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 א' תשפ"ב אדר  א'

 2022פברואר  02                                                                                                                          
 לכבוד

 ניר ברטל מר 
 המועצה המקומית אורנית ראש 

 א.נ,
 

 2021שנת  ל המועצההנדון: דוח ביקורת על פעילות 
 

,  2021לשנת  המועצהביקורת את דוח מבקרת  ועדת ההריני מתכבדת להגיש לעיונך ולעיונם של חברי 
 ל. 66,סעיף  1981-תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(, תשמ"אבזאת כמתחייב 

 תעדולו המועצהיגיש ראש   ,תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר ,התקנוןכאמור בהוראות 
 וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו. ,ביקורת את הערותיו על הדו"חה
 

 : נושאים שונים 3כולל  דוח הביקורת השנתי 
 

 נושא שהתבקש ע"י ראש המועצה  – שירות לתושבים במוקד היישובי .1

 מעקב אחר ביצוע תכניות עבודה מקושרות תקציב .2

נושא שהתבקש ע"י   – מילוי בעפר של השטח ליד אולם הספורט בסמוך לשכונת עתודות .3

 ועדת הביקורת. 

 
תהליכים במועצה ולטיוב מערך  לתפיסתי, הביקורת מהווה כלי ניהולי משמעותי לייעול ושיפור 

 השירותים היישובי. ולכן קיימת חשיבות רבה לאפקטיביות הביקורת.
ההכרה , ואת שיתוף הפעולה המלא לו זוכה הביקורת מצד המבוקריםאני מבקשת לציין לשבח את 
פועלת ביעילות, חיסכון כמשפרת תהליכים ומסייעת לבסס רשות אשר   בחשיבות הביקורת במועצה

 ה על כללי המנהל התקין.ושמיר
  ותיקון ליקויים בזמן אמת. הביקורת ותבשיפור תהליכים כתוצאה מדוחבשטח מתבטאת  הכרה זו

זאת  פרסום דוח הביקורת, שעובר המוקד העירוני מאז  המשמעותייםדוגמא לכך היא השינויים 
תחת  אשר נמצאת ותכנית עבודה רחבה שנכתבה לצורך עמידה בהמלצות הביקורת, באמצעות יישום 

 שוקד להוציא את המלצות הביקורת מן הכתב אל המעשה. הצוות תיקון ליקויים של מעקב פיקוח ו
 

ליישום  תוך השקעת מאמץ אני מבקשת להודות לך ראש המועצה על תמיכתך במוסד מבקר המועצה 
 המלצות הביקורת במועצה. 

 
 בברכה,

 קמן בריחני 
 מועצה מבקרת ה

 הציבור וממונה על תלונות 
 

 העתקים:
 המועצהמנכ"ל   – שלמה אפרתימר 
 יו"ר ועדת הביקורת – אלעד כהןמר 

   חברי ועדת ביקורת
 חברי המועצה 
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 א' תשפ"ב אדר ט"ו 
 2022פברואר   16                                                                                                                          

 
 , לכבוד

 חברי.ות ועדת הביקורת 
 מבקרת מועצת אורנית  -חני בריקמן 

 
 

 אורנית  ה מקומיתלמועצ 2021ביקורת לשנת הדוח הנדון: 
 

הוגש לעיוני. אני מייחס חשיבות רבה לעבודת הביקורת המשמשת    2021לשנת  ת המועצה  דו"ח מבקר

 כלי 

 המועצה על מחלקותיה השונות. תורם לשיפור עבודת ה  ,ניהולי חשוב ויעיל

כלי הביקורת, כאשר הוא נערך באופן הנכון, מתוך מטרה לשפר ולקדם את עבודת המועצה, הינו בעל  

לתושבים.ות, למנהלי המועצה ולעובדיה, ויש בעבודת הביקורת בכדי לגלות ולאתר צעדים אשר  ערך רב  

ערכים אשר אני מעניק להם חשיבות    -ניתן לנקוט, בכדי לקדם ו"לחתור למצוינות" בפעילות המועצה  

 רבה, ופועל רבות לקדמם. 

  מנהלי ועובדי המועצה , על ידי מבקרת המועצה בשיתוףיש לציין שהושקעה עבודה רבה ומקצועית

   מתבקש.נדרש ושתיקונם  חשובים הועלו ממצאים  , ולפיכךבהכנת הדו"ח

מבקרת המועצה על עבודתה היסודית, המקצועית   –בהזדמנות זו אני מבקש להודות לגב' חני ברקמן 

 והעניינית הרבה, וכל זאת תוך שיתוף פעולה פורה ונעים עם מנהלים.ות המועצה. 

לפניות תושבים.ות,    י( עבודת המוקד היישוב 1בחן ועקב אחר שלושה נושאים שונים: )  2021הדוח לשנת  

 ( עבודת עפר בשטח במועצה.3( גיבוש ויישום עבודת המועצה בהתאם לתכניות עבודה שנתיות, )2)

לדיון במ  מבקרת המועצהלאחר שדו"ח   יזמן את המועצה, מנכ"ל  ליאת המוצהיובא    , כקבוע בחוק, 

ליקויים" בראשותו הוא עומד, לדון בכל ממצאי הדו"ח, מסקנותיו והמלצותיו לצורך    לתיקון  ה"צוות

 הליקויים שהועלו.  תיקון 

 

 בכבוד רב,                                                                    
                                                                       

 ניר ברטל                                                                    

 ראש מועצת אורנית                                                                    
 

 
 העתקים:

של מועצת אורנית  חברי ועדת ההנהלה  
 חברי מועצת אורנית 
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 תוכן עניינים 
 

 5 ........................................................ שירות לתושבים במוקד היישובי  .1
 

 56 ............................. מעקב אחר ביצוע תכניות עבודה מקושרות תקציב . 2
 

 83 ........ מילוי בעפר של השטח ליד אולם הספורט בסמוך לשכונת עתודות  .3
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 מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור             

 
 2021 דצמברב 14          

 תשפ"ב                                             י' בטבת                          
 

                          
 
 

 

 :  אבנוש יקורת בדוח  .1
 

שירות לתושבים במוקד  
 היישובי

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מוגש ע"י: חני בריקמן

 מבקרת מועצה מקומית אורנית 
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 תמצית מנהלים

 תגובת המבוקרים המלצות ממצאים  נושא ופרק 
מנהלת   - 3.1

 המוקד 
  

בתהליך הקיים היום, בו חלק גדול מזמנה  
של מנהלת המוקד מוקדש לתפקידה  

כמזכירת מנכ"ל, מנוהל המוקד בחסר  
כ"א, כך שלא נותר זמן לתהליכי ניהול  

  המוקד. 

מומלץ כי מנהלת המוקד תשמש בתפקידה  
כמנהלת המוקד במשרה מלאה, זאת לצורך ניהול  

המוקד, ויישום תהליכי עבודה שכמעט ואינם  
 מבוצעים היום.  

ההמלצה תילקח בחשבון בעת אישור תקציב   ייבדק ביצוע: 
                               .בכפוף לשיקולי תקציב ותקינה -2022המועצה לשנת 

  
ערוצי פניה   - 3.2

 למוקד 
באתר המועצה לא מפורטים כל אמצעי  

 הפניה למוקד.  
מומלץ כי מנהלת המוקד תפעל לפרט באתר  

המועצה את כל ערוצי הפנייה האפשריים למוקד,  
אפליקציית הווטסאפ כאמצעי  פרסום של כולל 

 פניה חדש.  

ההמלצה התקבלה ואופני ההתקשרות עם המוקד עודכנו   בוצע:
רסמה המועצה לכלל התושבים  פ 8.11.21באתר. כמו כן, בתאריך 

 . פוסט המפרט על אופן הפניה למוקד דרך הווצאפ

פירוט   - 3.3.1
 תהליך העבודה 

. דוח הפניות הפתוחות הנידון בישיבת  1
, ומסורבל לטיפול מוקד מעובה מאוד

מאחר וכולל גם את הפניות שזמן טיפולם  
   .מוגדר כמתמשך

הודעות נשלחות אוטומטית למשתמשים   .2
המשוייכים בכל פניה שנפתחת, בהתאם  

                 למיפוי שנעשה לפני זמן רב.      
. בתהליך העבודה הקיים, הפניות  3

מנותבות בפועל לטיפול גורמי המקצוע רק  
בשעות העבודה של מנהלת המוקד. בנוסף,  

פניות טלפוניות המוגדרות כדחופות,  
ת, כאמור, לטיפול הגורמים מועברו 

המקצועיים במועצה ע"י קישורית. במצב  
זה, עלולות "ליפול בין הכיסאות" פניות  
דחופות אשר דווחו באמצעים המקוונים  
)ולא טלפונית( שלא בשעות העבודה של  

                    מנהלת המוקד.                       
לא נערך פרוטוקול ניהול ישיבות   .4

 ם ההחלטות המתקבלות. ד, ורישוהמוק

מומלץ כי הפניות שזמן טיפולם מוגדר כמתמשך   .1
יוצאו טכנית מדוח פניות פתוחות ויידונו בנפרד.                                                   

. מומלץ כי המנכ"ל ומנהלת מוקד יבצעו מיידית  2
מיפוי מחדש ומיפויים בשוטף של שיוכי  

מחלקות לקטגוריות ושל אופן  המשתמשים וה
    משלוח הודעות.                                                    

מומלץ כי המנכ"ל ומנהלת המוקד יבחנו   .3
אפשרויות לסריקת הפניות המקוונות שמדווחות  
שלא בשעות העבודה, ע"מ להפנות מיידית פניות  

שנחזות לדחופות לטיפול ע"י הכוננים. בנוסף,  
במערכת סיטיקונקט, קיימת אפשרות אשר אינה  

פעילה באורנית, להקפיץ למשתמשים התראות על  
דיווחים שהוגדרו כרגישים.                                                          

מומלץ להקפיד על רישום פרוטוקולי ישיבות   .4
 מוקד. 

ימות  ההמלצה התקבלה, החל מחודש נובמבר מתקי   יבוצע: .1
ישיבות על פניות מתמשכות בנפרד מישיבות על פניות פתוחות.                                                     

מתקיימת עבודה של חברת הייעוץ    11-12במהלך חודש   יבוצע: .2
הארגוני "ציפורית" במסגרתה ייקבעו בעלי תפקידים מול  

                                                                      סיטיקונקט.                 
'   ישנה הגדרה לקריאות "דחופות" אצל חב  ייבדק ביצוע: .3

"קישורית" אשר מקבלת את הטלפונים בכל שעות היממה. באשר  
להקפצת קריאות "דחופות" שנפתחות דרך האפליקציה / אתר  

בחן אל מול חברת סיטיקונקט. באם  יהנושא י -המועצה / ווטסאפ
הוא יבוצע.                                                                                                -הדבר אפשרי

ישיבות המוקד יסוכמו בפרוטוקולים מסודרים החל    יבוצע: .4
 .12.21מחודש 

תהליך   - 3.3.2
פתיחה וסגירת  

 פניות

אין הנחיות מוסדרות על הטיפול  .1
ומשלוח הודעות בפתיחה, סגירה  

 והתמשכות פניות. 
במצב הקיים היום, מאחר והודעות   .2

ווטסאפ לתושבים על התמשכות או סגירת  
פניות, נשלחות ממכשיר הנייד האישי ע"ש  

המוקד, רק מנהלת המוקד יכולה לשלוח 
 הודעות מסוג זה. 

יש לעגן בנוהל את ההנחיות בדבר הטיפול   .1
 ומשלוח הודעות בפתיחה וסגירת פניות.  

בנוסף, יש לקבוע, מהי הגדרת ימי התמשכות  
טיפול בפניה, וממתי חובה לדווח לתושב על  
         התמשכות הטיפול בפניה כולל הנימוק לכך.  

מומלץ כי המנכ"ל ומנהלת המוקד יבחנו שוב   .2
עות אוטומטיות  מהמערכת על  כלכלית שליחת הוד

 .smsסגירת פניות באמצעות 

מתקיימת עבודה של חברת הייעוץ    11-12במהלך חודש   יבוצע: .1
קבע נוהל מסגרת לוחות הזמנים  י במסגרתה י  ,הארגוני "ציפורית"

אשר יכלול גם את נוהל החזרה לתושב בפניות   ,למענה בכל נושא
           שונות.                              

  smsבאמצעות  תיבחן הצעת מחיר לחזרה לתושב   :ייבדק ביצוע  .2
 בהתאם להמלצה. 
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 תגובת המבוקרים המלצות ממצאים  נושא ופרק 
היעדרות   - 3.3.3

 מנהלת המוקד 
תהליך החלפת   בדבר אין הנחיות מוסדרות  

 מנהלת המוקד בהיעדרותה. 
מומלץ להסדיר בנוהל הנחיות מפורטות לתהליך  

 .עבודה בעת היעדרות מנהלת המוקד
תיכנס לעבודתה מזכירה חדשה    21במהלך חודש נובמבר  יבוצע:

שעתידה לתת מענה להחלפת מנהלת המוקד.  ,במחלקת השפ"ע 
הנושא יוסדר במסגרת נהלי העבודה של המוקד הנכתבים על ידי  

 חברת "ציפורית" 
חב'   - 3.4.1

קישורית: חוזה  
 ותהליכי עבודה 

הסכם עם חב' קישורית אשר נחתם  ה .1
אינו  כולל תאריך    2018בחודש אוגוסט 

 תוקף.   
ההסכם אינו כולל התחייבות למדדי   .2

איכות השירות, כגון: זמן מענה מינימאלי  
 למענה.

מומלץ כי מנכ"ל המועצה יבדוק מתי ניתן   .1
לחדש את הסכם ההתקשרות. ההסכם  החדש  

שיכלול  מומלץ  וצריך שיכלול מועד תוקף,  
  . השירות   התחייבות למדדי איכות

מומלץ כי מנהלת המוקד תבצע בקרה שוטפת   .2
   .על איכות השירות הניתן ע"י חב'  קישורית

המועצה תצא להליך הסדרת חוזה באופן מיידי שיכלול    יבוצע: .1
 השירות.                      התחייבות למדדי איכות

יכנס מדד   22העבודה של המוקד לשנת מסגרת תכניות ב  יבוצע: .2
 . של בקרה שוטפת אחר טיב השירות המתקבל מחברת קישורית

חב'   - 3.4.2
קישורית: מענה  
טלפוני, תסריטי 
 שיחה והכשרות 

עם  טלפוניות התקשרויות    10במדגם של  .1
מהשיחות, זמן    20% -ב כי, העלהמוקד 

  80% -ולא ב, שניות 20המענה הוא עד 
  20% -ב .כמתחייב מדברי אשת הקשר

                                                   דקות. 3מהשיחות בוצע מענה אף מעל 
בקישורית לא קיימים תסריטי שיחה   .2

מובנים ומפורטים כנדרש במדריך ניהול  
 המוקד.  

מנכ"ל המועצה / מנהלת המוקד   מומלץ כי  .1
יבקשו מקישורית לתת מענה טלפוני לפונים  
 . באמצעות תסריטי שיחה מפורטים ומקיפים

מומלץ כי מנהלת המוקד תבדוק באופן שוטף,  . 2
האם מתבצעות הכשרות והדרכות לנציגי  

 ישורית.            ק

ל  יוטמעו תסריטי שיחות ש  22במהלך רבעון ראשון לשנת   יבוצע: .1
 המוקדנים בהתאם להמלצת הדו"ח.           

מנהלת המוקד תבצע מעקב אחר הכשרות עובדי המוקד    יבוצע: .2
 שוטף.  ןהחיצוני באופ

חב'   - 3.4.3
קישורית: נוהל  

 דחוף קישורית 

הנוהל הקיים אצל מנהלת המוקד ללא   .1
ציון מועד כתיבתו, והוא שונה מהנוהל  

הקיים בקישורית. הנוהל הקיים  
בקישורית רחב יותר ומכיל מצבי דחיפות  
נוספים וגורמי מקצוע בהתאם.                   

בתהליך העבודה הקיים בפועל, הנוהל   .2
מתעדכן בשוטף ע"י קישורית, ולא מתעדכן  

בקביעות ע"י מנהלת המוקד המעודכנת  
בשינויי כוח האדם השוטפים במועצה.  
בנוסף, גם הנוהל הקיים אצל קישורית  

 אינו מעודכן בשלמות. 
אין חיווי במערכת על הפניות שהוגדרו  . 3
, ובנוסף,  "דחופות" ע"י חב' קישורית -כ

המועצה לא הנחתה את חב' קישורית  
לתעד במערכת סיטיקונקט את ההפניות    

ים המקצועיים שבוצעו בפניות אלה,  לגורמ
 קיים נתיב לביצוע בקרה.  כך שלא  

הנוהל  שוטף של עדכון ל. מומלץ כי אחריות 1
תהיה של מנהלת המוקד, אשר מעודכנת בשינויי  

יים בהחלטות  כוח אדם שוטפים במועצה וכן בשינו
 על זיהוי מצבים דחופים.  

מומלץ כי מנהלת המוקד תנחה את חב'  . 2
קישורית בשיתוף עם סיטיקונקט ל"לצבוע"        

פניות שהוגדרו כדחופות, ולתעד במערכת  
סיטיקונקט את ביצוע העברתן לגורמים          

 המקצועיים. 

וטף  מנהלת המוקד מעדכנת את חברת קישורית באופן ש  מבוצע:. 1
ח האדם ובנוגע לנותני השירותים השונים במועצה.  ובשינויים בכ 

עדכון אחרון התבצע בעת ביקור של מנהלת המוקד, מנהל השפ"ע  
                  12.10.21ומנכ"ל המועצה במשרדי "קישורית" בתאריך 

מנהלת המוקד תנחה את חב' קישורית בשיתוף עם    יבוצע: .2
הוגדרו כדחופות, ולתעד במערכת  סיטיקונקט "לצבוע" פניות ש

 סיטיקונקט את ביצוע העברתן לגורמים המקצועיים.

ממשקי   - 3.5
עבודה עם מחלקות  

המועצה והטיפול  
 בפניות הפתוחות 

לא קיים תהליך עבודה מסודר למעקב   .1
אחר הטיפול בפניות הפתוחות שהצטברו  

 מימים קודמים. 
בתהליך הקיים היום, קיים סיכון גבוה  . 2

 יווצרות פיגורים בטיפול בפניות. לה

מומלץ כי מנהלי המחלקות ינהלו את הטיפול   .1
בפניות הפתוחות שתחת אחריותם, כאשר רוב  

 יהולו של מנהל השפ"ע, הפניות יהיו בפועל תחת נ
מומלץ כי יתקיימו ישיבות פורום מוקד קבועות  . 2

שבועיות בהשתתפות מנכ"ל, מנהלת המוקד, מנהל  
השפ"ע ומנהלי המחלקות בהתאם לצורך.  

כמפורט בדוח הביקורת  בישיבות יידונו הנושאים 
ללא דיון בפניות פתוחות שוטפות(, יגובשו  )

במסגרת עבודת הייעוץ הארגוני של חברת "ציפורית"    יבוצע:. 1
יקבעו שגרות עבודה למנהלת המוקד שיכללו מעבר יומי על כלל  

הקריאות הפתוחות והגדרת אחראי בכל מחלקה על טיפול  
 בקריאות. 

ישיבות המוקד ינוהלו באופן קבוע על ידי מנכ"ל    יבוצע: .2
 ה ובהן ידונו הנושאים שעל הפרק.המועצ
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 תגובת המבוקרים המלצות ממצאים  נושא ופרק 
ויתבצע   ,יםההמלצות בעקבות תהליכי הפקת לקח

 .מעקב אחר יישומם
(, לא נכתבו  2021נכון למועד הביקורת )יוני  נוהלי עבודה  - 4

נהלי עבודה למוקד. יצויין, כי החלו  
 בכתיבת נהלי עבודה בליווי חב' "ציפורית"  

מנכ"ל ומנהלת המוקד יפעלו לכתיבת  כי  מומלץ  
מדיניות ונהלי עבודה אשר יסדירו את פעילות  

המוקד, ויקיפו את הנושאים המפורטים במדריך  
דרת תחומי אחריות וסמכויות  הג -לניהול המוקד. 

 של מנהלת המוקד וחב' קישורית. 

במסגרת עבודת הייעוץ הארגוני של חברת "ציפורית"   יבוצע:
יקבעו שגרות ונהלי עבודה למוקד. יצויין כי חברת "ציפורית" כבר  י

החלה בעבודתה זו ונפגשה מספר פעמים עם מנהלת המוקד ומנהל  
 מחלקת שפ"ע. 

הפקת דוחות   - 5.1
 טטיסטיים ס

נכון למועד הביקורת לא מופקים כלל 
דוחות בקרה סטטיסטיים ניהוליים 

לשיקוף תמונת המצב ואיתור חריגים, פרט  
להפקת דוח פניות פתוחות שנידון בישיבת  

 מוקד השבועית. 

מנהלת המוקד תקבע תהליך עבודה להפקת דוחות  
ניהוליים שוטפים בהתאם לצורכי המועצה ומנהלי  

 המחלקות. 
לץ כי כל דוחות הבקרה יישלחו גם לראש  מומ

 המועצה, כגורם בקרה נוסף לטיפול בדוחות. 

נערכה פגישת עבודה עם חברת סיטי   11.11.21בתאריך  יבוצע:
קונקט לצורך בניית "דש בורד" נתונים אשר יעמוד לרשות מנכ"ל  
 המועצה .כמו כן, מנהלת המוקד תפיק דוחות בקרה באופן שוטף.

נכון למועד הביקורת, לא נכתבה תכנית   תכנית עבודה  - 5.2
 עבודה ייעודית למוקד.  

מנהלת המוקד תגבש תכנית עבודה שנתית  
מקושרת תקציב אשר תכלול: יעדים ומטרות,  

המשימות שיביאו להשגתם, המדדים לביצוען ,  
אחראי ביצוע, תדירות , לו"ז לביצוע ופירוט  

 הסעיף התקציבי במידה ורלוונטי.  

 22מנהלת המוקד תכין תכנית עבודה לשנת  יבוצע:

שיוך   - 6.1
דיווחים 
 ותלקטגורי

קטגוריות הינה גבוהה    51כמות של  .1
ומסרבלת את תהליך הדיווח למערכת ע"י  

 התושבים.  
אין התאמה בין הקטגוריות הקיימות  . 2

בטופס הדיווח באתר המועצה לקטגוריות  
 הקיימות בטופס הדיווח באפליקציה.

מומלץ כי מנכ"ל המועצה ומנהלת המוקד יפעלו  . 1
  15הקטגוריות למקסימום לצמצום כמות 

קטגוריות ממוקדות חד חד ערכיות. לקטגוריות  
 תקינות ע"י מנהלת המוקד.

מומלץ לוודא כי קיימת התאמה מלאה בין   .2
 הקטגוריות המופיעות באמצעי הדיווח השונים.

  15במסגרת העבודה על נהלי המוקד יוגדרו מחדש   יבוצע: .1
 קטגוריות מרכזיות שיוטמעו במערכת.  

מנהלת המוקד תוודא כי ישנה התאמה מלאה בין כלל    יבוצע: .2
 הקטגוריות בכל אמצעי הדיווח. 

אמנת שירות   - 6.2
(   SLAזמני תקן ) -

 ועמידה בהם 

יום   20. בסריקה של פניות שטופלו במשך 1
ומעלה בכל התקופה הנבדקת, נמצאו  

פניות שעיכוב הטיפול בהם  17מדגמית 
 מהווה סכנה. 

הביקורת השוותה את זמני התקן  . 2
שנקבעו, לזמני התקן שנקבעו בישוב  
הדומה לאורנית מבחינת גודל ודירוג 
 21 -סוציואקונומי, בו נקבעו זמני תקן ל

לאורנית נקבעו זמני תקן  , ואילו קטגוריות
קטגוריות בלבד, בנוסף, אותרו   14 -ל

 . ליקויים רבים באופן קביעת זמני תקן
י מעקב ובקרה אחר  לא נקבעו תהליכ .3

 עמידה בזמני התקן ומניעת חריגה מהם.

מומלץ כי מנכ"ל המועצה ומנהלת המוקד יבצעו   .1
תהליך לגיבוש אמנת שירות ועדכון זמני תקן  

ריאליים בהתאם לדחיפות הטיפול בכל קטגוריה,  
 חשיבותו ומורכבותו. 

מומלץ כי מנהלת המוקד תבצע בקרה שוטפת   .2
בהתאם למחלקות  על עמידה בזמני תקן 

ולקטגוריות באמצעות הפקת דוחות בקרה על  
           חריגות מזמני תקן בהתאם לכמות הפניות.

מומלץ כי מנכ"ל מועצה יבחן האם לשקף את  . 3
זמני התקן או את חלקם לתושבים כולל בדיקות  

 העמידה בהם.

תגובש אמנת שירות של כלל מחלקות   22במהלך שנת   יבוצע:. 1
 המועצה  

מנהלת המוקד תבצע בקרה על עמידה בזמני השירות של  יבוצע:   .2
של כל   SLAכלל המחלקות ותוציא נתוני דווח באשר לעמידה ב 

 מחלקה.   
מנכ"ל מועצה יבחן האם לשקף את זמני התקן או    ייבדק ביצוע: .3 

 ות העמידה בהם.את חלקם לתושבים כולל בדיק

סקר שביעות   - 6.3
 רצון 

. כמחצית מהתושבים שמילאו את הסקר,  1
מילאו ציון "לא טוב". בסריקה, עלה כי  

"לא   - רוב הפניות דווחו ע"י התושבים כ
טופלו", על אף שנסגרו ע"י המוקד. שאר  

שביעות  הפניות דווחו כפניות שטופלו לא ל 
 רצון התושב ובאיכות ירודה.  

דוח סקר שביעות רצון לא   2021בשנת  .2

ל ומנהלת מוקד יבנו תהליך  מומלץ כי המנכ"
עבודה לטיפול בדוחות סקרי שביעות רצון  

 במסגרתו: 
יופק בתדירות קבועה דוח סקר שביעות רצון   -

יתבצע תהליך של הפקת  ו ,לצורכי מעקב ובקרה
 .  לקחים בשיתוף מנהלי המחלקות הרלוונטיות

יבוצעו שיחות טלפוניות יזומות לתושבים שאינם   -

במסגרת תכניות העבודה של מנהלת המוקד והגדרת     יבוצע:
יחודד כי עליה להפיק דוחות אלו באופן שוטף,   ,התפקיד שלה

 לבצע שיחות טלפון לתושבים. ו
אפ  ס טמנכ"ל המועצה יבחן ביצוע סקר לכלל התושבים דרך הוו

 . ובקרה של "לקוח סמוי"
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 תגובת המבוקרים המלצות ממצאים  נושא ופרק 
מופק כלל, ולא מתבצעים מעקב ובקרה  

 הנתונים המופיעים בו. אחר 
לא מתבצעת פניה יזומה לתושבים שלא   .3

היו שבעי רצון מהטיפול בפניה, כדי לוודא  
 טיפול תקין בפניות ושיפור איכות השירות. 

מית( לתושבים שבעי רצון,  שבעי רצון, ואף )מדג
       כדי לוודא טיפול תקין בפניות ושיפור השירות.  

בכדי להעלות את שיעור ממלאי הסקר, מומלץ   -
לבדוק אפשרות למשלוח סקר שביעות רצון  

שיצורף באופן אוטומטי להודעה על סגירת פניה  
   . בווטסאפ, באופן ישיר וללא כניסה לקישור

ביצוע של סקר "לקוח  מומלץ לשקול אפשרות של  -
סמוי" אשר יבוצע בתדירות קבועה מס' פעמים  

 בשנה.  
בקרה על   - 6.4

פניות חוזרות  
ופניות שנסגרו אך  

 לא טופלו בפועל 

בסקירה של סקרי שביעות רצון בתקופה   .1
אותרו פניות רבות שדווחו ע"י    ,שנבדקה

תושבים זועמים שלא טופלו, על אף  
שנסגרו ע"י המוקד. הפניות שלא טופלו  

כללו דיווחים שקיימת סכנה בעצם קיומם.  
לא קיימת בקרה ייעודית על פניות   .2

חוזרות ופניות שדווחו כסגורות, אולם 
 בפועל לא טופלו.  

. סגירת הפניה מתבצעת ע"י מנהלת  3
או העובד המקצועי על סמך  המוקד 

הצהרת העובד המטפל, ללא חיוב במשלוח  
צילום תמונה המהווה אסמכתא לסגירת  

 הדיווח .  

מומלץ כי מנהלת המוקד תערוך בקרה ייעודית  . 1
על פניות חוזרות, באמצעות הגדרות המערכת, ועל  

פניות שדווחו כסגורות, אולם בפועל לא טופלו,  
. מומלץ להציף  באמצעות סקרי שביעות רצון

מקרים אלה בישיבה מוקד הייעודית, לבצע תהליך  
של בירור, למידה והפקת לקחים, ע"מ שמקרים  

 אלה לא יישנו. 
מומלץ לחייב במסגרת נוהל העבודה משלוח   .2

צילום תמונה )כשאפשרי( ע"י הגורם המקצועי  
שטיפל בפניה, אשר ישמש כאסמכתא לטיפול  

 סגירת הפניה. לוכתנאי 

במסגרת תכניות העבודה של מנהלת המוקד והגדרת    ע:יבוצ .1
התפקיד שלה, יחודד כי עליה להפיק דוחות אלו באופן שוטף,  

 לבצע שיחות טלפון לתושבים.              ו
חיוב הגורם המקצועי במשלוח תמונה ייבחן   ייבדק ביצוע: . 2

 במסגרת בניית נהלי העבודה החדשים במוקד. 

פניות   30להלן סיכום תוצאות מדגם  מדגם פניות  - 7
 :שנבדקו 

  -ברוב הפניות דווח ציון שביעות רצון כ -
"לא טוב", ולטענת התושבים, הפניה לא  

 טופלה כנדרש / לשביעות רצונם. 
בכמחצית מהפניות לא נמסרה הודעה    -

 לתושב על סגירת הפניה.
בכרבע מהפניות לא נמסרה לתושב  -

 ניה.הודעה על התמשכות בטיפול בפ
בכשליש מהפניות אותרה כפילות    -

 ברישום לישות נשואת הפניה. 
  -כשליש מהפניות טופלו בחריגה מה -

SLA. 
שנבדקו, דווחו כפניות   30פניות מתוך  4 -

 חוזרות. 
פניות דווחו כי טופלו, על אף שלטענת   22 - 

 התושבים הפניות לא טופלו כנדרש. 

  לפיהאחרים המלצות בסעיפי הדוח הומלצו 
 . נושאים

 

מנהלת המוקד מקבלת את פניות הציבור   פניות הציבור  - 8
שנשלחו מהתושבים באופן מקוון בדואר  

מטופלות  חלק מפניות הציבור  . אלקטרוני
אינן  בתכתובת בדואר האלקטרוני, כך ש

 .ניגוד לנדרש מערכת המוקד מתועדות 

מומלץ כי מנכ"ל המועצה ומנהלת המוקד יגבשו  
הנחיות לטיפול בפניות הציבור במסגרת נוהל  

עבודה, אשר יכללו, בין השאר, דרישת תיעוד של  
פניות הציבור במערכת סיטיקונקט וביצוע   כל

 תהליכי מעקב ובקרה. 

במסגרת נהלי עבודת המוקד יוטמע הנוהל המחייב כל פניה   יבוצע:
 . דרך מערכת סיטיקונקט -להגיע אך ורק דרך הצינורות המקובלים
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 תגובת המבוקרים המלצות ממצאים  נושא ופרק 
בנוסף, לא קיימים נהלים והנחיות עבודה  

ולביצוע תהליכי    לטיפול בפניות הציבור
 מעקב ובקרה.

שימושי   - 9
 המוקד 

לא קיימות הנחיות ונוהל מוסדר   .1
להעברת מידע על אירועים שוטפים 

ממחלקות המועצה למנהלת המוקד, 
 ומהמוקד לתושבים.

ההודעות היום לא עוברות בדחיפה  .2
אמצעות המוקד, אלא רק  לתושבים ב 
של התושבים, ורק אם המידע   לאחר פניה

עבר כנדרש למנהלת מוקד ומימנה 
 לקישורית. 

צה ומנהלת המוקד יקבעו תהליך  מנכ"ל המוע  .1
מסודר ומוסדר לאיסוף ולהזרמת מידע על  

אירועים שוטפים ממחלקות המועצה למוקד  
 ולקישורית.  

במסגרת תהליך זה, ייעשה שימוש במוקד   .2
להעברת הודעות בדחיפה לתושבים, באמצעות  

מיפוי לפי אזור גאוגרפי, קבוצות אוכלוסייה,  
 תחומי עניין ועוד.  

 ע יבוצ. 1
מנהלת המוקד תכניס במסגרת תכניות העבודה   ייבדק ביצוע: .2

מיפוי של איזורי המועצה ואפשרות למשלוח הודעות    22שלה לשנת 
 סמס בפילוח לפי רחוב. 

שיווק   - 9.1
השימוש במוקד  

ודוח רשומות  
 במערכת  

דוח רשומות במערכת נכון לחודש יוני  . 1
רשומות, מתוכם קיימות   7,046מונה  2021

ישויות בלבד , זאת מהסיבה שהדוח   4,794
מכיל כפילויות רבות.                                   

לרשומות רבות בדוח חסרים פרטי זיהוי   .2
מהותיים, כגון: שם מלא, מס' נייד, כתובת  

 מגורים.
ומות חסר ומכיל רק חלק  . דוח הרש 3

 מתושבי הישוב.

מומלץ כי מנכ"ל המועצה ומנהלת המוקד ינקטו   .1
באמצעי פרסום להטמעה ומיתוג השימוש במוקד  
והאפליקציה כשירות לתושב וכמוקד ידע מרכזי,  

אשר יכלול את דרכי ההתקשרויות למוקד והדגשת  
 יתרונות השימוש בו.

של מדווח  . מומלץ כי פרטי הזיהוי המהותיים 2
 הפנייה יהוו שדות חובה במסגרת הקלדת   

                                              הפנייה ובהשלמתה.   
מוקד תפעל לטיוב רשימת  ה מומלץ כי מנהלת  .3

הרשומות לישויות בעלי פרטי זיהוי מלאים ללא  
          כפילויות.                                                       

ל המועצה ומנהלת המוקד  "מומלץ כי מנכ .4
ישקלו דרכים לעיבוי והשלמת רשימת הרשומות  

באופן יזום, כדי שההודעות השוטפות יוכלו להגיע  
 לכלל התושבים בשלמות.

תצא המועצה לקמפיין לצורך הנגשת   22במהלך שנת   יבוצע: .1
 המוקד לתושב.     

               יבוצע -3, 2
 דק ביצוע ייב .4 

למרות השלמת הקמת המערכת, טרם     GISמערכת  - 9.2
נעשה שימוש בה במערכת המוקד לצורך  
העברת מידע שוטף ומיפוי פניות בהתאם  

 למיקום גאוגרפי. 

מומלץ כי מנכ"ל המועצה ומנהלת המוקד יפעלו   .1
   GISלהעברת קובץ כתובות באמצעות מערכת 

 רכת סיטיקונקט לצורך שימוש במוקד. למע
שימוש בנתונים לצורך ניתוח, פיקוח ובקרה על  . 2

 ,   פניות למוקד בהתאם למיקום גאוגרפי
 באמצעות הפקת דוחות וניתוחם.  

   מבוצעת עבודה להתממשקות של   11.21במהלך חודש  :יבוצע .1
 . של המועצה עם מערכת סיטיקונקט  -GISה     

 יבוצע  .2

מוקד ביטחוני  -10
 וניהול מצב חירום                 

בעת חירום, המוקד היישובי אינו נותן  . 1
מענה של ניהול אירועים מקצה לקצה,  

ביטחוניים,  ויצירת תקשורת עם גורמים 
כגון: צבא, משטרה, כיבוי אש, מד"א,  

 כיתת כוננות, סיור ועוד.
בהתאם לדברי קב"ט המועצה, היו   .2

בעבר דיווחים של פריצות לבתי תושבים, 
אשר דיווחו לחב' קישורית, אולם קישורית  

לא הודיעה לקב"ט, אשר קיבל את 
 הדיווחים בדיעבד. 

פקידיו  בהתאם למדריך ניהול המוקד, אחד מת .1
של מנהל מוקד הוא לנהל בעת חירום את  
לכן  , הממשקים שבין מוקדי החירום הארציים

בהתחשב גם במיקום הרגיש של היישוב באיזור  
יו"ש, מומלץ כי יפעל מוקד מאוחד 

, יהיה בעל  24/7מוניציפאלי/ביטחוני אשר יאוייש  
לכל הגורמים   , יחבוריכולות טכנולוגיות

וינהל גם פונקציות  , הרלוונטיים בעת חירום
, כגון: ניהול תרגילי חירום,  ביטחוניות נוספות

ניהול מערך המצלמות, ניהול מערכת לחצני  
 בכל מוסדות החינוך והפעלת הסיור.   המצוקה

המועצה רואה בנחיצות של "מוקד ביטחוני רואה"   ייבדק ביצוע: 
כדבר חשוב מאד הנוגע לביטחון תושבי אורנית. יחד עם זאת,  

שיקולי תקציב ותקינה מנעו מהמועצה עד כה מלהתקדם למוקד  
  -ביטחוני בוחנת המועצה הקמת מוקד  22שכזה. לקראת שנת 

מוניציפאלי רואה על ידי חברה חיצונית. לשם כך נפגשו מנכ"ל  
המועצה וקב"ט המועצה עם חברה הנותנת שירותים אלו בתאריך  

. יש לציין כי גם הפעלת חברה חיצונית שכזו כרוכה  10.11.21
 . 22ויתכן כי לא תאושר במסגרת תקציב   ,בעלויות גבוהות
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 תגובת המבוקרים המלצות ממצאים  נושא ופרק 
כיום עלויות תפעול המוקד יחסית נמוכות )עלות   .2

משרת מנהלת המוקד ועלות חב' קישורית(, לכן  
ימון הקמת  נדרשת מציאת מקורות תקציביים למ

 , כמפורט בדוח הביקורת. מוקד יישובי/ביטחוני
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     רקע ומידע כללי .1

     מבוא .1.1

המוקד היישובי הינו יחידת שליטה ובקרה, המופקדת על המענה לפניות התושבים שעניינן   -

ושירותים שמספקת הרשות מקומית, וכן דיווח על מפגעים  קבלה ומסירה של מידע על פעולות  

 . בעתות שגרה וחירום ומטרדים בשטח המוניציפאלי של הרשות

רך לתהליכי קבלת החלטות וניהול  ע- מוניציפאלי וארגוני רב מוקד משמש ערוץ לצבירת ידע  ה

 מיטבי. 

העיקרי בקשר עם משמש כנדבך ומאחר   ,יישוביה"חלון הראווה"  הינו למעשההמוקד 

 התושבים, ומשקף למעשה את תפיסת השירות היישובית. 

מוקד פועל, למקצועיותו ולאיכותו יש השלכות ישירות על תדמית המועצה ה לאופן שבו 

 מקומית בעיני תושביה.  ה

, אשר הופק ע"י מפעם  (מדריך ניהול המוקד)להלן:  בהתאם למדריך "ניהול המוקד עירוני"

)כחומר עזר לסיוע בלימוד הנושא במסגרת הכשרה מחייבת למנהלי   2017משרד הפנים בשנת  

 :הינן מטרות המוקד, מוקדים(

ימים שבוע,   7שעות ביממה,  24לשמש כתובת מקצועית המספקת לתושב מענה הולם  ✓

 במצב רגיעה ובמצב חירום. 

 ייעודיים ברשות ולעקוב אחר טיפול בהן.הלנתב את פניות התושבים אל בעלי התפקיד   ✓

 ם בטיפול בזמן אמת ולפעול לזירוז טיפול. ילאתר עיכוב ✓

איכות המענה   ✓ על  עדכנית  נתון תמונת מצב  רגע  בכל  לקבל  הרשות  להנהלת  לאפשר 

התושב  הניתן   של  הרצון  שביעות  על  מידע  לקבל  וכן  יחידותיה,  באמצעות  לתושב 

 מתחומי הטיפול השונים, כפי שהם מובאים לידיעתו. 

לספק להנהלת הרשות נתונים, מידע וידע לקבלת החלטות מבוססות נתונים, הנוגעות  ✓

 לשיפור תהליכים ושירותים. 

לשנת   - עבודה  תכנית  במסגרת  בוצעה  זו  המועצה    ,2021ביקורת  ראש  של  בקשתו  בעקבות 

שירות  איכות ה  עלהמשפיע באופן משמעותי  ניהולי    כליב  מאחר ומדוברזאת  לבדיקת הנושא,  

 לתושבים. 

 הביקורתוהיקף ת ומטר .1.2

 .2021אוקטובר   – מרץנערכה בחודשים הביקורת          

 . 2021חודש מאי  ל  2020בדקה את פעילות המוקד לתקופה שבין חודש ינואר הביקורת          

  מטרות הביקורת .1.2.1

ניהול מוקד אשר הופק  נאותות תהליכי  בחינת   - עבודה והשוואתם לתהליך המומלץ במדריך 

 ע"י מפעם משרד הפנים. 
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 בדיקת קיום ונאותות תהליכי מעקב ובקרה.  -

 במוקד. תהליכי העבודה ובקרה בדיקת אפקטיביות  -

   נושאי הביקורת .1.2.2

 להלן נושאי הביקורת העיקריים:  

 . תהליכי עבודת המוקד -

 .עם המחלקות והגורמים מקצועייםממשקי עבודה  -

 . תהליכי מעקב ובקרה ותכנית עבודה -

 מדדי שירות לתושב: אמנת שירות, סקר שביעות רצון ועוד. -

 מוקד ביטחוני וניהול מצב חירום.  -

 שימושי המוקד.  -

 הביקורתשיטות  .1.3

 ,  משרד הפנים –י מפעם עמק יזרעאל "ניהול מוקד העירוני" שהופק ע"   במדריךעיון  -

2017 . 

 "סיטיקונקטביצוע פגישות עם גורמים חיצוניים הקשורים לפעילות המוקד: נציגי חב' " -

 וחב' "קישורית". 

 ביצוע פגישות ושיחות עם גורמים פנימיים רלוונטיים במועצה: ראש מועצה, מנכ"ל,    -

 . ועוד , פקחיםמנהלת המוקד, מנהל מח' שפ"ע, מנהל מח' ביטחון

 חברה הנותנת למועצה שירותי ייעוץ ארגוני    -פגישות ייעוץ עם נציג חב' "ציפורית"  -

 ואסטרטגי.

 ניתוחים  ביצוע  הכוללים נתונים על פעילות מוקד לצורך   סיטיקונקטהפקת דוחות ממערכת  -

 ועוד.  פניות  סטטיסטיים, בדיקת מדגמי 

 . הם נידון הטיפול בפניות הפתוחותבשבועיות  השתתפות בישיבות מוקד ייעודיות -

    לסמנכ"  , כגון: ישיבה עם מוקדהפעילות  ככלל  השתתפות בישיבות שונות בהם נידונה  -

 , ישיבות בנושא נהלי מוקד ועוד. ctconncet – לקוחות ותפעול

 נתונים סטטיסטיים .2

 : 31.5.21עד  1.1.20דוח הביקורת בחן את נתוני המוקד לתקופה שבין 

 ופניות שחרגוכמות הפניות  .2.1

סה"כ  שנה 
 פניות

סה"כ פניות 
 שיעור פניות שחרגו  שחרגו*

2020 6,229 182 3% 

 6.9% 169 2,454 31.5.21עד   2021
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 (.SLAאמנת שירות וזמני תקן ) - 6.2בסעיף התייחסות לזמני תקן  ראה* 

 שנסגרים.ומשתנה בהתאם לדיווחים פתוחים  יצוין כי כמות התלונות שחרגו דינאמית  *

 סטטוס הפניות .2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .31.5.21 – 01.01.20מהפניות טופלו בתקופה שבין   95%  -יותר מ             

 אמצעי פניה למוקד .2.3

אמצעי פניה  
 למוקד 

כמות לשנת  
2020 

שיעור 
 מסה"כ

:  2021כמות לשנת 
 מאי -ינואר

שיעור 
 מסה"כ

 65.09% 1,592 65.39% 4,056 טלפון 

 29.11% 716 33.03% 2,076 אפליקציה 

 5.42% 137 1.44% 88 אינטרנט אתר 

 0.38% 9 0.10% 7 ריק 

     0.04% 2 אחר
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טלפון אפליקציה אתר אינטרנט (ריק) אחר

שיעור אמצעי הפניה

2020כ "שיעור מסה 2021כ עד מאי "שיעור מסה

 סטטוס הפניות 
כמות 

לשנת   
2020 

שיעור 
מסך 

 הפניות

  :2021כמות לשנת 
 מאי -ינואר

שיעור מסך 
 הפניות

 94.45% 2,323 99.20% 6,184 טופל 

 3.83% 90 0.17% 10 בטיפול 
חדש )בחודשיים  

 0.48% 11 0.02% - האחרונים( 

בתוכנית  
 0.66% 16 0.38% 21 עבודה/מתמשך 

 0.46% 11 0.21% 13 שפני סלע 
שיקום גנים  

 0.13% 3 0.02% 1 ציבוריים
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 ( מתבצעות באמצעות הטלפון, כשליש מהפניות מתבצעות באמצעות   65%-פניות למוקד )כהרוב               

 מהפניות מתבצעות באמצעות אתר האינטרנט.  5% - האפליקציה, ועד כ             

 מיפוי פניות לפי מחלקות .2.4

פניות למוקד לפי  
ות  מחלק

 עיקריות

כמות לשנת  
2021 

שיעור 
 מסה"כ 

:  2021כמות לשנת 
 מאי -ינואר

שיעור 
 מסה"כ

 17.61% 434 24.28% 1,564 פיקוח עירוני 

 16.74% 412 14.29% 888 תחזוקה ומבנים 
שפע,   מזכירות

 7.21% 177 8.46% 506 פיקוח עירוני 

 2.85% 70 5.42% 384 מנכ"ל המועצה 

 3.97% 99 6.59% 366 הדברה, גיזום 

 5.55% 134 5.72% 353 בטחון 

 6.19% 149 4.39% 253 גיזום 

 6.14% 150 3.72% 222 מזכירות לשכה 
תחזוקה ומבנים,  

 2.31% 58 3.48% 218 חשמל 

 2.17% 53 1.95% 121 וטרינריה 

 2.60% 64 1.88% 118 גביה 

 

 משוייכות לנושאים שהינם תחת אחריות מח' שפ"ע.מהפניות  70% -כ

  ותהליכי עבודהמבנה ארגוני  .3

 תהליך עבודת המוקד:  –תרשים זרימה 
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2020כ "שיעור מסה 2021כ עד מאי "שיעור מסה
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 תחת המנכ"ל במבנה הארגוני.  וממוקם ,מאוייש ע"י משרה אחת של מנהלת מוקדהמוקד 

לצורך ,  (קישוריתקישורית שירותי קול סנטר בע"מ )להלן:    -  חיצוניתחברה    התקשרה עם  המועצה

 .₪ לחודש( 3000 -כ : )עלות השירות הינה 24/7  -למוקד טלפוניות ה פניותה כללמענה מתן 

האפליקציה, אתר המועצה או דואר  באמצעות    ,חב' קישוריתבאמצעות    ית טלפונ)  למוקד פניות  הכל  

פועלת    . המערכתסיטיקונקטאשר מסופקת ומתופעלת ע"י חב'      crmמערכת  ב  מנוהלותאלקטרוני(  

  2000  -)עלות השירות הינה: כוכוללת גם את האפליקציה היישובית    2018במועצה החל מחודש יולי  

   .₪ לחודש(

מעביר המוקד  העבודה,    ,המנהלת  בכל  בשעות  הטיפול  הייעודיים    פניהאת  התפקידים  לבעלי 

 טיפול בפניות וסגירתן.האחר סיום עורכת מעקב , מועצהב

 קישורית מעבירה פניות דחופות לידיעת הגורמים המקצועיים.  

  –   3.3.1)פירוט סעיף  במערכת    אוטומטייצויין כי גם נציגי המחלקות מקבלים את הפניות באופן  

 פירוט תהליך העבודה(. 
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 פרטנית את תקינות תהליכי עבודת המוקד. הביקורת בחנה

 מנהלת המוקד  .3.1

 ערוצים:  2-ב  למדריך ניהול המוקד, ליבת התפקיד של מנהל מוקד מתמקדבהתאם  

המקומית וגורמי הממשק   מועצהניהול מעגלי מידע בין ציבור התושבים ובין הנהלת  -

 המועצה.הפועלים למען  

 ניהול המידע המצוי בידי המוקד והפיכתו לכלי ניהולי בידי הנהלת הרשות.  -

שגרה וחירום,   י המוקד לנהל ממשקי עבודה שונים במצב  תעל מנהל ,הכדי למלא את תפקיד

יתוף  כדוגמת: ממשק בין מנהל המוקד לתושבים ולמנהלי המחלקות ולהנהלת המועצה, ש 

ממשק בין מוקדי חירום  –פעולה עם מוקדים אחרים ללמידה משותפת, ובמצב חירום 

 ארציים. 

מ  החל  בתפקידה  משמשת  המוקד  לתפקידה     11.11.20  -מנהלת  בנוסף  משרה,   בחלקיות 

 כמזכירת מנכ"ל )תפקידה כמזכירת מנכ"ל לא הוגדר באופן פורמאלי, אלא נקבע עם מנהלת   

מוקד    מנהלי  להכשרת  קורס  לאחרונה  סיימה  אף  המוקד  מנהלת  כי  יצויין  בע"פ(.   המוקד 

 מטעם משרד הפנים, ואף לומדת ללימודי תואר ראשון.  

   :יםממצא 

 בו חלק גדול מזמנה של מנהלת המוקד מוקדש  , בתהליך הקיים היוםלדעת הביקורת,  

    ניהול תהליכי  זמן למנוהל המוקד בחסר כ"א, כך שלא נותר לתפקידה כמזכירת מנכ"ל,   

   .המוקד 

עשרות נוצרה הצטברות של   בעקבות עומס עבודה, הביקורת, חלק מתקופתיצויין כי ב 

 לא טופלו.שפתוחות   תלונות נותרו

 המלצות: 

 , זאת לצורך ניהול  במשרה מלאהמומלץ כי מנהלת המוקד תשמש בתפקידה כמנהלת המוקד  

   : בניה ויישום תכנית עבודה, , ויישום תהליכי עבודה שכמעט ואינם מבוצעים היוםהמוקד 

 ניהול המידע והממשקים עם הגורמים השונים, תהליכי מעקב ובקרה, טיפול בסקרי שביעות   

   רצון ועוד. 

 פניה למוקד  ערוצי .3.2

 תושבים קיימים אמצעים שונים לפנייה למוקד: לרשות  

   פנייה טלפונית: מנותב לחב' קישורית  -

 יישובית  אפליקציה  -

 אתר המועצה   -

 דואר אלקטרוני   -

 במהלך הביקורת נוספה אפליקציית  הווטסאפ כאמצעי פניה חדש למוקד.  - ווטסאפ  -
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 ממצאים:   

אמצעי פנייה למוקד: טלפון ומילוי טופס באתר המועצה. לא    2באתר המועצה מפורטים 

ווטסאפ )אפליקציית ווטסאפ    דואר אלקטרוני ,נוספים: אפליקציה המפורטים אמצעי פני 

 .     הינה אמצעי פני חדש(

 המלצות:

  :כל ערוצי הפנייה האפשריים למוקדלפרט באתר המועצה את כי מנהלת מוקד תפעל מומלץ 

לשיווק    המהלכיםואת הווטסאפ כאמצעי פניה חדש. במסגרת  האפליקציה,  כתובת המייל

לפרסם ברשתות  החברתיות, באתר המועצה, בקבוצות הווטסאפ   רצויהמוקד והטמעתו, 

וספת הווטסאפ כאמצעי פניה למוקד, תוך הדגשת שיפור דרכי  היישוביות וכיוב', את ה

 ההתקשרות למוקד, מה שיגרום לעליה בפניות למוקד ובשיפור חוויית השירות. 

    עבודת המוקדתהליך  .3.3

 פירוט תהליך העבודה     .3.3.1

    מוזרמות ע"י שעות ביממה ע"י חב' קישורית ו 24מתקבלות פניות טלפוניות למוקד   -

ע"י חב'  למערכת סיטיקונקט. פניות המוגדרות כדחופות מועברות המוקדנים 

 .מועצהבהגורמים המקצועיים   לטיפולקישורית 

פניות המדווחות באמצעות: האפליקציה, אתר המועצה או הדואר אלקטרוני   -

למערכת  או ע"י מנהלת המוקד )במקרה של דואר אלקטרוני( ופן מקוון מוזרמות בא 

 סיטיקונקט. 

פניות, התושב משייך את הפניה לקטגוריות מתאימות. מנהלת  הבמסגרת דיווח   -

באופן  ו יכי המוקד דואגת לטייב את שיוך הדיווחים לקטגוריות נכונות במידה ושו

 דורשות טיוב קטגוריה. בממוצע מהפניות  25%  -כ שגוי ע"י התושב.

שנפתחו  מח' שפ"ע את הטיפול בפניות  בשעות עבודתה בלבדמנהלת המוקד מעבירה  -

באמצעות ניתובן לקבוצות ווטסאפ ייעודיות שנפתחו   מקצועייםהורמים  ג לטיפול ה

ברה, גני שעשועים, חשמל  תחזוקה, ניקיון, הד בהתאם לסוג הפניות, לדוגמא:

   וביטחון.

המחלקות קיימת הרשאה למערכת המוקד לטיפול בפניות הנוגעות   שארלנציגי  -

אוטומטי  הפניות מועברות באופן גביה, הנדסה ועוד. למחלקות אלה, כגון: חינוך,  

פעמים  מהמערכת לדואר האלקטרוני של נציגי המחלקות, אליהם משוייכת הפניה.  

עכב, ומנהלת המוקד נדרשת לתזכר אותם ולוודא כי הטיפול  בפניות אלה מתהטיפול 

  בעקבות תחלופה בכוח אדם גביה   תמחלקב)העיכוב מתרחש בעיקר  פניות הסתייםב

 .  חינוך(במח' ו
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  ,משוייכות לקטגוריות. בתחילת ההתקשרות עם חב' סיטיקונקטהפניות הנפתחות  -

כל מחלקה  שיוך כל קטגוריה למחלקות והמועצה הגדירה במערכת שיוך 

 למשתמשים.  

באמצעות  למשתמשים הרלוונטיים אוטומטיות נשלחות הודעות  ,בעת פתיחת פניות

באפליקציה ו/או מייל  push - ע"י המועצה למערכת )שליחה ל  והוגדרכפי ש אמצעיםה

 של המשתמש(.  sms ו/או 

 "טופל".  -"חדש", "בטיפול" והפניות במערכת מוגדרות בסטטוסים הבאים:  -

פניות שזמן טיפולם מתמשך כתוצאה מהחלטה ניהולית )מסיבות, כגון: החלטה  

,  בעלויות, פניות שתלויות במימון תקציבילצבור ליקויים בנושא לצורך חיסכון 

שיקום גנים  ", "שפני סלעים: "ייעודי   סטטוסיםמוגדרות ב ועוד(  תכנית עבודה

 ". בתכנית עבודה/ מתמשך" - ו "ציבוריים

אך הרבה מן  מנהלת המוקד עוקבת בשוטף אחר הטיפול בפניות הפתוחות וסגירתן.  -

הפניות הפתוחות נידונות בישיבת מוקד שבועית שנערכת בהשתתפות: מנהלת  

המוקד, מנהל השפ"ע, פקח ועובדי שפ"ע נוספים )בחלק מן הישיבות משתתף גם  

בנושאים אשר   שרוב רובן המנכ"ל(.בישיבה סורקים את דוח הפניות הפתוחות

הפניות   כמה שיותר פניות. ולסגור  לטפל, במטרה מח' שפ"ע הבתחום אחריות 

של המחלקות האחרות מטופלות בנפרד באמצעות   בתחום אחריותןהפתוחות אשר 

 פניית מנהלת המוקד לנציגי המחלקות בסיוע המנכ"ל. 

 ממצאים:              

מוקד מעובה מאוד, מאחר וכולל גם את הפניות   דוח הפניות הפתוחות הנידון בישיבת -

"בתכנית   - )"שפני סלע", "שיקום גנים ציבוריים" ו שזמן טיפולם מוגדר כמתמשך

פניות שיש לטפל בהם  ה ואת זיהוימה שמסרבל את הטיפול בדוח, עבודה/ מתמשך"(, 

 .בטווח קצר

בהתאם   שנפתחת,המשוייכים בכל פניה למשתמשים נשלחות אוטומטית  הודעות  -

, למרות שבוצעו  מיפויל מסודר לא בוצע מאז עדכון   .למיפוי שנעשה לפני זמן רב

יתכן שההודעות אינן נשלחות לגורמי המקצוע  , כך ששינויים רבים בכוח אדם

 . או שאינן נשלחות כלל ותהרלוונטיים לפני 

הפניות מנותבות בפועל לטיפול גורמי המקצוע רק בשעות   ,בתהליך העבודה הקיים -

המוגדרות כדחופות, מועברות,    טלפוניותפניות  ,העבודה של מנהלת המוקד. בנוסף

במצב זה, עלולות   כאמור, לטיפול הגורמים המקצועיים במועצה ע"י קישורית.

שלא  ( )ולא טלפוניתדווחו באמצעים המקוונים אשר פניות   "ליפול בין הכיסאות"

על ידה לטיפול  מנותבות הן ו , ושטיפולן הינו דחוף ,עבודה של מנהלת המוקדהבשעות 
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בירה  מעכאמור,  ,יצויין כי המערכת  הגורמים המקצועיים רק בשעות עבודתה.

שייך את הפניה   ,מדווח הפניה  ,במידה והתושבהודעות לגורמים המקצועיים, אך 

)כמפורט בסעיף   לקטגוריה לא נכונה, ההודעה לא תועבר לגורם המקצועי הרלוונטי

 במצב זה אין וידוא כי הפניות מטופלות אונליין., כמו כן, הקודם(

החלטות המתקבלות במסגרתן  ה רישום ו ,לא נערך פרוטוקול ניהול ישיבות המוקד -

)פעמים הערות נרשמות על גבי דוח הפניות הפתוחות, אולם הדוחות אינם נשמרים  

 ומתועדים לאחר הישיבות(. 

 המלצות:              

טכנית  יוצאו הפניות שזמן טיפולם מוגדר כמתמשך בסטטוסים הייעודיים  מומלץ כי  -

וח פניות פתוחות יהיה הרבה יותר  כך הטיפול בדמדוח פניות פתוחות ויידונו בנפרד. 

 ממוקד ויעיל. 

שיוכי   מיפוי מחדש שלמיידית בצע להמנכ"ל ומנהלת מוקד ידאגו  מומלץ   -

. בנוסף, יש לבנות  משלוח הודעות ושל אופןהמשתמשים והמחלקות לקטגוריות 

שינויים בכוח  השוטף של המשתמשים המשוייכים עם וטיוב  תהליך עבודה לעדכון  

 אדם.ה

לסריקת הפניות המקוונות  אפשרויות  כי המנכ"ל ומנהלת המוקד יבחנו מומלץ  -

)בשעות הערב והלילה, בשבתות   לת המוקדהודה של מנ בשמדווחות שלא בשעות הע

.  לטיפול ע"י כונניםמיידית ע"מ לזהות פניות שנחזות לדחופות ולהפנותן , וחגים ועוד(

בנוסף, בשיחה עם סמנכ"ל לקוחות ותפעול חב' סיטיקונקט, נמסר לביקורת, כי  

קיימת אפשרות אשר  "דחופות" במערכת, אך   -אומנם אין אפשרות לסמן פניות כ

"הצג   -שאים ביטחוניים, כ להגדיר קטגוריות רגישות , כגון בנואינה פעילה באורנית, 

שהדיווח   ,פופאפ כאשר מתקבל דיווח מהאפליקציה", ואז המשתמש במערכת

נוצרת השתלטות על לשונית במחשב.  כן  ו  ,מקבל חיווי קולי על התראה ,משוייך אליו

 מומלץ לבדוק יישום אפשרות זו באורנית. 

על הקמת  מוקד ביטחוני וניהול מצב חירום,   -10בסעיף ראה גם המלצה כמו כן, 

 אשר בוודאי יפתור בעיה זו.   24/7מוקד מוניציפאלי/ ביטחוני  

רישום פרוטוקולי ישיבות מוקד, במסגרתם יתועדו: מועדי  על  להקפיד  מומלץ -

הישיבות, שמות המשתתפים, הפניות שנידונו וההחלטות שנתקבלו בגינן, זאת גם  

 שום ההחלטות.  לצורך מעקב ובקרה אחר יי 
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 תהליך פתיחה וסגירת פניות    .3.3.2

פניה פותח    בעת :  פתיחת  לתושב  נשלחת  בסיטיקונקט,  פניה  הודע ה פתיחת   הפניה, 

אוטומטית על פתיחת הפניה, בהתאם לאופן הפניה / לפרטי הזיהוי הקיימים במערכת, 

 . sms -3מייל   -2" באפליקציה לפניות שנפתחו pushהודעת "  -1לפי הסדר הבא: 

)או הגורמים המקצועיים לאחר גמר הטיפול בפניה, מנהלת מוקד ככלל  :  סגירת פניה

מתעדת במערכת הודעת סגירה לפניה. לאחר בחירה באפשרות שטיפלו בסגירת הפניה(  

מתבצעת הודעה אוטומטית לפי פרטי זיהוי הקיימים במערכת לפי  "שליחה חיצונית",  

הודעה לפניות שנפתחו   -2  באפליקציה,  " לפניות שנפתחוpushהודעת "  -1הסדר הבא:  

כ מייל.  ב קיימת  י  יצויין  ב לא  אוטומטית  )עלויות    sms  -סגירה  כלכליים  מטעמים 

זאת בעקבות  יזום  ,גבוהות(.  באופן  שולחת  המוקד  קיימים  מנהלת  להם  לתושבים   ,

בווטסאפ הפניה  סגירת  על  הודעה  במערכת,  נייד  לווטסאפ פרטי  קישור  באמצעות   ,

 לווטסאפ הנשלחאז תוכן הודעת הסגירה המתועד במערכת, מועתק  ,  הקיים במערכת

 . פרטי ע"ש המוקדהנייד ה דרך מכשיר 

מוקד,   מנהלת  של  הפרטי  הנייד  במכשיר  מנוהלות  הווטסאפ  והודעות  בעת מאחר 

  )או המייל( מודיעה באמצעות הווטסאפ  ,  בלבד  מנהלת המוקד,  פניההתמשכות טיפול ב 

 ( על התמשכות טיפול בפניה. )במידה וקיימים פרטי זיהוי במערכת

 ממצאים:    

 הנחיות מוסדרות על הטיפול ומשלוח הודעות בפתיחה, סגירה והתמשכות פניות. אין  -

במצב הקיים היום, מאחר והודעות ווטסאפ לתושבים על התמשכות או סגירת פניות,  -

מנהלת המוקד יכולה לשלוח הודעות  קנשלחות ממכשיר הנייד האישי ע"ש המוקד, ר

)מנהלת המוקד נדרשת לעקוב ולשלוח ודעות סגירה גם עבור משתמשים   מסוג זה

 .אחרים שסיימו לטפל בפניות(

 המלצות:     

 יש לעגן בנוהל את ההנחיות בדבר הטיפול ומשלוח הודעות בפתיחה וסגירת פניות.   -

מהי הגדרת ימי התמשכות טיפול בפניה, וממתי    ,יש לקבוע במסגרת הנוהלבנוסף, 

ראה גם  בנוסף,  תושב על התמשכות הטיפול בפניה כולל הנימוק לכך.לדווח ל  חובה

לגבי הצורך  שיווק השימוש במוקד ודוח רשומות במערכת,  - 9.1המלצה בסעיף 

 ברישום פרטי זיהוי מלאים של תושבים במערכת. 

שוב כלכלית שליחת הודעות אוטומטיות    מומלץ כי המנכ"ל ומנהלת המוקד יבחנו  -

לשליחת  ת  יש לבחון אפשרו, עד אז,  smsמהמערכת על סגירת פניות באמצעות 

הודעות בווטסאפ על התמשכות וסגירת פניות גם ע"י הגורמים המקצועיים , ולא רק  

 ע"י מנהלת המוקד. 
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 מוקד ההיעדרות מנהלת     .3.3.3

    ה של מנהלת המוקד מהעבודה מכל סיבה בעת היעדרותקיים הסדר בע"פ, על פיו,     

 שהיא )ללא יכולת לבצע את עבודתה מרחוק(, מנהלת המוקד מודיעה לפקח והוא     

   מחליף אותה בתפקידה: הפקח נכנס למערכת כל שעה, מעביר את הפניות לטיפול     

 עד סגירתה. לאחר הטיפול בפניה,   פניהול בהטיפ הגורמים המקצועיים, ועוקב אחר   

 מעביר למנהלת המוקד את הפניה, לצורך משלוח הודעת סגירה בווטסאפ לתושב.    

   ממצאים:   

 אין הנחיות מוסדרות על תהליך החלפת מנהלת המוקד בהיעדרותה.    

 המלצות:     

 הל הנחיות מפורטות לתהליך עבודה בעת היעדרות מנהלת  בנו להסדיר מומלץ   

 אבחנה בין היעדרות במצב שמנהלת עבודה עובדת מהבית  , אשר יכללו: המוקד   

 הודעה מראש תהליך למצב שבו לא מתאפשרת עבוד מרחוק;  )במציאות קורה הרבה(   

 הכשרות ייעודיות  ;  מחליפים לפחות 2, קביעת של מנהלת המוקד בהיעדרותה   

 ועוד.  למחליפים   

 קישורית  רתחב .3.4

     חוזה ותהליכי עבודה .3.4.1

של  על פיו יינתן שירות    נחתם הסכם שירות עם חב' קישורית,  2018בחודש אוגוסט  

   .שעות ביממה )למעט ביממת יום כיפור( 24מות השנה, במשך ימענה אנושי בכל  

ה ועם  אשת הקשר בחבר  בשיחה עםתהליכי העבודה עם קישורית נבדקו ע"י הביקורת  

זו  מנהלת המוקד ביקורת  בח  ,)במסגרת  בפועל  נבדקו התהליכים  רת קישורית  בלא 

 .עצמה( 

 רמות:  2 -תהליך העבודה מתבצע ב 

 . רמת נציג: מענה של מוקדן לתושב והזרמת הפניה למערכת סיטיקונקט        -

   : כל פניה שהנציג מזרים מוגדרת כדחופה, ולכן )אחראי על צוות נציגים( מנהלרמת   -

 קריטריונים המפורטים  בהתאם ל . המנהל בודק  עוברת אוטומטית לבדיקת מנהל 

 , אז הפניה מועברת  בפועלהאם הפניה אכן נחשבת כדחופה ", "נוהל דחוף אורנית -ב 

 המקצועיים במועצה כמפורט בנוהל. הגורמים  לטיפולע"י המנהל  

 כולל אלה שהוזרמו ע"י הפתוחות במערכת הפניות   כלמנהלת המוקד עוברת על          

 יטיקונקט, מעבירה לטיפול הגורמים המקצועיים, ומוודאת ס קישורית למערכת  

 בפנייה וסגירתה.  טיפול 

   וכן השיחות של המנהלים עם  ,קישוריתלהתושבים יצויין כי כל שיחות פניות           

 דחופות, מוקלטות.  ההמקצועיים בפניות  הגורמים 
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 ממצאים:           

   כי: "הסכם זה  מצויין 2018בחודש אוגוסט  הסכם עם חב' קישורית אשר נחתם ב  -

 נוספות, אלא    והוא יתחדש מאליו לתקופות זהות ,נכרת לתקופה האמורה בהזמנה 

 יום, על  30 אם הודיע צד אחד למשנהו בתום התקופה, בהודעה מראש ובכתב בת 

 אינו  כוונתו שלא לחדשו". בבדיקת הביקורת את ההסכם שהוצג לה, עלה כי ההסכם  

    ף.כולל תאריך תוק 

 מינימאלי   מענהאיכות השירות, כגון: זמן למדדי אינו כולל התחייבות  ההסכם  -

 למענה. 

 המלצות: 

   בדוק מתי ניתן לחדש את הסכם ההתקשרות. ההסכם כי מנכ"ל המועצה י מומלץ  -

 איכות   למדדיהתחייבות    תוקף, ובנוסף, מומלץ שיכלול החדש צריך שיכלול מועד 

 , שיעור שיחות מספרינו בתורמינימאלי, אינדיקציה לגבי  השירות, כגון: זמן מענה 

 ועוד.   ננטשות 

 חב'    על איכות השירות הניתן ע"ישוטפת תבצע בקרה מנהלת המוקד מומלץ כי   -

 ביצוע שיחות יזומות  להקלטות שיחות, מדגמית באמצעות האזנה   ,קישורית 

 מקצועיותם של נציגי    טלפוני, המתנה למענה  ניזמלמוקד לבחינת   )פיקטיביות( 

 .  ועודהמוקד   

 והכשרות תסריטי שיחה ,מענה טלפוני .3.4.2

טלפוני הקשר,  :מענה  אשת  לדברי  חיצוני   בהתאם  כמוקד  אינה  המוקדן    הזדהות 

מאורנית,  כ)התושבים מזוהים    והמענה אמור להיות: "מועצה מקומית אורנית שלום"

  מחוייבתחב' קישורית    לדבריה,בנוסף,  .  מימנו הם מתקשרים(בהתאם למס' הטלפון  

אין איזכור    ,הקודם  כאמור בסעיףמהשיחות ) 80%  -שניות בממוצע ב  20מענה תוך  ב

 לכך בהסכם השירות(. 

שיחה בידיים   :תסריטי  נמצא  שהוא  תחושה  לתושב  מקנה  טוב  שיחה  תסריט 

ואמינות לו  ,  מקצועיות  לתת  ומעוניין  שלו  הצורך  את  מבין  השירות  שירות  ונציג 

תסריט שיחה איכותי יוביל לטיפול מיטבי בפניה ולשדרוג השירות לתושב.    .מקצועי

  יחה ברורים, אשר יתנו שיש לכתוב למוקדנים תסריטי    בהתאם למדריך ניהול המוקד,

התסריטים צריכים    .עובדת  אינה מענה לפעילות בשעות העבודה וכן בשעות שהרשות  

השאלות שיש לשאול את התושב, עדכון  פותחים שיחה,    כיצד:  כגון  ,ההנחיותלכלול  

 תהליך אופן הטיפול בפנייה,  אופן סיום שיחה ועוד. 

יש חשיבות רבה בקיום הדרכות והכשרות רלוונטיות לנציגי ומנהלי המוקד  :  הכשרות

בהתאם לדברי    .ובכך לשדרג את המענה והשירות לתושב  , את מקצועיותםשפר  כדי ל
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הקשר,   פעמית  המוקדנים  אשת  חד  ייעודית  הכשרה  כניסתם  עוברים  עם  ומבחן 

שיוך לקטגורי סיטיקונקט,  במערכת  פנייה  פתיחת  כוללת:  בנוסף,    ותלתפקיד  ועוד. 

המוקדנים מקבלים תדרוך יומי שוטף בתחילת היום הכולל עדכון בהנחיות חדשות  

 שותפים בווטסאפ עדכונים יומי.  ובנוסף, הםאת הלקוחות וכיוב', מ

 המנהלים לומדים בתחילת תפקידם את הטיפול בפניות דחופות, ניהול משמרת ועוד. 

 של הנושאים לעיל. הביקורת בחנה את יישומם  

 ממצאים:

מדגמית          - ביצעה  את  יוהתקשרו  10המבקרת  לבדוק  ע"מ  המוקד  עם   ואופן    זמןת 

 המענה:              

מועד התקשרות 
 למוקד

שעת התקשרות  
 למוקד

 אופן המענה זמן המענה 

שניות  53 11.37 29.8.21 "מועצה מקומית   
 מצפה רמון 

 שלום" 
שניות  55 16:06 29.8.21 "אורנית שלום,  

 מדברת... "
ד'   9.42 30.8.21 שלום, "אורנית  1.30

 מדבר..."
שניות  13 11.57 30.8.21 "מועצה מקומית   

 אורנית שלום" 
ד'   9.52 1.9.21 "אורנית שלום,   2.22

 מדברת.."
ד' 3.38 16:15 12.9.21 "מועצה מקומית   

 שלום מדברת..." 
שניות  11 13:48 4.10.21 "אורנית שלום   

 מדבר..."
שניות    9.38 10.10.21 "מועצה מקומית    53

אורנית שלום  
 מדבר..."

ד'   15.29 10.10.21 "אורנית שלום    1.12
 מדברת..."

ד' 3.45 15.44 10.10.21 ."."אורנית שלום.   

 אשת  כמתחייב מדברי  80%  -ולא בשניות ) 20עד הוא מענה הזמן  ,מהשיחות 20% -ב                      

 דקות.   3שיחות בוצע מענה אף מעל מה  20% -הקשר( ב                     

 הזדהות המוקדן הינה אכן ממועצה מקומית אורנית )פרט למקרה אחד בו המוקדן                        

 הזדהה כנראה בטעות ממועצה אחרת(.                      
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 ומפורטים כנדרש במדריך ניהול   בקישורית לא קיימים תסריטי שיחה מובנים        -

 בהתאם  נותן מענה טלפוני, שואל את התושב הפונה שאלותה . המוקדן המוקד             

 משפחה,   שםשם פרטי, )פרטי המדווח  :שדות חובה הקיימות במערכת סיטיקונקטל             

 מיקום וקטגוריה(. ( ופרטי דיווח )אופן קבלת הדיווח, ניידו  כתובת             

 : המלצות             

 מקישורית לתת מענה טלפוני   ובקשכי מנכ"ל המועצה / מנהלת המוקד ימומלץ         -

 ומקיפים אשר ייכתבו ע"י מנהלת המוקד,  מפורטים תסריטי שיחה   לפונים באמצעות             

 בכללן   , במדריך ניהול המוקד, כך שיכללו את השאלות שיש לשאול מומלץאם ל התב             

 שיוך לקטגוריה המתאימה, ואת אופן סיום , אם מדובר בפניה דחופההבירור  יתבצע              

 שיחה.             

 לשיפור   מאחר ויש חשיבות רבה בקיום הדרכות והכשרות למנהלי ונציגי המוקד         -

 , האם  באופן שוטףתבדוק   מנהלת המוקדמומלץ כי , תמידי של מקצועיותם             

 הכשרות והדרכות לנציגי קישורית.            מתבצעות              

 נוהל דחוף קישורית  .3.4.3

בפני   אורנית"הוצג  דחוף  "נוהל  הקשר   הביקורת  אשת  וע"י  המוקד  מנהלת   ע"י 

דחופות נחשבות  הפניות  בהם  המצבים  את  מפרט  הנוהל  פרטי ואת    ,בקישורית. 

 גורמים המקצועיים אליהם יש להפנות את הפניות במקרים אלה. ה

 ממצאים:  

בקישורית        - הקיים  מהנוהל  שונה  המוקד  מנהלת  אצל  הקיים  הנוההנוהל  הקיים  .   ל 

 לא    ,בנוסףבקישורית רחב יותר ומכיל מצבי דחיפות נוספים וגורמי מקצוע בהתאם.               

 מועד כתיבתו. ברור ממתי הנוהל, כיוון שלא מצויין על גביו              

 בתהליך העבודה הקיים בפועל, הנוהל מתעדכן בשוטף ע"י קישורית, עדכון הנוהל:         -

 ע"י מנהלת  בקביעות מתעדכן כשנודע להם על שינוי בגורמים המקצועיים וכדו', ולא              

 . בנוסף, גם הנוהל הקיים  כוח האדם השוטפים במועצה המוקד המעודכנת בשינויי             

   ,אצל קישורית אינו מעודכן בשלמות, לדוגמא: בנוהל מופיע פקח שכבר אינו עובד             

 ה זה מכבר. פמנהלת מתנ"ס שהוחל  וכן              

 "דחופות" ע"י חב' קישורית, ובנוסף,   - על הפניות שהוגדרו כבמערכת אין חיווי         -

 ותהמועצה לא הנחתה את חב' קישורית לתעד במערכת סיטיקונקט את ההפני             

 לגורמים המקצועיים שבוצעו בפניות אלה, כך שלא ניתן לבצע בקרה על הפעולות               

 וההפניות שבוצעו ע"י קישורית בפניות שאובחנו כדחופות. יצויין כי לדברי אשת              

 על המנהלים בנושא הגדרת שוטפת  קרהבקישורית  הקשר, לא מתבצעת ע"י חב'             

 פניות כדחופות ועל העברתן לגורמים מקצועיים רלוונטיים במועצה.             
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 המלצות:         

 מנהלת המוקד, אשר מעודכנת   של תהיהמומלץ כי אחריות עדכון הנוהל         -

    מצבים זיהוי שינויים בהחלטות על בבשינויי כוח אדם שוטפים במועצה וכן              

 מנהלת המוקד תעביר באופן שוטף את עדכוני הנוהל לחב' קישורית. . דחופים              

 ל"לצבוע"  בשיתוף עם סיטיקונקט המוקד תנחה את חב' קישורית מנהלת מומלץ כי         -

 עברתן לגורמים  הולתעד במערכת סיטיקונקט את ביצוע   ,פניות שהוגדרו כדחופות             

 המקצועיים.              

 והטיפול בפניות הפתוחות ממשקי עבודה עם מחלקות המועצה  .3.5

מנהלת המוקד, כאמור, מעבירה את הטיפול בפניות חדשות שנפתחות לגורמים המקצועיים. 

והפניות שטרם   .ע"י הגורמים המקצועייםסיום הטיפול בהן  הפניות נסגרות לאחר דיווח על  

)פעמים מנהלת שולחת לגורמים המקצועיים    טופלו נידונות ככלל בישיבת המוקד השבועית

 .  (תזכורת לגבי הטיפול בהן

 ממצאים:

וחות שהצטברו מימים טיפול בפניות הפת מעקב אחר הלא קיים תהליך עבודה מסודר ל -

מתבצע רק המעקב אחר רוב הפניות הפתוחות בתהליך הקיים היום, ולמעשה קודמים, 

כתוצאה מכך, קיימות פניות המטופלות רק מס' ימים לאחר  בישיבת המוקד השבועית.

, מה שפוגע משמעותית ברלוונטיות  הודעה בגין סגירתן נשלחת באיחורהדיווחן, ואף 

 המענה. 

בתהליך הקיים היום, קיים סיכון גבוה להיווצרות פיגורים בטיפול בפניות. יצויין כי במהלך   -

- פניות פתוחות שלא טופלו )בנוסף ל 250 -ור של כ, נוצר פיג2021הביקורת, נכון לחודש יולי 

פניות שמוגדרות בטיפול מתמשך(. לצורך טיפול בפניות הפתוחות וסגירת הפיגור,  75 -כ

 . לסגירת פערים נקבעו ישיבות ייעודיות יומיות במשך שבועיים

 המלצות:

י מנהלי המחלקות ינהלו את הטיפול בפניות הפתוחות שתחת אחריותם, כאשר רוב  כ מומלץ  -

 תחת ניהולו של מנהל השפ"ע, באופן הבא:הפניות יהיו בפועל 

מנהלת המוקד תרכז בתחילת כל יום עבודה את כלל הפניות שהתקבלו בהיעדרה , וכן את  ✓

ותעדכן את שיוכי הפניות  תבדוק   ,במסגרת זו  המחלקות במועצה.הפניות הפתוחות של כלל  

 לקטגוריות מתאימות. 

בכל : בהתאם לשיוך הפניות  מחלקותלתועבר  טיפול בפניות עד לסגירתן ניהול ואחריות ל ה ✓

לטיפול    וינתבן  מחלקה ייקבע אחראי לניהול הפניות, אשר ינהל את הטיפול בפניות החדשות

הגורמים המקצועיים במחלקה, יעקוב אחר הטיפול בפניות הפתוחות המצטברות, וידאג 

 לסגירת כל הפניות.  
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בתהליך זה, מנהלת מוקד לא תעסוק בניתוב הפניות לגורמים המקצועיים ומעקב אחר  ✓

פיקוח ובקרה על    , בכללו,משימות המתייחסות לניהול המוקדבביצוע  בעיקר טיפולן, אלא 

קביעת זמני תקן לטיפול בפניות, וידוא כי כל מנהלי  : וסגירתן במועד  הטיפול בפניותך  תהלי

משלוח תזכורות למנהלי  )באמצעות  sla -בפניות ובסגירתן ללא חריגה מ המחלקות מטפלים

ומשלוח דוחות חודשיים המפרטים את  מחלקות על פניות שמועד סיום טיפולן בהן מתקרב, 

רוחביים  טיפול בסקרי שביעות רצון, פילוח וניתוח מני התקן(, עמידת מחלקות המועצה בז 

תהליכי   –  5ועוד )ראה פירוט בסעיף תכנית עבודה שנתית  נהלי עבודה וגיבוש    פניות,של ה

 (.מעקב ובקרה ותכנית עבודה

תתבצע הכשרה סדורה למנהלי המחלקות ונציגיהן על תהליך הטיפול בפניות במערכת   ✓

 וסגירתן. סיטיקונקט  

מוקד קבועות שבועיות בהשתתפות מנכ"ל, מנהלת  פורום יתקיימו ישיבות  מומלץ כי  -

  שיבות יידונו הנושאים הבאיםהמוקד, מנהל השפ"ע ומנהלי המחלקות בהתאם לצורך. בי

, יגובשו ההמלצות בעקבות תהליכי הפקת לקחים  )ללא דיון בפניות פתוחות שוטפות(

 :ויתבצע מעקב אחר יישומם

בהשתתפות מנהלי המחלקות )מה שימנע גם אי  sla  - דיון בדוחות המצביעים על חריגה מ ✓

מומלץ לייחד דיון בנושא סבירות   ,סגירה של פניות למרות סיום הטיפול בהן(. אחת לתקופה

 זמני התקן והצורך בעדכונם.

הפקות לקחים ביצוע  סקירת אירועים משמעותיים מהשבוע הקודם ע"י מנהלת מוקד, ו ✓

 גינם. ב

 .דיון בפניות חוזרות שדווחו כסגורות אך לא טופלו בפועל  ✓

 דיון בניתוח תוצאות סקר שביעות רצון.  ✓

דיון בתוצאות ניתוח דוחות בפילוחים לפי קטגוריות, אזור גאוגרפי ותקופות, לדוגמא:  ✓

הפקת    – 5.1)ראה סעיף  אזורים בישוב הסובלים בתקופות מסויימות מריבוי מפגעים וכדו' 

 (.דוחות סטטיסטיים תקופתיים

סקירת אירועים משמעותיים ע"י מנכ"ל ומנהל השפ"ע, אשר עתידים להתרחש בשבוע  ✓

  הפסקות מים, אירועי תרבותחסימות כבישים, , וחשובים לידיעת המוקד )לדוגמא: העוקב

 . שימושי המוקד – 9(. ראה סעיף ועוד

 כרוך במשאבים:  ןכתוצאה ממורכבות הטיפול או שטיפולפניות בטיפול מתמשך בנושא  דיון  ✓

לבין  יש להפריד בין פניות שלא ניתן לטפל בהן תוך עדכון התושב על דחיית הטיפול בפניה, 

ניתן לטפל בהן רק בשנת התקציב הבאה. שעקב אילוצי תכניות עבודה ותקציב,  פניות 

 יתבצע בישיבות מוקד ייעודיות הדיון בפניות אלה  מומלץ להגדירן בקטגוריה נפרדת, ו



 

 

28 
 

לדון בפניות בטיפול מתמשך בכל ישיבת צורך במעמד מנהלי מחלקות הרלוונטיים )אין 

 מוקד(.

 נוהלי עבודה .4

קיימת חשיבות רבה בכתיבת מדיניות ונהלי עבודה אשר כוללים הנחיות אופרטיביות המשקפות,  

 ונות.  בין השאר, את מדיניות הטיפול בנושא ואת הוראות החוק הש

בהתאם למדריך לניהול המוקד, על מנהל המוקד מוטלת האחריות להגדרתם, כתיבתם והטמעתם  

ותחומי   הפעולה  דרכי  המטרות,  את  ומגדירים  העירוני  המוקד  את  המשמשים  עבודה  נוהלי  של 

 האחריות של הגורמים השותפים לביצועם.    

מוקד: מדיניות השירות,  בנוסף המדריך מפרט את התחומים אותם הרשות צריכה להגדיר ביחס ל

להערכת   מדדים  ועדכון,  מידע  עבודה,  ותהליכי  מבנה  התקשורת,  ערוצי  בחריגים,  הטיפול  אופן 

התנהגות.   וכללי  עבודה  נורמות  המועצה,  יחידות  ביצועי  להערכת  מדדים  המוקד,   ביצועי 

וקד ומהם  המדריך ממשיך ומסביר בפירוט רב, אילו סוגי נהלים ופרקים צריכים לכלול נהלי המ

 העקרונות לכתיבתם. 

 הביקורת בחנה האם קיימים נהלי עבודה מוסדרים ומקיפים לפעילות המוקד. 

 ממצאים:

החלו בכתיבת נהלי עבודה    יצויין, כי(, לא נכתבו נהלי עבודה למוקד.  2021נכון למועד הביקורת )יוני  

כי משימת    יודגש  ואסטרטגי.חברה הנותנת למועצה שירותי ייעוץ ארגוני    -וי חב' "ציפורית"  בליו 

 . 2021כתיבת נהלי עבודה למוקד הינה חלק ממשימות תכנית העבודה למנכ"ל לשנת 

 :המלצות

מדיניות ונהלי עבודה אשר יסדירו את פעילות המוקד,    מנכ"ל ומנהלת המוקד יפעלו לכתיבת מומלץ  

ויקיפו את הנושאים המפורטים במדריך לניהול המוקד. להלן   ואשר יכללו הנחיות אופרטיביות 

 דוגמאות: 

 הגדרת החזון ויעדים וכללים מנחים שהמוקד מתחייב לפעול על פיהם.  -

 . הגדרת תחומי אחריות וסמכויות של מנהלת המוקד וחב' קישורית -

 פתיחה וסגירת יום.  -

,  תיאור תהליך עבודה: ערוצי הפנייה למוקד, תהליך הטיפול בפניות מפתיחתן ועד וסגירתן -

 תהליך עבודה מול קישורית. 

 ממשקי עבודה עם מחלקות המועצה )בדגש על מח' שפ"ע(. -

 ביצוע תהליכי מעקב , בקרות תקופתיות והפקות לקחים, וכן ניהול ישיבות מוקד ייעודיות.   -

 וטיפול בחריגים.   sla)קביעת אמנת שירות, זמני תקן לאספקת השירות ) -

 ביצוע סקרים ומשובים לתושבים. -

 במצב חירום. הגדרת תהליכי העבודה הנדרשים במוקד  -
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 ותכנית עבודה מעקב ובקרה תהליכי  .5

דוחות   .5.1 תקופתיים  הפקת  לפיוהשוואתיים  סטטיסטיים  קריטריונים   ,חתכים  בהתפלגות 

   ניהולי בודה עככלי  ופילוחים שונים

אחד התפקידים החשובים של מנהל מוקד הוא לנתח את פניות התושבים ולהפיק מהן מידע  

 ניהולי רלוונטי שיסייע הן להנהלת מועצה והן לו עצמו כמנהל מוקד לקבל החלטות.  

לקבל תמונת מצב על פעילות המחלקות    למקבלי ההחלטות למעשה  דוחות אלה מאפשרים  

, מה שיביא בסופו  ולאתר חריגים ואת הגורם להם  ,התושביםמידת שביעות רצון  על    ,השונות

 של יום לשיפור תהליכים ולשיפור השירות. 

 ממצאים:

ניהוליים לשיקוף תמונת  סטטיסטיים  לא מופקים כלל דוחות בקרה נכון למועד הביקורת  

 דוח פניות פתוחות שנידון בישיבת מוקד השבועית.הפקת , פרט להמצב ואיתור חריגים

 המלצות:

מנהלת המוקד תקבע תהליך עבודה להפקת דוחות ניהוליים שוטפים בהתאם  תמנהל

לצורכי המועצה ומנהלי המחלקות, אשר יכלול את: תדירות ההפקה, הנמענים, אופן משלוח  

 הדוחות, תהליך ביצוע ניתוח והסקת המסקנות מהדוחות, והדיון במסקנותיו. 

לראש המועצה, אשר יהווה גורם בקרה נוסף לטיפול  מומלץ כי כל דוחות הבקרה יישלחו גם 

 בדוחות. 

"דוחות   –לצורך בניית הדוחות והפקתם, מומלץ להיעזר במדריך ניהול המוקד פרק ד' 

הפיכת המידע לידע שימושי ורלוונטי למקבלי ההחלטות  –המוקד העירוני ככלי ניהולי  

 בדרגי הניהול השונים". 

את סוג הדוח, מטרה  הכוללתניהול מעקב ובקרה להפקת דוחות ת המבקרת להלן המלצ

 : ותדירות מומלצת

תדירות  מטרת הבדיקה  מטרת הדוח סוג הדוח
 מומלצת

הסעיף בדוח בו 
 מפורט הנושא

פניות 
 פתוחות

בדיקה שוטפת  
של הפניות  
הפתוחות  

במערכת שטרם  
 טופלו 

מעקב אחר הטיפול וסגירת הפניות  
אבחנה בין פניות  הפתוחות, תוך 

פניות  לבין שטרם טופלו שלא בצדק 
שמראש נקבע עבורן זמן ארוך 

עקב אילוצי תקציב   ,לטיפול
ותכניות עבודה ו/או מורכבות 

 טיפול.

יומי /  
 שוטף

פירוט    -  3.3.1
   תהליך עבודה 

ממשקי   - 4.5 
עבודה עם מחלקות  

והטיפול  המועצה  
 בפניות הפתוחות 
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תדירות  מטרת הבדיקה  מטרת הדוח סוג הדוח
 מומלצת

הסעיף בדוח בו 
 מפורט הנושא

חריגה  
 sla -מ

בדיקת עמידת  
מחלקות המועצה  

 בזמני התקן   

הסיבות שהביאו   של מיפוי ובחינה -
, בכללן  בטיפול בפניות ב לעיכו

סיבות טכניות, כגון: אי סגירת 
פניות במועד למרות סיום הטיפול  

 בהם.
זמני התקן  סבירות  בחינה של -

 שנקבעו. 

שירות  אמנת  -  6.2 שבועי 
(   SLAזמני תקן ) -

 ועמידה בהם 

פילוח 
פניות 

לפי 
 תקופות

פילוח פניות לפי  
שבועות /  

 חודשים 

איתור מפגעים המושפעים  
אם לאורך כל  מתקופות, לדוגמא: 

בממוצע  פניות 30  אותרו השנה
בנושא הדברה, ובחודש  לחודש

, פניות בנושא  60 אותרו מסויים 
 קיימיםה ניתן להבין שבחודש ז

יותר מזיקים ביישוב, ומשתמע מכך  
שרצוי לבצע הדברה מוגברת  

 . בחודשיים קודם

 - חודשי 

פילוח 
פניות 

לפי 
 קטגוריות

פילוח פניות  
בהתאם לנושאי  

 הפניות 

איתור קטגוריות, לגביהן קיים 
שיעור גבוה של פניות, ומיפוי 

הסיבות שהביאו לכך: לדוגמא: 
יש   –פניות מרובות בנושא גזם 

לבחון את תקינות תהליך איסוף  
הגזם. מומלץ להשלים את התמונה  

פילוח לפי אזור גאוגרפי  באמצעות 
 . )בסעיף הבא(

שיוך דיווחים   – 6.1 חודשי 
 לקטגוריות 

פילוח 
פניות 

לפי אזור  
 גאוגרפי

פילוח  פניות לפי  
שכונות/ רחובות  

באמצעות מערכת  
gis 

פניות מוגברות בנושא תקלות מים  
ברחוב / שכונה מסויימת מעידות על  
תשתיות מים רעועות באזור זה, ואז  

מומלץ לתעדף אזור זה בהשקעה  
 בתיקון התשתיות. 

     GISמערכת  – 9.2 חודשי 

סקר 
שביעות 

 רצון 

תוצאות   מיפוי
סקר שביעות  

 רצון  

ביצוע  ביצוע תהליך הפקת לקחים ו 
התקשרויות לתושבים שאינם שבעי  
רצון מהטיפול בפניות לצורך מיפוי  

הסיבות להיעדר שביעות רצון  
 . ושיפור השירות

סקר שביעות   – 7.3 שבועי 
 רצון 

פניות 
 חוזרות

זיהוי של פניות  
שדווחו כסגורות,  

נפתחו שוב  וש
בעקבות פנייה  

איתור פניות שדווחו כסגורות, אולם  
בפועל לא טופלו כנדרש: מיפוי  
הסיבות שהביאו את התושבים 

האם מסיבה    -לדווח שוב על הפניה 
מוצדקת שלי אי טיפול בפניה כנדרש  

בקרה על   - 6.4 שבועי 
  ,פניות חוזרות

ופניות שנסגרו אך  
 לא טופלו בפועל 
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תדירות  מטרת הבדיקה  מטרת הדוח סוג הדוח
 מומלצת

הסעיף בדוח בו 
 מפורט הנושא

חוזרת של  
 תושבים 

או שמדובר בפניות חוזרות שאינן  
 קות. מוצד

    תכנית עבודה  .5.2

תכנית עבודה שנתית הינה מתווה מפורט, תחום בזמן ובמשאבים, אשר מגדיר באופן ברור  

את הפעילויות וההישגים שהמוקד נדרש להשיג בשנה זו, עפ"י סדר עדיפויות. היא נכתבת ע"י  

, כדי לסייע למיקוד והכוונה של המאמץ הארגוני  הגורמים המקצועייםמנהל המוקד בשיתוף 

  ה להטמעתה של שגרת ניהול יעיליביאו    על יישומה,הקפדה  ת עבודה ו תכנון תכניהמשותף.  

 ואפקטיבית. 

   ממצאים:

תכנית   במסגרת  כי  יצויין  למוקד.  ייעודית  עבודה  תכנית  נכתבה  לא  הביקורת,  למועד  נכון 

 העבודה של מנכ"ל מועצה, נכתבו משימות ביחס לתפעול המוקד. 

 המלצה: 

תקציב  תהמוקד    תמנהל מקושרת  שנתית  עבודה  תכנית  הרלוונטים(,  גבש  אשר )בחלקים 

להשיג(  :תכלול ירצה  שהמנהל  )התוצאות  ומטרות  להשגתם,יעדים  שיביאו  , המשימות 

ביצוע,  ,  לביצוען    מדדיםה לביצוע,  תדירות  אחראי  במידה    לו"ז  התקציבי  הסעיף  ופירוט 

 .ורלוונטי

  :להלן דוגמאות ליעדים ומשימות

דרכי  מדדים משימות יעדים
 פעולה

אחראי  
 ביצוע

 תקציב לו"ז תדירות 

שיפור 
השירות 

 לתושבים

קביעת זמני תקן, עמידה בהם  -
ובדיקת סבירותם אחת  

 .לתקופה
ניתוח סקרי שביעות רצון   -

 . וחזרה לתושבים
דיון בפניות חוזרות שדווחו   -

 .כסגורות אך לא טופלו בפועל 
מדוחות ניתוח והפקת לקחים  -

, לדוגמא:  בקרה ניהוליים
ניתוחים סטטיסטיים של  

 לפי פילוחים. דוחות  
ניהול קבלת מידע ממחלקות  -

 . המועצה והעברתו התושבים
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דרכי  מדדים משימות יעדים
 פעולה

אחראי  
 ביצוע

 תקציב לו"ז תדירות 

בדיקת מדדי איכות השירות   -
, כגון זמני  מול חב' קישורית

 המענה. 
שיפור 
הכלים  

 הטכנולוגיים
המשמשים  

ליצירת קשר  
 עם מוקד

הטמעת הפניה למוקד בכל   -
ערוצי הפניה הקיימים,  

ביניהם הווטסאפ שהינו ערוץ 
 פניה חדש. 

שדרוג אמצעים הטכנולוגיים  -
 הקיימים. 

      

הגדלת מס' 
תושבים 

המשתמשים  
במוקד  

והטמעת 
האפליקציה  

 יישובית 

הטמעה ומיתוג השימוש במוקד 
ע"י שימוש  תושבים הבקרב 

באמצעי פרסום שונים, כגון: 
אתר המועצה, רשתות  

קבוצות חברתיות, שלטי חוצות,  
, לוחות  יותיישוב ווטסאפ 

 ועוד.מודעות, הפקת מגנטים, 

      

שיפור 
ושדרוג 

ממשקים  ה
בין המוקד 

ליחידות  
 המועצה

קביעת מדיניות ונוהלי עבודה  -
 .ווידוא יישומם בפועל

,  ניהול ישיבות פורום מוקד -
ואירועים  ודיון בנושאים  

 משמעותיים. 
הפקת דוחות בקרה ניהוליים,  -

וביצוע תהליכי ניתוח, מעקב 
 ובקרה.  

      

 

 מדדי שירות לתושב  .6

 דיווחים לקטגוריות שיוך   .6.1

 : 2021ראשונים לשנת חודשים  5 -בהשוואה ל 2020להלן שיעורי הקטגוריות העיקריות לשנת 

קטגוריות 
 עיקריות

שיעור מסה"כ 
הפניות בשנת   

2020 

שיעור מסה"כ  
הפניות בשנת  

2021 

 סך השינוי 

 4.7% - 7.20% 11.86% פינוי גזם 

 2.1% - 9.11% 11.24% איכות הסביבה 

 2.2% - 6.37% 8.59% פינוי אשפה 

 ללא שינוי  6.28% 6.28% גינון 

 0.2% - 5.72% 5.90% תקלות מים 
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קטגוריות 
 עיקריות

שיעור מסה"כ 
הפניות בשנת   

2020 

שיעור מסה"כ  
הפניות בשנת  

2021 

 סך השינוי 

פניות כלליות  
 5.09% 5.73% למחלקת בטחון 

- 0.6% 

פניות ללשכת  
 7.22% 4.41% ראש המועצה 

+2.8% 

 0.9% + 5.14% 4.29% תברואה וביוב 

ניקיון רחובות  
 5.78% 4.08% וגנים ציבוריים 

+1.7% 

 0.02%+ 3.95% 3.93% בעיית חניה 

 0.6% - 3.16% 3.74% תאורת רחוב 

 -  0.01% 2.52% 2.53% פגרים פינוי 

בהתאם לנתוני הטבלה שיעור הפניות הגבוה ביותר הוא בקטגוריות: פינוי גזם, איכות                   

  הסביבה , פינוי אשפה , גינון ותקלות מים. אין שינוי מהותי בין שיעורי הפניות בין השנים,

בחשבון את ההשוואה בין תקופות  , אולם יש לקחת גזם יבפניות בנושא פינו  לירידהפרט 

 שאינן זהות. 

מנהלת המוקד נדרש המדווח לשייך את פנייתו לקטגוריה מותאמת.   ,בכל דיווח למוקד

את שיוך הדיווחים לקטגוריות נכונות, כיוון ששוייכו באופן   טייב נדרשת במקרים רבים ל

 שגוי ע"י התושב. 

למוקד בטופס דיווח מקוון  ה כיעל , 2021ה הביקורת במהלך חודש יוני  ע בבדיקה שביצ

 קטגוריות.   32קטגוריות, ובטופס הדיווח באפליקציה קיימות  51  ישנןהקיים באתר המועצה  

בקטגוריות  ואת חוסר ההתאמה ת בחנה את סבירות כמות הקטגוריות, את תוכנן  הביקור

   טופסי הדיווח למוקד באמצעים השונים.המופיעות ב

 :ממצאים

ע"י    קטגוריות הינה גבוהה ומסרבלת את תהליך הדיווח למערכת  51של  כמות    ,הביקורתלדעת   -

  ריבוי קטגוריות יוצר מקרים רבים יותר של שיוך לקטגוריות לא תקינותבנוסף,    .התושבים

התושבים כגון:    .ע"י  קטגוריות  קיימות  הסביבה"" מנגד  ראש - ו  איכות  ללשכת  "פניות 

 ת פעילויות רבות. ו כוללניות וכוללשהינן המועצה" 

לקטגוריות - המועצה  באתר  הדיווח  בטופס  הקיימות  הקטגוריות  בין  התאמה  הקיימות    אין 

בטופס   קיימות  שאינן  הדיווח  בטופס  קטגוריות  שקיימות  כך  באפליקציה,  הדיווח  בטופס 

באפליקציה רווחה,   הדיווח  וטרינריה,  ילדים,  גני  רישום  בנושאי  פניות  קשה ב  )דוגמאות: 

 להנחה בארנונה ועוד(. 

 המלצות:
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יפעלו    מומלץ - ומנהלת המוקד    15למקסימום    ם כמות הקטגוריותו לצמצכי מנכ"ל המועצה 

ידידותיממוקדות  קטגוריות   יותר    חד חד ערכיות. צמצום כמות הקטגוריות תביא לשימוש 

ע"י    תקינותשיוך הדיווחים לקטגוריות  טיוב  ובנוסף, תפחית את הצורך ב  ,במערכת  למשתמש

 מנהלת המוקד. 

 לוודא כי קיימת התאמה מלאה בין הקטגוריות המופיעות באמצעי הדיווח השונים. מומלץ   -

 ועמידה בהם   (SLAזמני תקן ) -  אמנת שירות  .6.2

ת  את רשימעם מנהלי המחלקות בהתאם למדריך ניהול המוקד, מנהל המוקד יגדיר 

כל יחידה ואת זמן התקן המוסכם ע"י המחלקה   ה שלהמצויים בתחום אחריות הנושאים 

 לסיום הטיפול בכל אחד מן הנושאים.

 קטגוריות.   14 -מוגדרות זמני התקן לטיפול בתלונות לסיטיקונקט במערכת 

העובד המקצועי אליו משוייכת הקטגוריה ומי שמוגדר המנהל שלו במערכת מקבלים  

( וביום האחרון לניצול זמן  פר פניה)  לקטגוריההתראות על חריגה ביום לפני ניצול זמן התקן 

 התקן.  

   מהפניות נסגרות תוך יום אחד. 50%-יצויין כי ככלל כ 

סבירות  את   ,מאי -: ינואר2021ובשנת  2020העמידה בזמני התקן בשנת הביקורת בחנה את 

  בהם. ה, והאם קיימים תהליכי מעקב ובקרה על העמידקטגוריותפי קביעת זמני התקן ל

 ממצאים:

 מעל יום )מוערך( בזמני התקן:ציגה את כמות הפניות בהן הייתה חריגה  להלן טבלה המ -

כמות פניות שחרגו   ימי חריגה 
 2020בשנת 

כמות פניות שחרגו  
  -: ינואר  2021בשנת 

 מאי 
 85 63 10עד  יום 

50-11   14 34 

100-51 3 4 

101-150 7  - 

 -  2 150מעל 

 123 89 סה"כ 

  17  מדגמית  , נמצאובכל התקופה הנבדקת  יום ומעלה   20בסריקה של פניות שטופלו במשך  

פניות בנושא בורות שנפערו שזמן טיפולם    3פניות שעיכוב הטיפול בהם מהווה סכנה, לדוגמא:  

יום, כיסוי לגז שנשבר שזמן    64  -ארך כ  הטיפולריצוף ברחוב שהורד שזמן    ,יום  19-27ארך  

יום, פניה    29-60ארך    הטיפולליפול שזמן  מדו  פניות בנושא עצים שע  3יום,    20ארך    הטיפול

יום, תיקון חריץ עמוק צמוד לכביש שזמן    42ארך    הטיפולבנושא צינור שעומד ליפול שזמן  

 ועוד. יום   42ארך   הטיפול
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הש  - לאורנית  הביקורת  הדומה  בישוב  שנקבעו  התקן  לזמני  שנקבעו,  התקן  זמני  את  וותה 

קטגוריות: הזמן הקצר ביותר    21  -סוציואקונומי, בו נקבעו זמני תקן ל  מבחינת גודל ודירוג

הוא   ו  12לטיפול  הוא  ב  ארוךהשעות  לשעות  72יותר  זמני תקן  נקבעו  לאורנית  ואילו   ,-  14  

בלבד: הוא    קטגוריות  ביותר  הקצר  הוא  הזמן  ביותר  והארוך   שעות.    168שעה 

ישנם ליקויים רבים באופן קביעת זמני תקן: קביעת זמן תקן של שעה למס' קטגוריות נראה  

יומרני מידיי; נקבע זמן תקן לקטגוריה מסוג "איכות הסביבה" שהינה כוללנית מידיי; לא  

ורות  צינשל    ם ונזילותפיצוציפניות בנושא ביטחון,  נקבעו זמני תקן לקטגוריות מהותיות, כגון:  

וכלבים    פינוי פגרים  :נושאים בהיבט של וטרינריה כגון,  י אשפה וגזם, תאורת רחובותמים, פינו

 , פיקוח ובנייה ועוד. משוטטים

 לא נקבעו תהליכי מעקב ובקרה אחר עמידה בזמני התקן ומניעת חריגה מהם.  -

 המלצות:

תקן    זמני  עדכוןו   גיבוש אמנת שירותל תהליך   מומלץ כי מנכ"ל המועצה ומנהלת המוקד יבצעו -

  ,דחיפות הטיפול בכל קטגוריה, חשיבותו ומורכבותו. בנוסף, אחת לתקופהלריאליים בהתאם  

להסתייע בזמני   רצוימומלץ לבחון את סבירות זמני התקן בהתאם למצב בפועל.   ,כפי שייקבע

 תקן של מועצות דומות לאורנית. 

תבצעמומלץ   - המוקד  מנהלת  תקן    כי  בזמני  עמידה  על  שוטפת  למחלקות  בקרה  בהתאם 

יש    . בהתאם לכמות הפניות  ולקטגוריות באמצעות הפקת דוחות בקרה על חריגות מזמני תקן

ובנוסף,  בדיקת הסיבות שהביאו לחריגה בזמני התקן,  נתונים אשר יכלול את  של ה   תוחינ לבצע  

   . זמני התקןבלשם שיפור העמידה  םתהליך הפקת לקחי לבצע

חלקם לתושבים כולל בדיקות  את  לשקף את זמני התקן או  האם    כי מנכ"ל מועצה יבחן מומלץ   -

 העמידה בהם. 

 סקר שביעות רצון .6.3

תח דיווח במערכת בכל אמצעי דיווח, מקבל בקשה למלא סקר מקוון  וכל תושב אשר פ 

 ובהתאם דיווח, בהתאם לאמצעי דרכו התושב  מייל או מסרון,, אפליקציהאמצעות הב)

  מתבקש לתת. במסגרת הסקר, התושב באמצעות כניסה לקישור  במערכת(לנתונים הקיימים 

לא    -אפשרויות בחירה: טוב מאוד, טוב ו 3כולל   הציון .ציון על שביעות רצונו מהטיפול בפניה

 טוב.  

 :2021חודשים בשנת  5 -ול  2020להלן נתוני סקר שביעות רצון לשנת  

 מאי -: ינואר 2021 2020 שנה 

מהפרמטר שיעור  כמות  
מהפרמטר שיעור  כמות הקודם

 הקודם
סה"כ כמות  

   2,454   6,229 התלונות  
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 מאי -: ינואר 2021 2020 שנה 

מילוי סקר  
 9.3% 228 13.4% 838 שביעות רצון 

מולא ציון "לא  
 50.8% 116 45.7% 383 טוב" 

                                                                                                                                                               

  2021ח' הראשונים של שנת   5 -ובמהפניות  13.4% - מולאו סקרי שביעות רצון בכ 2020בשנת    

 . (סיטיקונקטבהתאם לנתוני חב' ) –ון סביר מאוד ביחס למקובל )נת  9.3% -מולאו כ

  דוחות סקרי שביעות רצוןב ניהול והטיפוליעות רצון ואת הבנתוני סקרי שהביקורת בחנה את  

 מאי.  –: ינואר 2021ובשנת  2020בשנת 

 ממצאים:

 :2021בשנת חודשים   5 -ול 2020להלן נתוני הציונים שמולאו בסקרי שביעות רצון לשנת  -

הסקר את  שמילאו  מהתושבים  טוב"  ,כמחצית  "לא  ציון  התגובות  מילאו  של  בסריקה   .

הפניות דווחו ע"י  המילוליות לתלונות אלה שמולאו ע"י התושבים במסגרת הסקר, עלה כי רוב  

שטופלו לא  . שאר הפניות דווחו כפניות  אף שנסגרו ע"י המוקד  ל"לא טופלו", ע   -התושבים כ

לפרק זמן ארוך ולא סביר    שהטיפול בהן התמשך, פניות  ובאיכות ירודה  לשביעות רצון התושב

 ועוד. ורק לאחר פניות חוזרות ונשנות 

דוח סקר שביעות רצון לא מופק כלל, ולא מתבצעים מעקב ובקרה אחר הנתונים    2021בשנת   -

 המופיעים בו )הדוח הופק בעבר בתדירות שבועית לראש המועצה(. 

ון מהטיפול בפניה, כדי לוודא טיפול תקין  לתושבים שלא היו שבעי רציזומה    לא מתבצעת פניה   -

 בפניות ושיפור איכות השירות.

 המלצות:

יבנו  מומלץ     מוקד  ומנהלת  המנכ"ל  לטיפול  כי  עבודה  רצון    יסקר בדוחות  תהליך   שביעות 

 במסגרתו:   

כמות לשנת   ציון
2020 

שיעור 
 מסה"כ 

כמות לשנת  
- : ינואר 2021

 אי מ
 שיעור מסה"כ 

 6.8% 15 9.0% 77 טוב 
טוב  

 42.5% 97 45.3% 378 מאוד 

 50.8% 116 45.7% 383 לא טוב 

   228   838 סה"כ
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תהליך של הפקת    יתבצע  :שביעות רצון לצורכי מעקב ובקרה  בתדירות קבועה דוח סקר  יופק  -

רצון  לאי שביעות  שגרמו  הסיבות    , בכללו ימופו בשיתוף מנהלי המחלקות הרלוונטיותלקחים  

מסגרת ישיבות המוקד  בלדיון    יועלובנוסף, מסקנות הבדיקה    התושבים מהטיפול בפנייתם.

   השוטפות.

לתושבים שבעי )מדגמית(  לתושבים שאינם שבעי רצון, ואף  יבוצעו שיחות טלפוניות יזומות   -

ושיפור השירות. כך תוגבר יעילות מילוי הסקרים, וסביר    רצון, כדי לוודא טיפול תקין בפניות

 . שביעות רצון  ישיעור ממלאי סקרשיעלה 

לבדוק אפשרות למשלוח סקר שביעות רצון  בכדי להעלות את שיעור ממלאי הסקר, מומלץ   -

ניה בווטסאפ, באופן ישיר וללא כניסה לקישור  שיצורף באופן אוטומטי להודעה על סגירת פ 

 )ידידותי יותר למשתמש(. 

יבוצע בתדירות קבועה מס'   - "לקוח סמוי" אשר  ביצוע של סקר  מומלץ לשקול אפשרות של 

 פעמים בשנה.  

 ופניות שנסגרו אך לא טופלו בפועל בקרה על פניות חוזרות   .6.4

הדיווח  ,  שבוצע בעברדיווח בכמו  בדיוקבמידה ונפתח דיווח באותה קטגוריה ובאותה כתובת  -

הקודם מופיע במסך בעת פתיחת הדיווח החדש, זאת כדי להציף פניות חוזרות. בנוסף נמסר  

פניה    –בתהליך לשינוי הגדרת פניות חוזרות לפי "פוליגון"  , כי החברה  סיטיקונקט  ע"י חב'

 .gisאך לצורך השימוש בפרמטר זה נזדקק למערכת , מ' היקפי  200 חוזרת באזור של

מהתושבים אשר מילאו את    קרוב למחציתסקר שביעות רצון,    –   6.3בסעיף  בהמשך לאמור   -

סקר שביעות רצון לתקופה שצויינה, טענו כי על אף שקיבלו הודעה שהפניה טופלה, בפועל  

 הפניה לא טופלה.  

האם נערכת בקרה ייעודית ותהליך של למידה והפקת לקחים על פניות חוזרות    הביקורת בחנה 

 ועל פניות שנסגרו, אך לא טופלו בפועל. 

 ממצאים:  

תושבים   - ע"י  שדווחו  רבות  פניות  אותרו  שנבדקה  רצון בתקופה  שביעות  של סקרי  בסקירה 

ע"י המוקד. הפניות שלא טופלו   כללו דיווחים שקיימת  זועמים שלא טופלו, על אף שנסגרו 

ל חשמל שהחל להתפוצץ וכבלי חשמל חשופים, עצים הנוטים  בסכנה בעצם קיומם, כגון: כ 

גבוה  נוחות  לאי  הגורמים  בעייתיים  נוספים  ודיווחים  ועוד;  פתוח  תקשורת  ארון  ,  הליפול, 

 בנושאים, כגון: אי פינוי פגרים, גזם,  פינוי אשפה, ביוב ועוד.

   ת על פניות חוזרות ופניות שדווחו כסגורות, אולם בפועל לא טופלו.לא קיימת בקרה ייעודי  -

מתבצעת ע"י מנהלת המוקד או העובד המקצועי על סמך הצהרת העובד המטפל,    הפניהסגירת   -

)יצויין כי בפועל נשלח   ללא חיוב במשלוח צילום תמונה המהווה אסמכתא לסגירת הדיווח 

 במקרים רבים צילום תמונה, אולם אין חובה לכך(. 
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 המלצות:

באמצעות הגדרות המערכת,  בקרה ייעודית על פניות חוזרות,    כי מנהלת המוקד תערוךמומלץ   -

פניות   טופלוועל  לא  בפועל  אולם  כסגורות,  מומלץ  שדווחו  רצון.  שביעות  סקרי  באמצעות   ,

,  למידה והפקת לקחיםבירור,  תהליך של  לבצע    ,הייעודיתמוקד  בישיבה  להציף מקרים אלה  

 ע"מ שמקרים אלה לא יישנו. 

ע"י הגורם המקצועי    תמונה )כשאפשרי( מומלץ לחייב במסגרת נוהל העבודה משלוח צילום   -

 סגירת הפניה. כתנאי לטיפול ו, אשר ישמש כאסמכתא שטיפל בפניה

 בדיקת מדגם פניות  .7

 . תפניו 30מדגמית של הביקורת ביצעה בדיקה 

  2021פניות מרבעון ראשון שנת    20  - ו  2020פניות משנת    10מתודולוגיה לבחירת המדגם: נבחרו  

הושם דגש על בחירת  הפניות שנבחרו הינם בפיזור לקטגוריות שונות.  )כדי לשמור על רלוונטיות(.  

 ן סקר שביעות רצון. הפניות שמולא ביחס אלי

  נבדקו הפרמטרים הבאים: במסגרת הבדיקה

 . פרטים מזהים )שם, כתובת ונייד( רישום של -

הפניה,  רישום הישות   -   9.1)ראה סעיף  לדוח רשומות אשר הופק מהמערכת  בהתאם  נשואת 

 בנושא רשומות במערכת(.

 תקינה.  השיוך לקטגורי  -

 ימים(. 5מעל  –הודעה לתושב על התמשכות טיפול )בהתאם להחלטת הביקורת מסירת  -

 הודעה לתושב בווטסאפ על סיום טיפול וסגירת הפניה. מסירת  -

 . SLA -מ עמידה / חריגה -

בפניה:   - הטיפול  לציון  איכות  רצוןבהתאם  שביעות  סקר  ובדיק ציון  ה  ה,  טופלה  פניה  האם 

 התאם לטענת התושב.ב בפועל, 

 מדובר בפניה חוזרת. אם ה -

 מצאים:   מ  

 )ראה פירוט בנספח א'(:להלן סיכום תוצאות המדגם 

אי רישום   
מלא של  
פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
לישות /  
ישות לא  
נמצאה 
בדוח  

 רשומות 

שיוך 
לקטגוריה 

שאינה 
 תקינה

אי הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5מעל 

 ימים  

אי הודעה  
לתושב על 

סיום 
טיפול  

וסגירת 
 הפניה 

חריגה 
 SLA -מ

ציון  
סקר 
ציון  

שביעות 
רצון:  
"לא  
 טוב"

טענת התושב  
 פניה  כי ה

לא טופלה 
כנדרש בפועל 
בפועל / טופל 
 לאחר זמן רב

פניה  
 חוזרת

 4 22 22 10 14 5 3 11 3 כמות  

שיעור 
 מהסה"כ

10% 37% 10% 17% 47% 33% 73% 73% 13% 
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אי רישום   
מלא של  
פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
לישות /  
ישות לא  
נמצאה 
בדוח  

 רשומות 

שיוך 
לקטגוריה 

שאינה 
 תקינה

אי הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5מעל 

 ימים  

אי הודעה  
לתושב על 

סיום 
טיפול  

וסגירת 
 הפניה 

חריגה 
 SLA -מ

ציון  
סקר 
ציון  

שביעות 
רצון:  
"לא  
 טוב"

טענת התושב  
 פניה  כי ה

לא טופלה 
כנדרש בפועל 
בפועל / טופל 
 לאחר זמן רב

פניה  
 חוזרת

סה"כ 
 מדגם

30 

 , להלן הליקויים הבולטים:  בטבלהכמשתקף  -

"לא טוב", ולטענת התושבים, הפניה לא טופלה כנדרש    - ברוב הפניות דווח ציון שביעות רצון כ ✓

 לשביעות רצונם. /

 מסרה הודעה לתושב על סגירת הפניה. א נלמהפניות  בכמחצית   ✓

 לתושב הודעה על התמשכות בטיפול בפניה.   הבכרבע מהפניות לא נמסר ✓

 בכשליש מהפניות אותרה כפילות ברישום לישות נשואת הפניה.  ✓

 . SLA -כשליש מהפניות טופלו בחריגה מה ✓

 שנבדקו, דווחו כפניות חוזרות.  30פניות מתוך  4 ✓

טופלו כנדרש. מבדיקת הפניות  פניות דווחו כי טופלו, על אף שלטענת התושבים הפניות לא    22 -

מצב זה נובע במקרים רבים, מכך שהפניה נסגרת על סמך אמירה של    כי  ,עלה  במסגרת המדגם

 בעל המקצוע כי הפניה תטופל, ללא ווידוא כי הפניה נסגרה בפועל. 

 המלצות:

ה  ראה המלצה על צירוף תמונה המהוו  –יש לסגור פניה רק לאחר ווידוא כי הפניה טופלה בפועל  

בקרה על פניות חוזרות ופניות שנסגרו אך לא טופלו    -   6.4בסעיף מס'  אסמכתא לסגירת הדיווח  

 . בפועל

   תהליך פתיחה וסגירת פניות. – 3.3.2בסעיף בנושא התמשכות הטיפול בפניה ראה המלצות  -

בקרה על פניות חוזרות ופניות שנסגרו אך לא    -  6.4חוזרות ראה המלצות בסעיף  בנושא פניות   -

 טופלו בפועל. 

(  ועמידה  SLAזמני תקן ),  אמנת שירות    -  6.2ראה המלצות בסעיף    SLA  -מ  בנושא חריגה  -

 בהם.

  -  9.1מזהים ראה המלצות בסעיף  ואי רישום מלא של פרטים  ישויות  בנושא כפילות ברישום   -

 שיווק השימוש במוקד ודוח רשומות במערכת.  

 פניות הציבור .8

מנהלת המוקד מקבלת פניות ציבור שנשלחו    למשלוח פניות ציבור.באתר המועצה קיים קישור  

 . ור בחודש(בפניות צי  10 - )כ מהתושבים באופן מקוון בדואר אלקטרוני
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כי לא קיימות הוראות חוק או הוראות משרד בהוראות חוק בנושא, עלה  הבבדיקת האמור

גוף ציבורי כשלעצמם מחייבים  הפנים בנושא פניות הציבור, אולם ככלל, כללי מנהל תקין של 

 תיעוד מלא של כל פניה ופניה, ולא רק לשם מעקב. 

שעסק בנושא: "טיפול הרשויות המקומיות בתלונות   2010בנוסף, דוח מבקר המדינה משנת 

ובפניות הציבור" העיר על היעדר נהלים ודפוסי עבודה לטיפול בפניות ציבור, ועל אי קיום תוכנות  

ום הפניות. הומלץ במסגרת הדוח, כי רשויות מקומיות יקבעו נהלי עבודה  מחשב ייעודיות לריש

לטיפול בפניות הציבור, ובנוסף, ינהלו מערכת רישום ממוחשבת ועדכנית של כל הפניות 

שהתקבלו, כך שבכל עת ניתן יהיה לדעת כמה תלונות התקבלו, באילו נושאים ובאיזה שלב נמצא  

 הטיפול בהן. 

 כללי מנהל תקין. בהתאם ל מתבצע פניות הציבור יפול הטהביקורת בחנה האם  

 ממצאים:

אלקטרוני,   בדואר  מקוון  באופן  מהתושבים  שנשלחו  הציבור  פניות  את  מקבלת  המוקד  מנהלת 

 ומטפלת בפניות באופן הבא: 

מטופלות - מעקב:  דורשות  שאינן  מתבצעת בפועל  פניות  סגירה,  על  ודיווח  בירור  ולצורך   ,

 מנהלת המוקד לתושב הפונה באמצעות הדואר האלקטרוני. התכתבות בין 

ומתבצע מעקב אחר טיפול    סיטיקונקט  פניות הדורשות מעקב: מדווחות ומתועדות במערכת -

 וסגירת הפניה באמצעות המערכת.   

 חלק מפניות הציבור אינן מתועדות.במצב זה, 

 . לביצוע תהליכי מעקב ובקרהו  פניות הציבורבבנוסף, לא קיימים נהלים והנחיות עבודה לטיפול 

 המלצות:

מנכ"ל המועצ מומלץ   יגבשו  הכי  בפניות    ומנהלת המוקד  לטיפול  נוהל  הנחיות  במסגרת  הציבור 

ביצוע  וסיטיקונקט  במערכת    פניות הציבור  כלעבודה, אשר יכללו, בין השאר, דרישת תיעוד של  

 תהליכי מעקב ובקרה. 

   שימושי המוקד .9

לתושבים,   ממחלקות המועצה שוטףחלק מתפקידי המוקד הינו לשמש ככלי להעברת מידע 

 לדוגמא: 

והודעות  משלוח הודעות   - כגון: הפסקת מים,  כלליות  גיאוגרפי,  ,  חסימת כבישיםלפי מיקום 

 ועוד.  התראות ביטחוניות

בוצות גיל,  משלוח הודעות לפי תחומי עניין וקבוצות אוכלוסייה, כגון: אירועי תרבות לפי ק -

קורונה,   ובדיקות  חיסונים  שונים,  שונים,    רישוםטופסי  מתחמי  מקוונים  תשלומים  סקרים 

 יזומים, הודעות שיווקיות לתושבים ועוד. 



 

 

41 
 

באופן  יש צורך לנהל בבחינת הביקורת את אפשרות השימוש במוקד ככלי להעברת מידע, עלה כי 

ממחלקות המועצה   ור בזמן ובאופן שלםב , וזאת על מנת שיעהשוטף  את העברת המידעמוסדר 

   לגורמים הרלוונטיים.

 יצויין כי ככל שיהיה שיועבר מידע שוטף לתושבים באופן יזום, כך תפחת כמות פניות למוקד. 

 ממצאים:  

כדי  נכון להיום, במידה ומנהלת המוקד מקבלת מידע, היא מעבירה אותו לחב' קישורית,  

 : לגבי מידע זהשיעדכנו את התושבים הפונים 

ממחלקות המועצה שוטפים על אירועים   לא קיימות הנחיות ונוהל מוסדר להעברת מידע -

 . למנהלת המוקד, ומהמוקד לתושבים

 ההודעות היום לא עוברות בדחיפה לתושבים באמצעות המוקד, אלא רק לאחר פניה בלבד -

 . לקישוריתמימנה , ורק אם המידע עבר כנדרש למנהלת מוקד ושל התושבים

  :המלצות

הזרמת איסוף ול ומוסדר לתהליך מסודר כי מנכ"ל המועצה ומנהלת המוקד יקבעו קביעת  -

   ממחלקות המועצה למוקד ולקישורית.שוטפים מידע על אירועים 

שימוש במוקד להעברת הודעות בדחיפה לתושבים, באמצעות  במסגרת תהליך זה, ייעשה   -

מומלץ להתייעץ עם חב' מיפוי לפי אזור גאוגרפי, קבוצות אוכלוסייה, תחומי עניין ועוד. 

 סיטיקונקט לצורך יישום המלצה זו. 

  שוטף  מידעמוקד באופן מיטבי לצורך העברת העל מנת שניתן יהיה להשתמש בטכנולוגיית 

  ,סיטיקונקט למערכת  GISקובץ כתובות באמצעות מערכתשל ה  , יש צורך בהעברלתושבים

 מטוייבת. )מדווחים( רשימת רשומות  לתחזקלשווק את השימוש במוקד ו יש  ובנוסף 

 ודוח רשומות במערכת  מוקדב שיווק השימוש  .9.1

עלה    ,2020נובמבר  חודש  בשבוצע    (גל שני)בנושא תפקוד המועצה בזמן מגפת הקורונה  בסקר   -

כ למוקד.בלבד  מהתושבים    30%  -כי  מהתושבים    פונים  כמחצית  לסקר,  בהתאם  כן,  כמו 

שהשתמשו בשירותי המוקד ענו כי הם אינם מרוצים/ מרוצים במידה מועטה / בינונית מאופן  

 טיפול המוקד בפניות התושבים.

 . 2021נכון לחודש יוני סיטיקונקט  הופק לביקורת דוח רשומות ממערכת  -

 ממצאים:  

  4,794, מתוכם קיימות  רשומות  7,046מונה   2021דוח רשומות במערכת נכון לחודש יוני  -

 מכיל כפילויות רבות., וזאת מהסיבה שהדוח (מספרי ניידישויות בלבד )נותח באמצעות 

של מדווחים למערכת בעיקר ע"י חב' קישורית. לדוגמא:  שגויההכפילויות נוצרות מהכנסה  

כשתושב פונה ומעביר מס' נייד, יש לפתוח מדווח קיים אליו משוייך הנייד ולא לפתוח מדווח  

 חדש.
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 לרשומות רבות בדוח חסרים פרטי זיהוי מהותיים, כגון: שם מלא, מס' נייד, כתובת מגורים.  -

 ומות חסר ומכיל רק חלק מתושבי הישוב. דוח הרש  -

 המלצות:

מיתוג השימוש  הטמעה ובאמצעי פרסום ל כי מנכ"ל המועצה ומנהלת המוקד ינקטומומלץ  -

את דרכי ההתקשרויות  אשר יכלול ,  וכמוקד ידע מרכזי במוקד והאפליקציה כשירות לתושב

ווטסאפים  : אתר המועצה, שלטי חוצות,  בדרכים הבאות בולמוקד והדגשת יתרונות השימוש 

במכתבים שוטפים לתושבים   םפרסו  מקומונים, רשתות חברתיות,לוחות מודעות, יישוביים, 

 ועוד. 

 המהותיים של מדווח הפנייה יהוו שדות חובה במסגרת הקלדת  זיהוי המומלץ כי פרטי  -

. המלצה זו חשובה גם לצורך משלוח הודעות לתושבים על פתיחה, סגירה  הפנייה ובהשלמתה 

 . והתמשכות טיפול בפניות

זיהוי מלאים ללא   י רשימת הרשומות לישויות בעלי פרטלטיוב תפעל כי מנהלת מוקד מומלץ  -

בעיקר  ההנחיה כי  בעת הזרמת פניה טלפונית למערכת את   מומלץ לרענןנוסף,  ב , כפילויות

 ולא ליצור כפילויות.   במדווחים הקיימיםיש להשתמש   ,ע"י חב' קישורית

דרכים לעיבוי והשלמת רשימת הרשומות   כי מנכל המועצה ומנהלת המוקד ישקלומומלץ  -

, לדוגמא: יש  ים בשלמות, כדי שההודעות השוטפות יוכלו להגיע לכלל התושבבאופן יזום

, דוח רשומות מוקדללהכניס את הפרטים של כל התושבים החדשים עם כניסתם לישוב  

 .במסגרת תליך לקליטת תושב חדש

   GISמערכת  .9.2

מערכת מידע ממוחשבת המאפשרת ניהול, אחזור    -הינה מערכת מידע גאוגרפית     GISמערכת  

תכנים   שילוב  תוך  גאוגרפי  מידע  מידעוניתוח  שכבות  ברוממספר  המבוססות  מערך  ב ,  על  ן 

השימוש במערכת לצורכי המוקד, ישפר את ניהול המידע ואת הפיקוח בהתאם למיפוי    מיפוי.

גאוגרפי, ובכך ישפר את השירות לתושבים. לדוגמא: אם למשל הצטברו פניות רבות בנושא  

דירות שירותי הניקיון באזור  ניקיון ברחוב מסויים, אזי אפשר להסיק מכך, כי יש להגביר את ת

זה מאחר ומדובר באזור שמאופיין בתנועה רבה, ובנוסף, יש לבחון את טיבם של שירותי ניקיון,  

ולהגביר אכיפה בגין השלכת פסולת באזור זה. כנ"ל לגבי דיווחים בנושא תקלות ופיצוצי מים  

 באזור מסויים. 

כיעד לביצוע במסגרת תכנית העבודה של מח'    והקמת המערכת והטמעת שכבות מידע נקבע

שכבות    8,  ע"י חב' קומפלוט  , המערכת נבנתה2021לחודש ספטמבר  . נכון  2021הנדסה לשנת  

הוטמעו ואף  במערכת  נקלטו  הדרכה  אולם  .  בסיסיות  בוצעה  והתאמה  העל  טרם  מערכת, 

, שתפקידה    1.9.21  -נקלטה אחראית פרוייקטים במח' הנדסה החל מיצויין כי  לצורכי אורנית.  

  לכלל מחלקות המועצה.  gisבין השאר לרכז ולנהל את מערכת
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 ממצאים:  

  מוקד לצורך העברת מידע מערכת הנעשה שימוש בה ב  טרם  ,למרות השלמת הקמת המערכת

 גאוגרפי.   מיקוםומיפוי פניות בהתאם ל שוטף

 המלצות: 

   GISקובץ כתובות באמצעות מערכת  העברת מומלץ כי מנכ"ל המועצה ומנהלת המוקד יפעלו ל -

  מיקום לצורך שימוש במוקד להעברת מידע והודעות לתושבים בהתאם ל  סיטיקונקט   למערכת

 גאוגרפים.  

ניתוח  - לצורך  בנתונים  פיקוח  שימוש  בפ  עלובקרה  ,  למוקד  גאוגרפיתאם  הניות      , למיקום 

 ועוד.   אזורים גאוגרפייםעל פניות בפילוחים לפי  וניתוחם דוחות הפקת באמצעות  

                  מוקד ביטחוני וניהול מצב חירום .10

ייעודו המרכזי של המוקד היישובי בשעת חירום הוא להיות חוליה מקשרת בין גורמים האמונים  

על ניהול מצב חירום ובין התושבים, ולספק להם מידע אמין, סמכותי ורלוונטי, בכלל זה: מתן  

הציבור בשיתוף בעלי תפקיד מקצועיים )נציגי פקע"ר, משטרה, עובדים סוציאליים  מענה לפניות  

ופסיכולוגיים ועוד(; מיפוי צרכים ובעיות של תושבי הישוב וריכוז המלצות לפרסום מסרים  

לתושבים; ריכוז מידע מהמטות השונים וריכוז מידע על המתרחש בישוב; מסירת מידע לתושבים  

צה"ל, פקע"ר ומשטרת ישראל; סיוע במידע והדרכה   -לות של הרשויות על אודות שירותים ופעי

 בנושא התגוננות אזרחית בסיוע הרשויות ועוד. 

נכון להיום, המוקד היישובי מתפקד ככלל כמוקד מוניציפאלי. המוקד היישובי מקבל גם פניות  

 ייעודי לביטחון.  בנושא ביטחון, המנותבות לטיפול העוסקים בביטחון היישוב, כך שלא קיים מוקד

 עיקר פעולתו של המוקד מתרחשת בשעות שגרה ורגיעה, אך סביר שחוזקת מוקד תתבטא ביכולת    

 להגיב במהירות וביעילות באירועי חירום הן בזמן שגרה והן בעתות מלחמה.   

גיבוש תכנית  משימה בנושא: " ותפיסת הביטחון כוללותיצויין כי תכנית העבודה של מח' ביטחון 

", אולם התקבלה החלטה שלא  24/7הפעלת מוקד יישובי/ביטחוני שיפעל  –עלה למוקד בטחוני הפ

 להשקיע לעת עתה בהקמת מוקד מסוג זה. 

 הביקורת בחנה את הצורך בקיומו של מוקד ביטחוני ייעודי שישמש גם כמוקד יישובי.

 ממצאים:  

אירועים מקצה לקצה, ויצירת תקשורת  היישובי אינו נותן מענה של ניהול  המוקד  בעת חירום ,   -

 עם גורמים ביטחוניים, כגון: צבא, משטרה, כיבוי אש, מד"א, כיתת כוננות, סיור ועוד.

בהתאם לדברי קב"ט המועצה, היו בעבר דיווחים של פריצות לבתי תושבים, אשר דיווחו לחב'   -

 עבד.קישורית, אולם קישורית לא הודיעה לקב"ט, אשר קיבל את הדיווחים בדי

 המלצות: 
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בהתאם למדריך ניהול המוקד, אחד מתפקידיו של מנהל מוקד הוא לנהל בעת חירום את  -

 הממשקים שבין מוקדי החירום הארציים, כגון: פקע"ר, משטרה, מד"א, כיבוי אש ועוד. 

, מומלץ כי יפעל מוקד מאוחד במיקום הרגיש של היישוב באיזור יו"שגם בהתחשב לכן 

, יהיה בעל יכולות טכנולוגיות ויחבור לכל הגורמים  24/7מוניציפאלי/ביטחוני אשר יאוייש  

 הרלוונטיים בעת חירום.

בנוסף, המוקד ינהל גם פונקציות ביטחוניות נוספות, כגון: ניהול תרגילי חירום, ניהול מערך  

חוייב מוקד  המצלמות, ניהול מערכת לחצני המצוקה בכל מוסדות החינוך והפעלת הסיור )מ

(, שליטה במערכת שליטה ובקרה )שו"ב(  3ביטחוני למטרה זו, ולכן מתופעל היום ע"י צוות  

 שתנהל את כל הסנסורים שיגיעו מהגדר הווירטואלית ועוד. 

כיום עלויות תפעול המוקד יחסית נמוכות )עלות משרת מנהלת המוקד ועלות חב' קישורית(,   -

 למימון הקמת מוקד יישובי/ביטחוני: לכן נדרשת מציאת מקורות תקציביים  

לתפעול לחצני    3יש לקחת בחשבון את קיזוז הוצאות השימוש בשירותי חב' קישורית וצוות   ✓

 המצוקה שיתייתרו.  

מקבילות;   ✓ ברשויות  שקיים  כפי  לאומי  שירות  מתנדבי  של  צוות  הקמת  פנימיים:  מקורות 

 יות מבוצע באמצעות מלגות. הקמת צוות סטודנטים תושבי היישוב. התשלום להם יכול לה 

המוקד   ✓ של  היותו  מעצם  שונים  מימון  למקורות  לפנות  ניתן  חיצוניים:  מוקד    –מקורות 

 ביטחוני: משרד הביטחון, משרד הפנים, פיקוד העורף ועוד. 

לסיכום: לתפקודו של המוקד, בימי שגרה, ועוד יותר בשעת חירום, יכולה להיות השפעה מכרעת  

 שעליהם הוא מקבל דיווח. על תוצאות האירועים 

"לב הפועם" של הישוב, וכעומד בכל שעות היממה בחזית השירות  -בראיה של המוקד כמהווה את ה

יוקם מוקד עצמאי יישובי/ביטחוני, כפי שקיים בישובים רבים, אשר   לתושבי הישוב, מומלץ כי 

לתושב השירות  את  משמעותית  ישפר  רבים,  מוניציפאליים  תהליכים  לקדם  מצבי    יסייע  וינהל 

 חירום כנדרש.  

 הממצאים וההמלצות העיקריים סיכום  .11

במועצה פעיל מוקד יישובי הנותן מענה לפניות התושבים. המוקד מנוהל ע"י מנהלת מוקד. הפניות  

קישורית.   חב'  ע"י  מתקבלות  טלפוניות  ופניות  השונים,  הדיגיטליים  באמצעים  מגיעות  למוקד 

 סיטיקונקט. המוקד מנוהל במערכת 

 במסגרת הביקורת עלו ליקויים בתחומים שונים, להלן עיקרם:

לכתוב מדיניות ונהלי עבודה אשר יסדירו    הומלץ למוקד.    נהלי עבודה לא נכתבו    נהלי עבודה: -

ואשר   המוקד,  פעילות  ו  יקיפואת  אופרטיביותנושאים  לניהול    כמפורט  ,הנחיות  במדריך 

 . המוקד
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והפקת דוחות סטטיסטיים    תהליכי מעקב ובקרהלא מתבצעים  ככלל  :  הליכי מעקב ובקרהת -

 הומלץפרט לטיפול בדוח פניות פתוחות במסגרת ישיבת מוקד שבועית.    ,  ככלי עבודה ניהולי

כתיבת תכנית עבודה ייעודית למוקד,  כן על  ו  ,ובקרהלניהול מעקב  על קביעת תהליך עבודה  

עמידה באמנת  על נושאים כגון: בקרה  ויופקו לקחים לצורך במסגרתם יופקו דוחות ניהוליים

   , הסקת מסקנות מפילוחי פניות ועוד.רצוןשירות, סקר שביעות 

המועצה  - מחלקות  עם  והממשקים  עבודה  תהליך  היוםה:  שיפור  הקיים  מנהלת    ,תהליך  בו 

וסגירתן,   מקצועיים  לגורמים  העברתן  פתיחתן,  משלב  בפניות  הטיפול  על  אחראית  המוקד 

ולא מתקיימים תהלי פיגורים,  נוצרים  כיוון שמעצם התהליך  בחסר,  ובקרה    כילוקה  ניהול 

שיפור תהליך העבודה והממשקים עם המחלקות, כך שהאחריות לטיפול  על    הומלץכנדרש.  

אליה תעבור  תעסוק  ןבפניות  המוקד  ומנהלת  לניהול  בעיקר  ,  המתייחסות  משימות  בביצוע 

 המוקד, פיקוח ובקרה.  

נמצאו ליקויים רבים בקביעת זמני התקן הקיימים, ולא נקבעו תהליכי מעקב    :אמנת שירות -

זמני    שתכלולאמנת שירות    לגבש  הומלץובקרה אחר עמידה בזמני התקן ומניעת חריגה מהם.  

ומורכבותו חשיבותו  בכל קטגוריה,  לדחיפות הטיפול  ריאליים בהתאם  לבצע תקן  ובנוסף,   .

 תהליכי בקר שוטפים על עמידה בזמני התקן.

כמות    :קטגוריות - קיימת  קטגוריות  גבוההבמערכת  של  תהליך    ,מאוד  את  מסרבלת  אשר 

  למערכת.  קטגוריות שגויותהזרמת  מצבים של  הדיווח למערכת ע"י התושבים, ואף מגבירה  

קטגוריות ממוקדות חד חד ערכיות, מה    15לצמצם את כמות הקטגוריות למקסימום    הומלץ

ויפחית את הצורך בטיוב שיוך הדיווחים   שיביא לשימוש ידידותי יותר למשתמש במערכת, 

 לקטגוריות תקינות ע"י מנהלת המוקד.

בו - והשימושים  המוקד  מו :  שיווק  הנחיות  קיימות  מידעלא  להעברת  אירועים    סדרות  על 

על קביעת תהליך    הומלץשוטפים ממחלקות המועצה למנהלת המוקד, ומהמוקד לתושבים.  

שוטפיםעבודה   אירועים  על  מידע  ולהזרמת  שימוש לאיסוף  לצורך  להעברת  ככלי  במוקד    , 

מיטבי  על מנת שניתן יהיה להשתמש בטכנולוגיית המוקד באופן  .  הודעות בדחיפה לתושבים

מידע העברת  של  בהעבר  צורך  יש  לתושבים,  שוטף   לצורך  באמצעות  ה  כתובות  קובץ 

  ,את השימוש במוקד,להטמיע ולמתג  לשווק      מומלץ  ובנוסף,  סיטיקונקט  למערכת   GISמערכת

 מטוייבת. )מדווחים( רשימת רשומות  ולתחזק

לא קיים מוקד ביטחוני ייעודי. המוקד היישובי מתפקד כמוקד    :מוקד ביטחוני מוניציפאלי -

מוניציפאלי, אשר אינו נותן מענה מתאים לניהול הממשקים עם כל הגורמים בעתות חירום.  

, יהיה בעל יכולות 24/7כי יפעל מוקד מאוחד מוניציפאלי/ביטחוני אשר יאוייש   הומלץ

 ויחבור לכל הגורמים הרלוונטיים בעת חירום. ,טכנולוגיות
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 וקבלת מענה מהיר ומלא מכל בעלי התפקידים   הפורה  הביקורת מציינת לשבח את שיתוף הפעולה  

 הרלוונטיים לצורך עריכת הביקורת.

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                                                                                   

 חני בריקמן                                                                                                  

 מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור                                                                             
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 בדוח(  7פניות )סעיף א': בדיקת מדגם נספח 
 
                 

מועד  
 הפניה 

אופן 
 הפניה 

אגף /  פרטי הפניה 
 מחלקה

רישום  
מלא 

פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
 לישות 

שיוך 
לקטגוריה 

 תקינה

הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5)מעל 

 ימים( 

הודעה  
לתושב 

על 
סיום 
טיפול  

 וסגירה   

זמן 
הטיפול  
בפניה  / 
צויינה  
חריגה 

 -מ
SLA 

ציון  
סקר 

שביעות 
 רצון

האם טופל  
בפועל 

)בהתאם 
להערות  

סקר 
שביעות 

 רצון( 

 הערות 

לא  - 6 תקין שפ"ע  נזילת ביוב  טלפון  24.2.21
 תקין

תברואה  
 -וביוב 
 תקין

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
24.2.21 

נסגר 
24.2.21  

 תקין -

  -לא טופל  לא טוב
 מיקום שגוי 

  

היו צריכים  טלפון  7.3.21
ליצור איתה 

קשר 
 -מהוטרינריה 

פניות חוזרות 
 ללא מענה 

- שפ"ע  
 וטרינריה

ללא 
שם 

וללא 
 כתובת 

לא 
 נמצא

וטרינריה 
 תקין -

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
7.3.21 

נסגר 
7.3.21 -  
 תקין

  -לא טופל לא טוב
לא חזרו 

אליה ולא 
 דיברו איתה 

  

פסולת בשטח  אפליקציה  29.3.21
ציבורי. לאחר 

שיפוץ בבית 
ברחוב הברוש 

נזרקה הפסולת 
מעבר לגדר 

 לשטח ציבורי 

לא  - 2 תקין שפ"ע 
 תקין

נקיון 
 -רחובות 
 תקין

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
29.3.21 

נסגר 
29.3.21  

 תקין -

   לא טופל  לא טוב

שם ערימת גזם  טלפון  11.3.21
ראשון ביום 

בלילה, מציין  
שלא פינו ביום  

שני וביום 
חמישי. מבקש 

לפנות   שיגיעו
את ערימת הגזם 

לפני סוף 
 השבוע. 

לא  - 2 תקין שפ"ע 
 תקין

פינוי גזם  
 תקין -

לא  לא בוצע 
 בוצע 

נסגר 
17.3.21  

 תקין  -

לא טופל  לא טוב
 -בזמן 

ביקש לטפל 
עד סופ"ש  
ולכן פינה  

את גזם 
 בעצמו
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מועד  
 הפניה 

אופן 
 הפניה 

אגף /  פרטי הפניה 
 מחלקה

רישום  
מלא 

פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
 לישות 

שיוך 
לקטגוריה 

 תקינה

הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5)מעל 

 ימים( 

הודעה  
לתושב 

על 
סיום 
טיפול  

 וסגירה   

זמן 
הטיפול  
בפניה  / 
צויינה  
חריגה 

 -מ
SLA 

ציון  
סקר 

שביעות 
 רצון

האם טופל  
בפועל 

)בהתאם 
להערות  

סקר 
שביעות 

 רצון( 

 הערות 

פונה לבקש   טלפון  4.1.21
חניה סמוכה 

לביתו עקב 
 -מצוקת חניה 

 א' 20פעמונית 

לא  תקין שפ"ע 
 נמצא

בעיית 
  -חניה 
 תקין

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
4.1.21 

נסגר 
4.1.21 -  
 תקין

   לא טופל  לא טוב

בנוגע למיכלי   טלפון  10.1.21
מיחזור שאינם 
נמצאים בכלל 

ביישוב, מבקשת  
קבלת מענה 

 בנדון

לא  - 2 תקין שפ"ע 
 תקין

 -מחזור 
 תקין

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
10.1.21 

נסגר 
10.1.21  

 תקין -

   לא טופל  לא טוב

הכביש החדש  אפליקציה  7.2.21
העולה מהשער 

בשני   -לנופית
מקומות הכביש  
 סדוק ומתרומם 

שפ"ע, 
 הנדסה

ללא 
 כתובת 

לא  - 6
 תקין

איכות  
 -הסביבה 
 לא תקין

  -בוצע  בוצע 
24.2.21 

נסגר 
24.2.21 -  
חריגה  

 -של כ
 ימים  10

לא 
 מולא

   לא מולא

  -פינוי גזם  אפליקציה  8.2.21
 משאירים גזם

לא  - 2 תקין שפ"ע 
 תקין

פינוי גזם  
 תקין -

לא 
 רלוונטי

לא 
 בוצע 

נסגר 
8.2.21 -  
 תקין

   לא טופל  לא טוב

חב' איסוף   אפליקציה  4.2.21
האשפה מוציאה  
את הפח לרחוב 
ומשאית הגזם 
פוגעת וסודקת 

 את הפח 

לא  - 2 תקין שפ"ע 
 תקין

איכות  
 -הסביבה 

 תקין

לא  בוצע 
 בוצע 

נסגר 
9.2.21 -  

חריגה  
של כיום 

 וחצי 

לא טופל,  לא טוב
והפניה  

נסגרה ללא  
 עדכון
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מועד  
 הפניה 

אופן 
 הפניה 

אגף /  פרטי הפניה 
 מחלקה

רישום  
מלא 

פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
 לישות 

שיוך 
לקטגוריה 

 תקינה

הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5)מעל 

 ימים( 

הודעה  
לתושב 

על 
סיום 
טיפול  

 וסגירה   

זמן 
הטיפול  
בפניה  / 
צויינה  
חריגה 

 -מ
SLA 

ציון  
סקר 

שביעות 
 רצון

האם טופל  
בפועל 

)בהתאם 
להערות  

סקר 
שביעות 

 רצון( 

 הערות 

הרחוב לא נקי,  טלפון  15.9.20
משאית  

הטאטוא עברה  
שימוש  היום בלי 

במים, מבקש  
שהמשאית תגיע 

 ותנקה

לא  - 2 תקין שפ"ע 
 תקין

תברואה  
לא  -וביוב 

 תקין

לא  לא בוצע 
 בוצע 

נסגר 
23.9.20  

 תקין -

טופל לאחר  לא טוב
זמן רב  

וכבר לא  
 -רלוונטי 

ממש חבל 
שלוקח לכם  
עשרה ימים 

לענות על  
שכבר פניה 

 אין לה ערך.

  

פתחו קריאה  טלפון  4.10.20
כחודש  לפני 

ימים לא 
  -חוזרים אליה

מקבלים 
חשבונות 

מפוצצים של 
  מים/ אין נזילה

לא  תקין גביה 
 נמצא

בירורי 
תשלומי 

 -מים 
 תקין

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
4.10.20 

נסגר 
4.10.20  

 תקין -

הפניה לא   לא טוב
מטופלת 

כחודש 
 וחצי כבר

  

התיקון שנעשה   אפליקציה  26.2.21
לא פתר את  
המפגע. צץ  

 מחדש

 - 1 תקין הנדסה
 תקין

בעיות 
 -בטיחות 

לא ניתן 
לדעת אם 

 תקין

לא  לא בוצע 
 בוצע 

נסגר 
21.4.21  

חריגה    -
 -של כ

 ימים  30

לא 
 מולא

פניה   לא מולא
 חוזרת

ריבוי יונים  אפליקציה  3.3.21
 המהווה מטרד

- שפ"ע  
 וטרינריה

 - 1 תקין
 תקין

וטרינריה 
 תקין -

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
4.3.21 

נסגר 
4.3.21 -  
 תקין

פניה   לא טופל  לא טוב
 חוזרת

רכב חונה באופן  אפליקציה  4.3.21
מפריע  -קבוע 

להולכי הרגל  
 ולתנועה 

 -שפ"ע  
פיקוח 
 עירוני 

 - 1 תקין
 תקין

בעיית 
  -חניה 
 תקין

לא  בוצע 
 בוצע 

נסגר  
7.3.21 -  
 תקין

   לא טופל  לא טוב
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מועד  
 הפניה 

אופן 
 הפניה 

אגף /  פרטי הפניה 
 מחלקה

רישום  
מלא 

פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
 לישות 

שיוך 
לקטגוריה 

 תקינה

הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5)מעל 

 ימים( 

הודעה  
לתושב 

על 
סיום 
טיפול  

 וסגירה   

זמן 
הטיפול  
בפניה  / 
צויינה  
חריגה 

 -מ
SLA 

ציון  
סקר 

שביעות 
 רצון

האם טופל  
בפועל 

)בהתאם 
להערות  

סקר 
שביעות 

 רצון( 

 הערות 

יש  6מול המורן  טלפון  22.2.21
פתוח,  שטח עפר 
בו רכבים  

נוסעים. זה  
גורם ללכלוך 

הרחוב. 
מבקשים לשים 

כדי   מחסום
שרכבים לא 

 יעברו 

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

תחזוקה 
 -ומבנים 
 תקין

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
23.2.21 

נסגר 
23.2.21  

 תקין -

הוסבר ע"י   לא טופל  לא טוב
הפקח כי 
מדובר  

בשטח לא 
מוניציפאלי  
של הישוב,  

ולכן 
בעייתי 

 ום לייש

 - 24ארבל  טלפון  30.3.21
יש   -במשולש 

לבוא לנכש את  
  יהיהעשב

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

  -גינון 
 תקין

לא  בוצע 
 בוצע 

נסגר 
10.5.21  

 תקין -

   לא טופל  לא טוב

דורשת שיגיעו   טלפון  27.3.21
היום לפינוי 

יש   -האשפה 
אשפה בפחים  

וגם על הריצפה   
  פניות חוזרות -

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

תברואה  
 -וביוב 
 תקין

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
29.3.21 

נסגר 
29.3.21  

 תקין -

פניה   לא טופל  לא טוב
 חוזרת

מדווח על שביל   טלפון  15.3.21
מעבר לביה"ס 

גוונים מסוף רח' 
ההדס מלא 

בעשביה גבוהה,  
סכנת נחשים. 

על כל הגדר  
החיצונית של  

ביה"ס נתלו 
מודעות בחירות  

מבקש שיסירו   -

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

  -גינון 
 תקין

לא 
 רלוונטי

לא 
 בוצע 

נסגר 
18.3.21  

 תקין -

טופל  לא טוב
לא  -חלקית 
טופלה  

 העשביה 

  



 

 

51 
 

מועד  
 הפניה 

אופן 
 הפניה 

אגף /  פרטי הפניה 
 מחלקה

רישום  
מלא 

פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
 לישות 

שיוך 
לקטגוריה 

 תקינה

הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5)מעל 

 ימים( 

הודעה  
לתושב 

על 
סיום 
טיפול  

 וסגירה   

זמן 
הטיפול  
בפניה  / 
צויינה  
חריגה 

 -מ
SLA 

ציון  
סקר 

שביעות 
 רצון

האם טופל  
בפועל 

)בהתאם 
להערות  

סקר 
שביעות 

 רצון( 

 הערות 

מיידית, לא  
 חוקי

מבקשים  טלפון  10.1.21
שיבואו לנקות 
את כל האזור,  

טוענת שזה 
ממש הזנחה,יש  

לכלוך במדרכות  
ובאזור של 

 מתקני הכושר

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

נקיון 
רחובות 
וגנים  

ציבוריים 
 תקין -

לא 
 רלוונטי

לא 
 בוצע 

נסגר 
10.1.21  

 תקין -

   לא טופל  לא טוב

העץ )של השכן(   אפליקציה  5.2.21
מתנדנד יותר  
מידי בקלות,  

אנחנו מפחדים 
שהוא יפול על 

 הגינה שלנו 

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

איכות  
 -הסביבה 
 לא תקין

  -בוצע  לא בוצע 
7.4.21 

נסגר 
7.4.21 -  

חריגה  
  36של 

 יום

לא 
 מולא

   לא מולא

צינור שעומד  אפליקציה  9.2.21
ליפול במגרש  

 המקורה בתיכון

 - 1 תקין הנדסה
 תקין

בעיות 
  -בטיחות 

 תקין

  -בוצע  בוצע 
19.5.21 

נסגר 
19.5.21  

חריגה   -
-של  כ

 ימים  62

לא 
 מולא

   לא מולא



 

 

52 
 

מועד  
 הפניה 

אופן 
 הפניה 

אגף /  פרטי הפניה 
 מחלקה

רישום  
מלא 

פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
 לישות 

שיוך 
לקטגוריה 

 תקינה

הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5)מעל 

 ימים( 

הודעה  
לתושב 

על 
סיום 
טיפול  

 וסגירה   

זמן 
הטיפול  
בפניה  / 
צויינה  
חריגה 

 -מ
SLA 

ציון  
סקר 

שביעות 
 רצון

האם טופל  
בפועל 

)בהתאם 
להערות  

סקר 
שביעות 

 רצון( 

 הערות 

טוענת כי אין   טלפון  1.3.21
להם מים. כמו 

ביררה עם כן 
השכנים גם להם  

אין. מבקשת  
 לקבל פרטים

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

תקלות  
 -מים 
 תקין

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
1.3.21 

נסגר 
1.3.21 -  
 תקין

טוב  
 מאוד 

מענה מהיר 
,  10טיפול 

 כל הכבוד

  

מדובר בג'יפ  טלפון  8.9.20
שחונה צמוד  

למדרכה באדום  
,  38לבן בארבל 
חוסם נתיב 

וישנה סכנה. 
התושב אומר  

שזה נתיב נגדי 
וכדי לעבור 

צריך לעקוף. יש 
  חשש לתאונה

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

בעיית 
  -חניה 
 תקין

לא 
 רלוונטי

  -בוצע 
9.9.20 

נסגר 
9.9.20 -  
 תקין

הבעיה   לא טוב
חוזרת על 

עצמה: כבר 
למחרת 

בערב הרכב  
והנגרר שוב 

חנו תוך 
חסימת  

הנתיב. גם 
עכשיו, יום  

חמישי 
בלילה,  

 הנתיב
חסום ע"י  

הרכב 
 והנגרר 

  

מגרש ריק עם  טלפון  16.9.20
פסולת בניין, 
  חיות נחשים

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

פינוי  
  -אשפה 
 תקין

  -בוצע  בוצע 
4.10.20 

נסגר 
4.10.20  

 תקין -

לא טופל:   לא טוב
לא בוצע 

מאום. 
המגרש 

עדיין עם  
פסולת בניין 

 ולכלוך.  
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מועד  
 הפניה 

אופן 
 הפניה 

אגף /  פרטי הפניה 
 מחלקה

רישום  
מלא 

פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
 לישות 

שיוך 
לקטגוריה 

 תקינה

הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5)מעל 

 ימים( 

הודעה  
לתושב 

על 
סיום 
טיפול  

 וסגירה   

זמן 
הטיפול  
בפניה  / 
צויינה  
חריגה 

 -מ
SLA 

ציון  
סקר 

שביעות 
 רצון

האם טופל  
בפועל 

)בהתאם 
להערות  

סקר 
שביעות 

 רצון( 

 הערות 

פניות חוזרות  טלפון  18.9.20
בענין הזנחת  

 הנקיון ברחוב

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

ניקיון 
רחובות 
וגנים  

ציבוריים 
 תקין -

לא 
 רלוונטי

לא 
 בוצע 

נסגר 
21.9.20  

 תקין -

זוועה! אין  לא טוב
ספור של 

פניות 
למוקד. 

דבר שום 
לא טופל 
וביקשתי 

שיצרו איתי 
קשר ואף  
אחד לא  

יצר איתי  
 קשר

פניה  
 חוזרת

ברחוב צין ניתן  טלפון  18.9.20
לראות שיש 

שריפה בין ואדי 
קנה לכוון 
ראשון של 

השכונה  
המזרחית 

באורנית ניתן  
לראות את  

השריפה מהגדר  
ההיקפית של  

ביטול אורנית . 
קריאה הסייר  

  הגיע

 - 1 תקין ביטחון
 תקין

פניות 
כלליות 

למחלקת 
 -בטחון 
 תקין

לא 
 רלוונטי

לא 
 בוצע 

נסגר 
21.9.20  

לא  -
 -תקין 
פניה  

בנושא 
התראה 

על  
שריפה  
נסגרה 
 -אחרי כ

 ימים! 3

כשתושב  לא טוב
מתקשר  

לדווח על  
שריפה. אני 

מצפה 
מהמוקדנית  
שתקבל את  

הקריאה 
ומאותו רגע 
תתפעל את 

האירוע 
בעצמה 

כולל חיוג 
לבעלי  

תפקידים 
רלוונטיים.  

במהלך 
השיחה  
הוצע לי  

הקריאה 
התבטלה 

ר  מאח
והסייר 

 הגיע 
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מועד  
 הפניה 

אופן 
 הפניה 

אגף /  פרטי הפניה 
 מחלקה

רישום  
מלא 

פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
 לישות 

שיוך 
לקטגוריה 

 תקינה

הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5)מעל 

 ימים( 

הודעה  
לתושב 

על 
סיום 
טיפול  

 וסגירה   

זמן 
הטיפול  
בפניה  / 
צויינה  
חריגה 

 -מ
SLA 

ציון  
סקר 

שביעות 
 רצון

האם טופל  
בפועל 

)בהתאם 
להערות  

סקר 
שביעות 

 רצון( 

 הערות 

לקבל טלפון  
של הסייר 

ולדבר איתו  
 בעצמי

מבקשת   טלפון  27.7.20
שתחליפו שני  

פחי אשפה  
חדשים מכיוון 

ששני הפחים 
שבורים 

ומלכלכים את 
  חדר האשפה

 - 1 תקין שפ"ע 
 תקין

תברואה  
 -וביוב 
 תקין

לא  לא בוצע 
 בוצע 

נסגר 
6.9.20 -  

חריגה  
 -של כ

 יום   29

לא 
 מולא

   לא מולא

צריך לסגור את  טלפון  21.7.20
המחסום 

בירידה לשיזף 
היכן שהוואדי. 

הבטיחו לה  
ממחלקת   בבוקר

הביטחון 
שיטפלו בזה וזה  

 לא טופל 

 - 1 תקין ביטחון
 תקין

בעיות 
בטיחות 
במבני  
  -מועצה 
 תקין

לא 
 רלוונטי

לא 
 בוצע 

נסגר 
26.7.20 -  
חריגה  

של 
 כיומיים  

ביקשתי   לא טוב
בשעות 
הבוקר 

המוקדמות  
לסגור את 
המחסום, 

זה לא 
  בוצע.

בשעות 
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מועד  
 הפניה 

אופן 
 הפניה 

אגף /  פרטי הפניה 
 מחלקה

רישום  
מלא 

פרטים  
מזהים 
)שם, 

כתובת  
 ונייד(  

כפילות 
ברישום 
 לישות 

שיוך 
לקטגוריה 

 תקינה

הודעה  
לתושב על 
התמשכות  

טיפול  
 5)מעל 

 ימים( 

הודעה  
לתושב 

על 
סיום 
טיפול  

 וסגירה   

זמן 
הטיפול  
בפניה  / 
צויינה  
חריגה 

 -מ
SLA 

ציון  
סקר 

שביעות 
 רצון

האם טופל  
בפועל 

)בהתאם 
להערות  

סקר 
שביעות 

 רצון( 

 הערות 

הערב 
התקשרתי  

למוקד. 
המוקדן 

הגדיל  
לעשות  

וקרא לי  
"מותק", 
 יפה תודה 

אחרי כיכר   אפליקציה  8.11.20
המפלים לכיוון 

רחוב הגלבוע 
ישנו ניקוז מי 

גשמים שמסכן 
אותי כרוכב  

אופנוע  ורוכבים 
בכלל. הניקוז  

שקע ונוצר שם 
 בור מסוכן.  

 - 1 תקין הנדסה
 תקין

בעיות 
בטיחות 
במבני  
  -מועצה 
 תקין

לא  בוצע 
  -בוצע 
לא 
 -נסגר 

בתכנית  
עבודה /  
 מתמשך 

לא נסגר 
חריגה   -

 -של כ
 יום  147

א ל
 מולא

   לא מולא

בור מתחת   אפליקציה  7.1.20
למדרכה 

המדרכה עלולה  
 להתמוטט   

ללא  הנדסה
 כתובת 

1 - 
 תקין

בעיות 
בטיחות 
במבני  
  -מועצה 
 תקין

  -בוצע  בוצע 
3.2.20 

נסגר 
3.2.20- 

חריגה  
 -של כ

 יום   18

טוב  
 מאוד 
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 מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור 

 
 2022 ינואר 27              

 בתשפ"שבט   כ"ה                                   
 

                          
 
 

 
 

 :  אבנושיקורת בדוח  .2
 

מעקב אחר ביצוע תכניות 
 עבודה מקושרות תקציב

 
 
 
 
 
 
 

 מוגש ע"י: חני בריקמן
 מבקרת מועצה מקומית אורנית 
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 תמצית מנהלים

 תגובת המבוקרים המלצות ממצאים  נושא ופרק 
עמידה   – 3.1.2

ביעדי תקציב  
 )מדגם( 

סעיפי תקציב: איסוף אשפה וגזם בוצעו    2נמצא כי  .1
א' ₪, בעקבות ביצוע    700 -בחריגה מצטברת בסך כ

 בפועל של יותר פינויים מהתכנון.
בבדיקת נכונות יעדי התקציב כפי שהוקלדו בתכניות   .2

עבודה מקושרות תקציב, בהתאם לתקציב המאושר,  
  3 -מקושרות תקציב, אולם רק למשימות   12אותרו 

  7 -מתוכן קושרו סעיפי תקציב בסכום תקין. ל
מתוכן קושרו   2 -מתוכן לא קושרו סעיפי תקציב ול

סעיפי תקציב בסכום שגוי. נספח ג' כולל את סעיפי  
התקציב לאחר השלמתם/תיקונם באמצעות  

 המבקרת. 

מומלץ כי הגזבר יפיק לקחים מהחריגות בסעיפים   .1
ומהחריגות בסעיפי התקציב בכלל ביחס לתכנון  אלה, 

 היעדים התקציביים.
 .3.2.2ראה גם המלצות בסעיף  .2

 

 :27.1.22 תגובת ראש המועצה מיום
 

תודה רבה הדוח המעמיק והמדוייק בנושא חשוב  
 כל כך של תכניות העבודה. 

 
אין ספק כי המעבר של המועצה להתנהלות  

 בהתאם לתכניות עבודה שנתיות,
לך חשוב, אשר אני בטוח ישפר מאוד את  הינו מה

התפוקות ורמת השירות שהמועצה מעניקה  
 לתושבים.

 
 כמו כן, 

ראוי לציון היכרותך ומעורבותך הגדולה בכל  
התהליך שעברה המועצה בשנה האחרונה )לרבות  

 נוכחות בפגישות רבות בנושא(.
 

קראתי לעומק ובעיון את כל הממצאים  
 וההמלצות, 

אופן מלא, ונפעל ליישמן  ואני מקבל אותן ב 
 בהקדם כילשונן. 

 
תודה רבה על חלקך החשוב בקידום עבודת  

 המועצה בהתאם לתכניות העבודה.
 
 

 

מעקב אחר   – 3.2.1
ביצוע משימות  

 תכניות עבודה 

שבהן   .1 המועצה,  ראש  בראשות  הרבעוניות  בפגישות 
המשימות   סטטוס  כי  נוכחה  המבקרת,  השתתפה 

רבות   פעמים  ולא  מולא  בעצמו,  המועצה  ראש  ע"י 
ובתדירות   עצמאי  באופן  המחלקה  מנהל  באמצעות 
חודשית כנדרש. מה שפעמים גרם להארכת הפגישה  

 יתר על המידה ולפגיעה בתפוקות הפגישה.
, רוב המחלקות מילאו  2022נכון לאמצע חודש ינואר   .2

דצמבר   לחודש  משימות  ביצוע  סטטוס  משימה  לכל 
.  2021וע מצטבר לכל שנת  , המהווה סטטוס ביצ 2021

המחלקות,   למנהלי  פרטנית  נוספת  פניה  לאחר  גם 
ביטחון   ביטחון,  )גזברות,  מחלקות  קיימות  עדיין 
קהילתי, שפ"ח, מתנ"ס וחוגים(, שלא מילאו סטטוס  

 מפורט לביצוע משימות בעיקר במלל. 
קביעת שיעור ביצוע המשימה: בקביעת שיעור עמידה    .3

משקל המשימה )קיימת  במשימות לא נלקח בחשבון  
בהתאם   זאת  המשימות,  משקלי  בין  גבוהה  שונות 
ההשקעה   ולגודל  המשימה  ביצוע  למשמעותיות 
משימות   קיימות  בנוסף,  בה(.  להשקיע  שנדרש 
שהוחלט ע"י הנהלת המועצה לוותר על יישומן במשך  
השנה מסיבות שונות, כגון: שיקולי תקציב, החלטות  

מרות זאת, אי יישומן  פוליטיות, תעדוף ועוד, אולם ל
 עדיין השפיע על שיעור העמידה במשימה.  

שוטפת   .1 קבועה  בקרה  יבצע  המועצה  מנכ"ל  כי  מומלץ 
כל   ע"י  חודשית  בתדירות  המשימות  סטטוס  למילוי 

 מנהלי המחלקות. 
ביצוע   .2 אחר  ובקרה  מעקב  תהליכי  ביצוע  במסגרת 

יבצעו   והמנכ"ל  המועצה  ראש  כי  מומלץ  המשימות, 
השלמת   יכלול  אשר  השנתי,  התהליך  לנעילת  בקרה 
עדכון סטטוס בשיעור ובמלל לכל המשימות המשויכות  
לקבל   מנת  על  זאת  השנה,  לסוף  נכון  המחלקות  לכל 
מנהלי   עמידת  על  ומדויקת  שלמה  מצב  תמונת 

המועצה  המ ועמידת  בפרט,  במשימותיהם  חלקות 
 בתכנית העבודה ככלל.  

בחישוב שיעור עמידה במשימה, מומלץ לקחת בחשבון   .3
וכן   האחרות,  למשימות  ביחס  המשימה  משקל  את 
בשליטת   שאינן  מסיבות  משימות  בביטולי  להתחשב 
המועצה   ראש  החלטת  תקציב,  שיקולי  כגון:   , המנהל 

 וכיוב'. 
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 תגובת המבוקרים המלצות ממצאים  נושא ופרק 
מעקב אחר   – 3.2.2

תכנית עבודה  
 ת תקציב רמקוש

בחלק ממשימות תכניות העבודה אין קורלציה בין   .1
סעיפי התקציב המאושר לבין משימות תלויות  

תקציב, כפי שנרשם בקובץ תכנית העבודה )יודגש כי  
אושר, כאמור, רק בחודש יולי    2021התקציב לשנת 

. עד אז נדרש היה לעבוד בהתאם לתקציב  2021
. לחלק ממשימות תכניות  1/12 – 2020לשנת  
ה תלויות תקציב, לא הותאמו יעדי התקציב  העבוד

 בהתאם לסעיפי התקציב כפי שאושר במשך השנה(.
מהמפגשים שבוצעו בראשות הגזבר עם כל מנהל   .2

מחלקה לבחינת עמידה ביעדי התקציב, ניכר כי יעדי  
התקציב בכלל, ויעדי התקציב עליהם מתבססות  
חלק ממשימות תכניות העבודה, אינם מוטמעים  

בקרב מנהלי המחלקות, והם אינם מודעים  כנדרש 
 בשוטף על צפי לחריגה מיעדי התקציב. 

מומלץ כי הגזבר ינהל  מעקב ורישום של יעדי התקציב   .1
תכניות   למשימות  שניתן  כמה  עד  מותאמים  כשהם 
של   בתכנית  שיבוץ  תוך  אליהן,  המקושרות  העבודה 
למשימה   הרלוונטי  התקציב  יעד  מתוך  היחסי  החלק 

עלי הצללה  המתבססת  לביצוע  משימה  )לדוגמא  ו 
חלק   שהינו  הצללה  לביצוע  התקציבי  לשיעור  תקושר 
בהתאם   הכול  לתחזוקה(,  התקציבי  הסעיף  מתוך 

 לסעיפי התקציב שאושר לאורך השנה.
את   .2 השנה  בתחילת  כספית  ישריין  הגזבר  כי  מומלץ 

החלקים היחסיים מתוך הסעיפים התקציביים, כנגדם  
 ודה.  תוכננו משימות בתכנית עב

בפגישות מעקב אחר עמידה ביעדי התקציב של הגזבר   .3
עם מנהלי המחלקות, מומלץ לנהל דיון מעמיק על יעדים  
מהתקציב,   מהתקציב/שחורגים  לחרוג  שעומדים 
את   למנוע  ניתן  וכיצד  לחריגה,  שהביאו  הסיבות 
יעדי התקציב   כי  לוודא  יש  הפגישה  החריגה. במסגרת 

את בהתאמה ליעדי  מוטמעים בקרב מנהלי המחלקות, ז
 תכניות העבודה. 
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 :  רקע .1

 לכל מחלקות המועצה.   2021במועצה הוכנה תכנית עבודה פרטנית לשנת  

כל מנהל   תכניות העבודה הוכנו בשיתוף מנהלי המחלקות, ראש המועצה ומנכ"ל המועצה, ובנוסף

 הציג את תכנית העבודה שלו בפני כל המנהלים במס' מפגשים ייעודיים.  מחלקה  

: הוגדרו תחומי ליבה שעל בסיסם נקבעו יעדים שפוצלו  מבנה תכנית העבודה לכל מחלקה .1.1

ושוייכו סעיפים  למשימות. לכל משימה הוגדרה התפוקה שתושג באמצעות ביצוע המשימה, 

   תקציביים למשימות הרלוונטיות.

 הוגדרו: לכל משימה 

 לו"ז לביצוע )חודש(  ✓

 עדיפות )רגילה / עליונה / גבוהה(. ✓

 אחראי  ✓

 שותפים  ✓

  :במועצה לצורך מעקב ובקרה על עמידה תכניות עבודה ים עבודה המתבצעה כיתהלי .1.2

בספרייה הציבורית. המנהלים אחראים   נשמרקובץ טבלאות תכנית העבודה מחלקתיות   -

 . למלא באופן שוטף בטבלה, סטטוס ביצוע ואחוז ביצוע לכל משימה

כמו כן, מנוהלת טבלה נוספת בה מרוכזים שיעורי עמידה מצטברים חודשיים ביעדי תכנית  

העבודה לכל מחלקה, לצורך בקרה תקופתית ושנתית. שיעורי הביצוע בטבלה זו מתעדכנים  

טבלאות תכנית  ב ונשאבים משיעורי העמידה בתכניות העבודה, כפי שהוזנו אוטומטית 

 העבודה המחלקתיות. 

: במסגרת פגישות עבודה שוטפות שבועיות של המנהלים עם  פגישות עבודה בראשות המנכ"ל -

המנכ"ל, נידון בין השאר סטטוס העמידה בתכנית העבודה, שיעורי הביצוע, ומילוי הטבלאות  

 בהתאם.

: מתבצעות פגישות רבעוניות מחלקתיות )מרץ, מאי, יולי,  בראשות ראש המועצהפגישות  -

סטטוס מעקב בחינת  אוקטובר( במעמד ראש המועצה, המנכ"ל ומנהל המחלקה, לצורך

דצמבר התקיימו פגישות   -של המחלקה )בחודשים נובמבר תכניות עבודהיעדי ובקרה על 

(. בישיבה  2022, והצגת תכניות עבודה  2021  הבחינת סטטוס תכניות עבודהייתה שמטרתן 

מתבצע מעקב פרטני אחר ביצוע המשימות כולל תיעוד סטטוס ביצוע המשימות ושיעור 

צורך ביצוען בתדירות רבעונית. כמו כן, מתועדות בטבלה משימות שהוספו במשך השנה ל 

 מעקב ובקרה אחר ביצוען.  

)ראה פירוט בנספח פגישות אלה  לצורך ביצוע דוח הביקורת, השתתפה המבקרת מדגמית ב

 א'(.
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כל   עם 2021מתבצעות החל מחודש מאי  פגישות בראשות הגזבר למעקב אחר עמידה בתקציב -

בישיבות אלה נבחן דוח ניצול רבעוני של לבחינת עמידה ביעדי התקציב. מנהל מחלקה 

אושר  2021יצויין כי תקציב המועצה לשנת  התקציב: ביצוע רבעוני מול תקציב רבעוני. 

 . 5.7.21במליאה שנערכה ביום 

)ראה פירוט בנספח לצורך ביצוע דוח הביקורת, השתתפה המבקרת מדגמית בפגישות אלה  

 ב'(.

 מטרות הביקורת והיקפה .2

 מטרות הביקורת .2.1

בהיבטים   - תקציב  ויעדי  עבודה  תכניות  ביעדי  עמידה  אחר  ומעקב  בקרה  תהליכי  תקינות 

בין המשימות   תקציב  הלבין    ןיעדי התקציב המשוייכים לה ו הבאים: האם קיימת קורלציה 

מתבצע תהליך למעקב ובקרה אחר ביצוע תכניות העבודה במשך כל השנה,    המאושר; האם

טיבי; האם ביצוע המשימות מתפרס באופן סביר על  והפגישות נערכות כנדרש והמעקב אפק 

 פני כל השנה ועוד. 

 .ואיכות ביצוע המשימות  בדיקת עמידה ביעדי תכניות עבודה -

יעדי התקציב מוטמעים בקרב מנהלי המחלקות,    עמידה ביעדי התקציב, ובדיקה האם בדיקה   -

 ומנהלי המחלקות מקפידים לא לחרוג מהם. 

 תהליך עבודה ביקורת  .2.2

 גם ומתודולוגיה  בחירת מד .2.2.1

)ראה פירוט בנספח   מחלקות שונות  5  -במשימות    70  -ליעדים המתפצלים    25של  נבחר מדגם   -

   : ג'(

 משימות יעדים מחלקה 

 14 6 מנכ"ל 

 20 4 גזברות 

 21 6 שפ"ע 

 9 4 ביטחון 

 6 5 הנדסה 

 70 25 סה"כ

 

 היעדים והמשימות: מדגם פירוט המתודולוגיה לבחירת  -
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 מחלקות שונות, ושפעילותן מהווה ככלל את הפעילות    5יעדים ומשימות בפיזור  ✓

 המשמעותית ביותר במועצה.                                             

 בחשיבות גבוהה לתושבי הישוב. הינם משימות  חלק מהיעדים וה ✓

 חלק מהמשימות מקושרות ליעדי תקציב.  ✓

 ה על מנהל תקין.מטרתן של חלק מהמשימות הינה שמיר ✓

 תכנית ביצוען של חלק מהמשימות מתפרסת על פני חודשי השנה.  ✓

 כי עבודה ובקרהבחינת תהלי .2.2.2

תהלי בחינת  ל  כילצורך  ובקרה  העבודה  התקציב   עבודההתכניות  יעדי    עלמעקב  ויעדי 

בסעיף   השתתפה  2.1כמפורט  המבקרת  ב  מדגמית,  לזמינותה,  שנערכו  בהתאם  ישיבות 

ישיבות שנערכו בראשות  וב בראשות ראש המועצה לבחינת עמידה ביעדי תכניות העבודה, 

 .  הגזבר לבחינת עמידה ביעדי התקציב

 בחינת עמידה ביעדי תכניות עבודה ואיכות ביצוע המשימות .2.2.3

ו כל השנה  לאורך  שנערכו  פרטנית האם המשימות  בסוף  במסגרת הבדיקות  נבדק  שנה, 

נבחן  שנבחרו למד איכות ביצוע משימות, והאם בוצעו    מדגמית גם ככלל בוצעו, ומתוכן 

 בהתאם לתכנונן. 

 בחינת עמידה ביעדי התקציב .2.2.4

שבוצעו הבדיקות  למדגם במסגרת  המשוייכים  התקציב,  יעדי  האם  פרטנית,  נבדק   ,

 המשימות, הוטמעו בקרב מנהלי המחלקות והאם לא בוצעה חריגה מיעדי התקציב. 

בחשבון העובדה כי תקציב המועצה לשנת    נלקחהבבחינת העמידה ביעדי התקציב,    הערה:

 .  2021אושר, כאמור, רק ביולי  2020

 :עיקרי הממצאים וההמלצות  .3

 )ראה פירוט בנספח ג'( ממצאים שעלו מבדיקת המדגם  .3.1

 נתונים : 

    .מחלקות שונות 5-ב משימות 70- יעדים שהתפצלו ל  25נבדק ביצוע של   ,במסגרת המדגם -

 . משימות 10בפועל של  ןביצועאיכות המשימות, נבדק   70מתוך  -

 .  תב"רים 2 -סעיפי תקציב ו 5משימות התבססו על  12 -

 עמידה ביעדי תכניות עבודה  .3.1.1

 :2021, לשנת  שנבדקועמידה ביעדי המדגם ובכלל היעדים במחלקות  ה  י שיעורפירוט  להלן  
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 מחלקה 

שיעור 
עמידה  
בכלל  

 היעדים

שיעור עמידה  
 ביעדי מדגם 

הסיבה הכללית העיקרית לאי העמידה  
 ביעדים

 81% 66% "ל מנכ

נכתבה ע"י המנכ"ל הקודם  תכנית העבודה 
את עבודתו  ולא ע"י המנכ"ל הנוכחי שהחל 

. אותרו  2021במועצה בתחילת שנת 
ומשימות לא  כפילויות במשימות 

 רלוונטיות. 

 76% 78% ביטחון 

בוצעו שינויים רבים תוך כדי השנה, חלק  
גדול מהשנה הושקע בכתיבת תכנית  

אסטרטגית לתפיסת הביטחון. לדוגמא  
הוחלט אסטרטגית לא להשקיע בגדר  

 היישוב.

משימות רבות לא בוצעו בעקבות אילוצי   97% 79% שפ"ע 
 תקציב

 63% 68% גזברות 
משימות רבות התבססו על מכרז מערכות  

מידע, שהוקפא לעת עתה מסיבות  
 . משפטיות

 73% 81% הנדסה 
משימות שלא בוצעו כתוצאה מעיכובים  

טיים ותלות  רוקרביכים ישנגרמו מהל
 בגורמים חיצוניים. 

ממוצע 
עמידה  

  5 -ב ביעדים
 המחלקות 

75% 78% 

 

בכלל היעדים במחלקות שנבדק, על פני השנה  להלן פירוט שיעור העמידה בתכנית העבודה  

 לפי רבעונים:

שיעור עמידה   מחלקה 
בתכנית   

 רבעון ראשון 

שיעור עמידה  
רבעון  בתכנית

 שני 

שיעור עמידה  
בתכנית רבעון 

 שלישי 

שיעור עמידה  
שנתי בתכנית  

 רבעון רביעי

 66% 59% 48% 9% מנכ"ל 

 78% 61% 40% 20% ביטחון  

 79% 67% 44% 18% שפ"ע 

 68% 51% 36% 10% גזברות  

 81% 62% 15% 20% הנדסה 

 : סיכום

 . 79%יצוין כי שיעור העמידה בתכנית העבודה בכלל המועצה הינו  -

 ביעדי המדגם. 78%  -בכלל היעדים וב 75% -המחלקות שנבדקו במדגם עמדו בממוצע ב 5 -

 המשימות שנבדק איכות ביצועם, בוצעו כנדרש.  10 -
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קצב   - באופן  בבדיקת  ביעדים מתפרס  ככלל קצב העמידה  כי  עלה  בתכנית העבודה,  העמידה 

 הרבעונים בשנה. 4סביר על פני 

 עמידה ביעדי תקציב  .3.1.2

סכום  תב"ר סעיף תקציבי  
 סיבה לחריגה  חריגה  )בש"ח(  

   ללא חריגה  110 החלפת מוני מים   
 יועצים ושונות 

 
   ללא חריגה  50

 שירותי גביה 
 

   חריגה ללא  100
גינון עבודות  

 קבלניות 

 
 ללא חריגה  780

  
 איסוף אשפה 

 
1,438 

  400 -חריגה של כ
 א'

מאחר ובוצעו הרבה  
יותר פינויים  

מהתכנון, וכן לא  
תוקצב פינוי פחים  

 כתומים 
 איסוף גזם 

 
  300 -חריגה של כ 1,510

 א'
מאחר ובוצעו הרבה  

 יותר פינויים מהתכנון 

  
הקמת מערכת  

GIS 
 ללא חריגה  100

  
 

   :יםממצא

     א'   700  -סעיפי תקציב: איסוף אשפה וגזם בוצעו בחריגה מצטברת בסך כ  2נמצא כי   .1

 . בעקבות ביצוע בפועל של יותר פינויים מהתכנון ₪, 

בבדיקת נכונות יעדי התקציב כפי שהוקלדו בתכניות עבודה מקושרות תקציב,   .2

  3  -משימות מקושרות תקציב, אולם רק ל 12בהתאם לתקציב המאושר, אותרו  

  2  -מתוכן לא קושרו סעיפי תקציב ול 7  -מתוכן קושרו סעיפי תקציב בסכום תקין. ל

נספח ג' כולל את סעיפי התקציב לאחר   מתוכן קושרו סעיפי תקציב בסכום שגוי.

 השלמתם/תיקונם באמצעות המבקרת.  

 המלצות:

לקחים מהחריגות בסעיפים אלה, ומהחריגות בסעיפי התקציב    כי הגזבר יפיקמומלץ   .1

 בכלל ביחס לתכנון היעדים התקציביים.

 .3.2.2ראה גם המלצות בסעיף  .2

 ממצאים שעלו בהיבט תהליכי עבודה ובקרה .3.2
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תקיים תהליך שוטף תקין של בקרה ומעקב אינטנסיביים אחר המבקרת התרשמה כי מ 

ויעדי תקציב, באמצעות קיום פגישות תקופתיות של מנהלי  עמידה ביעדי תכניות עבודה  

 המחלקות עם המנכ"ל, הגזבר וראש המועצה. עם זאת עלו כמה ליקויים  בתהליך, להלן. 

 מעקב אחר ביצוע משימות תכניות עבודה .3.2.1

    :ממצאים

כי   .4 נוכחה  המבקרת,  השתתפה  שבהן  המועצה,  ראש  בראשות  הרבעוניות  בפגישות 

פעמים רבות ע"י ראש המועצה בעצמו, ולא באמצעות מנהל   סטטוס המשימות מולא

המחלקה באופן עצמאי ובתדירות חודשית כנדרש. מה שפעמים גרם להארכת הפגישה  

 יתר על המידה ולפגיעה בתפוקות הפגישה. 

ינואר   .5 חודש  לאמצע  ביצוע  2022נכון  סטטוס  משימה  לכל  מילאו  המחלקות  רוב   ,

. גם לאחר  2021ה סטטוס ביצוע מצטבר לכל שנת  , המהוו2021משימות לחודש דצמבר  

ביטחון,  )גזברות,  מחלקות  קיימות  עדיין  המחלקות,  למנהלי  פרטנית  נוספת  פניה 

ביטחון קהילתי, שפ"ח, מתנ"ס וחוגים(, שלא מילאו סטטוס מפורט לביצוע משימות  

 בעיקר במלל.  

נל  .6 לא  במשימות  עמידה  שיעור  בקביעת  המשימה:  ביצוע  שיעור  בחשבון  קביעת  קח 

( המשימה  גבוהה   קיימתמשקל  המשימות,   שונות  משקלי  בהתאם זאת    בין 

ולגודל ההשקעה שנדרש להשקיע בה(. בנוסף, קיימות    המשימה  ביצוע  יותלמשמעות 

משימות שהוחלט ע"י הנהלת המועצה לוותר על יישומן במשך השנה מסיבות שונות, 

וד, אולם למרות זאת, אי יישומן  כגון: שיקולי תקציב, החלטות פוליטיות, תעדוף וע

 עדיין השפיע על שיעור העמידה במשימה.  

 המלצות:

המשימות   .1 סטטוס  למילוי  שוטפת  קבועה  בקרה  יבצע  המועצה  מנכ"ל  כי  מומלץ 

 בתדירות חודשית ע"י כל מנהלי המחלקות. 

במסגרת ביצוע תהליכי מעקב ובקרה אחר ביצוע המשימות, מומלץ כי ראש המועצה   .2

סטטוס   עדכון  השלמת  יכלול  אשר  השנתי,  התהליך  לנעילת  בקרה  יבצעו  והמנכ"ל 

בשיעור ובמלל לכל המשימות המשויכות לכל המחלקות נכון לסוף השנה, זאת על מנת 

חלקות במשימותיהם בפרט, לקבל תמונת מצב שלמה ומדויקת על עמידת מנהלי המ 

 ועמידת המועצה בתכנית העבודה ככלל.  

ביחס   .3 המשימה  משקל  את  בחשבון  לקחת  מומלץ  במשימה,  עמידה  שיעור  בחישוב 

למשימות האחרות, וכן להתחשב בביטולי משימות מסיבות שאינן בשליטת המנהל ,  

 . וכיוב' כגון: שיקולי תקציב, החלטת ראש המועצה
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 תכנית עבודה מקושרת תקציב מעקב אחר  .3.2.2

 :  יםממצא

בחלק ממשימות תכניות העבודה אין קורלציה בין סעיפי התקציב המאושר לבין   .1

התקציב לשנת  יודגש כי משימות תלויות תקציב, כפי שנרשם בקובץ תכנית העבודה )

. עד אז נדרש היה לעבוד בהתאם לתקציב  2021אושר, כאמור, רק בחודש יולי  2021

. לחלק ממשימות תכניות העבודה תלויות תקציב, לא הותאמו  1/12  – 2020לשנת  

 . (השנה במשך יעדי התקציב בהתאם לסעיפי התקציב כפי שאושר 

ביעדי   .2 עמידה  לבחינת  מחלקה  מנהל  כל  עם  הגזבר  בראשות  שבוצעו  מהמפגשים 

חלק   מתבססות  עליהם  התקציב  ויעדי  בכלל,  התקציב  יעדי  כי  ניכר  התקציב, 

ות העבודה, אינם מוטמעים כנדרש בקרב מנהלי המחלקות, והם אינם ממשימות תכני

 מודעים בשוטף על צפי לחריגה מיעדי התקציב. 

  המלצות:

מעקב ורישום של יעדי התקציב כשהם מותאמים עד כמה   כי הגזבר ינהל מומלץ  .1

שניתן למשימות תכניות העבודה המקושרות אליהן, תוך שיבוץ בתכנית של החלק  

היחסי מתוך יעד התקציב הרלוונטי למשימה המתבססת עליו )לדוגמא משימה  

סעיף  החלק מתוך  ו שהינתקושר לשיעור התקציבי לביצוע הצללה  לביצוע הצללה 

 אושר לאורך השנה. שבהתאם לסעיפי התקציב  הכולתחזוקה(, י להתקציב

מומלץ כי הגזבר ישריין כספית בתחילת השנה את החלקים היחסיים מתוך   .2

 הסעיפים התקציביים, כנגדם תוכננו משימות בתכנית עבודה.  

בפגישות מעקב אחר עמידה ביעדי התקציב של הגזבר עם מנהלי המחלקות, מומלץ   .3

לנהל דיון מעמיק על יעדים שעומדים לחרוג מהתקציב/שחורגים מהתקציב,  

הפגישה יש   שהביאו לחריגה, וכיצד ניתן למנוע את החריגה. במסגרת הסיבות 

לוודא כי יעדי התקציב מוטמעים בקרב מנהלי המחלקות, זאת בהתאמה ליעדי  

 תכניות העבודה. 

 סיכום הממצאים וההמלצות העיקריים  .3

שנת   ובקרה אחר  ביצוע  אחר    2021המבקרת עקבה במשך  ומעקב  עבודה,  תכניות  תהליך הכנת 

  ניכר כי מתקיים תהליך יסודי, מעמיק ואפקטיבי בכל הקשור לנושא תכניות עבודה.ה. יישומ 

, זאת  2022המועצה אף ביצעה תהליך של הפקת לקחים, וקיבלה על עצמה שינויים ושיפורים לשנת  

 לצורך שדרוג תכניות העבודה החל מבנייתן, מעקב ובקרה אחר יישומן ועמידה בהן.  

 להלן דוגמאות לשינויים: 



 

 

66 
 

המרחב    3נקבעו   - לקידום  שיפור  ביישוב,  הקהילתיות  הגברת  חדשים:  רשותיים  מיקודים 

 ציבורי, חינוך דיפרנציאלי והוליסטי. ה

הפרדה בין משימות שוטפות )כחלק מהגדרת התפקיד(, פרוייקטים )משימות לקידום  ביצוע   -

 המחלקה(  ומשימות נוספות )שיתווספו במהלך השנה(.  

מעקב ובקרה אחר יישום תכנית העבודה,  ללצורך ייעול הפגישות הרבעוניות עם ראש המועצה   -

כי מפגשים   יערכו בכל רבעון בהוחלט  קבוצות מיקוד באמצעות מצגות שיוצגו ע"י    3  -אלה 

בפגישות העבודה   יתבצעו מול מנכ"ל המועצה  המנהלים בפורמט קבוע. הבקרות הפרטניות 

 השוטפות עם מנהלי המחלקות.

 בדוח ביקורת זה, מפורטים ממצאים והמלצות להשלמת פיתוח ושיפור התהליך בשנים הבאות. 

שיתוף הפעולה הפורה של מנהלי המחלקות, מנכ"ל וראש המועצה עם המבקרת,    יצויין לשבח 

 בשיתוף כל המידע הנדרש לעריכת דוח הביקורת, בכל האמצעים שנתבקשו.

 

 

 

 בברכה,                                                                                                                  

 חני בריקמן                                                                                                  

 מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור                                                                             
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ושיעורי ביצוע  מבקרת בישיבות רבעוניות בראשות ראש המועצהפירוט השתתפות ה –' אנספח 

 מצטברים

מועד  מחלקה 
השתתפות 

 רבעון ראשון 

מועד 
השתתפות 
 רבעון שני

מועד 
השתתפות 

 שלישי רבעון 

מועד 
השתתפות 

 רביעירבעון 
     מנכ"ל 

 22.11.21 4.10.21 19.7.21 23.5.21 ביטחון  

 22.11.21 17.10.21 19.7.21 23.5.21 שפ"ע 

  17.10.21  30.5.21 גזברות  

  6.10.21  5.5.21 הנדסה 

 

 הגזבר פירוט השתתפות המבקרת בישיבות רבעוניות בראשות  –נספח ב' 

 

   3-מועד השתתפות    2-מועד השתתפות    1-מועד השתתפות  מחלקה 

 21.11.21  2.6.21 מנכ"ל 

 17.11.21 11.8.21  ביטחון  

 21.11.21 29.8.21  שפ"ע 

   2.6.21 גזברות  

 16.11.21   הנדסה 
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 בדיקת מדגם  –נספח ג'        

לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

עלות  יהתי מנכ"ל
כלכלית, 
שיפור 

התקשרויות  
עם ספקים  
וקבלנים,  

וניהול  
 אירגוני

שיפור  
התנהלות 

ארגוני  
וסדרי  
עבודה  
 ברכש

נהלי רכש 
והתקשרויות  

למערכות  מותאם 
 מידע מעודכנות 

כתיבה 
והטמעת  

נהלי ושיטת  
 עבודה לרכש 

סיום  
טיוטות  

לדיון 
ואישור  

מאי  
2021 

אישור  
יולי  
2021 

נוהל הרכש נכתב 
על ידי הגזבר, 
מנהלת הרכש 

ומנכ"ל המועצה, 
ואושר על ידם.  
הנוהל אושר על  

ש  "ידי היועמ
הנוהל   וניר.

הוטמע ומבוצע  
 באופן מלא. 

בוצע בליווי  100%
ל  ש

  -המבקרת 
 תקין 

      

נהלי   5כתיבת 
ליבה למחלקה  

כגון: חירום, מזג  
 אויר קיצוני 

  5אישור 
נהלים 

 והטמעה 

סיום  
טיוטות  

לדיון 
ואישור  

מאי  
2021 

אישור  
יולי  
2021 

נכתבו היערכויות  
לעבודה במזג 
אוויר קיצוני  

)משימה שנכתבה  
נכ"ל ע"י המ

הקודם, ולא היית  
 ברורה( 

65% 
       

נהלי   15כתיבת 
ליבה למחלקה  

כגון: קליטת  
עובד, נוהל 

חופשות, סיום  
העסקה, 

 השתלמויות ועוד 

  15אישור 
נהלים 

 והטמעה 

סיום  
טיוטות  

לדיון 
ואישור  

מאי  
2021 

אישור  
יולי  
2021 

נהלי כח אדם   
ידי  נכתבו על 

קרן, אושרו על  
ידי ניר ונכנסו  

 לעבודה שוטפת. 

100% 
       

נהלי   3כתיבת 
לתושב   sla -ליבה 

ומענה בפניות  
במוקד, נוהל 

 חירום

  3אישור 
נהלים 

 והטמעה 

סיום  
טיוטות  

לדיון 
ואישור  

מאי  
2021 

אישור  
יולי  
2021 

נכתב נוהל מענה  
לפניות במוקד  

שיהיה מוכן עד  
דצמבר  סוף חודש 

ונכתבו  
היערכויות למזג  

 אויר קיצוני 

65% 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

נהלי   5כתיבת 
ליבה למחלקת 

הביטחון: עובדים 
פלסטינים בישוב,  
 שמירת מוסח ועוד

  5אישור 
נהלים 

 והטמעה 

סיום  
טיוטות  

לדיון 
ואישור  

מאי  
2021 

אישור  
יולי  
2021 

נהלי בטחון 
נכתבו על ידי  

נריה טוייבו על  
ידי  יועץ הבטחון.  

הנהלים הוצגו 
בפני ניר  

והמחלקה פועלת 
 על פיהם בפועל 

100% 
       

הסדרת 
אכיפה 
בישוב  
עידכון 
  5חוקי עזר 
 חוקי עזר

כתיבת חוק עזר  
בנושא קמינים  
וקבלת אישור  

 מהמועצה

העברת כל  
החומר 

והמסמכים  
 למ. הפנים 

נמצא כי אין   דצמבר 
אפשרות להעביר 

חוק עזר בנוגע  
לקמינים אלא רק  
לאשרר בהנחיות  

המרחביות. 
למועצה אין  

הנחיות 
מרחביות,  ניתן  

לאמץ את הנחיות  
משרד להגנ"ס אך  

אין אפשרות  
 אכיפה עליהן 

15% 
       

כתיבת צו עבירות  
קנס ואישור  

 מועצה 

העברת כל  
החומר 

והמסמכים  
 למ. הפנים 

צו עבירות קנס   דצמבר 
נכתב והוא מוכן  

לאישור במליאת  
המועצה, טרם  

עלה למליאה 
בגלל המתנה 

לאישור חוק עזר 
 איכות הסביבה 

70% 
       

כתיבת חוק עזר  
חדש העמדת רכב 

 וחנייתו 

העברת כל  
החומר 

והמסמכים  
 למ. הפנים 

חוק העזר  דצמבר 
העמדת רכב 

וחנייתו נבחן  
ונמצא כי אין  

סיבה להחליפו  
בחוק חדש,  

הקנסות בחוק  
יתוקפו בצו  
 עבירות קנס 

70% 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

כתיבת חוק עזר  
חדש סימון בתים  

 ומספרים 

העברת כל  
החומר 

והמסמכים  
 למ. הפנים 

חוק העזר קיים   דצמבר 
ואין צורך  

לעדכנו, מכתבים  
לכלל התושבים  
הודפסו נשלחו  

ובתים רבים  
 הוסיפו שילוט 

100% 
       

כתיבת חוק עזר  
חדש כלבים 

 וחתולים 

העברת כל  
החומר 

והמסמכים  
 למ. הפנים 

כל ההתייחסות   דצמבר 
לכלבים וחתולים  

נמצאת בחוק  
העזר איכות  

הסביבה  
והקנסות  

מתוקפות בצו  
 עבירות קנס 

70% 
       

פיתוח 
ופרוייקטי  

 תשתית 

פרויקט  
  -קר"מ 

מוני מים  
 חכמים

אישור מליאה  
לפתיחת תבר  

ויציאה לפרוייקט  
והנפקת צו תחילת  

 עבודה

סיום של  
100% 

מהתוכנית  
 מונים  250-כ

  300הותקנו כ  מאי 
שעונים, השעונים  
משדרים למערכת  

והפיילוט  
 הסתיים בהצלחה

100% 
 

החלפת   2005732750
 מוני מים 

 
תב"ר 

573 
אין   110

 חריגה
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בחינת 
טיפול  

ותחזוקת  
 משק המים 

עריכת בחינה 
 והעלאת חלופות

קבלת  
החלטה  
לחלופה  
 הנבחרת 

נשכר יועץ לנושא   יוני 
תיאגוד המועצה, 

נבחנו חלופות 
והתקבלה 

 החלטה

התקבל  100%
מיועץ  

חיצוני דוח 
בחינת 

כדאיות  
לצירוף 
היישוב  
 אורנית  
לתאגיד  

מים וביוב,  
בו הומלץ 
על צירוף 

אורנית  
לתאגיד  

מים.  
חוקית  

לישובים  
ביו"ש לא  
מתאפשר  
להצטרף  
לתאגיד  

ישראלי.  
תאגיד  
יובלים  

באריאל  
סרב לצרף 

את אורנית  
, ולכן  

התקבלה 
החלטה  

לקבל 
שירותים  
מתאגיד  
ישראלי.  

ו לעו"ד  פנינ
חיצוני 
שייצג  
אותנו  

בנושא מול  
רשות  
 המים. 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

שיפור 
שירות  
 לתושב

שביעות  
רצון 

מהמוקד  
 העירוני

פגישות שבועיות  
צוות מוקד  

מצומצמם, הגשת  
דוח חודשי 

שביעות רצון  
 לראש המועצה 

עמידה על 
שביעות   70%

רצון במהלך 
 השנה 

מתקיימות   דצמבר 
פגישות שבועיות  

המוקד,  של 
נעשית עבודה  

לשיפור השירות  
,  22במוקד בשנת 
  21במהלך שנת 

עמדה שביעות  
 50%הרצון על 

80% 
       

פיתוח 
עובדים 
 ומנהלים 

בקרת  
תוכניות  
עבודה  

מקושרות  
תקציב  
חציוני 

בשיתוף  
 הגזבר 

ישיבות דו שבועית  
עם כל מנהל  

 מחלקה 

 80-עמידה ב
% מתוכניות  

העבודה 
בסוף שנה,  

 150לפחות 
פגישות  

עבודה עם 
מנהלים  

 בשנה 

ישיבות עבודה דו   דו שבועי 
שבועיות  

התקיימו עם  
 מנהלי המחלקות 

100% 
       

תכנון   גזברות
 תקציב

חסכון 
והתיעלות  

כלכלית של  
המועצה של 

 500לפחות 
אלף ₪  

 בשנה 

מסמך המלצות  
להתייעלות  

 כלכלית

גיבוש תכנית  
והמלצות  

להתייעלות  
כלכלית 
וכספית  

לשנת  
2021/22 

הוכן קובץ   אפריל
  - התייעלות של כ

א' ₪,   500
 ופועלים ליישומו 

הוצג  100%
לביקורת  

קובץ  
  -התייעלות 

 תקין 

      

בקרה  
 תקציבית 

ביצוע 
בקרה 

תקציבית  
תוך כדי  
שיתוף  
מנהלי 

המחלקות  
וחברי 
 המועצה

ביצוע בקרה על 
 הכנסות המועצה 

אחת לחודש  
בחינת 
עמידה 
ומיצוי  

 הכנסות

מבוצעות באופן   חודשי
שוטף דוחות  

בקרה הכנסות  
לחודש  14-לפי ה 

ותחילת  21-ה 
החודש. המעקב 

לפי ממוצע  
ותקופה מתאימה  

 שנה לפני

100% 
       

הצגת תמונת מצב 
ניצול ביצוע מול  
תקציב למנכ"ל  
 וראש המועצה 

רבעון שלישי   רבעוני דו"ח רבעוני 
 הוכן לפני הזמן

100% 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

שליחת דוח ביצוע 
מול תקציב  

 למנהלי המחלקות

 4לפחות 
פעמים בשנה  

  3לכל מנהל )
פעמים עד  

 אוגוסט( 

עד סוף   3בוצעו  שנתי 
 שנה 

75% 
       

קיום ישיבות עם  
מנהלי 

כבקרה \המחלקות
על ניצול 

 התקציבים

 4לפחות 
פעמים בשנה  

  3לכל מנהל )
פעמים עד  

 אוגוסט( 

עד סוף   3בוצעו  שנתי 
 שנה 

75% 
       

עדכון מליאת  
המועצה אודות  

ביצוע וניצול  
 2021תקציב 

המליאה עודכנה  רבועני אחת לרבעון
 הרבעונים 3על 

100% 
       

מעקב, בקרה  
 ומימוש תב"רים

קיום פגישה  
אחת לחודש  

עם מנכל  
 ומהנדס

התקיימו מספר  חודשי
 פגישות 

60% 
       

מיקסום   הכנסות 
ומעקב  
הכנסות  

שלא  
 מארנונה 

מימוש ומיצוי  
הכנסות ממשרד  

 הרווחה

ישיבות   10
 בשנה 

 80% ישיבות  8היו  חודשי
       

מיקסום קבלת  
כספים ממשרד  
החינוך בתחום 

 ההסעות

ישיבות   10
 בשנה 

במעקב רציף,   חודשי
החומר הוגש 

מחכים למחוז  
 לתשלום 

85% 
 

יועצים   1811000780
 ושונות 

50 
  

אין  
 חריגה

מיקסום קבלת  
כספים ממשרד  

לאיכות הסביבה  
מתאגיד המחזור 

 תמיר ותאגיד מאי 

קבלות  
100% 

 מההכנסות

הכסף התקבל  רבעוני
 ויש זוכה במכרז 

100% 
       

מיצוי הכנסות  
 לפרוייקט עתודות 

  100%מיצוי 
 מההכנסות

התקבל הכסף  אוגוסט 
ממשרד הביטחון  

, אמיר מטפל מול  
חברת חשמל 
 לקבלת הכסף

70% 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

מיצוי הכנסות  
וחובות משנים  

מאגרת    -קודמות 
 שילוט 

שאיפה  
ניצול  90%ל

של שנים  
עד   2018
2020 

לא התקדם ,   יוני 
 בגלל בעיות כ"א

25% 
       

שיפור   גבייה
השירות  
לתושב  

ומקסום  
 הכנסות

מתן מענה לכל 
הפניות  

והערעורים של 
 התושבים 

מענה עד שני  
 ימי עבודה 

לא התקדם ,   שוטף 
 בגלל בעיות כ"א

35% 
       

שימור ושיפור  
תהליכי הבקרה 
של המועצה על 
 מחלקת הגבייה 

מעקב  
ובקרה דו 

חודשית  
אודות גביית  

ארנונה,  
מים, א.  

 שמירה, ביוב 

דו 
 חודשי

לא התקדם ,  
 בגלל בעיות כ"א

35% 
       

כתיבת נהלי  
עבודה של מחלקת  

 הגבייה

אישור נהלי  
 מחלקת גביה 

לא התקדם ,   יולי
 בגלל בעיות כ"א

0% 
       

הטעמת שירותים  
הקמת   - דיגטליים 

טפסים   10
דיגיטאלים  

שבשימוש הרב 
 ביותר

אפשרות  
לקבלת  

שירות מלא  
באופן  

דיגטאלי  
בשירותים  

 שנקבעו 

הטפסים יכנסו   יולי
לאחר כניסת  

החברה שתזכה 
במכרז מערכות  

 מידע

0% 
       

פרסום מכרז  
גבייה ומדידות  

 ארנונה 

בחירת זוכה 
ומדידת כלל  

 היישוב

פורסם שלב   מרץ
 התמחרות שני 

90% 
       

עריכת סקר  
 נכסים 

ביצוע מדידה 
לכלל  

הנכסים  
 ביישוב

יבוצע לאחר זוכה  דצמבר 
 במכרז

0% 
 

שירותי   1623000570
 גביה 

100 
  

 לא נוצל
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

פרסום מכרז  
  - לטיפול משפטי 

 חובות ארנונה 

בחירת זוכה 
העברת כל  

התיקים  
לטיפולו  
ומעקב  
רבעוני,  
  6סגירת 

 תיקי חייבים 

הועבר לאמיר  יולי
 להוצאה

25% 
       

מיצוי הכנסות  
וגביית ארנונה,  

מים, ביוב, א.  
 שמירה 

שיעור  
תשלומי  

ארנונה של  
 לפחות 94%

עומד   3לפי רבעון  דצמבר 
 95%על 

נבדק שיעור   100%
תשלומי  

הארנונה 
בהתאם  

 -לדוח 
 תקין 

      

גינון וניקיון   שפ"ע 
שטחים  
 פתוחים

שיפור  
נראות  
היישוב  
בתחום  
הגינון  
 והנוף

מערכות   4שיקום 
 השקייה 

אורן,  
תרבותא,  
יקינטון,  

 כרכום

מערכות    6שוקמו  ספטמבר
 השקיה 

100% 
 

גינון   1746000750
עבודות 
 קבלניות 

780 
  

אין  
 חריגה

התארגנות לשנת  
שמיטה וקביעת  

 תכנית עבודה לכך

שתילה  
מינים  

המאפשרים  
אורך חיים  

לכל שנת  
 שמיטה 

בוצעו שתילות   יוני 
נרחבות לקראת  

ברחבי  השמיטה 
 הישוב

100% 
 

גינון   1746000750
עבודות 
 קבלניות 

780 
  

אין  
 חריגה

הסדרת 
ההתקשרות  
עם חברת 

גינון,  
ושיפור  
ניראות  
הגינות  

 הציבוריות

יציאה למכרז גינון  
 ואחזקה בישוב 

פרסום  
ואישור זוכה 

 במכרז

החוזה הוארך   יוני 
בעוד כשנה עד 
לסוף נובמבר  

 הנוכחי 

100% 
       

שיפור  
המענה 

לתושבים  
בנושא  

מזיקים,  

מיפוי שטחים  
והפקת התראות  

לבעלי שטחים  
 פרטיים נטושים 

התראות  
ואכיפה לכל 

 שטח 

ניתנו התראות   שוטף 
לכל השטחים 

הנדרשים לניקוי  
מבעלי   80% -)כ

השטחים כבר 
 ניקו(. 

100% 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

צמחייה 
 ועשבייה 

טיפול בצמחיית  
שטחים פתוחים  

נגד מזיקים,  
 זוחלים ושריפות 

ימי   10
טרקטור  
ושטחים  

פתוחים ללא  
 מזיקים 

  - בוצע באופן מלא מאי 
כל השטחים  

הרלוונטים נוקו  
 על ידי טרקטור. 

100% 
 

גינון   1746000750
עבודות 
 קבלניות 

780 
  

אין  
 חריגה

גיבוש ועבודה 
בהתאם לתכנית  

שנתית ריסוסי  
עשבייה -צמחייה 
 מדרכות

ריסוס כלל  
המדרכות 

במועצה 
בהתאם  
לתכנית  
 השנתית 

כלל היישוב רוסס   מאי 
וחורמש, כעת יש  

טיפול נקודתי  
במקומות שיצאו  

 בהם עשבים. 

100% 
       

גיבוש ועבודה 
בהתאם לתכנית  
שנתית לריסוס  

והדברה ביוב של  
 מזיקים 

ריסוס   100%
והדברה לפי 
מוקדי פיזור  

מרכזיים  
ובהתאם  

 לתכנית 

מבוצע באופן   שוטף 
שוטף בהתאם  

לקריאות  
תושבים. בהתאם  

לתוכנית עבודה  
יוני:   -)אפריל 

 ביובים ויתושים(. 

100%  
      

ריסוסים / הדברה 
נקודתיים לפי  

 פניות מוקד 

מענה לכל 
  7פניה תוך 

 ימים 

מבוצע באופן   שוטף 
יום   כלשוטף 
 חמישי 

הוצגו  100%
למבקרת  
מדגמית  

מס' יומני  
ביצוע של 

 המדביר 

      

שיפור 
קיון  ינ

הרחובות  
והמרחבים  
 הציבוריים

פינוי אשפה 
 ביתית וגזם 

פינויים בשבוע   3
 לאזור

רחובות 
ופחים 

נקיים,כמות  
פניות יורדת  

 40%ב

כמות הפניות   שוטף 
בנושא ניקיון  

רחובות ופחים  
 ירד

100% 
 

איסוף   1712300750
 אשפה 

1,438 
  

חריגה  
  -של כ
  -א'  400

מאחר 
ובוצעו 
הרבה 
יותר  

פינויים  
מהתכנון,  

וכן לא  
תוקצב  

פינוי  
פחים 

 כתומים 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

. חלוקת  1
התראות לפחים  

. החלפת 2פגמים. 
פחי זבל בלויים או  

 שבורים

החלפה  
וחלוקה לפי 

פניות  
 תושבים 

  50-הוחלפו כ שוטף 
פחים עקב  

התראות ישלח 
לניר דוח 
 התראות 

100% 
       

הסברה ברחובות 
שבהם התבצעה  

 חסימת רכבים 

1500 
פליירים  
 ברחובות 

 100% מבוצע בשוטף  שוטף 
 

איסוף   1712300751
 גזם

1,510 
  

חריגה  
  -של כ
  -א'  300

מאחר 
ובוצעו 
הרבה 
יותר  

פינויים  
 מהתכנון 

הודעות 
 פייסבוק 

הועלו לאתר   שוטף 
הודעות על שינוי  

ימי הוצאה ופינוי  
 גזם

100% 
       

הודעות 
 וואטסאפ 

נשלחו הודעות   שוטף 
לתושבים אודות  

ימי פינוי והוצאה  
חדשים עפ"י 

 אזור

100% 
       

פיקוח ואכיפה  
לרכבים 

המפריעים 
למשאית דחס  

 במקרי קיצון 

חלוקת  
דוחות 

בהתאם  
 לנדרש

מתבצעת אכיפה   שוטף 
 מאסיבית 

100% 
       

פינוי גזם / פסולת  
 במהלך השבוע 

פינוי פעמיים  
בשבוע 
 לאזור

ירדנו לפינוי חד   שוטף 
 שבועי

שונתה   100%
שיטת פינוי  

הגזם לפינוי  
יומי בכל  

 אזור

איסוף   1712300751
 גזם

1,510 
  

חריגה  
  -של כ
  -א'  300

מאחר 
ובוצעו 
הרבה 
יותר  

פינויים  
 מהתכנון 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

ייעול מערך  
פינוי הגזם  

פסולת   /
 גושית 

הסברה על אופן 
הוצאת הגזם /  

מיקום הגזם / סוג  
הגזם )בכפוף לחוק  

 העזר( 

פוסטים   5
בנושא  

  300וחלוקת 
 פלירים

הועלו פרסומים   יוני 
אודות ימי פינוי  

והוצאת גזם  
וירידה לפינוי חד 
שבועי לאזור בכל  

הערוצים 
הדיגיטאליים  
כולל פליירים 
שחולקו בת.ד  

 לתושבים. 

100% 
       

הוספת פינות גזם  
 חדשות

פינות גזם   10
 חדשות

הוסדרה פינת  יוני 
 גזם גדולה אחת 

100% 
       

בחינת עדכון 
מספר פינויי הגזם  

בהתאם לעונות  
השנה )בכפוף 

לתנאי ההסכם  
 מול נאות דורית( 

- חסכון של כ
אשח  20,000
 בחודש 

בעקבות בחינה  שוטף 
שנעשתה נמצא כי  

לא ניתן לצמצם  
באף יום את  

משאית הגזם.  
אולם, פיקוח  
וניהול מערך  

האיסוף הביא  
לצמצום בכמות  

התגבורים  
 הנדרשים.

100% 
       

שיפור נקיון  
 הרחובות 

הקצאת לפחות  
משעות   20%

הפיקוח לאכיפה 
ומניעת צואת  

כלבים ושיטוט  
 כלבים ביישוב 

הפחתת 
מספר  

התלונות  
והפניות  
במוקד  

היישוב על 
צואת כלבים  

ובע"ח  
 משוטטים 

מבוצעת אכיפה   שוטף 
מאסיבית כנגד  

כלבים 
משוטטים, אשר  

ין גורמת  בעקיפ
לירידה בצואת 

 הכלבים.

80% 
       

יצירת תכנית  
עבודה למיול 

השטיפה ומכונת  
 טיאוט 

יצירת מסמך  
תכנית  
עבודה  

 ועמידה בו.

הוגשה תכנית   מרץ
השטיפה ואושרה  

על ידי מנכ"ל  
 המועצה

100% 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

מצלמות   3התקנת 
באיזורים בהם  

מספר גבוה  ישנם  
של תלונות  
 תושבים/ות 

הפחתת של  
 -לפחות ב

של  50%
תלונות  

תושבים  
במקומות  

בהם הותקנו  
 מצלמות 

מצלמות    2נרכשו   מרץ
ובוצע פיילוט אך  

עולה כי 
המצלמות אינן  

נותנות מענה שכן  
לא ניתן להוציא  
דוחות על פיהם  
בגלל רזולוציה  

 נמוכה.

65% 
       

 ביטחון
 

הגברת 
האבטחה  
ומניעת  
מעברים  

מגדר 
  -היישוב 

 מעלות 360

חידוד נהלי עבודה  
של הסייר  

והרבש"צ סריקת  
 גדר

נוהל סיור  
כתוב 

ומוטמע  
 לסיירים 

הוצג בפני  100% קיים נוהל סיור  פברואר
הביקורת  
 נוהל סיור 

      

בכל חודש 
יערך תרגיל 

עמידה בנהלי 
 עבודה

 100% בוצע  חודשי
       

איתור ומיפוי  
נקודות תורפה  

 בגדר 

מסמך  
המרכז את  

כלל נק'  
 התורפה

נכתב מסמך   מרץ
מסודר עם סדרי  

עדיפויות.  
המסמך הוצג  

ואושר על ידי ניר  
ושלמה, אך  

בהמשך לתפיסת  
הביטחון 

שנכתבה, הוחלט 
להשקיע את  

תקציבי המועצה 
באמצעים  

טכנולוגיים, ולא  
להשקיע בגדר 

 ב זה.בשל

100% 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

כתיבת אומדנים  
לתיקון מקטעי  

 הגדר 

אומדנים  
מפרטים  

וכתבי  
כמויות  
ומכרז 

מסגרת  
 לקבלן מבצע

יש הצעות מחיר   אפריל
והערכת עלות 

להחלפת הגדר 
₪ למטר   250 -)כ

רץ(. בהמשך  
לתפיסת הביטחון  
שנכתבה, הוחלט 

להשקיע את  
תקציבי המועצה 

באמצעים  
טכנולוגיים ולא  

גדר להשקיע ב
 בשלב זה.

100% 
       

פעילות מול גורמי  
הממשלה לתקצוב  
חידוש וחיזוק גדר  

 היישוב

כחלק מתפיסת   יוני  ע"פ האומדן
הביטחון, הוחלט 

כי משאבי  
המועצה ינותבו  
בעיקר להקמת  

גדר ויטואלית עם  
מערכת גילוי /  

זיהוי אשר  
תחובר למוקד  

 רואה מרחוק 

65% 
       

תשתיות  
ומרכיבי 
הביטחון  
 היישוב 

בניית מוקד  
 בטחוני

גיבוש תכנית  
הפעלה למוקד  

מיקום,    -בטחוני 
מימון ודרכי  

 הפעלה

מוקד שעובד  
עם  24/7

סד"פ לכל 
משימה  
ויכולות  

 טכנולוגיות. 

בוצעה פגישת  3רבעון 
התנעה ביחד עם 

  SEE-Uחברת 
להפעלת מוקד  

ישנו   רואה.
תקציב ופיילוט  

יחל בתחילת 
 שנה.

המבקרת   65%
השתתפה 

בפגישה 
כחלק 

מעריכת  
דוח על 
המוקד  
 היישובי

      

שיפור  
מערך 

הכניסה 
 ליישוב

התקשרות עם  
חברת תכנון,  

הסדרת 
סטטוטורית,  
אישור קמ"ט  

 תחבורה

תכנית  
מפורטת  

ומאושרת  
למכלול 
הכניסה 
החדש, 

לרבות שלבי  
 ביצוע

ישנה תוכנית   3רבעון 
זמנית. העבודות  

יחלו במהלך 
 החודש.

50% 
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

איתור וגיוס  
מקורות  

תקציביים מול  
גורמי הממשלה 

לביצוע מכלול 
 הכניסה ליישוב

  30%גיוס 
מהעלות 
 הנדרשת

עובר   -לא בוצע  4רבעון 
לשנה הבאה 

)מדובר על מימון  
 לסעיף קודם( 

0% 
       

בניית  
ושיפור 
מערך 

החירום  
 במועצה

הכנת 
המועצה  
 לחירום

המעוצה תהיה  
מוכנה ומתורגלת  

לעבוד כמערך  
 חירום כולל.

ביצוע 
תוכנית  

עבודה מלאה 
של  

פקע"ר,ביצוע 
תרגיל חירום  

מועצתי  
  4מלא,ביצוע 

 ועדות מל"ח. 

בוצעו התרגילים   4רבעון 
שנכתבו ע"י  

עורף. פיקוד ה 
  2בנוסף בוצעו 

תרגילים נוספים  
בכדי להעלות את  

רמת המוכנות  
לחירום של  

 המועצה. 

100% 
       

תשתית   הנדסה 
טכנולוגיות  

וקידום  
השירות  
לתושב  
)שירות  

 דיגיטאלי(

הקמת  
  gisמערכת 

והטמעת  
שכבות  
ומידע  
 נידרש

הטמעת מערכת   
GIS   שתבחר

 במרכז

תחלת  
פעילות תוך   

חודשים   3
מהיום סיום  

המכרז. 
בניית  

הבסיס  
התשתיתית  

 תוך שנה 

השכבות  דצמבר 
הבסיסיות  

למחלקת הנדסה 
הוטמעו כולן  

נקבעה הדרכה 
 לעובדי הנדסה

100% 
 

הקמת   2005332750
מערכת 

GIS 

 
אין   100 תב"ר

 חריגה

  7הטמעת 
 שכבות

 
  10הוטמעו 

 שכבות
100% 

 
הקמת   2005332750

מערכת 
GIS 

 
אין   100 תב"ר

 חריגה

סריקת  
תיקי הבנין  

של כל 
מחלקת  
 הנדסה

סריקת תיקים לפי  
חלוקה גאוגראפית  

 )שכונות( במנות. 

  -סריקת כ
20% 

מהתיקים  
 600)לפחות 
 תיקים( 

בשלב ראשון   יוני 
נסרקו ונשלחו  

 300לארכיב 
תיקים. בדצמבר  
נשלחו לסריקה  

תיקים   300 -כ
נוספים. ובסיום  
הסריקה יישלחו  

 לארכוב.

הוצג  100%
למבקרת  

דוח אקסל  
המפרט את  

שימת  ר
תיקים  

 שנסרקו 

 gis -בתוך ה 
     

אירכוב כל 
הארכיון 
הקיים  

 היום

שמירת תיקי  
פרויקטים וארכיון  

בכללי ע"י חברת 
 אירכוב מוסמכת 

סיום אירכוב  
 כל התיקים 

 20%נשלחו  יולי
מהתיקים  

 לארכוב

25% 
 

 gis -בתוך ה 
  

 - 100 תב"ר
מתב"ר 

 gis -ה 

אין  
 חריגה
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לו"ז  תפוקות  משימות  יעד תחום ליבה  מחלקה 
 לביצוע 

בדיקת ביצוע  
 המשימה 

שיעור 
עמידה  

 ביעד 

בדיקה  
איכותית  
של ביצוע 
המשימה  

 )מדגם( 

מס' סעיף  
תקציב  
 שוטף

שם  
הסעיף  

 התקציבי 

סכום תקציב  
שוטף  

תקציבי)באלפי 
 ש"ח( 

סכום   תב"ר
תב"ר 

)באלפי  
 )₪ 

בדיקת  
עמידה  
ביעד 

 התקציבי 

תשתית  
תכנונית  

לתכנון ארוך  
 טווח 

הכנת 
תכנית אב  
למים ביוב  
ותיעול כלל  

 ישובי 

התכנית תתבצע 
בשלבים, שלב א  

יהיה ניגזרת מתוך  
התכנית הכללית  
ויתמקד בפתרון  

תחנת הסניקה  
וטיפול  בחיבור  
 לשכונת עתודות 

קבלת תכנית  
 אב

התקבלה תכנית   מרץ
אב, ממתינה  

לאישור רשות  
 המים

תכנית אב   100%
למים הוצג  

בפני 
 המבקרת

      

נת הכ
תכנית אב  
כוללנית  
 לאורנית 

הכנת תכנית  
מתאר מנחה 

לחמש עשרה שנה  
הקרובות מתוכן  

תוכלנה לצאת  
תכניות נקודתיות  

 כניגזרת. 

קבלת תכנית  
אב מסודרת  

כולל ניגזרות  
לתכניות  

מפורטות  
תכנית דו  

 שנתית 

נעשתה רק   דצמבר 
בדיקה מקדימה ,  

כרגע אין מקור  
 תקציבי 

10% 
 

אין מקור  
 כספי
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 מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור 

 
 2021 יוני 2            

 סיון תשפ"א כ"ב                                     
 

                          
 
 
 

 
 

 :  אבנושבדיקה דוח  .3
 

מילוי בעפר של השטח ליד 
אולם הספורט בסמוך לשכונת 

 עתודות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוגש ע"י: חני בריקמן
 מבקרת מועצה מקומית אורנית 
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 :21.7.21 -תגובת ראש המועצה לדוח הביקורת  מ
 

 חני שלום,
 

 קראתי בעיון את דוח הבדיקה,
 עולה כי איסוף הנתונים, המסמכים והבירור העובדתי הינו מקיף וממצא,

 ומהווה בסיס מהימן לבדיקה.
 

 יחד עם זאת, 
 הדעת המשפטית, המקובלת על הביקורת,לאור חוות 

 המועצה תקפיד יתרה בכניסה למקרקעין בתחום שיפוט של המנהל האזרחי בעתיד. 
 

 תודה על הבדיקה.
 ניר ברטל

 ראש המועצה המקומית אורנית
 

  רקע .1

ב ועדוב שנערכה  הביקורת  הנושא:  15.2.21  -ת  את  לבדוק  הביקורת  התבקשה  של  ,  בעפר  מילוי 

 (.בהתאמה, השטח-ו רועיהא)להלן:  עתודותסמוך לשכונת השטח ליד אולם הספורט 

 פרטי האירוע .2

פירוט שלבי האירוע  כפי שמשתקף מבדיקת הביקורת את האירוע    להלן  והשתלשלות העניינים, 

 באמצעות החומר שנאסף והפגישות שנערכו:

החלה עבודה של מילוי עפר בשטח הצפוני לאולם הספורט בסמוך לשכונת    2019בחודש מרץ   .2.1

  ארע   הואהביקורת    להערכת  אולם,  האירועארע    שבו  המדוייקהמועד    אותר)לא  עתודות  

  2019  למרץ  26  ביום  בפייסבוקבנושא שפורסם    לפוסט  בהתאם  זאת,  2019  מרץ  חודש  מהלךב

 .  (המועצה"י ע

מדובר בעודפי עפר שמקורו בעבודות  כי   נטען שנערכו עם גורמים מקצועיים במועצה,משיחות  .2.2

הקבלן פנה לאורנית ולישובים נוספים ביו"ש לצורך פינוי העפר, שפיכתו ויישור    - הרכבת בת"א  

להעברת    2019לפברואר    24קיים מסמך היתר קמ"ט איכות סביבה מיום    -  ללא עלות השטח  

 הפסולת לאורנית ולישובים נוספים. 

ישבות במנהל האזרחי ע"י מהנדסת המועצה במסגרת  ד התי בדיקה שנערכה עם רמ"במסגרת   .2.3

אינו  , נמסר על ידו כי מדובר בשטח שהוא השטחבירור המעמד המשפטי של צורך ל בדיקה זו,

בנוסף פרטית.  אדמה  אלא  מדינה,  לא    , אדמת  הרישום  אך  ראשוני,  לרישום  בקשה  קיימת 

 הסתיים )קיים חיסיון על הרישום(.

ועצה רשומה )פוסט( בפייסבוק, ובו ציינה כי העבודה בשטח פרסמה המ  2019למרץ    26ביום   .2.4

בוצעה לצורך מיגור הלישמניה ושפני הסלע שאותרו בשטח זה, אשר שימש כמזבלה יישובית  
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, שבשטח זה 2018לדצמבר    19ווטרינר המועצה קבע בחוות דעת מיום    -זמן רב והיווה מפגע  

 קיימים בתי גידול של שפני סלע. 

בפייסבוק, בו הביע התנגדות לעבודת    (פוסטרשומה )  הישוב  פרסם תושב  2019למרץ    26ביום   .2.5

העפר המתבצעת בשטח האמור, מסיבות שונות לטענתו, כגון: השטח אינו שייך למועצה    מילוי

פיקוח ובקרה על העבודה  וואין למועצה אישור של בעל הקרקע; היעדר היתר, חוזה, תכניות  

המתבצעת. כמו כן, אין באזור מסלעות ושפני סלע למרות טענת המועצה, ויש בעיה עם מקור  

יין התושב כי לטענתו כוונת המועצה הינה בניית רחבת חנייה ציבורית  בנוסף, צ החומר וטיבו.

 ללא היתר לכך. 

 התקבל מכתב עו"ד חב' דלתא להשקעות ולמסחר )קרני שומרון( בע"מ    2019למרץ    27ביום   .2.6

המועצה  החברה)להלן:   מבצעת  אותן  העבודות  את  לאלתר  להפסיק  מהמועצה  דרש  בו   ,) 

ר  הליכי  ומתקיימים  מאחר  מדובר  בשטח,  לכן  הנדון,  השטח  על  החברה  ע"ש  במנהל   ישום 

 מכתב    2019למרץ    28בפלישה לקרקע פרטית והסגת גבול. במענה לכך, שלחה המועצה ביום  

כוונה   ללא  הציבור,  לבריאות  דאגתה  במסגרת  בשטח  פועלת  היא  כי  הדגישה  בו   לחברה, 

ביום   החברה  עו"ד  שלח  המועצה,  מכתב  בעקבות  חזקה.   מכתב    2019מרץ  ל  31לתפוס 

 המהווה גם סיכום פגישה שנערכה בין המועצה לחברה בנושא, ובו ציין כי החברה לא תפעל  

חזקה   לתפוס  המועצה  בדעת  ואין  מאחר  בשטח,  המועצה  של  פעולותיה  המשך   למניעת 

 בשטח.

בהמשך    2019למרץ    27ביום   .2.7 כי  צויין  בו  הסביבה,  איכות  מקמ"ט  מכתב  המועצה   קיבלה 

 יתן למועצה להכנסת עודפי עפר לטיפול במסלעות שפני הסלע באורנית, ובהתאם  לאישור שנ 

 לחוו"ד הווטרינר בנוגע לשטח האמור, השטח נמצא בהליכים משפטיים. לכן עד להחלטה על  

שנכנס   החומר  של  דיגום  לבצע  נדרשת  המועצה  בנוסף,  ייעצרו.  העבודות  הקרקע,   בעלות 

   .לשטח האמור

מאי   .2.8 בשטח    2019בחודש  קרקע  דיגום  דוח  המועצה  חיצונית.    באמצעותביצעה   חברה 

מסוכנת   ואינה  מזהמים  חומרים  מכילה  אינה  הקרקע  הדיגום,  לתוצאות   בהתאם 

 לאוכלוסייה. 

 פרטים נוספים שהועלו בשיחות עם הגורמים המקצועיים:   .2.9

)אותרה התכתבו - דאז  המועצה  יועמ"ש  בע"פ את  עדכן  ראש ראש המועצה  בין  במייל  ת 

 המועצה ליועמ"ש( . 

( בנוכחות: ראש המועצה, המנכ"ל הקודם  2.5נערכו פגישות עם התושב )ראה סעיף  -

ומהנדס המועצה הקודם, לנוכח חששותיו כי כוונת המועצה הייתה בניית חניון  

 למשאיות, אולם הובהר לו כי לא זאת כוונת המועצה. 

 ונעצרו בעקבות החלטת הקמ"ט, אולם רוב העבודה בוצעה. העבודות נמשכו כשבוע וחצי  -
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  מטרות הביקורת .3

 ועדת הביקורת ביקשה, כאמור, מהמבקרת לבדוק ככלל את האירוע.  

של האירוע והשתלשלות העניינים באמצעות החומר   לאחר שהביקורת ערכה בחינה מעמיקה

(, החליטה הביקורת כי ההיבט המשמעותי והרלוונטי  4)כמפורט בסעיף  שנאסף והפגישות שבוצעו

האם כפי  משפטי, במסגרתו ייבדק: - ביותר להתמקד בו בבדיקת האירוע  הינו ההיבט החוקי 

 שמשתקף מתהליך האירוע, המועצה פעלה בתחום סמכותה ובהתאם להוראות החוק.

הביקורת   בידי עובדות, זאת באמצעות המסמכים והחומרים שעלהאיסוף על   התבססה  הבדיקה

 אתרם, המהווים תימוכין לבדיקה. ל

 מתודולוגיית הבדיקה  .4

 שיחות שהתקיימו עם גורמים מקצועיים רלוונטיים: /פגישות   .4.1

 ראש המועצה  -

 מנכ"ל המועצה הקודם -

 גזבר המועצה  -

מהנדסת המועצה אשר פנתה גם לרמ"ד התיישבות המנהל האזרחי לצורך בירור המעמד   -

 המשפטי של השטח 

 המועצה הקודם מבקר  -

 וטרינר המועצה  -

בוצעה על ידי הביקורת פניה לתושב הישוב, אשר העלה את הנושא ברשתות החברתיות   -

 לצורך קבלת מידע נוסף, אולם הביקורת לא נענתה על ידו.

 במסגרת פניות ופגישות עם הגורמים המקצועיים, נאספו כל החומרים הרלוונטיים לבדיקת     .4.2

הב    ביד  עלה  אשר  חוו"ד  הנושא,  הסביבה,  איכות  מקמ"ט  מכתבים  כגון:  לאתרם,   יקורת 

מכתבים     שבוצע,  קרקע  דיגום  דוח  בנושא,  חברתיות  רשתות  פרסומי  המועצה,   וטרינר 

 רלוונטיים בנושא ועוד.   

החוקי .4.3 ההיבט  את  לבדוק  מנת  בסעיף  -על  )כמפורט  ליועמ"ש  3משפטי  הביקורת   פנתה   ,)

ד עו"ד שחר בן עמי(, לצורך קבלת חוו"ד משפטית, אשר ממשר  –המועצה )עו"ד עודד בקרמן  

חוק.   להוראות  ובהתאם  סמכותה  בתחום  פעלה  המועצה  האירוע,  במסגרת  האם   תבחן 

למידע   בהתאם  האירוע  של  ומעמיק  פרטני  תיאור  ליועמ"ש  נשלח  חוו"ד,  קבלת  לצורך 

לו   נשלחו  ובנוסף,  הפר כל  שהתקבל,  כולל  שאותרו,  בנושא  המסמכים  ברשתות  צילומי  סום 

 החברתיות. 

 תוצאות הבדיקה  .5

בנסיבות המקרה שתוארו  "  כפי שצויין, תוצאות הבירור מסתמכות על חוו"ד משפטית, על פיה:

ורית לפעול אך ורק בתחום הרי שקיימת הצדקה לסטייה מהכלל לפיו על הרשות הציב ...

וכפי שהובהר העבודות שבוצעו נעשו לצורך הסרת מפגע תברואתי אשר גבל בתחום    ..שיפוטה.
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כמו כן, עסקינן בעבודות אשר ...השיפוט של המועצה ואשר עלול היה לפגוע בתושבי המועצה

אשר התיר את ביצוע העבודות בתחום ואף נתן    –בוצעו בתחום שיפוט גלילי של המנהל האזרחי 

 הקרקע.הנחיות לביצוע ניטור של  

עוד נציין כי התקבל היתר קמ"ט איכות הסביבה לביצוע השלכה של עודפי העפר במגרש ובנוסף,  

 כפי שנמסר המועצה לא נדרשה להוציא כספים מקופתה לביצוע העבודות לרחבת ציבור תושביה. 

אף הטענה לפלישה למקרקעין פרטיים לכאורה, אין בהם בכדי לקבוע כי המועצה פעלה שלא  

אשית התקבל אישור המנהל האזרחי לביצוע העבודות, שנית חברת דלתא, אשר טענה  כדין, ר

לזכויות לכאוריות במקרקעין התירה )אף אם בדיעבד( את ביצוע העבודות ולפיכך, גם אם נפל  

פגם לכאורי בכניסת הרשות למקרקעין מבלי שניתנה לכך הודעה לבעלי הזכויות, הרי שפגם 

 מכתבם לרשות לבצע העבודות.כאמור נרפא, כאשר התירו ב 

פעלה עפ"י  הרי שהרשות המקומיתאסמכתאות שהובאו, הוהמפורטות בשים לב לנסיבות  

 . "דין

 נספח א'   –כפי שנשלחה מעו"ד עודד בקרמן מצ"ב חוו"ד משפטית 

 

 –כמפורט בגוף הדוח, הביקורת לא מצאה פגם בהיבט החוקי  בוצעה  לאור הבדיקה המעמיקה ש 

 במלואה. משפטי של האירוע, ומקבלת את חוו"ד המשפטית

 

 בברכה,                                                                                                                  

 חני בריקמן                                                                                                  

 מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור                                                                             
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 3נספח א': חו"ד עו"ד עודד בקרמן מיום 
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