת הביקורת

.יש לפתוח את פתחי החרום (ריתוכים, סורגים וצמחיה), כך שיהיה ניתן לצאת מפתחים אלה בחרום.1

יש להשתמש במנעולים תקניים הניתנים לפתיחה בחרום.במידה ויש צורך לסגור פתחי חרום אלה, .2

מפתחות פתחי החרום ישמרו אצל קב"ט המועצה ואחראי המקלט..3

יש להשמיש דלתות ביטחון לסגירה מלאה ונאותה..4
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תגובת מזכיר המועצה:

מקובלת.ותת הביקורת וההמלצוהער.1

פתיחת פתחי החרום המרותכים במקלטים.ו בעבודותהופקו הזמנות עבודה והחל.2

יושמשו בהקדם, במסגרת תוכנית לשיפור רמת המיגון במקלטים הציבוריים, בסדר עדיפות גבוה.מקלטים דלתות .3

.קב"ט המועצהאחריות: 

.30.9.12: ז לביצוע"לו

תאורה וחשמל.5.7

חיוני לשימוש ושהייה במקלט בעת מצב חרום.,באופן בטיחותיקיום חשמל ותאורה במקלט ציבורי.5.7.1

בו קיים חיווט חשמל "חי" גלוי ומסוכן.,בודד,נמצא מקלט.5.7.2

להלן תמונות להמחשה:

80האלוןרח' -5מקלט מס' 

מקלטים אין חשמל ותאורה.3-ב.5.7.3

:המקלטיםלהלן פירוט 

כתובתמספר מקלט

משעל המוריה (בחצר גן ילדים)רח' 14

שכ' שפרינצק צמוד לגן הדס17

(לאחרונה המקלט נפרץ והושחת)1האיריס רח' 20

בכל המקלטים הציבוריים במרחב המועצה, אין תאורת חרום..5.7.4

תגובת מזכיר המועצה:

:המלצת הביקורת

יש לוודא תקינות מערכת החשמל בכל המקלטים הציבוריים..1

יש לוודא בטיחות מערכת החשמל ומניעת גישה לחיווט חשמל "חי"..2
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מקובלת.ותת הביקורת וההמלצוהער.1

אי לתיקון הליקויים במערכות החשמל במקלטים. מרבית הליקויים תוקנו והיתר בטיפול..2 המועצה התקשרה עם חשמל

המועצה נותנת עדיפות להשמשת מערכות החשמל במקלטים הציבוריים..3

.קב"ט המועצהאחריות: 

.30.9.12: ז לביצוע"לו

מים.5.8

קיום צנרת מים פעילה ותקינה לכיור ושירותים, מהווה צורך חשוב בשהייה במקלט ציבורי בשעת חרום..5.8.1

, אין מים בכיורים ובשירותים.מונד- מהמקלטים הציבוריים בתל50%מקלטים המהווים 10-ב.5.8.2

שהייה במקלט.תהכיורים והשירותים, אינם ברמה נאותה המאפשר,בחלק מהמקלטים הציבוריים.5.8.3

להלן תמונות להמחשה:.5.8.4

משעול המוריהרח' -14מקלט מס' 7נבו רח' -13מקלט מס' 

תגובת מזכיר המועצה:

מקובלת.ההערת הביקורת וההמלצ.1

אגיד .2 אופן מיידי לת כמו כן, התקבלו מספר הצעות מחיר המים לתיקון הליקויים המוצגים בדוח.המועצה פנתה ב

לטיפול בליקויים.נוספות 

המועצה תחל בהקדם בטיפול בליקויים..3

.קב"ט המועצהאחריות: 

.30.9.12: ז לביצוע"לו

במקלטיםונזילות רטיבות .5.9

:המלצת הביקורת

יש להבטיח תקינות מערכת המים והביוב במקלטים הציבוריים.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נזילות מים.לצורך מתן אפשרות לשהייה במקלט, יש חשיבות שבמקלט לא יהיו .5.9.1

, נמצא רטיבות ו/או נזילות בשטח הפנימי של המקלט הציבורי.20%מקלטים המהווים 4-ב.5.9.2

להלן תמונות להמחשה:.5.9.3

7נבו רח' -13מקלט מס' 42מצדה רח' -12מקלט מס' 

52הדקל רח' -15מקלט מס' 

תגובת מזכיר המועצה:

המועצה בוחנת את הליקויים והגורמים לכניסת מים למקלטים..1

איטום יבחן , הציבורייםתוכנית לשיפור רמת המקלטיםובמסגרת עיגוןלאחר ניתוח המשמעויות הכספיות, .2 שיפור 

.המקלטים

.קב"ט המועצהאחריות: 

.31.12.12: ז לביצוע"לו

דרכי גישה ומילוטמפתחות למקלט הציבורי, .5.10

:המלצת הביקורת

במקלטים הציבוריים.יש לבחון את הסיבות הגורמות לרטיבות.1

יש לתקן את מערכת האיטום במקלטים, על מנת, להבטיח שמים לא יחדרו למקלטים..2
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

. הביקורת לא היה לקב"ט המועצה מפתח למקלט הציבורי), 5ברח' הגולן 11במקלט בודד (מקלט מס' .5.10.1

נכנסה למקלט באמצעות מפתח לדלת מילוט.

.מקלט ציבורילבעלי התפקידים המחזיקים במפתח זהות אין ציון לבכל המקלטים הציבוריים, .5.10.2

להלן תמונות להמחשה:.5.10.3

47התאנה רח' -2מקלט מס' רח' האורן-1מקלט מס' 

תגובת מזכיר המועצה:

אי המקלט הערת הביקורת מקובלת. והבטחה כי ברשות המועצה על גבי כל המקלטים הציבוריים יותקן שלט של זהות אחר

מפתחות לכל הפתחים במקלט.

.קב"ט המועצהאחריות: 

.31.8.12: ז לביצוע"לו

דרכי גישה ומילוט.5.11

יש חשיבות שבעת חרום דרכי הגישה והמילוט יהיו פנויים ויאפשרו יציאה מהירה ונוחה..5.11.1

קלה ומתאימה.מקלטים, דרך הגישה ו/או דרך המילוט מהמקלט היתה ללא נגישות 4-ב.5.11.2

להלן תמונות להמחשה:.5.11.3

:המלצת הביקורת

למקלטים יש לוודא שבגין כל המקלטים הציבוריים, קיים מפתח בראשות קב"ט המועצה לכל הכניסות .1

(ראשי וחרום).

יש לציין על גבי שלט בכניסה לכל מקלט, את זהות אחראי המקלט וטלפונים ליצירת קשר בעת אירוע .2

חרום ו/או לצורך מתן דיווחים בשגרה.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

67האלוןרח' -6מקלט מס' משעול המוריהרח' -14מקלט מס' 

5הגולן רח' -11מקלט מס' הדקלרח' -15מקלט מס' 

מזכיר המועצה:תגובת

הערת הביקורת וההמלצות מקובלות..1

אים, ניתנה הנחיה מיידית לקב"ט המועצה, לקבל הצעות מחיר לשיפור רמת .2 עוד במהלך הביקורת לאחר קבלת הממצ

הכשירות של המקלטים הציבוריים.

להשמשת מקלטים לאחר ניתוח המשמעויות הכספיות, עוגנה תוכנית לשיפור רמת המקלטים, תוך מתן דגש ועדיפות .3

אויים לשהייה. א ר ציבוריים ל

ביצוע ויישום תוכנית שיפור המקלטים הציבוריים החלה בביצוע, הלכה למעשה..4

.קב"ט המועצהאחריות: 

.30.9.13: ז לביצוע"לו

:המלצת הביקורת

יש לבצע מיפוי של המקלטים ברחבי המועצה ולוודא שיש מענה נאות לכל האוכלוסייה.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

שיעור כיסוי מקלטים ציבוריים לצרכי האוכלוסייה ותוכנית רשותית להתגוננות.5.12

הרשות להבטיח קיומם של מקלטים וחדרי ביטחון לכלל תושבי המועצה.בהתאם להנחיות ולנהלים, על .5.12.1

להבטחת מענה מיגוני רשותית מיגון אין תוכנית מונד,-מסקירת הביקורת עולה, כי למועצה המקומית תל.5.12.2

לכלל האוכלוסייה בהתאם למיפוי פערי מקלוט.

אינם נותנים כיסוי מלא מונד, - המקלטים הציבוריים הקיימים במרחב תל20מסקירת הביקורת עולה, כי .5.12.3

לכלל האוכלוסייה הנדרשת, בעיקר בשכונות ותיקות בהם קיימים בתים שנבנו לפני מספר רב של שנים, 

ללא מקלט בתוך הבית.

והפערים 20%-מקלוט מסתכם בכשיעור האוכלוסייה ללא הוצג לביקורת על ידי קב"ט המועצה, כי 

.ברח' וולפסוןוהמהותיים מתרכזים בשכונת אלי כהן 

עוד נמסר לביקורת על ידי קב"ט המועצה, כי לאחרונה ביצע צוות של פיקוד העורף סקר מקלוט בישוב .5.12.4

למיפוי הצרכים והפערים בישוב. על בסיס המיפוי של פיקוד העורף, תערך תוכנית מיגון למועצה.

, בין היתר, 2007המדינה קבע בהתייחסותו לנושא זה, בדוח מיגון ומקלוט ברשויות מקומיות משנת מבקר.5.12.5

כדלקמן:

" משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התופעה שדווקא באזורים שבהם יש ריכוזי 

אין פתרונות מיגון ומקלוט לחלק ניכר מהם, והפתרונות הקיימים הם חלקיים ,אוכלוסייה צפופים

ד. מקרים אלו מדגישים את הצורך הדחוף במיפוי של פערי המקלוט בכל האזורים בלב

."המיושבים

תגובת מזכיר המועצה:

מונד.- פיקוד העורף החל בביצוע מיפוי של פערי המיגון במועצת תל.1

, הן במקלטים הציבוריים והן במקלטים פרטיים.1/12בוצע סיור של נציגי פיקוד העורף וקב"ט המועצה במהלך חודש .2

אוכלוסייה, בשיתוף ובהתאם לאחר ק.3 בלת המיפוי מפיקוד העורף, תוכן תוכנית למיגון רשותי ומתן מענה לכל ה

להנחיות פיקוד העורף.

.קב"ט המועצהאחריות: 

.30.9.12: ז לביצוע"לו

:המלצת הביקורת

מונד.-יש לבצע מיפוי של המקלטים הציבוריים והפרטיים במרחב המוניציפאלי של מועצת תל.1

ובכלל זה, מתן בהתאם למיפוי הפערים ובשיתוף פיקוד העורף והג"א, יש להכין תוכנית מיגון רשותית .2

מענה לאוכלוסיה ללא ממ"ד ו/או בקרבת מקלט ציבורי.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תכליתי- מקלט דו.5.13

:כדלקמןבין היתר, נקבע (א) לחוק התגוננות קובע, 15סעיף בהתאם ל.5.13.1

למטרה אחרת מאשר לחסות בו בשעת התקפה, אלא על פי  רשיון לא ישתמש אדם במקלט"

."מאת הרשות המוסמכת

: בין היתר, כינקבע ) לחוק התגוננות קובע, ב(15סעיף בהתאם ל.5.13.2

לא יעמידנו אדם ללא רשיון הרשות המוסמכת מקום שנועד לשמש מקלט על פי כל חיקוק"

הרשאה או בכל דרך אחרת, אם הוא יודע או ה, שכירות או מזכירלרשותו של אחר, בדרך של 

יכול לדעת בנסיבות הענין שהמקום ישמש בידי האחר שלא על מנת לחסות בו בשעת התקפה 

."בלבד, אלא אם כן השימוש האחר הותר על ידי הרשות המוסמכת לפי  סעיף זה

מקלטים": מקלט להנחיות מחלקת מיגון של פיקוד העורף במסמך "הנחיות לאחזקת4.1בהתאם לסעיף .5.13.3

שעות 4ונו תוך פמשטח המקלט וי20%-תכליתי הציוד הקבוע והרהיטים לא יתפסו יותר מ-בשימוש דו

מהכרזת מצב הכן.

, בנושא "שימוש במקלטים ציבוריים שלא בשעת 15.4.2008מתאריך 3/2008בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .5.13.4

חרום", נקבע בין היתר כדלקמן:

זור ולהדגיש, כי אין להשתמש במקלטים ציבוריים שלא לייעודם ולא "אנו מוצאים לנכון לח

בשעת חרום. ציוד החירום ותשתיות החרום נועדו אך ורק לשימוש בשעת חרום. כל שימוש 

אחר פוגע במוכנות הרשות לשעת חרום. כל חריגה מהנחיה זו, טעונה אישור מחלקת מיגון 

בפיקוד העורף ומשרד הפנים".

תכליתי").-מקלטים ציבוריים, קיים ציוד ו/או מבוצע שימוש על ידי אחרים (מקלט "דו7-נמצא כי ב.5.13.5

לשם המחשה: מקלט המשמש למחסן חשמל, חדר חזרות לתופים, בית מדרש, מחסן בגדי וכד'.

על ידי אחרים. "דו שימושים" מקלטים 5אין חוזים לשימוש והחזקת מסקירת הביקורת עולה, כי .5.13.6

בהתאם סעיף המחייב את העושה שימוש במקלט, לפנות את הציוד בשעת חרוםבמקרים אלה, אין 

.להגדרת ההנחיות

., זאת בניגוד להנחיותמשטח המקלט20%- ציוד תופס למעלה מ–25%מקלטים המהווים 5-בנמצא כי .5.13.7
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תכלתיים:-להלן תמונות להמחשה לאופן השימוש במקלטים דו.5.13.8

18האלוןרח' -4מקלט מס' 77האלוןרח' -6מקלט מס' 

האלוןרח' -5מקלט מס' 52הדקל רח' -15מקלט מס' 

לא נמצא אישור פיקוד העורף ומשרד הפנים, לשימוש במקלטים ציבוריים שלא בשעת חרום, כנדרש .5.13.9

.3/2008בהנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

:המלצת הביקורת

עם כל העושים שימוש במקלטים ציבוריים.יש לחתום על חוזה שכירות.1

שעות.4במסגרת החוזה, ישולבו סעיפים פרטניים להתחייבות לפינוי הציוד תוך .2

יש להבטיח במסגרת החוזה, כי באחריות העושה שימוש במקלט, שמירה על מצב תקינותו לשביעות רצון .3

המועצה.

להחליף את המפתחות ו/או מנעולי יש להבטיח ולאסור על העושים שימוש במקלטים ציבוריים, .4

המקלטים.

משטח המלקט כנדרש בהנחיות.20%-יש לוודא כי הציוד במקלט, לא יתפוס יותר מ.5

.3/2008יש לאשר שימוש במקלט ציבורי, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים .6
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תגובת מזכיר המועצה:

אים במצב כשירות טוב יותר המועצה תומכת בביצוע שימוש במקלטים .1 אלה נמצ ציבוריים. הניסיון מלמד, כי מקלטים 

א שימוש בשוטף. ממקלטים לל

חוזה.ערך והכיןהיועץ המשפטי של המועצה .2

עם העושים שימוש במקלטים הציבוריים ושילוב התניות והתייחסות כנדרש חתימה על חוזים המועצה תקדם .3

בהמלצת המבקר והנחיות גורמי הביטחון.

.המועצהמזכיראחריות: 

.30.9.12: ז לביצוע"לו

חוק עזר מקומי.5.14

על הרשות המקומית לחוקק חוק עזר להחזקת המקלטים המשותפים שבתחום שיפוטה חוק ההתגוננות כי .5.14.1

ולערוך ביקורות להבטחת תקינותם וכשירותם של המקלטים למלא את ייעודם בכל זמן שיידרש. על חוק 

הרשות לאכוף את הוראותיו.העזר לאפשר לפקחי 

בפקודת המועצות המקומיות.1975באוקטובר חוק עזר לדוגמה כאמור, אף פורסם .5.14.2

בחוק העזר נכתב כי בעליו של נכס יחזיק את המקלט שברשותו במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו כל .5.14.3

אמורה, כפי שיידרש בכתב אימת שיהיה צורך בכך, וכן יעשה כל תיקון או שינוי הנחוץ לשם מילוי החובה ה

לפי חוק הג"א. בחוק העזר נכללה גם האפשרות להטיל עונש (קנס) על בעלים שאינם ממלאים את החובה 

האמורה.

בתיקי האב נקבע כי העיריות והרשויות המקומיות תפעלנה לאכיפת הוראות פיקוד העורף בנושאי .5.14.4

כמו כן על הרשות המקומית לסייע ולהדריך התגוננות אזרחית ובהם הכנת מקלטים פרטיים לשעת חירום.

את האוכלוסייה בהכנת מקלטים פרטיים לעתות חירום.

לא הפעילה את סמכותה לפי חוק העזר בנושא מקלטים.המועצה מסקירת הביקורת עולה, כי .5.14.5

, , בין היתר2007מבקר המדינה קבע בהתייחסותו לנושא זה, בדוח מיגון ומקלוט ברשויות מקומיות משנת .5.14.6

כדלקמן:

םלדעת משרד מבקר המדינה על הרשויות השלטוניות לממש את אחריותן גם בעניין המקלטי

הפרטיים. על הרשויות המקומיות למפות את המקלטים הפרטיים בתחומיהן, כדי ליצור מאגר 

מידע מלא ומדויק על מקומם, מצבם וכשירותם. כמו כן עליהן להפעיל את סמכותן ולהנהיג 

ביקורות תקופתיות במקלטים הפרטיים ולוודא שהם מוכנים לשעת חירום. אם בעלי הנכס לא 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

שברשותם כשירים ושמישים, ולא יפעלו לתיקון הליקויים המועלים יחזיקו את המקלטים 

בביקורות השוטפות, על הרשויות המקומיות לפעול נגדם לפי סמכותן בחוק. 

מזכיר המועצה:תגובת

או תלונות תושבים, המועצה תפעל בהתאם להנחיות חוק העזר. בעת הכרזה על מצב חרום ו/

.פקח המועצהאחריות: 

שוטף.: ז לביצוע"לו

:המלצת הביקורת

יש להפעיל את סמכות המועצה ולבחון את כשירות המקלטים הפרטיים וטיפול בתלונות תושבים אודות 

מקלטים פרטיים.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ועדת משק לשעת חרום (מל"ח).6

חברי ועדת מל"ח.6.1

מוגדרת המועצה המקומית כ"מפעל חיוני" המנוהל ע"י ועדת משק לשעת חרום,ב"תקופת הפעלה" של .6.1.1

מל"ח המקומית.

בהתאם להנחיות גופי החרום במסמך "תיק אב להפעלת רשות מקומית בחרום", הרכב ועדת המל"ח .6.1.2

: את בעלי התפקידים, כדלקמןמקומית יכלול בין היתר

קב"ט (כמרכז פעולות מל"ח ראש המועצה. ראש המטה (בדרך כלל מנכ"ל או מזכיר). ה–"יו"ר 

מ"מ הרמ"ט). מנהלי מחלקות במטה החירום. ראש הוועדה המייעצת לטיפול באוכלוסייה. -ברגיעה ו

בעלי תפקידים נוספים (בהתאם לצרכים הייחודיים של המועצה)".

רשימות שונות של חברי ועדת מל"ח.4במהלך הביקורת הוצג על ידי קב"ט המועצה .6.1.3

בהנהלת הרשות חסרה בבעלי תפקידים מהותיים מסקירת הביקורת עולה, כי רשימת חברי ועדת מל"ח .6.1.4

., מנכ"ל החברה הכלכלית וכד'גזברית המועצה,ובכלל זה: מזכיר המועצה

לדעת הביקורת, בעלי תפקידים אלה, נדרשים להיות חברים מן המניין בועדת מל"ח ושותפים פעילים .6.1.5

חרום.בניהול הרשות בשעת 

.אינה עדכניתבחלקה רשימת בעלי התפקידים כמו כן, נמצא כי .6.1.6

משק כללי חוסר בנציג מים רשותי. העדר נציג לניהול מערך לשם המחשה: נציג תאגיד המים אינו מעודכן.

העדר גורם המטפל באיכות הסביבה.. העדר גורם המטפל בנושא חקלאות.)לוגיסטי(

, בוצעו לאור ממצאי בדיקת פיקוד העורף ורח"ל)ועדת מל"חכינוסלאחר (והביקורת תחילת בסמוך למועד .6.1.7

העדר /או , זאת לאור חוסר התאמה ותפקידים בועדת מל"חהשל בעלי ותומהותיותרבשינוים והחלפות

.הערכות מתאימה של בעלי התפקידים בתחום עליו מופקדים

לוגיסטיקה וכד'., מכלול יו"ר ועדת משנה פסחרמ"ט פס"ח, לשם המחשה: 

:המלצת הביקורת

יש למנות ולרענן את בעלי התפקידים וממלאי המקום בועדת מל"ח, בהתאם למכלולים ולצרכי המועצה..1

מומלץ, לשלב בועדת מל"ח את בעלי התפקידים הבכירים במועצה בכלל זה: מנכ"ל החברה הכלכלית, .2

מנכ"ל המתנ"ס, גזברית המועצה וכד'.

מבנה לועדת מל"ח ולפרסמו לכל בעלי התפקידים.מומלץ לעגן עץ .3
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תגובת מזכיר המועצה:

הערות הביקורת מקובלת וההמלצות יושמו עוד במהלך הביקורת..1

אי. לדעת הנהלת .2 ועדת מל"ח עברה שידוד מערכות ובכלל זה, מינוי בעלי תפקידים בעלי רקע פיקודי ומקצועי צב

תסייע בשיפור המוכנות של המועצה לחרום.המועצה, ועדת מל"ח בהרכבה הנוכחי 

בעלי התפקידים המובילים במועצה ובכלל זה, מנכ"ל החברה הכלכלית וגזברית המועצה שולבו בועדת מל"ח..3

עץ מבנה עוגן ופורסם לכל חברי הועדה..4

.מזכיר המועצהאחריות: 

בוצע.: לביצועז "לו

מינוי בעלי תפקידים.6.2

ש להיות מבוצע במסמך רשמי (כתב מינוי), הממנה את בעל התפקיד כחבר ועדת מינוי חברי ועדת מל"ח נדר.6.2.1

מל"ח ותאור התפקיד.

הוצג לביקורת מסמכי כתבי מינוי לחברי ועדת מל"ח ועובדי הרשות..6.2.2

.לא נמצאו כתבי מינוי לכלל חברי ועדת מל"חמסקירת הביקורת, .6.2.3

ועדת מל"ח, ללא כתב מינוי רשמי:להלן דוגמאות לבעלי התפקידים אשר מצוינים כחברי .6.2.4

התפקידשם בעל התפקיד#

רמ"ט מל"חי.צ.1

סגן יו"ר ועדת משנה פס"חי.א.2

אחראי תחום חשמלמ.ב.3

תחום דוברותר.נ.4

תברואה ובריאותא.ד.5

, שפ"ע בועדת מל"חמופיע ברשימות שהוצגו לביקורת כאחראי תחום י.א.נמצא מקרה בו עובד הרשות מר .6.2.5

כאחראי תחום מים של ,19.2.12בעוד קיים בגינו כתב מינוי לנושא "תחבורה" ואשר הוצג בדיון מתאריך 

.בועדת מל"חהרשות

:המלצת הביקורת

יש להמציא כתבי מינוי רשמיים, בפורמט הקבוע בהנחיות גורמי הביטחון והחרום, לכל בעלי התפקידים בועדת 

מל"ח ובהתאם למצבת כ"א בחרום.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תגובת מזכיר המועצה:

א בחרום על ידי משרד התמ"ת, ישלחו כתבי מינוי לכל בעלי התפקידים בועדת מל"ח המורחבת. אישור מצבת כ" לאחר 

א בחרוםאחריות:  .מנהלת מכלול כ"

.30.9.12: ז לביצוע"לו

התכנסות ועדת מל"ח.6.3

-מל"ח נדרשת להתכנס לכל הפחות אחת לבהתאם לפקודת הרשויות המקומית והנחיות הרגולציה, ועדת .6.3.1

חודשים.3

בהתאם להנחיות, בתום הישיבה יופץ מסמך לכל המשתתפים המסכם את הנושאים שנידונו וההחלטות .6.3.2

בהתקבלו.

2010-2011יםאו תיעוד לקיום ישיבות ועדת מל"ח בשנ/אין פרוטוקולים ומסקירת הביקורת עולה, כי .6.3.3

.ובכלל זה, מתן הנחיות לביצוע, התווית מדיניות, דיון בפערי הערכות לחרום וכד'

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת מקובלת..1

, חודשים3-פעמים במשך כ3ועל מנת לשפר את מוכנות המועצה לחרום, התכנסה ועדת מל"ח 2012כבר בשנת .2

.הדיוניםובכלל זה קיום פרוטוקולים המתעדים את מהלך 

.המועצהמזכיראחריות: 

בוצע.: ז לביצוע"לו

התווית מדיניות, הנחיות וניהול מערך מל"ח.6.4

ועדת מל"ח המקומית מופקדת ברגיעה על קידום ההכנות למלחמה של המועצה..6.4.1

שיאפשרו מעבר מרגיעה למצב ,תפקידה לעבד ולהכין תיקי נתונים לנושאי מל"ח של המועצה ולהכין נהלים.6.4.2

"הפעלה" של מל"ח.

:המלצת הביקורת

בהתאם להנחיות הרגולציה ובהתאם לצרכי המועצה, ,יש לוודא, כי ועדת מל"ח מתכנסת לכל הפחות.1

במטרה להבטיח הערכות נאותה של המועצה לחרום.

ישיבת ועדת מל"ח, יופץ פרוטוקול דיון מסודר וחתום על ידי יו"ר הוועדה.יש להקפיד שבגין כל .2
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

כן עליה לוודא שההכנות הנדרשות לפעולת המועצה ב"תקופת הפעלה" יוכנו מבעוד מועד, ברגיעה, -כמו.6.4.3

ובכלל זה ריתוק כוח אדם ואמצעים, הכנת תשתיות ומערכות מידע, מלאים ומתקנים המיועדים למלחמה.

מטה החירום המועצתי, לתרגל את המערכת ולהבטיח את כשירותה הכנת נהלי עבודה ל,על הועדה לוודא.6.4.4

בכל עת.

אין תיעוד למתן הנחיות ופעילות יעילה של ועדת מל"ח, במטרה ליצור מסקירת הביקורת עולה, כי .6.4.5

הערכות נאותה של המועצה לחרום.

כלל ומנהל את כגורם מת,2012הביקורת התרשמה, כי ועדת מל"ח לא פעלה באופן יעיל עד לתחילת שנת 

.הערכות הרשות לחרום

, הנהלת ורח"לנציין, כי בסמוך לתחילת הביקורת ולאחר פרסום דוח מוכנות המועצה על ידי פיקוד העורף.6.4.6

וביצוע מספר רב של פגישות ) 13.3.12-ו1.3.12, 19.2.12בתאריכים: (המועצה החלה בכינוס ועדת מל"ח 

לחרום.המועצהושיפור המוכנות של אינטנסיבי טיפוללודיונים פנימיים, 

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת מקובלת..1

חודשים.3-פעמים במשך כ3ועל מנת לשפר את מוכנות המועצה לחרום, התכנסה ועדת מל"ח 2012כבר בשנת .2

אריך .3 , נקבע לו"ז 13.3.12בישיבת ועדת מל"ח בשיתוף הנהלת המועצה, נציגי פיקוד העורף ורח"ל, שהתקיימה בת

להמשך שיפור המוכנות של הועדת המל"ח לשיפור המוכנות של המועצה לשעת חרום.

ישיבה זו תועדה בפרוטוקול מפורט..4

.המועצהמזכיראחריות: 

בוצע.: ז לביצוע"לו

לפי מכלוליםמטה החרום פעילות .6.5

:המלצת הביקורת

באחריות ועדת מל"ח, לוודא הערכות נאותה של כל בעלי התפקידים לחרום..1

יש לוודא שלכל בעל תפקיד בועדת מל"ח, תיק תכנון עדכני הכולל, בין היתר, את כל הטבלאות והנתונים .2

ידי מל"ח.הנדרשים, בהתאם לפורמט הקבוע בקונטרסט שפורסם על 

כל מחסור של נתונים ו/או טבלאות הנדרשות בקונטרסים השונים, ידווח בועדת מל"ח..3

.יש לעגן את החלטות ועדת מל"ח והמשימות של בעלי התפקידים השונים במסגרת פרוטוקול הוועדה.4

עקב יש לבצע מעקב יישום החלטות של ועדת מל"ח. כל ישיבה יבוצע דיווח שיטתי של יישום ההחלטות ומ.5

אחר החלטות שטרם בוצעו.
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קובץ זה .ארגון ותפעול ברשות המקומית,לתכנון)קונטרסיםהנחיות מקצועיות (מל"ח ארצי פרסם קובץ .6.5.1

לבעלי התפקידים בוועדת מל"ח ברשות מקומית.מחייבות הנחיות מקצועיות מהווה

ההנחיות המקצועיות קובעות את המבנה, הארגון וההפעלה של ועדת מל"ח באמצעות מכלולים..6.5.2

בין היתר, כדלקמן:בהנחיות גופי החרום במסמך "תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחרום", נקבע.6.5.3

המכלול הינו איגוד של מחלקות ו/או תחומי עיסוק בעלי מכנה משותף במצבי חירום, "

המאפשר שליטה ותכלול אפקטיביים של המענה הנדרש מהמועצה המקומית לטיפול 

."באירועים

"המכלולים" אינם קיימים במבנה המועצה ברגיעה, לעיתים הם מקבילים ל"מינהלים" או 

"אגפים" ברשויות גדולות. הכוונה ליצור ארגון מיוחד למצבי חירום המאפשר מוטת 

שליטה יעילה ותיכלול אפקטיבי של המענה הנדרש מהמועצה".

לפי נושאים ולא , הינה בחרוםאחריות בעלי התפקידיםניהול ועדת מל"ח ומסקירת הביקורת עולה, כי .6.5.4

.מכלולים כנדרש בהנחיות מל"ח

תגובת מזכיר המועצה:

שונתה שיטת העבודה בועדת מל"ח למכלולים.3/12הערות הביקורת מקובלת ובמהלך חודש 

מזכיר המועצה.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו

:הביקורתהמלצת 

מומלץ, לשנות את מבנה ועדת מל"ח של המועצה, לעבודה במכלולים, זאת על מנת, להתאים את עבודת ועדת 

מל"ח להנחיות ולייעל את עבודת הועדה והערכות לחרום.
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נהלי חרום, מרכז הפעלה ואיום ייחוס.7

נהלי חרום.7.1

בהתאם להנחיות גופי החרום ול"תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחרום", נדרשת הרשות להכין סט של .7.1.1

נהלים שיאפשרו ניהול אירוע חרום.

:חרום"המקומית בהרשות פעלתנחיות גופי החרום המוגדרים ב"תיק אב לההבהתאם ל.7.1.2

על בסיס המבנה הארגוני ותפיסת ההפעלה של המועצה יש להכין נהלים לכל חלק בשיטה "

הבאה:

.נהלי הפעלה של מטה החירום המועצתי ומרכז ההפעלה

.נהלי העבודה של המכלולים במטה החירום

מחלקות בתוך המכלולים.םנהלי עבודה של האגפי /

ההתערבות, התשתיות ולשכת המידענהלי עבודה של צוותי".

עוד נקבע בהנחיות:.7.1.3

על מנת לוודא שהנהלים מתוכללים (אינטגרטיביים) תבוצע העבודה בשלבים הנ"ל כאשר בין "

את הנהלים שלב אחד למשנהו הנהלים יאושרו ע"י צוות היגוי שיוודא את התיאום ביניהם.

"וביצוע שינויים בהתאם להתפתחויות.יש להדפיס ולערוך באופן שיאפשר עדכון שוטף 

נוהלמעבר מרגיעה למצב "הפעלה" של מל"ח, נוהל :להכין סט של נהלים, ובכלל זהנדרשת הרשות כמו כן, .7.1.4

וכד'.ואיוש חמ"לנוהל מוקדנוהל הקמת חמ"ל, פס"ח, נוהלעבודה למטה החירום הרשותי, 

לכל המכלולים והמחלקות במועצה ולבעלי תפקידים מיועדים נדרש, להיות מופץנוהל החירום המועצתי .7.1.5

תוך ,הנחיות פנימיות לעדכון הפק"ל כדי לשמור על הרלוונטיות שלו לאורך זמןכמו כן, יש לקבוע לחירום.

יישום לקחים מתרגילים והכנסת יישומים שמקורם בגופי חירום אחרים.

ובכלל זה: מרבית נושאי החרוםעדכניים בכתובים ואין ברשות נהלי עבודהמסקירת הביקורת עולה, כי .7.1.6

, נוהל הפעלה של מטה החרום, נוהל הפעלה של מרכז הפעלה, נהלי עבודה של מעבר משגרה לחרוםנוהל

.תשתיות ולשכת מידענוהל פס"ח, נהלי עבודה של צוותי התערבות, המכלולים,
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תגובת מזכיר המועצה:

א בתחום הערכות רשויות מקומיות הערת  א, המועצה התקשרה עם יועץ הבקי אור חשיבות הנוש הביקורת מקובלת. ל

לחרום, זאת במטרה לסייע, בין היתר בעיגון נהלי עבודה לחרום.

.קב"ט המועצהאחריות: 

.30.11.12: ז לביצוע"לו

מרכז הפעלה.7.2

. בהתאם במטרה לאפשר ניהול הרשות בחרוםמרכז הפעלה, הינו אחד מהאמצעים החשובים ברשות, .7.2.1

ינהלו את ענייני המועצה ממרכז ההפעלה.,להנחיות, הנהלת המועצה וועדת מל"ח

בעת חרום.מרכז ההפעלה הרשותי הוא ליבה של המועצה.7.2.2

. הנחיות אלו ברשויותבמשך השנים נקבעו הנחיות לתכנון ולהפעלה בעת חירום של מוקדי ההפעלה .7.2.3

במסמכים שלהלן:   בין היתר, ,מפורטות

בנושא תכנון, ארגון ותפעול מערך מל"ח ברשות 2004קונטרס כללי של מל"ח מדצמבר .א

.המקומית

.תיקי אב לחירום ברשויות המקומיות.ב

"אפיון והנחיות לתכנון מוקדים ומרכזי הפעלה ברשויות מקומיות" שהוציא משרד הפנים .ג

.2002בספטמבר 

לתכנן בהתאם למבנה של מטה החירום הרשותי, ובאופן שיאפשר לפונקציות את מרכז ההפעלה יש .7.2.4

העיקריות לפעול במשותף ובקרבה פיזית.

מרכז ההפעלה יוקם במרחב מוגן, המאפשר למטה החירום לפעול גם בתנאי מלחמה בכל בהתאם להנחיות,.7.2.5

ויש תקשורת ומחשבים, תשתיות שעות היממה, ואשר מותקנות בו מערכות השליטה והבקרה של המועצה, 

בו מקום לנציגויות של המכלולים והגופים הרלוונטיים לתפקודה של המועצה  בחירום.

ו עקרונות ואפיון נקבעבמסמך "תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחרום" בהנחיות רח"ל ופיקוד העורף .7.2.6

קינה של מרכז ההפעלה.דרש להפעלה תוציוד נ, עזריםהחדרים, מכלוליםמרכז הפעלה רשותי ובכלל זה:

:המלצת הביקורת

תיוג ניהול חרום בשגרה, מעבר משגרה לחרום ונהלי חרום ובכלל זה: נוהל הפעלה יש לעגן נהלי עבודה ורשימות 

של מטה החרום, נוהל הפעלה של מרכז הפעלה, נהלי עבודה של המכלולים, נהלי עבודה של צוותי התערבות, 

נוהל עבודה לצוות תשתיות, נוהל פס"ח, תשתיות, לשכת מידע וכד'.
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חסר בעזרי שליטה וניהול ואמצעי מרכז ההפעלה של המועצה קטן ומסקירת הביקורת עולה, כי .7.2.7

. לולים ובעלי התפקידים באופן נאותתפקוד המכתקשורת, במטרה לאפשר

ולניהול יעיל של אירוע חרום אינו מתאים להנחיותבמתכונתו הנוכחית, לדעת הביקורת, מרכז ההפעלה

.ברשות

בהשתתפות מנהל מרחב שרון ושומרון, 18.1.11בתאריך כבר כי התקיים דיון ,מסקירת הביקורת נמצא.7.2.8

ראש המועצה, מזכיר המועצה וקב"ט המועצה. 

בסיכום הדיון צוין, בין היתר, כי 

לבחון את מרתף בנין . יש "מרכז ההפעלה קטן ואינו מתאים לצורכי החרום של ועדת מל"ח

."המועצה לטובת מרכז הפעלה

בהשתתפות היקל"ר, רמ"ט מל"ח מחוז שרון ובעלי התפקידים 4.8.11בפגישה נוספת שנערכה בתאריך .7.2.9

במועצה נקבע בין היתר כדלקמן:

.. עד לסוף המרתף בבניין המועצה מהווה אלטרנטיבה."מרכז ההפעלה הקיים אינו משרת את המטרה.

מרכז הפעלה עובד בתל מונד".1/12חודש 

להלן תמונה להמחשה של מרכז ההפעלה:.7.2.10

לא בוצעו מכלול הפעולות , (לפני למעלה משנה)1/11מחודש חרף חלוף זמן רבמסקירת הביקורת עולה, כי .7.2.11

ובכלל )4.8.11סיכום הפגישה מתאריך בהתאם ל(ובלוחות הזמנים שנקבעוהנדרשות להקמת מרכז ההפעלה
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טרם במרתף המועצהמרכז ההפעלהבדיקת תקינות המיגון, סיור באחד ממרכזי הפעלה, דף עלויות, :זה

תוכנן ותקציבים שהוקצו לנושא על ידי פיקוד העורף לא מנוצלים.

נקבע כדלקמן:, 26.1.12בתאריך בדואר אלקטרוני שנשלח מפיקוד העורף לקב"ט המועצה 

עופר שושן הודיע לי שהתקציב יועבר .במרתףמה קורה עם תוכנית מרכז הפעלה ..".

...."לרשות אחרת מאחר ואין לנו תוכנית למיגון המרתף

מבקר המדינה קבע בסוגיה זו במסגרת דוח ביקורת תפקודן של רשויות מקומיות במלחמת לבנון השניה .7.2.12

, בין היתר, כדלקמן:2007משנת 

ביכולתן של הרשויות המקומיות היעדר אמצעים ועזרים במרכזי ההפעלה עלול לפגוע "

להפעיל ביעילות את זרועות הביצוע שלהן בניהול מערכי החירום ובאספקת שירותים 

קיומיים לאוכלוסייתן. על משרד הפנים, פיקוד העורף, מל"ח והרשויות המקומיות להכין 

."תכנית להשלמת האמצעים החסרים בהקדם

תגובת מזכיר המועצה:

והקמת מרכז הפעלה רשותי במרתף המועצה הינו יעד חשוב של המועצה לשיפור המוכנות לחרום.תכנון .3

א מקבל עדיפות ומשאבים, בסיוע .4 .2012, ליישום והפעלה עוד במהלך שנת רח"להנוש

.המועצהמהנדסאחריות: 

.31.12.12: ז לביצוע"לו

:המלצת הביקורת

ת מרכז ההפעלה הרשותי במרתף המועצה.יש לתכנן ולהקים בהקדם א.1

בהליך התכנון, יש להסתייע בהנחיות להקמת מרכז הפעלה, כפי שמפורטות בתיק האב להערכות הרשות .2

לחרום ובכלל זה מתן דגש: לתשתיות תקשורת, מחשוב, הקצאת עמדות למכלולים השונים, תשתיות 

חשמל, מים וכד'.
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ייחוסתרחישמענה ל.7.3

לתת את המענה בהיערכות המבצעית.שלגביו יש,תסריט האפשריוהמצב "תרחיש הייחוס" מגדיר את ה.7.3.1

על הערכה סבירה, המגדירה את רמת האיומים והפגיעות, שאליהם נדרש להיות מבוסס"תרחיש הייחוס" .7.3.2

על המועצה ושירותי החירום שלה להיערך למתן מענה.

תרחיש ייחוס מותאם למיקום תכנון המענה של המועצה יתבסס על "תרחיש ייחוס מועצתי", שהוא .7.3.3

.ולמאפיינים של המועצה המקומית

.של רח"למתרחיש הייחוס "תרחיש הייחוס" הרשותי נגזר, בין היתר,.7.3.4

בהשתתפות מנהל מרחב שרון ושומרון, ראש 18.1.11מסקירת הביקורת נמצא כי התקיים דיון בתאריך .7.3.5

ן, בין היתר, כדלקמן: המועצה, מזכיר המועצה וקב"ט המועצה. בסיכום הדיון צוי

יש להכין תרחיש ייחוס בהיבט האזרחי לחרום אשר נגזר ממשמעויות האיומים והסכנות העשויים להתרחש "

."מונד בשעת חרוםבמו"מ תל

"תרחיש ייחוס" למועצה, כך שיהווה את הבסיס לקביעת מענה לטרם עוגן מסקירת הביקורת עולה, כי .7.3.6

מהמועצה.האמצעים והמוכנות הנדרשת 

תגובת מזכיר המועצה:

א בשלבי הכנה מתקדמים.ייחוס התרחיש המענה להליך הכנת .1 למועצה, נמצ

א בתחום, שבאחריותו סיוע בכתיבת .2 תרחיש הייחוס.המענה לבין היתר, המועצה התקשרה עם יועץ חיצוני הבקי

אישור גורמי הביטחון.יתרחיש ההמענה ללאחר סיום הכנת .3 א יועבר ל יחוס, הו

.מזכיר המועצהאחריות: 

.30.9.12: ז לביצוע"לו

:ת הביקורתוהמלצ

יש לעגן מענה לתרחיש הייחוס בהתאם להנחיות גורמי החרום, כך שיהווה בסיס לקביעת האמצעים .1

והמוכנות הנדרשת במועצה.

המענה לתרחיש הייחוס נדרש להיות מאושר על גורמי החרום כנדרש..2
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במרכז הפעלהשליטה ובקרהאמצעי .7.4

שליטה ובקרה בעת אירוע חרום, הינם מורכבים ודורשים אמצעים לניהול המידע, האירועים והפעולות.7.4.1

בזמן אמת.

נועד לקבל, לבדוק, לאמת, לנסח ולהפיץ את הדיווחים המתקבלים אשר דיווח ההפעלה כולל מרכז מרכז .7.4.2

הדיווחים של המועצה.במועצה ממקורות שונים, ולהפיץ לגורמי החוץ את 

בהתאם להנחיית גופי החרום במסגרת "תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחרום":.7.4.3

יצויד מרכז הדיווח במספר רב של קווי טלפון, במערכת מחשבים, פקסים וציוד עזר "...

"נוסף למילוי תפקידו (מכונת צילום וכו').

עבודה וקבלת ההחלטות במטה "רצוי ומומלץ לפתח מערכות מידע התומכות בתהליכי ה

החירום הרשותי."

מרכז הדיווח יהיה אחראי גם להכנת והפצת הדיווחים העיתיים וניהול יומן האירועים "

המפרט את עיקר הנתונים אודות אירוע מסוים. ודו"ח יומי –של המועצה, דו"ח אירוע 

"המסכם את האירועים ותוצאותיהם במשך יממה שלמה.–

:, רשימת עזרים הנדרשים לשליטה ובקרה תקיניםק האב בפרק "עזרי מטה"עוד נקבע בתי.7.4.4

(מוסדות העירייה, מקלטים ציבוריים, מוסדות הכוללת את המידע הבסיסימפות של הישוב .א

חינוך, מרכזי קליטה, תחנות משטרה, מד"א וכיבוי אש, בתי חולים, מרפאות וכד'), 

מפת מיגון. .ב

מפת שירותים קהילתיים. .ג

טבלאות בעלי תפקידים. .ד

טבלאות גופי חרום. .ה

טבלאות אירועים עיקריים. .ו

טבלת מצב כוננות..ז

טבלת מצבת כ"א של המועצה. .ח

טבלת משאבים עיקריים (כלי צמ"ה, אוטובוסים, רכבים, משאבות, מיכלי אשפה וכד'). .ט

טבלת נפגעים. .י

טבלת מפונים. .יא

טבלת פגיעות במבנים. .יב

.טופס דיווח יומי.יג

אירועים וכד'.יומן .יד
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לוחות שליטה מחיקים של רשימת חברי ועדת2במרכז ההפעלהמסקירת מרכז ההפעלה עולה, כי קיימים .7.4.5

ולוח רשימת אירועים.מל"ח, לוח תורנויות

הביקורת עולה, כי:מסקירת .7.4.6

. חרוםיואירועמערך החרוםמערכת מידע לניהולאין במועצה .א

למרכז וכד'יזיהוטלומכונת צילום, , מכשירי קשר, פקסים, טלפונים,מוקצים מחשביםלא.ב

ההפעלה. 

חוסר אמצעים לשליטה ובקרה יעילה (כגון: אמצעי כוננות, טבלת משאבים, טבלת גופי חרום, .ג

מפות עם נתונים בסיסיים של הישוב וכד').

יומן מבצעים לריכוז האירועים והפעולות באירוע החרום.אין .ד

וע ודוח יומי המסכם את האירועים במשך יממה שלמה, אותם אין במרכז ההפעלה דוחות איר.ה

נדרש להעביר לגורמים החיצוניים.

אין במרכז ההפעלה מערכת כריזה..ו

משנת "תפקודן של הרשויות המקומיות בעת המלחמה"מבקר המדינה קבע בהתייחסותו לנושא זה, בדוח .7.4.7

, בין היתר, כדלקמן:2007

ההפעלה עלול לפגוע ביכולתן של הרשויות המקומיות "היעדר אמצעים ועזרים במרכזי 

להפעיל ביעילות את זרועות הביצוע שלהן בניהול מערכי החירום ובאספקת שירותים קיומיים 

לאוכלוסייתן. על משרד הפנים, פיקוד העורף, מל"ח והרשויות המקומיות להכין תכנית 

."להשלמת האמצעים החסרים בהקדם

:ת הביקורתוהמלצ

לוודא כי האמצעים במרכז ההפעלה, יאפשרו ניהול אירוע חרום כנדרש.יש .1

הביקורת ממליצה, להצטייד באמצעי שליטה ובקרה ובכלל זה: יומן מבצעים, טבלאות ריכוז נתונים, .2

מערכת כריזה וכד'.
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תגובת מזכיר המועצה:

אירוע חרוםבמסגרת העברת מרכז ההפעלה הרשותי בחרום למרתף המועצה, יבחן  ובכלל שיפור אמצעי השליטה וניהול 

אירועים וכד'. זה: לוחות שליטה, ניהול 

.קב"ט המועצהאחריות: 

.30.12.12: ז לביצוע"לו

דפי קשר לחרוםטלפונים ו.7.5

.ממשלתייםבעת אירוע חרום, יש צורך בקשר ישיר ורצוף עם גורמי החרום ומוסדות.7.5.1

מוסדות.ועדכניים ומלאים לגופי חרוםיש חשיבות לקיומם של דפי קשר .7.5.2

.לא עדכניים-מסקירת הביקורת עולה, כי קיימים דפי קשר ורשימות בעלי תפקידים של גופי החרום .7.5.3

להלן דוגמאות להמחשה:.7.5.4

הטלפונים אינם נכונים. רע"ן אוכלוסיהפיקוד העורף

בעל התפקיד סיים את תפקידו והוחלף. קצין חומ"ספיקוד העורף

סגן מפקד מחוז מרכזפיקוד העורף

היחידה לכ"א בשעת משרד התמ"ת

חרום

טלפונים שגויים ולא נכונים.

מונד -תלו/או מטפלים במועצת שאינם קשורים –טלפונים של נפת פ"ת קיימים משרד הבריאות

מקושרת לתל מונד)אחראית ו(נפת נתניה 

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת מקובלת..3

א שבמרכז ההפעלה ובתיקי החרום, רשימות ודפי ניתנה הנחיה ל.4 אים עדכנייםלחרום קשר הקב"ט המועצה, לווד , מל

.ונכונים

.קב"ט המועצהאחריות: 

בוצע.: ז לביצוע"לו

:ת הביקורתוהמלצ

ורשימות בעלי התפקידים של גורמי החרום והמוסדות הממשלתיים עדכניים.יש לוודא כי דפי הקשר
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ניהול ציוד ומחסני חרום.8

ציוד חרום.8.1

לצורך הערכות נאותה לשעת חרום, נדרשת המועצה לנהל מלאי וציוד חרום שישמש בעת אירוע חרום..8.1.1

הציוד הנדרש לחרום, מעוגן ומפורט בהנחיות השונות, בכלל זה, תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט .8.1.2

של פס"ח בנושא "אחזקה, קבלה וניפוק ציוד 28ונוהל מס' 1981-התשמ"אבמקלטים ובמחסים ציבוריים) 

במחסני הרשות העליונה לפס"ח".

.תקין–מסקירת הביקורת עולה, כי המועצה מנהלת מחסן חרום .8.1.3

אינו כולל ציוד רב הנדרש להערכות מתאימה מסקירת הביקורת עולה, כי מחסן החרום של המועצה .8.1.4

חרום.של מערך הוהפעלה נאותה 

לשם המחשה: 

מטפי שקי שינה, במחסני החרום אין כלל ציוד נדרש כדלקמן: אלונקות, פנסים, ערכות עזרה ראשונה,

חליפת מיגון חל"כ, פרגודים/מחיצות, מיכלי גז, כפפות חד פעמיות, כיבוי, כדורים לשירותים כימיים, 

ועוד, המפורטים ם, מסכות נשימה , אפודים זוהריגלילי פוליאתילן, טוריות/מכושים, ערכות תאורה

בנהלים השונים.

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת מקובלת..1

בסיוע של גורמי החרום.השלמת ציוד החרום הנדרש, קב"ט המועצה, קיבל הנחיה לבחון .2

במידה ויוותרו חוסרים, לאחר מיצוי סיוע גורמי חרום, תבוצע הערכת עלויות לבחינת מקור תקציבי לביצוע השלמת .3

הציוד.

קב"ט המועצה.אחריות: 

אריך : ז לביצוע"לו .31.8.12עד לת

והמלאיהחרום ציוד ושלמות כשירות בדיקת .8.2

:ת הביקורתוהמלצ

יש להצטייד בציוד החרום הנדרש, בהתאם להנחיות גורמי החרום..1

מומלץ לפנות לפיקוד העורך ומל"ח בניסיון לסיוע בהקצאת ציוד החרום..2
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נים, צינורות כיבוי, כלי אוכל ועוד.ובמחסן החרום של המועצה, קיים ציוד הכולל שמיכות, מזר.8.2.1

למערך פס"ח, אחת לשנה נדרש לפתוח את אריזות הציוד ובדיקת שלמות וכשירות 28נוהל מספר לבהתאם .8.2.2

התכולה.

החרום של לא מבוצעת בדיקת כשירות ושלמות הציוד והמלאי במחסני מסקירת הביקורת עולה, כי .8.2.3

המועצה. הציוד הקיים בארגזים, לא נפתח ו/או נבדק במשך מספר רב של שנים.

יש חשש שחלק לא מבוטל מהציוד אינו כשיר.מסיור שהביקורת ערכה במחסן, 

שמישים.נמסר לביקורת על ידי קב"ט המועצה, כי צינורות הכיבוי אינם 

.של רשות פס"ח18נוהל מס' ל, בהתאםדוגמה לטופס בדיקת ציוד חרום תקופתי-'דמצורף כנספח 

. במסמך סיכום 2.2.11-ו18.1.11בסיכום פגישה בין נציגי רח"ל  למועצה בתאריכים סוגיה זו הוצגה אף .8.2.4

כי הציוד במחסן מל"ח אינו מתוחזק.,בין היתרהפגישה נקבע,

תגובת מזכיר המועצה:

.מנהתיושותהביקורת מקובלת וההמלצהערת 

מזכיר המועצה.-מינוי מנהל מחסן חרוםאחריות: 

אי החרום . מנהל מחסן חרום-בדיקת מל

אריך : ז לביצוע"לו אופן תקופתי בכל חצי שנה.31.8.12עד לת וב

בוצע.-מינוי מנהל מחסן  

גנראטור חרום.8.3

בעיה ברציפות אספקת חשמל.בשעת חרום, יש סבירות לא מבוטלת שתהיה .8.3.1

חרום.ראין גנראטומסקירת הביקורת עולה, כי במועצה ובמרכז ההפעלה.8.3.2

הנ"ל מעמיד בספק את יכולת המועצה, ועדת מל"ח והמכלולים לתפקד ולנהל אירוע חרום בעת הפסקת 

.תשתית חשמל ולהמשיך ולנהל את המועצה

:הביקורתת והמלצ

של פס"ח ויתר ההנחיות בנושא ניהול מלאי 28יש למנות מנהל מחסן חרום, אשר באחריותו יישום נוהל .1

ומחסני חרום.

יש לבצע בדיקה תקופתית (לכל הפחות אחת לחצי שנה), לבחינת כשירות ושלמות הציוד והמלאי במחסני .2

החרום של המועצה.



דוח הביקורת בנושא הערכות לחרוםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך70עמוד
____________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

החרום נגנב ולא נרכש במקומו גנראטור אחר.נמסר לביקורת על ידי קב"ט המועצה, כי גנראטור .8.3.3

תגובת מזכיר המועצה:

אללחרום להצטיידותהמועצה תיבחן מקורות תקציביים  במרכז ההפעלה הרשותי.וגנראטור פסק -והטמעת מערכות 

מנהל תשתיות וחשמל.אחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .31.12.12עד לת

ריסוס נגד רמשים וחרקים.8.4

לבצע ריסוס מנועי (לא ידני) על די מדביר למערך פס"ח, פעמיים בשנה נדרש 28בהתאם נוהל מספר .8.4.1

מוסמך.

מבוצע ריסוס למניעת גרימת נזקים לציוד על ידי רמשים וחרקים.לא מסקירת הביקורת עולה, כי .8.4.2

תגובת מזכיר המועצה:

וההמלצה תיושם.הערת הביקורת מקובלת 

מנהל מחסן חרום.אחריות: 

אריך : ז לביצוע"לו אופן תקופתי בכל חצי שנה.31.8.12עד לת וב

טיפול בחלקי מתכת.8.5

, במחסני החרום קיים ציוד הכולל חלקי מתכת ובכלל זה, מיטות, שולחנות, חלקי כיבוי, נגרר לחמ"ל.8.5.1

וכד'.טור חשמלאגנר

ח, אחת לשנה נדרש לשמן חלקים נעים כנגד חלודה כמו גם, ביצוע למערך פס"28בהתאם נוהל מספר .8.5.2

צביעה ותיקוני צבע לחלקים צבועים.

:ת הביקורתוהמלצ

יש לבצע ריסוס תקופתי למניעת גרימת נזקים לציוד על ידי חרקים.

:ת הביקורתוהמלצ

יש להצטייד במערכות אל פסק וגנראטורים, שיאפשרו המשך תפעול מרכז ההפעלה ומוקד חרום רשותי, אף 

בעת הפסקת חשמל.

ההצטיידות תכלול רכישה או הסכם התקשרות לאספקת גנראטור בשעת חרום, שיענה על צרכי המועצה.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מבוצע טיפול מונע בחלקי מתכת בציוד החרום.לא מסקירת הביקורת עולה, כי .8.5.3

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.

מנהל מחסן חרום.אחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו אופן תקופתי בכל חצי שנה.31.8.12עד לת וב

מיכלי מים.8.6

מיכלי מים קטנים.20-מיכלי מים גדולים וכ10במחסני החרום של המועצה, מאוחסנים .8.6.1

הביקורת עולה, כי מיכלי המים מאוחסנים פתוחים, ללא אריזה ו/או כיסוי ביריעות ניילון.מסקירת .8.6.2

אין מבוצע הליך של חיטוי תקופתי למיכלי המים.כמו כן, .8.6.3

עשוי לגרום לפגיעה בטיב ואיכות מיכלי המים בשעת הצורך.לדעת הביקורת, הנ"ל.8.6.4

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.

מנהל מחסן חרום.אחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו אופן תקופתי בכל חצי שנה.31.8.12עד לת וב

ספירות מלאי.8.7

מצאי למלאי החרום במועצה.למערך פס"ח, אחת לשנה נדרש לבצע ספירת 28בהתאם נוהל מספר .8.7.1

מבוצעת ספירת מלאי לציוד החרום כאמור.לא מסקירת הביקורת עולה, כי .8.7.2

נמסר לביקורת, כי מבוצעת סקירה בעין של קרטונים ללא פתיחת הקרטונים ובדיקת התכולה בפועל.

.בהתאם לנהלי פס"חטופס ספירת מצאי לציוד חרום-'המצורף כנספח 

:ת הביקורתוהמלצ

המועצה.יש לבצע טיפול מונע תקופתי (לכל הפחות אחת לחצי שנה) בחלקי מתכת בציוד החרום של

:ת הביקורתוהמלצ

יש לבצע ספירת מלאי לציוד הכשירות במחסני המועצה.

:המלצת הביקורת

יגיינה תקופתית, למיכלי המים במחסני החרום.יש לבצע הליך של חיטוי ושמירת ה
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.

קב"ט המועצה.אחריות: 

אריך : ז לביצוע"לו אופן תקופתי בכל חצי שנה.31.8.12עד לת וב
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מוקד עירוני ומידע לציבור.9

מוקד עירוני.9.1

יתעוררו בקרב הציבור בעיות ושאלות בכל הקשור לניהול המשק האזרחי הניסיון בשעת חרום מלמד, כי .9.1.1

יום של האזרח וכן בתחומים ביטחוניים הנוגעים לצה"ל ומשטרת ישראל.-וחיי היום

מתן הדרכה ומענה לשאלות ולבעיות שיתעוררו, יש בהם כדי להקל על מצוקת הציבור ולגרום להרגעת .9.1.2

כמו כן, נדרש לקבל מידע ונתונים מהציבור אודות .חירום-ולשיפור התנהגות האוכלוסייה בשעתהרוחות

אירועים חריגים.

תפקודן של הרשויות המקומיות בעת ", בדוח מוקד עירונימבקר המדינה קבע בהתייחסותו לנושא .9.1.3

, בין היתר, כדלקמן:2007משנת "המלחמה

מוקדנים במספר הדרוש ובעלי ידע מקצועי רלוונטי הוא "הפעלה של מוקד עירוני על ידי 

. "מרכיב בסיסי במענה של הרשות המקומית לצורכי התושבים בעתות חירום

:ממצאים והערות.9.1.4

ובכלל יעילרשותיאין מרחב מספק להפעלת מוקד מידעבמרכז ההפעלה הנוכחי של המועצה, .א

.זה: מוקדנים ומסבירים

לאור ההנחיות בתיק האב להפעלת רשויות מקומיות בחרום בו נקבע, ,הנ"ל מקבל משנה תוקף

מהמצב ברגיעה".10עד פי 5"על המועצה להיערך למתן מענה בהיקף הנע בין פי בין היתר, כי

אין ציוד בסיסי הכרחי ובכלל זה: טלפונים, המידע העירונימוקד ללמערך ההסברה ו.ב

וכד'.רדיוסורק, , , פקס, מכונת צילום, מחשבלמוקדנים

, כי בשעת חרום, הטלפונים של בעלי במועצהחשמלתשתיות ונמסר לביקורת על ידי אחראי

יעברו איתם לתפקידם בחרום.,התפקידים במשרדי המועצה

אינו נותן מענה ,בשגרהבמועצהתפקידיםהבעלי בשימושלדעת הביקורת, הסתמכות על ציוד 

אלא ,בעלי תפקידים רבים בתחום זה אינם עובדי המועצהשכן , עירונילתחום מוקד מידע

.שאין ברשותם את הציוד הנדרש לחרוםומתנדביםאזרחים

מערך הקשר כפי שנדרש בפרק "לא הוצג לביקורת תוכנית ניוד וחלוקת אמצעים,כמו כן, 

, בתיק אב להערכות הרשויות לחרום.והמחשוב במועצה"
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

(כגון: יומן מבצעי לרישום אירועים, ציוד הכולל ציוד שימושיאין למערך ההסברה ארגז חרום .ג

משרדי וכד'), שישמש את המוקדנים בשעת תפעול.

המועצה:תגובת מזכיר 

אריך .1 ), מרכז ההפעלה הנוכחי, ישמש ויוסב 31.12.12לאחר הקמת מרכז הפעלה חדש במרתף המועצה (מתוכנן לת

למוקד חרום רשותי.

ניתנה הנחיה למנהל תשתיות במועצה, לבחון ולתכנן חלוקת אמצעים בחרום. ככל שיידרש יירכש ציוד נדרש לחרום..2

ארגז חרום הכולל ציוד חרום .3 נדרש, למוקד החרום הרשותי.יוכן 

.תשתיות במועצהחשמל ומנהל -2סעיף אחריות: 

.בוצע-המועצהמזכירות-3סעיף 

אריך ז לביצוע: "לו .31.8.12עד לת

עירוניהחרום הקישור טלפוני למוקד .9.2

ם, פרסום של הפעלה תקינה ויעילה של מוקד עירוני בחרום, מחייב קווי טלפון פעילים ושמישים, כמו ג.9.2.1

מספר המוקד לציבור הרחב.

אשר במהלך שעות היום מחובר למזכירת ראש המועצה. בשעות שלאחר הפעילות, –109למועצה מוקד .9.2.2

לחברת "תום אבטחה".109מחובר המוקד 

:ממצאים והערות.9.2.3

לא,)קווי טלפון15-בבדיקה פיזית שביצעה הביקורת נמצא, כי קווי הטלפון במרכז הפעלה (כ.א

.מחוברים ולא עובדים

נמסר לביקורת על ידי מנהל תשתיות וחשמל בחרום, כי הוא בעל היכולת במועצה לבצע חיבור של 

הקווים באופן קל יחסית בקופסת החיבורים הראשית במועצה.

, שכן חיבורם אלה לא מחוברים בשגרהלא קיבלה תשובה מספקת, מדוע קווי טלפוןהביקורת 

.ו/או תשומות כלשהןאינו מצריף עלויות 

הסתמכות בשעת משבר על בעל תפקיד בודד, לבצע חיבורים של קווי טלפון שאינם עובדים 

בשגרה, מגדיל את הסבירות לבעיית זמינות של המוקד העירוני בחרום.

.אינם ידועים לציבורמספרי הטלפון במוקד העירוני .ב

:המלצת הביקורת

יש לתכנן ולהקצות משאבים, ציוד ומיקום נאות להפעלת מוקד חרום רשותי, לטובת הקשר עם האוכלוסייה 

האזרחית בחרום וגופי החרום.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ניתן לבצע הפניה של שיחות טלפון לכל נמסר לביקורת על ידי מנהל תשתיות וחשמל בחרום, כי 

מספרי הטלפון של המועצה לקווי הטלפון של מוקד המידע, באמצעות עדכון תוכנת מערכת 

הטלפוניה, על ידי העברת בקשה לקבלן החיצוני שאינו עובד העירייה, המנהל את תחום 

תקשורת הטלפוניה בעירייה.

י שאינו עובד המועצה, שאינו מרותק לדעת הביקורת, הסתמכות בשעת משבר על אדם פרט

בשעת משבר למועצה (כפי שמבוצע לבעלי תפקידים אחרים), ללא הסכם התקשרות בחרום 

מגדיל את הסבירות לבעיית זמינות של המוקד העירוני בחרום.-וכד' 

תגובת מזכיר המועצה:

לחבר ולרשת את קווי הטלפון במוקד ההפעלה. הקווים יחסמן לשיחות ניתנה הנחיה למנהל תשתיות במועצה, .3

אות. כמו כן, הכנת תוכנית ניוד וחלוקת אמצעים בחרום.יוצ

מועצה למספרי הטלפון במוקד בניתנה הנחיה למנהל התשתיות, להכין תוכנית לניתוב שיחות של מספרי טלפון .4

כבשגרה.109החרום הרשותי. מספר הטלפון של מוקד החרום הרשותי יהיה 

אי על תכנון קווי טלפון בחרום, במסגרת הסכם תיבחן אפשרות להבטחת המשך מתן השירות של הקבלן .5 האחר

ההתקשרות וריתוק הקבלן.

.תשתיותחשמל ומנהל אחריות: 

.בוצעז לביצוע: "לו

:המלצת הביקורת

יחסמו לביצוע שיחות יוצאות.הפעיליםיש לחבר ולרשת את קווי הטלפון במוקד ההפעלה. הקווים.1

יש לבחון התכנות ניתוב מספרי טלפון במועצה למוקד החרום הרשותי ולבנות תוכנית ידועה לזהות הקווים .2

ומספרי הטלפון שינותבו.

יש להוסיף להסכם ההעסקה של הקבלן האחראי על תכנות קווי הטלפון, סעיף המשך מתן שירותם בחרום, .3

למועצה בחרום.וככל הניתן, ריתוק הקבלן

בחינת הוספת יכולת עצמאית של המועצה לניתוב מספרי טלפון למוקד חרום רשותי בחרום..4
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מוקדנים ומסבירים.9.3

הרשות כדלקמן:לשבתיק האב להערכות רשויות מקומיות בחרום נקבע, בין היתר, כי נדרש הערכות .9.3.1

כדי לספק את צרכי התושבים למידע במצבי חירום שונים עיבוי והרחבת שירותי המוקד, "

ובמלחמה (במס' שפות), תוך המשך מתן מענה ושירותים לתושבים כמו ברגיעה".

הניסיון מלמד, כי באירוע חרום, יש עומס דיווחים ופניות של תושבים למוקד וצורך במתן מידע לתושבים, .9.3.2

דנים ומסבירים.אשר מחייב הערכות נאותה של המועצה מבחינת מוק

:ממצאים והערות.9.3.3

רשימות שונות של בעלי תפקידים המתוכננים 2מסקירת הביקורת עולה, כי במועצה מנוהלים .א

של המועצה.לאייש בחרום את המוקד העירוני

בעוד ברשימת בעלי התפקידים המתוכננים לאייש את המוקד החרום העירוני במצבת כ"א 

(לצורכי ריתוק בעלי בחרום והמועברת למשרד התמ"תאחראית כ"א המנוהלת על ידי 

מנהלת מכלל מידע מהרשימה המנוהלת אצל אינה תואמת ושונהתפקידים אלה בחרום), 

.והסברה לציבור בחרום

הן ברשימת בעלי התפקידים המנוהלת על ידי אחראית כ"א בחרום והן על ידי מנהלת מכלול .ב

.ינם מתאימים ו/או יוכלו לבצע את התפקיד בחרוםשאגורמים מידע והסברה לציבור, קיימים 

:לשם המחשה

 הגב' ר.ק המועסקת כמנהלת בית ספר במועצה שכנה, נמצאת ברשימת

המוקדנים/מסבירים המנוהלת על ידי מנהלת מכלול מידע לציבור במועצת תל מונד. לדעת 

שכנה תהיה הביקורת, יש סבירות לא מבוטלת, שמנהלת בית הספר המועסקת במועצה 

מרותקת בחרום למועצה השכנה ותידרש, מכח תפקידה, לנהל מוסד חינוכי ולא תוכל 

מונד.- דבת בתחום מידע לציבור במועצת תללמלא את תפקידה כמתנ

 הגב' ג.א שעזבה זה מכבר את הישוב ואינה עובדת המועצה, מצוינת ברשימת כ"א לחרום

התכנון של מידע לציבור, ברשימת כ"פעיל קליטה", בעוד אותה גברת מופיעה בתיק

המסבירים.

:דוברת המועצהתגובת 

:המלצת הביקורת

לעדכן את רשימות בעלי התפקידים המיועדים למכלול מידע ולסנכרן עם רשימת בעלי התפקידים המנוהלת יש 

באחריות מנהלת כ"א בחרום.
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אור .1 אום ועדכון רשימות בפגישתהערת הביקורת, בוצעהל א בחרום למנהלת מכלול מידע, לת בין מנהלת כ"

המסבירים והמוקדנים בחרום.

כיום, מנוהלת רשימה אחת המתואמת בין כל המכלולים ובעלי התפקידים..2

עודכנה וכיום עונה לצרכים ומתואמת עם בעלי התפקידים ברשימות.למכלול מידע רשימת בעלי התפקידים .3

מסבירים ומוקדנים נוספים. כמו כן, רכזת המתנדבים החדשה, תפעל לגיוס 25-גויסו למעלה מ,3/12במהלך חודש .4

אזרחי שפועל בישוב לתגבור נוסף של מוקד החרום הרשותי. מתנדבים ממערך המשמר ה

א בחרום.אחריות:  מנהלת כ"

בוצע.ז לביצוע: "לו

הכשרה ותרגילים.9.4

בין היתר, כדלקמן:בתיק האב להערכות רשויות לחרום נקבע,.9.4.1

"על הצוות להיות קבוע ומוגדר מראש, מאומן ומיומן במתן מענה לפניות ותפעול 

המערכות בתנאי עומס ולחץ."

מסקירת הביקורת עולה, כי רשימות בעלי התפקידים הצפויים לאייש את המוקד העירוני בחרום (הן .9.4.2

לא עברו הכשרה בנושא ולא הרשימות במצבת כ"א הרשמית והן במצבת כ"א אצל דוברת המועצה), 

.בנושא חרוםהשתתפו באף תרגיל או הדמיה

. אינם עוסקים בנושא זה בשוטףנדגיש, כי בעלי התפקידים הצפויים לאייש את המוקד 

יש חשש לא מבוטל, שהצוות לא מאומן ו/או מיומן לתפעול מוקד עירוני בתנאי עומס לדעת הביקורת, 

ולחץ.

תפקודן של הרשויות המקומיות בעת ", בדוח מוקד עירונימבקר המדינה קבע בהתייחסותו לנושא .9.4.3

, בין היתר, כדלקמן:2007משנת "המלחמה

קד עירוני על ידי מוקדנים במספר הדרוש ובעלי ידע מקצועי רלוונטי הוא "הפעלה של מו

."מרכיב בסיסי במענה של הרשות המקומית לצורכי התושבים בעתות חירום

:המלצת הביקורת

יש לבצע הכשרה לבעלי התפקידים הצפויים לאייש את המוקד העירוני ובכלל זה ביצוע תרגיל הדמיה.



דוח הביקורת בנושא הערכות לחרוםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך78עמוד
____________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:המועצהדוברת תגובת 

הערת הביקורת מקובלת.

. במתנ"ס19:00בשעה 5.6.12ת חרום, תואמה לתאריךשעבבור יהסברה ופניות צלכלל מתנדבי מערך הההדרכביצוע 

על ידי רח"ל ופיקוד העורף.ההדרכות יבוצעו 

מנהלת מכלול מידע.אחריות: 

.בוצעז לביצוע: "לו

מידע הסברתי מוכן להפצה בשעת חרום.9.5

בהתאם לנהלי החרום והקונטרסים לניהול מכלול מידע והסברה לציבור, באחריות הרשות להכין מבעוד .9.5.1

.בשעת חרוםלציבורמידע הסברתי להפצה מועד, 

:ממצאים והערות.9.5.2

.תקין-מסקירת הביקורת עולה, כי במועצה הוכנו "הודעות נצורות" במספר נושאים .9.5.3

ללא קיום הודעות תואמות בשפות נמצא, כי כלל ה"הודעות הנצורות" הקיימות הינן בשפה העברית, .9.5.4

(כגון: אנגלית).נוספות

:דוברת המועצהתגובת 

אינם דוברי עברית מועט וזניחמונד- בישוב תל אב ש אין צורך בהכנת פרסום בשפות זרות., מספר בתי  ו

מנהלת מכלול מידע.אחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.6.12עד לת

ומידעטבלאות נתונים.9.6

בהתאם לנהלי החרום והקונטרסים לניהול מכלול מידע והסברה לציבור, באחריות הרשות להכין מבעוד .9.6.1

אות מידע שישמשו בשעת חרום, כדלקמן:רשימות נתונים וטבלמועד, 

במרכז המידע המקומי יוכנו מראש, עבור כל אחת מהלשכות, המסמכים והציוד הדרושים "

...".חירום, כולל-להפעלת הלשכה בשעת

:המלצת הביקורת

.והודעות לעובדים זריםיש להכין הודעות ומידע הסברתי לשעת חרום גם בשפות נוספות כגון: אנגלית 
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.תקין–מסקירת הביקורת עולה, כי בתיק המידע של מכלול מידע והסברה מנוהלים טבלאות נתונים .9.6.2

.אשר לא קיימים בתיק התכנוןנמצאו מספר טבלאות ונתונים הנדרשים להיות מוכנים, מבעוד מועד, .9.6.3

כגון: מערך מרכזי הפינוי ומרכזי הקליטה בשעת חרום. רשימת תחנות דלק וספק דלק וגז בשעת חרום. תחנות לחלוקת 

המקומי בחרום.בעלי מקצועות למתן שירותי בית לציבורכרטיסי מזון במצבי חרום מיוחדים. 

מסמכים מודפסים),כמסקירת הביקורת עולה, כי מכלול המסמכים והנתונים נמצאים בתיק תכנון פיזי (.9.6.4

).DiskOnKey(כגון: ולא במדיה מגנטית נתיקה וניידת

נדגיש, כי אין חובה רגולטורית לנהל את מכלול המידע והטבלאות במדיה מגנטית ניידת, אך לדעת 

ללא צורך יאפשר למוקד החרום הרשותי, זמינות וגמישות הפעלתית לא מבוטלתזה הביקורת, אמצעי 

.בהשקעת משאבים כלשהן

:דוברת המועצהתגובת 

. מרבית טבלאות הנתונים כבר הושלמו.הערת הביקורת מקובלת

מנהלת מכלול מידע.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו

מודול יצירת קשר עם הורי בתי ספר.9.7

הביקורת עולה, כי בבתי הספר ברחבי העיר מנוהל מודול שליחת והפצת הודעות לבתי אב של מסקירת.9.7.1

תלמידים, באמצעות דואר אלקטרוני.

מדים במערכת החינוך של ובבתי הספר מנוהלות רשימות הדואר האלקטרוני של בתי אב להם ילדים הל.9.7.2

המועצה.

:המלצת הביקורת

יש להכין את הטבלאות והנתונים הנדרשים בהתאם להנחיות גורמי החרום. הטבלאות יתויקו בתיק .1

התכנון ויעודכנו באופן שוטף.

לציבור יאוחסנו במדיה מגנטית, במטרה לאפשר זמינות וגמישות מומלץ, כי כל נתוני וטבלאות המידע .2

הפעלה של מוקד החרום הרשותי.
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ועשוי להיות ר אשר פועל במוסדות החינוך במועצהנמסר לביקורת על ידי דוברת המועצה, כי מודול כאמו.9.7.3

לא נמצא בשימוש במכלול מידע לציבור., לעזר רב בשעת חרום

:דוברת המועצהתגובת 

אלקטרוני הערת הביקורת מקובלת וההמלצה  אר  תיושם.בדבר הטמעת מודול שליחת הודעות דו

אלה פועלת דוברת המועצה להקמת דף  אינטרנט של המועצה, להרחיב את הקשר FaceBookכמו כן, בימים  דרך אתר ה

עם הציבור.

.מנהל מחלקת חינוךאחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.9.12עד לת

שילוט והכוונה למרכז המידע.9.8

בין היתר, כדלקמן:בהתאם להנחיות תיק האב להפעלת רשויות מקומיות בחרום,.9.8.1

כולל שלט הלשכה ושלטי הכוונה ללשכה.- שילוט ...במרכז המידע המקומי יוכנו מראש"

הוכן, כנדרש שילוט הכוונה וציון של המוקד החרום הרשותי, לא בנמצא ולא מסקירת הביקורת עולה, כי .9.8.2

בהנחיות.

:מזכיר המועצהתגובת 

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.

.קב"ט המועצהאחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .31.8.12עד לת

:המלצת הביקורת

תועלת, בהטמעת מודול להפצת הודעות לבתי אב באמצעות הודעות דואר אלקטרוני והודעות - יש לבחון עלות

SMS.

:המלצת הביקורת

יש להכין שלטי הכוונה ומיקום מרכז המידע לחרום.
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קבלנים לחרוםמפעלים חיוניים וחוזים עם צופרים, מסיכות אב"כ, .10

מסיכות אב"כ.10.1

של האדם החובש את מיגון לכלי הנשימה ומערכת הדם והעצביםערכת מגן אישית אב"כ, מעניקה .10.1.1

המסכה.

האחריות על חלוקת ערכות מגן לאוכלוסיה האזרחית הינה בפיקוד העורף..10.1.2

כדלקמן:יחד עם זאת, בהנחיות תיק אב להפעלת רשויות מקומיות בשעת חרום נקבע, בין היתר, .10.1.3

המועצה תסייע לפיקוד העורף בחלוקת ערכות מגן לאוכלוסייה ע"י העמדת "

מקרקעין, הסברה ופרסום. במידת האפשר, תשגר המועצה נציג/ים מטעמה, 

לקשר עם תחנות החלוקה במרחבה".

, שיעור האזרחים בישוב בעלי ערכת אב"כ כשירה הינו22.1.12בחודש בהתאם לנתונים שנמסרו לביקורת.10.1.4

65%.

תושבים, אין ערכות אב"כ שמישות.3,500- מהתושבים בהיקף של כ35%-לאמור: לכ.10.1.5

הגם שנושא זה נמצא באחריות פיקוד העורף, לדעת הביקורת הנ"ל יכול להקשות ולהכביד על מערך ניהול .10.1.6

החרום בשעת משבר במועצה.

:מזכיר המועצהתגובת 

א ערכות  א יבחן למול פיקוד העורף, בזהירות המתבקשת, במטרה לבחון אפשרות לסייע בצמצום מספר התושבים לל הנוש

אב"כ שמישות.

.קב"ט המועצהאחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.9.12עד לת

חרוםצופר.10.2

בעת אירוע חרום ופגיעת טילים בעורף, יש חשיבות למתן התרעה במועד לאוכלוסיה האזרחית בעורף, .10.2.1

במטרה לאפשר כניסה למרחבים מוגנים והתגוננות כנדרש.

:המלצת הביקורת

חיובי המיסים החודשים לתושבי המועצה, הודעה על הטלפונים יש לבחון בשיתוף פיקוד העורף, פרסום באגרות

ומועדי חלוקת ערכות אב"כ.
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לשם כך, נפרסו צופרים ברחבי המועצה..10.2.2

כיסוי צפירה יישובית, על ידי פיקוד העורף לפני נמסר לביקורת על ידי קב"ט המועצה, כי בוצעה בדיקה של.10.2.3

מונד בכביש דרך הלורד, אינם שומעים כראוי -מערב תל- למעלה משנתיים אשר קבעה, כי תושבי אזור דרום

את צפירת צופרי החרום.

בו צוין, כי נדרש להתקין צופר באזור הדרומי של 4.11.09לביקורת הוצג מסמך מלפני כשנה וחצי מתאריך .10.2.4

שוב.הי

בחלקחסר צופר המתריע על אירוע חרום חרף חלוף זמן רב, טרם הותקן ומסקירת הביקורת עולה, כי .10.2.5

(אזור גן החרוב ושכונות הסמוכות לכביש דרך המועצההמוניציפאלי של שטח השל ימערב-דרוםה

.הלורד)

:מזכיר המועצהתגובת 

א להתקנת צופרים  .כנדרשתבוצע פניה חוזרת לפיקוד העורף והג"

.13.6.12בעקבות פניה של קב"ט המועצה תואמה בדיקה וניסוי צופרים על ידי פיקוד העורף לתאריך 

.קב"ט המועצהאחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.6.12עד לת

חיונייםמפעלים .10.3

בעת אירוע חרום, יש חשיבות להבטחת המשך אספקת שירותים חיוניים לאוכלוסיה..10.3.1

על מנת להבטיח אספקת שירותים נדרשים, יש להבטיח כי עסקים פרטיים/גופים ציבוריים שהוגדרו .10.3.2

, ימשיכו לפעול ולספק שירות.)"מפעלים חיוניים"(להלן: כחיוניים לחרום 

בשטח ה"מפעלים החיוניים"ודיווח לרשויות בגין ריכוז ,אין הגדרהמסקירת הביקורת עולה, כי .10.3.3

(כגון: ספקי מזון, תחנות דלק, מרפאות, בתי מרקחת וכד').המוניציפאלי של המועצה

:המלצת הביקורת

כיסוי צופר נאות.יש להתקין בהקדם צופרי חרום, בשטחי המועצה בהם אין 

:המלצת הביקורת

, על לרשויות ולגורמים הרלוונטייםדיווחלהמשך פעילות בחרום, ומתן "מפעלים החיוניים"יש להגדיר את ה

מנת, שיתאפשר להפעיל "מפעלים חיוניים" אלה בריתוק.
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:מזכיר המועצהתגובת 

הערת הביקורת מקובלת.

אימות. תוגדר רשימת מפעלים חיוניים ויבוצע דיווח לגורמים ולרשויות המת

.מזכיר המועצהאחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.6.12עד לת

חרוםבם להמשך פעילותחוזים עם קבלני.10.4

מועצת תל מונד, נשענת בשעת חרום כבשגרה, בין היתר, על קבלני משנה שאינם עובדי המועצה..10.4.1

קבלני משנה אלה נדרשים בתחומים כגון: הנדסה, פינוי פסולת, תקשורת, מחשבים, טרקטוריסטים, 

חלוקת מזון, דלק וכד'.

מקומית בחרום נקבע כי באחריות המועצה, בין היתר, כדלקמן:בהנחיות תיק האב להפעלת רשויות .10.4.2

, לרבות במלחמההמועצההמשקי של העובדים והקבלנים החיוניים לתפקוד םטיפול בריתוק"

הקפדה על תוספת סעיף בחוזה העסקה של קבלני משנה המחייב אותם לפעול גם בחירום, 

."ובדיקה באשר ליכולת הקבלנים לעמוד בסעיף זה

קבלני המשנה הכוללים סעיף מרבית אין ברשות המועצה חוזים עם מסקירת הביקורת עולה, כי .10.4.3

.והתייחסות פרטנית להמשך אספקת השירותים בחרום

עשוי להעמיד את המועצה במצב בו קבלני משנה הנדרשים להפעלה תקינה של לדעת הביקורת, הנ"ל 

ות מילואים, מתן שירות ללקוח אחר בחרום, (עקב שירהמועצה והמשק האזרחי, לא מספקים שירות

ריתוק העובד על ידי משרד התמ"ת למקום עבודה/מועצה אחרת, אי זמינות של העובד בחרום וכד').

:מזכיר המועצהתגובת 

.מנהתיושותהערת הביקורת מקובלת וההמלצ

.מזכיר המועצהאחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .31.12.12עד לת

:המלצת הביקורת

סעיף הבטחת הכללת עם קבלני המשנה הנדרשים בחרום ובכלל זה חתום על הסכמי התקשרותיש ל.1

המשך אספקת השירותים בחרום.

שההסכם יאושר מבעוד מועד על ידי היועץ המשפטי של המועצה.מומלץ.2



דוח הביקורת בנושא הערכות לחרוםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך84עמוד
____________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ומזוןניהול כ"א,הכשרת עובדים, מתנדביםתרגול, .11

מערך החרוםתרגול .11.1

עובדי העוסקים במלאכה ודורש אימון והכשרת בנוהל חרום במרכז הפעלה,המעבר מרגיעה לפעילות .11.1.1

.המועצה

מערך החרום של תדיריש לבצע תרגול,זמן סבירפרק תוך ,על מנת לאפשר מעבר סדיר ותפקוד יעיל.11.1.2

.במועצה

בהתאם להנחיות גופי החרום המפורטים ב"תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחרום", נדרש לבצע .11.1.3

:במספר רמותהשתלמויות ותרגילים 

כדי ללמד ולתרגל את העובדים לתפקידם ברמה הטכנית והשימוש באמצעים, –ברמת המכלול .א

בעזרים ובמקום במיועד להם.

ולה ולתרגל את הקשרים בין הגופים כדי לאמן את המערכת כ–עלההפכז ברמת המר.ב

המרכיבים אותו ואת אופן עבודת מטה החירום כישות אחת.

וכן את הפעלת מערכות םיש לשלב את הפריסות הטכניות של האמצעים להפעלת,במסגרת התרגילים.11.1.4

הייעודיות לחירום.השליטה והבקרה 

הפעילויות הנדרש כדי לשמור על רמת יש לקבוע תכנית עבודה שנתית המיישמת את רצףבהתאם להנחיות, .11.1.5

מוכנות נאותה של מטה החירום ומרכז ההפעלה שלו.

אין במועצה תוכנית תרגול והכשרה מסודרת למערך ולבעלי התפקידים מסקירת הביקורת עולה, כי .11.1.6

.בחרום

למעט ,אין תיעוד לביצוע תרגילים בנושא חרום,2010-2011יםשנמהלך המסקירת הביקורת עולה, כי ב.11.1.7

.6/11תרגיל ארצי מחודש 

לא בוצעו תרגילים עצמאיים לבדיקת המכלולים ומערך החרום במועצה..11.1.8

:המלצת הביקורת

תרגילים שנתית.אימונים ויש להכין תוכנית .1

תוכנית האימונים תכיל תרגילים עצמאיים, תרגילי מכלולים ותרגיל לאומי..2
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:מזכיר המועצהתגובת 

ביקורת מוכנות לחרום ו10/12ים גיל בחודשרערך תימיועד לה2012בשנת מקובלת וההמלצה תיושם.הערת הביקורת

לבחינת מוכנות המועצה לחרום.,12/12בחודש

.קב"ט המועצהאחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו

השתלמויות.11.2

מערך החרום מושתת על מתנדבים ובעלי תפקידים במועצה..11.2.1

התפקידים אינם עוסקים בשוטף בתפקיד שהוטל עליהם בחרום.במקרים רבים, בעלי .11.2.2

בנושא חרום.לעובדים לא מבוצעות הכשרות והשתלמויות מסקירתנו עולה, כי .11.2.3

תפקידים במועצה, זאת מבלי ללוות כתבי מינוי אלה נשלחו כתבי מינוי לבעלי הביקורת נוכחה, כי .11.2.4

ל האחריות שהוטלה על עובדים אלה.בהכשרה ו/או השתלמות, במטרה להבטיח ביצוע מיטבי ש

.ר., ה)מידע לציבור(.ג., א)מידע לציבור בנושא פס"ח(.נ., ו)סגן יו"ר ועדת פס"ח(.א.ילשם המחשה:

.)פסיכולוגית(.ע.וא)אחראי צוות חברת קדישא(

ו/או נציג לא נטלו חלק מנהלי המכלולים הרלוונטייםדגמה כנסים ארציים בנושא חרום, בהם הביקורת .11.2.5

. מהמועצה

:להלן דוגמאות להמחשה

מועד 

הכנס/השתלמות

תאור הליקויתאור הכנס/השתלמות

נשלחה הודעה מפיקוד העורף על ביצוע קורס 23.1.12

בנושא הג"א (הגנה אזרחית לחרום)

לקורס זה לא נשלח נציג מטעם 

המועצה כהערכות לחרום.

בכנס לא נטל חלק נציג המועצה.ומשכ"לכנס מטעם מל"ח בנושא מזון 1.11.11

בכנס לא נטל חלק נציג המועצה.כנס מטעם מל"ח בנושא התנדבות לשעת חרום30.3.11

מתנדביםתנמסר על ידי אחראי

לא הובא , כי עצם קיום הכנסלביקורת

.לידיעתה

צוות תר"ח של המועצה לא נטל השתלמות תר"ח פס"ח2011שנת 

חלק בהשתלמות.

בהשתלמות לא נטל חלק נציג השתלמות בנושא חללים מטעם משרד הפנים29.11.10

המועצה.
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:מזכיר המועצהתגובת 

לבחינת מוכנות המועצה 12/12גיל בחודש רערך תימיועד לה2012. בשנת מנהתיושותהערת הביקורת מקובלת וההמלצ

לחרום.

א החרום (תואמו מספר מפגשים לביצוע הכשרה והכוונה של עובדים  . 10.6.12–פס"ח הדרכה למערך ומתנדבים בנוש

ראשי המכלולים במהלך פרטניים בהשתתפות מזכיר המועצה, קב"ט המועצה ו. בוצעו מפגשים 5.6.12מוקד חרום 

).4-5/12החודשים

.קב"ט המועצהאחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .31.12.12עד לת

מתנדבים.11.3

בין יתר תפקידיה של הרשות המקומית, עליה להיערך להפעלת כוח אדם מתנדב במילוי משימותיה בעתות .11.3.1

חירום. 

בתיקי אב לחירום נכתב בעניין זה כי על הרשות המקומית לתכנן מראש את המתנדבים הדרושים לה .11.3.2

בעתות חירום. בהתאם לפערים הצפויים במקצועות השונים ובהתאם להערכת צרכיה בביצוע משימותיה 

כי מערך מתנדבים יהיה יעיל אם הוקם ותודרך מראש בתקופת רגיעה והוכן למלחמה תוך כדי ,עוד נכתב

שמירת קשר קבוע עם הרשות המקומית.

בנושא ארגון הפעלת מתנדבים ברשות המקומית 98משרדי מס' -נוהל בין,הוציא מל"ח2002בנובמבר .11.3.3

בעתות חירום.

, בין היתר, כלהלן: נושא ההתנדבות יוסדר בכל רשות מקומית בנוהל חירום. מערך בנוהל ההתנדבות נקבע

ההתנדבות בכל רשות יכלול ועדה לתיאום ארגון ההתנדבות, לשכה להכוונת מתנדבים ומוקד מידע 

למתנדבים.

ה ב, 1981) משנת 25(הר/774החובה להקים לשכה להכוונת מתנדבים נקבעה עוד בהחלטת ועדת שרים מס' .11.3.4

כי בכל רשות מקומית תוקם לשכת מתנדבים.נאמר, בין היתר, 

ועדה לתיאום , ועדת מל"ח נדרשת למנות ונהלי מל"חהפעלת הרשות המקומית בחרוםבהתאם לתיק אב.11.3.5

.ארגון ההתנדבות במועצה המקומית

:המלצת הביקורת

תרגילים שנתית.אימונים ויש להכין תוכנית .1

תוכנית האימונים תכיל לפחות תרגיל עצמאי של המועצה ותרגיל לאומי אחת לשנה..2

השונים, ייטלו חלק בכנסים התקופתיים המבוצעים על יש לוודא, כי מנהלי המכלולים ובעלי התפקידים .3

ידי רח"ל ופיקוד העורף.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בין היתר:תפקידי הוועדה, .11.3.6

ליזום, לתכנן ולתאם פעילות לעידוד ההתנדבות..א

ת מערך ההתנדבות ברגיעה, במלחמה ובמצבי חירום שונים.לתכנן את פריס.ב

לתכנן היערכות הולמת לקליטת מתנדבים, הכשרתם ושמירת הקשר עימם..ג

ליזום ולתכנן פעולות התנדבות במועצה..ד

לקבוע מדיניות, יעדים וסדרי עדיפות להפעלת מתנדבים..ה

לפקח על פעילות המערך ויעילותו..ו

מור מערך המתנדבים.ליזום ולתכנן את הפעולות לשי.ז

לתאם את הפעלתו של מערך ההתנדבות עם גורמי חוץ רלוונטיים..ח

המתנדבים בשעת חרום, מהווים כח עזר מהותי לקידום ותפעול משימות המועצה למול האזרחים..11.3.7

בזמן רגיעה תתמקד הוועדה, באמצעות האחראי על ההתנדבות במועצה, בעידוד להתנדבות, גיוס וקליטת .11.3.8

שמירת קשר עם מתנדבים וכד'.מתנדבים,

ממצאים והערות:.11.3.9

המועצה.ומשימות לסיוע בחרום לתפקידי חוסר מהותי בגיוס מתנדביםקיים .א

מטעם פיקוד העורף.30.3.11נוכחנו כי התקיים כנס התנדבות לשעת חרום בתאריך .ב

לקידום מטרת הכנס: "שיפור מוכנות הרשות המקומית על ידי הכשרת רכז התנדבות ומתן כלים

תחום ההתנגבות ברשות המקומית".

נציג המועצה לא השתתף בכנס האמור.

נמסר לביקורת על ידי אחראי כ"א בחרום, כי כלל לא הובא לידיעתו עצם קיום הכנס.

לא קיימת ועדה לתיאום ארגון ההתנדבות ולא מבוצעות פעולות יזומות לאיתור ושימור במועצה .ג

מתנדבים.

:מזכיר המועצהתגובת 

אית מתנדבים לחרום חדשה בועדת מל"ח. 3/12במהלך חודש .1 מונתה אחר

:המלצת הביקורת

יש להקים מערך סדור לגיוס מתנדבים לחרום..1

אחראי מתנדבים בחרום, נדרש להשתתף ולקחת חלק בכנסים המקצועיים של גורמי החרום בתחום..2

יש לבחון הפעלת תוכנית לשימור המתנדבים ובכלל זה, הזמנה לדיונים, הרצאות, ימי עיון, גיבושים וכד'..3
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

או פרי והיקף המתנדבים גדל..2 מיד לאחר המינוי, בוצעו פעולות משמעותיות לגיוס מתנדבים אשר נש

המועצה תיבחן יישום ההמלצות בדוח הביקורת..3

אית מתנדבים בחרוםאחריות:  .אחר

אריך ז לביצוע: "לו .31.12.12עד לת

צוות התערבות.11.4

"צוות התערבות" הוא קיצור לשם המקצועי המלא בהתאם לתיק אב להפעלת רשויות מקומיות בחרום, .11.4.1

התערבות מהירה לסיוע לאוכלוסייה ולקהילה בעקבות ותפקידו ,של "צוות התערבות רב מקצועי טיפולי"

ל פרטני במשפחות נפגעים, טיפול בקהילה שנפגעה בתקרית /אסון, טיפו(בכלל זה: אירוע או מצב משברי

סיוע ותמיכה באתרים וסיוע ותמיכה במרכזי פינוי וקליטה, הקמת לשכת מידע וסיוע באזור תקרית 

).המיועדים לזיהוי חללים

ורכב מבעלי מקצועות/תפקידים ממחלקות שונות במועצה המקומית, בדרך כלל נדרש להיות מהצוות .11.4.2

קהילתיים נוספים.רווחה, בריאות, חינוך ושירותים 

צוות ההתערבות יהיה ערוך למגוון רחב ככל האפשר של משימות כדי לתת מענה לתרחישים בלתי צפויים..11.4.3

מנהל / עובד –: ראש הצוות בעלי התפקידיםבהתאם להנחיות, "צוות התערבות" נדרש להיות מורכב מ.11.4.4

,אחות,רופאפסיכולוג / פסיכיאטר,,עובדים סוציאליים נוספים,עובד רווחה  בכיר–סגן ,רווחה בכיר

מזכירות.ורכז חברתירכז קליטה ,עובדי סמך מקצועיים

ע"י מטה החירום או ע"י אחד המכלולים שנקבע כמופקד ,בדרך כלל,ופעלנדרש להיות מצוות ההתערבות .11.4.5

כך מראש.-על

במועצה."צוות התערבות" כנדרש בהנחיות, לא הוקם, מסקירת הביקורת עולה, כי .11.4.6

:מזכיר המועצהתגובת 

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.

א בחרום.אחריות:  מנהלת כ"

אריך ז לביצוע: "לו .31.12.12עד לת

:המלצת הביקורת

יש להקים "צוות התערבות" כנדרש בהנחיות גורמי החרום ומתן הדרכות והכשרות למילוי יעודו.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

צוות תשתיות.11.5

הוא קבוצת מנהלים ועובדים "צוות תשתיותלתיק אב להפעלת רשויות מקומיות בחרום, "בהתאם .11.5.1

המופעלים בעת אירוע לאזור התקרית.,מתחומי ההנדסה והתפעול

,בראש הצוות יעמוד בדרך כלל מנהל ממכלול התשתיות והלוגיסטיקה וחברים בו בעלי מקצועות.11.5.2

מיידי לצרכים של גופי החירום.המסוגלים להעריך נזקים וסיכונים ולתת מענה 

צוות התשתיות יופעל בדרך כלל ע"י מטה החירום או ע"י המכלול שנקבע לכך מראש, בדרך כלל מכלול .11.5.3

התשתיות והלוגיסטיקה.

, "צוות התערבות" נדרש להיות מורכב מבעלי התפקידיםגורמי החרום בתיק האבבהתאם להנחיות.11.5.4

, נציג תשתיות מים וביוב, נציג חשמל, תאורת רחובות יותמתחום הנדסה ותשת: מנהל צוותכדלקמן

נציג תכנון הנדסי ונציגים נוספים עפ"י הצורך וקביעת המועצה.ורמזורים,

נדרש בשעת רגיעה: להכיר את מאגרי המידע ההנדסי של המועצה והנגישות אליהם כולל תשתיות צוות .11.5.5

רמי החוץ הנותנים שירות למועצה ודרכי התקשורת וארכיוני תוכניות מבנים, להכיר את גוGISמערכות 

אליהם ובתוכם חברת החשמל, מקורות, קבלנים, נותני שירותים וכדומה. להכין תיק נתונים המכיל את 

הפרטים הדרושים למתן מענה לצרכים של גופי החירום והשתתפות בהשתלמויות ותרגילים העוסקים 

במצבי חירום שונים.

" כנדרש בהנחיות, לא הוקם, במועצה.תשתיות"צוות מסקירת הביקורת עולה, כי .11.5.6

:מזכיר המועצהתגובת 

הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.

לוגיסטיקה ותשתיות (מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד).מנהל מכלול אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו

חרוםבניהול כ"א .11.6

והתייצבות בעלי תפקידם הינו משאבי כח אדם,אחד הנושאים והפרמטרים הבלתי צפויים בשעת חרום.11.6.1

.ועובדים במשרדי המועצה

:המלצת הביקורת

יש להקים "צוות תשתיות" כנדרש בהנחיות גורמי החרום ומתן הדרכות והכשרות למילוי ייעודו.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

,נוהלי מל"ח ועל פי תיקי אב לחירוםהמשימות המוטלות על הרשות המקומית בעתות חירום על פי.11.6.2

אמורות להתבצע באמצעות מערך כוח אדם המורכב משלוש קבוצות עיקריות:

מדובר בעובדי הרשות המקומית שיגויסו לעבודה בעתות חירום -עובדי הרשות המקומית .א

1967-חירום, התשכ"ז- מתוקף סמכותו של שר העבודה והרווחה לפי חוק שירות עבודה בשעת

חוק שירות עבודה).- לן (לה

הרשות המקומית תתכונן ותיערך להפעלת כוח אדם מתנדב בעתות חירום.-מתנדבים .ב

.סיוע של כוחות צה"ל.ג

רשאי לאשר רשות מקומית כ"מפעל למתן שירותים ,המפקח הכללי על כוח האדם במשרד התמ"ת.11.6.3

להוציא לעובדי אותה רשות יכולה,קיומיים", ואזי היחידה לכוח אדם בשעת חירום שבמשרד התמ"ת

.צווי קריאה לעבודה)- מצב מיוחד בעורף" (להלן - מקומית "צו קריאה לשירות עבודה 

חרום.בעובדים 91למועצה תקן של פרסםמשרד התמ"ת .11.6.4

.תקין–הוצג לביקורת אישור, כי מועצת תל מונד מוגדרת כמפעל חיוני .11.6.5

.תקין–בחרום תקןמול מצבהרשימות מסקירת הביקורת עולה, כי במועצה מנוהל .11.6.6

בסמוך למועד הביקורת, החל הליך רענון רשימת כ"א בחרום. .11.6.7

הביקורת בחנה את רשימת כ"א לחרום המאושרת על ידי משרד התמ"ת שהוצגה לביקורת, טרם העדכון 

האמור.

:מסקירת הביקורת את רשימות כ"א בחרום עולה כדלקמן.11.6.8

-סייעות גנים ואבות25- מצוותים לתפקידי חרום במערך פס"ח כבמועצה, במצבת כ"א בחרום .א

ממצבת בעלי התפקידים בחרום של המועצה.25%-המהווים כ, בתי של מוסדות חינוך

חלק לדעת הביקורת, אין הכרח כי בשעת חרום גני ילדים ומוסדות חינוך לא יפעלו. במצב זה, 

.למלא את תפקידם בחרוםםניכר מבעלי התפקידים בועדת מל"ח לא יהיו זמיני

ממצבת בעלי התפקידים בחרום,11%המהווים , במצבת החרום של המועצהבעלי תפקידים10.ב

.(פרשו/עזבו את הרשות/מתנ"ס)אינם עוד עובדי הרשות/מתנ"ס

ממצבת בעלי התפקידים בחרום, 14%המהווים במצבת החרום,מקרים בהם בעלי תפקידים13.ג

מועצה דתית וכד'). נציג ( שרברב, ממונה ביוב, פרטייםהינם גורמי חוץ 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

שהם מצוותים ו/או כתב מינוי הודעה בכתב ,אלהפרטיים לא נמצא בגין בעלי תפקידים 

בועדת מל"ח של המועצה.תפקיד בעלי כאחראים/

, נמסר (ד.ס)שהוצב כסגן אחראי מרכז פינויגורם פרטיבבדיקה שהביקורת ביצעה למול 

שנים שהוא בעל תפקיד בועדת מל"ח (שהיה 8- , כי הודיעו לו לפני כהאזרחלביקורת על ידי 

). בתל מונדמתנ"סהבזמנו עובד 

מאז, ובמשך מספר שנים, לא קיבל עדכון על המשך כהונתו בועדת מל"ח. לא ביצע הדרכות ו/או 

וכד'.את תפקידו בחרוםמזכירהשתלמויות. לא 

יקשה עליו למלא את תפקידו בחרום., ככל הנראה,י הוא פנסיונר ומצב בריאותועוד נמסר, כ

: לעיל6.6.71-6.6.73בהתאם לסעיפים .ד

לטובת בחרוםבחרום, אשר אמורים לתפעל את המועצהבועדת מל"ח מבעלי התפקידים 50%

האזרחים, הינם סייעות בגנים או גורמים פרטיים שאינם עובדי המועצה.

הצרכים המשימות ולדעת הביקורת, הנ"ל מעמיד בספק את יכולת הרשות להתמודד עם 

בשעת חרום ומשבר.השונים

הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור הניסיון שנצבר ממלחמת לבנון השניה, במהלכו התייצבות עובדי 

.לקויההיתה -הרשויות בצפון לעבודה 

חדשים במתנ"ס, לא צורפו כבעלי תפקיד בתי ספר ועובדים במזכירות נמסר לביקורת, כי .ה

בחרום.

תפקודן של הרשויות המקומיות בעת "מבקר המדינה קבע בהתייחסותו לנושא זה, בדוח 

, בין היתר, כדלקמן:2007משנת "המלחמה

"לדעת משרד מבקר המדינה, לאור פעילות החברה למתנ"סים, והמתנ"סים המקומיים 

במהלך המלחמה, מן הראוי לשקול שילובם במערך החירום ולשתפם בהכשרת 

ובתרגולים". 

על מנת, להפעילם במהירות האפשרית בעת הצורך לא נמצאו רשימות של עובדים לריתוק,.ו

באירוע חרום.

לבנון השניה, הינה ריכוז רשימות עובדים לריתוק ופניה מאוחרת של אחד מלקחי מלחמת 

הרשויות למשרד התמ"ת בבקשה לריתוק עובדים.

תפקודן של הרשויות המקומיות בעת "מבקר המדינה קבע בהתייחסותו לנושא זה, בדוח 

, בין היתר, כדלקמן:2007משנת "המלחמה

בימי המלחמה הראשונים למפקח נמצא כי הרשויות המקומיות האלה לא פנו עוד "

על כוח אדם בעתות חירום וליחידה לכוח אדם בבקשה להוציא צווי קריאה לעבודה 

."לעובדיהן אשר לא באו לעבודתם ויכלו לסייע להן במילוי תפקידיהן
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.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

כי כדי לעמוד במחויבותן ובשל ...העיר לרשויות המקומיות מבקר המדינהמשרד "

הן לפעול עוד בימי המלחמה הראשונים לגיוס כוח המחסור בכוח אדם היה עלי

האדם מתוך עובדיהן, בעיקר בשל המחסור בכוח האדם שהן נדרשו להתמודד 

."אתו

העובדים המרותקים.בעלי התפקידים ובמועצה אין תוכנית שמרטפיות, לטיפול בילדי .ז

:מזכיר המועצהתגובת 

.מנהתיושותת וההמלצות הביקורת מקובלוהער

א לחרום עודכנה  אישור משרד התמ"ת.3/12במהלך חודש רשימת כ" ותועבר בהקדם ל

א בחרום.מנהל אחריות:  כ"

בוצע.ז לביצוע: "לו

:ת הביקורתוהמלצ

על ידי משרד התמ"ת.יש לרענן את רשימת כ"א בחרום של ועדת מל"ח ואישורה.1

כי בעלי התפקידים המנויים במצבת כ"א, זמינים ומתאימים למילוי משימתם בשעת חרום.יש לוודא,.2

יש לקדם תוכנית שמרטפיות לטיפול בילדי בעלי התפקידים והעובדים במרותקים בחרום..3
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.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ניהול מכלול מזון בחרום.11.7

בעתות חירום עלול להיווצר צורך לספק מזון לאוכלוסייה השוהה ברציפות זמן רב במקלטים או בבתים. .11.7.1

במקלטים ציבוריים ופרטיים תקופות ממושכות אלפי אזרחים, ולפיכך נוצר הצורך בימי המלחמה שהו 

לספק לאותם תושבים מצרכים חיוניים כמו מזון, מים ותרופות.

יישומן של ההוראות בעניין חלוקת מזון לתושבים מחייב מערך לוגיסטי נרחב, ובכללו בעלי תפקידים .11.7.2

לחלוקה, נהגים וכוח אדם לחלוקת פריטי המזון. מרבית המופקדים על הנושא, שטחי אחסון, כלי רכב 

הרשויות המקומיות לא נערכו להכנת המערך הלוגיסטי הדרוש, ולפיכך בפועל נמצאו פערים גדולים בין 

צורכי האוכלוסייה ובין היכולת של הרשויות המקומיות לחלק את המזון

משנת "הרשויות המקומיות בעת המלחמהתפקודן של "מבקר המדינה קבע בהתייחסותו לנושא זה, בדוח .11.7.3

, בין היתר, כדלקמן:2007

העיר לרשויות המקומיות ..., כי מתן מענה עיקרי לחלוקת מזון לתושביהן בעת חירום מבקר המדינה"משרד 

מוטל עליהן. בשל הצורך לספק מזון לאזרחים בדחיפה, כפי שהתרחש במלחמה, על הרשויות המקומיות ועל 

פירוט פיקוד העורף להיערך בהתאם ולהכין תכנית לחלוקת מזון, ובכלל זה העמדת מערך לוגיסטי נרחב, ובו

בעלי התפקידים המופקדים על ניהולו, כוח אדם נדרש  ובכמות מספקת (עובדים, חיילים, מתנדבים) שטחי אחסון, 

קביעת מרכזי חלוקה, כלי רכב, נהגים וכוח אדם לחלוקה".

:תיק התכנון במכלול מזון, עולים הממצאים כדלקמןמסקירת הביקורת את .11.7.4

ן.תקי–ול מזון מנוהל תיק תכנון לבמכ.א

אין רשימת מפעלים חיוניים לשעת חרום, כנדרש בהנחיות גופי החרום.בתיק התכנון.ב

.בחרוםלסייע בחלוקת מזון,אין מתנדבים ו/או כח עזר מיועד,למכלול מזון.ג

ובכלל זה, המערך הלוגיסטי והאמצעים הנדרשים.אין בתיק התכנון תוכנית לחלוקת מזון בחרום.ד

מכולות בכתב ביד.חנויות מזון/בתיק התכנון קיימת רשימה של .ה

אינם מעודכנים הוחלפו בתיק התכנון , הפרטים המתועדים המכולות8מכולות מתוך 2בגין 

בעלים ו/או מכולת לא פעילה.

ופרטי נעדרה רשת השיווק "שופרסל" ברשימת המכולות ומרכזי השיווק בתיק התכנון,.ו

במרכז הישוב, המהווה אמצעי מוביל לחלוקת מזון ההתקשרות עם רשת השיווק הממוקמת 

לתושבים בחרום.
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אין המפורטים בטבלאות החרום של המועצה,למכולות ולמרכזי שיווק המזון ברחבי המועצה,.ז

הסכם להפעלה בחרום.

באמצעותם ניתן יהיה לספק מזון לתושבים ,יטרינגיבתיק התכנון קיימת טבלה לחברות ק.ח

.תקין-בחרום

אין כלל הסכם להתקשרות בחרום.-יטרינג יבגין אחד מחברות הק

.2001ההסכם ישן משנת -תבגין חברת קיטרינג אחר

ההסכם להבטחת המשך שירות ואספקת מזון - יטרינג בתיק התכנוןיבגין כל חברות הק

ולל מידע ופרטים מצומצם מאוד ואינו כבחרום 

.נדרשים לחרום

:מזכיר המועצהתגובת 

, תוך מתן דגש על חתימת חוזים עם ספקי מזון בחרום.הערות הביקורת מקובלות וההמלצות תיושמנה

"שופרסל" ו"מגה" הסכמים עם רח"ל להמשך אספקת מזון בחרום.לרשתות השיווק הגדולות ככל הידוע למועצה, 

מנהל מכלול מזון בחרום.אחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.9.12עד לת

:ת הביקורתוהמלצ

לנהל רשימת מפעלים חיוניים לחרום.יש .1

יש לייעד מתנדבים למכלול מזון..2

יש לעדכן את רשימות ופרטי המכולות ורשתות השיווק ברחבי המועצה..3

מזון יש לחתום על הסכמים עם מכולות, חברות קייטרינג ורשתות שיווק, להבטחת המשך אספקת .4

ותרופות בחרום.

יש להכין תוכנית לחלוקת מזון בחרום והאמצעים הלוגיסטיים שידרשו לביצוע המשימה..5
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פינוי, סעד, חללים (פס"ח).12

לפינוי סעד וחללים (פס"ח)ועדת המשנה .12.1

היתר, כדלקמן:בנושא פס"ח קובע, בין 14.1.2008מתאריך 1/2008חוזר מנכ"ל משרד הפנים .12.1.1

"מערך הקליטה והטיפול בחללים בחרום (פס"ח) נבנה ברשויות המקומיות למחייב לקיים בשגרה 

פעילות רציפה ומחזורית של הכשרה ותרגול לבעלי תפקידים מרכזיים, מטות וצוותי הפעלה 

לביצוע תפקידם בשעת חרום"...

י לביצוע מחזוריות פעילות ראש הרשות המקומית, המשמש כיו"ר ועדת מל"ח מקומית, אחרא

פס"ח ברשות המקומית".

סעד ,(פינויבהתאם לנהלים ולהנחיות, ועדת מל"ח מקומית, נדרשת למנות ועדת משנה בתחום פס"ח.12.1.2

חללים).

שת לכלול את בעלי התפקידים כדלקמן: יו"ר רועדת המשנה פס"ח נדבין היתר, כי,בתיק האב נקבע.12.1.3

כלול הטיפול באוכלוסייה, נציג המועצה הדתית או החברה  הקדישא, נציג הועדה, סגן יו"ר הועדה, נציג מ

משטרת ישראל, נציג מכלול החינוך, נציג ארגוני המתנדבים, נציג צה"ל, נציג הביטוח הלאומי (ברשות 

שקיים בה סניף).

ועדה: בהתאם להנחיות גורמי הביטחון המאוגדים בתיק אב להפעלת רשויות מקומיות בחרום, תפקידי הו.12.1.4

"לייעץ לראש המועצה בכל הקשור לקליטת אוכלוסייה מפונה והטיפול בחללים..א

לתכנן ולתאם את מערך הקליטה בחירום עם המתקנים, המוסדות והארגונים השותפים למשימה..ב

קדישא, המועצה - לתכנן ולתאם את מערך הטיפול בחללים עם משטרת ישראל (מז"פ), חברה.ג

הדתית ומשרד הבריאות.

לתכנן ולתאם את פריסת תחנת ריכוז החללים בתחום המועצה. אם נקבעה תחנת ריכוז חללים .ד

ברשות שכנה המיועדת לשרת גם את המועצה, יש לבצע את התיאומים וההיערכות הנדרשים 

לשיתוף הפעולה בחירום.

לתאם ולהפיץ הוראות לטיפול בחללים והבאתם לקבורה עפ"י המדיניות וההלכות הרלוונטיות.ה

לאותה עת".

, ועדת המשנה בנושא פס"ח, נדרשת להתכנס לכל 1/2008א לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 6בהתאם לסעיף .12.1.5

הפחות פעם בשנה, כדלקמן:

אחת לשנה".–"כינוס ועדת המשנה המקומית לקליטת מפונים ולטיפול בחללים 

וקמה ולא פועלת במועצה.אינה ה(פינוי, סעד וחללים), ועדה משנה פס"ח מסקירת הביקורת עולה, .12.1.6



דוח הביקורת בנושא הערכות לחרוםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך96עמוד
____________________________________________________________________________
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, בין היתר, לאור מקבל משנה תוקףהצורך בועדת משנה פס"ח פעילה הביקורת מבקשת לציין, כי .12.1.7

תוצאות ביקורות שבוצעו בתחום פס"ח לאורך השנים, כדלקמן:

תאריך 

המסמך

ציטוטסוג המסמך

.סיכום ביקורת מל"ח בתל מונד18.12.08

מרכז פס"ח וממונה רשויות חתימת

.מקומיות מטעם משרד הפנים

מונד -"במסגרת ביקורת מל"ח שנערכה במועצה מקומית תל

נבדק נושא פס"ח...מומלץ להכריז על הרשות כלא כשירה 

בנושא פס"ח"

מכתב מטעם מרכז ארגון והדרכה 22.3.09

ברשות פס"ח עליונה

פס"ח לאור מו"מ תל מונד הוכרזה ככשירה חלקית בתחום 

אי קיום פעילות להכשרת המערך..."

מועצה מקומית -ביקורת פס"ח 23.8.10

תל מונד.

ממונה רשויות במשרד הפנים חתימת

ומרכז פס"ח.

"הרשות אינה כשירה בתחום פס"ח והיא נדרשת לבצע 

האמור להלן..."

דוח ביקורת כשירות ומוכנות 17.7.11

לחרום מו"מ תל מונד

. נדרש להקים מחדש את אינה כשירה בתחום פס"ח"הרשות 

מערך פס"ח".

:מזכיר המועצהתגובת 

אי  אורגן מערך לאחרונה מונה יו"ר לועדת משנה פס"ח בעל ניסיון צב ופיקודי עשיר. לאחר לימוד החומר וכניסה לתפקיד, י

מו ההנחיות בתחום.ושפס"ח ויי

מנהל מכלול מזון בחרום.אחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.6.12עד לת

:ת הביקורתוהמלצ

יש להקים ועדת משנה בתחום פס"ח. 

באחריות הוועדה לבחון ולעקוב אחר יישום ומילוי ההנחיות בתחום הפס"ח.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מרכז קליטה.12.2

, נקבע שעל משרד הפנים/פס"ח להנחות את הרשויות 13.6.11מתאריך 2בהתאם להחלטת ממשלה הגנ/.12.2.1

המקומיות כדלקמן:

ממספר 4%"להיערך מבחינת תשתית ושירותים בסיסיים לקליטת אוכלוסייה בהיקף של לפחות 

תושבי הרשות ולפקח על היערכותן".

תושבים).12,000-מכ4%תושבים (480-לאמור: במועצת תל מונד נדרש להכין תשתית פינוי ושהייה של כ

בנושא "ארגון מערך פס"ח 24עליונה קבעה ופרסמה נוהל מס' בהתאם להחלטת ממשלה זו, רשות פס"ח .12.2.2

יעדים ומדדים".–ברשויות המקומיות 

, "מכרז קליטה מקומי" הינו: 11/08בהתאם להנחיות ועדת פס"ח עליונה מחודש .12.2.3

"מרכז קליטה בעל זמינות גבוהה, שבתחום הרשות המקומית (כגון: בית ספר, מתנ"ס), העומד 

כתוצאה מאירוע קורת גגשל פקע"ר ומאפשר קליטת מפונים מחוסרי בהנחיות המיגון 

קונבנציונאלי או בלתי קונבנציונאלי למשך כל תקופה החרום".

עוד נקבע בנוהל:.12.2.4

מ"ר לאדם."0.5–"המפתח לחישוב יכולת הקליטה במרחב מוגן תקני הוא 

"יכולת הקליטה במתקנים תותאם עפ"י יכולת המיגון בהם"

שיקלטו ממ"דים כי בית ספר ניצנים ישמש כמרכז קליטה רשותי. ברחבי בית הספר מספר ,ורתהוצג לביק.12.2.5

.אוכלוסיה

אין תיעוד למספר הממ"דים בבית הספר ניצנים ללא ציון גודל הממ"ד מסקירת הביקורת עולה, כי.12.2.6

מאוכלוסיית המועצה).4%ובדיקה, כי שטח הממ"דים תואם להנחיות (לפחות 

התקבל (לא מתועדת) סיור בשטח בית הספר ובהתאם לבדיקה חזותית בעבר נמסר לביקורת על ידי קב"ט המועצה, כי בוצע 

מ"ר.250הרושם, כי שטח הממ"דים בבית הספר הינו 

:ת הביקורתוהמלצ

מ"ר לכל הפחות.250יש לבצע בדיקה כי שטחי הממ"דים בבית הספר ניצנים הינו 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:מזכיר המועצהתגובת 

אור הערת הביקורת, בוצעה בדיקה של שטחי חדרי המיגון בבית הספר ניצנים. מהבדיקה עולה, כי בשטח בית הספר  6ל

מ"ר. 31- מ"ר. חדר כיתה קטנה65- מבואת דרור: חדר מחשביםמ"ר [300-חדרים ממוגנים בשטח כולל ומצטבר של כ

אוכל62-מ"ר. מבואת פשוש: חדר מוסיקה69- מוריםמ"ר. חדר 36-מבואת שחף: חדר ספרים ].מ"ר33- מ"ר. חדר 

קב"ט המועצה.אחריות: 

בוצע.ז לביצוע: "לו

תרגול מערך פס"ח.12.3

בנושא פס"ח קובע, בין היתר, כדלקמן:14.1.2008מתאריך 1/2008חוזר מנכ"ל משרד הפנים .12.3.1

ית פעילות והדרכה כמפורט:"במהלך שלוש שנות מחזוריות הפעילות תבצע הרשות המקומ

ל ידי מחוזות משרד הפנים.ע) הערכות לביקורת למערך המקומי שתבוצע 1

) תרגיל מטה לוועדות המשנה המקומית לקליטת מפונים ולטיפול בחללים.2

) הכשרה ותרגול של צוותי המתקנים (פינוי/השהייה, קליטה, תחנת ריכוז חללים, מפעילי מערכת 3

המידע הממוחשב)."

., כנדרש בהנחיות2010-2011במהלך השנים לחרוםתרגול והערכות מערך פס"ח בוצע לא .12.3.2

:מזכיר המועצהתגובת 

שיערכו נוספים , מיועד להיערך הדרכה ותרגיל של ממונה פס"ח מחוז מרכז. זאת כהכנה לתרגילים 6/12במהלך חודש 

.12/12-ו10/12בחודשים 

יו"ר ועדת משנה פס"ח.אחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.9.12עד לת

איוש בעלי תפקידים למתקני קליטה ותחנות ריכוז חללים.12.4

החרום, מגדירות את התקן ואיוש מתקני קליטה וריכוז חללים.הנחיות גופי .12.4.1

תושבים (אחראי 20,000בעלי תפקידים בתחנת ריכוז חללים לרשויות עד 11ההנחיות קובעות איוש של .12.4.2

מכניסי נפטרים.2חופרים, 2נושא מיטה, 2תחנת ריכוז חללים, עוזר אחראי/רשם, רב,  חזן, רשם, 

זאת ועוד, יו"ר ועדת פס"ח הציג לביקורת, כי .צוותי הפעולה בתחנות ריכוז החלליםטרם גובשו נוכחנו, כי.12.4.3

בעוד המשמש כבעל תפקיד בבית העלמין של המועצה בשגרה, י.ל.אחראי תחנת ריכוז חללים הינו מר 

:ת הביקורתוהמלצ

יש לערוך הדרכות ותרגול לצוותים בתחום מערך פס"ח.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מצוין בעל ,זמן קצר קודם לכן,משרד התמ"תה לאישור שהועברהרשמית בחרום בהתאם למצבת כ"א 

.אחרתפקיד 

:מזכיר המועצהתגובת 

הביקורת וההמלצות מקובלות.הערת 

יו"ר ועדת משנה פס"ח.אחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.9.12עד לת

במערך פס"חתכנוןיתיק.12.5

הערכות לקליטת אוכלוסיה וטיפול בחללים בשעת חרום, מחייבת הכנת תיקי תכנון בזמן רגיעה..12.5.1

כדלקמן:בהתאם להנחיות גורמי החרום בקונטרסט פס"ח, נקבע בין היתר, .12.5.2

בכל רשות מקומית בה פועלת ועדת משנה מקומית לפס"ח (ועדה מלאה, ועדה מצומצמת, "

נציג) יוכן ברגיעה תיק תכנון מקומי שיפרט את הערכות הרשות ואת הנתונים הדרושים לתכנון.

."ועדת המשנה תכין ברגיעה תיקי תכנון למתקנים השונים שיעודכנו מעת לעת.

מגדיר את תכולת תיקי התכנון ,ות פס"ח עליונה "תיקי תכנון במערך פס"ח"של רש11נוהל מספר .12.5.3

לנושאים השונים במערך פס"ח.

:, כדלקמןתיק למרכז קליטה נדרש להכיל בין היתרהתאם להנחיות, ב.12.5.4

תאור המתקן..א

אישור תברואי..ב

תפקיד מרכז הקליטה..ג

סדר פעולות ראשוני לאחראי מתקן..ד

בעלי תפקידים..ה

כ"א.תקן ואיוש .ו

הגדרת תפקידי סגל..ז

ציוד במרכז הקליטה..ח

נוהל אספקת מזון..ט

:ת הביקורתוהמלצ

יש להקים ולהגדיר צוותים יעודים וברורים למתקני קליטה ולתחנות ריכוז חללים. כל בעל תפקיד ידע את 

תפקידו ויוכשר לכך בהתאם. הצוותים ובעלי התפקידים יאושרו ויצוינו במצבת כ"א לחרום המאושרת על ידי 

משרד התמ"ת.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

.טפסים ואמצעים לשליטה.י

תרשים המתקן וארגונו..יא

.תיקי תכנון עדכניים ומלאים למרכז קליטה ותחנת ריכוז חלליםבמועצהאין מסקירת הביקורת עולה, כי .12.5.5

:מזכיר המועצהתגובת 

המלצת הביקורת מקובלת. יוכנו תיקי תכנון בהתאם להנחיות גופי החרום.

יו"ר ועדת משנה פס"ח.אחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.9.12עד לת

תחנת ריכוז חללים.12.6

של רשות פס"ח עליונה קובע הנחיות לטיפול הרשות בחללים.19מספר נוהל .12.6.1

תחנת ריכוז חלליםה והקמתרום, באחריות הרשות הכנחלתיק אב להערכות רשויות מקומיות בהתאם ל.12.6.2

, בתיאום עם משרד הפנים/ פס"ח.והערכות להפעלתה(תר"ח) 

כדלקמן:בתיק האבעוד נקבע.12.6.3

חללים לצורך זיהוי בהתאם לנהלי פס"ח, ולטיפול בהבאת חללים לקבורה "על המועצה להיערך להשהיית 

באמצעות הגופים העוסקים בכך ברגיעה. בשונה מהמקובל בשגרה, בשע"ח תבוצע הקבורה בשליטה מלאה 

וישירה של המועצה המקומית באמצעות "החברה קדישא" בהנחיית ועדת המשנה לפס"ח".

רשות שכנה המיועדת לשרת גם את המועצה, יש לבצע את התיאומים אם נקבעה תחנת ריכוז חללים ב"...

."וההיערכות הנדרשים לשיתוף הפעולה בחירום

שטח התארגנות בהכפי שנמסר לביקורת על ידי יו"ר ועדת פס"ח, תחנת ריכוז החללים של הרשות הינ.12.6.4

השרון.מעוצה אזורית לב לודמונ-תלמקומית למועצת בבית העלמין המקומי, המשותף 

של תחנת אותו מיקוםכפי שנמסר לביקורת, המיקום המתוכנן לתחנת ריכוז החללים של המועצה, הינו .12.6.5

.בית העלמין משותף לשתי המועצותריכוז חללים של המועצה האזורית לב השרון, זאת לאור העובדה, כי 

:ת הביקורתוהמלצ

בנתונים, טפסים ומידע למרכזי הקליטה וריכוז החללים, בהתאם יש להכין תיקי תכנון עדכניים ומלאים 

להנחיות גופי החרום.

:ת הביקורתוהמלצ

המיקום והניהול המשותף של תחנת ריכוז החללים יש לתאם למול מועצה אזורית לב השרון ורשות פס"ח, את 

בשעת חרום.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:מזכיר המועצהתגובת 

אזורית לב השרון. אום של המיקום והניהול המשותף של תחנת ריכוז חללים בחרום, למול רשות פס"ח ומועצה  יבוצע תי

יו"ר ועדת משנה פס"ח.אחריות: 

אריך ז לביצוע: "לו .30.9.12עד לת
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח א'

(בהתאם למידע שנמסר מקב"ט המועצה)מונד -במועצת תלרשימת המקלטים הציבוריים 

מיקום המקלטמס' מקלט

)2גן ציבורי (אחרי התמר -רח' האורן 1

45רח' התאנה 2

5רח' השקד 3

18רח' האלון 4

80רח' האלון 5

רח' האלון צמוד לגן האלון6

מדרום8רח' האלה 7

ממערב (וולפסון)87רח' הדקל 8

צמוד לגן השקד93רח' הדקל 9

3רח' הגפן 10

5רח' הגולן 11

42רח' מצדה 12

7רח' נבו 13

רח' משעול המוריה14

צמוד לבנק פועלים- (מוטי) 52רח' הדקל 15

23רח' הדקל 16

שכ' שפרינצק צמוד לגן הדס17

"כשכ' שפרינצק צמוד לביה18

שפרינצ'ק מאחורי המתנ"סשכ' 19

1רח' האיריס 20
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

'בנספח 

שפורסם על ידי משרד הפניםתקופתי טופס בדיקת מקלטים 
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2525251002525100252550252525252525252510050מ"ר

עילי/תת 
קרקעי

תת עילי
קרקעי

תת 
קרקעי

תת 
קרקעי

תת 
קרקעי

תת עילי
קרקעי

תת 
קרקעי

תת 
קרקעי

תת 
קרקעי

תת עילי
קרקעי

תת 
קרקעי

תת 
קרקעי

תת 
קרקעי

תת 
קרקעי

תת 
קרקעי

תת 
קרקעי

תת עילי
קרקעי

דו דו תכליתי
תכליתי

דו לאלא
תכליתי

דו 
תכלית

י

דו 
תכליתי

דו לאלאלאלא
תכליתי

דו לאלאלאלא
תכלית

י

דו לאלא
תכליתי

דו 
תכלית

י
מהות דו 

תכליתי
בית 

מדרש 
ומחסן 
בגדים

מחסן תופים
בגדים

בית 
מדרש

בתוך גן 
ילדים

ציוד 
של 

מתנ"ס

יש 
מיטות

מתנ"ס

שילוט ונגישות:

דרכי גישה 
ומילוט 
למקלט 

פנויים

דרך תקיןתקיןתקיןתקיןתקין
מילוט 
חסומה 

ללא 
נגישות

אין תקיןתקיןתקיןתקין
מפתח 

לכניסה 
ראשית. 
כניסה 

אחורית 
חסומה 
בצמחיה.

גישה תקיןתקין
חסומה 
על ידי 
צמחיה 

רבה 
ושער 

גן 
ילדים.

לא תקין. 
גישה 

חסומה.

אין תקיןתקיןתקיןתקין
מפתח. 
נפרץ. 
הושח

ת. ללא 
חשמל.

שלטי 
- הכוונה 
שלטים 

פולטי 
אור/בוהקי

ם 
מפלסטיק

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

שלט 
מי - פרטים 
מחזיק 

מפתחות 
למקלט

יש שלט 
ללא 

פרטים

יש 
שלט 
ללא 

פרטים

יש 
שלט 
ללא 

פרטים

אין בכלל 
שלט

יש 
שלט 
ללא 

פרטים

יש שלט 
ללא 

פרטים

אין בכלל 
שלט

יש 
שלט 
ללא 

פרטים

אין 
בכלל 
שלט

אין 
בכלל 
שלט

יש שלט 
ללא 

פרטים

יש 
שלט 
ללא 

פרטים

יש 
שלט 
ללא 

פרטים

אין 
בכלל 
שלט

אין בכלל 
שלט

אין 
בכלל 
שלט

אין 
בכלל 
שלט

אין 
בכלל 
שלט

אין 
בכלל 
שלט

נגישות 
לנכים

אין תקין
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין תקין
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

אין 
נגישות

תקין
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שילוט 
למתקנים: 

דלתות 
כניסה 

ויציאה. 
יציאת 
חרום. 

מפסקים. 
שקעים. 

לוח חשמל. 
טלפון. 

טלויזיה 
ורדיו. 

משאבה. 
שירותים. 

כיורים. 
מיכל מי 

שתיה. 
עזרה 

ראשונה. 
ציוד כיבוי

אין 
שלטים

אין תקין
שלטים

אין 
יםשלט

אין 
שלטים

אין תקיןתקיןחלקי
שלטים

אין תקין
שלטים

אין תקין
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

אין 
שלטים

תקיןתקין

סימון זוהר 
בתוך ובדרך 

למקלט

לא תקין. איןתקיןתקיןאיןתקיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןתקיןאין
יש פסים 
אדומים.

תקיןתקיןתקיןתקין

תקינות 
מדרגות/מע

קה

לא 
רלוונטי

לא תקיןתקיןתקיןתקין
רלוונטי

מעקה תקין
שבור

לא תקיןתקין
רלוונטי

מדרגה 
שבורה

לא תקין
רלוונטי

מדרגה תקיןתקיןתקין
שבורה

לא 
רלוונטי

סידורי 
נעילת 
מקלט 

ומפתחות

מפתח תקיןתקיןתקיןתקיןתקין
היה אצל 
כרמלה 

פייט

אין תקיןתקיןתקיןתקין
מפתח 

לכניסה 
ראשית 
(הוחלף).

כניסה תקיןתקין
דרך גן 
ילדים 

-
לקב"ט 

אין 
מפתח.

יש רק 
-למוטי 

לא תקין

תקיןתקיןתקיןתקין

פתחים:
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דלת ביטחון 
ראשית 
פלדה + 

גומיות

דלת תקיןתקיןתקין
ראשית 

לא יכולה 
- לזוז 

חסום 
ריצוף

חסר תקיןתקיןלא זזה.תקיןתקין
ידית 
נעילה 
אחת.

דלת תקיןתקיןתקין
יציאה 
חסומה 

לא 
נפתחת

אחת תקיןתקין
לא 

זזה. 
בשניה 
חסר 
ידית.

אין תקין
ידית 

לנעילת 
דלת 

ביטחון 
ראשית

פתחי 
חירום + 

גומיות

פתח תקין
חירום 

לא 
נסגר

פתח 
חירום 

לא 
נסגר

פתחי 
חירום 
חסומים

אין גישה תקין
חסום -

בבגדים

אין 
גישה.

- חלוד תקין
לא זז.

לא תקיןתקיןתקין
- תקין 

גומיות 
יבשות 

לא 
נסגר.

חסומו
ת לא 
נפתחו

ת

סולמותקיןתקיןתקין
ת 

שבורי
ם

תקין

מסגרת 
חלון חלודה

תקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןחלודתקיןתקיןתקיןחלודתקיןתקיןתקיןתקיןחלודתקיןתקין

האפשרות 
לפתיחה 

מבפנים של 
פתחי 
חירום

אין 
מפתח 

ליציאת 
חרום

פתח 
חרום 

מרותך 
ולא 
ניתן 

לפתיח
ה

פתח 
חרום 

מרותך 
ולא 
ניתן 

לפתיח
ה

יש 
סורגים 
על פתח 

חרום

פתח 
חרום 

מרותך 
ולא 
ניתן 

לפתיח
ה

פתח תקיןתקין
חרום 

מרותך 
ולא 
ניתן 

לפתיח
ה

פתח 
חרום 

מרותך 
ולא 
ניתן 

לפתיח
ה

לא תקיןתקין
ניתן 
-לצאת 

עשבים
.

חסומו
ת לא 
נפתחו

ת

פתח תקין
חרום 

מרותך 
ולא 
ניתן 

לפתיח
ה

פתח 
חרום 

מרותך 
ולא 
ניתן 

לפתיח
ה

פתח 
חרום 

מרותך 
ולא 
ניתן 

לפתיח
ה

חסר 
ידיות 
לחלונו

ת 
יציאות 

חרום

תאורה, חשמל, תקשורת ורטיבות:

רטיבות/חד
ירת 

מים/סימני 
רטיבות/עוב

ש

תקין. יש 
שיפוע 
הפוך 

בכניסה.

יש תקין
רטיבו

ת 
ונזילות

יש תקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקין
רטיבו

ת 
שלולי
ת מים

יש 
רטיבו

ת 
שלולי
ת מים

יש תקין
רטיבות 
ונזילות

תקיןתקיןתקיןתקין

תאורה 
רגילה

לא תקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקין
-עובד 

חושך

לא תקיןתקין
-עובד 

חושך

תקיןתקין

תאורת 
חרום

איןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאין

שקע פעיל 
לטלפון

איןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאין

שקע פעיל 
טלויזיה

איןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאין

שקע פעיל 
אינטרנט

איןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאין

שקעי 
חשמל 
פעילים

לא תקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקין
עובדים

לא תקיןתקין
עובדים

תקיןתקין
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ארון חשמל 
תקין/בטיח

ות חשמל

חיווט תקיןתקיןתקיןתקין
חשמל 
במדרגו

ת 
חשוף 
ומסוכן

בעיית תקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקין
-עומס 

חשמל 
חלש

ממסר תקיןתקין
פחת 
קופץ.

תקיןתקין

מקלט דו תכליתי:

קיום חוזה 
חתום 

למקלט דו 
תכליתי

לא תקין
רלוונטי

לא 
רלוונטי

אין תקין
חוזה

לא אין חוזה
רלוונטי

לא 
רלוונטי

לא 
רלוונטי

לא 
רלוונטי

לא אין חוזה
רלוונטי

לא 
רלוונטי

לא 
רלוונטי

בשימוש 
מוטי 
במני

אין 
חוזה

יש 
מיטות 
שהונחו 
לאחרונ

ה

לא 
רלוונטי

- תקין 
לדברי 
דורני.

לא ימצא 
במקלט 

ציוד/ריהוט 
התופס 
-יותר מ

20%
משטח 
המקלט

בית תקיןתקיןתקין
-מדרש ב
50%

משטח 
המקלט

אולפן 
תופים 

-ב
30%

משטח 
המקל

ט

מחסן 
-בגדים ב
80%

משטח 
המקלט

בית תקיןתקיןתקיןתקין
-מדרש ב

5%
משטח 
המקלט

80%תקיןתקיןתקין
תפוס 

בציוד של 
מוטי

יש 
-ציוד ב
50%

משטח 
המקל

ט

יש ציוד תקיןתקין
5%-ב

משטח 
המקלט

תכנית 
לפינוי ציוד 

שעות4תוך 

לא אין
רלוונטי

לא 
רלוונטי

לא איןאיןאין
רלוונטי

לא 
רלוונטי

לא 
רלוונטי

לא 
רלוונטי

לא אין
רלוונטי

לא 
רלוונטי

לא 
רלוונטי

לא איןאין
רלוונטי

לא 
רלוונטי

אין

כיורים, שירותים, מזגנים ומיכלי מים:

ברזים/כיור
ים פעילים

לא תקין
תקין

לא לא תקיןלא תקיןתקיןתקיןתקין
תקין

לא 
תקין

לא תקיןלא תקיןתקין
תקין

לא 
תקין

אין 
גישה. לא 

ניתן 
לבדוק.

ברז תקיןתקין
מים 
נוזל 

כשפתו
ח

תקין

תאי 
-שירותים 

קבוע/כימי

לא תקין
תקין

לא לא תקיןלא תקיןתקיןתקיןתקין
תקין

לא 
תקין

לא תקיןתקיןתקין
תקין

לא 
תקין

לא תקין
תקין

תקין

משאבה 
חשמלית/י

דנית

לא 
רלוונטי

לא איןאיןאיןאין
רלוונטי

קיים. אין
לא 

ניתן 
לבדוק 
תקינות

קיים. אין
לא 

ניתן 
לבדוק 
תקינות

לא 
רלוונטי

קיים. לא איןאיןאין
ניתן 

לבדוק 
תקינות

קיים. 
לא 

ניתן 
לבדוק 
תקינות

קיים. 
לא 

ניתן 
לבדוק 
תקינות

לא אין
רלוונטי
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מיכלי מים 
לשתיה 

5(קיבולת 
ליטר לכל 

40-מ"ר) 
8ליטר עד 

160מ"ר. 
32ליטר עד 

320"ר. מ
64ליטר עד 

מ"ר.

מיכל איןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאין
מים 

קבור. 
דורני 
מציין 

שמאסבס
ט והוא 
פסול.

תקיןאיןאיןאין

יש מזגן איןאיןאיןאיןיש מזגןאיןיש מזגןאיןאיןיש מזגןמזגן
חיבור 
לצנרת 
אוורור

יש מזגן איןאיןאיןאיןאיןאיןאין
חיבור 
לצנרת 
אוורור

בטיחות וניקיון כללי:

ניקיון כללי 
במקלט

עמוס תקיןתקיןתקיןתקיןתקין
מאוד 
בבגדים

תקיןתקיןתקיןתקיןלא נקיתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקין

העדר 
מיכלי גז 

בקרבת 
3המקלט (

מ')

אין. תקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקין
תקין.

תקיןתקיןתקיןתקין

סדקים/הת
רופפות 

בטון

לא תקיןתקיןתקיןתקין
ניתן 
לבדיק

ה 
הקירו

ת 
ופתחי

ם 
מכוסי
ם בבד 
שחור.

טיח תקיןתקין
מתפור

ר

תקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקין

צינורות 
-אוורור 
ניקיון 

הצינורות. 
ברגים 

מכסים. 
אטם גומי. 

תקינות 
רשתות

אין תקין
צינורו

ת 
אוורור

אין 
צינורו

ת 
אוורור

חלודים תקיןתקיןתקיןתקין
מאוד

מזגן יש תקין
חיבור 
לצנרת 
אוורור

אין 
צינורו

ת 
אוורור

אין 
צינורו

ת 
אוורור

אין 
צינורו

ת 
אוורור

תקיןתקיןתקיןתקיןתקין

תקינות 
חיבורי 

הסולמות 
לקירות 

והשלבים

לא 
רלוונטי

סולם תקין
שבור

לא תקין
רלוונטי

סולם תקיןתקיןתקיןתקיןתקין
שבור

לא תקין
רלוונטי

תקיןתקיןתקיןתקיןתקין
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
יקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ב

מס' מקלט 
לפי נספח 

א'

1234567891011121314151617181920

מערכת 
אוורור 
וסינון

איןאיןאיןאיןלא קייםאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאין

קירות 
צבועים

תקרה תקיןתקיןתקיןתקיןתקין
אקוסטי
ת נופלת

תקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקין

בטון ללא תקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןתקיןריצוף תקין
ריצוף

תקיןתקיןתקיןתקין

ציוד:

מטף כיבוי 
8עד 1(

עד 2מ"ר. 
4מ"ר. 32

מ"ר.64עד 

איןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאיןאין

תיק עזרה 
ראשונה 

(ציוד נדרש 
מפורט 

בנהלים)
אלונקות

תאורת 
חרום
פנס 

וסוללות 
רזרביות

פח אשפה

מאווררים
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
יקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ב

מס' מקלט 
לפי נספח 

א'

1234567891011121314151617181920

סיכום 
והתרשמות 

כללית

מצב טוב. 
חוסר 

באבזור 
חרום. 

אין 
תאורת 
חרום. 

אין 
תקשורת. 

אין 
שלטים.

מצב לא 
טוב.
פתח 
חרום 

לא 
ניתן 

לפתיח
ה. אין 
מים. 
אין 

אוורור. 
אין 

שלטים
 .

אין 
ציוד 
חרום.
אין 

תאורת 
חרום 
ותקשו

רת.
אין 

משאב
ה 

ומיכל 
מים.

מצב 
בינוני.
ניתן 

לשהיה 
בחרום.

יש 
רטיבו

ת.
אין 

שלטים
.

פתחי 
חרום 

לא 
שמישי

ם.
אין 

תאורת 
חרום.
אין 

תקשור
ת.

אין 
משאב

ה.
אין 

מיכל 
מים.

מצב טוב 
עם בעיות 

סגירת 
מקלט 
ויציאת 
חרום 

ות.מהותי
דלת 

ביטחון 
ראשית 
לא זזה 

ולא 
ניתנת 

לסגירה!
פתח 

יציאה 
חרום עם 
סורגים.

ללא ציוד 
חרום 
נדרש.

מצב 
בינוני.
בשימו

ש חדר 
חזרות 
לתופי

ם.
פתח 

יציאת 
חרום 

מולחם 
ולא 
ניתן 

לפתיח
ה.

חיווט 
חשמל 
גלוי 

ומסוכן
.

אין 
ציוד 

חרום, 
תקשור

ת, 
תאורת 
חרום, 
מיכל 
מים 
וכד'.

לא שמיש 
ניתן ולא 

לשהיה 
.בחרום

מצב לא 
.טוב

דלת 
ביטחון 
ראשית 

לא 
נסגרת.
יציאות 
חרום 

חסומות.

אין מים.
אין ציוד 
חרום, 

אין 
שלטים, 

אין 
תאורת 
חרום, 

אין 
משאבה 
ומיכל 
מים.

מצב 
טוב.
אין 
מים.

חוסר 
באבזור 
חרום. 

אין 
תאורת 
חרום. 

אין 
תקשור
ת. אין 
שלטים

.

מצב לא 
.טוב

יציאות 
חרום 
חסומו

.ת
מקלט 
מוזנח.
הרבה 
חלודה.

אין 
מים.
חנוק 
מאוד.
ריח 

חריף 
של 
ביוב.
ללא 
ציוד 
חרום.
ללא 

תאורת 
חרום.
ללא 

שלטים
.

מצב 
.טוב

למעט 
ידית 
נעילת 
דלת 

ביטחון 
ראשית 
חסרה.
העדר 
שילוט.
העדר 

תאורת 
חירום 
ומיכל 

מים
וציוד 
חרום.

.מצב טוב
אין 

מפתחות 
לדלת 
כניסה.
צמחיה 
גבוהה 

מפריעה 
ליציאה 
מדרך 
מילוט.
מזגן 

חיצוני 
מחובר 

דרך צנרת 
אוורור.

אין 
שלטים.
העדר 

תאורת 
חירום 
ומיכל 
מים.

מצב 
.בינוני

נזילות 
מים.

מדרגה 
שבורה

.
אין 
ציוד 
חרום.
אין 

שלטים
.

העדר 
תאורת 
חירום 
ומיכל 
מים.

מצב 
לא 
.טוב

נזילות 
מים.
אין 
מים 

בברזים
.

יציאת 
חרום 
חסומה

.
דלת 

יציאת 
חרום
לא 

ננעלת.
אין 

שלטים
.

אין 
ציוד 
חרום.
אין 

תאורת 
חרום 
ומיכל 
מים.

מקלט 
לא 

. שמיש
אין 

חשמל.
אין 
מים.
אין 

גישה 
למקלט 
(דרך גן 
ילדים)

.
מוזנח 
מאוד.
לא 

ראוי 
לשהיי

ה.

מקלט לא 
. שמיש
מלא 

בציוד של 
מוטי 
במני 

ומשמש 
בפועל 
כמחסן 

למועצה. 
רטיבות 

ללא ציוד 
חרום.

מצב 
בינוני
יש 

ציוד 
-בכ

50%
משטח 
המקל

ט.
יציאת 
חירום 
חסומה

.
ללא 

שלטים
.

ללא 
ציוד 

חירום.
ללא 

תאורת 
חרום.
ללא 
מיכל 
מים.

מקלט 
לא 

. שמיש
אין 

חשמל.

מצב 
בינוני

מדרגה 
שבורה

.
סולמו

ת 
שבורי

ם.
יציאת 
חרום 
חסומה

.
אין 

שלטים
.

אין 
תאורת 
חרום 
וציוד 
חרום.
ברז 
מים 
נוזל.

צינור 
ביוב 
שבור.

מצב 
.טוב

אין 
ידיות 
סגירה 
לדלת 

ביטחון 
ראשית 
ולפתחי 
חירום.
חסר 
ציוד 

חירום.
אין 

שלטים
.

אין 
תאורת 
חירום.

מקלט 
לא 

. שמיש
נפרץ 
והושח

ת.
הוגשה 
תלונה 
במשט
רה. 

הועבר
ה 

הזמנת 
עבודה 
לקבלן 
לתיקון

.
אין 

מפתחו
ת 

בסיור.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
יקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ב

נספח ד'

פס"חרשותשל 18נוהל מס' טופס בדיקת ציוד חרום תקופתי דוגמה ל
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד שנקבע להגשתו למועצה,

'הנספח 

טופס ספירת מצאי לציוד חרום בהתאם לנהלי פס"ח
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד שנקבע להגשתו למועצה,



256מתוך114עמוד
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מונד-מועצה מקומית תל

דו"ח הביקורת

בנושא

בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך

*-*-*-* -*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-* -*-*-*
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

לשכת ראש המועצה

הערות ראש המועצה

המועצה לקחה לתשומת ליבה את הערות המבקר וכבר במהלך ביקורת, החל טיפול במרבית הליקויים.

ואבטחת מוסדות חינוך בפרט.הנחתי את העוסקים במלאכה להקפיד בכל הקשור לבטיחות בכלל ובטיחות 

בוצעו פגישות ומתן הנחיות לחברת האבטחה ולמאבטחים בשערי מוסדות החינוך להקפיד לבצע רישום נכנסים, סיורים וביצוע 

אבטחה נאותה של התלמידים ומוסדות החינוך בהתאם להנחיות.

בנושאים שונים ובכלל זה: נהלי כניסה ויציאה ממוסדות חודדו הנחיות למנהלי בתי ספר, לעב"טים במוסדות החינוך ולגננות 

חינוך, יציאה לטיולים, דיווחים תקופתיים וכד'.

בוצע תחקיר והפקת לקחים בכל הקשור לבטיחות מתקני משחק במוסדות החינוך. מרבית הליקויים קיבלו מענה מיידי תוך 

השקעת תשומות הנדרשות להבטחת בטיחות התלמידים. 

.בשימוש הילדיםמתקני המשחקטיפול שוטף ואיכותי בנת בימים אלה ביצוע התקשרות עם חברת אחזקה להמועצה בוח

לאור הביקורת, בוצעה בדיקה של מרכבי הביטחון במוסדות החינוך ותיעודם כנדרש.

ות בכלל ובנושאי ניתנה הנחיה לעובדי המועצה ליטול חלק בימי עיון והשתלמויות על מנת לשפר את תהליכי העבודה והבקיא

.2013ביטחון ואבטחה בפרט, והדבר אף קיבל ביטוי בהגדלה משמעותית של סעיף זה בתקציב המועצה לשנת 

בכבוד רב,

שלמה רצבי

ראש המועצה
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ענייניםתוכן 

117..............................................................................................................................כללי.1

118..............................................................................................................הביקורתמטרת.2

118....................................................................................................................מתודולוגיה.3

119.............................................................................................................הממצאיםעיקרי.4

131.........................................................................חינוךבמוסדותוהשמירההאבטחהמערך.5

136..............................................................................חינוךבמוסדותמשחקמתקניבטיחות.6

144....................................................מצוקהולחצנימוגניםמרחבים, חינוךבמוסדותביקורות.7

148................................................................................................וסיוריםבטיוליםבטיחות.8

150......................................................................חינוךלמוסדותבטיחותואישורימינויכתבי.9

152.......................................................................שנתיתעבודהותוכנית) ק"תמל(מוסדתיק.10

155........................................................................................ותרגיליםהדרכות, השתלמויות.11

159.................................................................................................ושנתיחודשיפעילותדוח.12
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

כללי.1

, הינו מהותי וחשוב הן ברגיעה והן בחרוםומוסדות חינוך,בטיחות והיערכות לחירום במערכת החינוך,ביטחוןמערך .1.1

.התלמידיםשלומם וביטחונם של הילדיםלהבטיח אתעל מנת, 

.ת גן טרום חובה ועד כיתה י"במשכב,את כל מוסדות החינוך בעלי סמל מוסדמוסדות החינוך כוללים.1.2

גני ילדים.22-בתי ספר ו5מונד -במועצת תל.1.3

תלמידים.-ילדים4,000-במוסדות החינוך של המועצה לומדים מדי יום, למעלה מ.1.4

את הנושאים הבאים:תחומי הפעילות העיקריים בנושא בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך כולל, בין היתר,.1.5

ביטחון תלמידי מוסדות החינוך בפעילות בית ספרית ופעילות חוץ בית ספרית..1.5.1

בבטיחות מוסדות החינוך ובפעילות חוץ בית ספרית.פרסום נוהלי.1.5.2

ביצוע ביקורות בנושאי ביטחון, בטיחות, שע"ח וטיולים..1.5.3

מוסדות חינוך בהערכות והכנה לשעת חרום.הדרכה ותרגולתכנון,פרסום,.1.5.4

משרד החינוך באמצעות אגף בכיר לביטחון, שעת חרום ובטיחות, פרסם הוראות רגולטוריות רבות ומקיפות (בכלל .1.6

זה: חוזרי מנכ"ל, נהלים, הנחיות וכד'), בתחום בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך.

קב"ט המועצה.מערך הבטיחות ואבטחת מוסדות חינוך מנוהל על ידי.1.7

רכזי ביטחון בטיחות בנוסף, מחלקת הביטחון במועצה, מנהלת את מערך הבטיחות ואבטחת מוסדות חינוך באמצעות .1.8

.המועצההמונחים ע"י קב"ט במוסד החינוכי, גננות ועובדי הוראה,)"עב"טיםלהלן: "ושע"ח בית ספריים (

5מטעם חברת "תום אבטחה" מועצה מוצבים המועצה התקשרה עם חברת שמירה "תום אבטחה". ברחבי ה.1.9

מאבטחים אחד בכל בית ספר, מאבטח באשכול גנים וסייר.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מטרת הביקורת.2

מונד, - נאותות בטיחות ואבטחת התלמידים במוסדות החינוך ברחבי המועצה המקומית תללבחון את מטרת הביקורת 

ובכלל זה:

לבעלי תפקידים.כתבי מינויבדיקת קיומי .2.1

תקינות וקיום אישורי בטיחות למוסדות חינוך.בדיקת .2.2

.תוכנית עבודהקיום.2.3

.השתלמויות, הדרכות ותרגיליםנאותות ביצוע .2.4

.מוסד חינוכיהכולל פרטים נדרשים לכל"תיק מוסדבחינת ".2.5

.בדיקת תקינות מרכיבי ביטחון וציוד חרום.2.6

במוסדות חינוך.מערך השמירהבחינת נאותות .2.7

.ידוח פעילות חודשי ושנת.2.8

.בטיחות בטיולים וסיורים.2.9

מתודולוגיה.3

שוחחנו עם בעלי התפקידים הבאים:.3.1

 מזכיר המועצה.-דדי דהןמר

קב"ט המועצה.-מר איציק דורני

 מנהל בי"ס "רבין".-מר ישראל וילוז'ני

מנהלת גני ילדים במועצה-גב' חדווה במני.

חברת שחר אסיסטנט.ממונה בטיחות מתקני משחק מעם -מר גדי ליס

מאבטח בית ספר "רבין" מטעם חברת "בן אבטחה"-מר בן מזרחי

מאבטחת בית ספר "ניצנים" מטעם חברת "בן אבטחה".-גב' בת אל שלום

כתבי מינוי.עיינו וסקרנו .3.2

בחנו תוכניות עבודה ודיווחי ביצוע תרגילים..3.3

סקרנו אישורי בטיחות למוסדות חינוך..3.4

מוסד.סקרנו תיקי .3.5

בחנו דוחות חודשיים, שנתיים ואירועים חריגים..3.6

בוצעו ביקורי פתע ותצפיות בשטח לבחינת תפקוד מאבטחי מוסדות חינוך..3.7
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

עיקרי הממצאים.4

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

1.

ביצעה בדיקת פתע לבחינת תפקוד הביקורת 

המאבטח בבית ספר "רבין" בתאריך 

28.11.12.

הביקורת הופתעה לגלות, כי בזמן שנכנסים 

הורים רבים לבית הספר, מספר רב של 

מאבטח ילדים עולים להסעות אוטובוסים, 

בש עם חבר בתוך - בית הספר משחק שש

ובאופן מעשי, לא מאבטח עמדת השמירה

ליית התלמידים בטרמינל את בית הספר וע

ההסעות לאוטובוסים.

דווח לביקורת, על ידי מנהל בי"ס וקב"ט הרשות, כי 

בתוך שבוע אחד בו המאבטח באירוע חוזרהמדובר 

בעמדת השמירה.תלמידיםשיחק ועישן עם 

5.1

יש לבצע תחקיר לאירוע והפעלת הסנקציות המצוינות 

כי בזמן בהסכם ההתקשרות עם חברת השמירה, לעובדה 

הקריטי ביותר לביצוע אבטחה בבית הספר, המאבטח 

בש" עם חברים בעמדת השמירה.-משחק "שש

עוד באותו היום נשלח דואר אלקטרוני לחברת .א

השמירה בו ניתן דיווח על האירוע ומתן הודעה 

₪.1,000שחברת השמירה נקנסת בסך 

.8.12.12המאבטח יסיים את תפקידו ביום ו' .ב
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

2.

לביצוע ביקורות למאבטחי מוסדות אין תיעוד 

החינוך תל מונד, בתדירות כנדרש בנהלי 

משרד החינוך.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על 

הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד 

.25.7.12החינוך, שבוצעה במועצה בתאריך 

5.1

לכל ,יש לבצע ביקורות יזומות למאבטחי מוסדות חינוך

הפחות אחת לחודש, תוך תיעוד הביקורת בטופס הייעודי 

לכך, זאת בהתאם לדרישות משרד החינוך.

תבוצע הקפדה לביצוע בקרה ברמה חודשית למאבטחי בתי 

הספר. הבדיקה תתועד בדוח חודשי כנדרש.

3.

2-שהביקורת ביצעה בותצפית בביקורת פתע 

בתאריך בתי ספר ("רבין" ו"ניצנים")

לא מנוהל בתי הספר 2-נמצא, כי ב28.11.12

יומן מבקרים וללא רישום הנכנסים 

., כנדרשוהיוצאים מבית הספר

יש לנהל יומן מבקרים כנדרש בנהלי משרד החינוך.5.2

ניתנה הנחיה מיידית לחברת השמירה ולכל המאבטחים 

לבצע רישום של הנכנסים והיוצאים ביומן המבקרים 

לכך.הייעודי 

לאור הערת הביקורת, הוגש קלסר חדש לכל מאבטח.

4.

בביקורת פתע שבוצעה בבתי הספר "רבין" 

לא מבצעים סריקות ו"ניצנים" עולה, כי 

, לאיתור חפצים חשודים כנדרש בנהלים

יומן הסריקות אינו כרוך ולא מתועד.

יש לנהל יומן סריקות כנדרש בנהלי משרד החינוך.5.3

מיידית לחברת השמירה ולכל המאבטחים ניתנה הנחיה 

לבצע סריקות על פי הנחיות המשטרה ומשרד החינוך, 

ולציין זאת בחתימת המאבטח, ביומן הסריקות הייעודי 

לכך.

לאור הערת הביקורת, הוגש קלסר חדש לכל מאבטח.

5.

לכל המאבטחים הוצג אישור ממשטרת 

.תקין- ישראל להעדר עבירות מין 

, 15.11.12ביום הבדיקה, בבית ספר ניצנים

הוצב מאבטח חדש (ללא ידיעת המועצה) 

ובגינו למועצה לא היה אישור להעדר עבירות 

מין.

5.4
יש לתעד ולדרוש אישורים להעדר עבירות מין, גם 

למאבטחים מחליפים וזמניים.

מבוצע.

ניתנה הנחיה לחברת השמירה להקפיד שאם יש מאבטח 

שור עבירות מין.חדש, יש להציג בגינו העדר אי
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

6.
שבוצעו עם לסיכומי הראיונותקיים תיעוד

.תקין–המאבטחים 
5.5

7.

טרם עוגנו נהלי במוסדות החינוך במועצה 

בכלל זה: אי מתן (כניסה למוסד החינוכי

להיכנס למוסד החינוכי ללא למבקריםאפשרות 

, רישום נכנסים המבקראישור, בדיקת תכולת תיק

.ויוצאים וכד')

5.6
יש לעגן נוהל כניסה למוסדות חינוך כנדרש בהנחיות משרד 

החינוך.

הועברה הנחיה בתחילת שנת הלימודים תשע"ג למנהלי 

בתי ספר להגיש נוהל עבודה בנושא כניסה ויציאה מבתי 

הספר.

קב"ט הרשות העביר דרישה נוספת בנושא זה למנהלי 

מוסדות חינוך באופן מיידי.

8.

אישורי הבטיחות למתקני משחק במוסדות 

חינוך ברשות המועצה למועד הביקורת 

ופגי תוקףאינם עדכניים-26.11.12בתאריך 

).2010(הופקו בחודש דצמבר 

11- חודשים (כרב של לאמור: במשך מספר 

אין ברשות המועצה -) 2012חודשים בשנת 

למתקני המשחק אישורי תקינות שנתיים

כנדרש.במוסדות חינוך 

6.1
יש לפעול בהקדם לבדיקת מתקני המשחק והנפקת אישורי 

בטיחות שנתיים כנדרש ובמועד.

מיד לאחר הביקורת הועברו למנהלת גני ילדים במועצה, 

4גני ילדים בהתניה מעל גיל 21דוחות בדיקה שנתיים של 

התקנים).(בגין גן חדש אחד, יש אישור התקנה של מכון
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

9.

, בהם באישור הבדיקה גני ילדים4נמצאו 

מצוין, 10/12השנתי של מכון התקנים מחודש 

"לא כי המתקנים בשימוש הילדים 

לדרישות התקן וכוללים ליקוייםמתאימים"

(במקרה אחד אף מוגדר חמורים""

.כ"קריטי")

למרות שבדוח מכון התקנים מצוין בהדגשה, 

הפעלתו עד לתיקונו""על בעל המתקן למנועכי 

לא היה ידוע האמור בדוח מכון התקנים-

לגורם כלשהו במועצה

(הדוחות ממכון התקנים נמסרו לחברת שחר 

אשר אסיסטנס שמתחזקים את מתקני המשחק ו

.הוזמנו על ידם)

6.2

יש לטפל בליקויים שהוצגו על ידי מכון התקנים .א

במתקני המשחק במוסדות החינוך.

אישור מעודכן של מכון התקנים, כי יש לקבל בהקדם.ב

המתקנים במקרים בהם מכון התקנים קבע בחוות 

תקינים וניתן לעשות -הדעת שלו כי הם אינם תקניים 

בהם שימוש.

-(מתוך ה3-הליקויים שהוצגו בדוחות מכון התקנים ב.א

) גני ילדים, תוקנו באופן מיידי.4

למתקני בגן אחד, נדרש להעביר פרגולה גדולה שצמודה .ב

משחק ממקומה. בוצעה פניה לחברה המתמחה בתחום, 

לביצוע העבודה.

10.

גני ילדים, בהם אישור הבטיחות 5נמצאו 

מעל השנתי ניתן בהתניה והחרגה בגין ילדים

, בעוד המתקנים הותקנו בגנים בהם 4גיל 

אשר , 4לגיל מתחתלומדים בפועל ילדים 

עושים שימוש במתקנים אלה.

6.3

יש לוודא כי הבדיקה השנתית מבוצעת בהתאם .א

להוראות החלות על גיל הילדים העושים שימוש 

במתקני המשחק. 

, יש 4במידה ויש גנים בהם לומדים ילדים מתחת לגיל .ב

לבצע את הבדיקה השנתית תוך קביעה בחוות הדעת 

של הגורם המוסמך לכך, כי המתקנים מתאימים "לכל 

הגלאים".

מיידית, בכתב, לחברה המתחזקת להמציא הועברה דרישה 

אישורי בטיחות שנתיים המתאימים לגיל הילדים העושים 

שימוש במתקני המשחק בגני הילדים.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

11.

דוחות הבדיקה החודשיים לתקינות מתקני 

ציון חוות דעת באם יםלא כוללהמשחק,

המתקנים תקינים או לאו, והדוח אינו נחתם 

על ידי הגורם הנדרש לאשר את הבדיקה, 

כנדרש בטופס.

6.4

יש להוסיף בדוח הבדיקה החודשי סיכום חוות הדעת .א

ולקבוע באופן חד משמעי, באם מתקני המשחק תקינים 

או לאו ולסווג את מהות הליקוי "קל", "בינוני", 

ריטי"."חמור" ו"ק

יש לוודא כי דוחות הבדיקה החודשיים נחתמים .ב

כנדרש.

ניתנה הנחיה מיידית לקבלן המתחזק, לציין בכל דוח 

בדיקה חודשי, באם מתקני המשחק שנבדקו תקינים 

ולחתום על ידי הגורם המוסמך במטרה לאשר את 

הבדיקה.

12.

אין תיעוד לביצוע ביקורות במוסדות החינוך 

הייעודי, כנדרש בנוהלי במועצה ומילוי הדוח 

פעמים בשנה.3משרד החינוך לפחות 
7.1

יש לבצע ביקורות ובדיקות שוטפות במוסדות החינוך 

ברחבי המועצה ותיעודן בדוח הייעודי, כנדרש בנהלי משרד 

החינוך.

מכלול האחריות של קב"ט המועצה, כל שכן, לאור .א

תשומת הלב הנדרשת בנושא הערכות לחרום, יוצרת 

משאבים וכח האדם אינם מתאימים למילוי מצב שה

המשימות.

יש צורך בהקצאת תוספת כ"א ומשאבים, במטרה .ב

להתמודד כראוי עם מכלול ההנחיות הרגולטוריות.

יש חשיבות ליישם את אישור הממונה על הביטחון .ג

למינוי קב"ט מוס"ח 30.7.12במשרד החינוך מתאריך 

משרד בחצי משרה, במימון מחצית מהעלות על ידי 

החינוך.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

13.

אין מבוצעות ביקורות ובדיקות מרכיבי 

הביטחון במוסדות החינוך על ידי קב"ט 

הרשות. 

אין ריכוז של תקינות מרכיבי כמו כן, 

בגין כל מוסד חינוכי, כנדרש בנהלי הביטחון

משרד החינוך.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על 

במשרד הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות 

.25.7.12החינוך, שבוצעה במועצה בתאריך 

7.2

יש לבצע ביקורות ובדיקות שוטפות במוסדות החינוך .א

ברחבי המועצה ותיעודן בדוח הייעודי, כנדרש בנהלי 

משרד החינוך. 

יש לבצע ביקורות ובדיקות מרכיבי הביטחון במוסדות .ב

החינוך על ידי קב"ט הרשות וריכוז הממצאים, כנדרש 

משרד החינוך.בהנחיות

לאור הערת הביקורת, קב"ט המועצה ביצע באופן מיידי 

בדיקה וריכוז של מרכיבי הביטחון במוסדות 12/12בחודש 

החינוך.

בדיקה כאמור, תבוצע פעמיים בשנה כנדרש.

14.

הביקורת ביצעה תרגיל לבדיקת זמן התגובה 

מרגע לחיצה על לחצן המצוקה במספר גני 

.27.11.12תגובה, בתאריך ילדים ועד לקבלת 

בתרגיל שבוצע, המוקד שקיבל את הקריאה 

ויצר קשר עם גני הגיב מלחצן המצוקה 

.תקין-עד כדקה הילדים 

7.3

15.

בבית ספר "רבין" אין מתחם ממוגן (ממ"ד) 

תלמידים בבית הספר.700- לכ

גני ילדים אין ממ"ד.12-בכמו כן,

7.4

ובגני הילדים יהיו מרחבים יש לוודא ולפעול, שבבתי הספר 

מוגנים ומקלוט לכל תלמידי מוסדות החינוך ברחבי 

המועצה.

רשות מל"ח מקומית תיתן הנחיה לביצוע לימודים 

במשמרות.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

16.

כלל לא מעבירים, באופן גני הילדים במועצה 

גורף, תוכנית טיולים שנתית לקב"ט 

.המועצה

) לא הועברה תוכנית 80%בתי ספר (4-ב

לשנת הלימודים תשע"ג לקב"ט טיולים 

.הרשות

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על 

הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד 

.25.7.12החינוך, שבוצעה במועצה בתאריך 

8.1

יש לוודא שתוכניות הטיולים של כל מוסדות החינוך 

במועצה, מועברות בתחילת שנת הלימודים לקב"ט 

הרשות.

פגישה בנושא עם מפקחת על הגננים בנוכחות התקיימה .א

מנהלת גני ילדים במועצה וכל הגננות.

ניתנה הנחיה מיידית לכל הגננות להעביר את כל .ב

הדרישות בנושא בטיחות וביטחון לקב"ט המועצה 

ובכלל זה, תוכנית טיולים שנתית.

ידווח למפקחת.–סוכם, שכל חריגה של גננת .ג
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

17.

לא מבוצעות בדיקות או ביקורות מקרים בהם

יציאה לטיול על ידי קב"ט המועצה, כנדרש 

בהנחיות.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על 

הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד 

.25.7.12החינוך, שבוצעה במועצה בתאריך 

8.2

יש לבצע ביקורות הערכות לטיולים במוסדות חינוך, 

להנחיות משרד החינוך. כל הבדיקות בהתאם לנהלים ו

והביקורות יחתמו ויתועדו בתיקי המוסד החינוכי.

מכלול האחריות של קב"ט המועצה, כל שכן, לאור .א

תשומת הלב הנדרשת בנושא הערכות לחרום, יוצרת 

כח האדם אינם מתאימים למילוי ומצב שהמשאבים 

המשימות.

יש צורך בהקצאת תוספת כ"א ומשאבים, במטרה .ב

להתמודד כראוי עם מכלול ההנחיות הרגולטוריות.

יש חשיבות ליישם את אישור הממונה על הביטחון .ג

למינוי קב"ט מוס"ח 30.7.12במשרד החינוך מתאריך 

בחצי משרה, במימון מחצית מהעלות על ידי משרד 

החינוך.

בכל מקרה, קב"ט המועצה יפעל באופן נמרץ, ליישום .ד

המלצת המבקר.

18.
לכל בתי הספר במועצה מונה עב"ט. המינוי 

9.1.תקין-אושר על ידי קב"ט המועצה 

19.

קיים תיעוד ל"כתב -בבתי הספר שנדגמו 

מינוי" עב"ט בחתימת מנהל בית הספר, 

–הכולל את פירוט האחריות של העב"ט 

.תקין

9.1

20.
למוסדות החינוך במועצה (בתי ספר וגנים), 

9.2.תקין- יש אישור בטיחות כנדרש 
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

21.

אין מנוהל תיק מוסד חינוכי (תמל"ק) לבתי 

.הספר ברחבי המועצה

מנהל קלסר עם ,נציין, כי קב"ט המועצה

ים נפרדים לכל בית ספר, הכולל חלק צחוצ

מהנתונים הנדרשים בתיק תמל"ק.

מביקורת הממונה על המדובר בהערה חוזרת 

הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד 

.25.7.12החינוך, שבוצעה במועצה בתאריך

10.1

לכל מוסד חינוכי, כנדרש בהנחיות משרד תמל"קיש להכין 

החינוך ובמטרה לנהל את מערך הבטיחות, אבטחה 

והערכות לשעת חרום במוסדות חינוך באופן נאות.

שברשות קב"ט המועצה ירועננו והמסמכים תיקי הביטחון 

הנדרשים יושלמו.

22.

תוכניות עבודה לכל מוסד חינוכי (בתי ספר 

לא הוכנו כלל בשנת הלימודים וגני ילדים), 

וגם לא בשנת הלימודים הקודמת גתשע"

.בתשע"

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על 

הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד 

.25.7.12ך, שבוצעה במועצה בתאריך החינו

10.2

יש להכין תוכנית עבודה שנתית לכל מוסד חינוכי, כנדרש 

בהנחיות משרד החינוך ובמטרה לנהל את מערך הבטיחות, 

אבטחה והערכות לשעת חרום במוסדות חינוך באופן 

נאות.

הועברה דרישה לעב"טים וגננות במוסדות חינוך להעביר 

תוכנית עבודה שנתית.

23.

לא הוכנה כלל תוכנית עבודה לקב"ט רשותי, 

בשנת הלימודים תשע"ג וגם לא בשנת 

.הלימודים הקודמת תשע"ב

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על 

הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד 

.25.7.12החינוך, שבוצעה במועצה בתאריך 

10.3

הרשות, כנדרש יש להכין תוכנית עבודה שנתית לקב"ט 

בהנחיות משרד החינוך ובמטרה לנהל את מערך הבטיחות, 

אבטחה והערכות לשעת חרום באופן נאות.
תוכנית עבודה כאמור תבוצע.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

24.

אין מבוצע במועצה הליך של ביצוע מול תכנון 

, לבחינת עמידת לתוכנית העבודה השנתית

מחלקת הביטחון ובתי הספר במשימות 

נאותה של הנדרשות להבטחת הערכות

מוסדות החינוך בנושאי בטיחות, הערכות 

לחרום ואבטחה.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על 

הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד 

.25.7.12החינוך, שבוצעה במועצה בתאריך 

10.4

יש להכין תוכנית עבודה שנתית ולבצע מעקב ביצוע מול 

כות נאותה של מוסדות תכנון אחת לחודש, להבטחת הער

החינוך בנושאי בטיחות, הערכות לחרום ואבטחה 

במועצה.

מכלול האחריות של קב"ט המועצה, כל שכן, לאור .א

תשומת הלב הנדרשת בנושא הערכות לחרום, יוצרת 

מצב שהמשאבים וכח האדם אינם מתאימים למילוי 

המשימות.

יש צורך בהקצאת תוספת כ"א ומשאבים, במטרה .ב

כראוי עם מכלול ההנחיות הרגולטוריות.להתמודד 

יש חשיבות ליישם את אישור הממונה על הביטחון .ג

למינוי קב"ט מוס"ח 30.7.12במשרד החינוך מתאריך 

בחצי משרה, במימון מחצית מהעלות על ידי משרד 

החינוך.

25.

בעלי התפקידים במוסדות החינוך שברחבי 

לא עברו ו/או השתתפו המועצה, 

וההדרכות במהלך שנת השתלמויות ב

. תשע"ג או תשע"בהלימודים

קב"ט המועצה לא השתתף באף כמו כן, 

מפגש של פורום קב"טי מוסדות חינוך 

מחוזי.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על 

הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד 

.25.7.12החינוך, שבוצעה במועצה בתאריך 

11.1

השתלמויות, רענונים והדרכות יש לקדם ולבצע .א

לבעלי התפקידים במוסדות החינוך, לכל הפחות, 

בהתאם להוראות ולכנסים המפורטים בהנחיות 

משרד החינוך.

יש חשיבות שקב"ט המועצה ישתתף במפגשי פורום .ב

קב"טי מוסדות חינוך מחוזי של משרד החינוך.

העב"טים במוסדות החינוך אכן לא השתתפו בהכשרה .א

של משרד החינוך, לאור דחיית ההדרכה על ידי משרד 

החינוך. 

לאחרונה נקבע מועד חדש לביצוע ההדרכה על ידי .ב

משרד החינוך. בהדרכה מיועדת זו, עב"טי מוסדות 

החינוך במועצה ייטלו חלק.

קב"ט המועצה אכן לא נוטל חלק בפורום קב"טי .ג

עקב אילוצי זמן.–ות חינוך מוסד
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

26.
במוסדות חינוך העדר תיעוד לביצוע תרגילים 

11.2כנדרש בהנחיות משרד החינוך.

יש להקפיד לבצע תרגילים במוסדות חינוך ולתעד את 

התרגילים כנדרש, זאת במטרה לשפר את הערכות והרמה 

המקצועית של בעלי התפקידים והתלמידים במוסד 

החינוכי.

המקרים התרגילים מבוצעים. תבוצע הקפדה במרבית 

לדיווח התרגילים ותיעודם בטופס הייעודי של הנדרש 

בהנחיות משרד החינוך.

27.

אין תיעוד מסודר להפצת הנחיות ביטחון 

ולגני ואבטחה של משרד החינוך לבתי הספר 

.ילדים

כך לשם המחשה: הנחיות משרד החינוך 

לחג החנוכה תשע"ג, נשלחו בדואר 

אלקטרוני רק לבתי הספר ולא נשלחו לגני 

ילדים.

לחג החנוכה הביקורת, הופצו ההנחיות ממצאילאור 

גם לגני הילדים.תשע"ג, 

11.3

יש להקפיד להפיץ את הנחיות משרד החינוך בנושאי 

ביטחון ובטיחות למנהלי בתי הספר, לעב"טים במוסדות 

חינוך ולכל הגנים.

חיות הבטיחות לחג לאור הערת הביקורת, נשלחו ההנ.א

החנוכה תשע"ג גם לגני ילדים.

כיום, קב"ט המועצה פתח קבוצה במייל ושולח את כל .ב

ההנחיות בקובץ לכל מוסדות החינוך ובכלל זה, גם לגני 

הילדים.

תבוצע הקפדה לשלוח את ההנחיות ולציין זאת בקסלר .ג

יעודי.

28.

אין תיעוד לביצוע פגישות עבודה בין קב"ט 

בתי הספר, מנהלות הגנים המועצה למנהלי

, כנדרש בנהלי והעב"טים במוסדות החינוך

משרד החינוך.

11.4

יש לקיים פגישות עבודה תדירות ושוטפות של קב"ט .א

המועצה עם מנהלי ועב"טים במוסדות חינוך.

הפגישות יהיו מתועדות בסיכומי פגישה שיופצו לכל .ב

בעלי התפקידים הרלוונטיים.

עם מנהלי מוסדות חינוך, גני מעתה כל פגישות העבודה

ילדים ועב"טים יתועדו בסיכום פגישה שיופץ לבעלי 

התפקידים.

כמו כן, יקבעו מועדי פגישות עתידיות בכל מוסדות 

החינוך.

29.

אין מועברים כלל דיווחים למועד הביקורת, 

מבתי ספר (ד"ח עב"ט חודשי) חודשיים

, כנדרש ובגין חלק גדול מגני הילדים

.שרד החינוךבהנחיות מ

12.1
יש להקפיד למלא באופן נאות ומלא את דוח הפעילות 

החודשי ולהעביר לקב"ט הרשות בתחילת כל חודש עוקב.

לאור הערת הביקורת, בוצעה פניה מקב"ט הרשות לכל 

מוסדות החינוך להקפיד להגיש דוחות חודשיים כנדרש.

בתי הספר החלו להעביר דוחות חודשיים 12/12בחודש 

כנדרש.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובת המועצההמלצה

30.

מסקירת הביקורת עולה, כי קב"ט הרשות 

מגיש דו"ח חודשי, אך הדוח מוגש באופן 

ולא שאינו מכיל את כל הנתונים הנדרשים

משקף את הפעילות החודשית שבוצעה על 

.ידי קב"ט הרשות

בשנת הלימודים החודשיים כך לשם המחשה: הדוחות 

תשע"ג, לא כללו התייחסות לביצוע תרגילים במקום 

המיועד לכך בדוח, לא צוינו מועדי ביקורות במוסדות 

חינוך, לא צורפו סיכומי פגישות עם מנהלי בתי ספר 

ועב"טים, לא צוין באם יש בעיות הנדרשות טיפול של 

המחוז וכד'.

12.2

יש למלא באופן נאות את כל הפעילויות שבוצעו על ידי 

קב"ט הרשות בגין החודש המדווח ובכלל זה, מתן 

סות באם יש ליקויים הנדרשים להיות מטופלים על התייח

ידי המחוז.

תבוצע בחינה לשיפור פורמט הדוח המדווח וציון מפורש 

של הפעילויות שבוצעו.

31.
של קב"ט אין תיעוד לדוח פעילות שנתי 

.ת הלימוד תשע"בהרשות, בגין שנ
12.3

יש לערוך ולתעד את דוחות סיכום שנת לימוד קודמת, 

משרד החינוך.כנדרש בהנחות

לאחר שתוכן תוכנית שנתית, יבוצע דיווח בכל סוף הנשה, 

על ישום וביצוע התוכנית.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מערך האבטחה והשמירה במוסדות חינוך.5

ביקורת מאבטחים במוסדות חינוך.5.1

מאבטח מוסד חינוכי הינו בעל תפקיד רגיש וחיוני במערך האבטחה במוסדות החינוך. עצם קיום .5.1.1

התרעה למניעת אירועים חריגים מחד ומתן מענה בעת אבטחה יעילה במוסדות חינוך, מהווה 

התרחשות אירוע חרום בפועל מנגד.

בהתאם לנהלי משרד החינוך, יש לבצע ביקורות למאבטחי מוסדות חינוך..5.1.2

משרד החינוך, עיגן טופס בדיקה יעודי למאבטח מוסד חינוכי אשר יתועד בתיק המוסד החינוכי..5.1.3

ביקורת מאבטח שיש למלא.דוגמה לטופס -מצורף כנספח ד' 

בין היתר נקבע בנוהל משרד החינוך, כדלקמן:.5.1.4

. עותקי דוחות ביקורת אחת לחודשיבצע ביקורת יזומה (על בסיס הטופס המצ"ב) קב"ט מוס"ח רשותי"

הקב"ט ימצאו בתמל"ק המתאים במשרדו".

בשעה 28.11.12הביקורת ביצעה בדיקת פתע לבחינת תפקוד המאבטח בבית ספר "רבין" בתאריך .5.1.5

, עת סיום הלימודים תנועה ערה בבית הספר של הורים ועליית תלמידים רבים להסעות.13:00

הביקורת הופתעה לגלות, כי בזמן שנכנסים הורים רבים לבית הספר, מספר רב של ילדים עולים 

ובאופן בש עם חבר בתוך עמדת השמירה-מאבטח בית הספר משחק ששלהסעות אוטובוסים, 

שי, לא מאבטח את בית הספר ועליית התלמידים בטרמינל ההסעות לאוטובוסים.מע

להלן תמונה להמחשה:
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

שאותו מאבטח המדובר בפעם ראשונהאין קב"ט המועצה, כי מנהל בית הספרהוצג לביקורת על ידי

- כי המאבטח משחק "שששבוע קודם לכן,, וכי מנהל בית הספר התריע "נתפס" מתרשל בתפקידו

.עם תלמידים, במהלך המשמרתבעמדת השמירהומעשן בש" 

ביקורות למאבטחי מוסדות החינוך, כנדרש בנהלי תיעוד לביצועאין מסקירת הביקורת עולה, כי .5.1.6

משרד החינוך.

.17.5.12, דוח אחד בלבד מתאריך 11/12הוצג לביקורת בחודש 

על הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, שבוצעה במועצה המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה 

.25.7.12בתאריך 

ניהול יומן מבקרים.5.2

בהתאם לנהלי משרד החינוך, בכל בית ספר ינוהל יומן מבקרים..5.2.1

היתר נקבע בנוהל כדלקמן:בין.5.2.2

"ביומן ירשמו כל המבקרים אשר נכנסו לתוך שטח המוסד (ראה נספח ב').

היומן ינוהל ע"י מאבטח. היומן יהיה כרוך. היומן יימצא כל העת בעמדת מאבטח. בסוף שנת הלימודים 

היומן יעבור לתיוק לתמל"ק אצל קב"ט המוס"ח ברשות למשך שנת לימודים נוספת".

נמצא, 28.11.12בתאריך בתי ספר ("רבין" ו"ניצנים")2-שהביקורת ביצעה בותצפית בביקורת פתע .5.2.3

, כנדרש.לא מנוהל יומן מבקרים וללא רישום הנכנסים והיוצאים מבית הספרבתי הספר 2-כי ב

המלצת הביקורת:

יש לנהל יומן מבקרים כנדרש בנהלי משרד החינוך.

המלצת הביקורת:

יש לבצע ביקורות יזומות למאבטחי מוסדות חינוך במועצת חוף השרון, לכל הפחות אחת לחודש, תוך .א

תיעוד הביקורת בטופס הייעודי לכך, זאת בהתאם לדרישות משרד החינוך.

לבצע תחקיר לאירוע והפעלת הסנקציות המצוינות בהסכם ההתקשרות עם חברת השמירה, יש .ב

בש" עם חברים -לעובדה כי בזמן הקריטי ביותר לביצוע אבטחה בבית הספר, המאבטח משחק "שש

בעמדת השמירה.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

סיוריםניהול יומן .5.3

בהתאם לנהלי משרד החינוך, בכל בית ספר ינוהל יומן מבקרים..5.3.1

בין היתר נקבע בנוהל כדלקמן:.5.3.2

"ביומן ירשמו מדי יום כל הסריקות אשר בוצעו ותוצאותן. היומן יונוהל על ידי המאבטח. היומן יהיה 

לתיוק לתמל"ק אצל כרוך. היומן יימצא כל העת בעמדת המאבטח. בסוף שנת הלימודים היומן יעבור 

קב"ט המוס"ח ברשות למשך שנת לימודים נוספת."

בהתאם להנחיות של קב"ט המועצה, נדרש לבצע סיור מדי שעה עגולה בשטח בית הספר והגדרות .5.3.3

ההיקפיות, במטרה לזהות חפץ חשוד.

נמצא28.11.12בתאריך בתי ספר ("רבין" ו"ניצנים")2-שהביקורת ביצעה בותצפית בביקורת פתע .5.3.4

כדלקמן:

.כלל לא מבוצעים סיורים במהלך שעות הלימודיםבבית הספר "רבין" .א

לא מבצע סיורים.אכן כי ,ציין הפני הביקורתמאבטח בית הספר "רבין"

(לשם המחשה: בדף לא מבצעים סריקות בתדירות הנדרשתבבית הספר "ניצנים" .ב

. כמו כן, אין ציון של שם 27.11.12סריקות בלבד בתאריך 2הסריקות מצוין כי ביצעו 

.)המבטח שביצע את הסיור

יומן הסריקות אינו כרוך כנדרש בנוהל (יש דף בודד מנותק)..ג

יומן הסריקות בגין שנות לימוד קודמות, אינו מתועד בתיק המוסד (תמל"ק) אצל קב"ט .ד

המועצה.

העדר רישום עבירות מין למאבטחים במוסדות חינוך.5.4

בלן או בכל קכל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות .5.4.1

דרך אחרת, באופן קבוע או סדיר, נדרש לוודא כי למעסיק את אותו אדם, יש את האישור המתאים 

רשעה בגין עבירות מין להוראות הקבועות בחוק, ממשטרת ישראל לגבי אותו אדם, על היעדר ה

. 2001-בהתאם לחוק למניעת ההעסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א 

לא תותר העסקה של אדם במוסד חינוכי בטרם התקבל אישור ממשטרת ישראל, כי אין מניעה .5.4.2

להעסקתו לפי החוק האמור.

המלצת הביקורת:

יש לנהל יומן סריקות כנדרש בנהלי משרד החינוך.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הכוללת רשימה של מאבטחי המועצה, המהווה אישור הוצגה לביקורת רשימה של משטרת ישראל .5.4.3

להעדר רישום עבירות מין למאבטחים.

אישור ממשטרת ישראל להעדר עבירות מין בבדיקה שהביקורת ביצעה לכל המאבטחים, הוצג .5.4.4

.תקין-שהוצגה לביקורת 

ובגינו למועצה , הוצב מאבטח חדש (ללא ידיעת המועצה) 15.11.12בבית ספר ניצנים ביום הבדיקה, 

לא היה אישור להעדר עבירות מין.

סיכום ראיון למאבטח מוסד חינוכי.5.5

ש.י, כי באחריות קב"ט רשות,  לערוך34-03בסימוכין 30.3.08משרד החינוך קבע בהנחיה מתאריך .5.5.1

לכל מאבטח ראיון אשר יתועד בסיכום ראיון קב"ט.

טפסים בעת ראיון מועמד למאבטח ובכלל זה: 3בין היתר נקבע בהנחית משרד החינוך, כי יש למלא .5.5.2

, שאלון שימולא על ידי המועמד (נספח א' לנוהל)פרטי המועמד שימולאו על ידי חברת האבטחה 

וסיכום ראיון קב"ט.(נספח ב' לנוהל)

בהתאם להנחיית משרד החינוך:.5.5.3

"טופסי ראיונות המאבטחים יתויקו בתמל"ק המתאים ובתיק ריכוז ראיונות מאבטיחים."

.תקין–שבוצעו עם המאבטחים לסיכומי הראיונותמסקירת הביקורת עולה, כי קיים תיעוד.5.5.4

נוהל כניסה ויציאה ממוסדות חינוך.5.6

במוסדות החינוך, הינם מרכיב חשוב במערך האבטחה ניהול ואבטחת שערי הכניסה והיציאה .5.6.1

במוסדות החינוך.

בהנחיות משרד החינוך נקבע בין היתר כדלקמן:.5.6.2

באחריות כל מנהל מוסד חינוכי להוציא נוהל כניסה ויציאה למוסד שבניהולו. קב"טי מוס"ח ברשויות "

, גורמים רלוונטיים ברשות, הפיקוח יסייעו למנהלי מוס"ח בהכנת הנוהל...הנוהל יופץ לכל הורי התלמידים

הפדגוגי ויתלה בשער הכניסה למוסד החינוכי".

המלצת הביקורת:

לתעד ולדרוש אישורים להעדר עבירות מין, גם למאבטחים מחליפים וזמניים.יש 
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בכלל (טרם עוגנו נהלי כניסה למוסד החינוכימסקירת הביקורת עולה, כי במוסדות החינוך במועצה .5.6.3

ויוצאים , רישום נכנסיםהמבקרלהיכנס למוסד החינוכי ללא אישור, בדיקת תכולת תיקלמבקריםזה: אי מתן אפשרות 

.וכד')

המלצת הביקורת:

יש לעגן נוהל כניסה למוסדות חינוך כנדרש בהנחיות משרד החינוך.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בטיחות מתקני משחק במוסדות חינוך.6

העדר אישורי בטיחות שנתיים.6.1

היא חלק מתכנית הלימודים. טיפוח החצר, ארגונה ועיצובה ראויים המוסד החינוכי, הפעילות בחצר .6.1.1

קפדנית.לתשומת לב 

יש בדרך כלל מתקנים שונים, קבועים או ניידים, שטחי פעילות, גינה לימודית מוסד החינוכי,בחצר ה.6.1.2

/ב, קובע הנחיות בנושא בטיחות 3לחוזר מנכ"ל משרד החינוך סח/11.2.פרק ולעתים גם פינת חי

מתקני משחק בגני ילדים.

ר, כדלקמן:לחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע בין הית11.2.1בסעיף .6.1.3

, "מתקני משחקים לילדים",  1498"מתקני החצר המותקנים בגני הילדים יהיו בהתאם לדרישות התקן 

שפורסם על ידי מכון התקנים הישראלי על כל חלקיו (כללי, תוכן המתקנים, התקנת המתקנים, בדיקות 

חת אמינותם יהיו בהתאםותחזוקה ודרישות מיוחדות למינים שונים של מתקנים)... אחזקת המתקנים ואבט

1498להוראות שפורסמו על ידי היצרנים ולהנחיות המפורטות בתקן 

ובפיקוח מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית/הבעלות."

בדיקות תקופתיות שיש לבצע למתקני משחק בגני ילדים, כדלקמן:3לחוזר הנ"ל, נקבעו 11.3.6סעיף .6.1.4

רשות המקומית והבעלות. מבצע אותה איש תחזוקה : בדיקה זו מתבצעת על ידי הבדיקה חודשית.א

הנדנדות, העובר על המתקנים ובודק את שלמות החלקים, את טיב החיבורים והשרשראות של

את החיבורים לקרקע ואת המצעים מתחת למתקנים וסביבם.

: פעם בשנה מתבצעת בדיקה של כלל המתקנים על ידי מהנדס או הנדסאי או טכנאי בדיקה שנתית.ב

כשרו ואושרו על ידי מכון התקנים הישראלי לבדוק מתקני משחקים.שהו

: פעם בשלוש שנים מבוצעת בדיקה של מעבדה מוסמכת לבדיקת מתקני משחקים שנתית-בדיקה תלת.ג

של מכון התקנים הישראלי או מעבדה שאושרה לבדוק מתקני משחקים מטעם מכון התקנים.

מתקן משחקים נדרש להיות מבוקר מדי שנה במטרה לוודא , כל1498ג' לתקן ישראלי 6.2בהתאם לסעיף 4.1.1

כי המתקן עומד בדרישות הבטיחות, כדלקמן:
חודשים לכל היותר, את רמת הבטיחות 12"הבחינה השנתית העיקרית נועדה לקבוע, במרווחי זמן של 

הכוללת של המתקן, היסודות ופני המשטחים..."

בע"מ" לביצוע ויישום הוראות הרגולציה.המועצה התקשרה עם חברת "שחר אסיסטנס .6.1.5

מבדיקת הביקורת עולה, כי אישורי הבטיחות למתקני משחק במוסדות חינוך ברשות המועצה למועד .6.1.6

).2010(הופקו בחודש דצמבר ופגי תוקףאינם עדכניים-26.11.12הביקורת בתאריך 
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ן ברשות המועצה אישורי אי- ) 2012חודשים בשנת 11-חודשים (כרב של לאמור: במשך מספר 

כנדרש.למתקני המשחק במוסדות חינוך תקינות שנתיים

, שכלל לא נבדקו בבדיקה השנתית על ידי במוסדות חינוךהעובדה, כי קיימים מתקני משחק רבים .6.1.7

כלל לא היתה ידועה לגורמים האחראיים על התחוםכמתחייב בתקן, 2012מכון התקנים בשנת 

.במועצה

נמסר לביקורת על ידי מנהלת גני ילדים במועצה, כי לאור הערת הביקורת, חברת שחר אסיסטנס

, תעודות בדיקה שנתיות למתקני המשחק שברשות 2012סיפקה במהלך חודש נובמבר בע"מ

.4בהחרגה מעל גיל המועצה

מתקני משחק לא מאושרים בבדיקה שנתית של מכון התקנים.6.2

כדלקמן:7.2נקבע בין היתר בסעיף 1498בהוראות תקן .6.2.1

"אם מתגלים בבחינות פגמים חמורים העלולים לסכן את הבטיחות, יתוקנו הפגמים בלא דיחוי. אם הדבר 

במתקן, למשל באמצעות ביטול האפשרות להניעו או על בלתי אפשרי, יש להבטיח שלא יעשה עוד שימוש 

ידי סילוקו...".

מצוין, כי המתקנים 12/10, בהם באישור הבדיקה השנתי של מכון התקנים מחודש גני ילדים4נמצאו .6.2.2

(במקרה אחד אף חמורים""לדרישות התקן וכוללים ליקויים"לא מתאימים"בשימוש הילדים 

. מוגדר כ"קריטי")

"על בעל המתקן למנוע הפעלתו עד לתיקונו".בדוח מכון התקנים מצוין בהדגשה, כי 

ורת:המלצת הביק

יש לפעול בהקדם לבדיקת מתקני המשחק והנפקת אישורי בטיחות שנתיים כנדרש ובמועד.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

להלן פירוט המקרים:

המוסד שם 

החינוכי

מס' 

מתקנים

תאריך 

הבדיקה

סטאטוס 

האישור

(*)

הערות

גן ילדים 

השחף

לא תקין בסיווג 514/12/10

"קריטי" 

ו"חמור".

. מרחק בין סכנת הילכדות ראש

מרחק . בטון לא תקנימושב לקיר

.בין סולם למכסה ביוב לא תקני

גן ילדים 

דרור

לא תקין בסיווג 514/12/10

"חמור".

מרחק בין מושב מתקן לגזע עץ לא 

תקני.

גן ילדים 

שקמה

לא תקין בסיווג 414/12/10

"חמור".

המרחק בין דופן מגדל לעמוד 

סככה לא תקני.

גן ילדים 

אלון

בסיווג לא תקין514/12/10

"חמור".

המרחק בין סולם מתכת לקורת 

בטון לא תקני.

(*) בגין כל הגנים הנ"ל נקבע בדוח של מכון התקנים, כי "הליקויים חמורים" ויש למנוע שימוש במתקנים.

כלל לא היתה ידועה -מקרים בהם מתקני המשחק במוסדות חינוך לא בטיחותיים 4קיומם של .6.2.3

.במועצההתחוםלגורמים האחראיים על 

הנ"ל עלול לחשוף את המועצה לתביעה משפטית, בעת קרות אירוע בטיחותי..6.2.4
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

המקרים שנמצאו), בהם מתקני המשחק בגן ילדים ה"דרור", 4דוחות לדוגמה (מתוך 2להלן העתקי .6.2.5

לא מאושרים ומסוכנים לשימוש (אחד בסיווג "קריטי"), על ידי מכון התקנים:
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

התאמת הבדיקה השנתית לגיל הילדים העושים שימוש במתקנים בגני ילדים .6.3

ומעלה.3בגני הילדים ברחבי המועצה לומדים תלמידים מגיל .6.3.1

.4(דרישות מחמירות יותר) ולילדים מעל גיל 4קיים שוני בבדיקת מתקנים לילדים עד גיל .6.3.2

הילדים העושים שימוש במתקן.יש לבדוק את מתקני המשחק ולאשר השימוש בהם, בהתאם לגיל .6.3.3

, בעוד 4גיל מעלגני ילדים, בהם אישור הבטיחות השנתי ניתן בהתניה והחרגה בגין ילדים 5נמצאו .6.3.4

, אשר 4לגיל מתחתהמתקנים הותקנו בגנים בהם לומדים ועושים שימוש במתקנים בפועל ילדים 

עושים שימוש במתקנים אלה.

להלן פירוט המקרים:.6.3.5

כמות שם הגן
מתקנים

גילאים בפועל בגןגילאי האישור

43מעל גיל 3גן ילדים הגלעד

המלצת הביקורת:

יש לטפל בליקויים שהוצגו על ידי מכון התקנים במתקני המשחק במוסדות החינוך..א

יש לקבל בהקדם אישור מעודכן של מכון התקנים, כי המתקנים במקרים בהם מכון התקנים קבע .ב

תקינים וניתן לעשות בהם שימוש.-בחוות הדעת שלו כי הם אינם תקניים 
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.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

כמות שם הגן
מתקנים

גילאים בפועל בגןגילאי האישור

43מעל גיל 5גן ילדים הגפן

43מעל גיל 2גן ילדים ההדס

43מעל גיל 8גן ילדים השקד

43מעל גיל 5גן ילדים השחף

בעוד בפועל לומדים ,4להלן צילום העתק אישור בדיקה שנתי, בו מצוין שהבדיקה רק לילדים מעל גיל .6.3.6

:4ילדים מתחת לגיל 

המלצת הביקורת:

יש לוודא כי הבדיקה השנתית מבוצעת בהתאם להוראות החלות על גיל הילדים העושים שימוש .א

במתקני המשחק. 

, יש לבצע את הבדיקה השנתית תוך קביעה בחוות 4במידה ויש גנים בהם לומדים ילדים מתחת לגיל .ב

כי המתקנים מתאימים "לכל הגלאים".של הגורם המוסמך לכך,הדעת
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

דוחות בדיקה חודשיים.6.4

בהתאם להנחיות משרד החינוך ותקינה, יש לבצע בדיקה חודשית של מתקני המשחק בגני ילדים..6.4.1

מסקירת הביקורת עולה, כי דוח הבדיקה החודשי לא כולל ציון חוות דעת באם המתקנים תקינים או .6.4.2

לאו, והדוח אינו נחתם על ידי הגורם הנדרש לאשר את הבדיקה, כנדרש בטופס.

המלצת הביקורת:

יש להוסיף בדוח הבדיקה החודשי סיכום חוות הדעת ולקבוע באופן חד משמעי, באם מתקני המשחק .א

תקינים או לאו ולסווג את מהות הליקוי "קל", "בינוני", "חמור" ו"קריטי".

ת הבדיקה החודשיים נחתמים כנדרש.יש לוודא כי דוחו.ב
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ביקורות במוסדות חינוך, מרחבים מוגנים ולחצני מצוקה.7

ביקורת קב"ט המועצה במוסדות חינוך.7.1

בהתאם להנחיית משרד החינוך, נדרש קב"ט הרשות לבצע ביקורות מתוכננות ומזדמנות במוסדות .7.1.1

החינוך במרחבי הרשות.

קב"ט מוס"ח רשותי במוסדות החינוך (ביקורות הנחיות משרד החינוך בנוהל "ביקורת .7.1.2

מתוכננות/מזדמנות)" נקבע, בין היתר, כדלקמן:

ל: לשמש לקב"ט כלי עזר לביצוע ביקורת על אופן מילוי תיפקודיהם של העב"ט ומנהלת הגן."מטרת הנוה"

בהתאם להנחיות משרד החינוך, נדרש הקב"ט להפיק סיכום בכתב לביקורת במוסד החינוכי, .7.1.3

דלקמן: כ

סיכומי הביקורות יתויקו במשרדי "הוצאת סיכום כתוב לעב"ט או לגננת שיכלול את כל ממצאי הביקורת... 

בתמל"ק המתאים..."הקב"ט 

בהתאם לנוהל משרד החינוך, נדרש קב"ט הרשות, בין היתר, לבצע ביקורות במוסדות החינוך ובכלל .7.1.4

זה:

הספר שבתחום אחריותו, - שנת לימודים בכל אחד מבתי"ביצוע ביקורת מתוכננת ומתואמת בכל תחילת 

ביקורות מזדמנות במהלך שנת 3-ולא יאוחר מסוף חודש נובמבר שבאותה שנה... ביצוע של לא פחות מ

הלימודים בכל אחד מבתי הספר שבתחום אחריותו...ביצוע ביקורת מתוכננת ומתואמת בכל אחד מגני 

2-מסוף חודש דצמבר של אותה שנה...ביצוע של לא פחות מהילדים שבתחום  אחריותו, ולא יאוחר 

ביקורות מזדמנות בכל אחד מגני הילדים שבתחום אחריותו במהלך שנת הלימודים."

אין תיעוד לביצוע ביקורות במוסדות החינוך במועצה ומילוי הדוח מסקירת הביקורת עולה, כי .7.1.5

.הייעודי, כנדרש בנוהלי משרד החינוך

:קב"ט המועצהתגובת 

מכלול האחריות של קב"ט המועצה, כל שכן, לאור תשומת הלב הנדרשת בנושא הערכות לחרום, .א

מתאימים למילוי המשימות.יוצרת מצב שהמשאבים וכח האדם אינם 

יש צורך בהקצאת תוספת כ"א ומשאבים, במטרה להתמודד כראוי עם מכלול ההנחיות .ב

הרגולטוריות.

יקורת:המלצת הב

, כנדרש בנהלי ותיעודן בדוח הייעודייש לבצע ביקורות ובדיקות שוטפות במוסדות החינוך ברחבי המועצה

משרד החינוך.
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ביקורת תקינות מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך.7.2

מוסד חינוכי, כולל מרכיבי ביטחון ובכלל זה: גידור היקפי, לחצן מצוקה, מערכת כריזה, שער, שער .7.2.1

מילוט וכד'.

מרכיבי ביטחון במוס"ח", נדרש קב"ט הרשות לבצע –בהתאם להנחיות משרד החינוך "דו"ח מיגון .7.2.2

בדיקה של מרכיבי הביטחון במוסדות החינוך ברחבי המועצה, כמצוין בנוהל כדלקמן:

–"ביקורת מרכיבי ביטחון מוס"ח ברשות תתקיים ע"י קב"ט מוס"ח פעמיים בשנה"ל (בחודשים אוקטובר 

תן לשלבה במסגרת ביקורת מתוכננת / מזדמנת".ני–מאי) 

עוד נקבע בהנחיות משרד החינוך:.7.2.3

"נתוני טופס זה ירוכזו ע"י הקב"ט בהתבסס על דיווח מכל מוס"ח ברשות (בתי ספר וגני ילדים) לצד 

ביקורות שלו במוסדות החינוך".

סדות החינוך על ידי קב"ט אין מבוצעות ביקורות ובדיקות מרכיבי הביטחון במומסקירתנו עולה, כי .7.2.4

הרשות. 

בגין כל מוסד חינוכי, כנדרש בנהלי משרד החינוך.אין ריכוז של תקינות מרכיבי הביטחוןכמו כן, 

טופס ריכוז תקינות מרכיבי הביטחון במוסדות חינוך שנדרש לתעד.–מצורף כנספח ב' 

חרום ובטיחות במשרד החינוך, שבוצעה במועצה המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, הערכות לשעת 

.25.7.12בתאריך 

לחצני מצוקה.7.3

אפשר שי,מחייבת התקנת "לחצן מצוקה" בכל גן,רגישותם הביטחונית והבטיחותית של גני הילדים.7.3.1

חרום.תגובה מהירה של גורמי הביטחון לסייע לגן בעת אירוע

באופן אוטומטי למוקד.בגני הילדים ברחבי המועצה, מותקן "לחצן מצוקה" המחובר .7.3.2

", נקבע בין היתר, בגני ילדים–בדיקת "לחצן מצוקה" נוהלבנוהל  שפורסם על ידי משרד החינוך ".7.3.3

כדלקמן:

ת הביקורת:והמלצ

יש לבצע ביקורות ובדיקות שוטפות במוסדות החינוך ברחבי המועצה ותיעודן בדוח הייעודי, כנדרש .א

בנהלי משרד החינוך. 

ריכוז הממצאים, יש לבצע ביקורות ובדיקות מרכיבי הביטחון במוסדות החינוך על ידי קב"ט הרשות ו.ב

כנדרש בהנחיות משרד החינוך.
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בשל חשיבותו של מרכיב ביטחוני זה יש צורך לבדוק את תקינותו ואת עירנות גורמי הביטחון להגעה "

לגן במהירות האפשרית.

ידי מנהלת הגן, ויועבר דיווח ביצוע בכתב לקב"ט מוס"ח רשותי -עללפחותהביקורת תבוצע אחת לחודש 

מדי חודש, אשר יתויק בתמל"ק המתאים במשרד הקב"ט".–על גבי הטופס המצורף

טופס בדיקת לחצני מצוקה הנדרש לתעד.–מצורף כנספח ג' 

ילדים ועד לקבלת הביקורת ביצעה תרגיל לבדיקת זמן התגובה מרגע לחיצה על לחצן המצוקה בגני .7.3.4

.27.11.12תגובה, בתאריך 

עד כדקה ויצר קשר עם גני הילדים הגיב בתרגיל שבוצע, המוקד שקיבל את הקריאה מלחצן המצוקה 

.תקין-

לא –הטופס הייעודי למילוי ותיעוד ביצוע בדיקות ללחצני המצוקה מסקירת הביקורת עולה, כי .7.3.5

. ממולא

ה ברשות קב"ט המועצה בה מציין שבוצעה בדיקה, ללא ציון כל יחד עם זאת נציין, כי קיימת טבל

הבדיקות הנדרשות בטופס הייעודי.

מרחבים מוגנים.7.4

בו ישהו התלמידים של המוסד החינוכי בעת לכל מוסד חינוכי נדרש להיות מוגדר מקלט/מרחב מוגן, .7.4.1

אירוע חרום.

", קובע בין היתר, כדלקמן:התגוננות אזרחית במוסדות החינוךחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא ".7.4.2

:13א 4.3סעיף 

יש לוודא את תקינות המקלטים/המרחבים המוגנים, ובכלל זה"

".תקינות דרכי הגישה אל פתחי חירום והיציאה מהם

בבית ספר "רבין" אין מתחם מסקירת נתונים שהוצגו לביקורת על ידי קב"ט המועצה נמצא, כי .7.4.3

תלמידים בבית הספר.700-ממוגן (ממ"ד) לכ

המלצת הביקורת:

.יש לתעד ביצוע בדיקות תקינות לחצני מצוקה, אחת לחודש לפחות, כנדרש בנהלי משרד החינוך



בטיחות ואבטחת מוסדות חינוךמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך147עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
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אין ממד.–גני ילדים 12-ב.7.4.4

:להלן רשימת גני הילדים ללא ממ"ד

ההדס. גן הנרקיס. גן הרותם. גן גן גלעד. גן האורן. גן האלה. גן האלון. גן הברוש. גן הגפן. גן הדקל. גן 

השקד. גן השקמה. גו התמר.

המלצת הביקורת:

יהיו מרחבים מוגנים ומקלוט לכל תלמידי מוסדות החינוך ובני הילדים, יש לוודא ולפעול, שבבתי הספר 

.הישובברחבי 
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בטיחות בטיולים וסיורים.8

תוכנית טיולים שנתית.8.1

והקניית ערכים הקשורים ביחסים שבין הילד התלמידהטיול הוא מרכיב מרכזי בתהליך עיצוב .8.1.1

לארצו. משרד החינוך רואה חשיבות רבה ביציאה לטיולים המשתלבים בתכנית הלימודים.

היערכות המוסד לטיול מחייבת . תוכנית טיולים שנתית של מוסד חינוכי נקבעת בסוף שנה"ל היוצאת.8.1.2

רבים, ובחלקם מספר חודשים לפני הטיול.תיאומים 

משרד החינוך הפיץ הנחיה בנושא "ביקורת יציאה לטיול על ידי קב"ט מוסד חינוכי"..8.1.3

.ג לנוהל, כדלקמן:1בין היתר נקבע בסעיף .8.1.4

ספרית תועבר בתחילת השנה לקב"ט מוס"ח רשותי, ועל בסיסה תשובצנה -"תוכנית הטיולים השנתית הבית

."בפרטושל רכז הביטחון הבית ספרי בכללמות בתוכנית העבודה של הקב"ט הביקורות המקדי

לגני ילדים קובע בין היתר, כדלקמן:)ב(3לחוזר מנכ"ל סח/3.4סעיף .8.1.5

"כל מנהלת גן תכין תכנית שנתית לטיולים, תביא אותה לאישור המפקחת הפדגוגית על הגן, ולאחר קבלת 

ט מוסדות החינוך הרשותי."האישור תעביר אותה לקב"ט הרשות/לקב"

גני הילדים במועצה כלל לא מעבירים, באופן גורף, תוכנית טיולים שנתית מסקירת הביקורת עולה, כי .8.1.6

.לקב"ט המועצה

) לא הועברה תוכנית טיולים 80%בתי ספר (4-בבתי ספר בישוב, 5בבדיקה שהביקורת ביצעה בין .8.1.7

.לשנת הלימודים תשע"ג לקב"ט הרשות

בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, שבוצעה במועצה המדובר

.25.7.12בתאריך 

המלצת הביקורת:

יש לוודא שתוכניות הטיולים של כל מוסדות החינוך במועצה, מועברות בתחילת שנת הלימודים לקב"ט 

הרשות.
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.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

לטיולביקורות ואישור יציאה .8.2

על מנת, להבטיח את בטיחות התלמידים לטיול מחייבת תיאומים רבים, מוסד חינוכיהיערכות .8.2.1

.במהלך הטיול

בין היתר נדרש המוסד החינוכי להכין כהערכות לכל טיול: תוכנית טיול מאושרת, מינוי אחראי טיול, .8.2.2

מאבטחים ואנשי רפואה, תאום הטיול וכניסה לאתרים, אישור רכב מסיע, הורים מלווים, הזמנת 

אמצעי קשר וכד'.

בהתאם לנהלי משרד החינוך נקבע, בין היתר, כדלקמן:.8.2.3

, מעקב אחר תיקון הליקויים, ולאפשר קב"ט מוס"ח רשותיידי -"ביצוע ביקורות מקדימות ליציאה לטיול על

יציאה בטוחה לטיול באמצעות: 

תבוצע כשבועיים לפני מועד היציאה לטיול.ביקורת התכוננות לטיול   א.

תבוצע ביום היציאה לטיול.ביקורת טרום טיול   ב.

אוטובוס   ג. תבוצע ביום היציאה לטיול.ביקורת 

"עותק מטופס הביקורת יועבר למנהל המוסד החינוכי ועותק נוסף יתוייק בתמל"ק שבמשרדו של הקב"ט.

אחד מטפסי הביקורות כהערכות ליציאה לטיול.–מצורף כנספח ה' 

כלל לא מבוצעות בדיקות או ביקורות יציאה לטיול על ידי קב"ט מבדיקת הביקורת עולה, כי .8.2.4

המועצה, כנדרש בהנחיות.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, שבוצעה במועצה 

.25.7.12בתאריך 

המלצת הביקורת:

יש לבצע ביקורות הערכות לטיולים במוסדות חינוך, בהתאם לנהלים ולהנחיות משרד החינוך. כל הבדיקות 

והביקורות יחתמו ויתועדו בתיקי המוסד החינוכי.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

כתבי מינוי ואישורי בטיחות למוסדות חינוך.9

כתבי מינוי עב"ט.9.1

, למינוי רכז ביטחון, בטיחות )12806835בסימוכין 31.5.10(מתאריך משרד החינוך פרסם הנחיה .9.1.1

והערכות לחרום בית ספרי (עב"ט).

בהנחיה הנ"ל נקבע, בין היתר, כדלקמן:.9.1.2

"מינוי רכז ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום בית ספרי (עב"ט) הינו באחריות מנהל בית הספר. אישור 

י".המינוי הינו בסמכות קב"ט מוס"ח רשות

עוד נקבע:

פים המסמכים הבאים:מצור"

אישור למינוי רכז ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום.א.

כתב מינוי לרכז ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום.ב.

המסמכים חייבים בצמידות ומהווים לכן מסמך כולל אחד שעותקו המלא יתויק 2יודגש  ויותנה כי 

בתמל"ק המתאים."

- מסקירת הביקורת עולה, כי לכל בתי הספר במועצה מונה עב"ט. המינוי אושר על ידי קב"ט המועצה .9.1.3

.תקין

קיים תיעוד ל"כתב מינוי" עב"ט בחתימת מנהל בית הספר, הכולל את פירוט - בבתי הספר שנדגמו .9.1.4

תקין.–האחריות של העב"ט 

אישורי בטיחות למוסדות חינוך.9.2

, בנושא "אישורי בטיחות למוסד )12806744בסימוכין 31.5.10(מתאריך ה משרד החינוך פרסם הנחי.9.2.1

חינוכי".

בהנחיה משרד החינוך נקבע, בין היתר, כדלקמן:.9.2.2

אישורי בטיחות לכלל מוסה"ח שבתחומה (בתי"ס + גנ"י) " א  (קב"טי ...על הרשויות המקומיות להמצי

ויעמדו בקשר ישיר עם הח"מ).יוודאו הנוהל ברשויות, יעקבו אחר ביצועו רשויות 

למוס"ח חדשים אשר יפתחו בשנת הלימודים תשע"ב, יש להמציא אישור בחתימת מהנדס הרשות המקומית 

או ראש הרשות. 
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

למוס"ח שאינם חדשים, יש להמציא אישור בחתימת מהנדס רשות/ מנהל בטיחות רשותי/ ר' רשות 

שהוסמך על ידי המשרד".

-י למוסדות החינוך במועצה (בתי ספר וגנים), יש אישור בטיחות כנדרש מסקירת הביקורת עולה, כ.9.2.3

.תקין
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תיק מוסד (תמל"ק) ותוכנית עבודה שנתית.10

תיק מוסד (תמל"ק).10.1

משרד החינוך באמצעות האגף לביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות סביבתית, קבע נוהל להכנת .10.1.1

")."תמל"קתיק נתונים למוסד חינוכי לקב"ט (להלן: 

, בין הינו כלי עזר מרכזי בתכנון ובארגון עבודתו של הקב"ט שמטרתו,לקב"טד חינוכיתיק נתוני מוס.10.1.2

לרכז את עיקרי הנושאים הרלבנטיים לכל מוסד חינוכי שיאפשרו תכנון, שליטה, בקרה היתר,

וביקורת טובים יותר של הקב"ט על כלל מוסדות החינוך שהוא אחראי עליהם.

חיית משרד החינוך נקבע, בין היתר, כדלקמן:להנ2בסעיף .10.1.3

: תעודת זהות של פרוט הנושאים שיש לכלול בכל תיק מוס"ח לקב"ט"...הכנת תיק נפרד לכל בית ספר ...

המוסד. פרוט תכנית עבודה שנתית של העב"ט. פרוט ביצוע אל מול תכנון תכנית העבודה השנתית של 

חות ופקח טיולים. רשימת תלמידים כולל כתובות ומספרי טלפון העב"ט. תיעוד ביקורות מאבטח, יועץ בטי

לפי כיתות. רשימת מורים כולל כתובות ומספרי טלפון. רשימת עובדים במוסד כולל כתובות ומספרי 

טלפון. תכנית פינוי למוסד כולל תרשים. מיקום אזור הכינוס של התלמידים מחוץ למוסד. סקר מרכיבי 

ל פרוט פערים. עותק דו"ח בקר בתרגיל מוס"ח ארצי. תיעוד ביקורת ציוד ביטחון בכל מוס"ח בדגש ע

מדי –חרום (בבי"ס או במחסני החרום). עותק מסיכום ראיון קב"ט של מאבטח מוס"ח לבית הספר 

–תחילת כל שנה"ל. בדיקות בטיחות של העב"ט (טופסי בדיקות הבטיחות של העב"ט). נוהל  בית ספרי 

עב"ט.–מנהל + קב"ט –. תיעוד פגישות עבודה קב"ט כניסה למוסד חינוכי

.אין מנוהל תיק מוסד חינוכי (תמל"ק) לבתי הספר ברחבי המועצהמסקירת הביקורת עולה, כי .10.1.4

ים נפרדים לכל בית ספר, הכולל חלק מהנתונים צמנהל קלסר עם חוצ,נציין, כי קב"ט המועצה

הנדרשים בתיק תמל"ק.

מביקורת הממונה על הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, שבוצעה במועצה המדובר בהערה חוזרת 

.25.7.12בתאריך

תוכנית עבודה שנתית למוסד חינוכי.10.2

, נגזרת מתוך כלל המשימות והתפקידים המוגדרים בכל מוסדות חינוךתכנית העבודה השנתית של .10.2.1

הספר ובפעילות חוץ בית - למצבי חירום בתוך ביתחוזרי המנכ"ל בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות 

ספרית.

לעיגון "תוכנית עבודה שנתית בחתך חודשי" בהן נקבע, בין היתר, ותהחינוך פרסם הנחימשרד.10.2.2

כדלקמן:



בטיחות ואבטחת מוסדות חינוךמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך153עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

"... על כל קב"ט מוס"ח רשותי להכין תכנית עבודה שנתית מפורטת בה יצוינו בנוסף לפעילויות כלליות גם 

כל מוס"ח ומוס"ח...".פעילויות פרטניות של

"תכנית העבודה תוכן ע"י העב"ט במסגרת ימי ההיערכות בחודש אוגוסט לפני פתיחת שנה"ל... תאושר ע"י 

מנהל/ת ביה"ס, לפני הצגתה לקב"ט מוס"ח רשותי."

לא הוכנו כלל בשנת מסקירתנו עולה, כי תוכניות עבודה לכל מוסד חינוכי (בתי ספר וגני ילדים), .10.2.3

.בוגם לא בשנת הלימודים הקודמת תשע"גם תשע"הלימודי

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, שבוצעה במועצה 

.25.7.12בתאריך 

תוכנית עבודה לקב"ט רשות.10.3

בהתאם להנחיות משרד החינוך, על קב"ט המועצה להכין תוכנית עבודה שנתית..10.3.1

"תכנית העבודה תהיה פרטנית בנושאי ביטחון, בטיחות והערכות לשעת חרום של הרשות בפירוט של 

בכתב".–מוסדות החינוך ופריסת המטלות לכל מוסד חינוכי ותאריך ספציפי 

בהנחיות הכלליות של משרד החינוך, נקבע בין היתר, כדלקמן:.10.3.2

"באחריות ביטחון כל רשות ורשות במחוז להכין תכניות העבודה השנתיות בנגזרות המפורטות להלן: 

גן ילדים.  תכנית בסיסית והנחיות לתכנית בית ספרית ותכנית .א

קבלת תכניות פרטניות מכל בית ספר וכל גן ילדים. .ב

קבלת תכנית טיולים שנתית מכל בית ספר וכל גן ילדים. .ג

ריכוז סה"כ התכניות והתכנית הבסיסית לכלל תכנית רשותית. .ד

עדכון שוטף של תכנית "ביצוע מול תכנון".".ה

עוד נקבע בהנחיות משרד החינוך, כדלקמן:.10.3.3

להכין תכנית עבודה רשותית, המוזנת מתכנית העבודה לכל מוס"ח ברשות (בי"ס וגנ"י), שהוכנה "...חובה 

ע"פ הנחיות ותדרוך קב"ט מוס"ח רשותי, בהתבסס על חוזרי מנכ"ל, פרסומים המופצים ממשרדנו מעת 

לעת והנחיות חוזרת זו".

הלימודים תשע"ג וגם לא לא הוכנה כלל בשנתמסקירתנו עולה, כי תוכנית עבודה לקב"ט רשותי, .10.3.4

.בשנת הלימודים הקודמת תשע"ב

:ת הביקורתהמלצ
לנהל את מערך יש להכין תוכנית עבודה שנתית לכל מוסד חינוכי, כנדרש בהנחיות משרד החינוך ובמטרה 

הבטיחות, אבטחה והערכות לשעת חרום במוסדות חינוך באופן נאות.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, שבוצעה במועצה 

.25.7.12בתאריך 

תכנית ודיווח ביצוע מול תכנון של תוכנית עבודה.10.4

כל קב"ט רשות, נדרש לבצע ולהכין ביצוע מול תכנון, לפעילויות מערך הבטיחות ואבטחת מוסדות .10.4.1

חינוך.

בין היתר נקבע בהנחיות הכלליות של משרד החינוך:.10.4.2

"על כל קב"ט מוס"ח רשותי להכין תכנית עבודה שנתית מפורטת בה יצוינו בנוסף לפעילויות כלליות גם 

פעילויות פרטניות של כל מוס"ח ומוס"ח ברשות ובהלימה לתכנית שנתית זו, יש להכין תכנית ביצוע מול 

תכנון".

עוד נקבע:

דה השנתיות... עדכון שוטף של תכנית "באחריות ביטחון כל רשות ורשות במחוז, להכין תכניות העבו

"ביצוע מול תכנון".

, אין מבוצע במועצה הליך של ביצוע מול תכנון לתוכנית העבודה השנתיתמסקירת הביקורת עולה, כי .10.4.3

לבחינת עמידת מחלקת הביטחון ובתי הספר במשימות הנדרשות להבטחת הערכות נאותה של 

רום ואבטחה.מוסדות החינוך בנושאי בטיחות, הערכות לח

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, שבוצעה במועצה 

.25.7.12בתאריך 

:ת הביקורתהמלצ
ובמטרה לנהל את מערך יש להכין תוכנית עבודה שנתית לקב"ט הרשות, כנדרש בהנחיות משרד החינוך 

הבטיחות, אבטחה והערכות לשעת חרום באופן נאות.

:ת הביקורתהמלצ
יש להכין תוכנית עבודה שנתית ולבצע מעקב ביצוע מול תכנון אחת לחודש, להבטחת הערכות נאותה של 

בטיחות, הערכות לחרום ואבטחה במועצה.מוסדות החינוך בנושאי 
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
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השתלמויות, הדרכות ותרגילים.11

השתלמויות והדרכות.11.1

בהתאם להנחיית משרד החינוך, נדרש קב"ט הרשות לבצע ביקורות מתוכננות ומזדמנות במוסדות .11.1.1

החינוך במרחבי הרשות.

ות והדרכות לבעלי תפקידים מערך הבטיחות, אבטחה והערכות לחרום, מצריך ביצוע לימוד, השתלמוי.11.1.2

במוסדות החינוך, אשר אינם עוסקים בתחום זה בשגרה (במרבית המקרים המדובר בעובדי הוראה).

משרד החינוך, מפרסם השתלמויות והדרכות בנושאים מגוונים בתחום בטיחות ואבטחת מוסדות .11.1.3

החינוך.הרמה המקצועית של העוסקים במלאכה במוסדות חינוך, זאת במטרה, לשפר את 

לתוכנית העבודה השנתית לקב"ט רשות בנושא "ביצוע השתלמויות במהלך שנה"ל", בין 9בסעיף .11.1.4

היתר, כדלקמן:

"כל קב"ט רשותי יידרש לבצע השתלמויות/כנסים לעובדי ההוראה שתקפנה את נושאי ביטחון, שע"ח 

ובטיחות סביבתית."

להלן:שבין היתר נקבעו הכנסים וההשתלמויות .11.1.5

–בנושאי ביטחון, בטיחות, שע"ח ופעילות חוץ בית ספרית וטיולים בתחילת  השנה –כנסי מנהלים * 

ספטמבר (מומלץ לבדוק האפשרות להעביר ההשתלמות במסגרת "ימי הערכות, בחודש  אוגוסט).

כנס עב"טים לפתיחת שנה (מומלץ לבדוק האפשרות להעביר ההשתלמות במסגרת "ימי הערכות" * 

וגוסט).בחודש א

בנושא ביטחון ובטיחות בטיולים ובפעילות –כנס לעב"טים בנושא טיולים ופעילות חוץ בית ספרית * 

חוץ בית ספרית, ההשתלמות תועבר ע"י פ קח הטיולים המחוזי באחריות קב"ט הרשות זימונו 

באמצעות רכזת הביטחון המחוזית.

חות, שע"ח ופעילות חוץ בית ספרית וטיולים בתחילת בנושאי ביטחון, בטי–כנס גננות לפתיחת שנה *  

השנה חודשים ספטמבר (מומלץ לבדוק האפשרות להעביר ההשתלמות במסגרת "ימי הערכות, בחודש 

אוגוסט).

כנס לקראת תרגיל מוס"ח ארצי.* 

כנס תרגיל הדגמה (ניתן לאחד).* 

כנס סיכום תרגיל מוס"ח ארצי.* 

ספריים בנושאי ביטחון ובטיחות בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית.כנס לרכזי טיולים בית * 

השתלמויות –חרום רענונים בנושאי ביטחון ושעתביצועזאת ועוד, משרד החינוך פרסם הנחיה ".11.1.6

בו נקבע בין היתר כדלקמן:וכנסים בשעות הלימודים"
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

השתלמויות/ כנסים במהלך שנת הלימודים פעילויות ריענונים/ 4"על בסיס החוזר המצ"ב, ניתן לבצע 

בשעות הלימודים."

כמו כן, אגף ביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך הקים פורום של קב"טי מוסדות .11.1.7

חינוך מחוזי, המתכנסים מעת לעת.

לא עברו ו/או מסקירת הביקורת עולה, כי בעלי התפקידים במוסדות החינוך שברחבי המועצה, .11.1.8

. תשע"ג או תשע"בהשתלמויות וההדרכות במהלך שנת הלימודיםבהשתתפו 

קב"ט המועצה לא השתתף באף מפגש של פורום קב"טי מוסדות חינוך מחוזי.כמו כן, 

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, שבוצעה במועצה 

.25.7.12בתאריך 

תרגילים במוסדות חינוךביצוע.11.2

הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, מחייבות את מנהלי מוסדות החינוך לבצע מספר תרגילים בשנה .11.2.1

בתרחישים שונים.

בנוהל שהופץ על ידי משרד החינוך, נקבעו התרגילים שיש לבצע במוסדות חינוך, ובכלל זה: כנסה .11.2.2

למקלט/מרחב מוגן, רעידת אדמה, חפץ חשוד.

יתר נקבע בנוהל "דיווח בית ספרי לביצוע תרגיל", כדלקמן:בין ה.11.2.3

"מאחר ועל קב"ט הרשות לוודא ביצוע התרגילים ולקבל דיווחי מוסדות החינוך (בתי ספר וגני ילדים) 

לביצועם, עליו להכין נוהל לדיווח אליו שלו יצורף טופס דיווח כדוגמת הטופס הרצ"ב, לוודא קבלתו 

בי"ס/ גנ"י) המתאים במשרדו."–ס"ח לקב"ט ולתייקו בתמל"ק (תיק מו

בתי ספר וגני ילדים ברחבי המועצה.5-הביקורת דגמה קיומם של דיווחים לביצוע תרגילים ב.11.2.4

להלן תוצאות המדגם:

לביצוע תרגיל יציאה משער מילוט.ותיעוד בכל בתי הספר שנדגמו, אין דיווח .א

לביצוע תרגיל כניסה למקלט/ממ"ד.בתי ספר שנדגמו, אין תיעוד 5מתוך 4-ב.ב

בכל בתי הספר שנדגמו, לא קיים דיווח לביצוע תרגיל פינוי. .ג

המלצת הביקורת:

יש לקדם ולבצע השתלמויות, רענונים והדרכות לבעלי התפקידים במוסדות החינוך, לכל הפחות, .א

בהתאם להוראות ולכנסים המפורטים בהנחיות משרד החינוך.

יש חשיבות שקב"ט המועצה ישתתף במפגשי פורום קב"טי מוסדות חינוך מחוזי של משרד החינוך..ב
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בכל בתי הספר שנדגמו, לא קיים דיווח לביצוע תרגיל חפץ חשוד. .ד

בתי ספר שנדגמו, לא קיים דיווח לביצוע תרגיל רעידת אדמה. 5מתוך 4-ב.ה

תרגילים בתחומי פינוי, רעידת אדמה וחפץ בגני ילדים רבים, לא קיים כלל דיווח לביצוע .ו

חשוד.

הפצת הנחיות ביטחון למוסדות החינוך.11.3

החינוך מפיץ מעת לעת, הנחיות ביטחון למוסדות חינוך.משרד .11.3.1

.12/12כך לשם המחשה, משרד החינוך הפיץ לפני חג החנוכה תשע"ג שמתוכנן להערך בחודש .11.3.2

אין תיעוד מסודר להפצת הנחיות ביטחון ואבטחה של משרד החינוך מסקירת הביקורת עולה, כי .11.3.3

לבתי הספר ולעב"טים.

משרד החינוך לחג החנוכה תשע"ג, נשלחו בדואר אלקטרוני רק לבתי כך לשם המחשה: הנחיות 

הספר ולא נשלחו לגני ילדים.

ועב"טים במוסדות חינוךביצוע פגישות עבודה תדירות עם מנהלים.11.4

על מנת לנהל באופן מיטבי את מערך הבטיחות ואבטחת מוסדות חינוך, יש חשיבות לקיים פגישות .11.4.1

עבודה תדירות ושוטפות עם מנהלי בתי הספר והעב"טים.

פגישות כאמור, נדרשות להיות מתועדות בסיכומי פגישה..11.4.2

:בהנחיות משרד החינוך נקבע בנושא, בין היתר, כדקלמן.11.4.3

...על קב"ט מוס"ח ליזום פגישות עבודה תקופתיות עם מנהלי בתי ספר ועם מנהלות הגנים...אבקשכם לתכנן "

בלו"ז החודשי/שנתי פגישות עם כל מנהל מוס"ח ברשות לאורך כל שנת הלימודים. עותק מסיכום הפגישה 

המלצת הביקורת:

יש להקפיד לבצע תרגילים במוסדות חינוך ולתעד את התרגילים כנדרש, זאת במטרה לשפר את הערכות 

והרמה המקצועית של בעלי התפקידים והתלמידים במוסד החינוכי.

המלצת הביקורת:

יש להקפיד להפיץ את הנחיות משרד החינוך בנושאי ביטחון ובטיחות למנהלי בתי הספר, לעב"טים 

במוסדות חינוך ולכל הגנים.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הפעילות החודשי המדווח כנ"ל, יש לתייק בתמל"ק בחוצץ הרלבנטי במשרד הקב"ט וכמו כן, לציינו בדוח 

למשרדנו מדי חודש.

, כי אין תיעוד לביצוע פגישות עבודה בין קב"ט המועצה למנהלי בתי הספר מסקירת הביקורת עולה.11.4.4

.והעב"טים במוסדות החינוך

המלצת הביקורת:

יש לקיים פגישות עבודה תדירות ושוטפות של קב"ט המועצה עם מנהלי ועב"טים במוסדות חינוך..א

הפגישות יהיו מתועדות בסיכומי פגישה שיופצו לכל בעלי התפקידים הרלוונטיים..ב
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

דוח פעילות חודשי ושנתי.12

דוח פעילות חודשי עב"ט.12.1

בהתאם להנחיות משרד החינוך, כל רכז ביטחון של מוסד חינוכי (עב"ט), נדרש להגיש מדי חודש, דוח .12.1.1

פעילות חודשי לקב"ט הרשות.

לכל חודש בעבור החודש 5- יש להגיש מידי חודש לקב"ט הרשות (לא יאוחר מה"דו"ח פעילות חודשי

שקדם לו)."

הנחיות משרד החינוך בנושא "דיווח פעילות תקופתית לגננת" קבועות בין היתר, כי גננת תעביר דיווח .12.1.2

חודשים, כדלקמן:3-פעילות תקופתית לקב"ט הרשות אחת ל

..."חודשים3-בר לקב"ט מוס"ח רשותי אחת לדיווח פעילות תקופתית של גננת יוע"

3הביקורת סקרה את הדוחות החודשיים לשנת הלימודים תשע"ג (למועד הביקורת נדרשים להיות .12.1.3

).11/11-ו10/11, 9/11דוחות לחודשים 

, מבתי ספר ובגין חלק גדול מגני הילדיםאין מועברים כלל דיווחים תקופתיים למועד הביקורת, .12.1.4

נחיות משרד החינוך.כנדרש בה

דוח פעילות חודשי קב"ט הרשות.12.2

בהתאם להנחיות משרד החינוך, כל קב"ט רשות נדרש להגיש דוח פעילות חודשי למשרד החינוך..12.2.1

שאינו מכיל את מסקירת הביקורת עולה, כי קב"ט הרשות מגיש דו"ח חודשי, אך הדוח מוגש באופן .12.2.2

.ולא משקף את הפעילות החודשית שבוצעה על ידי קב"ט הרשותכל הנתונים הנדרשים

לכך בשנת הלימודים תשע"ג, לא כללו התייחסות לביצוע תרגילים במקום המיועד החודשיים כך לשם המחשה: הדוחות 

בדוח, לא צוינו מועדי ביקורות במוסדות חינוך, לא צורפו סיכומי פגישות עם מנהלי בתי ספר ועב"טים, לא צוין באם יש 

בעיות הנדרשות טיפול של המחוז וכד'.

המלצת הביקורת:

יש להקפיד למלא באופן נאות ומלא את דוח הפעילות החודשי ולהעביר לקב"ט הרשות בתחילת כל חודש 

עוקב.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:9/2012להלן דוגמה לדוח פעילות לחודש .12.2.3

המלצת הביקורת:

ידי קב"ט הרשות בגין החודש המדווח ובכלל זה, מתן יש למלא באופן נאות את כל הפעילויות שבוצעו על 

התייחסות באם יש ליקויים הנדרשים להיות מטופלים על ידי המחוז.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
.המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

דוח פעילות שנתי קב"ט הרשות.12.3

בהתאם להנחיות משרד החינוך, כל קב"ט רשות נדרש להגיש דוח סיכום שנת לימודים למשרד .12.3.1

החינוך.

בגין שנות הלימוד תשע"ב או תשע"א.של קב"ט הרשות, אין תיעוד לדוח פעילות שנתי נוכחנו, כי .12.3.2

המלצת הביקורת:

ות משרד החינוך.ייש לערוך ולתעד את דוחות סיכום שנת לימוד קודמת, כנדרש בהנח



256מתוך162עמוד
____________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מונד-מועצה מקומית תל

דו"ח הביקורת

בנושא

טרינריוהשירות הו

*-*-*-* -*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-* -*-*
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_______________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
צה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועהמועד שנקבע להגשתו למועצה,

לשכת ראש המועצה

הערות ראש המועצה

מהותי.מונד התפתח באופן-במועצת תלתחום השירות הווטרינרי 2012בשנת 

באחזקת לטיפול בכל הקשור לא מבוטלות קלטה פקח. במסגרת תפקידו מושקעות תשומות 2012המועצה במהלך שנת 

.בהתאם להנחיותבעלי חיים ברחבי היישוב

בהתאם להמלצת מבקר המועצה, המועצה החלה בביצוע אכיפה מנהלית בכל הקשור לאחזקה וטיפול בבעלי חיים. 

ניתן להרגיש, כי היקף הכלבים המשוטטים והחריגות מההנחיות של תושבים ברחבי המועצה, קטנו באופן מהותי.

לטפל בכלבים משוטטים, כלבים ,לפקח המועצה, זאת במטרההמועצה בין וטרינר פורה מתקיים שיתוף פעולה

תושבים.הלרווחתמסוכנים וכד', 

פעילות הבטחת התופעה ולמיגורנשלחו התראות ומכתבים למחזקי כלבים מסוכנים והמועצה פועלת בנושא זה 

בהתאם להוראות הרגולציה.התושבים 

ביקורות וטרינריה בחנויות המוכרות בשר מן החי.בוצע שיפור בכל תחום 

את העוסקים בדבר לטפל במתן רישיונות לעסקים ובכלל זה, ביצוע ביקורות תברואה ווטרינריה במכירת בשר הנחתי

מן החי.

לוכד הכלבים פועל כיום יחד עם פקח המועצה, המהווה בקרה על פעילות לוכד הכלבים.

קורא שבבים של כלבים, על מנת, לאפשר ביצוע אכיפה כנגד כלבים רכשההמועצה על מנת להתייעל בנושא זה, 

הקבלן חיצוני בנושא זה.העלויות שלהמועצה, תוך צמצום פקחמשוטטים על ידי 

.להקפיד ליישם את המלצות הביקורתבמחלקות השונות את כל בעלי התפקידים הנחתי

בכבוד רב,

שלמה רצבי

מונד-תלראש המועצה 
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תוכן עניינים

165..............................................................................................................................כללי.1

167..............................................................................................................הביקורתמטרת.2

167....................................................................................................................מתודולוגיה.3

168..............................................................................................................מנהליםתמצית.4

176.................................................................................................המלצותיישוםסטאטוס.5

:נספחים

סכומי הקנסות בתקנות קנס מנהלי כלבת ופיקוח על כלבים–נספח א' 

.2007-כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז–תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי –' בנספח 

מינהלי ברשות שכנה.דוגמת טופס הטלת קנס –' גנספח 

2010-כללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התש"ע–' דנספח 

הוראות חוקת העבודה ברשויות מקומיות להעסקת רופא וטרינר.–' הנספח 



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-תלמועצה מקומית

256מתוך165עמוד
_______________________________________________________________________
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כללי.1

השפעה מרגיעה על בעליהן, גידול חיות מחמד, בעיקר כלבים וחתולים, נפוץ מאוד בישראל. לחיות מחמד .1.1

הן משמשות מקור תעסוקה ושעשוע לילדים וגורם מפיג בדידות עבור אנשים החיים בגפם. יחד עם זאת, 

ללא פיקוח וטיפול מתאימים כלבים וחתולים עלולים להיות מקור למטרדים שונים, לפצוע בני אדם ואף 

ת.המסוכנת שבהן היא מחלת הכלב-להדביק אותם במחלות שונות 

ופקודת 1964–תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד בהתאם להוראות החוק ובכלל זה, .1.2

הרשות המקומית למנות רופא וטרינר., על 1934-הכלבת

אחראית לבריאות הציבור מנקודת ראותה של הרפואה ,המחלקה הווטרינרית ברשות המקומית.1.3

באמצעות פיקוח על בעלי החיים בתחום הרשות לצורך מניעת מחלות ,הווטרינרית המונעת, בין היתר

.ומטרדים אחרים שבעלי חיים עלולים לגרום לבני אדם

הם יחידת סמך של משרד ,)"השירותים הווטרינריים":השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה (להלן.1.4

.החקלאות

,שאותרוםמקריהעיקר .בישראלשאותרו הכלבתגידול חד במספר מקרי מחלת , חל 2009-2010בשנים .1.5

. להלן סיכום מספר אבחוני כלבת בכלבים וחתולים בהתפלגות לשנים:נמצאו בקרב כלבים וחתולים

,ובריאות המקנההשירותים הווטרינריים מאתר בתרשים לעיל צוטטו הנתונים (*) 
יחידת סמך במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.המהווים 
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עולה כי בכל כמה שנים מתרחשת התפרצות של מחלת הכלבת. ניתוח נתוני הכלבת שאובחנו בישראל, מ.1.6

ורוב המקרים שאובחנו היו בקרב אוכלוסיית 2010-ו2009בשנים ההתפרצות האחרונה של כלבת התרחשה 

הכלבים.

ולשמירה על מכאן שהטיפול של הרשויות המקומיות בכלבים שבתחומן, כאמצעי מרכזי למלחמה בכלבת

בריאות הציבור, הוא בעל חשיבות גדולה.

תפקידי השירות הווטרינרי ברשות מקומית נגזרים משורה של חוקים, תקנות וחוקי עזר עירוניים .1.7

שעיקרם:

.1934פקודת הכלבת, .1.7.1

.1959-בידוד), בתשי"ט-תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות.1.7.2

.2002- כלבים, התשס"גחוק להסדרת הפיקוח על .1.7.3

.2005-תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה.1.7.4

.2004-תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקת כלבים מסוכנים), התשס"ה.1.7.5

.1964–תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד .1.7.6

.1983-הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמ"גבריאותפקודת.1.7.7

1968–ש"ח חוק רישוי עסקים, הת.1.7.8

אמון על שמירת בריאות הציבור מנקודת ראות של הרפואה הוטרינרית. הוטרינר העירוני.1.8

רופא וטרינר כעובד המועצה, בשיעור משרה 1.1.2006במועצה מקומית תל מונד מועסק החל מתאריך .1.9

מקומית אבן שנה, באמצעות מועצה 13-. לפני כן, אותו רופא שימש כווטרינר במשך כ19%חלקי של 

יהודה אשר סיפקה שירותים למועצה מקומית תל מונד. וטרינר המועצה מספק שירותי רופא וטרינר לעוד 

מועצות שכנות (אבן יהודה, כפר יונה וקדימה).3

ניהול מערך הכלבים, מועדי ביצוע חיסונים, התקנת שבבים, רישיונות וכד', מנוהל באמצעות תוכנת "ניהול .1.10

ברשות מקומית".מחלקה וטרינרית

, מבקר המועצה ערך דוח ביקורת בנושא השירות הווטרינרי. במסגרת הדוח, הוצגו 2007במהלך שנת .1.11

ואושרו המלצות הביקורת לשיפור וייעול תפקוד השירות הווטרינרי.
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מטרת הביקורת.2

שעסק בנושא משנת את אופן יישום המלצות הביקורת, מדוח מבקר המועצה הקודם, לבחון מטרת הביקורת, 

ומתן המלצות לשיפור פעילות הוטרינר.2007

מתודולוגיה.3

בוצעו פגישות ושיחות עם הרופא וטרינר, גזברית המועצה ומזכיר המועצה..3.1

נסקרו נתוני הכלבים ומועדי ביצוע חיסונים, התקנת שבבים, חידוש רישיונות, כלבים מסוכנים וכד'..3.2

ם פיקוח על בעלי חיים.נסקרו חוקי העזר של המועצה בתחו.3.3

נסקרו מכתבים ומסמכים המציגים את אופן יישום ההמלצות וניהול מערך השירות הווטרינרי במועצה..3.4

נסקרו נתוני תקציב השירות הווטרינרי..3.5

נסקרו כרטיסי הנהלת חשבונות לגביית כספים בעד שירותי וטרינריה..3.6

בוצעה ספירה ובחינת חיסונים ושבבים..3.7
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םתמצית מנהלי.4

:כדלקמןכי אופן יישום ההמלצות הינו ,מסקירת הביקורת עולה.4.1

.בוצעו-25%המהווים -20המלצות מתוך 4.1.1.5

.תחלקיובוצע-15%המהווים-20המלצות מתוך 4.1.2.3

.טרם בוצעו-60%המהווים -20המלצות מתוך 4.1.3.12

שטרם יושמו, בעלי השלכה והשפעה מהותית בפעילות הווטרינר ובריאות תושבי עיקרי ההמלצותלהלן.4.2

:המועצה

, לתושבים בעלי כלבים המפרים את הוראות קנסות מנהלייםובכלל זה, הפקת אין פעילות אכיפה.4.2.1

החוק.

חריגות מהוראות החוק.ה וצמצוםכתוצאה: אין הרתעה למניע

,יפול רשויות מקומיות בכלבים וחתוליםבנושא ט, 2010לשנת בדוח מבקר המדינה 

כדלקמן: ,נקבע בין היתר

מוצע כי משרד הפנים יוודא כי כל הרשויות ...לדעת משרד מבקר המדינה, "

המקומיות תיערכנה לפעול לאכיפת החוקים והתקנות הנוגעים לכלבים בתחומן, על 

המנהליות...".פי תקנות העברות 

בתקנות קנס מנהלי כלבת ופיקוח על כלביםסכומי הקנסות–רצ"ב כנספח א' 

.2007-כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז–תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי –' ברצ"ב כנספח 

דוגמת טופס הטלת קנס מינהלי ברשות שכנה.–' גרצ"ב כנספח 

תגובת מזכיר המועצה:

המועצה נערכת להטלת קנסות מנהליים בהקדם. לשם כך, בוצעה פגישה בהשתתפות מזכיר 

. סוכם, כי פקח 14.3.12תאריך בהמועצה, היועץ המשפטי, וטרינר המועצה ופקח המועצה 

באופן קנסות מנהלייםבהטלתהמועצה תחלולאחר מכן, המועצה יעבור הכשרה כנדרש ברגולציה

.מיידי

מועצה.מזכיר האחריות:

.31.10.12לו"ז לביצוע:
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לאיתור מקרים של הפרת הוראות החוק וטיוב בסיס הנתונים לניהול מערך אין פעילות פיקוח.4.2.2

הווטרינריה.

כתוצאה: ניהול לקוי של בסיס נתוני בעלי החיים בישוב ובכלל זה, זהות בעלי החיים בישוב 

ללא רישיון תקף בעלי חיים), כלבים לא מחוסנים, כלבים ללא שבבים, וחתולים(בעיקר כלבים

.וכד'כנדרש

צמצמו באופן ניכר את בישובים סמוכים,פעילות הפיקוח והפקת הקנסות המנהלייםעוד נמסר, כי 

כלבים מהוראות החוק, שיפרו את הפעילות לבריאות הציבור והיו כדאיים למועצה החריגות בעלי 

תועלת.- עלותמבחינת 

,בנושא טיפול רשויות מקומיות בכלבים וחתולים, 2010לשנת בדוח מבקר המדינה 

כדלקמן: ,נקבע בין היתר

"משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות ... כי על המחלקות הווטרינריות שלהן לבצע 

אכיפה מוגברת ולהעלות את מודעות ציבור בעלי הכלבים בתחומן לחובתם לקבל 

החזקת כלבם מווטרינר הרשות, לחסנו ולסמנו בשבב אלקטרוני".רישיון ל

תגובת מזכיר המועצה:

לאחר מינוי פקח למועצה, הפקח יבצע סיור ברחבי המועצה, בהתאם לרשימות שיועברו אליו 

.מווטרינר המועצה, לטיוב בסיס הנתונים והתאמת המצב בשטח להוראות המחייבות

פקח המועצה.אחריות:

.31.10.12לביצוע:לו"ז 

ללא חיסון, ללא שבב ולא מעוקרים.כלבים מסוכנים לציבור .4.2.3

כתוצאה: סיכון לנשיכה ופגיעה ברווחת התושבים.

,בנושא טיפול רשויות מקומיות בכלבים וחתולים, 2010לשנת בדוח מבקר המדינה 

כדלקמן: ,נקבע בין היתר

כי עליה להקפיד ולאכוף את ...משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית 

הוראות חוק הפיקוח על כלבים, על בעלי כלבים המוגדרים כמסוכנים וזאת ללא 

דיחוי כלשהו.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
צה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועהמועד שנקבע להגשתו למועצה,

לדעת משרד מבקר המדינה, על וטרינרי הרשות להגביר את מאמציהם לאיתור 

כלבים מסוכנים שאינם מסורסים או מעוקרים ומוחזקים על ידי בעליהם ללא רישיון 

גם להפעיל את הסמכות הנתונה להם בחוק, וללכוד כלבים מסוכנים תקף. עליהם

שבעליהם אינם מוכנים לעקרם או לסרסם, ולהעבירם לתחנת ההסגר. בדרך זו תושג 

."מטרת החוק שנועד לצמצם את מספר הכלבים המסוכנים בישראל

תגובת מזכיר המועצה:

ר לפקח את פרטי מחזיקי הכלבים עם כניסתו של פקח המועצה לתפקידו, וטרינר המועצה יעבי

המסוכנים ו/או התושבים העוברים על החוק, על מנת, שיוודא את אמיתות הנתונים וביצוע פעולות 

אכיפה, בכלל זה, הגשת כתב אישום או קנס מנהלי.

וטרינר המועצה.אחריות:

.31.10.12לו"ז לביצוע:

נמסר לביקורת על ידי וטרינר המועצה:

יתכן ומספר הכלבים 4/12דואר רשום לכל בעלי הכלבים המסוכנים בחודש נשלחו הודעות ב .

המסוכנים בפועל שונה מהמצוין לעיל לאור תמותה טבעית, החלפת ישוב וכד'.

 וטרינר המועצה שלח והתריע מספר פעמים רב, בעל פה ובכתב, על העדר אכיפה ופיקוח נאות

די בעליהם, אשר חושף את המועצה בעת בתחום אחזקת בעלי חיים ללא ישום ההוראות על י

קרות אירוע תקיפת אדם על ידי בעל חיים, התפתחות מחלות בעלי חיים וכד'.

.המשוטטים מנגדותקציב לא מספק ללכידת הכלביםבישוב מחד כלבים משוטטים רבים .4.2.4

נשיכות מדווחות בתקופה של שנה), כלבים20כתוצאה: שיעור יחסי גדול של נשיכות בישוב (

רבים משוטטים ופעילות מועטה של המועצה ללכידת הכלבים המשוטטים.

, בנושא טיפול רשויות מקומיות בכלבים וחתולים, 2010בדוח מבקר המדינה לשנת 

נקבע בין היתר, כדלקמן: 

לדעת משרד מבקר המדינה, פעילות יזומה לאיתור וללכידת כלבים משוטטים "

ויה להקטין את מספר מקרי הכלבת ואת בתחום הרשויות המקומיות השונות עש

כמות הכלבים המוחזקים על ידי בעליהם ללא רישיון, או שלא בהתאם לתנאי 

."הרישיון שניתן להם, ועל כן ראוי שכל הרשויות המקומיות יקיימו פעילות כזו

תגובת מזכיר המועצה:

ועצה הוטרינר והלוכד עם כניסתו של פקח המועצה לתפקידו, יבוצעו פעולות משולבות של פקח המ

ללכידת כלבים משוטטים. פעולה זו תגרום לבקרה יעילה וטובה למניעת שוטטות של כלבים 

לרווחת התושבים, בקרה על פעילות לוכד הכלבים ובנוסף לכך, תסדיר את הוצאות הלכידה כך 

להגביר את . לצורך כך, יהיה צורך לשינוי תקציב המועצה בסעיף זה, על מנת,םשלא יהיו גירעוניי

פעילות האכיפה והטלת קנסות מנהליים.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
צה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועהמועד שנקבע להגשתו למועצה,

וטרינר המועצה.-ביצוע פעולות אכיפהאחריות:

גזברית המועצה.-הסדרת תקציב

.1.1.13לו"ז לביצוע:

משרד החקלאות פרסם כללים לתשלום הוצאות הובלה ואחזקת כלב במאורת הרשות..4.2.5

לבעלי כלבים שבעל החיים ₪, 225העדר בסיס לקביעת סכום אגרת לכידת כלב בסך .א

בבעלותם, נמצא משוטט ללא השגחה.

נמוכים באופן ניכר בגין החזקת כלב סכומי התשלומים הוראות משרד החקלאות בדבר .ב

וללא הרשאה לחיוב נפרד בגין לכידה.,מהגבייה המבוצעת בפועל על ידי המועצה

ולא נאות, הכרוך בסיכונים משפטיים.כתוצאה: סכום חיוב אגרת לכידה עודפת ללא בסיס חוקי 

הנחיית משרד החקלאות "כללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה -' דרצ"ב כנספח 

".2010-במאורת הרשות) התש"ע

תגובת מזכיר המועצה:

אגרות יגבו בהתאם לחוק.הערות הביקורת נכונות. 

וטרינר המועצה.אחריות:

.1.1.13לו"ז לביצוע:

נמסר לביקורת על ידי וטרינר המועצה:

המספק שירותי לכידה והחזקת כלבים קבלן המשנהאכן הערת הביקורת נכונה. התשלומים ל

גבוהים מההנחיות, לאור חוסר בספקים פוטנציאלים איכותיים, דבר שמקטין את יכולת התמרון 

של המועצה לשינוי והחלפת ספק.

₪ 297-המועצה מחויבת על ידי הלוכד בסכום של ככידת כלבים. הפסד מובנה של המועצה בל.4.2.6

.225₪בסכום של בגין אותה לכידה ללכידה בעוד המועצה מחייבת את בעל הכלב 

בגין כל לכידת כלב משוטט.₪ 72כתוצאה: הפסד מובנה של 

תגובת מזכיר המועצה:

מנהלי. הנ"ל יכסה את הוצאות לאחר כניסת פקח המועצה לתפקידו, כל לכידה תלווה בקנס 

המועצה וימנע גרעון מובנה בפעילות.

וטרינר המועצה.אחריות:

.1.1.13לו"ז לביצוע:
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
צה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועהמועד שנקבע להגשתו למועצה,

נמסר לביקורת על ידי וטרינר המועצה:

אכן הערת הביקורת נכונה ומקובלת.

והעדר העדר רשימה של העסקים להם נדרש לבצע ביקורת וטרינריה לנאותות מכירת בשר מן החי .4.2.7

רישום מועד ביצוע ביקורת אחרונה לכל עסק.

כתוצאה: חשיפה להעדר ביצוע בדיקות מכירת בשר מן החי כנדרש ופיקוח לא נאות.

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת מקובלת והנושא יתוקן בהקדם.

וטרינר המועצה.אחריות:

.1.1.13לו"ז לביצוע:

ללא יכולת בקרה, אודות הדיווחים שלו בגין המועצה סומכת באופן מוחלט על דיווחי לוכד הכלבים, .4.2.8

המהווים בסיס , (ביצוע הסיורים והלכידות מבוצע ללא פקח המועצה)לכידת כלבים משוטטים

.לחיוב המועצה החודשי

לא בדקה ולא דווח כתוצאה: קיימת חשיפה לדיווח לכידות גדול משבוצע בפועל (יודגש: הביקורת

על מקרה של ניצול לרעה של החשיפה).

תגובת מזכיר המועצה:

עם כניסתו של פקח המועצה לתפקידו, הפקח ילווה את פעילות לוכד הכלבים. הפקח יידרש לאשר 

את דיווחי לוכד הכלבים כבסיס לביצוע תשלום.

וטרינר המועצה.אחריות:

.31.10.13לו"ז לביצוע:

לביקורת על ידי וטרינר המועצה:נמסר 

 יש חשיבות שפקח המועצה יתלווה לפעילות הלוכד, גם על מנת לפקח על פעילות הלוכד, וגם

על מנת, לאפשר למועצה להפיק קנס מנהלי אשר בהתאם להוראות החוק מוקנות לעובד 

הרשות בלבד ולא לקבלן חיצוני.

ן מועברות למועצה.הלוכד מצלם את הכלבים המשוטטים אך התמונות אינ

.אכן יש קושי לבחון את נאותות הדיווח של הלוכד אשר פועל לבד
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
צה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועהמועד שנקבע להגשתו למועצה,

.(ממצא חדש)אינו עונה לשיעור העסקה הנדרש בהוראותשיעור המשרה של וטרינר המועצה,.4.2.9

השנים האחרונות) 15- כתוצאה: המשאבים המושקעים בתחום וטרינריה מועטים (ללא שינוי ב

במספר תושבי המועצה והיקף העבודה.ולא מספקים לגידול

הוראות חוקת העבודה ברשויות מקומיות להעסקת רופא וטרינר.–' הרצ"ב כנספח 

תגובת מזכיר המועצה:

הנושא בטיפול והועבר לאישור משרד הפנים. עם קבלת האישור, התקן יותאם להוראות.

מזכיר המועצה.אחריות:

.1.1.13לו"ז לביצוע:

סכומי הגביה והאגרה הרשומים באתר האינטרנט הרשמי של המועצה בגין פעילות הוטרינר .4.2.10

.(ממצא חדש)שגויים ולא נכונים 

באופן דומה ₪. 145בעוד התעריף הנכון הינו ₪ 137באתר האינטרנט של המועצה מצוין שאגרת חיסון ורישיון הינו [

בהתאמה, בעוד ₪ 68- ו₪ 48מסורס וסימון בשבב הינן באתר האינטרנט של המועצה מצוין שאגרות חיסון כלב

.]בהתאמה₪ 72-ו₪ 51התעריפים הנכונים הינם 

כתוצאה: מידע מוטעה המפורסם לציבור.

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת מקובלת. וטרינר המועצה יעביר לדוברת המועצה האחראית על אתר האינטרנט 

המעודכנים (באופן מיידי ובכל עדכון של משרד החקלאות), על מנת, של המועצה את התעריפים 

לעדכן את התעריפים הנקובים באתר האינטרנט של המועצה.

וטרינר המועצה.אחריות:

מיידי.לו"ז לביצוע:

נמסר לביקורת על ידי וטרינר המועצה:

ר האינטרנט של אכן הערת הביקורת נכונה ויש לעדכן את התעריפים המפורסמים לציבור באת

המועצה.

נדרש הרופא וטרינר, כדלקמן:1964–חיים (שחיטת בהמות), תשכ"ד- תקנות מחלות בעליבהתאם ל.4.2.11

משנה בשר גולמי שיובא לתחום שיפוטה - רופא וטרינרי של רשות מקומית יבדוק בבדיקת(א).68"

עוד לא של הרשות המקומית או איגוד ערים בהם הוא פועל ויאסור מכירת הבשר כל 

בדיקת משנה).- נבדק על ידיו (להלן

בשר קפוא או בשר מצונן המוכנס לתחום רשות מקומית אחת או תחום איגוד ערים אחד (א)70

של יהווטרינרמתחום רשות מקומית או איגוד ערים אחר, ייבדק לפני מכירתו על ידי הרופא 

וא)."משנה לבשר קפ-בדיקת-הרשות המקומית שלתחומה הוכנס (להלן
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
צה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועהמועד שנקבע להגשתו למועצה,

לא מבוצעות במועצה-כאמור משנה בדיקות בניגוד להוראות החוק, מסקירת הביקורת עולה, כי 

.(ממצא חדש)

תגובת מזכיר המועצה:

בדיקת הובלת בשר תעשה בהתאם למגבלות ולשיעור המשרה של וטרינר המועצה, תוך ניסיון 

לשיתופי פעולה עם רשויות שכנות.

וטרינר המועצה.אחריות:

מיידי.לו"ז לביצוע:

: נמסר לביקורת על ידי וטרינר המועצה

לאור העובדה שווטרינר המועצה עובד בחלקיות משרה ולא כל ימות השבוע, אין אפשרות לבצע 

בדיקות משנה לכניסת בשר לתחום המועצה. קיים הסכם (בעל פה) שהמובילים יבצעו בדיקות 

למובילים שבאים מדרום).בנתניה (למובילים שבאים מצפון) וברעננה (

, לביצוע לכידות של בעלי חיים משוטטים ושירותי מכלאה קבלן משנה חיצוניהמועצה התקשרה עם .4.2.12

-ו2010, 2009בגין השנים ₪ 38,994-ו₪ ₪69,906, 97,045(החיובים מהספק: והחזקת כלבים 

. בהתאמה)2011

.ללא מכרז וללא הסכם חתום כנדרשמסקירת הביקורת עולה, כי ההתקשרות עם הספק בוצעה 

גבוהים על ידי הספק התעריפים בהם המועצה מחויבת כי ,עולהמבדיקה שהביקורת ביצעה

, כדלקמן:ישוב סמוךימחייבמהתעריפים שאותו ספק 

תל מונדסעיף גבייה

₪

ישוב סמוך

₪

(**)

חיוב עודף שיעור 

ביחס לישוב סמוך

29621538%לכידת בעל חיים

492970%יום שהייה בהסגר כלב

6417.4183%יום שהייה בהסגר חתול

(*) התעריפים כוללים מע"מ.

(**) התעריפים בהתאם למכרז בו זכה הספק בישוב סמוך.

תגובת מזכיר המועצה:

המועצה תיערך לביצוע מכרז בהקדם.

מזכיר המועצה.אחריות:

מיידי.לו"ז לביצוע:

:ידי וטרינר המועצהנמסר לביקורת על 
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_______________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
צה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועהמועד שנקבע להגשתו למועצה,

הערת הביקורת מקובלת. יחד עם זאת, לאור חוסר בספקים פוטנציאלים איכותיים וניסיון העבר, 

אין למועצה יכולת תמרון בשינוי ו/או החלפת הספק.

תופעת ריבוי חתולי הרחוב יוצרת בעיה מורכבת ורחבת היקף הנוגעת למרבית הציבור. בנסיבות .4.2.13

מהווים מטרד של ממש וסכנה לבריאות הציבור.מסוימות חתולי הרחוב 

הרשות אינה נכללת בתוכנית למימון ניתוח עיקור וסירוס של חתולי רחוב על ידי המדינה (שקל 

תמורת שקל). אי הכללת הישוב בתוכנית נובע, בין היתר, מהעדר תקצוב הנושא על ידי המועצה 

.(ממצא חדש)באופן נאות 

חום חתולי רחוב.כתוצאה: טיפול לא מיטבי בת

, בנושא טיפול רשויות מקומיות בכלבים וחתולים, 2010בדוח מבקר המדינה לשנת 

נקבע בין היתר, כדלקמן: 

בהיקף הפעולות הנעשות על ידי השירותים לדעת משרד מבקר המדינה, "

לעיקור ולסירוס כמפורט לעיל, אין כדי להביא והרשויות המקומיות הווטרינריים 

עיקור ביצוע פעולות בממדי אוכלוסיית חתולי הרחוב בישראל. ללא לשינוי ממשי

תימשך התרבותם של חתולי ובאופן עקבי מידי שנה בשנה, נרחבוסירוס בהיקף 

."הרחוב

תגובת מזכיר המועצה:

הנושא יבחן למול המגבלות התקציביות של המועצה.

מזכיר המועצה.אחריות:

.1.1.13לו"ז לביצוע:



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך176עמוד
______________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

סטאטוס יישום המלצות.5

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

1.

כללי מנהל תקין מחייבים בעלי 

תפקיד בעריכת תוכנית עבודה. 

מבדיקה שערכה הביקורת עולה כי 

הווטרינר עובד ללא תוכנית עבודה 

.בהמשך)12.2(ראה סעיף שנתית

2.3

מומלץ כי הוטרינר 

יסדיר את עבודתו 

באמצעו תוכנית 

עבודה שנתית 

כמקובל.

לא הוכנו תוכניות עבודה שנתיות לפעילות הוטרינר.

: תגובת וטרינר המועצה

. כתוצאה, הפעילות מתרכזת בעבודה שוטפת.19%כי הוא עובד בחלקיות משרה של

טרם בוצע



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך177עמוד
______________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

2.

- על פי נתוני וטרינר המועצה בתל

כלבים, כאשר 1,075מונד רשומים 

) מהם רשומים כלא 49145%

מחוסנים. יודגש כי הואיל והמאגר 

5.5אינו בהכרח עדכני (ראה סעיף 

בהמשך) יתכן ומספר הכלבים הלא 

מחוסן נמוך.  יחד עם זאת אין

להתעלם מן העובדה, כי למרות 

-החובה לכך מכוח חוק, ישנם בתל

מונד כלבים שאינם מחוסנים 

המהווים סכנה לציבור.

4.3

יש לפעול לאלתר כדי 

להביא לכך שכל 

הכלבים בישוב 

יחוסנו.

מתוכם (המהווים 513, 31.12.11כלבים. נכון לתאריך 1,340כיום בישוב תל מונד רשומים 

מחוסנים.לא -) 38%

תגובת מזכיר המועצה:

לאחר מינוי פקח למועצה, הפקח יבצע סיור ברחבי המועצה, בהתאם לרשימות שיועברו אליו מווטרינר 

המועצה, לטיוב בסיס הנתונים והתאמת המצב בשטח להוראות המחייבות.

פקח המועצה.אחריות:

.31.10.12לו"ז לביצוע:

:תגובת וטרינר המועצה

שיעור הכלבים הלא מחוסנים נמוך יותר, לאור העובדה, שחלק מהכלבים אינם בחיים או נמסרו . ככל הנראה1

.20%-או עברו דירה. להערכת הוטרינר שיעור הלא מחוסנים הינו כ

כלבים המוגדרים "כלבים מסוכנים".18-ל2012. מכתבי התראות לחיסון כלבים נשלחו בשנת 2

י בשטח למיגור התופעה וללא הפקת קנסות מנהליים ליצירת הרתעה, כפי . בישוב תל מונד אין פיקוח מעש3

שמבוצע ברשויות אחרות. העדר פיקוח נאות אינו מאפשר למגר את התופעה ולהקטין את מס' הכלבים ללא 

חיסון וללא שבב.

טרם בוצע



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך178עמוד
______________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

3.

תרכיבים 47של לכאורה חוסרקיים 

. שנוצלולעומת החיסונים שנרכשו

שלמים מכיוון שלא הנתונים אינם 

ידוע כמה תרכיבים מצויים בידי 

המחסנים המורשים, וכי התיעוד 

אינו שלם

4.4

4.5

יש לנהל רישום מלאי 

בים ימוסדר של התרכ

שישקף בכל זמן נתון 

את המצב. כמו כן על 

הוטרינר להעביר 

לגזבר המועצה אחת 

לשנה דוח מלאי נכון 

לסוף דצמבר לכל 

שנה.

מומלץ לקבוע טופס 

עודי למעקב אחר יי

צריכת תרכיבים.

להלן התוצאות:14.5.12בוצעה ספירה על ידי הביקורת בתאריך 

תגובת וטרינר המועצה:

חיסונים לאחר שהחיסון הראשון לא צלח.2החוסר נובע, לאור העובדה, שלכלבים משתוללים ניתנו 

בוצע



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך179עמוד
______________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

4.

וטרינרךבהתאם לאמור הסמי

לבצע וטרינרים שפנו3המועצה

חיסוני כלבת.

ב לתקנות להסדרת 14ע"פ סעיף 

2005הפיקוח על הכלבים, התשס"ה 

נדרש מחסן מורשה לדווח תוך שבוע 

על החיסונים שהוא ביצע.

מבדיקה שערכנו עולה כי בפועל דבר 

זה לא נעשה.

4.6

יש לחייב את 

המחסנים המורשים 

לדווח על ביצוע 

חיסונים כפי שמחייב 

.החוק

חיסונים באיחור.ביצוע נדגמו מקרים בהם מחסנים דיווחו על 

לשם המחשה: 

.8.7.11שבוצע בתאריך 0040844631דווח על ביצוע חיסון לת.ז בעל  הכלב 24.11.11בתאריך 

שבוצע בתאריך 043593425דווח על ביצוע חיסון למספר כלב לת.ז בעל  הכלב 1.2.12בתאריך 

11.12.11.

המועצה:תגובת וטרינר 

אכן עדיין קיימים מקרים שמחסנים מדווחים באיחור, אך התופעה במגמת שיפור. נשלח מכתב למחסנים 

שחובתם בחוק להקפיד בנושא.

בוצע חלקי



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך180עמוד
______________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

5.

המועצה מחייבת בעלים בהתקנת 

שבב בכלב זאת מכוח חוק להסדרת 

. 2002–הפיקוח על כלבים, התשס"ג 

.לחוקא'4סעיף 

של וטרינר ע"פ מאגר הנתונים 

כלבים 1075המועצה עולה כי מתוך 

) יש 85%כלבים (915רשומים רק ל 

שבב.

5.3
יש לפעול לסמן את 

.כל הכלבים בישוב

מהכלבים, 1,295כלבים. 1,340רשומים במע' המידע של הוטרינר 14.5.12נכון לתאריך 

מסך הכלבים הרשומים, הותקן שבב.96%המהווים 

השיעורים המצוינים לעיל הינם בכפוף לעובדה, שקיימים כלבים רבים יש להדגיש, כי 

שאינם רשומים במערכת המידע של הוטרינר, וכתוצאה שיעור הכלבים ללא שבב גדול 

מהמצוין.

כלבים משוטטים בישוב שלא רשומים אצל 19נמצאו 1/12לשם המחשה: רק בחודש 

הוטרינר וללא שבב.

תגובת מזכיר המועצה:

סתו של פקח המועצה לתפקידו, וטרינר המועצה יעביר לפקח את פרטי מחזיקי הכלבים המסוכנים ו/או עם כני

התושבים העוברים על החוק, על מנת, שיוודא את אמיתות הנתונים וביצוע פעולות אכיפה, בכלל זה, הגשת 

כתב אישום או קנס מנהלי.

וטרינר המועצה.אחריות:

.31.10.12לו"ז לביצוע:

וטרינר המועצה:תגובת

בישוב תל מונד אין פיקוח מעשי בשטח למיגור התופעה וללא הפקת קנסות מנהליים ליצירת הרתעה, כפי 

שמבוצע ברשויות אחרות. העדר פיקוח נאות אינו מאפשר למגר את התופעה ולהקטין את מס' הכלבים הלא 

מדווחים וללא שבב.

בוצע 

חלקי



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך181עמוד
______________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

6.

המועצה החלה לסמן כלבים בשבב 

כאשר נרכשו פעם 2003החל משנת 

שבבים. כיום נותרו בידי 1,000אחת 

שבבים. נמצא כי 324הוטרינר 

הוטרינר לא מנהל רישום ו/או מעקב 

אחר מלאי השבבים, כך שלא ניתן 

לדעת את נאותות השימוש בהם

5.4

הביקורת מבקשת 

להעיר כי השבבים, 

הנם טובין החייב 

להירשם בספר מלאי 

גביו וצריך לנהל ל

מעקב.

יש לנהל רישום מלאי 

של השבבים

מנוהל מעקב אחר ניצול והתקנת שבבים בגיליון אלקטרוני.1.1.12החל משנת 

לא הותקן אף שבב על ידי 2012שבבים במלאי הוטרינר של המועצה. בשנת 32כיום נותרו 

ד ביצוע וטרינר המועצה. נמסר, כי לרוב התקנת שבבים מבוצע על ידי וטרינר פרטי במוע

החיסונים הראשונים לבעל החיים. 

בוצע



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך182עמוד
______________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

7.

נתוני הכלבים נשמרים במאגר 

נתונים ממוחשב [תוכנה יעודית] 

אצל וטרינר המועצה. כל כלב שמגיע 

לוטרינר לחיסון מוצמד שבב והמידע 

נשמר גם במחשב. לניהול מאגר 

מידע עדכני קיימת חשיבות, בין 

היתר, ליכולת לקיים מעקב ולהתריע 

בפני בעלי כלבים על כך שהגיע 

המועצה לחסן שוב את כלבם. 

מבדיקה שערכנו עולה כי מאגר 

הכלבים שבמחשב הוטרינר אינו 

מעודכן.

מהסברים שקיבלנו עולה כי הסיבה 

לכך נעוצה בראש ובראשונה בעובדה 

שלמרות החובה לכך בעלי כלבים לא 

מעדכנים את הוטרינר כאשר כלבם 

וכו'. נזכיר מת, או עבר לישוב אחר

כי ע"פ החוק חלה על בעלי כלב 

החובה לעדכן את הוטרינר על 

שינויים כנ"ל

5.5

יש למצוא דרכים לכך 

שמאגר המידע יהיה 

עדכני, בין אם 

השוואת הנתונים 

למאגרי מידע אחרים 

או בין בדרך אחרת.

על הוטרינר לנהל 

מאגר נתונים עדכני.

ברחובות תל מונד ללא שכלבים אלה רשומים במערכת מדי חודש נמצאים כלבים משוטטים 

המידע של הוטרינר, ללא חיסון, ללא שבב וללא רישיון בתוקף.

להלן דוגמאות לדיווחים חודשיים של הלוכד אודות כלבים משוטטים ללא שבב:

תגובת מזכיר המועצה:

מחזיקי הכלבים המסוכנים ו/או עם כניסתו של פקח המועצה לתפקידו, וטרינר המועצה יעביר לפקח את פרטי

התושבים העוברים על החוק, על מנת, שיוודא את אמיתות הנתונים וביצוע פעולות אכיפה, בכלל זה, הגשת 

כתב אישום או קנס מנהלי.

וטרינר המועצה.אחריות:

.31.10.12לו"ז לביצוע:

:תגובת וטרינר המועצה

ועצה כך, שהווטרינר יספק רשימה של כלבים כולל סדר נדרשת עבודה משותפת של פקח המועצה ווטרינר המ

הליכה לייעול הפיקוח, על מנת, שפקח המועצה יאתר שינויים במצבת הכלבים במועצה ומתן קנסות מנהליים 

בעת חריגה מהוראות החוק על ידי בעלי בעל החיים.

טרם בוצע
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

8.

לתקנות להסדרת 5סעיף בהתאם ל

2005–הפיקוח על כלבים, התשס"ה 

"רופא וטרינר עירוני ישלח -קובע

לבעליו של כלב שלושים ימים לפחות 

לפני פקיעת תוקף רשיון להחזקת 

כלב שבבעלותו, טופס רשיון חדש."

מהסברים שקיבלנו עולה כי חלה 

הקפדה על הוצאת הודעות לבעלי 

אין לביקורת הכלבים במועד. 

. הערות

בוצעימים טרם פג תוקף הרישיון.30לכל הפחות ,לבעלי הכלביםתזכורתנשלחים מכתבי 6
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

9.

חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, 

מעניק לרשות 2002-תשס"ג

ליצירת אכיפה המקומית כלים 

ופיקוח לאחזקת בעלי חיים בניגוד 

להוראות.

מבדיקה שערכנו עולה כי למרות 

שהחוק מעניק למועצה אפשרות 

להפעיל אכיפה שסנקציות פלילית 

אין היא עושה כן.בצידן 

7.1

על המועצה להפעיל 

את הכלים המשפטים 

הקבועים בחוק כדי 

להסדיר את הפיקוח 

על כלבים.

המועצה טרם החלה בהפעלת קנסות מנהליים ו/או אכיפה אחרת כנגד בעלי חיים שאינם 

פועלים בהתאם להוראות הרגולציה.

תגובת מזכיר המועצה:

, וטרינר המועצה יעביר לפקח את פרטי מחזיקי הכלבים המסוכנים ו/או עם כניסתו של פקח המועצה לתפקידו

התושבים העוברים על החוק, על מנת, שיוודא את אמיתות הנתונים וביצוע פעולות אכיפה, בכלל זה, הגשת 

כתב אישום או קנס מנהלי.

וטרינר המועצה.אחריות:

.31.10.12לו"ז לביצוע:

תגובת וטרינר המועצה:

המועצה שלח והתריע מספר פעמים רב, בעל פה ובכתב, על העדר אכיפה ופיקוח נאות בתחום אחזקת וטרינר 

בעלי חיים ללא ישום ההוראות על ידי בעליהם, אשר חושף את המועצה בעת קרות אירוע תקיפת אדם על ידי 

בעל חיים, התפתחות מחלות בעלי חיים וכד'.

טרם בוצע
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

10.

צו המועצות המקומיות (עבירות 

מחזק את 1973–קנס), התשל"ג 

יכולת הרשות לאכוף את חוקי העזר 

שלה, ע"י כך שהוא מאפשר הטלת 

קנסות על אלה המפרים את חוקי 

העזר. 

רשות המבקשת ליהנות מיתרונות 

אלה נדרשת להגיש בקשה מיוחדת 

למשרדי הפנים והמשפטים, בדרך 

החלה של הדומה לאישור חוק עזר. 

צו כזה ניתנת לשימוש גם בהוראות 

החלות על בעלי כלבים. כך ניתן 

וקחלקבוע כי המפר את הוראות 

לעיקוחפבנושא ונדמתללזרע

לבים וכלבו נתפש משוטט יוטל כ

קנס 

יצוין כי ישובים באזור כבר אימצו 

זה מכבר את צו הקנסות.

7.2

7.4

מן הראוי כי המועצה 

תפעל במשנה תוקף 

כדי להקנות הכלים 

המשפטיים ולאכוף  

ריותובהוראות רגולט

לאלתר.

על המועצה להפעיל 

את הכלים המשפטים 

הקבועים בחוק כדי 

להסדיר את הפיקוח 

על כלבים

אינה נוקטת בצעדים אכיפה אחרת ו/או המועצה טרם החלה בהפעלת קנסות מנהליים ו/או 

כנגד בעלי חיים שאינם פועלים בהתאם להוראות הרגולציה., כנגד מפרי חוקמשפטיים

תגובת מזכיר המועצה:

עם כניסתו של פקח המועצה לתפקידו, וטרינר המועצה יעביר לפקח את פרטי מחזיקי הכלבים המסוכנים ו/או 

כיפה, בכלל זה, הגשת התושבים העוברים על החוק, על מנת, שיוודא את אמיתות הנתונים וביצוע פעולות א

כתב אישום או קנס מנהלי.

וטרינר המועצה.אחריות:

.31.10.12לו"ז לביצוע:

תגובת וטרינר המועצה:

וטרינר המועצה שלח והתריע  מספר פעמים רב, בעל פה ובכתב, על העדר אכיפה ופיקוח נאות בתחום אחזקת 

את המועצה בעת קרות אירוע תקיפת אדם על ידי בעלי חיים ללא ישום ההוראות על ידי בעליהם, אשר חושף 

בעל חיים, התפתחות מחלות בעלי חיים וכד'.

טרם בוצע
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

11.

חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, 

מעניק לרשות יכולת 2002-תשס"ג

פיקוח יעיל אחר בריאות הכלבים.

כדי להפעיל את החוק נדרש כי 

ימונה למועצה תובע עירוני. ע"פ 

החוק היועץ המשפטי לממשלה 

ממנה יועצים משפטיים ברשויות 

מקומיות כתובעים עירונים. 

מהסברים שקיבלנו עולה כי מינוי 

היועץ המשפטי למועצה כתובע 

עירוני לא חודש. פנינו ליועץ 

המשפטי למועצה בבקשה לקבל 

א נעננו.  הביקורת הסברים אך ל

רואה בחומרה את העובדה 

שהמועצה לא פועלת לחדש את 

האישור הנ"ל, דבר הפוגע ביכולת 

לאכוף את החוק, דבר שיש לו 

השלכה על בריאות הציבור.

7.3

7.4

מן הראוי כי המועצה 

תפעל במשנה תוקף 

כדי להקנות הכלים 

המשפטיים ולאכוף  

ריותובהוראות רגולט

לאלתר.

המועצה להפעיל על 

את הכלים המשפטים 

הקבועים בחוק כדי 

להסדיר את הפיקוח 

.על כלבים

היועץ המשפטי של המועצה קיבל הסמכה כתובע עירוני.
בוצע
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

12.

לתקנות להסדרת 22ע"פ סעיף 

2005–הפיקוח על כלבים, התשס"ה 

20"הסכומים הנקובים בתקנה 

בינואר של כל שנה (להלן -1ישתנו ב

יום עדכון העדכון), לפי שיעור -

שינוי המדד החדש לעומת המדד 

היסודי".

מהסברים שקיבלנו עולה כי וטרינר 

המועצה מעדכן את התעריפים ע"פ 

הוראות של משרד החקלאות. 

הוטרינר לא פועל לעדכן בכתב את 

מורשים. כמו כן נמצא המחסנים ה

כי אין גורם במועצה הבודק את 

נאותות חיובי הוטרינר והמחסנים 

המורשים

8.2

הואיל וידוע כי 

התעריפים מתעדכנים 

במועד קבוע אחת 

לשנה, יש לקבוע את 

חובת העדכון בנוהל. 

כמו כן מומלץ לבחון 

להטיל את האחריות 

לכך על מחלקת 

הגביה, המורגלת 

בפעולות מן הסוג 

הזה. כמו כן להוציא 

בעניין הודעות 

ניםותזכורת למחס

וטרינרלויםהמורש

. עוד מומלץ המועצה

לקיים בנושא בקרה 

ידי בדיקת -על

9הקבלות (ראה סעיף 

בהמשך).

וטרינר המועצה שולח בדואר מכתבים (תפוצה: מנהלת מחלקת גביה, מנהלי סניפי דואר, 

למתן הודעה על התעריפים המעודכנים. רופאים וטרינריים פרטיים ומכלאת הכלבים),

במועד הביקורת, הגביה בפועל הן על ידי חיסונים שבוצעו על ידי וטרינר המועצה והן על ידי 

רופאים פרטיים, תואמת לסכומים הנדרשים.

בוצע
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

13.

המבקש לחסן את כלבו או לקבל 

ידי הוטרינר -שירות אחר נדרש על

והמחסן המורשה לסור לדואר 

שובר מתאים. עותק מהשובר ולשלם 

. גזברות מעביר סניף הדואר למועצה

המועצה רושמת את ההכנסות 

בספרים.

בחינת הבקרות בהליך הגביה מעלה 

כי אין גורם במועצה, לרבות 

הגזברות, שמקיים בקרה על הכנסות 

מחיסוני כלבים. למעשה ההכנסות 

ידי הוטרינר וגורמי -המתבצעות על

] אינם חוץ [המחסנים המורשים

ידי גורם שלא מעורב - נבדקים על

בהליך. לדעתנו ההליך אינו תקין.

9.2

נדרש כי גזברות 

המועצה תקיים של 

הליך בקרה.

יש להפעיל בקרה על 

מפעילות הכנסות 

.הוטרינר

למועד הביקורת לא מבוצעת בקרה הדדית ופיקוח של הנהלת חשבונות בגביית הכספים 

בתחום וטרינריה.

, 2011להשוואת הרישומים בהיקף ההכנסות מחיסונים לשנת 14.5.12בתאריך ביצענו בדיקה

כדלקמן:

מס' חיסוניםסוג הכלב
עלות 
לחיסון

סה"כ 
הכנסות

5635028,150כלבים מעוקרים
22414131,584כלבים לא מעוקרים

59,734סה"כ הכנסות
61,196סה"כ הכנסות בהנהלת חשבונות

1,462הוטרינר להנהלת החשבונותפער בין רישומי 

תגובת וטרינר המועצה:

ככל הנראה הפערים נובעים מהפרשי עיתוי בין מועד התשלום למועד ביצוע החיסון בפועל.

המלצת הביקורת לבצע בדיקה שנתית בכל סוף שנה למול הנהלת החשבונות מקובלת ותבוצע.

טרם בוצע
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בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

14.

שנים רבות קבלןהמועצה קשורה 

הבסיס .לוכד כלבים, משנה

הקבלן, כך נמסר, להתחשבנות עם 

. לכידההיא חיוב פר 

להלן ממצאי הביקורת:

.לא ידוע כיצד נבחר הקבלן

 אין למועצה חוזה התקשרות עם

.הקבלן

גם הלוכד הנו גם בעל הכלבייה, ו

לו עם המועצה האמור איןבגין 

חוזה.

10.2

יש להסדיר את 

ההתקשרות עם 

.ההלוכד/כלביה בחוז

קבלן טרם עוגן הסכם התקשרות עם 5/12כי נכון לחודש ,מסקירת הביקורת עולה. 1

.לתחום לכידת בעלי חיים והן לתחום מכלאת בעלי חייםהמשנה

₪ 296.6הינה 2012. מסקירת הביקורת עולה, כי העלות למועצה של לכידת כלב נכון לשנת 2

בלבד.₪ 225כולל מע"מ, בעוד בעל הכלב מחויב בסך של 

לאור חיוב נמוך ₪, 72-לאמור: בגין כל כלב שנתפס המועצה מפסידה באופן ישיר כ

מהעלות של בעל הכלב!

. מסקירת הביקורת עולה, כי אין תימוכין לחיוב המבוצע על ידי המועצה את בעלי החיים 3

ללכידה של בעל חיים משוטט. ₪ 225בסך של 

1996ו/או חוק העזר החדש משנת 1966-תשכ"וחוק העזר לתל מונד (פיקוח על כלבים) 

ו/או תקנות הכלבת, אינם מקנים הרשאה לרשות לחייב בגין לכידת כלבים. הנ"ל עלול 

לחשוף את המועצה לביצוע גביה ללא סמכות, על כל המשתמע מכך.

תגובת מזכיר המועצה:

הערות הביקורת נכונות. אגרות יגבו בהתאם לחוק..א

עצה לתפקידו, כל לכידה תלווה בקנס מנהלי. הנ"ל יכסה את הוצאות המועצה לאחר כניסת פקח המו.ב

וימנע גרעון מובנה בפעילות.

המועצה תיערך לביצוע מכרז בהקדם..ג

.(סעיף ג')מזכיר המועצהב) -וטרינר המועצה (סעיפים א' ואחריות:

.31.10.12–מיידי. סעיף ב' –ג'-סעיף א' ולו"ז לביצוע:

טרם בוצע
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]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 
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בדוח
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ביצוע

31.5.12

15.

בהשוואה לאשתקד קטנו הוצאות 

, נתון 6.6%הלכידה והאחזקה ב 

שיכול להצביע, לאור העובדה שלא 

היה שינוי התעריפים, על צמצום 

בהיקף עבודת הלוכד. 

מהסברים שקיבלנו עולה כי אכן 

עקב אילוצי תקציב, והעובדה 

שהמועצה לא פורעת את חובה 

לקבלן, היקף עבודת הלוכד בישוב 

לעומת שנה קודמת. 2006פחת ב 

יצויין כי היקף עבודת הלוכד הנו 

נמוך, להערכת הוטרינר, מהנדרש 

כדי להבטיח את שלום הציבור. מה 

ה בישוב היא יגם שגידול האוכלוסי

עמו גידול במספר הכלבים בכלל, 

והמשוטטים בפרט.

10.3

יש להקצות תקציב 

מתאים ליישום 

הוראות הרגולציה 

בתחום שוטטות בעלי 

חיים.

, לוכד בעלי חיים משוטטים לא עבד והמועצה לא ביצעה את 2011חודשים משנת 6. במהלך 1

הוראות הרגולציה עקב חוסר תקציב.

נשיכות של בעל חיים אדם. המדובר במספר 20-. בשנה האחרונה דווחו לווטרינר המועצה כ2

פיקוח בנושא רב של מקרים החושף את המועצה, לאור חוסר פעילותה בתחום האכיפה וה

וטרינריה.

תגובת מזכיר המועצה:

עם כניסתו של פקח המועצה לתפקידו, יבוצעו פעולות משולבות של פקח המועצה הוטרינר והלוכד ללכידת 

כלבים משוטטים. פעולה זו תגרום לבקרה יעילה וטובה למניעת שוטטות של כלבים לרווחת התושבים, בקרה 

. לצורך כך, יהיה םכך, תסדיר את הוצאות הלכידה כך שלא יהיו גירעונייעל פעילות לוכד הכלבים ובנוסף ל

צורך לשינוי תקציב המועצה בסעיף זה, על מנת, להגביר את פעילות האכיפה והטלת קנסות מנהליים.

וטרינר המועצה.-ביצוע פעולות אכיפהאחריות:

גזברית המועצה.-הסדרת תקציב

.1.1.13לו"ז לביצוע:

עטרם בוצ
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סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

16.

לצלם את לוכד הכלבים נדרש 

ולהגיש בנוסף לפני הלכידההכלבים 

. סקרנו דיווח בכתב ע"ג טופס ייעודי

:. להלן הממצאיםאת חיובי הלוכד

 פעילות הקבלן אינה מפוקחת

ידי גורם כל שהוא במועצה. -על

למעשה הקבלן פועל לבד ומדווח 

לאחר מכן על כך לוטרינר.

 לדיווחיו לוכד הכלבים לא מצרף

. תמונות של הכלבים שנלכדו

 ומכיוון לעיל לאור האמור

שהקבלן יכול ללכוד גם כלבים 

מונד -שבעליהם אינם דרים בתל

[אך נמצאו משוטטים בה], אין 

למועצה יכולת לאמת את דיווחי 

הקבלן. 

 אין למעשה על הליך בקרה

יעילה, משמע קיים פתח 

לחיובים כוזבים.  

10.4

לדרוש מהקבלן .1

םלצרף לדיווחי

תמונות ברורות.

ץ לקבוע מומל.2

בנוהל שהקבלן 

גמר ידווח על כל

סיור אצל עובד 

מועצה.

יתקיים בירור עם .3

הקבלן על כל כלב 

שנלכד ובעליו לא 

זוהה או שהוא 

-אינו תושב תל

מונד.

יש לדרוש מהלוכד .4

ים במקרים הסבר

בהם לא זוהו בעלי 

הכלב.

שינוי מהותי בממצאי הביקורת., אין 5.12למועד הביקורת בחודש 

הקבלן המבצע לא מעביר למועצה צילומי בעלי חיים משוטטים (צילומים מועברים רק 

למכלאה שברשותו). 

כמו כן, הלוכד עובד לבד ללא ליווי של פקח המועצה. 

כתוצאה: המועצה מקבלת את דיווחי הלוכד אודות כלבים ללא יכולת לבדוק את נאותות 

הדיווחים.

ובת מזכיר המועצה:תג

עם כניסתו של פקח המועצה לתפקידו, הפקח ילווה את פעילות לוכד הכלבים. הפקח יידרש לאשר את דיווחי 

לוכד הכלבים כבסיס לביצוע תשלום.

וטרינר המועצה.אחריות:

.31.10.13לו"ז לביצוע:

:תגובת וטרינר המועצה

, גם על מנת לפקח על פעילות הלוכד, וגם על מנת, . יש חשיבות שפקח המועצה יתלווה לפעילות הלוכד1

לאפשר למועצה להפיק קנס מנהלי אשר בהתאם להוראות החוק מוקנות לעובד הרשות בלבד ולא לקבלן 

חיצוני.

. הלוכד מצלם את הכלבים המשוטטים אך התמונות אינן מועברות למועצה (לא בדיסק ולא באופן פיזי).2

אותות הדיווח של הלוכד אשר פועל לבד.. אכן יש קושי לבחון את נ3

טרם בוצע



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך192עמוד
______________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#
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ביצוע

31.5.12

17.

משלמת המועצה ללוכד, הנהוגע"פ 

במצב בו הבעלים לא מאותר, בגין 

לכידת כל כלב וכן בגין שמירתו 

ימים. 10במשך 

אין במועצה נתונים על עלות הלכידה 

והאחסנה הרובצת על כתפיה עקב 

אי איתור הבעלים. נמנענו מחישוב 

מכיוון שבדיקה זו העלויות הנ"ל 

מצריכה משאבים רבים.

10.7

מן הראוי שוטרינר 

ב ויתעד והמועצה יעק

הוצאות אלה.

, אין תיעוד ומעקב אחר הוצאות אלה.5/12למועד הביקורת בחודש 

ונמצא, 3/12ועד 1/11הביקורת ביצעה ניתוח של לכידת כלבים ללא תיעוד לבעלים מחודש 

ל מהתקופה הקבלן הלוכד כלל לא פעל עקב חוסר כי במשך התקופה (אשר בחלק גדו

₪ 45,000- לכידות של כלבים ללא בעלים ידועים, שיצרו עלות של כ60-תקציבי), בוצע כ

למועצה בתקופה.

טרם בוצע
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18.

כי ,מתשובה לשאלת הביקורת עולה

כלבים 15טרינר על וידוע לו

, זאת על יםמסורסשאינםמסוכנים 

אף שהדבר נדרש בחוק. 

כלבים 2כי ,יתרה מזאת נמצא

מסוכנים כלל לא מחוסנים.

הביקורת רואה ממצא זה בחומרה.

11.2

יש לפעול לאלתר כדי 

לסרס ולחסן כלבים 

מסוכנים.

כלבים שהוגדרו על ידי וטרינר 28, יש בתל מונד 14.5.12נכון למועד הביקורת בתאריך 

כקבוע הםבהתאם לסוג הגזע שלכלבים מוגדרים כמסוכנים 25המועצה כ"מסוכנים" (

כלבים בהתאם להערכת הוטרינר). 3-הוראות החוק וב

לא מחוסנים. –64%המהווים 28- כלבים מתוך ה18

לא מסורסים.–39%המהווים 28- כלבים מתוך ה11

תגובת מזכיר המועצה:

מחזיקי הכלבים המסוכנים ו/או עם כניסתו של פקח המועצה לתפקידו, וטרינר המועצה יעביר לפקח את פרטי 

התושבים העוברים על החוק, על מנת, שיוודא את אמיתות הנתונים וביצוע פעולות אכיפה, בכלל זה, הגשת 

כתב אישום או קנס מנהלי.

וטרינר המועצה.אחריות:

.31.10.12לו"ז לביצוע:

:תגובת וטרינר המועצה

. יתכן ומספר הכלבים המסוכנים בפועל 4/12וכנים בחודש נשלחו הודעות בדואר רשום לכל בעלי הכלבים המס

שונה מהמצוין לעיל לאור תמותה טבעית, החלפת ישוב וכד'.

וטרינר המועצה שלח והתריע מספר פעמים רב, בעל פה ובכתב, על העדר אכיפה ופיקוח נאות בתחום אחזקת 

בעת קרות אירוע תקיפת אדם על ידי בעלי חיים ללא ישום ההוראות על ידי בעליהם, אשר חושף את המועצה

בעל חיים, התפתחות מחלות בעלי חיים וכד'.

טרם בוצע
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19.

הוטרינר צריך לפקח באופן שוטף על 

עסקים המוכרים מוצרים מן החי. 

הפיקוח מתבצע על מזון מן החי, 

כולל ביקורות לבדיקות מזון, תנאי 

הובלה, רמת טמפרטורה של מזון 

בהובלה ובאחסנה ועוד.

מבדיקה שערכנו עלו הממצאים 

הבאים:

טרינר תוכנית המבטיחה ואין לו.1

מלי של עסקים. יכיסוי אופט

הבדיקות שעורך הוטרינר אינן .2

מתועדות.

הוטרינר לא מקפיד להוציא את .3

הערותיו לבעלי העסק בכתב, 

כנדרש מכוח כללי מנהל תקין. 

ג' - לאור האמור בסעיפים ב' ו.4

לות לעיל לא ניתן לבדוק את יעי

הפיקוח על עסקי מזון שמפעיל 

הוטרינר.

12.2

ראוי כי תקבע לנושא 

תוכנית [ניתן 

באמצעות תרשים גנט] 

שתבטיח כיסוי 

של אופטימלי 

ביקורות בעסקים 

מחד ותדירות 

מתאימה מאידך. 

כי כל ,כמו כן נדרש

ההערות לבעלי העסק 

ינתנו בכתב. 

ראוי לשקול, על מנת 

להקל על הוטרינר, 

ופס ייעודי לקבוע ט

שבו יוכל הוטרינר 

לכתוב את הערתיו 

והוראותיו כאשר 

ישאר בידיו עותק מן 

ההודעה.

, וטרינר המועצה עיגן טופס ביקורת בעסקים. הטופס 2007בשנת ה. לאור הביקורת שבוצע1

הטופס והערות בכתב ניתנות ממולא ומתועד בכל בדיקת עסק המבוצעת על ידי הוטרינר.

לבעל העסק.

.2012עסקים בשנת 8-, בוצעו בדיקות ב14.5.12כון למועד הביקורת בתאריך . נ2

. אין רשימה של העסקים בהם נדרש לבצע ביקורת על ידי הוטרינר ומועד ביצוע בדיקה 3

אחרונה ותוצאות הבדיקה.

תגובת מזכיר המועצה:

הערת הביקורת מקובלת והנושא יתוקן בהקדם.

וטרינר המועצה.אחריות:

.1.1.13לו"ז לביצוע:

:תגובת וטרינר המועצה

. אכן ראוי שווטרינר המועצה יכין רשימה של העסקים המוכרים בשר מן החי בהם נדרש לבצע ביקורת 1

ותיעוד מועד ביצוע הבדיקה האחרונה ותוצאותיה.

ר. לאור העובדה . יש חשיבות לבצע את הבדיקות בעסקים בשיתוף פעולה ובמשותף תברואן המועצה והווטרינ2

שאין תברואן במועצה, יעילות הבדיקות בעסקים לא מיטבית.

בוצע חלקי



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך195עמוד
______________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא 

הממצא#

]2007[מדוח מבקר המועצה לשנת 

פרק 

בדוח

סטאטוס סטאטוס יישום ההמלצותהמלצה

ביצוע

31.5.12

20.

הוטרינר כפונקציה מקצועית 

המקיימת פיקוח וטרינרי חייבת 

לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם 

תברואן המועצה. סוגיות כמו רישוי 

עסקים, פיקוח על עסקי מזון וכו' 

ות לפתחן של שני בעלי תפקיד רובצ

בתשובה לשאלת הביקורת עולה זה. 

תוף פעולה בין שני יכי אין כמעט ש

הגורמים. 

12.4

מן הראוי ששתי 

המחלקות המטפלות 

בנושא תברואה 

יקיימו בניהם שת"פ.

תגובת מזכיר המועצה:

הוטרינר והלוכד ללכידת עם כניסתו של פקח המועצה לתפקידו, יבוצעו פעולות משולבות של פקח המועצה 

כלבים משוטטים. פעולה זו תגרום לבקרה יעילה וטובה למניעת שוטטות של כלבים לרווחת התושבים ובקרה 

על פעילות לוכד הכלבים.

וטרינר המועצה.אחריות:

.1.1.13לו"ז לביצוע:

:תגובת וטרינר המועצה

היתר, כי אין תברואן מקצועי ורשמי במועצה.אין שיתוף פעולה בין וטרינר המועצה לתברואן המועצה, בין

טרם בוצע



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך196עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח א'

]1מתוך 1[עמוד 

סכומי הקנסות בתקנות קנס מנהלי כלבת ופיקוח על כלבים



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך197עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ב'

]2מתוך 1[עמוד 

2007- כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז–תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי 



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך198עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ב'

]2מתוך 2[עמוד 



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך199עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ג'
]2מתוך 1[עמוד 

דוגמת טופס הטלת קנס מינהלי ברשות שכנה



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך200עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ג'
]2מתוך 1[עמוד 



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך201עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ד'
]1מתוך 1[עמוד 

2010- כללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התש"ע



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך202עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ה'
]2מתוך 1[עמוד 

הוראות חוקת העבודה ברשויות מקומיות להעסקת רופא וטרינר



דוח ביקורת בנושא ישום המלצות וטרינריהמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך203עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ה'
]2מתוך 2[עמוד 



256מתוך204עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מונד-מועצה מקומית תל

דו"ח הביקורת

בנושא

התחשבנות ובקרה בפעילות המועצה עם

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים

*-*-*-* -*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-* -*-*-*
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256מתוך205עמוד
_______________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראותהמועד שנקבע להגשתו למועצה,

לשכת ראש המועצה

הערות ראש המועצה

מברך את מבקר המועצה אודות הביקורת בוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים.אני

המדובר בביקורת ראשונה ותקדימית בקרב כל הרשויות המקומיות החברות בוועדה שרונים, לצורך שיפור הקשר בין 

כלל הרשויות לוועדה שרונים. 

גם ליתר הרשויות החברות בוועדה באמצעות המלצות רוחביות של מבקר המועצה, ,תרמה, מונד- בכך המועצה תל

שרונים.

ניינית, מקצועית ומעמיקה בבחינת ההתחשבנות של המועצה למול הועדה שרונים.ניכר, כי בוצעה עבודה ע

,לאור ממצאי הביקורת, המועצה דרשה מהוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים חלוקת עודפים/החזרי כספים

והנושא נדון בחיוב בישיבת מליאת הועדה המרחבית שרונים.

בנושא הוצאות משפטיות של הועדה שרונים, בין היתר, עם נציגי משרד לאור ממצאי הביקורת, התקיימו פגישות 

.במטרה לתת מענה הליקויים שהוצגו בנושאהפנים

תיקון ליקויים בוועדה המרחבית שרונים והטמעת הביקורת באופן בונה בתהליכי הוועדה.מברך על 

מונד פעלה ופועלת בשיתוף פעולה עם הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים. -המועצה המקומית תל

בכבוד רב,

שלמה רצבי

ראש המועצה



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך206עמוד
_______________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראותשנקבע להגשתו למועצה,

תוכן עניינים

207...................................................................................................................כללי.1

207....................................................................................................הביקורתמטרת.2

207..........................................................................................................מתודולוגיה.3

209...................................................................................................הממצאיםעיקרי.4

217.................................................................................................כספיתהתחשבנות.5

224..................................................................................כספייםודוחותבקרה, תקציב.6

231.................................................................................................משפטיותהוצאות.7

:נספחים

.הנחיות משרד הפנים להתחשבנות ועדה מרחבית למול הרשויות-נספח א'

בוועדה מרחבית לתכנון ובניה.בנושא התקשרות עם יועץ משפטי חיצוני-1/2007חוזר מנכ"ל משרד הפנים -נספח ב'



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך207עמוד
_______________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראותשנקבע להגשתו למועצה,

כללי.1

), מעניק לשר הפנים סמכות להכריז בצו על שטח כמרחב תכנון "החוק"(להלן: 1965- חוק התכנון והבניה התשכ"ה.1.1

מקומי וקובע, כי לכל מרחב תכנון תהיה ועדה מקומית לתכנון ובניה.

במרחב תכנון מקומי שבתחומו מספר רשויות מקומיות, נהוג לכנות את הוועדה המקומית "ועדה מרחבית". .1.2

לוועדה המרחבית סמכויות בדומה לוועדה מקומית כקבוע בחוק, זאת בנוסף להנחיות פרטניות לנושאים מסוימים .1.3

(כגון: הרכב הוועדה, ניהול תקציב, התחשבנות עם הרשויות החברות וכד').

מלא בין ועדה מרחבית, הינה יישות משפטית נפרדת מהרשויות המקומיות החברות בה ועל כן, נדרש להפריד באופן .1.4

מנגנוני הוועדה לרשויות המקומיות ולקיים תקציב נפרד.

מועצה מקומית תל מונד נמצאת בתחום אחריות הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים..1.5

צורן, -הישובים הנמצאים בתחום אחריות הועדה המרחבית שרונים הינם: אבן יהודה, כפר יונה, פרדסיה, קדימה.1.6

דונם.44,000לל של כ מונד ואליכין בשטח כו- תל

פעילות ועדה מרחבית מעוגנת, בין היתר, בהוראות חוק, נהלים והנחיות כדלקמן:.1.7

ותקנותיו.1965- חוק התכנון והבניה התשכ"ה.1.7.1

)."אוגדן נהלים"(להלן: 2009-אוגדן נהלים לוועדות המרחביות לתכנון ובניה דצמבר.1.7.2

הנחיות שהופצו מעת לעת על ידי משרד הפנים..1.7.3

הביקורתמטרת.2

ההתחשבנות והבקרה התקציבית בין המועצה המקומית תל מונד לוועדה המרחבית לתכנון לבחון את מטרת הביקורת 

ובניה שרונים.

מתודולוגיה.3

בוצעו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים במועצה..3.1

בוצעו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים בוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים..3.2

.שרוניםניתוח ממוכן של כרטיסי הנהלת החשבונות של מועצה מקומית תל מונד המנוהלים בבוצע.3.3

בוצע ניתוח ממוכן של כרטיסי הנהלת החשבונות של שרונים המנוהלים במועצת תל מונד..3.4



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך208עמוד
_______________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראותשנקבע להגשתו למועצה,

.2011ועד 2009נסקרו הדוחות הכספיים של הועדה המרחבית שרונים לשנים .3.5

שרונים.נסקרו ונותחו תקציבי הועדה המרחבית.3.6

נסקרו הסכמי התקשרות וחשבוניות..3.7

בוצע ניתוח לחישוב מכסות הנגבות מהרשויות החברות בוועדה שרונים..3.8
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

עיקרי הממצאים.4

פרק הממצא#
בדוח

תגובההמלצה

1.

הועברו כלל אגרות בניה לא2009עד לשנת 

מהוועדה לזכות המועצה המקומית תל מונד

המרחבית שרונים, כנדרש בהנחיות לניהול 

ועדה מרחבית לתכנון ובניה

ובמכתב משרד הפנים התקפים נהלים ספר ה(כאמור ב

)25.12.2005תשלומים מתאריך ובנושא חלוקת מכסות 

המדובר בסכומי כסף מהותיים.

עברת אגרות בניה לרשויות, ניתנה הערה דומה לאי ה

לוועדה המרחבית שרונים על ידי משרד הפנים בדוח 

, בדוח 29.1.09שפורסם בתאריך 2007ביקורת משנת 

ובדוח 8.4.10שפורסם בתאריך 2008ביקורת לשנת 

.31.5.11שפורסם בתאריך2009ביקורת משנת 

ואילך האגרות בניה הועברו 2010משנת 

.כנדרש

5.1

הקפיד להעביר אגרות בניה לרשויות המשך וליש ל

, בהתאם בוועדה המרחבית שרוניםהמקומיות החברות

להוראות ולהנחיות.

הוועדה המרחבית מעבירה אגרות בניה 2010החל משנת 

כנדרש בהנחיות לרשויות.

2.
מהיטלי ההשבחה שנגבו נזקפים לזכות 90%

תקין.-המועצה המקומית תל מונד, כנדרש 
5.2
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובההמלצה

3.

בוועדה המרחבית שרונים, יתרות כספיות 

2010גבוהות (עודפים) שלא נוצלו בגין השנים 

.2011- ו

לא הוחזרו 2011-ו2010העודפים לשנים 

למועצות החברות בוועדה המרחבית ובכלל 

(החזר זה, המועצה המקומית תל מונד

בגין 6.6.2010בתאריך עודפים אחרון בוצע 

).2009שנת 

5.3

להקפיד להעביר עודפים כספיים בסוף שנה, לרשויות יש 

החברות בוועדה המרחבית שרונים, זאת בכפוף לקבלת 

לחוק התכנון 197מכתב שיפוי בגין תביעות לפי סעיף 

והבניה מהרשויות.

,הוחלט10/10/12בישיבת המליאה שהתקיימה בתאריך 

שהעודפים יחלקו בצורה עקיפה ע"י מימון הגרעון הצפוי 

.2012בסוף שנת 

יהיו עודפים, אזי 2012שנת רסום המאזן בסוף פאם בעת 

חלק אותם למועצות.תהוועדה המרחבית שרונים

4.
חישוב וחיוב המכסות מדי חודש מבוצע 

5.4.תקין-כנדרש 

5.

מחייבת אגרות הוועדה המרחבית שרונים 

בגין כל מ"ר ₪ 31.31בסך בחסרבניה 

₪).31.49(במקום 

שאין המדובר בסכום מהותי למרות העבודה 

בהתאם למ"ר ₪ 6,500(גבייה בחסר בסך 

), יש לבחון את הסיבות 2011הבניה בשנת 

.לפערים בסכומי גביית אגרות הבניה

5.5

יש להקפיד לגבות אגרות בניה, בהתאם לתעריפים 

נות.ולהצמדות הקבועות בתק

מומלץ לבצע השוואה תקופתית של סכומי האגרות הנגבים 

לאתר הרשמי של משרד הפנים.

לאור ממצאי הביקורת, ניתנה הנחיה מיידית של יו"ר 

1.8.12הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים בתאריך 

לגזבר הוועדה, לבדוק התאמת החיובים להנחיות משרד 

הפנים.

הנגבות מהתושבים תואמות כיום, הליקוי תוקן והאגרות 

להוראות והנחיות משרד הפנים.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובההמלצה

6.

בנוסף לחיוב המועצה המקומית תל מונד 

במכסות חודשיות כנדרש בהנחיות, הועדה 

המרחבית שרונים מחייבת את המועצה בגין 

שכ"ט שמאים, שכ"ט מודדים, פרסומים, 

זאת בנוסף למכסות עתירות וכד', 

.החודשיות

השוטפים שמועצת היקף החיובים הנוספים[

תל מונד חויבה על ידי הועדה המרחבית, 

בגין ₪ 154,689-ו₪ 244,358הסתכם בסך 

.], בהתאמה2010-ו2011השנים 

לאור העובדה, כי תקציב הוועדה שרונים 

אינו מפורט ומקובץ לסעיפים תקציביים 

כללים, אין נתיב ביקורת ובקרה לרשויות 

יםכפוליםחיובלמניעת, החברות בוועדה

הוצאות.אותן בגין 

6.1

לתכנון בהתאם לספר הנהלים לניהול ועדות מרחביות.א

, יש לשלב את כל ההוצאות הצפויות של ועדה ובניה

מרחבית במסגרת תקציב שנתי ולגבות מהרשויות 

השתתפות במסגרת המכסות החודשיות בלבד.

לחילופין, לקבל אישור משרד הפנים לגבייה נוספת .ב

בהתאם לתחשיב המכסות הקבוע מהרשויות שלא

בנהלים, תוך שיקוף ומתן יכולת בקרה לרשויות 

למניעת חיובים כפולים.

הוצאות שכ"ט שמאים, פרסום, הוצ' מודד, הוצ' ערר .א

וכד', לא נכללו במסגרת התקציב השנתי ולכן גם לא 

חושבו במסגרת המכסות לכל רשות. 

בהתאם כל רשות מחויבת בהוצאות בפועל בנפרד ולא .ב

לנוסחת חישובי המכסות. כל הוצאה מלווה באסמכתא 

לחיוב.

שיטה זו מהווה העמסה ראויה של ההוצאות, על מנת, .ג

למנוע סבסוד של רשות אחת פעילות של רשות אחרת.

סיחיובים בנוסף לתקציב ולמכסות, מוזנים בכרטי.ד

נפרדים להקל על הבקרה. כרטיסי בונותחשלת ההנה

ועברו אחת לרבעון/לפי דרישת אלה יהלת חשבונותהנ

המועצה לביצוע ובקרה ולמנוע כפל חיוב.

7.

מסמך אישור תקציב הוועדה שרונים לשנת 

, כולל פירוט סעיפי 26.2.12מתאריך 2012

ללא ציון סעיף הוצאות ("תשלומים"), 

תקציבי "סריקת תיקים" בפרק "רישום 

.300,000₪פרצלציה ושונות", בסך 

ברור באם סעיף תקציבי לא לאור האמור, 

אושר על ,300,000₪"סריקת תיקים" בסך 

ידי משרד הפנים.

6.2
מומלץ בעת קבלת אישור תקציבי ממשרד הפנים, יש לוודא 

כי האישור תואם לבקשה שהועברה למשרד הפנים.

המדובר ככל הנראה בטעות סופר באישור החתום של .א

משרד הפנים. 

הסריקה, הועברה דרישה לאור דחיית יישום פרויקט .ב

ופניה למשרד הפנים להעביר את הסכום שהוקצה 

מפרויקט הסריקה, לסעיף תקציבי בנושא פרצלציה.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובההמלצה

8.

הנתונים והביאורים הנדרשים להיות חלק מ

מוצגים בהתאם להנחיות בנושאים "התנועה 

בחשבונות הרשויות החברות" ו"השתתפות 

לא מקבלים ביטוי ולא הרשויות החברות", 

מוצגים בדוחות הכספים של הוועדה 

.2009-2011המרחבית שרונים לשנים 

הנ"ל מקשה על ביצוע בקרה, מתן מידע 

חיוני לרשויות החברות ולצורך שקיפות.

נציין כי הערה דומה ניתנה לוועדה המרחבית שרונים 

2007על ידי משרד הפנים בדוח ביקורת משנת 

2008לשנת , בדוח ביקורת 29.1.09שפורסם בתאריך 

2009ובדוח ביקורת משנת 8.4.10שפורסם בתאריך 

.31.5.11שפורסם בתאריך

6.3

יש להקפיד שהדוחות הכספיים של הועדה המרחבית 

שרונים, יכילו את כל הביאורים הנדרשים להיות מוצגים 

במסגרת הדוחות, בהתאם להנחיות משרד הפנים.

.2012הערות המבקר יתוקנו בדוח הכספי לשנת 
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פרק הממצא#
בדוח

תגובההמלצה

9.

היועצת המשפטית לוועדה מועסקת כיועץ 

שנה.20-חיצוני, במשך כ

ללא ההתקשרות עם עו"ד הוועדה בוצעה

מכרז, ללא מינוי ועדת איתור וללא אישור 

מליאת הועדה המרחבית, כנדרש בהוראות 

חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

הערה דומה להתקשרות הועדה המרחבית שרונים עם 

ז, ניתנה על ידי משרד היועצת המשפטית ללא מכר

שפורסם בתאריך 2007הפנים בדוח ביקורת משנת 

שפורסם בתאריך 2008, בדוח ביקורת לשנת 29.1.09

שפורסם בתאריך 2009ובדוח ביקורת משנת 8.4.10

31.5.11.

2007משרד הפנים לשנת חלמרות האמור בדו

"... למועד עריכת הדוח נשלחה הודעה ליועצת 

חידוש החוזה שמסתיים בשנת המשפטית על אי 

לדוח וכן תגובת גזבר הוועדה דאז"2008

"בימים אלה מתפרסם מכרז ליועץ משרד הפנים

טרם פורסם מכרז -משפטי לוועדה"

ליועצמ"ש.

7.2

יש למנות יועץ משפטי לוועדה המרחבית, תוך קיום מכרז 

כדין.

הערות מבקר המועצה מקומית תל מונד להעדר הליך .א

נאות של היועצת המשפטית ובכלל זה, אי קיום מינוי 

מכרז למינוי וכד', נכונות וידועות מזה זמן רב.

יו"ר הוועדה הנוכחית התריע על נושא זה מיד עם .ב

באמצעות מכתבים לממונים ,כניסתו לתפקידו

במרחב ובפני היועץ המשפטי של משרד הפנים.

יו"ר הוועדה פועל למול משרד הפנים, לקדם ולקיים .ג

.כרז בהקדם למינוי יועץ משפטי לוועדהמ
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
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פרק הממצא#
בדוח

תגובההמלצה

10.

בין הוועדה שרונים הסכם ההתקשרות

שנה 20-לפני כליועצת המשפטית נחתם 

.17.5.1993בתאריך 

מסמכי הארכת החוזה, כל 2הוצגו לביקורת 

9/1998שנים, שנחתמו בתאריכים 5- אחד ב

.2/2003- ו

.2008בשנת פג תוקףלאמור: ההסכם

להעדר חוזה התקשרות בין הועדה הערה דומה 

המרחבית שרונים ליועצת המשפטית, ניתנה על ידי 

שפורסם 2007משרד הפנים בדוח ביקורת משנת 

שפורסם 2008, בדוח ביקורת לשנת 29.1.09בתאריך 

שפורסם 2009ובדוח ביקורת משנת 8.4.10בתאריך 

.31.5.11בתאריך

7.3

הסכמי שרונים תהיינה שלוועדה המרחבית לפעול כךיש 

התקשרות עם כל נתוני השירותים ובכלל זה, היועצת 

המשפטית לוועדה.

הערת מבקר המועצה המקומית תל מונד להעדר הסכם 

עם היועצת המשפטית לוועדה, עדכני ותקף התקשרות 

נכונה ואף הוצגה מספר פעמים בדוחות ביקורת מטעם 

משרד הפנים.

משפטי לוועדה, ההתקשרות לאחר קיום מכרז למינוי יועץ

תעוגן בחוזה חתום כנדרש.

מכרז כאמור יופץ, לאחר אישור משרד הפנים.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
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פרק הממצא#
בדוח

תגובההמלצה

11.

הוועדה המרחבית שרונים משלמת ליועצת 

המשפטית, בנוסף לשכר הטרחה הריטיינר 

-$ בגין כל ערער ו1,300החודשי, סכום של 

₪ 5,500- $ בגין כל עתירה מנהלית (כ1,500

לתיק).

באישור דרישות התשלום החודשית של 

היועצת המשפטית נכתב, בכתב יד על כל 

"המחירים עפ"י דרישת תשלום, כדלקמן: 

שנים ללא שינוי".7-קביעת יו"ר קודם, לפני כ

קיום הליך של קבלת הביקורת לא מצאה 

שכר הטרחה המשולם מספר הצעות מחיר ל

בגין כל תיק ערר/עתירה מנהלית.

7.4

ל לקבל הצעות מחיר חדשות ולבחון אחת יש לפעו.א

ני ללתקופה את נאותות שכר הטרחה המשולם לקב

בגין ייצוג בעתירות מנהליות ועררים.,זהמשנה ובכלל

מומלץ, כי התקשרות עם יועץ משפטי ותשלום שכ"ט .ב

כריטיינר חודשי יכילו תחום זה, ללא צורך בתשלום 

נוסף נפרד.

ידי הביקורת בנושא העובדות והנתונים המוצגים על 

תשלומים נוספים לייצוג הוועדה בעררים ועתירות מנהליות 

ליועצת המשפטית של הוועדה, נכונות וידועות מזה זמן רב.

בימים אלה, הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים 

התקשרה עם עורכי דין חדשים, שמעתה ואילך, ייצגו את 

הוועדה בעררים ועתירות מנהליות.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

תגובההמלצה

12.

דה המרחבית שרונים, משלמת ליועצת הווע

המשפטית של הוועדה, תשלום נוסף לריטיינר 

החודשי ולתשלומי עררים, בגין רישום 

פרצלציה.

שכ"ט המשולם בפועל ליועצת המשפטית הינו 

.תאחליחידת רישום"מ, בתוספת מע₪ 900

קיום הליך של קבלת לא מצאה הביקורת 

.המשולםמספר הצעות מחיר לשכר הטרחה 

המדובר בסכומי כסף מהותיים.

7.5

יש לפעול לקבל הצעות מחיר חדשות ולבחון אחת לתקופה 

,זהני משנה ובכלללאת נאותות שכר הטרחה המשולם לקב

לצורך רישום פרצלציה.

בפרויקט האחרון שביצעה הועדה המרחבית שרונים, לאחר 

תום הביקורת, הוועדה שרונים קיבלה מספר הצעות מחיר

בגין עבודת מדידה וכן הצעות מחיר מעורכי דין בגין רישום 

הפרצלציה. 

בפרויקט זכו נותני שירותים חדשים.



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך217עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

התחשבנות כספית.5

העברת תשלומי אגרות בניה מהוועדה שרונים למועצת תל מונד.5.1

, 2006-התשס"זהתכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)בהתאם לתוספת השלישית לתקנות .5.1.1

נדרש לגבות אגרת בניה בגין כל הנפקת היתר בניה.

בהתאם להנחיות לועדות מרחביות לתכנון ובניה, בפרק "טיפול בתשלומים לוועדה" ובפרק "אופן .5.1.2

טיפול הוועדה בהכנסות" באוגדן הנהלים, כמו גם, בנוסף, במסמך הנחיות משרד הפנים בנושא 

תשלומים וקרן ביטחון לפיצויים הוועדה המרחבית לתכנון ובניה" "הנחיות בנושאים חלוקת מכסות, 

אגרות בניה יגבו על ידי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה ויזקפו במלואם - 25.12.2005מתאריך 

) לרשות המקומית בה נמצאים המקרקעין נשוא האגרה.100%(

לזכות המועצה 100%בירן לאמור: הועדה המרחבית שרונים, אחראית על גביית אגרות בניה ולהע.5.1.3

המקומית בה נמצאים המקרקעין.

להלן סכומי אגרות הבניה שנזקפו לזכות המועצה המקומית תל מונד בהתפלגות לשנים, כפי שמצוין .5.1.4

ברישומי הנהלת החשבונות של הוועדה המרחבית שרונים, כדלקמן:

בניה לזכות המועצה המקומית תל לא הועברו כלל אגרות2009נתעד לשמסקירת הביקורת עולה, כי .5.1.5

מהוועדה המרחבית שרונים, כנדרש בהנחיות לניהול ועדה מרחבית לתכנון ובניה.מונד

.כפי שניתן להיווכח, המדובר בסכומי כסף מהותיים
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

, הועברו אגרות הבניה ונזקפו לזכות המועצה המקומית תל מונד 6/2012ועד 1/2010בתקופה מחודש 

כנדרש.

הערה דומה לאי העברת אגרות בניה לרשויות, ניתנה לוועדה המרחבית שרונים על ידי משרד הפנים בדוח נציין כי 

ובדוח ביקורת משנת 8.4.10שפורסם בתאריך 2008, בדוח ביקורת לשנת 29.1.09שפורסם בתאריך 2007ביקורת משנת 

.31.5.11שפורסם בתאריך2009

העברת תשלומי היטלי השבחה משרונים לתל מונד.5.2

בהתאם להנחיות בפרק "טיפול בהכנסות הוועדה" באוגדן נהלים לוועדות המרחביות לתכנון ובניה, .5.2.1

מהנישומים. הוועדה המרחבית שרונים נדרשת לגבות היטלי ההשבחה

יועברו לרשות המקומית 90%-מהיטל ההשבחה יישאר בוועדה לכיסוי הוצאות הוועדה ויתרת ה10%

עבורה נגבה ההיטל.

להלן סכומי היטלי השבחה שנגבו מנישומים בגין נכסים המצויים בתחום שיפוט המועצה המקומית .5.2.2

המרחבית שרונים, כדלקמן:תל מונד, כפי שמצוין ברישומי הנהלת החשבונות של הוועדה 

:המלצה

בניה לרשויות המקומיות החברות בוועדה המרחבית שרונים, בהתאם יש להקפיד להעביר אגרות 

להוראות ולהנחיות.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מהיטלי ההשבחה שנגבו נזקפים לזכות המועצה המקומית תל 90%מסקירת הביקורת עולה, כי .5.2.3

מונד, כנדרש.

(עודפים)יתרות כספיות החזר.5.3

בהתאם לאוגדן ההנחיות לניהול ועדת מרחבית לתכנון ובניה, יתרות כספיות של ועדה מרחבית יוחזרו .5.3.1

.המרחביתעדהוברות בולרשויות המקומיות הח

בפרק "טיפול בהכנסות הוועדה" באוגדן הנהלים לוועדה מרחבית נקבע בין היתר כדלקמן:.5.3.2

"עודפי הכספים הנצברים בוועדה יוחזרו לרשויות לפי חלקן היחסי במכסות".

, להתחשבנות למול הרשויות המקומיות.25.12.05הנחיות משרד הפנים מתאריך -ראה נספח א'

כללים לגביה וקבעבהם נכמו כן, כללים דומים נקבעו על ידי הממונה על גופים נלווים ברשומ"ק .5.3.3

.25.12.05ואופן ההתחשבנות בין הועדה המרחבית למועצה במכתב הנחיות מתאריך 

להלן ציטוט מההנחיות כדלקמן:

ניתן להיווכח כי בוועדה , 2011-ו2010מסקירת הדוחות הכספיים של הועדה המרחבית שרונים לשנת .5.3.4

.2011- ו2010יתרות כספיות גבוהות שלא נוצלו בגין השנים 

, כדלקמן:31.12.2011להלן דוח מאזן של הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים לתאריך .5.3.5
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

לא הוחזרו למועצות החברות בוועדה 2011- ו2010העודפים לשנים מסקירת הביקורת עולה, כי .5.3.6

בגין 6.6.2010בתאריך (החזר עודפים אחרון בוצע ובכלל זה, המועצה המקומית תל מונדהמרחבית 

).2009שנת 

החזר למועצת תל מונד לא בוצע , 2011בהתאם לשיעור היחסי של מועצת תל מונד במכסות לשנת 

.עודפים

:תגובת יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים

שהעודפים יחלקו בצורה עקיפה ע"י מימון ,הוחלט10/10/12בישיבת המליאה שהתקיימה בתאריך

יהיו עודפים, אזי אנו נחלק 2012שנת רסום המאזן בסוף פאם בעת .2012הגרעון הצפוי בסוף שנת 

אותם למועצות.

:המלצה

יש להקפיד להעביר עודפים כספיים בסוף שנה, לרשויות החברות בוועדה המרחבית שרונים, זאת 

לחוק התכנון והבניה מהרשויות.197לקבלת מכתב שיפוי בגין תביעות לפי סעיף בכפוף 
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מכסות להשתתפות הרשויות בתקציב הוועדה שרונים.5.4

בתוקף סמכותה של הוועדה המרחבית, היא רשאית להטיל על הרשויות שבתחומה תשלומים למימון .5.4.1

התקציב, על פי מכסות.

סות, נקבעו הנחיות ופרמטריים לחישוב גובה המכסות על מנת ליצור מבנה אחיד להטלת המכ.5.4.2

כדלקמן:

מועצה מקומית תל מונד חויבה במכסה חודשית בסך 6/12מסקירת הביקורת עולה, כי נכון לחודש .5.4.3

בשנה).₪ 393,279(2011מדי חודש בשנת ₪ 32,773בשנה), ובסך ₪ 342,958(2012בשנת ₪ 28,580

:2012לנאותות גביית המכסות לשנת להלן חישוב הביקורת .5.4.4

.תקין-חישוב וחיוב המכסות מדי חודש מבוצע כנדרשמבדיקת הביקורת עולה, כי .5.4.5

חישוב אגרות בניה.5.5
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בחוק התכנון והבניה וחוקי העזר המקומיים, נקבעו אגרות והיטלים שעל המבקש לשלם..5.5.1

צנרת, היטלי תיעול, היטל סלילת האגרות וההיטלים כוללים בין היתר: אגרת בניה, אגרת הנחת.5.5.2

כביש, היטל סלילת מדרכות, היטלי ביוב וכד'.

תעריפי אגרות בניה ושימושים חורגים מוגדרים בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו .5.5.3

.1970-ואגרות) התש"ל

אגרות בניה הקיים באתר האינטרנט של משרד הפנים ניתן להיווכח, כי אגרת מחשבוןהתאם לב.5.5.4

למ"ר, כדלקמן:₪ 31.49הינו 6.12הבניה המוצמדת נכון לחודש 

בגין ₪ 31.31בסך מחייבת אגרות בניה בחסרמסקירת הביקורת עולה, כי הוועדה המרחבית שרונים .5.5.5

₪).31.49כל מ"ר (במקום 

בהתאם למ"ר הבניה בשנת ₪ 6,500שאין המדובר בסכום מהותי (גבייה בחסר בסך למרות העבודה .5.5.6

.), יש לבחון את הסיבות לפערים בסכומי גביית אגרות הבניה2011

:תגובת יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים

לאור ממצאי הביקורת, ניתנה הנחיה מיידית של יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים

לגזבר הוועדה, לבדוק התאמת החיובים להנחיות משרד הפנים.1.8.12בתאריך 

כיום, הליקוי תוקן והאגרות הנגבות מהתושבים תואמות להוראות והנחיות משרד הפנים.

:ותהמלצ

יש להקפיד לגבות אגרות בניה, בהתאם לתעריפים ולהצמדות הקבועות בתקנות..א

סכומי האגרות הנגבים לאתר הרשמי של משרד הפנים.מומלץ לבצע השוואה תקופתית של .ב
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תקציב, בקרה ודוחות כספיים.6

חיובים בגין תפעול שוטף.6.1

משרד הפנים קבע כללים ופרמטרים לחישוב השתתפות המועצות המקומיות בתקציב הוועדה .6.1.1

)."מכסות"המרחבית שרונים (להלן: 

בהתאם לכללים, הוועדה המרחבית נדרשת לקבוע את תקציב ההוצאות הכולל הצפוי לשנת פעילות. .6.1.2

מתוך ההוצאות הצפויות נדרשת הוועדה לקזז את סך ההכנסות הצפויות. 

במידה והיקף ההוצאות הצפוי בתקציב גדול מהיקף ההכנסות הצפוי, השלמת החוסר יחולק בין 

קבעה על ידי משרד הפנים.שנמכסותהרשויות בהתאם לנוסחת 

הנחיות השתתפות הרשויות בתקציב הוצאות המועצה מעוגנות באוגדן הנהלים לניהול ועדה מרחבית 

ובמסמך "הנחיות בנושאים חלוקת מכסות, תשלומים וקרן ביטחון לפיצויים בוועדה המרחבית 

לתכנון ובניה", כדלקמן:
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מועצה המקומית תל מונד במכסות חודשיות כנדרש מסקירת הביקורת עולה, כי בנוסף לחיוב ה.6.1.3

בהנחיות, הועדה המרחבית שרונים מחייבת את המועצה בגין שכ"ט שמאים, שכ"ט מודדים, 

.זאת בנוסף למכסות החודשיותפרסומים, עתירות וכד', 

היקף החיובים הנוספים השוטפים שמועצת תל מונד חויבה על ידי הועדה המרחבית, הסתכם בסך 

, בהתאמה.2010-ו2011בגין השנים ₪ 154,689-ו₪ 244,358

- ו2010להלן חיובים שוטפים שמועצת תל מונד חויבה על ידי הועדה המרחבית שרונים בגין השנים .6.1.4

, בנוסף למכסות החודשיות:2011

חיובתאור פעולהתאריך ערךשנה
(₪)

סה"כ לשנה
(₪)

10/6,083ערר- סימוןאוחנה -שרונים201120/01/2011

244,358

5,428שרו' שכ"ט שמאי אחיקם ביתן201119/05/2011
1-2/114,339צרויה - שמאי 201115/06/2011
2-3/117,023גיל סגל -שמאי201116/06/2011
112654,369מדידה לזר חש' -שרו'201120/06/2011
2/1110,796אחיקם ביתן -שמאי201120/06/2011
1-2/113,403פנינה נוי -שמאי201122/06/2011
3/115,184אחיקם ביתן -שמאי201127/06/2011
5,104שומו4/11- שמאי אחיקם ביתן201129/06/2011
1,122אגרות לא.טאבו-שרונים201118/07/2011
8,814א1-5-115מדידה לזר -שרונים201117/08/2011
09+108/11+157/1117,966ערר עת"מ 201117/08/2011
3-7/1112,434מאיר צרויה - שמאות201115/09/2011
4-6/1121,402גיל סגל - שמאות201115/09/2011
3-6/111,158שמאות פנינה נוי 201105/10/2011
1483,596א'|1-5/105פרסומים להצ/201109/11/2011
5-8/1142,232- שמאי אחיקם ביתן201113/11/2011
2541/09+71/108,435ערר עת"מ 201114/12/2011
19,572חל7787גוש - שמאי יצחק ברמן201131/12/2011
8-12/1115,312שמאי צרויה מאיר 201131/12/2011
7-12/1117,825שמאי סגל גיל  201131/12/2011
9-12/1112,593ביתן שמאי אחיקם 201131/12/2011
5/14810,169- הוצ.תכנון הצ-שרונים201131/12/2011
1-5/1581,814שרו'פרסום הצ/201009/02/2010

154,689

256/1-53,828שרו'פרסומים הצ/201003/02/2010
7185,403העתקות חש'- רו'ספידיגרף201025/02/2010
10,382אלי כהן1/10-שומות 201008/03/2010
4,683ד1-5/148הצ'2591/09- עת"מ 201011/03/2010
472/083,730ערר -מורבר201021/04/2010
2/1024,360שכ"ט אלי כהן 201021/04/2010
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

חיובתאור פעולהתאריך ערךשנה
(₪)

סה"כ לשנה
(₪)

3/104,176שכ"ט אלי כהן 201026/04/2010
5-30259,280-- שרו'מדידות והנדסה201020/06/2010
7,582ג.1-5-239שרו'מדידות לזר 201030/06/2010
71/107,150ערר -אלינוער רבין201030/06/2010
4,408צורף342/09עת"מ -שרונים201018/08/2010
1,26,362א' שלב1-5/239תכנון הצ/201030/09/2010
1,63,65,800שמאות גדעון -שרונים201006/10/2010
5-6/1020,068אלי כהן שמאות -שרו'201031/12/2010
7-11/1024,824שרו'שמאות אלי כהן 201031/12/2010
16/20972,220שרו' שכ"ט אלי כהן 201031/12/2010
12/108,619שרו'שמאות אלי כהן 201031/12/2010

ובקרה לאור העובדה, כי התקציב אינו מפורט ומקובץ לסעיפים תקציביים כללים, אין נתיב ביקורת .6.1.5

הוצאות.אותן בגין יםכפוליםחיובלמניעת, לרשויות החברות בוועדה

לשם המחשה:

 בהם נכללים תשלומים ₪ 950,000בסך הוצאות משפטיותכולל 2012לשנת תקציב הוועדה

ועתירות מנהליות, בעוד שרונים מחייבת מעת לעת את המועצה, בחיובים יםעררלייצוג הוועדה ב

נפרדים בגין הוצאות משפטיות כגון: 

 17.8.11מתאריך ,17,966₪חיוב בגין ערר עת"מ בסך.

 14.12.11בתאריך ,8,435₪חיוב ערר עת"מ בסך.

 20.1.11בתאריך ,6,083₪חיוב בגין ערר בסך.

בעוד בעלי הנכסים מחויבים ,300,000₪ציבי של רישום פרצלציה בסך בתקציב קיים סעיף תק

בנפרד בגין רישום פרצלציה.

ל ידי גזבר הועדה המרחבית שרונים:נמסר לביקורת ע.6.1.6

הוצאות שכ"ט שמאים, פרסום, הוצ' מודד, הוצ' ערר וכד', לא נכללו במסגרת התקציב השנתי .א

ולכן גם לא חושבו במסגרת המכסות לכל רשות. 

כל הוצאה כל רשות מחויבת בהוצאות בפועל בנפרד ולא בהתאם לנוסחת חישובי המכסות..ב

.מלווה באסמכתא לחיוב

, על מנת, למנוע סבסוד של רשות אחת פעילות של שיטה זו מהווה העמסה ראויה של ההוצאות.ג

.רשות אחרת

חיובים בנוסף לתקציב ולמכסות, מוזנים בכרטיסי הנהח"ש נפרדים להקל על הבקרה. כרטיסי .ד

הנהח"ש אלה יועברו אחת לרבעון/לפי דרישת המועצה לביצוע ובקרה ולמנוע כפל חיוב.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

אישור תקציב לוועדה מרחבית שרונים.6.2

בהתאם להנחיות, לכל ועדה מרחבית נדרש לאשר תקציב שנתי עצמאי המראה את אומדן הכנסותיה .6.2.1

והוצאותיה.

הצעת התקציב נדרשת להיות מלווה בדברי הסבר לכל סעיף, המתייחסים לסוגי הפעילויות שמצבעת .6.2.2

במסגרת הסעיף ויצורף אליה תקן כח אדם לרבות יועצים ושירותים חיצוניים של הוועדה.הוועדה 

בהתאם להנחיות, הצעת התקציב נדרשת להיות מאושרת במליאת הוועדה לפני תחילת שנת הכספים .6.2.3

שאליה מתייחס התקציב.

אושר על ידי , 2011-ו2012מסקירת הביקורת עולה, כי תקציב הועדה המרחבית שרונים לשנים .6.2.4

.תקין-בהתאמה17.5.11- ו26.2.12משרד הפנים בתאריכים 

, כולל 26.2.12מתאריך 2012מסקירת הביקורת עולה, כי מסמך אישור תקציב הוועדה שרונים לשנת .6.2.5

ללא ציון סעיף תקציבי "סריקת תיקים" בפרק "רישום פירוט סעיפי הוצאות ("תשלומים"), 

, כדלקמן:300,000₪פרצלציה ושונות", בסך 

:המלצות

מרחביות לתכנון ובניה, יש לשלב את כל ההוצאות הצפויות של בהתאם לספר הנהלים לניהול ועדות .א

ועדה מרחבית במסגרת תקציב שנתי ולגבות מהרשויות השתתפות במסגרת המכסות החודשיות 

בלבד.

לחילופין, לקבל אישור משרד הפנים לגבייה נוספת מהרשויות שלא בהתאם לתחשיב המכסות .ב

לרשויות למניעת חיובים כפולים.הקבוע בנהלים, תוך שיקוף ומתן יכולת בקרה 
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אושר על ידי משרד ,300,000₪לא ברור באם סעיף תקציבי "סריקת תיקים" בסך לאור האמור, .6.2.6

הפנים.

:הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרוניםגזברתגובת 

המדובר ככל הנראה בטעות סופר באישור החתום של משרד הפנים. .א

לאור דחיית יישום פרויקט הסריקה, הועברה דרישה למשרד הפנים להעביר את הסכום .ב

שהוקצה לפרויקט הסריקה, לסעיף תקציבי בנושא פרצלציה.

דוחות כספיים.6.3

אוגדן הנהלים לוועדה המרחבית, מגדיר את אופן עריכת דוחות כספיים. .6.3.1

בנושאים בין היתר נדרש להציג בדוחות הכספיים של הועדה המרחבית שרונים הסברים וביאורים.6.3.2

"השתתפות הרשויות החברות".- "התנועה בחשבונות הרשויות החברות" ו

חסר סעיף תקציבי "סריקת תיקים" . 1
₪.300,000בסך 

סיכום סעיפי התשלומים מסתכם לסך: . 2
9,540,949 ,₪
לסה"כ המצוין בסעיף לא תואם

₪.9,840,949תשלומים, בסך 

:המלצה

מומלץ בעת קבלת אישור תקציבי ממשרד הפנים, יש לוודא כי האישור תואם לבקשה שהועברה 

למשרד הפנים.
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המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ביאורים הונתונים עולה, כי חלק מה2011מסקירת הדוחות הכספיים של ועדת שרונים לשנת .6.3.3

בהתאם להנחיות בנושאים "התנועה בחשבונות הרשויות החברות" הנדרשים להיות מוצגים

מקבלים ביטוי ולא מוצגים בדוחות הכספים של הוועדה לא, ו"השתתפות הרשויות החברות"

.2011-2009המרחבית שרונים לשנים 

.הנ"ל מקשה על ביצוע בקרה, מתן מידע חיוני לרשויות החברות ולצורך שקיפות

שפורסם בתאריך 2007נציין כי הערה דומה ניתנה לוועדה המרחבית שרונים על ידי משרד הפנים בדוח ביקורת משנת 

.31.5.11שפורסם בתאריך2009ובדוח ביקורת משנת 8.4.10שפורסם בתאריך 2008, בדוח ביקורת לשנת 29.1.09

להלן דוגמאות לביאורים שלא מוצגים בדוחות הכספים של הועדה המרחבית שרונים [הדוגמאות .6.3.4

מתוך אוגדן הנהלים לתפעול ועדה מרחבית]:
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:המלצה

הכספיים של הועדה המרחבית שרונים, יכילו את כל הביאורים הנדרשים יש להקפיד שהדוחות 

להיות מוצגים במסגרת הדוחות, בהתאם להנחיות משרד הפנים.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
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הוצאות משפטיות.7

כללי.7.1

עולה, כי תקציב הוצאות משפטיות 2012מעיון בתקציב המאושר של הועדה המרחבית שרונים לשנת .7.1.1

מהוצאות הוועדה.20%-ומהווה למעלה מ₪ 950,000מסתכם בסך 

:2012להלן תקציב הועדה שרונים לשנת .7.1.2

:פרק הנהלה וכלליות

2012תקציב מאושר לשנת סעיף תקציבי
(₪)

שיעור מהסה"כ
(%)

1,702,00038%שכר ונלוות
950,00021%משפטיות
661,36015%שכר דירה

143,0003%חשמל
131,0003%תקשורת

130,7223%אחזקת מחשבים
118,2443%ארנונה

115,6893%ביטוחים
111,3582%הוצ' משרדיות

96,0002%הוצ' מימון
75,6122%שכ"ט רו"ח ובקורת

72,0002%אחזקה וניקיון
60,0001%השתלמויות וספרות מקצועית

60,0001%הוצ' אחרות
53,2161%כבוד וישיבות

25,0001%עודפותהוצ' 
17,4000%עד עובדיםוהשתתפות בו

12,0880%והנהח"ש, משכורותמחשוב
4,534,689100%סה"כ

:השנתיכל התקציב

2012תקציב מאושר לשנת סעיף תקציבי
(₪)

שיעור מהסה"כ
(%)

1,702,00017%שכר ונלוות הנהלה
1,607,26716%שכר ונלוות תכנון והנדסה

1,510,63515%ונלוות רישוי ופיקוח בניהשכר 
950,00010%משפטיות
661,3607%שכר דירה
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

2012תקציב מאושר לשנת סעיף תקציבי
(₪)

שיעור מהסה"כ
(%)

381,8654%אחזקת רכב
353,2324%יעוץ רישוי ופיקוח

320,0003%ציוד, תוכנה ושיפוצים
300,0003%רישום פרצלציה ושונות

300,0003%סריקת תיקים
299,1823%תשלומי פנסיה

234,0812%הנדסימחשוב 
143,0001%חשמל

131,0001%תקשורת
130,7221%אחזקת מחשבים

118,2441%ארנונה
115,6891%ביטוחים

111,3581%הוצ' משרדיות
96,0001%הוצ' מימון

75,6121%שכ"ט רו"ח ובקורת
72,0001%אחזקה וניקיון

60,0001%השתלמויות וספרות מקצועית
60,0001%הוצ' אחרות

53,2161%כבוד וישיבות
25,0000%הוצ' עודפות

17,4000%השתתפות בועד עובדים
12,0880%מחשוב והנהח"ש

9,840,951100%סה"כ

מכלל תקציב 10%-מסעיף הנהלה וכלליות ו21%לאור מהותיות תקציב ההוצאות המשפטיות (.7.1.3

סעיף תקציבי זה ומערכי הבקרה של המועצה תל מונד לתשלומים.הועדה השנתי), הביקורת בחנה 

לחוק 19עוסק במינוי יועץ משפטי לועדות מקומיות לפי סעיף 1/2007חוזר מנכ"ל משרד הפנים .7.1.4

התכנון והבניה העוסק בועדות מרחביות.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

התקשרות עם היועצת המשפטית.7.2

כיועצת המשפטית חיצונית של הוועדה. הועדה המרחבית שרונים התקשרה עם עורכת דין, שתשמש .7.2.1

.1993ההתקשרות הינה משנת 

מסקירת הביקורת עולה, כי הוועדה המרחבית שרונים שוכרת את שירותיה של היועצת המשפטית .7.2.2

נושאים עיקריים כדלקמן:3החיצונית ומשלמת בגין 

תשלום שכ"ט חודשי קבוע כריטיינר..א

פר מגרשים).תשלום נפרד בגין רישום פרצלציה (לפי מס.ב

תשלום נפרד בגין עתירות מנהליות ועררים..ג

קובע, בין היתר, כי יועץ משפטי לוועדה מרחבית ימונה לאחר כיום 1/2007חוזר מנכ"ל משרד הפנים .7.2.3

מכרז ואישור המועמד בועדת איתור.

להלן ציטוט חלקים מהנחיות חוזר מנכ"ל בנושא התקשרות עם יועץ משפטי לוועדה מרחבית:.7.2.4

הוועדה המרחבית תפרסם הודעה בשני עיתונים נפוצים...בקשה לקבלת הצעות ליועץ משפטי חיצוני"".

."תוקם ועדת איתור לצורך בחירת יועץ משפטי חיצוני לוועדה המרחבית"

 הוועדה תבחן את ההצעות שיתקבלו, תראיין את המועמדים ותמליץ בפני מליאת הוועדה המרחבית"

ים".על מינויו אחד המועמד

."המלצתה של ועדת האיתור תהיה בכתב ויפורטו בה הנימוקים להחלטה ולבחירה"

ההתקשרות עם היועץ המשפטי החיצוני בוצעה ללא מכרז, ללא מינוי מסקירת הביקורת עולה, כי .7.2.5

ועדת איתור וללא אישור מליאת הועדה המרחבית, כנדרש בהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

ות הועדה המרחבית שרונים עם היועצת המשפטית ללא מכרז, ניתנה על ידי משרד הפנים בדוח הערה דומה להתקשר

ובדוח ביקורת משנת 8.4.10שפורסם בתאריך 2008, בדוח ביקורת לשנת 29.1.09שפורסם בתאריך 2007ביקורת משנת 

.31.5.11שפורסם בתאריך2009

מצוין בין היתר 29.1.09שפורסם בתאריך 2007בהתאם לדוח ביקורת של משרד הפנים לשנת .7.2.6

כדלקמן:

שנים מאריכים 5, כאשר כל 17/5/93"הוועדה מעסיקה יועצת משפטית ללא מכרז מיום 

למועד עריכת הדוח נשלחה הודעה ליועצת המשפטית על אי חידוש את תוקף החוזה. 

[הדגשות לא במקור]."2008החוזה שמסתיים בשנת 
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

, נקבע 2007גזבר הוועדה המרחבית לדוח הביקורת של משרד הפנים משנת זאת ועוד בתגובת .7.2.7

כדלקמן:

ועדה".ו"בימים אלה מתפרסם מכרז ליועץ משפטי ל

, 1.8.2012שהתקיים בתאריך על ידי מבקר המועצה המקומית תל מונד בדיון הצגת הממצאים .7.2.8

המקומית תל מונד, גזבר בהשתתפות יו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים, ראש המועצה 

וראשי רשויות החברות בוועדה, נמסר והוצג על ידי יו"ר הוועדה שרונים, הוועדה המרחבית שרונים

כדלקמן:

להעדר הליך מינוי נאות של היועצת המשפטית הערות מבקר המועצה מקומית תל מונד .א

וידועות מזה זמן רב.נכונותלוועדה ובכלל זה אי קיום מכרז למינוי, ללא וועדת איתור וכד', 

נושא זה עם כניסתו לתפקידו, באמצעות מכתבים יו"ר הוועדה הנוכחית התריע על .ב

לממונים במרחב ובפני היועץ המשפטי של משרד הפנים.

יו"ר הוועדה פועל למול משרד הפנים, לקדם ולקיים מכרז בהקדם למינוי יועץ משפטי .ג

וועדה שרונים, במטרה לבחון באם חדש לוועדה ולאחרונה התקבלה תשובה לפניות ה

המכרז הנדרש לבקשת שרונים הינו ליועץ משפטי ותובע בנפרד או מינוי מאוחד.

:המלצה

כדין.תוך קיום מכרזהמרחבית שרונים, יש למנות יועץ משפטי לוועדה 
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הסכם העסקה.7.3

נקבע בין היתר, כדלקמן:1/2007בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .7.3.1

העסקה יגדיר את העבודה אותה יבצע היועץ בהתאם להודעה שפרסמה הרשות ולקבוע "הסכם 

בנוהל זה, את התמורה בגין העבודה (יעוץ ותביעה), את חובת היועץ המשפטי להשתתף בישיבות 

מליאת הוועדה וועדותיה אשר בהן השתתפותו נדרשת, וכן את חובתו של היועץ המשפטי כי הייעוץ 

דיו באופן אישי".המשפטי יינתן על י

כדלקמן:1/2007עוד נקבע בחוזר מנכ"ל 

"ועדה מרחבית אשר מעסיקה יועץ משפטי חיצוני ללא הסכם בכתב, תפעל לסיום ההעסקה ולהעסקת 

פי נוהל זה בתוך שנים עשר חודשים".-יועץ משפטי חיצוני על

שנה) עם 20- (לפי כ17.5.1993ישן מתאריך קיים הסכם התקשרות מסקירת הביקורת עולה, כי.7.3.2

היועצת המשפטית.

להלן העתק הפתיח להסכם:

א' להסכם ההתקשרות נקבע, בין היתר, כדלקמן:7בהתאם לסעיף .7.3.3

".17.5.93חודשים החל מיום 36"חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של 

.2/2003-ו9/1998בתאריכים שנחתמו שנים, 5-מסמכי הארכת החוזה, כל אחד ב2הוצג לביקורת .7.3.4

.2008בשנת פגלאמור: ההסכם בין הועדה המרחבית שרונים ליועצת המשפטית .7.3.5

יועצת המשפטית, ניתנה על ידי משרד הפנים בדוח להועדה המרחבית שרונים בין התקשרות להעדר חוזה הערה דומה 

ובדוח ביקורת משנת 8.4.10שפורסם בתאריך 2008, בדוח ביקורת לשנת 29.1.09שפורסם בתאריך 2007ביקורת משנת 

.31.5.11שפורסם בתאריך2009
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

, 1.8.2012שהתקיים בתאריך על ידי מבקר המועצה המקומית תל מונד בדיון הצגת הממצאים .7.3.6

בהשתתפות יו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים, ראש המועצה המקומית תל מונד, גזבר 

וועדה, נמסר והוצג על ידי יו"ר הוועדה שרונים, וראשי רשויות החברות בהוועדה המרחבית שרונים

כדלקמן:

להעדר הסכם התקשרות עדכני ובתוקף עם מקומית תל מונד ההערת מבקר המועצה .א

ה ואף הוצגה מספר פעמים בדוחות ביקורת מטעם משרד נכונהיועצת המשפטית לוועדה, 

.הפנים

תעוגן בחוזה חתום כנדרש.לאחר קיום מכרז למינוי יועץ משפטי לוועדה, ההתקשרות .ב

מכרז כאמור יופץ, לאחר אישור משרד הפנים.

תשלום ליועצת המשפטית בגין ייצוג הוועדה בתיקי ערר.7.4

שרונים משלמת ליועצת המשפטית בגין כל ייצוג הועדה בתיק עתירה מנהלית וערר.הוועדה המרחבית .7.4.1

נקבע בין היתר כדלקמן:1/2007בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .7.4.2

"בנוסף לתפקידו ליתן יעוץ משפטי, היועץ המשפטי של הוועדה המרחבית נדרש לשמש, ככלל, 

"ל פעולות הוועדהגם כ"תובע...זאת על מנת להבטיח שילוב ותיאום בין מכלו

עוד נקבע:

"שכר הטרחה אשר ייקבע יהיה שכר טרחה כולל, וכן במידת הצורך ייקבע תעריף לגבי סוגי 

הליכים משפטיים חריגים".

עוד נקבע:

"היועץ המשפטי החיצוני לא יועסק במטלות נוספות על אלה שהוגדרו בחוזה ושבעדן משולם 

משפטיים אשר בגינם יש לקבוע בהסכם שכר הטרחה כי שכר טרחה כולל, למעט ייצוג הליכים 

התשלום ייקבע בנפרד וכן את דרך קביעת התשלום".

מסקירת הביקורת עולה, כי הוועדה המרחבית שרונים משלמת ליועצת המשפטית, בנוסף לשכר .7.4.3

-$ בגין כל עתירה מנהלית (כ1,500-$ בגין כל ערער ו1,300הטרחה הריטיינר החודשי, סכום של 

לתיק).₪ 5,500

באישור דרישות התשלום של היועצת המשפטית נכתב, בכתב יד על כל דרישת תשלום, כדלקמן:.7.4.4

:המלצה

הסכמי התקשרות עם כל נתוני השירותים ובכלל זה, שרונים, תהיינה שלוועדה המרחבית לפעול כךיש 

היועצת המשפטית לוועדה.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

שנים ללא שינוי".7- "המחירים עפ"י קביעת יו"ר קודם, לפני כ

להלן דוגמה לאישור יו"ר הועדה המרחבית, חשבון שכ"ט של היועצת המשפטית, בגין עתירה .7.4.5

מנהלית:

לשכר הטרחה המשולם ליועצת המשפטית.קיום הצעות מחיר הביקורת לא מצאה .7.4.6
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

, 1.8.2012שהתקיים בתאריך על ידי מבקר המועצה המקומית תל מונד בדיון הצגת הממצאים .7.4.7

בהשתתפות יו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים, ראש המועצה המקומית תל מונד, גזבר 

רשויות החברות בוועדה, נמסר והוצג על ידי יו"ר הוועדה שרונים, וראשיהוועדה המרחבית שרונים

כדלקמן:

העובדות והנתונים המוצגים על ידי הביקורת בנושא תשלומים נוספים לייצוג הוועדה .א

.בעררים ועתירות מנהליות ליועצת המשפטית של הוועדה, נכונות וידועות מזה זמן רב

ובניה שרונים התקשרה עם עורכי דין חדשים, בימים אלה, הוועדה המרחבית לתכנון .ב

שמעתה ואילך, ייצגו את הוועדה בעררים ועתירות מנהליות.

תשלום ליועצת המשפטית בגין רישום פרצלציה.7.5

הוועדה המרחבית שרונים, משלמת ליועצת המשפטית של הוועדה, תשלום נוסף לריטיינר החודשי .7.5.1

פרצלציה., בגין רישום ערר/עתירה מנהליתבולייצוג 

פרצלציה הנה חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה שמופיעה בתכנית מתאר מקומית.7.5.2

).לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין (טאבו,או בתכנית מפורטת

המבוקר ומאושר ע"י הועד. התהליךבאמצעות מודד מוסמךמתבצעבמקרים רבים, התהליך 

.למיפוי ישראלוהמרכזת לתכנון ולבניה המקומי

להלן תהליך רישום פרצלציה, בהתאם להנחיות אתר מינהל מקרקעי ישראל:.7.5.3

התואמת את התכנית המפורטת המאושרת,הכנת תכנית לצורכי רישום.א

.המאושר באמצעות מודד מוסמךאו את תשריט החלוקה

לתכנון ולבניה כתואמתאישור התכנית לצורכי רישום ע"י הועדה המקומית.ב

.שנה אחתאת התכנית המפורטת או את תשריט החלוקה. תוקף אישור הועדה

-מודד פרטי(אישור התכנית לצורכי רישום במרכז למיפוי ישראל או באמצעות מודד מבקר.ג

לרישום". שהוסמך ע"י המרכז למיפוי ישראל לבצע ביקורת במקומו), ולקבל אישור "כשרה

.שנים5תוקף האישור הוא 

.פרצלציה" לחתימת בעלי הקרקעים הנדרשים לשם הגשת "תיקהכנת המסמכ.ד

:המלצות

ני משנה ליש לפעול לקבל הצעות מחיר חדשות ולבחון אחת לתקופה את נאותות שכר הטרחה המשולם לקב.א

ובכלל זה, בגין ייצוג בעתירות מנהליות ועררים.

עם יועץ משפטי ותשלום שכ"ט כריטיינר חודשי יכילו תחום זה, ללא צורך בתשלום מומלץ, כי התקשרות .ב

נוסף נפרד.



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך239עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

והחתומים ללשכת רישום הגשת "תיק הפרצלציה" עם כל המסמכים המאושרים.ה

.המקרקעין לרישום

.הרלוונטיתקליטת הפרצלציה בלשכת רישום המקרקעין.ו

:ממצאים והערות

בתוספת מע"מ, ₪ 900מסקירת הביקורת עולה, כי שכ"ט המשולם בפועל ליועצת המשפטית הינו .7.5.4

למגרש אחד. 

. הנ"ללא מצאה תיעוד להסכם או אישור לסכום התשלוםהביקורת 

ללא תלות בהיקף הפרויקט או הנחת ליחידה בתוספת מע"מ), משולם ₪ 900סכום התשלום (כאמור, .7.5.5

.כמות

בניה, משולם ליועצת המשפטית יחידות744א' המבוצע בתל מונד, הכולל 89כתוצאה: בגין פרויקט 

), זאת בנוסף לתשלום ריטיינר [מע"מ]1.16יחידות * ₪744 * 900(₪ 776,736סכום בהיקף כספי של 

חודשי ובנוסף לתשלום לכל ייצוג של הועדה בערר/עתירה מנהלית.

, 1.8.2012שהתקיים בתאריך ידי מבקר המועצה המקומית תל מונד עלבדיון הצגת הממצאים .7.5.6

בהשתתפות יו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים, ראש המועצה המקומית תל מונד, גזבר 

וראשי רשויות החברות בוועדה, נמסר והוצג על ידי יו"ר הוועדה שרונים, הוועדה המרחבית שרונים

כדלקמן:

עה הועדה המרחבית שרונים, לאחר תום הביקורת, הוועדה בפרויקט האחרון שביצ.א

שרונים קיבלה מספר הצעות מחיר בגין עבודת מדידה וכן הצעות מחיר מעורכי דין בגין 

רישום הפרצלציה. 

בפרויקט זכו נותני שירותים חדשים..ב

:ההמלצ

ני להמשולם לקביש לפעול לקבל הצעות מחיר חדשות ולבחון אחת לתקופה את נאותות שכר הטרחה 

לצורך רישום פרצלציה.משנה ובכלל זה, 



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך240עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח א'
]2מתוך 1[עמוד 

למול הרשויותועדה מרחבית להתחשבנות -הנחיות משרד הפנים



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך241עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח א'
]2מתוך 2[עמוד 



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך242עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ב'
]6מתוך 1[עמוד 

משפטי חיצוניבנושא התקשרות עם יועץ - 1/2007חוזר מנכ"ל משרד הפנים 



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך243עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ב'
]6מתוך 2[עמוד 



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך244עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ב'
]6מתוך 3[עמוד 

נספח ב'



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך245עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

]6מתוך 4[עמוד 



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך246עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ב'
]6מתוך 5[עמוד 



התחשבנות ובקרה בפעילות עם הועדה שרוניםמונד-מועצה מקומית תל

256מתוך247עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח ב'
]6מתוך 6[עמוד 



256מתוך248עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מונד-מועצה מקומית תל

הבסיס החוקי לעבודת 

מבקר המועצה

*-*-*-* -*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-* -*-*-*



הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה- כללי מונד-מועצה מקומית תל

256מתוך249עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בסיס חוקי לפעילות מבקר המועצה

מינוי מבקר המועצה.1

קובע בין היתר, כדלקמן:1950-המועצות המקומיות (א) תשי"אא לצו 145סעיף 

מינוי מבקר וסמכויותיוא.145

המבקר), על פי הוראות צו -המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה (להלן (א)

.1962-המועצות המקומיות (שירות עובדים), התשכ"ב

או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא 10,000ם המועצה היה מספר התושבים בתחו(ב)

משרה.תפחת מחצי 

תפקידי המבקר.2

כדלקמן:,תפקידי המבקרבין היתר את פקודת המועצות, מגדיר לעא בפקודת העיריות שהוחל 170סעיף 

ואלה תפקידי המבקר:(א)

, נעשו כדין, בידי המוסמך 1965-לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"הלבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות )1(

לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

לבדוק את פעולות עובדי העיריה;)2(

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות )3(

ות והחסכון;ועקרונות היעיל

לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות )4(

את הדעת.

גופים מבוקרים.3

ב מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:170סעיף 

כל תאגיד, מפעל, מוסד, הבקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי (ב)

קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת 

במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

אחד משני תנאים:עפ"י הוראה זו, גוף מוגדר כ"גוף עירוני מבוקר" אם מתקיים בו  לפחות

המועצה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי. )1

המועצה משתתפת במינוי הנהלתו. )2



הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה- כללי מונד-מועצה מקומית תל

256מתוך250עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תוכניות עבודה.4

כדלקמן:,מתייחס לקביעת תוכנית העבודה של המבקר,א(ג) בפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות170סעיף 

-יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

על פי שיקול דעתו של המבקר;)1(

על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;)2(

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים )3(

דה.לשנת עבו

תלותו בבואו - הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על העיקרון של עצמאות המבקר ואי

לבקר נושא שהוא החליט לבדקו. 

דרכי עבודת המבקר.5

-המקומיות בשלושה מישוריםהמועצותפקודתעצמאותו של מבקר המועצה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה ב

דרכי עבודהקביעת א.

א(ד) לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע כדלקמן:170סעיף 

המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.(ד)

הכנת התקציב והתקןב.

ה' לפקודת העיריות שהוחל בפקודת המועצות נקבע:170בסעיף 

מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת יהייה יכין ויגיש לראש העירימבקר העירה)

הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של 

יה ובגודל תקציבה השנתי.יה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריהעירי

עצה וכפיפותםמינוי עובדי לשכת מבקר המוג.

ז לפקודת העיריות שהוחלו בפקודת המועצות נקבע: -1ה170בסעיף 

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף ) 1(ה
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

). 4) עד (1(ג)(167

), רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר 1על אף הוראות סעיף קטן (ה) 2(ה

) אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי 4(ג)(167לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

. 1992-כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

נם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר עובדי לשכת מבקר העיריה די(ו) 

העיריה בלבד.

לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף להוראות (ז) 

).1א(171סעיף 

הסמכויות לביצוע התפקיד.6

ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע כדלקמן: 170בסעיף א.

המצאת מסמכים ומסירת מידע.

ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, (א) 

מבקר העיריה, על פי דרישתו, כל עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו ל

מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר 

שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

רגיל או למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע (ב) 

ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או 

של גוף עירוני מבוקר.

להמציא למבקר המועצה את כל המסמכים ,הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים המבוקרים

והמידע שבידיהם.

לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע כדלקמן:ב 170סעיף ב.

ה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ילצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה)

ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח 

מעובדיו.אף על ידי עובד



הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה- כללי מונד-מועצה מקומית תל

256מתוך252עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מינוי ועדת הביקורת.7

כדלקמן: , נקבע בין היתר,1950-לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א122סעיף 

ביקורתת. ועד122"

המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.)א(

ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת ביקורת. )ב(

יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא )ג(

ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג 

של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת הנהלה.

יושב ראש ועדת ביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, זולת אם הייתה במועצה סיעה )ד(

אחת בלבד.

תפקידי ועדת הביקורת.א122

אלה תפקידי ועדת הביקורת(א)

לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה;)1(

לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה; )2(

לדון בכל דו"ח אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין; )3(

הליקויים שהעלתה הביקורת;לעקוב אחר תיקון )4(

ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה".(ב)

עדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכניות העבודה, למעט הסמכות להמליץ על נושא ולו

לעיל). 4לביקורת (כאמור בסעיף 
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

שמירה על סודיות.8

הביקורת.מדרכי העבודה של המבקר מחייב העברת מידע על ממצאיחלק 

:, כדלקמןבעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק וחלקם כללים מקצועיים

ב לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות:170. בסעיף 1

ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי פי דין, יחולו על מבקר העיריה -(ג) לגבי מידע החסוי על

המורשים לטפל באותו מידע.

עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על (ד)

עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

קודת המועצות קובע:ג(ו) לפקודת העיריות שהוחל על פ170. סעיף 2

(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, 

ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, 

להתיר פרסום כאמור.

ת סודיות על עובדי הביקורת. וכן אוסרים הם על כל אדם פרסום של ממצאי ביקורת, הוראות אלו מטילות חובת שמיר

שלא בהתאם לחוק.

לעניין שמירת הסודיות: יש להבחין היטב בין פרסום לציבור, שלגביו ישנן הוראות ברורות בחוק כיצד לנהוג, .א

שנתבררו לביקורת הן לבין העברת מן המבקר לאנשים בתוך המועצה לרבות חברי המועצה, שהעובדות

רלוונטיות לעבודתם.

מניסיון שלמדנו בעניין זה עולה כי אחת הדרכים היותר מועילות לעבודת הביקורת, בתפקידה כמי שמסייע 

לידיעת כל הנוגעים סכון, היא להעבירילמועצה לפעול כדין תוך שמירת טוהר מידות ועקרונות היעילות והח

כדי שיהוו בסיס להתייחסות ולתיקון הליקויים.בדבר, את מלוא ממצאי הביקורת 

וכן לחברי המועצה, בנושאים בהם הם ממלאים -מדיניות הביקורת היא, אפוא, להעביר לעובדי המועצה 

את המידע שהוברר לביקורת והוא רלוונטי לעבודתם. העובדים וחברי -פונקציה אדמיניסטרטיבית עפ"י דין

הממצאים. המועצה מחויבים בשמירת סודיות
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מתו תחילה אך כללים מקצועיים של עבודת הביקורת קובעים כי כל מידע שעלה במהלך הבדיקה, יש לבררו ולא.ב

להתייחס אל הממצאים, המבוקר הנוגעים בדבר ולא עם אף אחד אחר, על מנת שאלו יוכלוורק עם עובדי הגוף 

להצביע על טעות בהם או להסבירם.

נת להבטיח שלא תיגרם, חלילה, תקלה במהלך הביקורת ועובדה מוטעית או בלתי מדויקת כל זאת על מ

תפורסם אפילו כטיוטא.  

דיווח.9

ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מגדיר את סדרי דיווח של ממצאי ביקורת כלהלן:170סעיף 

באפריל של 1-הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מהמבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; א) 

השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על 

תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה 

-ב לחוק מבקר המדינה, תשי"ח21-א ו21וראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים לעניני ביקורת; אין בה

[נוסח משולב].1958

בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת (ב) 

ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני

תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על הדו"ח (ג) 

וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

לאישור את סיכומיה הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה (ד) 

והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העיריה את 

הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה 

ר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבק

סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני 

מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

ובדוח תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם)1((ה)

המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), או לא )2(

המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל 

תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.חברי המועצה והמועצה 

העיקרון הנמצא בבסיס הוא עקרון הפומביות כך שבסוף תהליך הדיווח מובא הדו"ח לידיעת הציבור ע"י הנחתו על 

הביקורת שולחן מועצת המועצה והדיון הפומבי בו. וזו גם אחת מבעיות יסוד המובנות (אינהרנטיות) בעבודת 

הפנימית במועצה, איתן צריך להתמודד מבקר המועצה המבקש לשמור על יעילותה של הביקורת ויחד עם זה גם על 

אמינותו.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

לפיו המבקר חייב להעביר את הדוח למליאת המועצה 47ביות הציבור נקבע בתיקון מעקרון נוסף המבטיח את פו

חודשים במצטבר]. דהיינו 5בדוח במסגרת הזמן שנקבעה [כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת לא סיימו לדון

פומביות הדוח, אינה תלויה עוד בגורם כל שהוא. 

פיטורין. 10

לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות הקבע כדלקמן:171בסעיף 

שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה ברוב של )2(

הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה (ג)

להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטורים.

) נקבע:2א  (45(נ"מ) בסעיף 1958-לחוק מבקר המדינה תשי"ח1990בתיקון משנת 

), על העברתו מתפקידו או על מעשה החורג 2) או (1(36"תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף )2(

מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות 

נה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, שעשה המדי

תבורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים -מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר פנימי

ה."45ג עד 45

ון החלטה על פיטורין של מבקר המועצה, אם תתקבל משמעות ההוראה היא שלמבקר המדינה ישנה סמכות לבח

ג).45החלטה כזאת, והוא רשאי לתת כל צו שימצא לנכון ולצודק, לרבות הסמכות לצוות על ביטול הפיטורים (סעיף 

היקף משרה. 11

א לצו המועצות המקומיות, כלהלן:145היקף משרתו של מבקר פנימי ברשות מקומית קבוע בסעיף 

המבקר), על פי הוראות צו -בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה (להלן (א)  המועצה,

.1962- ים), תשכ"בדהמועצות המקומיות (שירות עוב

או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא 10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה ב) (

משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת 

השר.




