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 2015המלצות הוועדה לענייני ביקורת לדוח מבקר העירייה לשנת 

 , לקבלת מידע מלא יש לפנות לדוח המפורט.2015ח המבקר לשנת להלן עיקרי ההמלצות לדו

 .מספור הסעיפים בהמלצות מקביל למספור בדוח המפורט 

 

 : מ"בע בהרצליה תיירות לפיתוח העירונית החברהבנושא  המלצות  .1
 נהלי עבודה. 4

 בעירייה. כמקובל ISO 9001  איכות לתקן הסמכה קבלת לשקול

 

 ארנה קניון רחבת ניקיון  -התקשרויות . 5

 " המועבר מהעירייה יהיה חתום ע"ילהקפיד כי "מסמך אישור פרויקט .א

 החוזה. הגורמים הנדרשים בהתאם להוראות

להסדיר את נושא עלויות ניקיון רחבת קניון ארנה בין העירייה, החברה  .ב

 ובעלי הקניון.

 בכתב.לפעול לעיגון הסדרי השתתפות בהוצאות בין העירייה לחברה  .ג

 המעגנה :. 6

 שיט וכושר ביטוח אישורי, עגינה הסכמי. 6.1

 להקפיד על בחינה ממוכנת של תוקף הסכמי העגינה באופן ממוכן. .א

 עגינה של כלי שיט ללא ביטוח וללא כושר שיט.לא לאפשר  .ב

לעקוב באופן ממוכן על פקיעת מועדי הביטוח וכושר השיט ולהתריע  .ג

בפני בעלי כלי השיט כי עליהם להציג ביטוח וכושר שיט בתוקף, 

 בהתאם לחוזה ולהוראות החוק.

 תעריף דמי עגינה . 6.3
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 התעריפים עדכון תדירות 6.3.2

גם  ,יון את תעריפי העגינה מידי שנה או שנתייםלהביא לאישור הדירקטור

 במקרים בהם בוחרת הנהלת החברה לא לשנות את תעריף דמי העגינה.

 

  בארץ למעגנות במרינה עגינה מחירי השוואת .6.3.3

 מרינה הרצליה נחשבת למתקדמת והאיכותית ביותר בישראל

 בתל במרינה העגינה תעריפי לעומת העגינה תעריפי את יש לבחון .א

 .בהרצליה למרינה העיקרית המתחרה שהינה אביב

 ,החודשיים העגינה לתעריפי השנתיים העגינה תעריפי בין פער ליצור .ב

 .בענף כמקובל

 הנחה לבעלי כלי שיט תושבי הרצליה 6.3.4

לאשרר את שיעור ההנחה לתושבי הרצליה במסגרת החלטת הנהלה  .א

 או דירקטוריון.

דמי העגינה לתושבי העיר בהתאם לעדכן את שיעור ההנחה במחירון  .ב

 למבוצע בפועל.

 החיוב החודשי בדמי עגינה. 6.3.5

במטרה לשפר את תהליכי הגבייה מומלץ להטמיע דוחות בקרה  .א

 חודשיים לפני הפקת החיוב הסופי והעברתו לעוגנים, כגון:

 ן החודש הקודם לחודש הנוכחי ברמתדוח השוואה חיובים בי 

 בדמי החיוב החודשיים.הלקוח הבודד לבדיקת פערים 

  דוח סך חיובים חודשי ביחס לחודש קודם לבדיקת סבירות סך

 ההכנסות החודשי.

  דוח התפלגות כלי השיט לקטגוריות חיוב ביחס לקטגוריות כלי

 השיט בפועל.

למסד מנגנוני בקרה על החיובים האחרים הכוללים צריכת חשמל,  .ב
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 שרותי ביקורת כניסה, שרותי אחסנה וכדומה.

 משכירות הכנסות. 7

 יתבססו החברה במכרזי המצוינים המינימליים השכירות דמי כי להקפיד .א

 .הראויים השכירות דמי את וישקפו שמאי הערכות על

 ותוקף ההסכמים חידוש אחר ומעקב לניהול אפשרות לבחון מומלץ .ב

 של הפריוריטי מערכת באמצעות, ממוחשב באופן והביטוחים הערבות

 .החברה

 המספנה. 8

לפעול לניהול פעולות המספנה באמצעות מערכת הפריורטי באופן  .א

שייעל את ניהול פעולות המספנה ויאפשר בקרה פיקוח וניהול באופן 

 ממוכן ואפקטיבי.

לנהל מעקב אחר תוקף הביטוחים ולהקפיד כי כל קבלן הפועל במרינה  .ב

 או במעגנה יחתום על הטפסים כנדרש בנהלי החברה.

ב הפרויקטים בשלמותם בדירקטוריון החברה להקפיד על הצגת תקצי .ג

 לצורך אישורם, זאת בנוסף לאישור התקציב השנתי.

 הדלק תחנת. 9

 בקרות על מלאי הדלק והסולר 9.3

למסד מערך בקרה על מלאי הדלקים שיתבסס על חישוב המלאי  .א

התיאורטי המחושב באמצעות מלאי הפתיחה המכירות והקניות 

 למלאי הדלקים בפועל.התקופתיות והשוואת מלאי זה 

 לנהל מעקב על שיעור האובדן של מלאי הדלקים. .ב

לבצע בדיקות מלאי תקופתיות לצורכי בקרה ולצורכי ניהול קניות  .ג

 הדלקים.
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 החברה של השיט כלי תדלוק 9.4

לנהל פיקוח הדוק על השימוש בדלקים לצורכי החברה בין השאר לנהל  .א

 רישום על הכלי שתודלק וזהות מבצע התדלוק

מידי תקופה להפיק דוח צריכה עצמית ולוודא סבירות כמויות הדלקים  .ב

 הנצרכות.

 הדלקים מחירון  9.5

לעדכן את תעריפי התדלוק באתר החברה, או לחילופין לציין כי התעריפים 

נתונים לשינויים בהתאם לשינויים במחירים הנקבעים בפרסומים הרשמיים של 

 ם.משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמי

 

 "מסעדות אביאל" לחברת מסעדה השכרת. 11

הבחירות בתקופת  שאלת יו"ר הועדה האם המידע על התרומה שניתנה למר פדלון 

 היתה ידועה להנהלת החברה בזמן הליך הגישור לא נענתה. 

 המלצות הוועדה : 

 ית חובות במיוחד לנוכח העובדה כילאמץ מדיניות נוקשה של גבי .א

 ציבור.עוסקים אנו בכספי 

 להקפיד על הוראות חוק התכנון והבניה ולא לאפשר חריגות בניה .ב

 .בנכסי הרשות המנוהלים ע"י החברה

אנו סבורים כי לא ניתן לשנות את המרכיב המהותי, גובה דמי  .ג

 .יש לצאת למכרז חדשבשל כך השכירות, ממה שנקבע בחוזה ו

 להשכרת המתחם ולהימנע  יציאה למכרזלאור האמור יש לפעול ל .ד

 ממימוש האופציה בתנאים השונים מהמעוגן בחוזה השכירות.
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 כוח אדם ושכר . 12

 העסקה הסכמי 12.2

להקפיד כי כל שינוי בשכר יתועד באופן ראוי בתיקו האישי של העובד,  .א

 ועותק מהחלטת העלאת השכר תועבר לעובד.

יו"ר הועדה ביקש שנית )בהמשך לשאילתה בנושא( ממנכ"ל החברה  .ב

המשפטית באשר להעסקת למר יניב  חו"דוממנכ"ל העירייה לקבל את 

 צור כיועץ בחברה ונענה כי הנייר יועבר במהרה. 

 מנכ"ל החברה –אישור דירקטוריון ואישור משרד הפנים   12.3

של  העסקה חוזי לאשר במטרה הפנים במשרד הגורמים מול ולפעול להמשיך

 מנכ"ל החברה ומנהל המעגנה.

 לגמל הפרשה 12.4

  לנהל מעקב אחר תקופת עבודתם של העובדים ולהקפיד על הפרשות  

 פנסיוניות כמתחייב מהוראות החוק.

 רכב הוצאות החזר 12.5

 -לפעול ע"פ הוראות הממונה על השכר ולשלם החזר הוצאות משתנות שמעל ל

 דיווח נסיעות פרטני.ק"מ ע"פ  500

 נסיעות בנתיב המהיר –חוזה מנכ"ל החברה  12.6

 המצלה בוטלה. -התקנה הוסדרה

 , נושא ניהול ניקיון החופים תחת החברה או הרשותהתקשרות עם קבלן ניקיון. 13

 כללי :       

התקיים דיון בנושא,  על פי דעת יו"ר הועדה חובה להשאיר את ניקיון  .א

 החופים  בידי החברה הממונה על אזור התיירות. 
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על ידי מנכ"ל  העירייה כי הנושא נמצא תחת בחינה  עודכנההועדה  .ב

 ובקרוב תתקבל החלטה. 

  חשבונות אישור 13.2

צוין בחוזה להקפיד על קבלת דיווח יומי של שעות העבודה בהתאם למ .א

 ההתקשרות.

למסד מנגנוני בקרה ופיקוח על שעות התייצבות עובדי הניקיון ולוודא כי  .ב

 כוח האדם המועסק ע"י הקבלן הינו בהתאם לחוזה.

 קטנות קופות. 14

להקפיד על נוהל קופה קטנה בכל הקשור בהחזר הוצאות אש"ל ולגבש  .א

 כללים לגבי הוצאות אירוח.

הרכישות מהקופה הקטנה ולהגבילם לצמצם, ככל האפשר, את  .ב

 לרכישות דחופות וחד פעמיות, כפי שנקבע בנוהל החברה.

אין לבצע רכישה בסכום הגבוה מהסכום המרבי המוגדר לקופה קטנה,  .ג

 אלא במקרים חריגים 

להקפיד כי כל התקשרות עם גורם המספק שירותים לחברה תעוגן  .ד

 במסגרת של חוזה או סיכום דברים

תשלום מקופה קטנה כנגד קבלות ובמקרים חריגים כנגד להקפיד על  .ה

 הצהרה בכתב.

 

 : מוזיאון בית ראשונים –מבנה הכבאית המלצות  בנושא  .2
 המלצות :

 לפעול להסדרת סוגית הבעלות על הכבאית. .א

לבנות תקציב לפרויקט שיכלול את כלל עלויות הצבת הכבאית ובכלל  .ב

 חידת קירור וכדומה.זה עלויות שיפוץ הכבאית מערכת מולטימדיה י
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לפעול לסילוק לוחות הזכוכית המהווים מפגע בטיחותי במיוחד בסביבה  .ג

 בה מבקרים בני נוער, לחילופין לפעול לגידור המקום.

הסדר כספי עם קבלני הביצוע ילווה בייעוץ משפטי זאת לנוכח העובדה  .ד

שהקמת המבנה בוצעה ללא קיום הליך של מכרז וללא הזמנת עבודה 

 כנדרש.

יש לבחון את אישור  ,המקום שנבחר להקמת המבנה הינו ראוי ביותר .ה

 התוכנית בשנית בוועדה לתכנון ובניה 

במקרה בו יוחלט על הקמת מבנה במיקום אחר יש ללוות הליך זה  .ו

 במכרז כנדרש.

נהלי העבודה והוראות החוק בכל הקשור בהתקשרות עם  ענוןיר .ז

כות היכולות לנבוע ובתוך כך את ההשל ,קבלנים ונותני שירותים

 מהתקשרות ללא סמכות.

 

 : השרות הפסיכולוגי החינוכיהמלצות  בנושא  .3
 . תכנון והסדרת עבודה :5

  נהלים 5.1

 לפעול לעריכת נהלים מפורטים אשר יסדירו, בין היתר את הנושאים כדלהלן:

אופן הדיווח של הפסיכולוגים על עבודתם במסגרת הסל הבסיסי של  .א

 השפ"ח ואופן הבקרה על דיווחיהם. 

אופן האישור והביצוע של העבודות שיתבצעו במסגרת השירותים  .ב

 המשלימים )מעבר לשעות העבודה הרגילות( והדיווח והבקרה עליהן. 

עליהם, אופן גביית תשלומים ממקבלי השירותים המשלימים והבקרה  .ג

 אופן בקשת מימון נוסף ממשרד החינוך ובקרה על תשלומיו.

 כמקובל בעירייה. ISOלהעביר את הנהלים תקן איכות  .ד
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 לרשות עבודה תכנית 5.2

שתכלול יעדים בהירים ומדידים , שנתית תכנית עבודה יישוביתלגבש  .א

לגבי אוכלוסיות היעד השונות, האמצעים להשגת היעדים )פעולות, 

ב(, הגורמים האחראים ליישום כל יעד והשותפים לו, לוח שעות, תקצי

 זמנים להתחלה ולסיום, מועד הבקרה על היישום והאחראי לבקרה.  

מדי תקופה שתיקבע יש לערוך בקרה על אופן יישום היעדים שהוגדרו  .ב

 בתוכנית. 

 לדווח מידי שנה על אופן השגת היעדים בתוכנית העבודה. .ג

 החינוכית למסגרת עבודה תכנית 5.3

לערוך תוכניות עבודה לכל מסגרת חינוכית תוכנית שתכלול משימות  .א

 הקצאת שעות בהתאם לצרכים של כל מסגרת. 

לערוך בקרה תקופתית אחר יישום התוכניות למסגרות השונות ולדווח  .ב

 על מידת יישום התוכנית לכל מוסד חינוכי. 

 מחשוב. 6

לפעול למתן גישה לפסיכולוגים להזנת נתונים על עבודתם למערכת  .א

"קדם" באופן עצמאי )כל פסיכולוג יקבל הרשאה לכתיבה על עבודתו 

 בלבד(. 

להשתמש במערכת הקדם ככלי בקרה ופיקוח זאת באמצעות הפקת  .ב

דוחות חודשיים/תקופתיים מהמערכת על עבודת הפסיכולוגים בכל 

 ונים שקיבל כל תלמיד. מסגרת, על טיפולים ואבח

יש  לשקול הפקת דוחות חריגים, כגון מוסד או תלמיד לגביהם דווח   .ג

מספר שעות חריג, סוגי פעולות לגביהן דווח מספר שעות חריג, 

פסיכולוגים שלא דיווחו על פעולותיהם בכל שעות הנוכחות, פסיכולוגים 
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 שדיווחו על ביצוע מספר שעות חריג וכד'. 

 

 משוב. 7

מעקב אחר חלוקת שאלוני המשוב ואחר החזרתם. ולשלוח  לערוך .א

 תזכורת למסגרות שלא החזירו משובים. 

לאחר ניתוח תוצאות המשובים, לקיים ישיבות בראשות מנהלת  .ב

השפ"ח, בנוכחות הפסיכולוגים של המסגרות ומנהלי המוסדות, לצורך 

דיון בבעיות העולות מהמשוב במטרה לשפר את השירות הניתן 

 ת השונות.למסגרו

 נוכחות דיווחי. 8

 עבודה בשעות עודפת מעבר לתקן  8.2

לפעול על פי חוות דעת משפטית בסוגיה זו של ביצוע שעות עודפות הוועדה ממליצה 

 ע"י הפסיכולוגים.

 נוכחות למערכת יווחד 8.3

להקפיד על דווח נוכחות ממוכן באמצעות החתמת כרטיס נוכחות הוועדה ממליצה 

 .כנדרשפעמיים ביום, 

 ח"השפ ולהנהלת למזכירות נוכחות על שוטף דיווח 8.4

מאחר ועובדי השפ"ח מרבים בעבודה מחוץ לכתליו, רצוי כי במזכירות  .א

השפ"ח תהיה תוכנית העבודה של כל פסיכולוג, הכוללת את המוסד 

החינוכי בו אמור כל פסיכולוג להימצא. במקרים בהם חורגים 

מורה, עליהם להקפיד לדווח הפסיכולוגים מתוכנית העבודה הא

 למזכירות  על יציאתם ומטרתה.  
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לערוך בקרה מדגמית על ביצוע תוכנית העבודה ועל דיווחי  .ב

 הפסיכולוגים.  

 הנוכחות בשעות תפוקה על חודיו. 9

להקפיד כי הפסיכולוגים ידווחו דווח מלא למערכת "קדם", וכי הדיווחים יכילו  .א

התלמיד, מספר השעות, את מלוא הפרטים הנדרשים )שם המסגרת, זיהוי 

סוג הפעולה וכו'(, זאת כדי ליצור מאגר מידע שיאפשר ניהול בקרה 

 ופיקוח על פעולות השפ"ח. 

מערכת "קדם", ובין היתר לערוך בקרה תקופתית על תקינות הדיווחים ל .ב

על סבירות כמות השעות והטיפולים המדווחים לכל תלמיד ולכל סוג 

פעולה, על התאמה בין שעות הפעילות המדווחות למערכת קדם לבין 

הדיווחים למערכת הנוכחות, ועל התאמתן של שעות הפעילות 

 המדווחות לדיווחים מהמסגרות ומהמטופלים. 

ת המוקצות לניהול אדמיניסטרציה לנהל בקרה אחר שיעור השעו .ג

ופיתוח מקצועי ולשאוף כי שיעור הקצאת המשאבים ומטרות אלו לא 

 מסך שעות הפסיכולוגים. 20%יעלה על 

 אין לאפשר דיווח על "עבודה אחרת" ללא פירוט לגבי מהות העבודה.  .ד

  חינוך למוסדות שעות הקצאת. 10

לכל מסגרת לערוך מדי שנה תוכנית המבוססת על הקצאת שעות  .א

באישור מנהל אגף החינוך, שלפיה יוקצו לכל מסגרת סוגי השירותים 

הנדרשים ומספר השעות, עפ"י צרכי המסגרת. כמו כן, לערוך תכנית 

 פרטנית לכל מסגרת לגבי חלוקת המטלות בה. 

לדרוש מכל פסיכולוג להגיש דוח פעילות תקופתי לכל מסגרת שבטיפולו  .ב

של פעילותו ועריכת שינויים בה במהלך  באופן שיאפשר ניתוח ובדיקה

 השנה.
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בשעות, בסוג  -לערוך בקרה תקופתית על יישום תוכנית ההקצאה .ג

בהתאם לדיווחים של הפסיכולוגים במערכת  -השירותים ובאיכותם

"קדם", ובהתאם לדיווחים תקופתיים מעובדי המסגרות עצמן )מנהלי 

 בי"ס, גננות( ולוודא את מידת ואופן יישום התוכניות.  

 (ח"שפ) המורחב הפסיכולוגי השרות. 11

לפעול לגיבושם של כללים מפורטים להפעלת השירות המורחב, לדיווח  .א

 אודות השירותים הניתנים במסגרתו, ולבקרה על יישומם. 

על הכללים ליצור הפרדה ארגונית ברורה בין שירותי הסל הבסיסי לבין  .ב

 שירותי הסל המורחב. 

 -אי הפרדה תקציבית .ג

ניתוח סעיף התקציב העלה כי שולמו הוצאות עבור פרוייקטים מהסל  .ד

המורחב מתקציב המיועד לפעולות השוטפת. אי הפרדה התקציבית 

ח לפרויקטים איפשרה תשלום שעות פסיכולוגים מתקציב השפ"

 יעודיים, דהיינו תשלום הוצאות הסל המורחב מסעיפי הסל הבסיסי.

להקפיד על עמידה במסגרת התקציבית של כל סעיף המוקצה לסל  .ה

 תקציבים של פרויקטים בסל המורחב.המורחב, וההקפדה על הפרדה 

מנת ל ע, להקפיד על רישום כל הוצאה בסעיף התקציבי שהוקצה לה .ו

עריכת בקרה יעילה על נתוני התקציב לאפשר שקיפות ולשמור על 

 של כל סעיף ופרויקט.  והביצוע

 כפל תשלום בגין אבחונים: דיווח על מתן שירות הן במסגרת הסל הבסיסי  11.4

 והן במסגרת הסל המורחב

התקציב הייעודי לאבחונים במסגרת הסל המורחב, הוקצה בשל חוסר  .א

י. נוכח ממצאי משאבים לביצוע אבחונים במסגרת הסל הבסיס

הביקורת, שלפיו אבחונים מהתקציב הייעודי המורחב, מבוצעים ככל 
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יש לערוך   -הנראה גם בשעות העבודה הרגילות של הסל הבסיסי 

בדיקה מקיפה לעניין הצורך בהקצאת תקציב ייעודי לביצוע אבחונים, 

 ולבחון את היקפו.  

ל המורחב לרענן את ההוראות  כי אין לבצע אבחונים במסגרת הס .ב

 בשעות העבודה המדווחות למשכורת. 

לקבוע בנוהל מפורט הוראות בדבר עריכת אבחונים במסגרת הסל  .ג

המורחב. הנוהל יכלול מנגנוני בקרה ודווח שיבטיחו את ההפרדה בין 

 שעות הסל הבסיסי לסל המורחב.

לערוך בקרה על מועדי ביצוע האבחונים )בהשוואה לשעות העבודה  .ד

 הרגילות(, על מנת למנוע הישנות מצב של כפל תשלום כמתואר לעיל. 

להקפיד על ציון מועד האבחונים ומיקומם במטרה לאפשר בקרה מסוג  .ה

 זה.

לשקול לדרוש מהפסיכולוגים החזרים בגין האבחונים עבורם הועבר  .ו

 ביתר. להם לכאורה תשלום 

 אבחון מהסל הבסיסי במקבילביצוע שני אבחונים לאותו תלמיד :  11.4.3
 לאבחון מהסל המורחב

לפני ביצוע אבחון במסגרת התקציב הייעודי המורחב, יש לקבל אישור  .א

 ממנהלת השפ"ח. 

לפני מתן האישור, יש לוודא כי אכן לא ניתן לבצע את השירות במסגרת  .ב

הסל הבסיסי, וכי בתיק התלמיד או במערכת "קדם" לא דווח כבר על 

 ביצוע אבחון לתלמיד במהלך התקופה הרלוונטית. 

 העדר תיעוד לאבחונים עליהם שילמה העירייה 11.4.4
, בלא שתועד ביצוע אין להעביר תשלום לפסיכולוג בגין ביצוע אבחון .א

 האבחון האמור.

להקפיד על בקרה תקופתית, ולו מדגמית, כי בגין כל דיווח על ביצוע  .ב

 שירות במסגרת הסל המורחב קיים תיעוד מלא על ביצוע השירות. 
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לדרוש מהפסיכולוגית שביצעה את האבחונים הנדונים תיעוד אודות  .ג

 חזר התשלום. ביצועם. אם לא יהיה בידה תיעוד כאמור, יש לשקול ה

 התקשרות עם העמותה לילדים בסיכון 11.5
לכך. אם ולא מעבר לספק לעמותה את כוח האדם הנדרש על פי החוזה,  .א

יש צורך באספקת כוח אדם מעבר לקבוע בחוזה, על הצדדים לשנות 

את תנאי החוזה בהתאם, וזאת בכפוף לאישור הגורמים הרלוונטיים 

 בעירייה ובעמותה. 

לערוך בקרה שוטפת על תשלום העמותה לעירייה בהתאם לתנאי  .ב

 החוזה. 

לרשום את ההוצאות וההכנסות המשויכים לחוזה בסעיפים התקציביים  .ג

 המתאימים בספרי העירייה. 

 הכנסות ממשרד החינוך בגין הפרויקטים 11.6
להקפיד על מילוי טופס בקשת מימון למשרד החינוך עבור כל פרויקט  .א

 רייה ולשלחו במועד. המבוצע בעי

לערוך בקרה שוטפת במהלך השנה על שלמות התשלומים האמורים  .ב

 להתקבל בגין פרויקט טיפול בפגיעות מיניות. 

 

 הקצאת מקומות חניה אישיים לנכיםהמלצות  בנושא . 4

 קריטריונים והליך קבלת חנית נכים פרטית. 4

לפעול לעיגון פעילות מתן האישורים במסגרת נהלים ולהעבירם תו  .א

 כמקובל בעירייה. ISOאיכות 

לשקול דרישה של נסח טאבו או חשבון משלם ארנונה כהוכחה למקום  .ב

 מגורים.

לקבוע קריטריונים באלו מקרים ניתן אישור קבוע ובאלו מקרים ניתן  .ג

 אישור זמני ולהציג זאת בטופסי המידע.
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ור בעלי "תג עגלה" מהמצאת אישורים רפואיים ובכך להקל לשקול לפט .ד

 עליהם בהליך הבקשה ולהפחית את העומס על המטפלים בבקשות.

 ניהול הקצאת מקומות חניה לנכים. 5

להקפיד על מילוי כלל הפרטים הרלוונטיים במערכת התמרור באופן  .א

 שיאפשר זיהוי חד ערכי של התמרור.

של החלטות הועדה תאפשר הקפדה על מילוי תאריכי התוקף  .ב

 להשתמש במערכת התמרור ככלי בקרה אחר סיום תקופת האישור.

שימוש במערכת התמרור ככלי בקרתי מחייבת שימוש באופציית תזמון  .ג

 ותזכורת המתריעות על סיום תוקף החלטות הוועדה.

העירונית   GIS -לשפר את הממשק בין מערכת התמרור למערכת ה .ד

חניית הנכים בכלל ובאופן  מספרניתוח על  באופן שניתן יהיה לבצע

 פרטני בשכונות או באזורים שונים ככלי לקבלת החלטות.

 בקרה ופיקוח   . 6

לנהל את הבקרה אחר תוקף אישורי החניה באמצעות מערכת תזכורות  .א

 .התמרורשתהייה חלק  ממערכת 

שנים שבסיומם יבדקו  7או  5-לקבוע כי אישור חניה לצמיתות הינו ל .ב

הנתונים המשתנים דהיינו מקום מגורים ובעלות על רכב כתנאי להמשך 

 הקצאת מקום החניה.

לשקול הקצאת כוח אדם נוסף באופן שיאפשר יישום ההמלצות  .ג

 .הכלולות בדוח זה

 : מדגם הביקורת. 7

 : בדיקת מסמכי הבקשות  7.1
 להקפיד על החתמה של המבקשים על טופס הצהרה כנדרש. .א

פרטית. להקפיד על נכונות הצהרת המבקשים בדבר קיומה של חנייה  .ב



16 

 ביקורת לעניינייהוועדה 
 

 
 
 
 

 אין לקבל הצהרות כי אין חנייה פרטית כאשר קיימת חנייה כזאת.

להקפיד כי האישורים הרפואיים יצביעו על שיעור המוגבלות בניידות,  .ג

בניגוד לשיעור מוגבלות כללי, באופן שניתן יהיה לוודא עמידת 

 בקריטריונים. יםהמבקש

לתעד את הבדיקה כי למבקש אין חניה פרטית באמצעות צירוף תצלום  .ד

 במקרה בו בוצע ביקור במקום יש לציין זאת. , GIS-ממערכת ה

באופן שיתאימו להחלטות     GIS-לטייב את נתוני התמרורים במערכת ה .ה

 .GIS-וועדת התנועה ולהקפיד על ציון מספר הרכב במערכת ה

 החלטות ועדת התמרור 7.2
כל החלטה במערכת כולל החלטות להארכת תקופת הזכאות  לתעד .א

למקום חניה פרטי, באופן שיאפשר מעקב ופיקוח על יישום החלטות 

 ועדת התמרור.

למסד נהלי בקרה שיבטיחו הסרת התמרור בסמוך לתום תקופת  .ב

 הזכאות לחניית נכים פרטית. 

 בדיקה פיזית של תמרורים 7.3
יע לעירייה על כל שינוי בפרטי להדגיש בפני המבקשים כי יש להוד .א

הרכב. כדי להבטיח זאת יש לפנות באופן ייזום למבקשים לאחר מספר 

 שנים ולוודא כי השינויים ידווחו לעירייה.

לפעול לטיוב הנתונים במערכת התמרור באופן שהנתונים יתאימו למצב  .ב

 בשטח והמערכת תוכל לשמש ככלי בקרה.

שאינם נמצאים במערכת לפעול להסרת התמרורים שעלו במדגם  .ג

 התמרור.
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 הסעות תלמידים ומטופלי אגף רווחה המלצות  בנושא . 5

 מבנה וארגון ביחידות העוסקות בניהול ההסעות. 4

 .  אחדמטופלי הרווחה בידי גורם עירוני  נושא הסעות התלמידים והסעותיש לרכז את 

 משכ"לבחירת הקבלנים לביצוע קווי ההסעות באמצעות מכרז של . 5

למרות עריכת המכרז באמצעות משכ"ל יש לוודא כי ההליכים הקבועים  .א

באישור משרד הפנים להתקשר עם הסעות באמצעות משכ"ל 

 מתקיימים במלואם.

לתעד את הצעות המחיר שהועברו לעיון חברי ועדת השלושה, ואת  .ב

 תהליך קבלת ההחלטות באמצעות פרוטוקול.

המשפטי להתקשרות עם חברות להקפיד על אישור פורמלי של היועץ  .ג

 ההסעות.

 להסתמך על אישור משרד הפנים הרלוונטי למועד חתימת ההסכמים. .ד

 נוסח החוזים עם חברת ההסעות שנערכו באמצעות משכ"ל. 6

להקפיד כי נוסח החוזים עם חברת ההסעות יתאים לנוסח החוזה  .א

 הרלוונטי למועד ההתקשרות שאושר ע"י משרד החינוך.

לות אחריות הביטוח בפוליסות של חברות ההסעה להתאים את גבו .ב

 לדרישות החוזה האחיד של משרד החינוך.

 תהנספחים לחוזה, אישורי ביטוח וערבויו. 7

להקפיד על החתמת חברות ההסעה על כלל הנספחים בחוזה, ולשמרם  .א

 בתיקי הקבלנים.

להקפיד על קבלת ערבויות מחברות ההסעה ולנהל מעקב אחר תוקף  .ב

 הערבויות.

להקפיד על קבלת העתקים מאישורי הביטוח של קבלני ההסעות ולמסד  .ג

 מנגנון מעקב אחר תוקף האישורים.
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 ף שירותי הסעותהזמנת שירותי הסעות או הגדלת היק. 8

לא לאפשר התקשרות עם חברות הסעה שלא זכו במכרז, או שלא  .א

העבירו הצעת מחיר שאושרה כדין ובוודאי ללא התקשרות חוזית 

 פורמלית

מהיקף  15%הקפיד כי כל הרחבה של שירותים תעמוד במגבלת ל .ב

 החוזה. 

 העסקת קבלני משנה. 9

לנהל מעקב אקטיבי אחר חברות הסעה ואחר דיווחי משכ"ל בנדון, על  .א

מנת לוודא כי לא מועסקים קבלני משנה שלא קיבלו את אישור הרשות 

 בהתאם להוראות החוזה. םמראש והעבירו את המסמכים הרלוונטיי

להדגיש בפני חברות ההסעה כי אין להעסיק קבלני משנה כאמור ללא  .ב

 אישור הרשות.

 התקשרות עם החברה למשק וכלכלה )משכ"ל(. 10

לפעול לעיגון ההתקשרות עם משכ"ל במסגרת חוזית באופן שיפורטו  .א

 הקפי שרותי הניהול והפיקוח שהעירייה מקבלת ממשכ"ל.

י הניהול יופרדו משאר לפשט את ההתחשבנות עם משכ"ל באופן שדמ .ב

 התשלומים ויתאפשר מעקב אחר תשלום דמי הניהול למשכ"ל.

 

 בשנה(₪ אלף  495 -)עלות של כ ביצוע פיקוח ובקרה על ידי משכ"ל. 11

לפעול ליצירת תוכנית פיקוח שתכסה מדגמית קווים של חברות הסעה  .א

 שונות.

לקבוע סעיפי בדיקה שישקפו את התחייבויות חברות ההסעה ויתייחסו  .ב

לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים, רשימת סעיפים אלו תועבר למשכ"ל  

 לביצוע.
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 לשקול בעתיד הקמת מערך פיקוח ובקרה שינוהל ע"י הרשות. .ג

לקבוע עם משכ"ל את היקף, תדירות ואופן הפיקוח ולעגן זאת במסגרת  .ד

 פורמלית.

 טיפול המחלקה בפניות. 12

נתונים באופן שיאפשר טיפול יעיל ושליחת לפעול לריכוז כל הפניות הוועדה ממליצה 

 לצורך התחשבנות והערכת השירות של קבלני ההסעות. 

 בדיקת חשבונות. 13

לסקור את חשבונות חברות ההסעות הפועלים בקווים המשותפים  .א

 תשלומים. לאגף הרווחה ואגף החינוך ולהבטיח כי אין כפל

ריכוז הטיפול בנושא ההסעות בידי גורם עירוני אחד ישפר את תהליך  .ב

 הבקרה על התשלום לקבלני ההסעות.

 שיבוץ תלמידים ורכבים בקווים. 14

לבחון אפשרות לניהול מערך ההסעות בתוכנה ייעודית באופן שיאפשר  .א

 של המשאבים ויכלול מערך בקרה ודווח מובנים. יהאופטימיזצ

ל רישום ותיעוד קווי ההסעות והמוסעים במטרה לאפשר להקפיד ע .ב

 בקרה ופיקוח על חשבונות מקבלני ההסעה.

להקפיד על התאמת רכבי ההסעה למספר הנוסעים גם במקרה בו  .ג

הקצתה חברת ההסעות רכב גדול משיקוליו הוא. יש להקפיד כי 

 התשלום יהיה בהתאם לרכב שהוזמן.

ורכבים במטרה להביא  לקבוע קריטריונים לגבי פיצול קווים .ד

 של מסלולי ההסעה בהתחשב בזמני ההסעה. הלאופטימיזצי

 קציני בטיחות בתעבורה ורכזי תחבורה בעירייה. 15

לשקול מינוי של רכזי תחבורה שיופקדו על הנושאים הבטיחותיים הוועדה ממליצה 

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. לחילופין לשקול הפקדת תחום זה בידי קצין 
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 בתעבורה של הרשות.הבטיחות 

 קציני בטיחות בתעבורה בחברות ההסעה. 16

 לוודא כי לכל חברות ההסעה קציני בטיחות בעלי כתבי הסמכה כנדרש. .א

לשקול דרישת דוחות תקופתיים מקציני הבטיחות של חברות ההסעה  .ב

 על פעילותיהם.

  כשירות הנהגים. 17

שות לנהגי הסעות ילדים בין להקפיד על קבלת ההרשאות הנדרהוועדה ממליצה 

מתאימים לסוג  תמין, אישור רפואי, רישיונו יהשאר אישור מניעת העסקה של עבריינ

 .הרכב ואישור להסעת קבוצות ילדים כנדרש מהוראות החוזה

 כשירות הרכבים. 18

להקפיד כי כל הרכבים המסיעים תלמידים ידווחו לרשות במטרה הוועדה ממליצה 

 י החוזה.לוודא עמידתם בתנא

 מערכת לניהול צי רכב

לשקול שימוש במערכת כאמצעי בקרה ופיקוח על המסלולים, אופן הוועדה ממליצה 

  הנסיעות ולוחות הזמנים.
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 2014 -ו 2012של השנים 

על הקמת צוות תיקון, מעקב  ועדת הביקורת מברכת את מנכ"ל העירייה .1

 על התייחסותם המקצועית לדוחות הביקורת.ובקרה אחר תיקון ליקויים ו

 

אי קבלת המענה מאגף ההנדסה אינה מקובלת, הועדה רואה בחומרה  .2
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