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מבוא
המועצה אחראית להקמה ותחזוקה של תשתיות מים וביוב ביישוב ,לצורך אספקה
שוטפת של שירותי מים וביוב לצרכðים .בהתאם לכך המועצה מפðה משאבים רבים
להקמה והפעלה של מערכות תשתית ,רכישת מים מחברת מקורות ,אגירתםð ,יטורם
והולכתם בצðרת העירוðית לציבור הצרכðים ,גביית אגרות מים ,סילוק השפכים ,ועוד.
ðיהול ðכון של משק המים אמור להבטיח אספקה סדירה ובאיכות גבוהה של מים
לציבור הצרכðים ,תוך יעילות כלכלית ומðיעת בזבוז משאבים.
בחוק עזר לשוהם )אספקת מים( התש"ðה ð 1995 -קבעו כללים לðיהול "מפעל המים"
במועצה ,ובכלל זה לגבי אופן החיבור לרשת המים העירוðית ,התקðות מדי מים,
החלפת צרכðים ,אופן השימוש במים ,תעריפי אגרות ,ועוד" .מפעל מים" הוגדר בחוק
כמתייחס לאביזרים כגון בריכת מים ,ציðור ,משאבה ,וכן מבðה ,מתקן או ציוד אחר
המשמשים לשאיבת מים ,אגירתם ,העברתם ואספקתם .בחוק העזר גם ðקבע כי מðהל
מפעל המים יהיה מי שמוðה לתפקיד על ידי ראש המועצה.
במועד עריכת הביקורת מðהל מפעל המים היה גזבר המועצה ,ומðהלת מחלקת המים
הועסקה בגזברות והיתה כפופה אליו ישירות .הטיפול בקריאות מדי המים ובהוצאת
חיובים לצרכðים התבצע במחלקת הגביה ,והאחריות על תחזוקת תשתיות מים וביוב
היתה של מחלקת תחזוקה ,הכפופה למðהל אגף איכות הסביבה )כיום אגף שפ"ע(.
הביקורת ðועדה לבחון היבטים שוðים בðיהול משק המים ,ובכלל זה הðיהול הכספי,
קיום ðהלים ,תכðיות עבודה ,כוח אדם ,ממשקי עבודה ,מיפוי מערך המים ,תחזוקת
תשתיות ,פחת המים ,בקרה על תקיðות חיובי מים ,טיפול בפðיות למוקד ,ועוד.
הביקורת קיימה פגישות עם גזבר המועצה ,מðהלת מחלקת המים ,מðהלת מחלקת
הגביה ,מðהל אגף איכות הסביבה )שפ"ע( ,מהðדס המועצה ,מðהל מחלקת תחזוקה
וסגן מðהל המחלקה ,מהðדס מים המספק למועצה שירותי ייעוץ ,ועובדים ðוספים.
במהלך הביקורת ðבדקו ðהלים ,דוחות גביה ,תכתובות ,מסמכים וקבצים רלווðטיים,
כולל התעריפים הקיימים במערכת ) (EPRוהתאמתם לðתוðי רשות המים ,קבצי
המציגים את ðתוðי חיובי המים בשðים האחרוðות ,וðתוðים רבים ðוספים.

Excel

טיוטת הדוח הועברה כמקובל לעיון הגורמים המבוקרים ,לצורך קבלת התייחסותם
לממצאים ולהמלצות הביקורת.
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עיקרי הממצאים וההמלצות
במועד הביקורת ðמצאו פערים בין הגדרת תפקידה של מðהלת מחלקת המים עפ"י
ðתוðי המכרז והרישום במשאבי אðוש ,לבין אופן ביצוע עבודתה בפועל .במחלקת
המים לא הועסקו עובדים מלבד מðהלת המחלקה ,ובהעדר עובד שטח היא ðאלצה
לבצע בעצמה בדיקות שוðות ,או לבקש מעובדי התחזוקה לטפל בכך .יצוין כי לאחר
סיום הביקורת ,מðהלת מחלקת המים הועברה לאגף שפ"ע והוכפפה למðהל האגף.
הביקורת המליצה לשקול העסקת עובדי שטח במחלקת המים ,שיאפשרו למðהלת
המחלקה להפעילם ישירות לצורך ביצוע בדיקות מהירות ושיפור השירות לתושבים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי בחודש אפריל  2021החל לעבוד באגף
מהðדס מים בחצי משרה בתפקיד מðהל תפעול תחת מðהלת מחלקת המים ,שתפקידו
לרכז את ðושא תשתיות ומערכות המים ,ללוות ולהדריך את עובדי התחזוקה בעבודה
השוטפת עפ"י התקðים הðדרשים ,ולטפל בהכðת תכðיות רב שðתיות לשדרוג מערכות
ותשתיות המים והביוב בהתאם לתכðית אב המים .מðהל האגף גם ציין ,כי מחלקת
המים צריכה לכלול את מðהלת המחלקה ,מðהל תפעול )מהðדס מים במשרה מלאה(,
 2רכזי תחזוקה מקצועיים )אðשי שטח במשרה מלאה( ויועץ חיצוðי בחצי משרה,
כאשר מחלקת תחזוקה ðותðת מעטפת חיצוðית במקרים חריגים.
מומלץ שהðהלת המועצה תבחן מחדש את התאמת מצבת כוח האדם במחלקת המים
לצרכים ולמשימות המחלקה ,בשים לב להתייחסותו של מðהל האגף לטיוטת הדוח.

.2

למðהלת מחלקת המים לא ðיתðו סמכויות להפעלת עובדי התחזוקה או קבלðים ,ולא
התאפשר לה לקדם או לקבוע סדרי עדיפויות לגבי הðושאים שבטיפול .כמו כן ,לא
ðיתðו לה סמכויות מול עובדי מחלקת הגביה בðושאים הקשורים למיםð .מצא כי
הטיפול בðושא המים ðוהל על ידי מספר גורמים במקביל ,מבלי שהיה גורם מרכזי
שיðחה ויערוך מעקב שיטתי אחר אופן הטיפול בðושא.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי למðהלת מחלקת המים אין סמכויות
כðדרש בחוק המים ,והטיפול בðושא המים והביוב מðוהל במקביל ע"י מספר גורמים
כאשר כל אחד מושך לכיווðו מבלי שיהיה גורם מרכזי אחד שירכז ,יðחה ,ילווה ,יתווה
ויערוך מעקב שיטתי בðושא הראשון במעלה ביישוב .מðהל האגף גם ציין כי באחריות
המועצה לדאוג להטמעת מחלקת המים ברשות ,להקðות סמכויות למðהלת מחלקת
המים ולוודא שכל האגפים יכירו במחלקת המים ובסמכויותיה ,ועד אז הוא לא רואה
שיðוי מהותי באופק.
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גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי יש לעדכן את סמכויות מðהלת מחלקת
המים בעקבות העברתה לאגף שפ"ע ,והפעלת מחלקת הגביה תיעשה על ידו בלבד.
לדבריו ,כל מידע שðמצא בגביה בעיקר במערכת  EPRצריך להיות שקוף לחלוטין
למðהלת מחלקת המים ,וכל מידע הקשור לצריכות מים ,בעיקר צריכות מים לגיðון,
צריך להיות שקוף לגזבר שהוא מðהל מפעל המים.
מומלץ להגדיר באופן ברור בðוהלי העבודה את סמכויות מðהלת מחלקת המים
מול האגפים והמחלקות במועצה ,המטפלים בðושאים הקשורים למשק המים.
.3

במועד הביקורת לא ðמצא תיעוד לפגישות עבודה קבועות בין מðהלת מחלקת המים
למחלקת הגביה לצורך עדכוðים ותיאום המעקב והבקרה בðושא חיובי מים ,ומðהלת
מחלקת המים לא היתה מעודכðת לגבי אופן הבקרה בחלק מהðושאים שטופלו בגביה.
בðוסף ,לא ðמצא תיעוד לפגישות עבודה עם מðהל מחלקת תחזוקה לצורך קבלת
עדכוðים בðושא תחזוקת תשתיות מים ותיאום דרכי העבודה ,ועם עובדי אגף הðדסה
לצורך עדכון ותיאום ממשקי העבודה בðושאים הקשורים לתשתיות המים.
מומלץ לשפר את ממשקי העבודה בין מðהלת מחלקת המים למðהלת מחלקת הגביה
באמצעות פגישות עבודה קבועות ,ותיאום סדרי המעקב והבקרה בðושא חיובי מים.
בðוסף ,מומלץ לשפר את ממשקי העבודה של מחלקת המים עם מחלקת תחזוקה
ועם אגף הðדסה ,באמצעות עדכוðים שוטפים ופגישות עבודה בðוגע לתשתיות המים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה לשיפור ממשק העבודה בין
מחלקת המים למחלקת הגביה באמצעות פגישות עבודה קבועות ,מתקבלת ותיושם.
מðהל האגף הוסיף כי ההמלצה לשיפור ממשק העבודה עם אגף הðדסה מתקבלת ,אך
ההמלצה לשיפור ממשק העבודה עם מחלקת תחזוקה איðה ישימה ,ויש צורך לבðות
את מחלקת המים כיחידה עצמאית בלתי תלויה ,כשמחלקת תחזוקה ðותðת מעטפת
חיצוðית רק במקרים חריגים .עוד ציין מðהל האגף ,כי קיים חוסר שיתוף פעולה עם
מחלקת המים מצד הגזברות ,מחלקת הגביה ,מחלקת תחזוקה ואגף הðדסה במספר
ðושאים שצויðו על ידו )תגובה מפורטת של מðהל האגף בðושא מוצגת בסעיף  6בדוח(
וכתוצאה מכך קיים קושי גדול בהתðהלות ובתפקוד מחלקת המים ומðהלת המחלקה,
שכל תפקידה בימים אלו היðו כיבוי שריפות ומתן מעðה לתושבים .לדבריו ,הגורמים
ה"ðל מתעלמים ולא מכירים במחלקת המים ובסמכויותיה ,והמחלקה צריכה להתðהל
באופן עצמאי ללא תלות במחלקות ואגפים אחרים ,עם מצבת כוח אדם מתאימה.
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מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי אין יחסי גומלין תקיðים בין
המחלקות בðושא המים ,ומכיוון שהðושא לא קיבל ðפח במועצה ,קשה מאוד לאðשים
ותיקים לשðות הרגלים ישðים .לדבריה ,מחלקת המים וðיהול "מפעל המים" על כל
היבטיו מתקיים ומתבצע תחת מðהל אגף שפ"ע ,והתðהלות לתפארת בתחום המים
איðה מסתכמת רק בפחת ðמוך או באחוזי גביה גבוהים .מðהלת המחלקה גם צייðה
כי על מðת שהמלצות הביקורת ירקמו עור וגידים ðדרש לערוך עדכון  /שיðוי ארגוðי עם
חידוד תחומי האחריות ויחסי הגומלין בין הðדסה ,תחזוקה ,מים ,גביה וגזברות,
ולוודא יישום של עבודת המערכת.
מומלץ שהðהלת המועצה תðקוט בצעדים הðדרשים להטמעת השיðוי הארגוðי בðוגע
למחלקת המים ,במטרה לשפר את התיאום ושיתוף הפעולה בין המחלקות והאגפים
הרלווðטיים ,בשים לב לðושאים שצויðו בהתייחסותו של מðהל האגף לטיוטת הדוח.
.4

ðמצא כי מðהלת מחלקת המים קיבלה ייעוץ מקצועי ממהðדס מים חיצוðי ,באמצעות
פגישות עבודה קבועות וסיורים משותפים באתרי בðייה ,ובמוקדי מים ðוספים ברחבי
היישוב .לביקורת ðמסר כי במקביל לפגישות עם מðהלת מחלקת המים ,מהðדס המים
עדכן ישירות את עובדי מחלקת הגביה בðושאים שוðים שהופðו אליו ,לעיתים מבלי
שמðהלת מחלקת המים עודכðה על כך.
מומלץ לכתב את מðהלת מחלקת המים על כל פðיה לבירור או קבלת מידע המועברת
למהðדס המים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה מיושמת.

.5

במועד עריכת הביקורת ,לא ðמצא במחלקת המים רישום מרוכז של הðושאים שעלו
בפגישות עבודה או בסיורים שערכה מðהלת המחלקה עם מהðדס המים .העדר תיעוד
של המידע היה עלול לייצור קושי לקיים באמצעותו הליך של למידה והפקת לקחים.
מומלץ להקפיד על רישום שוטף של סיכומי פגישות וסיורים עם מהðדס המים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר מתקבלת.
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מאחר ומערכת המוקד כוללת ðתוðים חשובים בתחום המים ,עיבוד ðתוðי הקריאות
עשוי לסייע בהערכת הטיפול המבוצע על ידי גורמים שוðים האחראים על הðושא.
ðמצא כי למðהלת מחלקת המים לא קיימת גישה לכלל קריאות המוקד בתחום המים,
אלא רק לקריאות המתייחסות למדי הקר"מ שהותקðו אצל התושבים.
מומלץ לעדכן את הרשאות מðהלת מחלקת המים ,כך שיתאפשר לה לצפות בכלל
קריאות המוקד העירוðי בתחום המים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה לעדכן את הרשאות מðהלת
מחלקת המים לצפות בכלל קריאות המוקד העירוðי בðושא מים ,מיושמת בימים אלו.

.7

ðמצא כי מðהלת מחלקת מים ðתðה מעðה לתושבים שפðו אליה ישירות ,אולם בחלק
מהמקרים הפðיה ואופן הטיפול לא ðרשמו במערכת המוקד העירוðי .כתוצאה מכך
לא קיים תיעוד מלא לכל הפðיות שטופלו על ידי מðהלת המחלקה.
מומלץ להקפיד על רישום כל הפðיות במערכת המוקד ,על מðת לאפשר תיעוד מסודר
והפקת לקחים לגבי טיפול בתקלות חוזרות.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר להקפיד על רישום של
כל הפðיות במוקד לצורך תיעוד מסודר והפקת לקחים לגבי טיפול בתקלות חוזרות,
מיושמת בפועל.

.8

ðמצא כי במערכת  GISבמועצה לא קיימת תשתית כוללת לתחום המים ,אלא רישום
של ðתוðים חלקיים המתייחסים למדי צרכðים פרטיים בלבד .מðהל מחלקת תחזוקה
מסר לביקורת ,כי "הðתוðים במערכת מבוססים על מפות שðלקחו ממðו הכוללות
ðתוðים רלווðטיים למצב שלפðי כ 20-שðה".
מומלץ להיערך לקיום פרויקט מקיף אשר יאסוף תיעוד מכלל הגורמים במועצה
באשר לתשתיות המים ביישוב ,ולאחר בחיðתו לעדכן את המידע במערכת .GIS
מומלץ להקים במערכת  GISשכבה ðוספת של תקלות בðושאי מים ,ולעדכן אותה על
סמך ðתוðי התחזוקה והמוקד העירוðי בתדירות שלא תפחת מפעם ברבעון ,באחריות
בעל תפקיד שירכז את הðושא.
מומלץ שאחת לתקופה יוצגו למהðדס המועצה ,מðהל אגף שפ"ע ומðהל מפעל המים
המקטעים בהם אירעו תקלות חוזרות ,לצורך הפקת לקחים והכðת תכðיות עבודה.
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מהðדס המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי הוא מקבל את ההמלצה .המהðדס
הוסיף כי מערכת  GISמהווה פלטפורמה לתיעוד ואיסוף ðתוðים מרכזים לכלל מחלקות
המועצה ,ולפי תפיסתו ,על מðת לשפר ולייעל את מערך הטיפול והאחזקה של מערכות
המים ,הביוב והðיקוז ,יש לראות ב  GIS -כלי עבודה מרכזי .עוד ציין המהðדס ,כי הוא
ממליץ שיהיה גורם אחראי שיזין את המערכת אחת לחודש במיפוי תקלות ואופן
טיפולם ,ואחת לשðה ייערך דוח מסכם לצורך בחיðת דרכי הפעולה וקביעת תכðית
עבודה שðתית או רב שðתית לטיפול מערכתי בתקלות ,כשיתוף פעולה בין הגורמים
השוðים במועצה  -אגף שפ"ע ,תחזוקה ,מחלקת המים ואגף הðדסה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר להיערך לקיום
פרויקט מקיף אשר יאסוף תיעוד מכלל הגורמים מיושמת בימים אלו ,וישðם קשיים
מול מחלקת המחשוב ואגף הðדסה.
.9

במועד הביקורת ,למðהלת מחלקת המים לא היתה גישה למערכת  ,GISעל מðת לאפשר
לה להסתייע בðתוðי תשתיות המים לצורך הפעילות השוטפת ,ולערוך בקרה על עדכון
המערכת בעקבות השיðויים שבוצעו בתשתיות.
מומלץ שלמðהלת מחלקת המים תיðתן הרשאת גישה למערכת  GISשתאפשר לה
להסתייע בðתוðי תשתיות המים לצורך הפעילות השוטפת ועריכת בקרה בðושא.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי המלצת המבקר למתן הרשאת גישה
למðהלת מחלקת המים למערכת  ,GISמיושמת בפועל.

 .10עד למועד הביקורת המועצה טרם הפעילה את שירותי המים והביוב באמצעות תאגיד,
כðדרש עפ"י חוק תאגידי מים וביובð .מצא כי המועצה ביקשה מספר פעמים לקבל
פטור מחובת תאגוד ואף הגישה בזמðו עתירה לבג"צ בðושא ,אך פעולות אלו לא הðיבו
תוצאות ,כמוסבר בדוח .בחודש יוðי  2019המועצה פðתה לשר הפðים ,שר האוצר ושר
האðרגיה בבקשה חוזרת למתן פטור מחובת תאגוד משק המים והביוב ,בה צוין
שהמועצה מספקת לתושביה מעðה מקצועי והולם בתחום המים והביוב ותמשיך
לעשות כך גם בעתיד .על בסיס הðתוðים שהוצגו בפðייה ,המועצה ביקשה להיעתר
לבקשתה לðיהול משק מים וביוב באמצעות המועצה ,ולפטור אותה מחובת התאגדות
בהסכמת ואישור הגורמים הרלווðטיים .בðוסף ,המועצה ביקשה להאריך את המועד
לחובת ההתאגדות ,עד למתן ההחלטה בבקשתה .לביקורת ðמסר כי עד כה טרם ðיתן
למועצה הפטור המבוקש מחובת תאגוד משק המים והביוב ,וגם לא הוארך למועצה
המועד לחובת ההתאגדותð .מצא כי למרות האמור ,המועצה טרם הקימה תאגיד מים
וביוב כðדרש עפ"י החוק ,וממשיכה להפעיל בעצמה את מפעל המים.
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מומלץ לערוך בירור מול היועץ המשפטי והגורמים המוסמכים לגבי ההשלכות של
העדר יישום הוראות החוק ע"י המועצה בðושא ההתאגדות ,ובמקביל ,לבחון מחדש
את היתרוðות מול החסרוðות של המשך ההפעלה העצמאית של מפעל המים והביוב.
מðהל אגף שפ"ע התייחס בתגובתו לטיוטת הדוח גם לðימוקים שðיתðו ע"י המועצה
לקבלת הפטור מחובת תאגוד ,המפורטים בהרחבה בהמשך הדוח .לגבי הðימוק
"פעילות יעילה לתחזוקת והפעלת תשתיות המים" ציין מðהל האגף כי קיים פער בין
הðימוק לבין הðתוðים שבידיו ,וציין כי חוזים של קבלðי תחזוקה איðם מיושמים בפועל
ואין ðיצול מקסימלי של סעיפי המכרז ,אין פיקוח על קבלðי משðה ,אין יומðי עבודה,
לא בוצעו בדיקות בלוחות חשמל של מערכות מים וביוב ,לא בוצעו עבודות תחזוקה
במתחמים ע"י הקבלðים ,ולא בוצעו טיפולים שוטפים לגðרטורים ,משאבות ,בקרים,
לוחות חשמל ,ועוד.
לגבי הðימוק "פעילות יעילה לתחזוקת והפעלת תשתיות המים" ציין מðהל האגף כי
להערכתו פחת המים הðמוך ðובע מכך שתשתית המים יחסית חדשה ,ובשðים
הקרובות ðוכל להבחין בעליה של פחת המים בשל "הזדקðות" התשתית וחוסר
בתכðית רב שðתית לשדרוג התשתית.
לגבי הðימוק "שמירת איכות מים תקיðה וגבוהה" ציין מðהל אגף שפ"ע בתגובתו,
כי בהתאם לחוק המים ðדרשת הרשות לבצע סקר תברואי אחת ל  10שðים ,סקר
שמעולם לא בוצע ,ובימים אלו המועצה בחרה ביועץ לביצוע סקר תברואי שיחל
בעבודתו בימים הקרובים.
לגבי הðימוק "מיגון מתקðי המים" ציין מðהל האגף כי המועצה איðה עומדת
בדרישות המשרד לביטחון מים כלל ,כפי שצוין בðימוקים לפטור ,וביקש להזכיר שעל
מאגרי המים ומערכות המים להיות המקומות המוגðים ביותר ביישוב .בðוגע למיגון
סייבר למערכות מים ציין מðהל האגף כי מערכות המים והביוב חשופות ללא הגðה
מיðימלית ,ולראיה מספר הפריצות שבוצעו למערכות ושיבשו את אספקת המים
ליישוב .לדבריו ,עפ"י הðחייתו ובהתייעצות עם מðהל מערך הסייבר של המשרד
לביטחון המים ,הוחלט על התקðת מערכת הגðה למתן פתרון מיידי ,ובימים אלו החל
בעבודתו היועץ למיגון סייבר לצורך ביצוע סקר מקיף ומתן המלצות.
מומלץ כי במסגרת בחיðת המשך ההפעלה העצמאית של מפעל המים ע"י המועצה,
תילקח בחשבון גם התייחסותו המפורטת של מðהל אגף שפ"ע לðימוקי המועצה
לקבלת הפטור מחובת תאגוד.
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 .11במועד עריכת הביקורת לא ðמצאה במחלקת המים תכðית עבודה שðתית המבוססת
על תכðית האב למים שצויðה בדוח ,האמורה להתייחס בין היתר לתשתיות העירוðית
ולאופן הבקרה והפיקוח על כלל הגופים המטפלים בתחום המים ,בהסתמך על בסיס
ðתוðים מעודכן המאפשר ðיתוח ועיבוד ðתוðים.
מומלץ להכין תכðית עבודה שðתית למחלקת המים שתתייחס גם לאופן הטיפול
בתשתיות העירוðיות ,ולדרכי המעקב והבקרה על הגורמים המטפלים בתחום המים.
מומלץ שתכðית העבודה תוכן ע"י מðהלת מחלקת המים בשיתוף עם מהðדס המים,
ותוגש לאישור מðהל האגף הממוðה עליה ,מðהל מפעל המים והðהלת המועצה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר להכין תכðית שðתית
למחלקת המים עם התייחסות לטיפול בתשתיות ,מיושמת בימים אלו ,אולם התכðית
תוכל לצאת לפועל רק כאשר כלל הגורמים ישתפו פעולה עם מðהלת מחלקת המים.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי התכðית תוגש למðהל מפעל המים,
על מðת שיאתר משאבים כספיים לביצועם.
ð .12מצא כי ההגדרות הðכללות בðוהלי העבודה בðושא המים איðן אחידות ,והðהלים
הקיימים איðם מתייחסים למðהלת מחלקת המים ולבקרות הðדרשות להיערך על ידה.
מומלץ להקפיד שכל הðהלים בðושא המים יכללו הגדרות ברורות ואחידות.
מומלץ כי הðהלים יוכðו בשיתוף מðהלת מחלקת המים ומðהל אגף שפ"ע ,ויכללו גם
התייחסות לבקרות המבוצעות על ידי מðהלת המחלקה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי בימים אלו האגף שוקד על הכðת
ðהלי עבודה רבים החסרים בתחום המים ,ופירט את ðושאי הðהלים וסטטוס הטיפול
בהם .מðהל האגף גם ציין כי המלצת המבקר לכתיבת ðהלים אחידים ðמצאת בביצוע.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי היא הכיðה ðוהל מסכם
בðושא :החלפות ,התקðותð ,יתוקים ,העתקות של מדי מים חכמים ,שעודכן בתאריך
 ,21.11.20ועם הבðתה יותר את התפקיד היא ממשיכה לשכתב את הðהלים.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי יוכðו ðהלים בשיתוף מðהלת מחלקת
המים ומðהלת מחלקת הגביה.
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ð .13מצא כי אחוז פחת המים הממוצע במועצה בשðים  ,2014 – 2019עמד על כ .5% -
יצוין כי במוðחי תקבולים ,אבדן הגביה בשðת  2019בעקבות פחת מים בשיעור 4.7%
עמד על כ .₪ 750,000 -במועד הביקורת ,לא ðמצא תיעוד לכך שמðהלת מחלקת
המים לקחה חלק בðיתוח מרכיבי הפחת ,לצורך קבלת החלטות יישומיות שðועדו
להקטין את אחוז הפחת באמצעות טיפול בתשתיות ,בקרה בðושא גðיבות מים ,ועוד.
מומלץ שמðהלת מחלקת המים תכין בכל שðה ,בשיתוף עם מðהל מחלקת תחזוקה,
דוח לגבי כמות אובדן המים כתוצאה מפיצוצים בצðרת העירוðית ואיתור גðיבות מים.
מומלץ שפעם במספר שðים יוכן דוח מקצועי על פחת המים התפעולי ,במקביל לדוח
פחת המים הרישומי המוכן בכל שðה על ידי מחלקת הגביה.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי קיים מעקב דו חודשי לפחת
שוטף שמבוצע על ידי מðהלת מחלקת הגביה ,ומðהלת מחלקת המים מעודכðת ויש לה
גישה לצפייה בðתוðים.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי היא עורכת סיורים בשטח
מיומה הראשון בתפקיד ואף גילתה גðבי מים ,ולראשוðה הופקו דוחות אכיפה בðושאי
מים ואף בוצעו הערכות צריכה  +תלוðה במשטרה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי ההמלצה שמחלקת המים תכין בכל
שðה בשיתוף עם מחלקת תחזוקה דוח לגבי כמות אובדן המים כתוצאה מפיצוצים
ואיתור גðיבות מים איðה ישימה ,מאחר ועובדי מחלקת תחזוקה מביעים התðגדות
להתðהלותם מול מחלקת המים ולא משתפים פעולה .מðהל האגף גם ציין ,שמתקבלת
המלצת המבקר להכין פעם במספר שðים דוח מקצועי על פחת המים התפעולי.
 .14במטרה לצמצם את פחת המים ðיתן להכין תכðית עבודה להחלפת תשתיות בקווים
שבהם אותרו ðזילות רבות ,לבצע החלפה תקופתית של מדי מים כדי להבטיח מדידות
צריכה מדויקות ,לייצור אזורי מדידה ) (DMAעל מðת שיהיה אפשר למקד את הטיפול
באזורים שבהם פחת המים גבוה יחסית ,ולערוך בקרה על תקיðות הצðרת העירוðית
באמצעות איתור מהיר של ðזילות סמויות ע"י שימוש במכשור ייעודי ,הטמעת מערכת
לðיטור קבוע של רשת המים לצורך איתור ðזילות באמצעות חיישðים לאורך הצðרת,
או מערכת לאיתור ðזילות באמצעות אðומליות של עליה בספיקה .במועד הביקורת,
לא ðמצא תיעוד לביצוע כל הפעולות שצויðו לעיל ,ובכלל זה קיום תכðית עבודה
מתוקצבת להחלפת קווי מים שבהם אותרו ðזילות רבות ,מיפוי אזורי מדידה,
ושימוש בכל האמצעים הטכðולוגיים הקיימים לאיתור ðזילות.
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למרות ששיעור הפחת במועצה ðמוך ביחס לממוצע הארצי ,מומלץ לבחון את
השימוש באמצעים האמורים ,כדי לצמצם את פחת המים ולמðוע את גידולו בעתיד.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה מתקבלת.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי שיעור פחת המים במועצה ðמוך ביחס
לממוצע הארצי ,וðמוך מפחת מקובל של .8%
 .15המועצה התקשרה עם חברה קבלðית לצורך טיפול בðזילות מים ופיצוצים בצðרת
שðמצאת באחריות המועצה .הðיהול השוטף והבקרה בðושא בוצעו ע"י מðהל מחלקת
תחזוקה וסגן מðהל המחלקה .במועד הביקורת לא ðמצא במחלקת המים תיעוד
לקבלת ðתוðים ממחלקת תחזוקה לגבי כמות פיצוצי המים בתקופה האחרוðה,
והערכת אובדן המים שðגרם מהפיצוצים והשפעתו על חישוב פחת המים .כמו כן,
לא ðמצא תיעוד לעריכת דיוðים משותפים של מחלקת המים ומחלקת תחזוקה בðוגע
להיקף הפיצוצים בצðרת שאירעו בתקופה האחרוðה ,והצורך בהחלפת תשתיות
מסוימות במטרה למðוע פיצוצים חוזרים.
מומלץ שמðהלת מחלקת המים תקבל ממחלקת תחזוקה דוחות רבעוðיים המפרטים
את כמויות הðזילות והפיצוצים שאירעו בצðרת העירוðית ,ואת אומדן כמויות המים
שאבדו כתוצאה מכך.
מומלץ לבצע בחיðה תקופתית בשיתוף מðהל מחלקת תחזוקה ומðהלת מחלקת המים
באשר לצורך בהחלפת קווים עירוðיים כתוצאה מפיצוצים חוזרים בצðרת העירוðית.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההתקשרות עם החברה הקבלðית
איðה ðותðת מעðה מלא לצרכי הרשות ,והמכרז היðו במחיר הפסד ,מה שגורם לקושי
בביצוע עבודות מול הקבלן .מðהל האגף הוסיף כי אין פיקוח בשטח של עובדי הרשות
על עבודת הקבלן ,ומחלקת תחזוקה איðה מתעדת את התקלות והבעיות ואין רישום
ביומðי עבודה .לדבריו ,המלצת המבקר בðושא קבלת דוחות רבעוðיים או דוחות בכלל
ממחלקת תחזוקה איðה ישימה ,מאחר ועובדי מחלקת תחזוקה מביעים התðגדות
להתðהלותם מול מחלקת המים .מðהל האגף חזר על המלצתו להקמת מחלקת מים
בלתי תלויה במחלקות ואגפים אחרים ,וציין שהðושא ðמצא בטיפולו.
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מðהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ðכון להיום מחלקת תחזוקה
איðה מעורבת בðעשה בפיתוח המים והביוב ,ויש מðהלים שיועדו לכך .לדבריו ,במשך
שðים מחלקת תחזוקה עבדה ותחזקה את רשת המים והביוב בצורה הכי טובה ,ולכל
תקלה או פיצוץ מים או זליגת ביוב עמדה ביעדים של ðוהל מים וביוב ,וגם לאור
המאמצים לשפר את השירות לא קיבלה אפילו תקציבים לכך ,אבל עמדה ביעדים.
עוד ציין מðהל המחלקה כי לא קיים ðוהל תקין לתיקון מהיר של פיצוץ או זליגה,
ומחלקת תחזוקה לא עצמאית לביצוע מהיר של תיקון מיידי כמו בעבר ,וצריך לקבל
הוראות מתי יתוקן הפיצוץ.
 .16המועצה התקשרה עם חברה קבלðית ðוספת ,לצורך תחזוקת מערכות המים והביוב,
הכוללות מתקðי מים ,משאבות ,מתקðי אגירה ,ועוד .במועד הביקורת ,לא ðמצא
במחלקת תחזוקה תיעוד לעריכת בקרה שוטפת על אופן פעילות החברה ,מלבד אישור
החשבוðות החודשיים והעברתם לגזברות .בקרה בðושא אמורה לכלול רישום של
עבודות האחזקה האמורות להתבצע במתקðי המים והביוב בפורמט של דוח חודשי,
בו יצוין אם העבודות בוצעו כðדרש ובתדירות שðקבעה .יצוין כי במועד הביקורת גם
לא ðמצאה במחלקת תחזוקה תכðית עבודה חודשית או שðתית הכוללת בקרה בðושא.
מומלץ שמחלקת תחזוקה תערוך בקרה שוטפת על עבודות האחזקה במתקðי המים
והביוב המבוצעות על ידי החברה ,ותכלול את הðושא בתכðיות העבודה.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי כבר בשבוע הראשון לעבודתה
באגף שפ"ע מðהל האגף יזם פגישה במתקðי המים והביוב והמצב היה בלתי מתוחזק
בלשון המעטה ,וðקבעה פגישה דחופה עם מðכ"ל החברה המתחזקת.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי חוזים של קבלðים המועסקים על ידי
הרשות במתן שירות ותחזוקה של מערכות המים והביוב ,איðם מיושמים בפועל,
ואין פיקוח עליון של מחלקת תחזוקה על הקבלðים .לדבריו ,לא בוצעו בדיקות בלוחות
חשמל של כלל מערכות המים והביוב ,לא בוצעו עבודות תחזוקה ,כגון תיקוðי צבע,
שילוטð ,יקיון המתחמים וצביעה של כל מערכות האיðסטלציה ,סעיפים המופיעים
בחוזה ועליהם מבוצע תשלום חודשי לקבלן .בðוסף ,לא מולאו יומðי עבודה יומיים
שðחתמו בסוף יום ע"י הגורם המוסמך במועצה ,והמצב התחזוקתי לוקה בחסר בלשון
המעטה .מðהל האגף גם צירף לתגובתו תמוðות המתארות את המצב התחזוקתי של
מתקðי המים והביוב ,וציין שעם העברת מחלקת המים לאגף שפ"ע ובשל התערבותו
האישית לעריכת סיורים בשטח ,בוצע שדרוג ושיפוץ של המתקðים.
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 .17במועד הביקורת ,לא ðמצאה תכðית עבודה רב שðתית מתוקצבת לביצוע תחזוקה
מוðעת של תשתיות מים ,הכוללת החלפת צðרת עירוðית החל מהשכוðות הוותיקות.
גזבר המועצה המשמש כמðהל מפעל המים מסר לביקורת ,כי אין צורך בהכðת תכðית
עבודה רב שðתית להחלפה יזומה של צðרת המים העירוðית החל מהשכוðות הישðות,
מאחר והתשתיות אמורות להחזיק שðים רבות ואין הצדקה להחלפתם ללא קבלת
איðדיקציות לריבוי ðזילות בקו מסוים .עוד ðמסר ,כי בשðים קודמות הוחלפו קטעים
מסוימים של צðרת בעקבות ריבוי ðזילות שðגרמו מליקויים באופן הðחת התשתיות,
או בעקבות פגיעות ðקודתיות בצðרת המים במהלך ביצוע עבודות תשתית אחרות.
לאור ההסברים שðמסרו ע"י מחלקת תחזוקה ,הביקורת ממליצה לקבל חוות דעת
מקצועית ממהðדס המים או מחברה חיצוðית ,לגבי ðחיצות תכðית עבודה רב שðתית
מתוקצבת להחלפה מדורגת של צðרת המים העירוðית בשכוðות הוותיקות.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי בðיגוד לעמדת הגזבר ,יש להכין
בהקדם תכðית רב שðתית לביצוע שדרוג מערכות המים והביוב ,וזאת בהתאם
לממצאי צילום קווים עתידי שיבוצע במסגרת התכðית הרב שðתית .מðהל האגף גם
ציין כי ההמלצה בðושא קבלת חוות דעת מקצועית ממהðדס מים או מחברה חיצוðית
ובðושא הכðת תכðית עבודה רב שðתית לתחזוקה מוðעת של תשתיות המים והביוב,
מתקבלת ,אך הדבר מצריך הקצאת תקציב ומשאבים .מðהל האגף הוסיף כי ðיתן
לחסוך את הייעוץ ,מכיוון שðדרשת תכðית רב שðתית וðדרש להקצות את המשאבים
לטובת בðיית התכðית.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי לאור ההסברים שלעיל ,התכðית תועבר
למðהל מפעל המים.
 .18במחלקת המים או במחלקת תחזוקה לא ðמצא תיעוד לביצוע מעקב שיטתי אחר
כמויות וסוגי התקלות בתשתיות המים בכל שכוðה ,לצורך תכðון תחזוקה מוðעת
שעשויה להקטין את היקפי התקלות השוטפות ועלויות התיקוðים .מעקב כאמור יכול
להתבסס על הפקת דוחות ðיהוליים ממערכת המוקד העירוðי ועל רישום מרוכז של
תקלות חוזרות .בðוסף ,במערכת ה GIS-לא ðמצאה שכבה של תקלות בתשתיות המים,
המאפשרת איתור מקטעים שבהם אירעו תקלות חוזרות והכðת תכðיות עבודה בðושא.
מומלץ שתכðית העבודה השðתית לביצוע תחזוקה מוðעת של תשתיות המים תתבסס
בין היתר על איתור מוקדי בעיות עפ"י ðתוðי התחזוקה ומערכת המוקד העירוðי,
ואיתור מקטעים שבהם אירעו תקלות חוזרות באמצעות מערכת ה .GIS -
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מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי מקובלת המלצת המבקר להכין
שכבת  GISשל תקלות ובעיות של תשתיות מים וביוב לצורך קבלת החלטות עתידיות
ותיעוד התקלות על כל קו .מðהל האגף גם ציין כי ðעשתה פðיה לאגף הðדסה לבðיית
שכבה  -עד עתה ללא מעðה  -וקיים קושי מול מחלקת המחשוב להטמעת הטכðולוגיה.
מðהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי הוא לא ראה שקיימת טבלת
מעקב לפיצוצי מים ,הכוללת את מיקום הפיצוץ וכמויות המים שאבדו ,וגם אין תיעוד
של כמויות מים הðצרכות באירועים הðערכים ביישוב .מðהל המחלקה גם ציין כי
ðדרשת השקעה בתשתיות המים והביוב ,כולל החלפת מכסי ביוב ,החלפת מגופים,
ועבודות יזומות לתחזוקת צðרת מתיישðת.
 .19בבדיקה מדגמית של חשבוðיות קבלðים ðמצא כי מðהל מחלקת תחזוקה אישר אותן
כפי הðדרש ,אך הן לא הועברו לאישור מðהלת מחלקת המים לפðי העברתן לגזברות.
מומלץ לשקול העברת חשבוðיות בðושא תשתיות מים לאישור מðהלת מחלקת המים
טרם העברתם לגזברות ,לצורך בקרה ומתן אפשרות לבירורים לגבי ביצוע העבודה.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי מאז הגעתה לאגף שפ"ע
ðושא ההזמðות בתחום המים והביוב כולל קליטת חשבוðיות ,מðוהל ומתבצע על ידה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי בðוגע להמלצה שחשבוðיות בðושא
תשתיות מים יועברו לאישור מðהלת מחלקת המים – האגף התחיל ביישום תהליך זה,
אולם לעיתים ðתקלים באי ידיעה על עבודות בשל התðגדות מחלקת תחזוקה לשתף
פעולה עם מחלקת המים .מðהל אגף שפ"ע גם ציין כי מחלקת תחזוקה איðה מפעילה
את הקבלðים בפועל ,והדבר מתבצע כיום על ידי מðהל האגף ומðהלת מחלקת המים.
 .20לביקורת ðמסר כי החברה המספקת שירותי אחזקה של מתקðי המים והביוב אחראית
גם על בדיקת לחץ המים ועל ויסות לחצי המים בתשתיות המועצה .במועד הביקורת,
לא ðמצא במחלקת תחזוקה תיעוד לעריכת מעקב שוטף אחר ביצוע בדיקות לחצי מים
ע"י החברה ואופן הטיפול בבעיות של לחץ מים בצðרת העירוðית ,ולא ðמצא ðוהל
המסדיר את תדירות ואופן ביצוע הבדיקות בðושא .בðוסף ,במחלקת המים לא ðמצא
תיעוד לקבלת דיווחים ממחלקת תחזוקה לגבי ממצאי הבדיקות של וסתי המים.
מומלץ לכלול בתכðית העבודה של מחלקת תחזוקה עריכת בקרה על פעילות החברה
בðוגע לתקיðות לחצי המים ,ולעגן את תדירות ואופן ביצוע הבדיקות בðוהל כתוב.
מומלץ שמחלקת המים תערוך בקרה בðושא באמצעות קבלת דיווחים תקופתיים
ממחלקת תחזוקה.
18

דוח מבקר המועצה

מועצה מקומית שוהם

מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי ההמלצה לכלול בתכðית העבודה
של מחלקת תחזוקה עריכת בקרה בðוגע לתקיðות לחצי המים ביישוב איðה ישימה,
שכן אין למחלקה את המקצועיות והידע הðדרשים לðושא .מðהל האגף גם ציין כי
ההמלצה שמחלקת המים תערוך בקרה בðושא באמצעות קבלת דיווחים ממחלקת
תחזוקה איðה ישימה ,מאחר ובמחלקת תחזוקה מביעים התðגדות להתðהלותם מול
מחלקת המים ואיðם משתפים פעולה.
 .21במועד עריכת הביקורת ,לא ðמצא במחלקת המים תיעוד לעריכת דיוðים או קבלת
החלטות בðושא לחץ המים בתשתיות העירוðיות.
מומלץ להסדיר את הטיפול בðושא לחץ המים בשיתוף עם מðהלת מחלקת המים
והגורמים המקצועיים ,ולערוך רישום מסודר של סיכומי הדיוðים וההחלטות בðושא.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי מתקבלת המלצת המבקר להסדיר
את הטיפול בðושא לחץ המים בשיתוף עם מðהלת מחלקת המים ,ולערוך רישום
מסודר של סיכומי הדיוðים וההחלטות.
 .22בחודש יולי  2017המועצה התקשרה עם חברה לצורך התקðת מדי מים במערכת
קריאה מרחוק )קר"מ(ð .מצא כי מועד תום הטיפול בתקלות במערכת ע"י החברה
איðו מעוגן בהסכם ,כך שהמועצה לכאורה חשופה למצב שבו עובדי התחזוקה שלא
הוכשרו לכך יאלצו בשלב מסוים לתקן תקלות במערכת הקר"מ.
מומלץ לברר מול הגזברות והיועץ המשפטי את תקופת אחריות החברה על הטיפול
בתקלות במערכת הקר"מ ,ולבחון את האפשרות להכשרת עובדי התחזוקה בהתאם.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח שההמלצה לברר מול הגזברות והיועמ"ש
את תקופת האחריות של החברה על הטיפול במערכת הקר"מ מתקבלת ,והוא המליץ
לבצע הגדלה של המכרז הקיים עבור השירות הðדרש ,בכפוף לאישור היועמ"ש.
עוד ציין מðהל האגף ,כי ההמלצה לבחון את הכשרת עובדי התחזוקה איðה ישימה,
שכן במחלקת תחזוקה מביעים התðגדות להתðהלות מול מחלקת המים ולא משתפים
פעולה ,וכן בשל עומס העבודה הקיים במחלקת תחזוקה .מðהל האגף גם ציין מספר
בעיות שהיו לדעתו במכרז הקר"מ ,המפורטות בסעיף  15בדוח.
 .23במועד עריכת הביקורת לא ðמצא תיעוד לכך שמחלקת המים מבצעת בקרה אחר
תקיðות שידור ðתוðי הקר"מ ,למעט סקירה ראשוðית של דוח "אי שידור מדי מים".
הביקורת המליצה שמחלקת המים תבצע בדיקות מדגמיות בשטח על מðת לוודא
את תקיðות שידורי מדי הקר"מ למערכת .EPR
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מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה מתקבלת ומתבצעת באופן
שוטף על דעתה של מðהלת מחלקת המים ,ויחד עם זאת יש צורך בהקמת מחלקת
מים בלתי תלויה במחלקות ובאגפים אחרים ,הכוללת מצבת כוח אדם משלה.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח שהיא עורכת בקרה אחר תקיðות
מדי המים )קר"מ( במספר אופðים .לדבריה ,היא עוברת ביישוב כדרך אגב ליד מד מים
ובודקת אותו באמצעות צילום המד ,והשוואת הקריאה לקריאה המשודרת במערכת.
בðוסף ,היא עורכת בקרה בעת זיהוי תקלה כלשהי שהמערכת מתריעה עליה ,כגון
חבלה ,מגðט ,אי התקדמות ,וכד' ,וכן בעת הבדיקות הלוגיות של מחלקת הגביה.
 .24במועד הביקורת ðמצאה התאמה בין התעריפים לצרכðים ביתיים של רשות המים
לבין התעריפים הקיימים במערכת הגביה במועצה .עם זאתð ,מצא כי במערכת
קיימות הגדרות שוðות באשר למהות השימוש של ðכסים דומים .לדוגמאð ,כסים
שלעיתים סווגו כמוסדות חיðוך ולעיתים כמוסדות ציבור ,דבר העלול לגרום לעיוותים
בדוחות בקרה או דוחות ðיהוליים המציגים צריכה לפי מהות השימוש.
מומלץ שמðהלת מחלקת המים בשיתוף מðהלת מחלקת הגביה יבחðו את ðכוðות
הסיווגים הקיימים ,לצורך שיפור התיעוד וטיוב הדוחות המופקים מהמערכת.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח שההמלצה מתקבלת ,ומðהלת מחלקת
המים עושה זאת עצמאית מהיום שðקלטה.
 .25לביקורת הוצג טופס דיווח אותו ðדרש הצרכן למלא על מðת לעדכן את מספר הðפשות.
לביקורת ðמסר כי ðכוðות הðתוðים בטופס ðבדקת באמצעות ðתוðי מרשם האוכלוסין
של תושבי המועצה .גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי באחריות מðהלת
מחלקת המים לייצור ממשק בין ðתוðי מרשם האוכלוסין לבין מערכת הגביה ).(EPR
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה כי לא מבוצע עדכון חודשי ,ויש להוסיף בדוח
המלצה כי יש לבצע איðטגרציה בין מערכת מרשם האוכלוסין להטמעת הðתוðים
במערכת הגביה ,והðושא צריך להיות באחריות מðהלת מחלקת המים.
מומלץ להסדיר בðוהל העבודה את הגורם האחראי לביצוע עדכון מספר הðפשות
במערכת הגביה אחת לחודש ,עפ"י ðתוðי מרשם האוכלוסין ,ולשפר את המעקב
והבקרה השוטפת בðושא.
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 .26במקרים בהם לא ðיתן לקבל את ðתוðי הצריכה באמצעות קריאת מדי המים ,החשבון
התקופתי הðשלח לצרכן ðערך על בסיס הערכה ,ולא על בסיס ðתוðי הצריכה בפועל.
ðמצא ,כי במהלך  8חודשים בשðת  2019בוצעו במועצה  2,116קריאות בהערכה.
במועד הביקורת ,לא ðמצא במחלקת הגביה תיעוד לבחיðת קריאות בהערכה שבוצעו
בתקופה שמעבר לחצי שðה ,במטרה להביא לחיוב תקין ומדויק לפי צריכת המים
שבוצעה בפועלð .מצא כי מðהלת מחלקת המים לא עורכת בקרה על קריאות בהערכה,
אם באמצעות בדיקה מדגמית של קריאות בהערכה החוזרות על עצמן מעבר למספר
תקופות חיוב ,ואם באמצעות יציאה לשטח לצורך בדיקה פיזית של מד המים.
הביקורת המליצה שמðהלת מחלקת המים תבצע מידי חודש בשיתוף עם מðהלת
מחלקת הגביה בדיקות מדגמיות של קריאות בהערכה שבוצעו לאורך מספר תקופות
חיוב ,שיכללו סיורי שטח לבדיקת הסיבות לכך.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר מתקבלת.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי מומלץ שמðהלת מחלקת המים תבצע
מידי חודש בשיתוף עם איש השטח בתחום המים ,בדיקות מדגמיות של קריאות
בהערכה שבוצעו לאורך מספר תקופות חיוב .לדבריו ,מומלץ שהבדיקות יכללו סיורי
שטח לבחיðת הסיבות לקריאות בהערכה לאורך זמן ,וממצאי הבדיקות יתועדו
במחלקת המים וידווחו באופן שוטף למðהל מפעל המים .עוד ציין הגזבר ,כי ממצאי
הבדיקות יועברו באופן שיאפשר למחלקת הגביה לעדכן את הðתוðים ,והעתק מהן
יועבר למðהל מפעל המים.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי מחלקת הגביה לא עדכðה בעת
הערכות מים לתושבים ,למעט צריכות הערכה למדי הגיðון ,מכיוון שðציג מטעם חברת
הגביה הפסיק לצאת לקריאות מדי מים .לדבריה ,כל ההערכות של מדי הגיðון עוברות
אצלה בדיקה והðושא מורכב ומצריך השקעה רבה מצידה ,והיא כבר סיימה לסרוק
 3שכוðות וðמצאו אי התאמות רבות ,והיא מðחה את מחלקת הגביה לתקן בהתאם.
עוד צייðה מðהלת המחלקה ,כי כיום עם מדי הקר"מ שהותקðו בכל בית בישובð ,ושא
ההערכות כמעט ולא קיים.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח שההמלצה לא רלווðטית מאחר
ויש מדי קר"מ ,וראוי להמליץ שמðהלת מחלקת המים תבצע בדיקות אימות בין
שידורי הקריאות לבין מדי המים בשטח )בדיקת אמיðות שידור קריאה( ותפעל לתיקון
הליקויים במדי המים מול החברה המתקיðה את מערכת הקר"מ ,ולתיקון הליקויים
בצðרת מול התחזוקה.
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ð .27מצא כי כל אחד מעובדי מחלקת הגביה ,כולל עובדים שאיðם עוסקים באופן ישיר
בðושא המים ,הוא בעל הרשאה לבצע פעולות במערכת  EPRבתחום חיוב וגביית
תשלומי מים ,כולל תיקוðי קריאות מדי מים ,עדכון מס' ðפשות ,הקמת עצי מים ,ועוד.
מומלץ להסיר הרשאות למשתמשים אשר איðם ðדרשים לבצע באופן שוטף פעולות
בתחום החיוב והגביה של תשלומי מים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח שההמלצה מתקבלת.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה כי הסרת ההרשאות מומלצת ביותר.
 .28במועד הביקורת לא ðמצא תיעוד לכך שפעולות בעלות השלכה כספית מבוקרות על ידי
גורם ðוסף ,המאשר את פעולת המשתמש .פעולות הדורשות אישור משתמש ðוסף
כוללות תיקון ðתוðי קריאות מדי מים ,ועדכון מספר ðפשות בבית הצרכן.
מומלץ שמðהלת מחלקת המים תתאם עם גזבר המועצה ומðהלת מחלקת הגביה
את הפעולות הדורשות קבלת אישור של גורם ðוסף ,כבקרה על תקיðות הרישום
במערכת ,אשר תעוגן במסגרת ðוהלי העבודה.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי קיים תיעוד לתיקון קריאות
מדי מים ,ועדכון ðפשות מעוגן בחוק עד  6תקופות.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי ההמלצה שמðהלת מחלקת המים
תתאם עם הגזבר ועם מðהלת מחלקת הגביה את הפעולות הדורשות אישור גורם
ðוסף ,מתקבלת.
ð .29מצא כי במספר מבððים ðרשמה צריכה משותפת שלילית ,כתוצאה מכך שבמדי המים
הראשיים ðרשמה צריכה קטðה יותר מסך כל צריכות הדיירים .לביקורת הוסבר כי
צריכה משותפת שלילית יכולה לðבוע מתקלה במד המים ,מחישוב שגוי שðעשה
במערכת )עץ מים איðו תקין( ומבחירת מד שאיðו מתאים הðדסית לצרכðות במבðן.
ðמצא כי למרות שðערכו דיוðים בהם ðקבעו לוחות זמðים לבדיקה וטיפול במדי המים
במבððים ,בחלק מהם המשיכה להיות צריכה משותפת שלילית במשך תקופה ארוכה.
ðמצא מבðן שהיתה בו צריכה משותפת שלילית גם לאחר החלפת מדי המים הראשיים,
ומבðן שבו היתה צריכה משותפת שלילית כשðה וחצי לאחר שהוגשו לגביו ðתוðים
לצורך בדיקה .לביקורת ðמסר כי במקרים בהם הצריכה המשותפת שלילית ðשלח
למבðן טכðאי לצורך בדיקת מדי המים ,אולם מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה
לטיוטת הדוח כי מהיום שהיא בתפקיד לא ידוע לה על טכðאי שðשלח לשטח עקב
צריכה משותפת שלילית במבðן ,או על ממצאים שðמצאו על ידו לגבי מד המים.
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מומלץ שמחלקת המים תקבל באופן שוטף ממחלקת הגביה דוחות צריכה שלילית
משותפת שיועברו לבדיקה ע"י החברה ,ותðהל מעקב אחר אופן הטיפול בðושא.
מומלץ שמðהלת מחלקת המים תערוך בשיתוף מðהלת מחלקת הגביה בדיקה יסודית
של ðושא הצריכה המשותפת השלילית ,ותעביר את ממצאי הבדיקה לגזבר המועצה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר מתקבלת.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה צריכה להיות שמðהלת מחלקת
המים תעביר באופן שוטף לחברה המתקיðה את מערכת הקר"מ ,רשימה עדכðית.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי היא כבר החלה לערוך בירור
ומחקר בðושא ,והקבלן של החלפות המדים איðו מטפל בðושאים אלו .לדבריה ,המדים
הקיימים החכמים שðבחרו לא בהכרח מתאימים הðדסית ,והיא כבר התקדמה עם
רכישת מדים מדגם אחר לאכלוס חדש ,על מðת ללמוד את הצריכה המשותפת עם
מדים מסוג אחר .מðהלת המחלקה גם צייðה שמחלקת הגביה לא צריכה לטפל בðושא
אלא מחלקת המים ,ומחלקת הגביה מעבירה דוחות צריכה שלילית למחלקת המים.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה כי המעקב אחר צריכה שלילית משותפת הוא
באחריות מðהלת מחלקת המים ,ודוחות צריכה שלילית יועברו בהתאם לדרישות.
 .30לצורך איתור גðיבות מים ðדרש לבצע בקרה בשטח על קבלðים ,עסקים וצרכðים
פרטיים שלא מתקבלים בגיðם ðתוðי צריכה .בדיקות יזומות בðושא עשויות להגדיל
את ביטחון הציבור במקרה של חיבורים פירטיים לברזי כיבוי )הידרðטים( ,וכמובן
להקטין את אחוזי הפחת והפסדי ההכðסות .במועד הביקורת לא הועסק במחלקת
המים עובד שטח ,כפי שצוין ,ומðהלת המחלקה לא ביצעה באופן שוטף סיורים יזומים
בðיסיון לאתר גðיבות מים ביישוב.
הביקורת המליצה שתכðית העבודה של עובדי השטח שיועסקו במחלקת המים,
תכלול גם סיורים יזומים במוקדי מים ובאתרי בðיה.
במקביל ,מומלץ לבחון אפשרות שהפיקוח על הבðיה הðערך ע"י אגף הðדסה יכלול
גם בדיקות חיבורי מים באתרי בðיה ,ועדכון מחלקות המים והגביה על גðיבות מים.
בðוסף ,מומלץ לשקול להפעיל מעת לעת חברות המתמחות באיתור גðיבות מים,
בעיקר על ידי קבלðים בתחום הבðיה והשירותים.
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מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי מðהלת מחלקת המים עורכת מעקבים
באופן עצמאי ואף גילתה מקרי גðיבה  -והמלצת המבקר מתקבלת בכפוף לבðיה מחדש
של מחלקת המים כיחידה אחת עצמאית בלתי תלויה ,כאשר מחלקת תחזוקה ðותðת
מעטפת חיצוðית רק במקרים חריגים.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח שכיום היא עורכת סיורים
יזומים באזורי הבðיה ,כולל בתים פרטיים ,ויוצאת מידי פעם לשכוðת הדרים בליווי
עובד ורכב ביטחון .לדבריה ,אחת לחודש הקבלðים מצלמים עבורה את מדי המים
)כי כיום כבר מאוד מסוכן להיכðס לשטח( ובאתרי הבðיה יש לערב את מפקחי החכ"ל
שהשטח בטיפולם בכל שלבי הפיתוח .מðהלת המחלקה גם צייðה כי במקרה שðמצאת
גðיבת מים היא מעדכðת את הגזבר ,המðכ"ל ,אגף הðדסה ,החכ"ל ,ואת מחלקת הגביה
לצורך חיוב בהתאם להערכת צריכה כמקובל.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי מומלץ לבצע מעת לעת ועפ"י תכðית
עבודה ,פעולות לאיתור ðזילות ותקלות של גðיבות מים.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי חשוב ביותר לבצע בדיקות
ע"י חברות מתמחות באיתור גðיבות מים בתחילת שðה ובסוף שðה ,בðוסף לבדיקות
שיבוצעו ע"י איש שטח שיאתר גðיבות או שימוש לא חוקי גלוי לעין במהלך כל השðה.
 .31מאחר וטופס  4מתייחס גם לתחום המים ,מחלקת המים אמורה להיכלל בסבב
החתימות על הטופס ,על מðת שתוכל לוודא שבוצע חיבור תקין של המבðה לתשתיות
המים והביוב העירוðיותð .מצא כי מðהלת מחלקת מים איðה ðכללת במסגרת סבב
החתימות של טופס  ,4וכתוצאה מכך איðה מðהלת מעקב אחר הטפסים ולא יוצאת
לשטח כדי לוודא שהחיבורים לתשתיות המים והביוב בוצעו באופן תקין.
מומלץ לכלול את מðהלת מחלקת המים במסגרת האישורים הðדרשים למתן טופס .4
מומלץ לשמור העתקים מהאישורים במחלקת המים ,על מðת לאפשר בקרה על כך
שהתקðת מדי המים בוצעה באופן תקין.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר מתקבלת ,ויש צורך
שאגף הðדסה ישכיל לשלב את מחלקת המים כגורם מקצועי.
מהðדס המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי אגף הðדסה מעביר לאישור יועץ המים
של הרשות את כל הבקשות של בðייה רוויה ובðיה טורית ,מלבד בתים פרטיים ,והוא
הðחה את המפקח להעביר את כלל הבקשות כולל בתים פרטיים לאישור יועץ המים.
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מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי כיום מחלקת המים עדין
איððה ðכללת בסבב החתימות ,אולם מבצעת בשיתוף עם מהðדס המים )יועץ חיצוðי(
את כל הבדיקות הðדרשות .מðהלת המחלקה גם צייðה כי הוכðו הטפסים המוגשים
למחלקת הðדסה )תעודת גמר(.
 .32הפðיות שהופðו למוקד העירוðי בתחום המים ðרשמו בשתי קטגוריות עיקריות:
"תחזוקה  -מים" ו " -מðהל תחום המים"ð .מצא כי בקטגוריה הראשוðה ðפתחו
במערכת המוקד ð 10ושאים שוðים ,ואילו בקטגוריה השðיה ðפתח ðושא אחד בלבד
)"תקלות במערכת המים"(ð .מצא כי סיווגי הקריאות במערכת איðם מאפשרים פילוח
מיטבי של סוגי התקלות האפשריות ,בין היתר לצורך ðיתוח פחת המים .יצוין כי
בתאגידי מים וברשויות מקומיות מקובל בדרך כלל לסווג תקלות בתחום המים
בðושאים רבים ,כגון פיצוצים בקו ראשי  /משðי  /שטח פרטי  /חוסר הרקה למד מים,
מגוף לא תקין ,ברז ראשי לא תקין ,ריח במים ,עכירות גבוהה ,בעיה בלחץ מים ,ועוד.
מומלץ לעדכן את הקטגוריות וðושאי הפðיות בתחום המים במערכת המוקד העירוðי,
על מðת לאפשר פילוח מיטבי לפי סוגי התקלות.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה לעדכן את סיווגי הקריאות
מתקבלת ,וראוי לציין שקיים שת"פ מצוין בין מחלקת המים למוקד העירוðי.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח שהתוכðה במוקד העירוðי כיום
היðה  CT CONNECTוהיא רואה בה את כל הðתוðים על כל ðושאי התחזוקה.
 .33בשðים  2017 - 2019חל מידי שðה גידול במספר הקריאות שהתקבלו במוקד העירוðי
בðושא מים .בשðת  2018התקבלו  223קריאות יותר מהשðה קודמת )גידול של כ(40%-
ובשðת  2019התקבלו  35קריאות יותר מהשðה הקודמת .הגידול בהיקף הפðיות בשðים
האחרוðות ,עלול להצביע על צורך בשיפור התשתיות וברמת השירות הðיתן לתושבים.
הביקורת המליצה שמðהל "מפעל המים" ומðהלת מחלקת המים יערכו דיוðים
בשיתוף מðהל אגף שפ"ע ,מðהל מחלקת תחזוקה ומהðדס המים החיצוðי ,לצורך
בחיðת הסיבות לגידול שחל בהיקפי הפðיות למוקד בðושאי הפðיות שצויðו בדוח,
זמðי המעðהð ,יתוח תקלות קריטיות ,וכד'.
מומלץ שהדיוðים האמורים יתועדו ,ובסיומם יבוצע הליך מסודר של הפקת לקחים
והכðת תכðיות עבודה.
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מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר לעריכת דיוðים לצורך
בחיðת הסיבות לגידול שחל בהיקפי הפðיות ,מתקבלת.
 .34במועד הביקורת ,מðהלת מחלקת מים לא היתה מעורבת בðושא ההיערכות לחירום
של המועצה בתחום המים ,למרות שמחלקת המים היא הגורם האחראי על תחום זה.
מומלץ להעביר לעיוðה של מðהלת מחלקת המים את תכðית ההיערכות לחירום
של המועצה בתחום המים ,לצורך עדכון וקבלת התייחסותה לעיקרי התכðית.
מומלץ שמðהלת המחלקה תיבחן את ההיערכות בðושא בשיתוף עם מהðדס המים,
ותגיש את הערותיה לאחראי על ההיערכות לחירום במועצה עם העתק לוועדת מל"ח.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר מיושמת בפועל,
ולאחרוðה מחלקת המים התקשרה עם יועץ בðושא מים בחירום ,ויחד בוðים מחדש
את תיק החירום.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח בðוגע להיערכות לחירום,
כי יצאה הזמðה ליועץ חירום המכין סקר חדש ותקין.
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פירוט הממצאים ,מסקðות והמלצות

.3

ðתוðים כספיים
המועצה מðהלת את תחום המים והביוב כמשק כספים סגור ,באמצעות רישום
חשבוðאי בקרן ייעודית של מפעל המים ,שðועדה להבטיח את הפðיית כל התקבולים
וההכðסות בðושא לפיתוח ותחזוקה של תשתיות המים והביוב ביישוב.
להלן ðתוðי ההכðסות וההוצאות שðרשמו בתקציב קרן מפעל המים בשðים האחרוðות:
סעיף תקציבי
7000410210
7000410220
7000472510

7000911720
7000911721
7000911750
7000911751
7000911752
7000911753
7000911754
7000911755
7000911756
7000911757
7000911758
7000911759
7000911760
7000911771
7000911772
7000972 ....

2017

שם הסעיף
הכðסות
אגרת מים גביה שוטפת
אגרת מים פיגורים
השתתפות ביוב חבל מודיעין
סה"כ הכðסות
הוצאות
משכורת כוללת
חומרים  -שעוðי מים
שעוðי מים  -התקðה
עבודות קבלðיות
עבודות קבלðיות  -בחירום
עבודות קבלðיות  -דיגום מים
עבודות קבלðיות  -פיקוח וðיהול הðדסי
עבודות קבלðיות  -גביה  +יעוץ משפטי
עבודות קבלðיות  -תחזוקה
עבודות קבלðיות  -מוקד
עמלות בðקים וכרטיסי אשראי
העמסת תקציב עזר
פעולות כלליות ð -יהול
פעולות כלליות  -כללי
חשמל
אספקת מים
סה"כ  15סעיפים ðוספים בðושא ביוב
סה"כ הוצאות

* הðתוðים באלפי ש"ח.
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2018

2019

15,468
300
200
15,968

15,649
300
200
16,149

16,259
355
200
16,814

114
400
50
387
40
70
60
219
80
60
60
167
315
50
240
9,565
4,090
15,967

173
400
50
342
40
70
60
201
80
60
60
189
319
50
240
9,515
4,299
16,148

121
300
0
317
60
70
50
201
80
60
60
189
332
50
285
10,776
3,864
16,815
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להלן ðתוðים לגבי שיעור הגביה של אגרות מים וביוב במועצה בשðים האחרוðות:

אחוז גביה מהחיוב השוטף

2019

2017

2018

97.4%

98.1%

97.5%

* הðתוðים המציגים יחס גביה ב %-מכלל החיובים ,עפ"י הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לאותן שðים.

להלן התפלגות צריכות המים בשðת  2019לפי סוגים ,עפ"י הדיווח לרשות המים:
1,400,000
1,300,000
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

1,328,349

322,436
135,770

מגורים

גיðון
ציבורי

97,709

מוסדות

מסחר
ומלאכה

86,075

48,672

צריכה
אחרת

* הðתוðים בקוב.

להלן התפלגות צריכות המים במועצה לפי חודשי השðה:
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

* הðתוðים בקוב ,לפי ðתוðי הצריכה בשðת .2018
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רקע כללי
למועצה אין מקורות מים עצמיים ,וכל צריכת המים מסופקת ע"י חברת מקורות.
המים המסופקים ממקורות ðסðקים על ידי תחðות שאיבה לרשת העירוðית ולמילוי
בריכות אגירה .המועצה פועלת ללא תאגיד מים וביוב ,והטיפול במשק המים מבוצע
ישירות על ידי גורמי המועצה .הðיהול הכספי של משק המים והביוב מבוצע באמצעות
קרðות ייעודיות ,ולא במסגרת התקציב הרגיל .החיובים והגביה של אגרות המים
מבוצעים ע"י מחלקת הגביה ,ותחזוקת תשתיות המים מבוצעת ע"י מחלקת תחזוקה
באמצעות התקשרות עם קבלðים חיצוðיים.
המועצה מעסיקה חברה חיצוðית שבודקת את איכות המים המסופקים לצרכðים
באמצעות ברזי דיגוםð .תוðי הבדיקות מפורסמים באתר האיðטרðט של המועצה.
בשðים האחרוðות המועצה החליפה את מוðי המים שקריאתם בוצעה באופן פיזי,
למוðי מים המשדרים באופן אלחוטי את ðתוðי הקריאות )מערכת קר"מ(.
הבסיס הðורמטיבי
להלן החוקים והðהלים המשמשים בסיס ðורמטיבי לðיהול משק המים במועצה:









חוק המים ,תשי"ט – ;1959
חוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א – ;2001
חוק מדידת המים ,תשט"ו – ;1955
חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוðי חקיקה ליישום התכðית הכלכלית
לשðים  2009ו ,(2010-תשס"ט – ;2009
כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( ,תש"ðד – ;1994
חוק עזר לשוהם )אספקת מים( התש"ðה – ;1995
ðהלי עבודה פðימיים במועצה.
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עיקרי החקיקה
ההסדרים המשפטיים הקשורים לðיהול משאבי המים של ישראל ולקבלת החלטות
בתחום זה מתפרשים על פðי מספר דברי חקיקה ,כשהעיקרי שבהם היðו חוק המים,
התשי"ט – ) 1959להלן" :חוק המים"( ,אשר קובע כי "כל מקורות המים בישראל הם
קðיין הציבורð ,תוðים לשליטת המדיðה ומיועדים לצורכי תושביה ולפיתוח הארץ".
בהתאם לסעיף  112לחוק המים ,המתייחס לקביעת תעריפים לדמי מים ודירוגם,
התעריפים למים המסופקים על ידי רשויות מקומיותð ,קבעים על ידי שר הפðים,
בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכðסת .בהתאם לסעיפים  1-2לחוק
מדידת המים ,תשט"ו  ,1955 -הספקת המים תהא במדידה ,משמע ,תמורתם מחושבת
לפי יחידות כמות המים המסופקות; כמו כן ,בהתאם לסעיף  3לחוק זה ,הספקה
במדידה תהיה לכל צרכן לחוד .מðהל הרשות הממשלתית האמורה רשאי להתיר
הספקה משותפת במדידה למספר צרכðים.
צריכת המים ðקבעת עפ"י קריאות מד המים .עפ"י ההפרש בין הקריאה הðוכחית
לקריאה הקודמתð ,קבעת כמות הצריכה לחיוב ביחידות של מטר קוב )מ"ק( ðכון ליום
הקריאה.
בðיהול משק המים המוðיציפאלי לוקחים חלק מספר גורמים ,ובכלל זה רשות המים,
חברת מקורות ,רשויות מקומיות ,ותאגידי מים וביוב עירוðיים.
רשות המים  -רשות המים היðה גוף ממשלתי האחראי על הקצאת המים המופקים
במדיðת ישראל .סמכויות הרשות מוקðות לה מתוקף חוק המים התשי"ט.1959-
הרשות כפופה למשרד התשתיות הלאומיות והיא הרגולטור המקצועי בðושא משק
המים בישראל .בעבר ðקראה הרשות "ðציבות המים" ,אך במסגרת חוק ההסדרים של
שðת  2006הפכה ,החל מה 1-ביðואר  ,2007לרשות .רשות המים הוקמה עקב פיזור
סמכויות בðושאי המים בישראל בין מספר משרדים ממשלתיים ,והגעתה של ישראל
לסף משבר בðושא מאגרי המים שלה.
חברת 'מקורות'  -חברת המים הלאומית של מדיðת ישראל ,היא חברה ממשלתית
הפועלת תחת אחריות משותפת של משרד התשתיות הלאומיות ומשרד האוצר.
החברה ðוסדה בשðת  1937ומספקת כיום כ 80%-ממי השתייה בישראל וכ70%-
מצריכת המים בארץ .החברה פועלת כמפיק וספק של מים לפי הוראת חוק המים
התשי"ט ,1959-וכן מפעילה ומðהלת את מפעל המים הארצי בתוקף הסמכתה כרשות
המים הארצית לפי חוק המים .החברה מספקת מים למגזר הביתי ,לחקלאות
ולתעשייה.
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תאגידי מים וביוב  -עד ראשית שðות האלפיים אספקת שירותי המים והביוב היתה
באחריות הרשויות המקומיות .בשðת  2001התקבל חוק תאגידי מים וביוב,
התשס"א ,2001-שðועד להסדיר ולשפר את אופן הðיהול של משק המים והביוב
באמצעות העברתו מהרשויות המקומיות לתאגידים .מטרותיו העיקריות של החוק הן
ðיהול מקצועי ויעיל של משק המים והביוב העירוðי ,הפðיית הכספים הðגבים ממתן
שירותי המים והביוב להשקעות בתחום זה ,ומתן שירותים ברמה ðאותה לצרכðים.
יצוין כי חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוðי חקיקה ליישום התכðית הכלכלית לשðים
 2009ו  (2010 -תשס"ט  ,2009 -השלים את התמוðה ,בכך שהסדיר את ðושא הפיקוח
על ספקי המים הðוספים בתחום המוðיציפאלי .החוק העביר למועצת רשות המים את
הסמכות לקביעת התעריפים ואמות מידה לשירות באיגודי ערים וברשויות מקומיות,
וכן את הסמכות לקביעת אמות מידה לשירות ברשויות שלא הקימו תאגיד .בחוק
ðקבע ,בין היתר ,כי מועצת רשות המים תקבע בכללים ,אמות מידה והוראות לעðיין
הרמה ,הטיב והאיכות של שירותים בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב
שðותðת רשות מקומית לצרכðיה ,והבטחתם ברציפות ולאורך זמן.
.5

תחומי אחריות וחלוקת סמכויות

5.1

אחריות גורמים מטפלים
הגורם האחראי על תחום המים היðו גזבר המועצה ,המשמש כמðהל "מפעל המים".
במועד עריכת הביקורת ,הטיפול השוטף בðושא רוכז על ידי מðהלת מחלקת המים
שהועסקה במשרדי הגזברות והיתה כפופה ישירות לגזבר ,כאשר במקביל טיפלו
בðושא גורמים ðוספים .יצוין כי לאחר סיום הביקורת ,מðהלת מחלקת המים הועברה
למשרדי אגף שפ"ע והוכפפה למðהל האגף.
להלן פירוט הגורמים שטיפלו במועד עריכת הביקורת בðושא המים במועצה:



מðהלת מחלקת המים  -ריכזה את הטיפול בðושא במשרדי הגזברות וטיפלה בהיבטים
שוðים בתפעול השוטף של מפעל המים ,בהתאם להðחיות גזבר המועצה המשמש
כמðהל מפעל המים .יצוין כי מחלקת המים לא כללה עובדים מלבד מðהלת המחלקה,
ופעילותה בוצעה מול מספר גורמים ,כולל מחלקת הגביה ,החברה שהתקיðה ותחזקה
את מערכת הקר"מ ,מחלקת תחזוקה ,מהðדס מים חיצוðי ,ואגף הðדסה.
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גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי פעילות מðהלת מחלקת המים כללה גם
טיפול בצריכת מים שלילית ,מעקב אחר צריכות מים מופרזות במבðי ציבור ובגיðון,
והפעלת מחלקת תחזוקה לטיפול בתקלות.


מחלקת הגביה – טיפלה בעיקר בחיובי צרכðים באגרות מים ובאספקת מדי מים.
במחלקה הועסקו  6עובדות הכפופות ישירות למðהלת המחלקה .הפעילות בתחום
המים רוכזה על ידי אחת מעובדות המחלקה ,בסיוע ופיקוח של מðהלת המחלקה.
הפעילות כללה הפקת חשבוðות מים ושליחתם לצרכðים ,ביצוע גביה ,עדכון תעריפים,
בדיקות לוגיות ,ביצוע מעקב אחר החלפת מדי מים ,העברת דוחות תקופתיים ,ועוד.
בðוסף ,המחלקה הפעילה במועד הביקורת עובד שטח מטעם חברת הגביה בתדירות
של מספר פעמים בחודש לצורך החלפות מדי מים ,טיפול בתלוðות על מדי מים
תקוליםð ,זילות ,וכד'.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח לגבי פעילות מחלקת הגביה ,כי יש להוסיף
את הטיפול בדיווח לרשות המים על כמויות צריכות המים והפחת ,הסדרת הכמות
המוכרת ,בדיקה וטיפול בðזילות מים בעקבות תלוðות מתושבים ,ריכוז הðתוðים,
הכðת המלצות ,יישום החלטות מðהל מפעל המים ,ומתן מעðה לתושבים.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי החלפות מדי המים מבוצעות
כיום על ידי מחלקת המים ,וזאת החל ממועד כðיסתה לתפקיד.



מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי כל הדיווחים בðושא המים
לרשות המים כגון :דיווח פחת ,דיווח כמות מוכרת וðפשות מתבצעים על ידה .לגבי
טיפול בðזילותð ,שלח טופס מקוון למחלקת הגביה ולמðהלת מחלקת המים לידיעה,
מחלקת הגביה מרכזת ðתוðים ,מכיðה המלצות ,מחתימה את מðהלת מחלקת המים
ולאחר מכן את הגזבר ומיישמת את ההחלטות ומעðה לתושב .לגבי צריכה משותפת,
מתבצע זיהוי של צריכות גבוהות משותפות הכולל משלוח מכתב  +טלפון לוועדיð/ציגי
הבðייðים.
חברה חיצוðית – בעקבות זכיית החברה במכרז להחלפת שעוðי המים למדי מים
המשדרים באופן אלחוטי את ðתוðי הקריאות )מערכת קר"מ( היא התקיðה את המדים
וסיפקה שירותי תחזוקה שוטפת למדי המים של הצרכðים .מðהלת מחלקת המים
מסרה לביקורת כי בפועל התיקוðים מבוצעים באמצעות קבלן משðה של החברה.
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מחלקת תחזוקה באגף איכות הסביבה )כיום אגף שפ"ע(  -טיפלה בתקלות אצל
הצרכðים ובתשתיות המים ביישוב .במחלקה הועסקו  7עובדים שטיפלו בתחזוקה
שוטפת במועצה ,ובכלל זה בתחזוקת תשתיות המים והביוב .המחלקה טיפלה בפðיות
תושבים למוקד העירוðי בðוגע לתקלות בתשתיות המים ,ובביצוע פעולות תחזוקה
ðוספות כגון :בדיקת ברזי כיבוי אש וצביעתם ,טיפול בברזים ראשיים ,תחזוקת
בריכות אגירה ומשאבות מים ,תחזוקת מערכות הביוב והðיקוז ,ועוד .עיקר הטיפול
בתשתיות המים התבצע על ידי מðהל מחלקת תחזוקה וסגðו ,באמצעות קבלðים
חיצוðיים שטיפלו במרבית התקלות .עם קבלת פðייה מהמוקד העירוðי מðהל המחלקה
או סגðו יצאו לשטח לבדיקת התקלה .החל מהשעה  16:00הופעל כוðן שקיבל את
הפðיות מהמוקד ויצא לבדיקת התקלות בשטח .יצוין כי הכוðן היה אחראי על הטיפול
בכל ðושאי התחזוקה במועצה ,ולא רק על הפðיות בðושא מים.
מהðדס מים חיצוðי  -שימש כיועץ מקצועי של מספר גורמים במועצה בתחום המים,
כולל אגף הðדסה ומחלקת הגביהð .מצא כי מðהלת מחלקת המים ðפגשה עם מהðדס
המים בתדירות של פעם בשבועיים )בימי שלישי( לצורך קבלת ייעוץ מקצועי שכלל
עריכת סיורים בשטח .לביקורת ðמסר שמהðדס המים סייע בין היתר בבדיקת תכðיות
באגף הðדסה ,ביצוע פיקוח על קבלðים בðושא הקמת תשתיות מים וביוב ,מתן ייעוץ
בðוגע ללחצי מים ,ביצוע בדיקות לפðי מתן טופס  ,4השתתפות בפגישות עם תושבים
בעקבות תלוðות לגבי צריכות משותפות חריגות וðזילות מים ,ועוד .מðהלת מחלקת
המים צייðה כי מהðדס המים לעיתים ביקש ממðה להעביר הðחיות לקבלðים בðושאים
טכðיים ,ולערוך מעקב אחר ðושאים שוðים שטופלו על ידו.
אגף הðדסה  -אחראי בין היתר על תכðון והקמת תשתיות מים וביוב בתחום המועצה,
ועל הוצאת טופס אישור אכלוס המאפשר חיבור מבðים לתשתיות חשמל ,מים וביוב.
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להלן תרשים של גורמי המועצה שטיפלו בתחום המים ,במועד עריכת הביקורת:
גזבר המועצה
מðהל "מפעל המים"

מחלקת הגביה
קריאות מדי מים
הפקת חשבוðות
ביצוע גביה ,ועוד
חברה חיצוðית
להתקðה ואחזקה
של שעוðי קר"מ

אגף איכות הסביבה
)כיום אגף שפ"ע(

בדיקות
איכות
המים
מðהלת
מחלקת
המים
מהðדס מים
יועץ חיצוðי

מחלקת תחזוקה
אחזקת תשתיות
ומתקðי מים וביוב
תיקון תקלות
באמצעות קבלðים

קבלðי גיðון
מפקח גיðון

מערכות בקרה
להשקיית גיðון

אגף הðדסה
תכðון והקמת תשתיות מים וביוב
מתן טופס אישור אכלוס

מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי התרשים לעיל ðכון ליום
עריכת הביקורת ,וכיום מחלקת המים ðמצאת תחת אגף שפ"ע ויש לה עובד ðוסף.
ה"ðל גם צייðה שכיום ממשקי העבודה עם מחלקת הגביה ואגף הðדסה שוðו ,בעקבות
תהליכי עבודה שוðים שהיא יזמה.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי מפעל משק המים ðוהל ע"י הגזברות
במהלך כל השðים ,ובמקביל להקמת תאגידי המים הוחלט במועצה על ðיהול משק
המים בהתðהלות כספית ðפרדת ,ובהתאם לכך מאושר תקציב ðפרד למפעל המים.
לדבריו ,לפðי מספר שðים ðקלט כוח אדם בגזברות לצורך ðיהול מחלקת המים בתוך
הגזברות ,ובמהלך השðה האחרוðה הוחלט להעביר את מðהלת מחלקת המים לאגף
שפ"ע כאשר ðיהול משק המים ðשאר בגזברות והיא זו שאחראית לðיהול הכספי,
גביית ההכðסות ומערכת הדיווחים לרשות המים .הגזבר הוסיף כי פעולות התחזוקה
ðעשות ע"י אגף שפ"ע ופרויקט הקר"מ שכמעט והושלם עבר לðיהול האגף ,ועיקר
התפקיד הוא לסיים את התקðת שעוðי הגיðון ,הסדרת שעוðי מים לðכסים חדשים,
ומעקב אחר החלפת שעוðי מים בהתאם להסכם עם החברה שהתקיðה את מערכת
הקר"מ ,וכמו כן הועבר לאגף הטיפול בצריכות מים חריגות וגðיבות מים.
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מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ראיית הגזברות היðה לחיסכון תקציבי

ואילו עפ"י ראיית בעלי המקצוע והצרכים ðדרשת השקעה בתשתיות מים וביוב על פי
תכðיות עבודה רב שðתיות .לדבריו ,קבלת ההחלטות בðושא ביצוע עבודות תשתית,
תיקוðים ,ביקורת על עבודת הקבלðים ועובדי המחלקות הðותðות שירותים למפעל
המים ,איðם מתבצעים בפועל ע"י מðהל מפעל המים .עוד ציין מðהל האגף ,כי מחלקת
המים היðה מחלקה של איש אחד למרות שהיא אמורה להיות המחלקה המקצועית,
המסודרת ביותר ובעלת צוות עובדים מקצועי ומוביל ברשות ,וזאת בשל החשיבות
והרגישות של אספקת מים תקיðה ליישוב .בהמשך תגובתו ציין מðהל אגף שפ"ע כי
בחודש אפריל  2021החל לעבוד באגף מהðדס מים בהיקף חצי משרה בתפקיד מðהל
תפעול תחת מðהלת מחלקת המים שתפקידו לרכז את ðושא תשתיות ומערכות המים,
ללוות ולהדריך את עובדי התחזוקה בעבודתם השוטפת עפ"י התקðים הðדרשים,
ולטפל בהכðת תכðיות רב שðתיות לשדרוג מערכות ותשתיות המים והביוב ביישוב,
בהתאם לתכðית אב המים.
 5.2סמכויות מחלקת המים
במכרז פומבי )מספר  (48/19שפרסמה המועצה לתפקיד מðהל/ת מחלקת מים וביוב,
ðכלל תיאור התפקיד הבא:
.1

ðיהול תחום המים והביוב של המועצה:

.2

הפעלת איש שטח לפתרון תקלות וביצוע עבודות שוטפות.

.3

הפעלת מחלקת התחזוקה ,בתחום המים והביוב.

.4

הפעלת מחלקת הגביה לחיובים ופתרון בעיות לðישומים.

.5

הפעלת מהðדס מים ,חיצוðי.

.6

הפעלת קבלðים להתקðה של שעוðי המים.

.7

הפעלת הקבלðים להתקðות בתחום המים והביוב.

.8

העברת דוחות ðיהוליים בתחום המים והביוב ,למðהל מפעל המים.

.9

איתור צרכים לביצוע בתחומי :תשתיות מים והביוב.

ð .10יהול הðכסים המðיבים של המועצה:
 .11הכðת המכרזים בתחום המים והביוב וðכסים מðיבים.
 .12דיווחי ביצוע פרויקטים למשרדי ממשלה ,וגופים ציבוריים.
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מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי יש להוריד את סעיף  4לעיל,
מכיוון שגזבר המועצה אחראי על מחלקת הגביה ,וכן את סעיף  10מאחר וðיהול
הðכסים המðיבים של המועצה הוא באחריות החברה הכלכלית.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי יש לעדכן את סמכויות מðהלת מחלקת
המים בעקבות העברתה לאגף שפ"ע .לדבריו ,הגדרת התפקיד שצויðה לעיל בוצעה
כאשר העובדת עבדה בגזברות ,וכיום הטיפול בðכסים מðיבים ,מכרזים ופרויקטים של
משרדי הממשלה איðם ממשיכים להיות חלק מתפקידיה .כמו כן ,הפעלת מחלקת
הגביה תיעשה על ידי הגזבר ,שהוא מðהל מפעל המים.
בתאריך  17.11.19כתבה מðהלת משאבי אðוש למועמדת שðבחרה במכרז הודעה בדבר
תðאי העסקתה .במכתב צוין כי היא ðבחרה לתפקיד מðהלת מחלקת מים וðכסים,
ופורטו בו המטלות הðכללות במסגרת התפקיד ,בהתאם לאמור במכרז שצוין לעיל.
במועד עריכת הביקורתð ,מצאו פערים בין הגדרת תפקיד מðהלת מחלקת המים עפ"י
ðתוðי המכרז והרישום במשאבי אðוש ,לבין אופן ביצוע עבודתה בפועל ,כמפורט להלן:
מס'

התפקידים והפעילויות שבוצעו בפועל
במועד עריכת הביקורת

הגדרת תפקיד מðהלת
המחלקה עפ"י המכרז
וðתוðי משאבי אðוש

1

הפעלת איש שטח לפתרון במחלקת המים לא הועסק איש שטח שאמור להיות כפוף
תקלות וביצוע עבודות שוטפות .למðהלת המחלקה וזמין לביצוע בדיקות או עבודות באופן
מיידי ,והן בוצעו ע"י מחלקת תחזוקה באמצעות קבלðים.

2

הפעלת מחלקת תחזוקה בתחום מחלקת תחזוקה הופעלה ע"י מðהל אגף איכות הסביבה
)שפ"ע( .מðהלת מחלקת המים הועסקה במשרדי הגזברות
המים והביוב.
ולא ðיתðו לה סמכויות להפעלה ישירה של עובדי תחזוקה.

3

הפעלת מחלקת הגביה לחיובים מחלקת הגביה פעלה באופן עצמאי בכפיפות ישירה לגזבר.
למðהלת מחלקת המים לא ðיתðו סמכויות המאפשרות
ופתרון בעיות לðישומים.
הפעלה של עובדות הגביה .לא ðערכו ישיבות משותפות ולא
הועברו דיווחים שוטפים ממחלקת הגביה למחלקת המים.
בוצע  -בתדירות של פעם בשבועיים.

4

הפעלת מהðדס מים חיצוðי.

5

הפעלת קבלðים להתקðת שעוðי בוצע  -מול החברה האחראית על התקðת מערכת הקר"מ.
מים

6

הפעלת הקבלðים להתקðות מחלקת תחזוקה אשר כפופה למðהל אגף איכות הסביבה
)שפ"ע( הפעילה באופן עצמאי קבלðים בתחום המים והביוב
בתחום המים והביוב.

7

העברת דוחות ðיהוליים בתחום בוצע באופן חלקי בלבד.
המים והביוב למðהל מפעל
המים
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ðמצא כי כתוצאה מהפערים שצויðו בטבלה ,מðהלת מחלקת המים התקשתה במועד
הביקורת לפעול בהתאם להגדרות תפקידה .מאחר ובמחלקת המים לא הועסק עובד
שטח ,מðהלת המחלקה ðאלצה לעיתים לבצע בעצמה בדיקות שוðות בðושא מים ,או
לבקש מעובדי מחלקת תחזוקה לטפל בכך.
הביקורת המליצה לשקול העסקת עובדי שטח במחלקת המים ,שיאפשרו למðהלת
המחלקה להפעילם ישירות לצורך ביצוע בדיקות מהירות ושיפור השירות לתושבים.
ðמצא כי למðהלת מחלקת המים לא ðיתðו סמכויות להפעלת עובדי התחזוקה או
קבלðים ,ולפיכך לא התאפשר לה לקדם או לקבוע סדרי עדיפויות לגבי הðושאים
שבטיפול .כמו כן ,לא ðיתðו לה סמכויות מול מחלקת הגביה בתחום המים ,שפעלה
בכפיפות ישירה לגזבר.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי יש להעסיק עובד שטח ,ומעת לעת
להעסיק חברה קבלðית שמתמחה באיתור ðזילות וגðיבות מים .הגזבר הוסיף שהפעלת
מחלקת הגביה תיעשה על ידו בלבד ,וכל מידע שðמצא במחלקת הגביה בעיקר
במערכת  EPRצריך להיות שקוף לחלוטין למðהלת מחלקת המים .הגזבר גם ציין שכל
מידע הקשור לצריכות המים ובעיקר צריכות מים לגיðון שעבורן יש מערכת ðפרדת,
צריך להיות שקוף לגזבר ,שהוא מðהל מפעל המים.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי הגדרת התפקיד בסעיף 3
בטבלה לעיל שגויה ,מאחר והפעלת מחלקת הגביה לחיובים ופתרון בעיות לðישומים
היא באחריותו ומתוקף תפקידו של גזבר המועצה .מðהלת המחלקה גם צייðה כי
יש להוסיף בדוח המלצה שכל ההðחיות והאישורים יועברו דרך גזבר המועצה,
שהוא מðהל מפעל המים ואחראי ישיר של מחלקת הגביה.
מהממצאים שצויðו לעיל עולה ,כי הטיפול בðושא המים ðוהל במועד עריכת הביקורת
על ידי מספר גורמים במקביל ,מבלי שהיה במועצה גורם מרכזי אחד שיðחה ויערוך
מעקב שיטתי אחר אופן הטיפול בðושא.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי למðהלת מחלקת המים אין סמכויות
כðדרש בחוק המים ,והטיפול בðושא המים והביוב מðוהל במקביל ע"י מספר גורמים
כאשר כל אחד מושך לכיווðו מבלי שיהיה גורם מרכזי אחד שירכז ,יðחה ,ילווה ,יתווה
ויערוך מעקב שיטתי בðושא הראשון במעלה ביישוב.
מומלץ להגדיר באופן ברור בðוהלי העבודה את סמכויות מðהלת מחלקת המים
מול האגפים והמחלקות במועצה ,המטפלים בðושאים הקשורים למשק המים.
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ממשקי עבודה
במועד הביקורת לא ðמצא תיעוד לפגישות עבודה קבועות בין מðהלת מחלקת המים
למðהלת מחלקת הגביה ,לצורך עדכוðים ותיאום המעקב והבקרה בðושא חיובי מים.
יצוין כי במועד הביקורת מðהלת מחלקת המים לא היתה מעודכðת לגבי אופן עריכת
הבקרה בחלק מðושאי הגביה ,כגון בקרה על עדכון תעריפים בהתאם למספר הðפשות.
מומלץ לשפר את ממשקי העבודה בין מðהלת מחלקת המים למðהלת מחלקת הגביה
באמצעות פגישות עבודה קבועות ,ותיאום סדרי המעקב והבקרה בðושא חיובי מים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה לשיפור ממשק העבודה בין
מðהלת מחלקת המים למðהלת מחלקת הגביה באמצעות פגישות עבודה קבועות,
מתקבלת ותיושם.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי בוצעו ומתבצעות פגישות
עבודה בין מðהלת מחלקת המים ומðהלת מחלקת הגביה ,ולאחר כל פגישה מתבצע
תיעוד בðושא במערכת המים ו/או בחשבון התושב ,ולא ברור לה מה הכווðה לגבי
"בקרה על עדכון תעריפים בהתאם למספר הðפשות" .עוד צייðה מðהלת המחלקה ,כי
ההמלצה לעיל מקובלת ,ויש להמליץ שמðהלת מחלקת המים תדאג לממשק ðתוðי מים
מעודכðים ממרשם האוכלוסין להטמעה במערכת ה .EPR -
יצוין כי לאחר סיום עריכת הביקורת ,מðהלת מחלקת המים עדכðה את המבקר לגבי
הכðת טפסים הðוגעים לפעילות השוטפת של מחלקת הגביה בתחום המים ,כלהלן:
 .1טופס בקשה להתקðת מד מים זמðי לצורך בðיה ,ולחיבור קבוע לרשת המים
 .2טופס הגשת ערעור על גובה החיוב בגין ðזילת מים
 .3טופס הצהרה על תיקון ðזילת מים
 .4טופס בקשה לðיתוק אספקת המים בðכס
 .5טופס עדכון מספר ðפשות ופרטי צרכן המים
 .6טופס בקשה לשיðוי מחזיקים במד המים
בðוסף ,המבקר עודכן לגבי הכðת מכתב לידיעת דיירי המבððים לגבי צריכה משותפת.
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גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח שהטפסים ברובם היו קיימים ,והם עודכðו.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי טפסים  1ו  4 -שצויðו לעיל
הוכðו ע"י מðהלת מחלקת המים ,וטפסים  2,3,5,6היו קיימים ועברו עדכוðים
משותפים ,והועלו לאתר המועצה כטפסים מקווðים.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי ישðם טפסים חדשים שהוכðו
על ידה ,וישðם טפסים שהיו במחלקת הגביה ועודכðו על ידה .עוד צייðה מðהלת
מחלקת המים ,כי בוצעו הפעולות הבאות:
•

הוכן על ידה קובץ ðתוðי מקורות החל משðת ) 2019מðהלת מחלקת הגביה
העבירה לה טמפלט של מחלקת מים ביישוב אחר ,והיא ערכה התאמות למועצה(.

•

הוקמו מסמכים לקבלðים בדבר הðחיות להגשת תכðית סðיטרית.

•

הוקמו מסמכים וטפסים לקבלðים לפðי קבלת אישור אכלוס ובחיðת ðושא
האיðסטלציה.

•

הוכן על ידה טופס מקוון לבדיקת מד מים )זכות של כל תושב(.

במועד הביקורת לא ðמצא תיעוד לעריכת פגישות עבודה קבועות בין מðהלת מחלקת
המים למðהל מחלקת תחזוקה ,לצורך קבלת עדכוðים בðושא תחזוקת תשתיות המים
ותיאום דרכי העבודה בין המחלקות .כמו כן ,לא ðמצא תיעוד לפגישות בין מðהלת
מחלקת המים לעובדי אגף הðדסה ,לצורך עדכון ותיאום ממשקי העבודה בðושאים
שוðים הקשורים לתשתיות המים.
לאחר סיום הביקורת מðהלת מחלקת המים עדכðה את המבקר כי החלה לעבוד מול
אגף הðדסה על הכðת חוברת או טפסים לתושב בðוגע לאיðסטלציה ואישורי אכלוס,
היתרי בðיה .וכד' ,וכן עם מðהל אגף שפ"ע על בðיה ועדכון ðהלי עבודה תקיðים.
מומלץ לשפר את ממשקי העבודה בין מחלקת המים למחלקת תחזוקה ואגף הðדסה,
באמצעות עדכוðים שוטפים ופגישות עבודה בðושאים הקשורים לתשתיות המים.
מהðדס המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי הוא מקבל את ההמלצה.
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מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי אין יחסי גומלין תקיðים בין
המחלקות בðושא המים ,ולדעתה מכיוון שהðושא לא קיבל ðפח במועצה ,קשה מאוד
לאðשים ותיקים לשðות הרגלים ישðים .לדבריה ,מחלקת המים וðיהול "מפעל המים"
על כל היבטיו מתקיים ומתבצע תחת מðהל אגף שפ"ע ,והתðהלות לתפארת בתחום
המים איðה מסתכמת רק בפחת ðמוך או באחוזי גביה גבוהים .מðהלת המחלקה גם
צייðה שעל מðת שהמלצות הביקורת ירקמו עור וגידים ðדרש לערוך עדכון  /שיðוי
ארגוðי עם חידוד תחומי האחריות ויחסי הגומלין בין הðדסה ,תחזוקה ,מים ,גביה
וגזברות ,ולוודא יישום של עבודת המערכת.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי ההמלצה לשיפור ממשק העבודה
בין מחלקת המים לאגף הðדסה מתקבלת ,אך ההמלצה לשיפור ממשק העבודה בין
מחלקת המים למחלקת תחזוקה איðה ישימה לדעתו ,ויש צורך לבðות את מחלקת
המים כיחידה עצמאית בלתי תלויה ,הכוללת את מðהלת המחלקה ,מðהל תפעול
)מהðדס מים במשרה מלאה( 2 ,רכזי תחזוקה מקצועיים )אðשי שטח במשרה מלאה(
ויועץ חיצוðי בחצי משרה ,כאשר מחלקת תחזוקה ðותðת מעטפת חיצוðית במקרים
חריגים .מðהל האגף הוסיף כי קיים חוסר שיתוף פעולה מצד אגף הגזברות ,ובמסגרת
קבלת ההחלטות  -ראיית התקציב קודמת לצורך המקצועי בðושאים כגון :שדרוג
מערך המים והביוב ,סוגי המערכות שיותקðו ,סוג מוðי המים שימשיכו ללוות את
הרשות בעשור הקרוב ,התðגדות לביצוע סקרים כðדרש ,כולל סקר בטיחות ,סקר
ביטחון ,סקר תברואתי ,סקר הגðת סייבר ,והכðת תיק מים לחירום.
מðהל אגף שפ"ע גם ציין ,כי קיים חוסר שיתוף פעולה מצד מחלקת הגביה בðוגע
לקבלת החלטות בðושא צריכות מים ,ערעורי תושבים ,אי רצון לקיום פגישות שוטפות
ועוד ,תוך מידור מðהלת מחלקת המים .בðוגע למחלקת תחזוקה ציין מðהל האגף כי
קיים חוסר שיתוף פעולה באופן כזה שמכשיל את מðהלת מחלקת המים – אי מתן
איðפורמציה ,אי התייחסות לדרישותיה והðחיותיה ,אי מילוי יומðי עבודה ,אי קידום
פרויקטים ,אי הכðת תכðיות עבודה ,אי מתן עדכוðים שוטפים ,הðחיות לקבלðי המשðה
לא לשתף פעולה ,מתן מעðה לקוי לפðיות מוקד ,אי טיפול בתקלות ובעיות ביוב ומים
באופן מידי ,ועוד .עוד ציין מðהל האגף בתגובתו ,כי עם מהðדס המים החיצוðי קיים
שיתוף פעולה מלא וחיובי ,והוא מלווה את מחלקת המים ,מסביר ,תומך ,מלמד,
ומðחה תוך הבðה כי תפקידה של מðהלת מחלקת המים היðו להוביל את המחלקה
לימים חדשים .לגבי אגף הðדסה ציין מðהל האגף ,שקיימת התעלמות מתפקיד מðהלת
מחלקת המים :אי שיתוף בהחלטות הקשורות למים וביוב ,אי שיתוף בתכðון עתידי
של היישוב ,ואי זימון לפגישות בðושא מים וביוב מול רשויות שכðות ורשויות המדיðה.
40

דוח מבקר המועצה

מועצה מקומית שוהם

עוד ציין מðהל אגף שפ"ע בתגובתו ,כי כתוצאה מהפערים המצויðים לעיל חל קושי
גדול עד בלתי אפשרי בהתðהלות ובתפקוד מחלקת המים ובראשה מðהלת המחלקה,
שכל תפקידה בימים אלו היðו ביצוע כיבוי שריפות ומתן מעðה לתושבי הישוב.
לדבריו ,הגורמים המצויðים לעיל מתעלמים ,איðם מכירים במחלקת המים
ובסמכויותיה עפ"י החוק וכפי שמחלקת מים אמורה להתðהל במסגרת מðהל תקין.
מðהל האגף הוסיף כי הוא רואה צורך ברור שמחלקת המים תðוהל באופן עצמאי ללא
תלות של מחלקות ואגפים אחרים ,ומצבת כוח האדם תמðה :מðהלת מחלקת מים,
מðהל תפעול )מהðדס מים במשרה מלאה( 2 ,רכזי תחזוקה מקצועיים )אðשי שטח
במשרה מלאה( ויועץ חיצוðי בחצי משרה .מðהל האגף הדגיש כי באחריות המועצה
לדאוג להטמעת מחלקת המים ברשות ,להקðות סמכויות למðהלת המחלקה ,לוודא
שכל האגפים יכירו במחלקה ובסמכויותיה ,ועד אז הוא לא רואה שיðוי מהותי באופק.
מומלץ שהðהלת המועצה תבחן מחדש את התאמת מצבת כוח האדם במחלקת המים
לצרכים ולמשימות המחלקה ,בשים לב להתייחסותו של מðהל האגף לטיוטת הדוח.
מומלץ שהðהלת המועצה תðקוט בצעדים הðדרשים להטמעת השיðוי הארגוðי בðוגע
למחלקת המים ,במטרה לשפר את התיאום ושיתוף הפעולה בין המחלקות והאגפים
הרלווðטיים ,בשים לב לðושאים שצויðו בהתייחסותו של מðהל האגף לטיוטת הדוח.
ðמצא כי מðהלת מחלקת המים קיבלה ייעוץ מקצועי שוטף ממהðדס מים חיצוðי
בðושאים שוðים ,באמצעות פגישות עבודה קבועות וסיורים משותפים באתרי בðייה,
ובמוקדי מים ðוספים ברחבי היישוב .לביקורת ðמסר כי במקביל לפגישות עם מðהלת
מחלקת המים ,מהðדס המים עדכן ישירות את עובדי מחלקת הגביה בðושאים שוðים
שהופðו אליו ,לעיתים מבלי שמðהלת מחלקת המים עודכðה על כך.
מומלץ לכתב את מðהלת מחלקת המים על כל פðיה לבירור או קבלת מידע המועברת
למהðדס המים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי ההמלצה לכתב את מðהלת מחלקת
המים על כל פðיה לבירור או קבלת מידע המועברת למהðדס המים ,מיושמת.
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במועד עריכת הביקורת ,לא ðמצא במחלקת המים רישום מרוכז של הðושאים שעלו
בפגישות עבודה או בסיורים שערכה מðהלת המחלקה עם מהðדס המים .העדר תיעוד
של המידע ,היה עלול לייצור קושי לקיים באמצעותו הליך של למידה והפקת לקחים.
יצוין כי לאחר מועד הביקורת ,מðהלת מחלקת המים העבירה למבקר סיכומי פגישות
וסיורים שðערכו עם מהðדס המים במהלך החודשים ספטמבר  -דצמבר .2019
מומלץ להקפיד על רישום שוטף של סיכומי פגישות וסיורים עם מהðדס המים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר להקפיד על רישום
שוטף של סיכומי הפגישות והסיורים עם מהðדס המים ,מתקבלת.

.7

מערכות מידע
ðושא משק המים ðוהל במועד הביקורת באמצעות המערכות הממוחשבות הבאות:
מערכת  - EPRמערכת מודולרית רב תכליתית לðיהול מכלול פעילויות החיוב והגביה
של כל סוגי ההכðסות העצמיות ברשות ,הכוללת בין היתר את המיסים ,ההיטלים,
האגרות ,ועוד .המערכת כוללת ðיהול הפקת חיוביםð ,יהול עדכון ðתוðיםð ,יהול אמצעי
התשלוםð ,יהול תשלומים וחיובים ,ומערך דוחות ושאילתות.
במערכת קיים מודול "ðיהול מים וביוב" ) -להלן" :מערכת מים"( שהיðו מודול מובðה
לðיהול מערך קריאות המוðים ,הכולל טיפול מלא בכל שרשרת התהליכים החל
מהקמת התשתיות העירוðיות )מוðי אב ,מוðי משðה וכו'( ,קליטת רישום ðתוðי המוðה,
ועד להפקת פקודות חיוב אוטומטיות.
להלן הפעולות העיקריות המתייחסות למערכת  EPRבכל הקשור לחיובי המים:











ðיהול קריאות ממוחשב של מוðי המים.
הפקת דוחות עפ"י זיהוי מים  /מספר מוðה.
קליטת ðתוðים על בסיס פלטפורמות טכðולוגיות מתקדמות הכוללות בין היתר ממשקי מסופוðים
ושידור קריאות ישירות למרכז שרתי הðתוðים.
מערך מובðה וכולל של דוחות ושאילתות.
ðיהול תעריפי מים על בסיס רמות ודירוגים.
הצגהð ,יהול ,בקרה ורישום של תעריפים היסטוריים.
תשתית פרמטרית להגדרת תעריפים.
מעקב וטיפול על פי סטטוס מוðים.
עדכון ðתוðי מוðה.
ðיהול ומעקב אחר החלפת מוðים.
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מערכת  - Data Senseמערכת בקרה על ðתוðי מוðי הקר"מ ,המאפשרת בין היתר לבחון
את תקיðות שידור הðתוðים למערכת ,ולהתריע על קריאות מים חריגות וחשד לðזילה.
לביקורת ðמסר כי המערכת הותקðה על ידי החברה שהתקיðה את מערכת הקר"מ,
ובאמצעותה מתקבלים ðתוðים שוטפים לגבי קריאות המים של הצרכðים.
מערכת פוקוס  -מערכת להפעלת המוקד העירוðי לצורך טיפול בפðיות הציבור.
המערכת מאפשרת לðהל מעקב אחר אופן הטיפול בפðיות בכל תחומי הפעילות ,ובכלל
זה לגבי תקלות ובעיות תפעוליות בðושא מים ,ביוב ,גיðון ,תאורה ,הðדסהð ,יקיון ,וכו'.
באמצעות המערכת ðיתן לפלח פðיות שהתקבלו בתקופה מסוימת לפי תתיð-ושאים,
רחובות ,תאריכים וכו' ,ולהפיק דוחות ðיהוליים לצורך הפקת לקחים ושיפור השירות.
מאחר ומערכת המוקד כוללת ðתוðים חשובים בתחום המים ,עיבוד ðתוðי הקריאות
עשוי לסייע בהערכת הטיפול המבוצע על ידי גורמים שוðים האחראים על הðושא.
ðמצא כי למðהלת מחלקת המים לא קיימת גישה לכלל קריאות המוקד בתחום המים,
אלא רק לקריאות המתייחסות למדי הקר"מ שהותקðו אצל התושבים.
מומלץ לעדכן את הרשאות מðהלת מחלקת המים ,כך שיתאפשר לה לצפות בכלל
קריאות המוקד העירוðי בתחום המים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה לעדכן את הרשאות מðהלת
מחלקת המים לצפות בכלל קריאות המוקד העירוðי בðושא מים ,מיושמת בימים אלו.
ðמצא כי מðהלת מחלקת מים ðתðה מעðה לתושבים שפðו אליה ישירות ,אולם בחלק
מהמקרים הפðיה ואופן הטיפול בה לא ðרשמו במערכת המוקד העירוðי .כתוצאה מכך
לא קיים תיעוד מלא לכל הפðיות שטופלו על ידי מðהלת המחלקה.
מומלץ להקפיד על רישום כל הפðיות במערכת המוקד ,על מðת לאפשר תיעוד מסודר
והפקת לקחים לגבי טיפול בתקלות חוזרות.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר להקפיד על רישום של
כל הפðיות במוקד לצורך תיעוד מסודר והפקת לקחים לגבי טיפול בתקלות חוזרות,
מיושמת בפועל.
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מערכת  - GISמערכת מידע ממוחשבת המאפשרת ðיהול ,אחזור וðיתוח מידע גאוגרפי
תוך שילוב תכðים ממספר שכבות מידע ,המבוססות ברובן על מערך מיפוי ,אך גם על
מאגרי מידע טבלאיים "רגילים" .המערכת מבצעת בצד הקלט :קליטה ,ארגון ובקרת
איכות ,ובצד הפלט :הפקה ,מיון ,שליפה ופילוח של מידע גאוגרפי .במועד הביקורת,
המערכת האמורה שימשה את המועצה לצורך ðיהול ורישום קווי חשמל ,צðרת מים
וביוב ,קווי תקשורת ,רמזורים ,תמרורים ,וכד'.
מערכת ה  GIS -אמורה להכיל בין היתר ðתוðים באשר לסוג התשתית ,שðת הקמה,
תקלות שהיו בתשתית ,וכו' .לביקורת ðמסר כי במערכת ה  GIS -במועצה לא קיימת
תשתית כוללת לתחום המים ,אלא רישום של ðתוðים חלקיים המתייחסים למדי
צרכðים פרטיים בלבד .מðהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת ,כי "הðתוðים במערכת
מבוססים על מפות שðלקחו ממðו הכוללות ðתוðים רלווðטיים למצב שלפðי כ 20-שðה".
מומלץ להיערך לקיום פרויקט מקיף אשר יאסוף תיעוד מכלל הגורמים במועצה
באשר לתשתיות המים ביישוב ,ולאחר בחיðתו לעדכן את המידע במערכת .GIS
מומלץ להקים במערכת  GISשכבה ðוספת של תקלות בðושאי מים ,ולעדכן אותה על
סמך ðתוðי התחזוקה והמוקד העירוðי בתדירות שלא תפחת מפעם ברבעון ,באחריות
בעל תפקיד שירכז את הðושא.
מומלץ שאחת לתקופה יוצגו למהðדס המועצה ,מðהל אגף שפ"ע ומðהל מפעל המים
המקטעים בהם אירעו תקלות חוזרות ,לצורך הפקת לקחים והכðת תכðיות עבודה.
מהðדס המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי הוא מקבל את ההמלצה .המהðדס
הוסיף כי מערכת  GISמהווה פלטפורמה לתיעוד ואיסוף ðתוðים מרכזים לכלל מחלקות
המועצה ,ולפי תפיסתו ,על מðת לשפר ולייעל את מערך הטיפול והאחזקה של מערכות
המים ,הביוב והðיקוז ,יש לראות ב  GIS -כלי עבודה מרכזי .עוד ציין המהðדס ,כי הוא
ממליץ שיהיה גורם אחראי שיזין את המערכת אחת לחודש במיפוי תקלות ואופן
טיפולם ,ואחת לשðה ייערך דוח מסכם לצורך בחיðת דרכי הפעולה וקביעת תכðית
עבודה שðתית או רב שðתית לטיפול מערכתי בתקלות ,כשיתוף פעולה בין הגורמים
השוðים במועצה  -אגף שפ"ע ,תחזוקה ,מחלקת המים ואגף הðדסה .
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר להיערך לקיום
פרויקט מקיף אשר יאסוף תיעוד מכלל הגורמים מיושמת בימים אלו ,וישðם קשיים
מול מחלקת המחשוב ואגף הðדסה.
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במועד הביקורת למðהלת מחלקת המים לא היתה גישה למערכת  ,GISעל מðת לאפשר
לה להסתייע בðתוðי תשתיות המים לצורך הפעילות השוטפת ,ולערוך בקרה על עדכון
המערכת בעקבות השיðויים שבוצעו בתשתיות.
מומלץ שלמðהלת מחלקת המים תיðתן הרשאת גישה למערכת  GISשתאפשר לה
להסתייע בðתוðי תשתיות המים לצורך הפעילות השוטפת ועריכת בקרה בðושא.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי המלצת המבקר למתן הרשאת גישה
למðהלת מחלקת המים למערכת  ,GISמיושמת בפועל.
.8

הקמת תאגיד מים וביוב
בסעיף  6א' לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"אð ,2001-קבע כלהלן:
"איסור הפעלה עצמית של שירותי המים והביוב )תיקון מס'  (3תשס"ד2004-
)א( רשות מקומית לא תפעיל בעצמה את שירותי המים והביוב שבתחומה
החל בתום שש שðים מיום תחילתו של חוק זה ,אלא באמצעות חברה".

כמו כן ðקבע )בתיקון מס'  (11תשע"ח ,2018-כלהלן:
")ב( לא הפעילה רשות מקומית את שירותי המים והביוב באמצעות חברה עד יום
כ"ד באב התשע"ג ) 31ביולי  ,(2013תורה לה מועצת הרשות להקים חברה או
להצטרף לחברה קיימת ,ולהעביר לאותה חברה את הפעלת משק המים והביוב שלה
עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט ) 30ביוðי  ,(2019בתðאים שהמועצה תפרט בהוראתה,
ואולם בלי לגרוע מהוראות חוק זה ,לא יראו רשות מקומית שערב תחילתו של חוק
תאגידי מים וביוב )תיקון מס'  ,(11התשע"ח ,2018-לא הפעילה את שירותי המים
והביוב שלה באמצעות חברה ,כמפרה את הוראות סעיף קטן זה".

בעקבות החלת החוק בוצעה רפורמה באופן הðיהול של משק המים והביוב ברשויות,
שכללה הקמת תאגידי מים וביוב עירוðיים .לפðי הרפורמה ,הטיפול בðושא ðוהל ע"י
הרשויות המקומיות ,שבחלק מהן משק המים והביוב היה גרעוðי ,עם רמת שירות
ðמוכה ,שיעורי גביה ðמוכים ,השקעות בלתי מספיקות בתשתיות ,פחת מים גבוה,
ובעיות ðוספות.

45

דוח מבקר המועצה

מועצה מקומית שוהם

החוק אמור לשפר את ðיהול משק המים והביוב באמצעות ðיתוק תחום זה מהרשות
המקומית ומתקציבה השוטף ,והעברתו לידי תאגיד עירוðי בעל אופי עסקי ומפוקח.
מטרת החוק היא להבטיח איכות ורמת שירות ðאותה לצרכðים במחירים סבירים,
ðיהול מקצועי ויעיל ,וייעוד כל ההכðסות ממתן שירותי מים וביוב להשקעות בתחום
זה ,שיביאו לשיפור התשתיות והקטðת שיעורי פחת המים.
יצוין כי עד למועד עריכת הביקורת ,הוקמו ברחבי ישראל  56תאגידי מים וביוב
המשרתים כ  6.6 -מיליון אזרחים ב  161 -רשויות מקומיות )וזאת מתוך  183רשויות
המחויבות בתאגוד עפ"י החוק(.
יודגש כי עפ"י פרסומי רשות המים ,מאז שהוקמו התאגידים חל שיפור משמעותי
בתפקוד משקי המים והביוב העירוðיים ,המתבטא בðיהול מקצועי עפ"י אמות מידה
שקבעה רשות המים ,שיפור השירות לצרכðים ,שיקום תשתיות מים וביוב ,השקעת
כספים רבים בתשתיות חדשות ,שיפור הגביה ,וצמצום אובדðי המים.
כמו כן ,עפ"י פרסומי רשות המים ,מאז הקמת התאגידים ðיתן לראות מגמת ירידה
בזיהומי הðחלים ומקורות המים ,שיפור באיכות המים ,קיטון בכמות בורות ספיגה,
הקמת מתקðי טיהור שפכים ,ושימוש בטכðולוגיות חדשות ,כגון מערכת קר"מ
)קריאה מרחוק( ו ) UFR -הקטðת לחץ( .בפרסומי הרשות גם הוסבר ,כי אין קשר ישיר
בין המעבר לðיהול משק המים והביוב על ידי תאגידים לבין עליית התעריפים ,וכי
התעריפים עלו בעקבות החלטת הממשלה להפסיק לסבסד את עלויות משק המים
ולהשית את מלוא העלויות על הצרכðים כפי שמקובל בתשלומים על שירותי תשתית
אחרים ,כגון חשמל .עוד הוסבר ,שהתעריפים משקפים כיום את מלוא ההשקעות
במשק המים והביוב העירוðי ובמשק המים הארצי )דוגמת מתקðי התפלה( ,ותעריפי
המים והביוב אותם גובים התאגידים ðקבעים לפי עלות ðורמטיבית )לפי ðורמה( ולא
לפי עלות בפועל ,דבר המעודד התייעלות ומבטיח שהתעריף לא יכלול עלויות מðופחות
או שאיðן מוסכמות.
עד למועד עריכת הביקורת ,המועצה טרם הפעילה את שירותי המים והביוב באמצעות
תאגיד .גזבר המועצה המשמש כמðהל מפעל המים מסר לביקורת ,כי מדיðיות המועצה
שלא להקים תאגיד מים וביוב התקבלה בעיקר מסיבות של חוסר יעילות כלכלית,
מכיוון שכל הפוðקציות שהתאגיד היה אמור לבצע ,מבוצעות היטב על ידי המועצה.
ðמצא כי בהתאם למדיðיות האמורה ,המועצה ביקשה מספר פעמים לקבל פטור
מחובת תאגוד משק המים והביוב ואף הגישה עתירה לבג"צ בðושא ,כפי שיוסבר להלן.
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יצוין כי התðגדות המועצה להקמת תאגיד מים וביוב מבוססת על סעיף  6א' לחוק,
בו ðקבע:
")ג( שר הפðים ,בהסכמת שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות ,האðרגיה והמים
ובאישור ועדת הכלכלה של הכðסת ,רשאי לפטור רשות מקומית מהחובה להפעיל
את שירותי המים והביוב שבתחומה באמצעות חברה לפי הוראות חוק זה ,אם ðוכח
כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן".

ðמצא כי בשðת  2008המועצה הגישה לראשוðה בקשה לקבלת פטור מחובת תאגוד
לשר הפðים .בðוסף ,בשðת  2010המועצה הגישה עתירה לבג"צ ) (6279/10בבקשה
לקבל פטור מחובת תאגוד ,או אישור להקמת תאגיד חד-רשותי שבעתיד תצטרף אליו
מועצה אזורית חבל מודיעין ,שכðתה של המועצה והשותפה בתשתיותיה.
יצוין כי במרוצת שðות ðיהול העתירה בבית המשפט החוק תוקן ,ועתה ðדרשת גם
הסכמתם של שר האוצר ושר התשתיות ,ואישורה של ועדת הכלכלה של הכðסת,
על מðת לקבל את הפטור מחובת תאגוד.
ðמצא כי לאחר הגשת העתירה האמורה לבג"צð ,יתן למועצה פעמיים אישור לקבלת
הפטור האמור על ידי שðי שרי פðים שוðים )בחודש אפריל  ,2011ובחודש יוðי ,(2016
אולם שר האוצר ושר האðרגיה לא ðתðו את הסכמתם לבקשה.
בית המשפט העליון שדן בעתירה של המועצה פסק בחודש אוקטובר  ,2016כי העתירה
במתכוðתה הðוכחית מיצתה את עצמה ,והמועצה תהא רשאית להגיש עתירה חדשה,
בלא שהובעה דעה לגופן של הטעðות.
ðמצא כי בישיבת מועצה מיום ð 24.11.15דון גם ðושא תאגוד משק המים .עפ"י
פרוטוקול הישיבה ,ראש המועצה ציין במהלך הדיון ,בין היתר ,את הדברים הבאים:
דחיית חובת התאגוד ....כתוצאה מפעילות מתמשכת של מרכז לשלטון מקומי הצלחðו
בפורום הרשויות שטרם התאגדו ,להוביל דחייה ðוספת לשðתיים ðוספות ,2016-2017
מכאן שכל הסðקציות המוטלות מאותו חוק ðדחות ומוקפאות .במקביל ,יזמה רשות
המים מבצע לעידוד רשויות שטרם התאגדו במעðקים מיוחדים חד פעמיים .העיר
הגדולה שðאבקה עימðו בחובת התאגוד ,רחובותð ,עðתה למהלך והחלה בתהליך.
קיבלðו פðיה ובקשה ,לקבל החלטה אם מצטרפים או לא ?
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בהמשך הדיון הסביר ראש המועצה:
ההצעה שמביאים לשיקול חברי המליאה ,שבמידה והמועצה תתאגד יתקבל מעðק
לתושב  ,₪ 100סה"כ כ  2 -מיליון  ₪מעðק הקמה למועצה .התאגיד עצמו יקבל מעðק
הקמה  ₪ 120לתושב ,סה"כ כ  2.5 -מיליון  .₪בðוסף ,התאגיד יקבל הלוואה מרשות
המים וישלם למועצה  40%משווי הðכסים ,יוצא בסביבות  10 - 13מיליון  .₪במידה
ואðו מעוðייðים יש להתאגד עד  .31.12.15מצד שðי ,זה עתה אישרðו את תקציב המים
והביוב לשðת  ,2016וðיתן לראות שהתקציב איתן ,לאור עדכון תעריפים שðערך
ברשויות ללא תאגיד ,בתעריפי מכירה ,תעריפי אגרת ביוב ,ובהורדת מחירי קðיית מים
ממקורות .מפעל המים ריווחי ðכון להיום ,כתוצאה מצריכת המים שירדה בין 6-7%
וגם מאופן ðיהול מפעל המים  -ללא כפל תפקידים .המלצת גזבר המועצה ,לא להיעðות
להצעה זו ,מציע להמשיך במתכוðת הקיימת ,תוך לקיחה בחשבון שלא יהיו מעðקים
אשר מועðקים כיום ,למעט ðושא של קðייה של הרשת בסך  30%משווי הðכס.

עפ"י האמור בפרוטוקול ,גזבר המועצה ציין במהלך הדיון כלהלן:
אðי חושב שהשליטה על מפעל המים בשוהם מאוד חשובה לðו ,ואם ðתאגד ðאבד
שליטה .יש לזכור שיש כאן הכðסה מהיטלי הפיתוח ,והיישוב ðמצא בתðופה של אזורי
בðייה חדשים .מפעל המים היום במועצה הושווה למצב של תאגיד ,וגם מבחיðה
כלכלית מצבו טוב.

בסיום הדיון הוחלט פה אחד ,לאשר המשך ðיהול משק מים וביוב עצמאי ללא תאגיד.
ðמצא כי בתאריך  18.6.19פðתה המועצה ליו"ר רשות המים וביקשה לאשר לה להגיש
את עמדתה בðוגע לכווðה לקבוע שיוך של הרשויות ובכלל זה של שוהם ,לתאגידי מים
וביוב אזוריים ,וזאת על אף חלוף הזמן להשמיע את עמדות הציבור בעðיין זה.
בעקבות כך ,רשות המים השיבה למועצה כי היא דוחה את הבקשה.
בתאריך  30.6.19פðתה המועצה לשר הפðים ,שר האוצר ושר האðרגיה ,בðושא בקשה
חוזרת למתן פטור מחובת תאגוד משק המים והביוב .בפðיה צוין כי ðכון לתאריך
 31.12.18יש בקרðות המים והביוב של המועצה יתרה בסך כולל של כ 5-מיליון ,₪
והיא מðהלת את משק המים בצורה יעילה ומקצועית .עוד צוין ,כי המועצה מספקת
לתושבים שירות מקצועי ,מהיר ואמין באמצעות אגף איכות הסביבה ,מחלקת המים,
ומחלקת הגביה ,ומטפלת בכל תקלה או בעיה במערכות המים והביוב תוך שמירה על
מקורות המים ,בריאות הציבור ואיכות הסביבה ,ואף תוך עידוד לחיסכון במים .בכך,
מוגשמת תכלית רפורמת התאגידים על ידי המועצה ,וזאת גם ללא קיומו של תאגיד.
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בהמשך הפðייה האמורה צוין ,כי המועצה היðה יוצאת דופן ביחס לשאר הרשויות בכך
שתשתיות המים והביוב שלה משותפות ואחודות עם תשתיות המועצה האזורית חבל
מודיעין ,עקב סיבות היסטוריות הðעוצות בהקמת היישוב .לפיכך ,תשתיות מרכזיות
בתחום המים ,כדוגמת בריכת המים בברקת ,מכון השאיבה בבית עריף ,קווי הולכה
של הביוב מתחðת השאיבה בית עריף לתחðת השאיבה בלוד צפון ועוד ,משותפות
לשוהם ולחבל מודיעין ,ומצויות למעשה בתחום השיפוט של חבל מודיעין .כתוצאה
מכך ,רק לאחר שתחול חובת תאגוד גם על המועצות האזוריות ,יהא זה טבעי וðכון
לשוהם להתאגד עם חבל מודיעין בתאגיד מים וביוב משותף.
בðוסף ,פורטו בפðייה זו ðימוקי המועצה למתן הפטור ,תוך התייחסות ל ð 8 -ימוקים
שצויðו ע"י שר הפðים בעת מתן הפטור לראשוðה למועצה ,והמצב העדכðי של אופן
הטיפול במשק המים והביוב .להלן הðימוקים העיקריים למתן הפטור שצויðו בפðייה:

.1

שיעורי גביה של אגרות מים וביוב  -שיעור הגביה של אגרות מים וביוב הוא
גבוה ביותר )כ .(98%-לאורך כל השðים האחרוðות ðשמרת מצויðות בגביה ,עם
שיעור גביה יוצא מן הכלל אשר לא ðיתן לטעון כי המעבר לתאגיד עירוðי ישפר
אותו בכל צורה שהיא .מדובר בשיעור גביה כמעט מלא הðהðה מסיðרגיה של
מחלקת הגביה עם שאר המחלקות ,שתיפגע במידה והגביה תצא מהמועצה.

.2

פעילות יעילה לתחזוקת והפעלת תשתיות מים  -המועצה פועלת באופן יעיל
לתחזוקה והפעלה של תשתיות מים וביוב ברמה גבוהה על ידי ðותðי שירותים
חיצוðיים .גם בתקופה הðוכחית המועצה ממשיכה לבצע מיקור חוץ ופיקוח
הדוק על קבלðי משðה בכל משימה הדורשת מומחיות .מכיוון שהקבלðים
ðדרשים לעמוד בתðאים ðוקשים ,רף השירות ðותר גבוה .הקפדðות עולה על זו
שבתאגיד ,שעובדיו זוכים לקביעות ואיðם ðמדדים במדדים חיצוðיים קשיחים
כגון אלה .יתרה מכך ,מלבד היותה של המועצה ספק המים ,היא גם צרכן המים
הגדול ביותר ,ומשמעות הדבר שהיא יכולה לעמוד במהירות גדולה יותר על
ליקויים ,דליפות ,או צרכי תשתית אחרים ,באמצעות בקרה אחידה במחלקה
אחת ,במקום בשðי גופים ðפרדים לחלוטין.
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.3

ðיהול יעיל ותקין של משק המים ותקצוב ופיתוח תשתיות ð -יהול יעיל ותקין
של משק המים והביוב תוך תקצוב וביצוע השקעות ðרחבות לשיפור ושדרוג
מערכות המים והביוב .המועצה הדגימה כי בכוחה להעמיד חזון לטיפול
בתשתיות המים ,תוך הסתייעות בגורמים מקצועיים ולעמוד בו בהצלחה שðים
רבות לאחר מכן .המועצה המשיכה להשקיע במשך השðים את הסכומים
שהתקבלו בעת ðיהול משק המים עבור פיתוח תשתיות ותחזוקה שוטפת בלבד.
בעוד שהחלטת שר הפðים להעðיק פטור בשðת ð 2011יתðה על בסיס השקעות
ראשוðיות והבטחות לתכðיות עתידיות ,הרי שכיום ðיתן לראות כי התכðיות אכן
מומשו והמועצה עושה ובוðה בתחום התשתיות ללא הרף ,והיðה בעלת רקורד
מוכח של ðיהול תקין של משק המים ,ולא רק הכðות מסודרות לעתיד.

.4

פעילות יעילה לתחזוקת והפעלת תשתיות מים  -במסגרת ðיהול ðכון ותקין של
משק המים ,פחת המים הוא בשיעור ðמוך מאוד .בכל הðוגע לקריטריון זה,
המועצה מציגה תוצאות איכותיות ,המצויות הרבה מתחת לרף שהוצג בוועדת
ðיסן מיום  2.1.11שהיðו פחת של  9%או מתחת לכך ,כאחד מהקריטריוðים
האיכותיים להחרגת רשויות מחובת התאגוד האזורית.

.5

תכðית אב – הכðת תכðית ארוכת טווח ,עמידה בה והשקעות עתידיות  -למועצה
יש תכðית אב ביחס לתשתיות המים והביוב ,והיא תפעל בהתאם לתכðית.
המועצה הוכיחה כי היא מוðעת משיקולים ארוכי טווח ,וזאת בשוðה מתאגיד
בע"מ אשר מðהליו עשויים לשקול שיקולים לטווח קצר כדי לשמור על הקיים,
כיוון שהם איðם ðמדדים בתוצאות לטווח ארוך ,בשוðה ממועצה ðבחרת .בכך
המועצה שוðה מרשויות שלא השקיעו בתשתיות והזðיחו אותן לאורך שðים.
המועצה הוכיחה כי ביכולתה להעמיד תכðית אב ולעמוד בה.

.6

שמירה על אספקת מים תקיðה וסדירה ואיכות מים תקיðה וגבוהה  -שמירה
על אספקת מים תקיðה וסדירה ואיכות מים תקיðה וגבוהה .איכות וסדירות
משק המים ðשמרו במשך כל התקופה מאז ההחלטה המקורית של שר הפðים
לפטור את המועצה מחובת תאגוד ,דבר המצביע על אמיðות ויעילות במשק
המים לאורך תקופה ארוכה אף יותר מזו ששימשה בהחלטה המקורית.
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.7

תשלומים בזמן לחברת מקורות  -העדר חובות של המועצה בגין צריכת מים
לחברת מקורות .עם השðים ðיתן לראות בבירור כי בעוד שגופים שוðים איðם
עומדים בחובותיהם לחברת מקורות ,המועצה שמרה על תשלומים מלאים
ובזמן ובכך התבלטה מעל רוב משק המים בישראל.

.8

מיגון מתקðי המים  -ביצוע השלמת מיגון מתקðי המים כðדרש .המועצה עמדה
בכל דרישות המשרד לביטחון פðים כשðתבקשה לעשות כן ,דבר המצביע על כך
כי גם בעתיד תיתן מעðה מהיר ומלא לדרישות הביטחוðיות הðדרשות למיגון
מתקðי המים.

בסיכום הפðיה שðחתמה ע"י ראש המועצה והגזבר ,צוין כי המועצה מספקת לתושביה
מעðה מקצועי והולם בתחום המים והביוב ,ותמשיך לעשות כך גם בעתיד .עוד צוין,
כי על בסיס הðתוðים שהוצגו המועצה מבקשת להיעתר לבקשתה לðיהול משק המים
והביוב באמצעות המועצה ,ולפטור אותה מחובת התאגדות בהסכמת ואישור
הגורמים הרלווðטיים .זאת ועוד .המועצה מבקשת להאריך את המועד לחובת
ההתאגדות בתאגיד מים וביוב ,עד למתן ההחלטה בבקשת המועצה.
גזבר המועצה המשמש כמðהל מפעל המים מסר לביקורת ,כי עד כה טרם ðיתן
למועצה הפטור המבוקש מחובת תאגוד משק המים והביוב ,וגם לא הוארך למועצה
המועד לחובת ההתאגדות.
ðמצא כי למרות האמור ,המועצה טרם הקימה תאגיד מים וביוב כðדרש עפ"י החוק,
ואף לא הצטרפה לתאגיד אזורי קיים ,וממשיכה להפעיל בעצמה את מפעל המים.
מומלץ לערוך בירור מול היועץ המשפטי והגורמים המוסמכים לגבי ההשלכות של
העדר יישום הוראות החוק ע"י המועצה בðושא ההתאגדות ,ובמקביל ,לבחון מחדש
את היתרוðות מול החסרוðות של המשך ההפעלה העצמאית של מפעל המים והביוב.
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מðהל אגף שפ"ע התייחס בתגובתו לטיוטת הדוח לðימוקים שðיתðו על ידי המועצה
לקבלת הפטור מחובת תאגוד ,כפי שצויðו לעיל .בðוגע לðימוק )מס'  (2בדבר "פעילות
יעילה לתחזוקת והפעלת תשתיות המים" ציין מðהל האגף ,כי קיים פער בין הðימוק
לבין הðתוðים שבידיו ,כמפורט להלן:
•
•
•
•

•

•

חוזים של קבלðים המועסקים ע"י הרשות במתן שירות ותחזוקה של מערכות מים
וביוב איðם מיושמים בפועל ואין ðיצול מקסימאלי של סעיפי המכרז.
אין פיקוח בשטח של מחלקת אחזקה על קבלðי המשðה.
מחלקת אחזקה מתðגדת לðיהול יומðי עבודה יומיים מפורטים שיחתמו בסוף יום
ע"י הגורם המוסמך במועצה.
לא בוצעו בדיקות בודק חשמל ללוחות חשמל לאורך השðים של כלל מערכות המים
והביוב וזאת בðיגוד לחוק החשמל ,מצ"ב דוח בודק חשמל מכון ביוב בית עריף
הממחיש את רמת התחזוקה והסכðות הצפויות מעבודה עם לוח שאיðו תקין .
לא בוצעו עבודות תחזוקה כגון תיקוðים צבע שילוט ðיקיון של המתחמים פðים
וחוץ צביעה של כל מערכות האיðסטלציה ,סעיפים המופיעים בחוזי הקבלðים
ועליהם משלמת המועצה במסגרת התשלום החודשי לקבלן.
לא בוצעו טיפולים שוטפים כðדרש בתקðים ובהוראות יצרן לגðרטורים ,משאבות,
בקרים לוחות חשמל ,ועוד.

עוד ציין מðהל האגף בתגובתו כי בðוסףð ,יתן היה להבחין בתופעה בה חברות הבת של
המועצה ,חכ"ל וחמשð ,אלצו לשלם עבור תחזוקת מערכות מים וביוב ,תיקוðי שבר,
פיצוצי מים ,מערכות שהיðן מחוץ למבðי הציבור וðמצאות בשטחים ציבוריים ,למרות
שעפ"י מסמכי המכרז הקבלðים מחויבים לכך במסגרת התשלום החודשי של המועצה.
בðוגע לðימוק )מס'  (4על "פעילות יעילה לתחזוקת והפעלת תשתיות המים" ציין
מðהל האגף ,כי להערכתו פחת המים הðמוך ðובע מסיבה אחת עיקרית והיא תשתית
מים יחסית חדשה .לדבריו ,בשðים הקרובות ðוכל להבחין בעליה של פחת המים
בשל "הזדקðות" התשתית וחוסר בתכðית רב שðתית לשדרוג התשתית.
בðוגע לðימוק )מס'  (6על "שמירת איכות מים תקיðה וגבוהה" ציין מðהל האגף
בתגובתו ,כי בהתאם לחוק המים ðדרשת הרשות לבצע סקר תברואי אחת ל  10שðים,
סקר שמעולם לא בוצע ברשות .לדבריו ,בימים אלו בחרה המועצה ביועץ לביצוע
סקר תברואי שיחל בעבודתו בימים הקרובים.
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בðוגע לðימוק )מס'  (8על "מיגון מתקðי המים" ציין מðהל אגף שפ"ע בתגובתו ,כלהלן:
• המועצה איðה עומדת בדרישות המשרד לביטחון מים כלל כפי שצוין בðימוקים
לפטור ,מצ"ב סקר שבוצע בשבועות האחרוðים שמוצא ליקויים מהותיים באבטחה
ובמיגון הפיזי של מערכות המים .אבקש להזכיר כי מאגרי המים ומערכות המים
אמורים להיות המקומות המוגðים ביותר בשוהם.
• מיגון סייבר למערכות מים – מערכות המים והביוב בשוהם חשופות לכל האקר
ללא הגðה ולו המיðימלית ביותר .מערכות הבקרה חשופות לפריצות ולראיה מספר
הפריצות שבוצעו למערכות המים ושיבשו את אספקת המים ליישוב .עפ"י הðחיית
מðהל אגף שפ"ע ובהתייעצות עם מðהל מערך הסייבר של המשרד לביטחון המים,
הוחלט על התקðת מערכת הגðה למתן פתרון מיידי .המשימה על הכðת הסקר
הוטלה על מðהלת מחלקת המים – בוצע.
עוד ציין מðהל האגף בתגובתו ,כי בימים אלו החל בעבודתו יועץ למיגון סייבר
לצורך ביצוע סקר מקיף ומתן המלצות ,וסקר זה היה צריך להתבצע טרם הפריצה
הראשוðה למערכות ובטח שלאחר הפריצה הראשוðה.
מומלץ כי במסגרת בחיðת המשך ההפעלה העצמאית של מפעל המים ע"י המועצה,
תילקח בחשבון גם התייחסותו המפורטת של מðהל אגף שפ"ע לðימוקי המועצה
לקבלת הפטור מחובת תאגוד.
.9

תכðיות וðוהלי עבודה

9.1

תכðית אב למים
משרד הפðים פרסם בשðת  2003חוברת המðחה את הרשויות המקומיות "להכðת
תכðית אב לפי דרישות המיðהל למשק המים ברשות המקומיות" .בðוסף ,רשות המים
פרסמה את תכðית האב הארצית למשק המים ,כאשר מצויðות בה מטרות התכðית:


עדכון וðיסוח מדיðיות בכל תחומי הפעילות.



איðטגרציה ותיאום בין כלל התכðיות והגופים במשק המים.



יצירת מצע ותהליך דיðמי לקבלת החלטות עתידיות )בסיס ðתוðים ,כלים(.

לביקורת הוצגו התכðיות הבאות בתחום המים:
תכðית אב למים  - 2018שðערכה על ידי חברה חיצוðית " -סירקין בוכðר קורðברג".
בפגישה שðערכה עם מהðדס המים ðמסר לביקורת כי התכðית ðדוðה במיðהל המים
והוא אמור לאשר אותה ,ולאחר מכן היא תוצג לחברת מקורות לשם ðיהול אספקת
המים בשðים הקרובות ,תוך התייחסות לשכוðות החדשות העתידות להיבðות ביישוב.
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יצוין כי התכðית האמורה התייחסה בין היתר לחלופות אפשריות בðושא איגום המים,
והציגה אפשרות לרכישת זכויות איגום ðוספות בבריכת ברקת ,או בבריכת בית עריף.
תכðית אב לביוב  - 2015תכðית ðוספת שðערכה על ידי אותה חברה המתייחסת
לתשתית הביוב של הרשות.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח לגבי תכðית אב למים  2018שצויðה לעיל,
כי עדין לא התקבלה במשרדי מחלקת המים תכðית האב החתומה.
במועד עריכת הביקורת ,לא ðמצאה במחלקת המים תכðית עבודה שðתית המבוססת
על תכðית האב למים שצויðה לעיל ,האמורה להתייחס בין היתר לתשתיות העירוðית
ולאופן הבקרה והפיקוח על כלל הגופים המטפלים בתחום המים ,בהסתמך על בסיס
ðתוðים מעודכן המאפשר ðיתוח ועיבוד ðתוðים.
מומלץ להכין תכðית עבודה שðתית למחלקת המים שתתייחס גם לאופן הטיפול
בתשתיות העירוðיות ,ולדרכי המעקב והבקרה על הגורמים המטפלים בתחום המים.
מומלץ שתכðית העבודה תוכן ע"י מðהלת מחלקת המים בשיתוף עם מהðדס המים,
ותוגש לאישור מðהל האגף הממוðה עליה ,מðהל מפעל המים והðהלת המועצה.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי התכðית תוגש למðהל מפעל המים,
על מðת שיאתר משאבים כספיים לביצועם.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר להכין תכðית שðתית
למחלקת המים עם התייחסות לטיפול בתשתיות ,מיושמת בימים אלו ,אולם התכðית
תוכל לצאת לפועל רק כאשר כלל הגורמים ישתפו פעולה עם מðהלת מחלקת המים.

9.2

ðוהלי עבודה
הðהלים ðועדו לתעד את שיטת העבודה ודרכי ביצוע הפעילות ,לצורך יצירת ðורמת
עבודה אחידה ,המאפשרת הדרכה ,מעקב ופיקוח ,לרבות הגדרות אחריות וסמכות.
ðוהל כולל בדרך כלל מבðה אחיד ,מספר ðוהל ותאריך עדכון אחרון על מðת לאפשר
מעקב אחר השיðויים שבוצעו בו.
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הðוהל אמור לכלול התייחסות לðושאים העיקריים של הפעילות ,ולציין בין הפרטים
הבאים:
 .1מטרה  -תיאור כללי של המטרה שלשמה ðכתב הðוהל.
 .2הגדרות  -הגדרת המוðחים העיקריים שיש להם משמעות חשובה או מיוחדת בðוהל.
 .3שיטה  -הגדרת השיטה או תהליך ביצוע העבודה ,הגורמים האחראים לביצוע כל אחת
מהפעילויות ,לוחות זמðים ,גורמים לדיווח ,וכד'.
 .4אחריות  -פירוט בעלי התפקידים האחראים לביצוע הוראות הðוהל.
ð .5ספחים ומסמכים ישימים  -פירוט המסמכים עליהם ðשען הðוהל כגון חוקים ותקðות,
וטפסים ודוחות המשמשים לקיום הוראות הðוהל.
הביקורת קיבלה לידיה את הðהלים הבאים:


ðוהל מוקד פðיות הקשורות למפעל המים – מטרת הðוהל היא להגדיר את דרכי יצירת
הקשר והעברת הפðיות בðושאי מים וביוב למפעל המים במועצה .כמו כן ,להגדיר את
תהליך הטיפול בקריאות שבר בðושאי מים וביוב ואת דרך הפעלתם של הכוððים לאחר
שעות הפעילות המקובלות) .להלןð" :והל מוקד פðיות"(.



ðוהל תהליך ביצוע בדיקה לוגית – מטרת הðוהל היא לתאר את תהליך ביצוע הקריאה
הלוגית במפעל המים של המועצה ,המתבסס על הוראות סל השירותים לחוק תאגידי
מים וביוב התשס"א  2001-ועל כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעðיין
הרמה ,הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכðיה( תשע"א.2011-
)להלןð" :והל ביצוע בדיקה לוגית"(.



ðוהל סגירת מים מתוכððת ולא מתוכðת – מטרת הðוהל היא הגדרת תהליך הפסקת
מים מתוכððת ,ובלתי מתוכððת .מתן פתרון לאספקת מים חלופיים לפי הכללים
ולמðיעת מצב שתושבים ועסקים איðם יודעים כי מתוכððת הפסקת מים באזורם.
)להלןð" :והל סגירת מים"(.



ðוהל עדכון מספר ðפשות – מטרת הðוהל היא להגדיר ולתאר את אופן ביצוע עדכון
מספר הðפשות במערכת) .להלןð" :והל עדכון מספר ðפשות"(.



ðוהל תהליך הגביה ,רישום צרכן חדש והחלפת משלמים – מטרת הðוהל היא להגדיר
את תהליך הגביה ואת אופðי התשלום של חשבוðות המים והביוב ע"י לקוחות מפעל
המים במועצה ,רישום צרכן חדש והחלפת משלמים) .להלןð" :והל גביה ,רישום צרכן
חדש והחלפת משלם"(.
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ðמצא כי ההגדרות הðכללות בðהלים איðן אחידות .לדוגמאð ,והל עדכון מספר ðפשות
מתייחס פעם ל"תאגיד" ,פעם ל"מפעל המים" ופעם ðוספת ל"מחלקת הגביה".
עוד ðמצא ,כי הðהלים איðם מתייחסים למðהלת מחלקת המים ולבקרות הðדרשות על
ידה .לדוגמא :אישור בדיקות לוגיות טרם הפקת החשבון ,בחיðת שלמות החיובים,
בחיðת חריגים שהועלו במהלך הבדיקות הלוגיות ,ועוד.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח בðוגע לðוהל "תהליך הגביה,
רישום צרכן והחלפת משלמים" ,כי באחריות מחלקת הגביה אישור לוגית ,והטיפול
בבעיות שאותרו מתבצע בשיתוף פעולה בין מחלקת הגביה ומðהלת מחלקת המים.
מומלץ להקפיד שכל הðהלים בðושא יכללו הגדרות ברורות ואחידות.
מומלץ כי הðהלים יוכðו בשיתוף מðהלת מחלקת המים ומðהל אגף שפ"ע ,ויכללו גם
התייחסות לבקרות המבוצעות על ידי מðהלת המחלקה.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי יוכðו ðהלים בשיתוף מðהלת מחלקת
המים ומðהלת מחלקת הגביה.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי היא הכיðה ðוהל מסכם
בðושא :החלפות ,התקðותð ,יתוקים ,העתקות של מדי מים חכמים ,שעודכן בתאריך
 ,21.11.20ועם הבðתה יותר את התפקיד היא ממשיכה לשכתב את הðהלים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי בימים אלו האגף שוקד על הכðת
ðהלי עבודה רבים החסרים בתחום המים ,כמפורט להלן:










ðוהל עבודה ממשקים  -המגדיר את הממשקים מול גביה ,מðהל מפעל המים,
תחזוקה ואגף הðדסה.
ðוהל עבודה מוקד  -המגדיר טיפול בתלוðות תושבים) ,מס' תרשימי זרימה
למס' אירועים(  -בביצוע
ðוהל סגירת מים מתוכððת ולא מתוכððת  -בביצוע
ðוהל עדכון מס' ðפשות
ðוהל תהליך גביה ,רישום צרכן והחלפת משתמשים – בביצוע
ðוהל חיבור מים לבתים – מיושם
ðוהל טיפול בפיצוץ מים וביוב ,טיפול בסתימה  -בביצוע

עוד ציין מðהל האגף בתגובתו ,כי המלצת המבקר לכתיבת ðהלים אחידים – בביצוע.
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פחת המים במועצה

ð 10.1תוðי פחת המים
פחת המים הוא ההפרש שבין כמות המים הðרכשת על ידי המועצה מחברת מקורות
לבין כמות המים הðמדדת מכל הצרכðים .שיעור הפחת משקף את היקף בזבוז המים
והדליפות מהמערכת ,ומהווה מדד חשוב לאיכות ðיהול משק המים על ידי הרשות.
פחת מים יכול להיווצר ממספר סיבות ,ובכלל זה פיצוצים וðזילות בצðרת העירוðית,
גðיבות מים ,סטיות מדידה ,ועוד.
להלן ðתוðי פחת המים במועצה בשðים האחרוðות ,עפ"י המסמכים שהוצגו לביקורת:
שðה

רכישת מים
]מ"ק[

סה"כ צריכה
]מ"ק[

2014

1,793,541

1,673,811

119,730

2015

1,841,677

1,719,111

122,566

6.66%

2016

2,071,267

1,897,063

174,204

8.41%

2017

2,026,843

2,006,938

19,905

0.9%

2018

2,052,815

1,988,532

64,283

3.1%

כ"ðל

2019

2,124,306

2,022,552

101,754

4.7%

כ"ðל

)*(

פחת
]מ"ק[

פחת
][%
6.68%

מבוסס על דיווח שהוצג בתכðית
אב של המועצה לשðת 2018
כ"ðל
כ"ðל

)*(

הערות

מבוסס על הדיווח לרשות המים
שהוצג לביקורת )*(

* בדיווח לרשות המים צוין" :סקר מוðים לגיðון  -בוצע סקר בשðת  2017וðמצאו מדים שלא היו רשומים במערכת ,רשמðו כ  50,000 -קוב".

מðתוðי הטבלה עולה ,כי אחוז הפחת הממוצע לשðים  2014 - 2019עמד על כ .5% -
יצוין כי שיעור הפחת הðמוך בשðת ð 2017בע מרישום צריכה ðוספת של  50,000קוב,
שðעשה בעקבות גילוי מוðים לגיðון שלא היו רשומים במערכת .יצוין כי ללא רישום
התוספת האמורה בדיווח שהועבר לרשות המים ,פחת המים באותה שðה היה .3.4%
בשðת  2019המועצה רכשה למעלה מ 2-מיליון קוב מים מחברת מקורות בעלות
כספית של כ  11-מיליון  ,₪וגבתה כ  16 -מיליון  ₪מצרכðי המים בשטחה.
יצוין כי במוðחי תקבולים ,אבדן הגביה בשðת  2019בעקבות פחת מים של 4.7%
עמד על כ .₪ 750,000 -
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ð 10.2יתוח מרכיבי הפחת
על מðת לצמצם את פחת המים ðדרש לערוך ðיתוח של מרכיבי הפחת ,כדי להעריך
האם מקורו בגðיבות מיםð ,זילות בתשתיות עירוðיות ,פיצוצי מים בתחום הגיðון ,וכד'.
בהיעדר ðיתוח פחת המים ,קשה לקבל החלטות יישומיות לצורך הקטðת אחוז הפחת.
במועד הביקורת ,לא ðמצא תיעוד לכך שמðהלת מחלקת המים לקחה חלק בðיתוח
מרכיבי פחת המים ,לצורך קבלת החלטות יישומיות שðועדו להקטין את אחוז הפחת
באמצעות טיפול מושכל בתשתיות ,שיפור הבקרה בðושא גðיבות מים ,ועוד.
מומלץ שמðהלת מחלקת המים תכין בכל שðה ,בשיתוף עם מðהל מחלקת תחזוקה,
דוח לגבי כמות אובדן המים כתוצאה מפיצוצים בצðרת העירוðית ואיתור גðיבות מים.
מומלץ שפעם במספר שðים יוכן דוח מקצועי על פחת המים התפעולי ,במקביל לדוח
פחת המים הרישומי המוכן בכל שðה על ידי מחלקת הגביה.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי קיים מעקב דו חודשי לפחת
שוטף שמבוצע על ידי מðהלת מחלקת הגביה ,ומðהלת מחלקת המים מעודכðת ויש לה
גישה לצפייה בכוðן .R
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי היא עורכת סיורים בשטח
מיומה הראשון בתפקיד ואף גילתה גðבי מים ,ולראשוðה הופקו דוחות אכיפה בðושאי
מים ואף בוצעו הערכות צריכה  +תלוðה במשטרה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי ההמלצה שמחלקת המים תכין בכל
שðה בשיתוף עם מחלקת תחזוקה דוח לגבי כמות אובדן המים כתוצאה מפיצוצים
בצðרת העירוðית ואיתור גðיבות מים ,איðה ישימה במתכוðת הקיימת שבה עובדי
מחלקת תחזוקה מביעים התðגדות להתðהלותם מול מחלקת המים ואיðם משתפים
פעולה .מðהל האגף הוסיף כי מתחזקת המלצתו להקמת מחלקת מים בלתי תלויה
במחלקות ואגפים אחרים ,והðושא ðמצא בטיפול .עוד ציין מðהל האגף ,כי מתקבלת
המלצת המבקר להכין פעם במספר שðים דוח מקצועי על פחת המים התפעולי.
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 10.3פעולות לצמצום פחת המים
במטרה לצמצם את פחת המיםð ,יתן לðקוט בין היתר בצעדים הבאים:


תכðית עבודה להחלפת תשתיות
הכðת תכðית עבודה מתוקצבת להחלפת תשתיות מים עירוðיות בקווים שבהם אותרו
ðזילות רבות.



החלפה תקופתית של מדי מים
החלפה תקופתית של מדי מים מכל הסוגים ,כדי להבטיח מדידות צריכה מדויקות.



יצירת אזורי מדידה DMA -

מיפוי אזורי מדידה ביישוב ) (DMA - District Metering Areaעל מðת שיהיה אפשר למקד
את הטיפול באזורים שבהם פחת המים גבוה יחסית.


בקרה על תקיðות התשתיות
איתור מהיר של ðזילות סמויות בצðרת העירוðית על ידי שימוש במכשור ייעודי
לאיתור ðזילות מים תת קרקעיות ,והטמעת אמצעים טכðולוגיים מתקדמים ,כגון
מערכת לðיטור קבוע של רשת המים לצורך איתור ðזילות באמצעות חיישðים הפזורים
לאורך הצðרת ,או מערכת לאיתור ðזילות בצðרת המים העירוðית באמצעות אðומליות
של עליה בספיקה.
במועד עריכת הביקורת לא ðמצא תיעוד לביצוע כל הפעולות שצויðו לעיל ,ובכלל זה
קיום תכðית עבודה מתוקצבת להחלפת קווי מים שבהם אותרו ðזילות רבות ,מיפוי
אזורי מדידה ,ושימוש בכל האמצעים הטכðולוגיים הקיימים לאיתור ðזילות.
למרות ששיעור הפחת במועצה ðמוך ביחס לממוצע הארצי ,מומלץ לבחון את
השימוש באמצעים האמורים ,כדי לצמצם את פחת המים ולמðוע את גידולו בעתיד.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה מתקבלת.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי שיעור פחת המים במועצה ðמוך ביחס
לממוצע הארצי ,וðמוך מפחת מקובל של .8%
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אחזקת תשתיות מים

 11.1תיקון ðזילות בצðרת העירוðית
המועצה התקשרה עם חברה קבלðית לצורך טיפול בðזילות מים ובפיצוצים בצðרת
שðמצאת באחריות המועצה ,עפ"י קריאות של מחלקת תחזוקה .הðיהול השוטף
והבקרה בðושא בוצעו ע"י מðהל מחלקת תחזוקה וסגן מðהל המחלקה.
במועד הביקורת לא ðמצא במחלקת המים תיעוד לקבלת ðתוðים ממחלקת תחזוקה
לגבי כמות פיצוצי המים בתקופה האחרוðה ,והערכת אובדן המים שðגרם מהפיצוצים
והשפעתו על חישוב פחת המים.
כמו כן ,לא ðמצא תיעוד לעריכת דיוðים משותפים של מחלקת המים ומחלקת תחזוקה
בðוגע להיקף הפיצוצים בצðרת העירוðית שאירעו בתקופה האחרוðה ,והצורך בהחלפת
תשתיות מסוימות במטרה למðוע פיצוצים חוזרים.
מומלץ שמðהלת מחלקת המים תקבל ממחלקת תחזוקה דוחות רבעוðיים המפרטים
את כמויות הðזילות והפיצוצים שאירעו בצðרת העירוðית ,ואת אומדן כמויות המים
שאבדו כתוצאה מכך.
מומלץ לבצע בחיðה תקופתית בשיתוף מðהל מחלקת תחזוקה ומðהלת מחלקת המים
באשר לצורך בהחלפת קווים עירוðיים כתוצאה מפיצוצים חוזרים בצðרת העירוðית.
בסיכום פגישה שðערכה ביום  14.3.19בðוכחות גזבר המועצה ,מðהלת מחלקת הגביה
ומðהל מחלקת המים )לשעבר( ,צוין בין היתר כלהלן:
"ðדרש לבחון את כלל פיצוצי המים החל מ 1-ליðואר  2018שקרו ביישוב,
למפות אותם לפי אזורים ,להמליץ על החלפת קווי מים ,ולהמליץ על תוספות
של מקטיðי לחץ".
במועד עריכת הביקורת ,לא ðמצא במחלקת המים תיעוד לביצוע הפעולות האמורות.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כלהלן:





ההתקשרות במכרז עם החברה הקבלðית ,איðה ðותðת מעðה מלא לצרכי הרשות.
המכרז היðו במחיר הפסד ,מה שגורם לקושי רב בביצוע עבודות מול הקבלן.
אין פיקוח בשטח של עובדי הרשות על עבודת הקבלן.
מחלקת תחזוקה איðה מתעדת את התקלות והבעיות ואין רישום ביומðי עבודה.
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עוד ציין מðהל האגף ,כי המלצת המבקר בðושא קבלת דוחות רבעוðיים או דוחות בכלל
ממחלקת תחזוקה איðה ישימה ,מאחר ועובדי מחלקת תחזוקה מביעים התðגדות
להתðהלותם מול מחלקת המים .מðהל האגף הוסיף כי מתחזקת המלצתו להקמת
מחלקת מים בלתי תלויה במחלקות ואגפים אחרים ,והðושא ðמצא בטיפולו.
מðהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ðכון להיום מחלקת תחזוקה
איðה מעורבת בðעשה בפיתוח המים והביוב ,ויש מðהלים שיועדו לכך .לדבריו ,במשך
שðים מחלקת תחזוקה עבדה ותחזקה את רשת המים והביוב בצורה הכי טובה ,ולכל
תקלה או פיצוץ מים או זליגת ביוב עמדה ביעדים של ðוהל מים וביוב ,וגם לאור
המאמצים לשפר את השירות לא קיבלה אפילו תקציבים לכך ,אבל עמדה ביעדים.
עוד ציין מðהל המחלקה כי לא קיים ðוהל תקין לתיקון מהיר של פיצוץ או זליגה,
ומחלקת תחזוקה לא עצמאית לביצוע מהיר של תיקון מיידי כמו בעבר ,וצריך לקבל
הוראות מתי יתוקן הפיצוץ.
 11.2תחזוקת מתקðי מים וביוב
המועצה התקשרה עם חברה למתן שירותי אחזקה ,לצורך תחזוקת מערכות המים
והביוב ,הכוללות מתקðי מים ,משאבות ,מתקðי אגירה ,ועוד.
בהסכם עם החברה ðקבע כי היא תבצע עבודות תפעול ואחזקה של מתקðי המים
והביוב במועצה )בית עריף ,מרגלית ,בריכת המים ,מגדל המים ,בוסטר המועצה,
מקטיðי לחץ( וקו סðיקה ,לרבות תחזוקת מערכת איðטרðטית כדוגמת  IPNPבמתקðי
המים והביוב ,כמפורט בהסכם.
בהסכם גם ðקבע כי על החברה יוטלו קðסות עקב אי ביצוע עבודות אחזקה מוðעת,
חוסר תגובה להודעות על תקלות ,והתקðת ציוד או ביצוע תיקוðים תוך פרקי זמן
ארוכים מהðדרש בהסכם.
במועד הביקורת ,לא ðמצא במחלקת תחזוקה תיעוד לעריכת בקרה שוטפת על אופן
פעילות החברה ,מלבד אישור החשבוðות החודשיים והעברתם לגזברות .בקרה בðושא
אמורה לכלול רישום של עבודות האחזקה האמורות להתבצע במתקðי המים והביוב
בפורמט של דוח חודשי ,בו יצוין אם העבודות בוצעו כפי הðדרש ובתדירות שðקבעה.
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יצוין כי במועד הביקורת גם לא ðמצאה במחלקת תחזוקה תכðית עבודה חודשית
או שðתית הכוללת בקרה בðושא.
מומלץ שמחלקת תחזוקה תערוך בקרה שוטפת על עבודות האחזקה במתקðי המים
והביוב המבוצעות על ידי החברה ,ותכלול את הðושא בתכðיות העבודה.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי כבר בשבוע הראשון לעבודתה
באגף שפ"ע מðהל האגף יזם פגישה במתקðי המים והביוב והמצב היה בלתי מתוחזק
בלשון המעטה ,וðקבעה פגישה דחופה עם מðכ"ל החברה המתחזקת.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי חוזים של קבלðים המועסקים על ידי
הרשות במתן שירות ותחזוקה של מערכות המים והביוב ,איðם מיושמים בפועל,
ואין פיקוח עליון של מחלקת תחזוקה על הקבלðים ,כמפורט להלן:







לא בוצעו בדיקות בודק חשמל ללוחות חשמל של כלל מערכות המים והביוב
)רצ"ב( וזאת בðיגוד לחוק החשמל.
לא בוצעו עבודות תחזוקה ,כגון תיקוðים צבע שילוט ðיקיון של המתחמים פðים
וחוץ צביעה של כל מערכות האיðסטלציה ,סעיפים המופיעים בחוזי הקבלðים
ועליהם משלמת המועצה במסגרת התשלום החודשי לקבלן.
לא מולאו יומðי עבודה יומיים שðחתמו בסוף יום ע"י הגורם המוסמך במועצה.
מצב תחזוקתי לוקה בחסר בלשון המעטה.

מðהל האגף צירף לתגובתו לטיוטת הדוח תמוðות המתארות את המצב התחזוקתי
של מתקðי המים והביוב במועצה ,וציין שעם העברת מחלקת המים לאגף שפ"ע ובשל
התערבותו האישית לעריכת סיורים בשטח ,בוצע שדרוג ושיפוץ של המתקðים.
 11.3תכðון וביצוע תחזוקה מוðעת
בבירור שðערך במחלקת תחזוקה ðמסר לביקורת ,כי הטיפול בצðרת המים העירוðית
כולל תחזוקת שבר ,כאשר בעקבות זיהוי ðזילות או פיצוצים מבוצע תיקון ðקודתי,
ולעיתים בעקבות זיהוי של פיצוצים ותקלות חוזרות ,מוחלף קטע מסוים בצðרת.
עוד ðמסר לביקורת ,כי במהלך השðים הוðחו שכבות של תשתיות ðוספות מעל צðרת
המים העירוðית ,הגורמות מעת לעת לפגיעות בצðרת .כמו כן ,בהעדר החלפה מתוכððת
של קווי מים ישðים בשכוðות הוותיקות ,לא ðיתן למðוע מראש ריבוי ðזילות באותן
מקומות ,ורצוי להקצות תקציבים לתחזוקה מוðעת שתכלול החלפת תשתיות ישðות.
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במועד הביקורת ,לא ðמצאה תכðית עבודה רב שðתית מתוקצבת לביצוע תחזוקה
מוðעת של תשתיות מים ,הכוללת החלפת צðרת עירוðית החל מהשכוðות הוותיקות.
גזבר המועצה המשמש כמðהל מפעל המים מסר לביקורת ,כי אין צורך בהכðת תכðית
עבודה רב שðתית להחלפה יזומה של צðרת המים העירוðית החל מהשכוðות הישðות,
מאחר והתשתיות אמורות להחזיק שðים רבות ואין הצדקה להחלפתם ללא קבלת
איðדיקציות לריבוי ðזילות בקו מסוים .עוד ðמסר ,כי בשðים קודמות הוחלפו קטעים
מסוימים של הצðרת בעקבות ריבוי ðזילות שðגרמו מליקויים באופן הðחת התשתיות,
או בעקבות פגיעות ðקודתיות בצðרת המים במהלך ביצוע עבודות תשתית אחרות.
לאור ההסברים שðמסרו ע"י מחלקת תחזוקה ,הביקורת ממליצה לקבל חוות דעת
מקצועית ממהðדס המים או מחברה חיצוðית ,לגבי ðחיצות תכðית עבודה רב שðתית
מתוקצבת להחלפה מדורגת של צðרת המים העירוðית בשכוðות הוותיקות.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי לאור ההסברים שלעיל ,התכðית תועבר
למðהל מפעל המים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי בðיגוד לעמדת הגזבר ,יש להכין
בהקדם תכðית רב שðתית לביצוע שדרוג מערכות המים והביוב ,וזאת בהתאם
לממצאי צילום קווים עתידי שיבוצע במסגרת התכðית הרב שðתית .עוד ציין מðהל
האגף ,כי המלצת המבקר בðושא קבלת חוות דעת מקצועית ממהðדס מים או מחברה
חיצוðית ובðושא הכðת תכðית עבודה רב שðתית לתחזוקה מוðעת של תשתיות המים
והביוב ,מתקבלת ,אך הדבר מצריך הקצאת תקציב ומשאבים .מðהל האגף הוסיף כי
ðיתן לחסוך את הייעוץ ,מכיוון שðדרשת תכðית רב שðתית וðדרש להקצות את
המשאבים לטובת בðיית התכðית.
לביקורת לא הוצגה תכðית עבודה המבוססת על איתור מוקדי בעיות חוזרות בצðרת
המים העירוðית .במחלקת המים או במחלקת תחזוקה לא ðמצא תיעוד לביצוע מעקב
שיטתי אחר כמויות וסוגי התקלות בתשתיות המים בכל שכוðה ,לצורך תכðון תחזוקה
מוðעת שעשויה להקטין את היקפי התקלות השוטפות ועלויות התיקוðים .מעקב
כאמור יכול להתבסס על הפקת דוחות ðיהוליים ממערכת המוקד העירוðי ,ועל ðיהול
רישום מרוכז של תקלות חוזרות.
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בðוסף ,במערכת ה GIS-של המועצה לא ðמצאה שכבה של תקלות בתשתיות המים,
המאפשרת איתור מקטעים שבהם אירעו תקלות חוזרות והכðת תכðיות עבודה בðושא.
מומלץ שתכðית העבודה השðתית לביצוע תחזוקה מוðעת של תשתיות המים תתבסס
בין היתר על איתור מוקדי בעיות עפ"י ðתוðי התחזוקה ומערכת המוקד העירוðי,
ואיתור מקטעים שבהם אירעו תקלות חוזרות באמצעות מערכת ה .GIS -
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי מקובלת המלצת המבקר להכין
שכבת  GISשל תקלות ובעיות של תשתיות מים וביוב לצורך קבלת החלטות עתידיות
ותיעוד התקלות על כל קו .מðהל האגף גם ציין כי ðעשתה פðיה לאגף הðדסה לבðיית
שכבה  -עד עתה ללא מעðה  -וקיים קושי מול מחלקת המחשוב להטמעת הטכðולוגיה.
מðהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי הוא לא ראה שקיימת טבלת
מעקב לפיצוצי מים ,הכוללת את מיקום הפיצוץ וכמויות המים שאבדו ,וגם אין תיעוד
של כמויות מים הðצרכות באירועים הðערכים ביישוב .מðהל המחלקה גם ציין כי
ðדרשת השקעה בתשתיות המים והביוב ,כולל החלפת מכסי ביוב ,החלפת מגופים,
ועבודות יזומות לתחזוקת צðרת מתיישðת.

.12

השקעות המועצה בתשתיות

ð 12.1תוðים שדווחו למשרד הפðים
בפðיה שðשלחה ע"י המועצה לשר הפðים בחודש פברואר  2016בðוגע לקבלת פטור
מחובת תאגוד ,פורטו בין היתר ההשקעות שבוצעו ע"י המועצה ב  6 -שðים האחרוðות
בתחום המים ,כמפורט להלן:
א .החלפת צðרת מים בשכוðות ותיקות :בעקבות תקלות חוזרות של פיצוצי מים,
הוחלפו קווי המים בשכוðת גבעולים ברחוב לכיש ,ובשכוðת אלוðים קווי המים
ברחובות לשם ,מרגלית ותרשיש.
בכל קו מדובר במאות מ"א  .הפרויקטים בוצעו בתיאום ואישור רשות המים.
רשות המים מימðה מימון חלקי והמועצה השלימה המימון ממקורותיה.
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ב .השקעות ðוספות :המועצה ביצעה במימון מלא עבודות שוðות .הקמת ממיר תדר,
המגבה אספקת מים סדירה כאשר ישðה תקלה .הוחלפו פורקי לחץ )ברמדים(,
הוחלפו קולטי אבðים ,הוחלפו מצופי מים בבריכות האגירה )מים( .כמו כן
הוחלפה מערכת תקשורת להתרעה על תקלות של מפלסי המים בבריכות המים.
ג .המועצה השקיעה בהחלפת ראשי מערכת וצðרת המים לגיðון וזאת במסגרת קול
קורא של רשות המים .כתוצאה מכך הצליחה המועצה לצמצם את צריכת המים
לגיðון בעשרות אחוזים )למעלה מ –  .(30%כל מערכות המים להשקיה בגיðון
ממוחשבות ובמעקב שוטף של חברה המתמחה בתחום.
ðמצא ,כי בפðייה ðוספת שðשלחה לשר באותו ðושא ביוðי  ,2019צויðו אותן ההשקעות
שצויðו בפðיה הקודמת כ  3 -שðים קודם לכן ,וזאת מבלי שפורטו פרויקטים ðוספים
בתחום המים ,מלבד החלפת מדי המים למערכת קר"מ.
בפðייה האמורה גם צוין ,כי המועצה ביצעה תכðית אב כוללת למערכות המים והביוב
באמצעות משרד חיצוðי לצורך תכðון עתידי של המערכות הðדרשות לשðים הבאות,
וגם אישרה תכðית פיתוח לשðים  2019-2021לשדרוג והחלפת תשתיות בסך כולל של
כ  50 -מיליון .₪
עוד צוין בפðיה ,כי ההשקעות שבוצעו או יבוצעו בשðים הקרובות במסגרת תכðיות
הפיתוח ,יכללו את הפרויקטים הבאים:
 שדרוג תחðת )שאיבת ביוב( בית עריף ,הכולל החלפת משאבות והגדלת הספיקה,
שדרוג מערכות החשמל ושיפור במבðה .עלות ההשקעה מוערכת בכ  3.8 -מיליון .₪
 פיתוח שתי שכוðות חדשות ,כרמים ורקפות ,באמצעות החברה הכלכלית ,הכולל
הקמה של תשתיות מים וביוב של השכוðות וחיבורן לתשתית הראשית .כמו כן
במסגרת עבודות הפיתוח ,הוקם מכון לגברת לחץ המים )בוסטר( באזור התעשייה.
 החלפת קו הביוב הישן ברחוב יסמין והגדלת הקוטר שלו ,לðוכח קליטת השפכים
של השכוðה החדשה כרמים.
 החלפת שעוðי המים למערכת קר"מ ,והמשך ההשקעה בברמדים ושעוðי לחץ.
ðמצא כי ההשקעות בשדרוג תחðת בית עריף שצויðו לעיל ,וכן בפיתוח התשתיות
בשכוðות כרמים ורקפות באמצעות החברה הכלכלית ,צויðו גם בפðיה הקודמת
שðשלחה לשר הפðים בשðת .2016
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 12.2השקעות מתקציב קרן מפעל המים
להלן ðתוðי ההוצאות עבור עבודות קבלðיות בתחום המים בלבד )לא כולל ביוב(
כפי שðרשמו בתקציב קרן מפעל המים בשðים האחרוðות:
סעיף
תקציבי

שם הסעיף

2017

2018

2019

7000911720
7000911721
7000911750
7000911751

חומרים  -שעוðי מים
שעוðי מים  -התקðה
עבודות קבלðיות
עבודות קבלðיות  -בחירום
סה"כ

400
50
387
40
2894

400
50
342
40
2850

300
0
317
60
2696

סה"כ
ב3-
שðים
1,100
100
1,046
140
2,386

להלן ðתוðי הוצאות והכðסות בגין קðיית מים ואספקת מים לתושבים באותן שðים:
סעיף
תקציבי

2017

שם הסעיף

הכðסות
 7000410210אגרת מים גביה שוטפת
 7000410220אגרת מים פיגורים
סה"כ הכðסות ממכירת מים
הוצאות
 7000911772סה"כ הוצאות עבור רכישת מים
הפרש

2018

2019

סה"כ
ב  3 -שðים

15,468
300
15,768

15,649
300
15,949

16,259
355
16,614

47,376
955
48,331

9,565
6,203

9,515
6,434

10,776
5,838

29,856
18,475

מðתוðי הטבלאות לעיל עולה ,כי מתוך הכðסות בסך כולל של כ  48 -מיליון  ₪ממכירת
מים באותן שðים ,המועצה קðתה מים ממקורות בסכום כולל של כ  30 -מיליון ,₪
ומתוך ההפרש של כ  18 -מיליון  ,₪תוקצבו בקרן מפעל המים כ  2.3 -מיליון  ₪בלבד
עבור עבודות קבלðיות לאחזקת תשתיות המים.
לביקורת ðמסר ,כי בðוסף לאחזקת תשתיות המים שתוקצבה מקרן מפעל המים,
בוצעו במהלך אותן שðים עבודות להחלפת תשתיות מים שתוקצבו באמצעות תב"רים,
כפי שיוסבר להלן.
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 12.3השקעות באמצעות תב"רים
ðמצא כי בסוף שðת  2015המועצה פתחה תב"ר )מס'  (564עבור ביצוע פרויקטים
בתחום המים והביוב ,במימון הכספים שהועברו מקרן השיקום של חברת מקורות.
התב"ר האמור אושר ע"י המועצה ביום  24.11.15וע"י משרד הפðים ביום .3.12.15
בישיבת מועצה מיום ð 24.11.15מסר עדכון כי היתרה של קרן השיקום המתðהלת
בחברת מקורות עומדת על סך  ,₪ 10,126,156והמועצה הצליחה לשחרר את הכספים
מהקרן לאחר מאמצים ðיכרים .במהלך הישיבה אושרה הגדלת התב"ר כלהלן:
"קרן השיקום" – חברת מקורות ): (564
תוספת  ₪ 5,626,156מקור מימון :קרן שיקום המים.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 10,126,156
מבדיקת התðועות שðרשמו בכרטסת תב"ר  564במהלך השðים  2017-2020עולה ,כי
באותן שðים בוצעו במועצה עבודות בהיקף כולל של  ,₪ 741,816ובכלל זה שיקום
מגדל המים ביישוב ,ביצוע אומדן ראשוðי לתכðון העתקת קו מקורות ,והחלפת מדי
מים למערכת קר"מ .בכרטיס התב"ר היתה רשומה במועד הבדיקה יתרה תקציבית
בסך  .₪ 8,287,037לביקורת ðמסר כי באותן שðים עיקר המשאבים הופðו להחלפת
תשתיות ביוב ,ולהקמת תשתיות חדשות בשכוðת כרמים שבוצעו באמצעות החברה
הכלכלית .עוד ðמסר ,כי לפðי שðת  2017בוצעו גם עבודות להחלפת צðרת מים עירוðית
במקומות שבהם אותרו ðזילות תכופות.
יצוין כי ביום  22.3.20אושר ע"י המועצה תב"ר ðוסף ) (792להתקðת בוסטר בשכוðת
כרמים בסך  ,₪ 500,000במימון קרן היטלי מים .מðהל מפעל המים מסר לביקורת
כי העבודה טרם בוצעה ,והיא מתוכððת להתבצע במהלך השðה הקרובה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי טרם רכישת הבוסטר יש לבדוק
ðחיצות ,וזאת רק לאחר ðיתוח ממצאי לחצי המים שיתקבלו מהסðסורים שהותקðו
בגמלי המים.
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להלן ðתוðים לגבי התðועות שבוצעו בקרðות המועצה בðושא מים וביוב בשðת ,2019
עפ"י הדוח הכספי המבוקר של המועצה לשðה זו:
שם הקרן

תקבולים העברה
יתרה
מתב"רים
לתחילת בשðת
הדוח
שðה

קרן ביוב

15,320

470

קרן ðיקוז

2,545

334

קרן משק
מים וביוב

4,618

17,158

קרðות
אספקת מים

2,822

305

סה"כ

25,305

18,267

162

162

הכðסות
מהשקעות

יתרה
העברות תשלומים סה"כ
סה"כ
תשלומים לסוף
תקבולים לתב"רים אחרים
השðה
והוצאות

108

578

14

510

30

17,158

17,494

46

351

46

18,597

1,457

1,992

3,449

12,449

30

3,025

17,494

4,282

3,173

1,457

19,516

20,973

22,929

* הðתוðים באלפי .₪

מðהל מפעל המים מסר לביקורת כי קיימת חשיבות רבה לשמירת יתרות גבוהות
בקרðות המיועדות להחלפת תשתיות מים וביוב בעתיד ,ויש לקחת בחשבון שיום אחד
בעקבות בלאי טבעי והתיישðות ,המועצה תידרש להפðות משאבים רבים להחלפת
תשתיות בצורה ðרחבת.
 12.4קרן שיקום בחברת מקורות
בכללים שפורסמו ע"י רשות המים ðקבע ,כי החל מיום  1.1.2010כל הרשויות שאיðן
מאוגדות וספקי מים הפועלים בתחום תאגידי המים ,חייבים להפריש לקרן השיקום
החדשה בחברת מקורות כספים המיועדים לביצוע השקעות עתידיות בשיקום ושדרוג
תשתיות המים והביוב.
עפ"י הכללים ,רשות המים יכולה להורות לחברת מקורות להעביר חלק מהכספים
שהופרשו ,עבור ביצוע השקעות בשטח הרשות טרם כðיסתה לתאגיד .בðוסף ,מאחר
וחלק מהרשויות לא השלימו את הליך ההתאגדות ועם זאת ביצעו השקעות בתשתיות
שמומðו מתקציבןð ,קבע בתיקון מיום  1.1.15כי ðיתן להעביר סכומים מקרן השיקום
גם לרשויות שטרם השלימו את הליך ההתאגדות .ביום  20.9.15גובש ðוהל ובו הוסדר
אופן ביצוע ההתחשבðות בðוגע לקבלת הכספים ,וביום  21.7.16עודכן הðוהל האמור.
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להלן הסכומים שהועברו ע"י המועצה לקרן שיקום המים במהלך השðים האחרוðות,
עפ"י ðתוðי הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה:
שðה

2016

2017

2018

2019

השקעה בקרן שיקום מים

1,329

1,328

1,289

965

* הðתוðים באלפי .₪

מðתוðי הטבלה עולה ,כי בשðים האחרוðות חלה ירידה בסכומים שהועברו מידי שðה
על ידי המועצה לקרן שיקום המים.
ðמצא כי המועצה קיבלה עפ"י בקשתה כספים שהופרשו לקרן השיקום בחברת
מקורות ,לצורך ביצוע פרויקטים ועבודות תשתית בתחום המים והביוב .לביקורת
ðמסר כי בקרן השיקום קיימים סכומים משמעותיים שטרם ðוצלו על ידי המועצה,
והם מיועדים לשדרוג תשתיות המים והביוב בעתיד בהתאם לצרכים.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח שהמועצה לא קיבלה כספים עפ"י בקשתה,
אלא ðיהלה מאבק כדי לקבל חלק מהכספים של הקרן לקופת המועצה ,שהופרשו
לקרן שיקום המים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי הסכומים הקיימים בקרן השיקום
יישארו בקרן ,עד שתוכן תכðית רב שðתית לביצוע שדרוג תשתיות ומערכות.

.13

אישור חשבוðיות קבלðי אחזקה
לביקורת ðמסר כי מחלקת תחזוקה מאשרת לתשלום את החשבוðיות שהוגשו על ידי
קבלðים בגין ביצוע עבודות אחזקה של תשתיות ומתקðי מים וביוב בתחום המועצה.
בבדיקה מדגמית של חשבוðיות קבלðיםð ,מצא כי מðהל מחלקת תחזוקה אישר אותן
כפי הðדרש ,טרם העברתם לגזברות לצורך ביצוע התשלום .יצוין ,כי החשבוðיות
לא הועברו לאישור ðוסף של מðהלת מחלקת המים לפðי העברתן לגזברות.
מומלץ לשקול העברת חשבוðיות בðושא תשתיות מים לאישור מðהלת מחלקת המים
טרם העברתם לגזברות ,לצורך בקרה ומתן אפשרות לבירורים לגבי ביצוע העבודה.
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מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי מאז הגעתה לאגף שפ"ע
ðושא ההזמðות בתחום המים והביוב כולל קליטת חשבוðיות ,מðוהל ומתבצע על ידה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי בðוגע להמלצה שחשבוðיות בðושא
תשתיות מים יועברו לאישור מðהלת מחלקת המים  -אכן התחלðו ביישום תהליך זה,
אולם לעיתים ðתקלים באי ידיעה על עבודות בשל התðגדות מחלקת תחזוקה לשתף
פעולה עם מחלקת המים .עוד ציין מðהל האגף ,כי הוא מבקש להביא לתשומת הלב
שמחלקת תחזוקה איðה מפעילה את הקבלðים בפועל ,והדבר מתבצע כיום על ידי
מðהל האגף ומðהלת מחלקת המים.

.14

ויסות לחץ המים
המבðה הטופוגרפי של היישוב עלול לגרום ללחץ מים ðמוך מידי בצðרת העירוðית
ולאספקת מים בלתי סדירה במקומות הגבוהים .מצד שðי ,עודף לחץ עלול לגרום
לבלאי מואץ של הצðרת ,לðזילות ופחת מים .יצוין כי שיðויי לחץ עלולים להיגרם רק
בזמðים בהם השימוש במים גובר )כמו בערבי שבת וחג( או פוחת )בשעות הלילה(,
והיערכות ðכוðה בðושא אמורה למðוע תקלות בתשתיות ובאספקה השוטפת לצרכðים.
לביקורת ðמסר כי לעיתים יש בעיות של לחצי מים ביישוב ,והטיפול בðושא ðמצא
באחריות מחלקת תחזוקה .בבירור שðערך במחלקת תחזוקה ðמסר לביקורת כי
החברה המספקת שירותי אחזקה של מתקðי המים והביוב אחראית גם על בדיקת
לחץ המים ועל ויסות לחצי המים בתשתיות המועצה.
במועד הביקורת ,לא ðמצא במחלקת תחזוקה תיעוד לעריכת מעקב שוטף אחר ביצוע
בדיקות לחצי מים ע"י החברה ,ואופן הטיפול בבעיות של לחץ מים בצðרת העירוðית.
כמו כן ,לא ðמצא ðוהל המסדיר את תדירות ואופן ביצוע הבדיקות בðושא.
מומלץ לכלול בתכðית העבודה של מחלקת תחזוקה עריכת בקרה על פעילות החברה
בðוגע לתקיðות לחצי המים ,ולעגן את תדירות ואופן ביצוע הבדיקות בðוהל כתוב.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי ההמלצה לכלול בתכðית העבודה
של מחלקת תחזוקה עריכת בקרה בðוגע לתקיðות לחצי המים ביישוב איðה ישימה,
שכן אין למחלקה את המקצועיות והידע הðדרשים לðושא.
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במועד הביקורת לא ðמצא במחלקת המים תיעוד לקבלת דיווחים ממחלקת תחזוקה
לגבי ממצאי הבדיקות של וסתי המים ביישוב.
מומלץ שמחלקת המים תערוך בקרה בðושא באמצעות קבלת דיווחים תקופתיים
ממחלקת תחזוקה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה איðה ישימה ,שכן במחלקת
תחזוקה מביעים התðגדות להתðהלותם מול מחלקת המים ואיðם משתפים פעולה.
מðהל האגף גם חזר על המלצתו ,להקמת מחלקת מים בלתי תלויה במחלקות אחרות.
יצוין כי במצגת בðושא מערכות מים וביוב שהוצגה להðהלת המועצה ביולי ,2019
ðכללו בין היתר הסברים לגבי אזורי הלחץ המוצעים ביישוב ,שעיקרם מובא להלן:


אזור לחץ גבוה  -אספקת המים לאזור תמשיך להיות כפי שהיא כיום ממכון השאיבה הסמוך
לבריכת בית עריף אך תתוגבר מכיוון בריכת שהם וחיבור ברקת.



אזור לחץ ðמוך  - 120אספקת המים לאזור תמשיך להתבצע דרך מגדל המים בגרביטציה,
המקבל את אספקת המים מאזור הלחץ הגבוה )ממכון בית עריף או מבריכת שוהם( .למקטיðי
הלחץ הקיימים היום מומלץ להוסיף מקטין ברחוב החבל על הקו המזרים לרחוב לכיש.



אזור לחץ ðמוך "חדש"  - 95האזור כולל את שכוðת כ"א המתוכððת ומרכז העסקים הדרומי
המתוכðן .מכיוון שעומד האספקה של מקורות מכיוון חיבור בית עריף תלוי בהקמת הבריכה
החדשה וðכון להיום לא קיימים לוחות זמðים ,הוחלט על ידי המועצה להקים בוסטר מים,
שייתן מעðה לעומד האספקה הדרוש.

במועד עריכת הביקורת ,לא ðמצא במחלקת המים תיעוד לעריכת דיוðים או קבלת
החלטות בðושא לחץ המים בתשתיות העירוðיות.
מומלץ להסדיר את הטיפול בðושא לחץ המים בשיתוף עם מðהלת מחלקת המים
והגורמים המקצועיים ,ולערוך רישום מסודר של סיכומי הדיוðים וההחלטות בðושא.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי מתקבלת המלצת המבקר להסדיר את
הטיפול בðושא לחץ המים בשיתוף עם מðהלת מחלקת המים ,ולערוך רישום מסודר
של סיכומי הדיוðים וההחלטות.
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שידור ðתוðי מערכת קר"מ
מערכת קריאה מרחוק )קר"מ( מבוססת על טכðולוגיה מתקדמת לקריאת מדי מים
באמצעות מוðים אלחוטיים .קריאת המדים מתבצעת ע"י אðטðות זעירות המשדרות
פעמים רבות במשך היום את ðתוðי צריכת המים למערכת בקרה ממוחשבת ,וכאשר
מתגלה חריגה מעל לרצף מסוים מתקבלת על כך התרעה מידית .מדי המים מצטייðים
בדיוק ואיכויות מדידה גבוהות ,ובאמצעות חיבורם ישירות למערכת הממוחשבת
מתאפשרת בקרה שוטפת על צריכות המים ,וðיתן לזהות באופן מידי תקלות וðזילות.
בשðת  2017פורסם ע"י המועצה מכרז פומבי )מס'  (01/17לביצוע עבודות של התקðת
מדי מים במערכת קר"מ .בעקבות זכיית הצעתה של חברה המתמחה בכךð ,חתם
עימה ביום  11.7.17הסכם להתקðת מדי המים ברשות .עפ"י האמור בסעיף  5בהסכם,
תקופת ההסכם היðה מיום החתימה עליו ועד לסיום מתן העבודות ו/או השלמת
ההתקðות  -ביצוע עבודות בהיקף של  ₪ 4,842,321כולל מע"מ ,לפי המוקדם ביðיהם.
התקðת מדי הקר"מ החלה להתבצע לאחר מועד החתימה על ההסכם ,וðמשכה במהלך
השðים  .2018-2019בעקבות התקðת המערכת חל שיפור בשירות הðיתן ע"י המועצה
לצרכðי המים ,והתאפשר לעדכן אותם באופן מידי לגבי איתור ðזילות סמויות בצðרת
הפרטית ובכך לחסוך מהם חיובי מים מיותרים .בðוסף ,התאפשר לאתר באופן מידי
חריגות וðזילות גם במערכת הגיðון הציבורי ובמבðי המועצה ,ולצמצם את פחת המים.
בסעיף  14א' להסכם עם החברהð ,קבע כלהלן :
"הקבלן ðדרש לתקן תקלות במערכת או תקלות שðגרמו לציוד משðה כתוצאה מתפקוד לקוי
של המערכת ובהתאם להוראות הפיקוח ,זאת תוך  48שעות מרגע קבלת ההודעה מהמועצה"..

ðמצא כי בתקופה שבין יðואר  2018לאוקטובר ð 2019מצאו  78תקלות במדי הקר"מ
המשדרים באופן אלחוטי למערכת המרכזית ,שטופלו על ידי קבלן משðה של החברה.
ðמצא כי מועד תום הטיפול בתקלות הקר"מ על ידי החברה איðו מעוגן בהסכם ,כך
שהמועצה לכאורה חשופה למצב שבו עובדי תחזוקה שלא הוכשרו לכך יאלצו בשלב
מסוים לתקן תקלות במערכת הקר"מ.
מומלץ לברר מול הגזברות והיועץ המשפטי את תקופת אחריות החברה על הטיפול
בתקלות במערכת הקר"מ ,ולבחון את האפשרות להכשרת עובדי התחזוקה בהתאם.
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מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי מתקבלת המלצת המבקר לברר מול
הגזברות והיועמ"ש את תקופת האחריות של החברה על טיפול במערכת הקר"מ,
והמליץ לבצע הגדלה של ההסכם הקיים עבור השירות הðדרש ,בכפוף לאישור
היועמ"ש .עוד ציין מðהל האגף ,כי ההמלצה לבחון את הכשרתם של עובדי התחזוקה
איðה ישימה ,שכן במחלקת תחזוקה מביעים התðגדות להתðהלות מול מחלקת המים
ולא משתפים פעולה ,וכן בשל עומס העבודה הקיים במחלקת תחזוקה .מðהל האגף
גם ציין מספר בעיות שהיו לדעתו במכרז הקר"מ ,כמפורט להלן:








ðבחרו סוגי מדים בקטרים שוðים ,אך בפועל ðתגלו פערים .בחירת המדים ðעשתה
ללא פיילוט וללא עריכת סקר ובדיקה מדויקת לגבי קוטר הצðרת המותקðת,
סוג הצðרת והחיבור לבðייðים ...כיום ðאלצים לבצע שיðוי בבחירת סוג המדים
בקטרים  1.5צול ומדי  2צול מכיוון שעליהם להיות מדים רגישים יותר ובעלי
ספיקה ðמוכה ,על מðת לצמצם פערי צריכה משותפת ומðיעת צריכות שליליות.
עקב כך ,המועצה תיאלץ לבצע הגדלה של המכרז לצורך רכישה של סוג מד מים
חדש בעלויות גבוהות מאלו המשולמות כיום  -מחיר ותקציב שלא ðלקחו בחשבון.
בכתב הכמויות במכרז הקר"מ לא הוכðס סעיף התקðה ,אלא סעיף משדר תקשורת
הכולל ללא הפרדה גם את ההתקðה ,וגם משדרים ספציפיים ולא "כל משדר",
וגם עבור סעיף זה המועצה תיאלץ לבצע הגדלה למכרז ,בכפוף לאישור היועמ"ש.
לאחרוðה קיימת תופעה שגם במדים הדירתיים מתגלים לא מעט בעיות של עצירה,
אי שידורים ,וכד'.
לטעðת מפקח פרויקט הקר"מ ,בשל אי תשלום שכר ואי קיום החלטות בגזברות,
הוא החליט להתפטר מתפקידו כמפקח עליון וצמוד – כך שאת רוב ההתðהלות
מבצעת מחלקת המים ישירות מול החברה המתקיðה את מערכת הקר"מ.

במועד עריכת הביקורת לא ðמצא תיעוד לכך שמחלקת המים מבצעת בקרה אחר
תקיðות שידור ðתוðי הקר"מ ,למעט סקירה ראשוðית של דוח "אי שידור מדי מים".
הביקורת המליצה שמחלקת המים תבצע בדיקות מדגמיות בשטח על מðת לוודא
את תקיðות שידורי מדי הקר"מ למערכת .EPR
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה מתקבלת ומתבצעת באופן
שוטף על דעתה של מðהלת מחלקת המים ,ויחד עם זאת יש צורך בהקמת מחלקת
מים בלתי תלויה במחלקות ובאגפים אחרים ,הכוללת מצבת כוח אדם משלה.
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מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח שהיא עורכת בקרה אחר תקיðות
מדי המים )קר"מ( במספר אופðים:

.16

*

עוברת ביישוב כדרך אגב ליד מד מים ובודקת אותו )הבדיקה כוללת צילום המד
והשוואת הקריאה המופיעה עליו לקריאה המשודרת במערכת(.

*

בעת זיהוי של תקלה כלשהי שהמערכת מתריעה עליה ,כגון חבלה ,מגðט,
אי התקדמות ,וכד'.

*

בעת הבדיקות הלוגיות של מחלקת הגביה.

תעריפים והגדרות מהות השימוש
בהתאם לסעיף  14לחוק ההתייעלות הכלכלית ,רשויות מקומיות שטרם הקימו תאגיד
מים וביוב ðדרשות לבצע את הפעולות הבאות:
א .לפרסם באתר האיðטרðט שלהן את תעריפי המים והביוב לפי הכללים שðקבעו,
לרבות כל שיðוי או עדכון בהם לפי כללים אלה.
ב .להעביר את פרטי הפרסום לרשות המים.
ג .רשות המים תפרסם באתר את פרטי הפרסומים שהועברו לה על ידי הרשויות
המקומיות.
ד .רשויות מקומיות לא יוציאו דרישת תשלום לפי הכללים ה"ðל ,אלא לאחר
שקוימו הוראות )א( ו) -ב( לעיל.
במועד עריכת הביקורת ðמצאו באתר האיðטרðט של המועצה תעריפים בגין שירותי
מים וביוב שפורסמו באתר ביום  ,20.7.2016והיו בתוקף החל מיום .1.7.2016
באתר המועצה גם צוין ,כי בðוסף לתעריפים לעיל תגבה המועצה תעריף שוטף עבור
שירותי מים וביוב כפי שðקבע ופורסם ע"י מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
בכללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( ,התש"ðד 1994-ובכללי
ההתייעלות הכלכלית .עוד צוין ,כי יש לעקוב בðושא זה אחר פרסום הכללים שקובעת
מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב ברשומות ,וכמו-כן ðיתן לעיין בתעריפים
בספר התעריפים שמפרסמת רשות המים באתר האיðטרðט שלה.
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להלן תעריפי החיוב לצרכðים הביתיים ,על פי האתר של רשות המים:

תעריפי המים והביוב בתאגידי המים והביוב העירוðיים הם אחידים ברמה הארצית
לכל סוגי הצרכðים )למעט צרכðים תעשייתיים המשלמים תעריף שוðה על הביוב(.
ברשויות המקומיות שטרם הקימו תאגיד מים וביוב לפי החוק וברשויות מקומיות
שאיðן חבות בחובת תאגוד ,תעריפי המים שðקבעו אחידים ,וצרכðיהם ממשיכים
לשלם אגרות ביוב בהתאם לחוק העזר העירוðי.
תעריפי המים לצרכðי המים הביתיים היðם מדורגים:


דרגה א'  -מדרגה ראשוðה לכמות מים בסיסית – עד  3.5מ"ק לכל ðפש בכל חודש
ולא פחות מ 7 -מ"ק ליחידת דיור – בתעריף ðמוך יחסית.



דרגה ב'  -כל כמות ðוספת בתעריף גבוה יותר.
במועד הביקורת ðמצאה התאמה בין התעריפים לצרכðים ביתיים של רשות המים
לבין התעריפים הקיימים במערכת הגביה במועצה ,ולא הועלו ממצאים חריגים.
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ðמצא כי במערכת קיימות הגדרות שוðות באשר למהות השימוש של ðכסים דומים.
לדוגמאð ,כסים שלעיתים סווגו כמוסדות חיðוך ולעיתים כמוסדות ציבור ,דבר העלול
לגרום לעיוותים בדוחות בקרה או דוחות ðיהוליים המציגים את הצריכה לפי שימוש.
מומלץ שמðהלת מחלקת המים בשיתוף מðהלת מחלקת הגביה יבחðו את ðכוðות
הסיווגים הקיימים ,לצורך שיפור התיעוד וטיוב הדוחות המופקים מהמערכת.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח שההמלצה מתקבלת ,ומðהלת מחלקת
המים עושה זאת עצמאית מהיום שðקלטה.

.17

תהליכי חיוב בגין צריכות מים

 17.1אופן הכðת החיובים
בהסכם שחתמה המועצה עם חברת הגביה ðקבע ,כי החברה מקבלת על עצמה לספק
את השירות ,ובכלל זה את הטיפול בכל מטלות הגביה ,לרבות ביצוע חיובים בתחומי
אגרות מים וביוב ,לרבות קריאת מדי מים והכðת חשבוðות מים לגביה ובדיקה לוגית.
בðספח ב' להסכם ,פורטו השירותים שייðתðו על ידי מחלקת הגביה במועצה בðושא
צרכðות מים ,כמפורט להלן:
ביצוע קריאות מדי מים בסוף כל חודש זוגי ,כולל מדים של חברת מקורות ומדי מים
אזוריים .העברת הקריאות לתוכðת קריאות ועיבודם ,הפקת מכתבים לתושבים לגבי
צריכות גבוהות ,מעקב אחר קריאות ציבוריות ועדכוðם במערכת ,ביצוע בדיקות
לוגיות ,עדכון תעריפי מים ,עדכון הביוב בהתאם למדד ,ביצוע חישובי מים ,הפקת
תלושים דו-חודשיים ,הפקת פקודות ,מעקב ועדכוðים ,מעקב אחר החלפת מדי מים
כל  5שðים ,מעקב אחר פחת המים ,הכðת דיווחים למקורות ולמיðהל המים ,הקצבות
לגיðון ועדכוðם במערכת ,עדכון מהויות שימוש ,וטיפול שוטף בפðיות תושבים.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי לאור ביצוע פרויקט הקר"מ ,קריאת
שעוðי המים ðעשית ממערכת הקר"מ ע"י מחלקת הגביה )למעט מדי מים של הגיðון
שעדין לא הוחלפו לקר"מ מאחר וðדרשת הכðת תשתיות( .לדבריו ,מומלץ כי מðהלת
מחלקת המים תבדוק מעת לעת את אמיðות הðתוðים המשודרים ,ותדאג לשיפורים
ולעדכוðים הðדרשים מול החברה המתקיðה את מערכת הקר"מ.
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מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי בשוהם קיימים שעוðי קר"מ
)למעט  50מדי גיðון שטרם הוחלפו עקב בעיות צðרת וכו'( ,וחברת הגביה הפסיקה
לקרוא מדי מים .עוד צייðה מðהלת המחלקה כי משיכת קריאות מים מתבצעת פעם
בחודשיים ב  15לחודש זוגי – באמצעות משיכת קובץ קריאות ממערכת מילטל.
הביקורת הפיקה ממערכת ה –  EPRקובץ המכיל את חיובי הצרכðים לתקופה שבין
יðואר  2018לאוגוסט ) 2019להלן" :קובץ חיובים"( ,להלן תיאור הליך חיוב הצרכðים.

שלב  - 1משיכת "קובץ אב"
שלב  - 2איסוף קריאות מוðים
שלב  - 3בקרה על הקריאות
שלב  - 4חיוב וגביה
שלב  - 1מאגר מידע מוðים מים " -קובץ אב"
לצורך ðיהול מפעל המים הרשותי המועצה ðדרשת לקיים מאגר ðתוðים מסודר הכולל
את פרטי הðכסים בתחומה ,פרטי מדי המים המשויכים לכל ðכס ואת כל הðתוðים
הרלווðטיים לצורך תיעוד הצריכה והחיובים של התושבים.
במועד הביקורת ,מדי המים בתחום המועצה כללו מדי מים רגילים )כ 100-במספר(
ומדי מים מסוג קר"מ )כ 5,800-במספר( כאשר המטרה היתה להחליף את כלל המדים
הרגילים למדי קר"מ .מדי המים בðכסים השוðים ,כולל בתי מגורים ושטחי מסחר
ותעשיהð ,ושאים מספר סידורי וðרשמים במודול המים והגביה במערכת .EPR
מחלקת הגביה מפיקה קובץ "ðתוðי אב" הכולל :סוג הðכס ,כתובת הðכס ,פרטים של
בעל הðכס ,מספר מד המים בðכס ,תאריך התקðת מד המים וקריאת המים הקודמת.
כמו כן הקובץ כולל גם שיðויים ועדכוðים שðעשו במהלך התקופה הקודמת להפקתו.
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שלב  - 2קריאת מוðים
קריאת המוðים מבוצעת מרחוק באמצעות שידור של מדי מים אל מערכת
אשר מעבירה את הðתוðים למערכת  EPRאל בסיס ðתוðי האב של המדים.

Data Sense

שלב  - 3בקרה על הקריאות
הבקרה על חשבוðות המים ðועדה לוודא כי הם משקפים במדויק את צריכות המים
ואת התשלומים בגיðן ,ולבצע את הפעולות הðדרשות במקרה של חיובי יתר או חסר.
יצוין כי ðיתוח צריכת המים גם מהווה בסיס לðיהול משק המים וההתייעלות במועצה.
בקרת חשבוðות המים כוללת בחיðת מכלול פרמטרים העשויים להשפיע על החשבון
השוטף ,כגון :מספר ðפשות בגיðם הצרכן מחויב ,חיובים בגין מוסדות ציבור ,חיובים
חריגים ,ובדיקת ממוצע צריכות גבוהות ð /מוכות ומשותפות .כדי לוודא את תקיðות
הקריאות של מדי המים ,מבצע "מפעל המים" בדיקות לוגיות טרם הוצאת החיובים.
הבדיקות הלוגיות ðערכות בין היתר באמצעות בחיðת השיðויים בצריכה בהשוואה
לצריכה הרגילה .במקרה שהðתוðים ðראים כחריגים יש ליידע על כך את הדיירים
ואת ועד הבית ,ובמקרה הצורך לבצע בדיקות בשטח.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי במקרה של צריכות גבוהות
התושבים מקבלים הודעות בשוטף ממðהלת מחלקת המים )קר"מ( ושליחת מכתב /
מייל או טלפון לתושב מבוצעת רק לðציגי בðייðים כאשר הצריכה המשותפת גבוהה.
שלב  – 4הפקת החיוב לתושב וגביית התשלום
החיובים התקופתיים ðשלחים לצרכðים בדואר אחת לחודשיים ,כאשר הגביה מבוצעת
במרביתה באמצעות כרטיסי אשראי והוראות קבע.
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 17.2ממצאי ביקורת בðושא חיובי מים
הביקורת הפיקה קובץ חיובים לחודשים  3/2018עד  .7/2019הקובץ כולל 53,624
רשומות ,ומתייחס ל – ð 6,078כסים ו –  5,821משלמים .הביקורת ביצעה בדיקות
ממוחשבות באמצעות קליטת הקובץ אל חבילת תוכðה לביקורת המאפשרת הפקת
חריגים באמצעות שאילתות .להלן פירוט השאילתות שבוצעו וממצאי הבדיקות:

חיובים הכוללים חיוב בגין צריכת מים ללא חיוב בגין ביוב
הביקורת בדקה האם כל חשבוðות המים כוללים הן רכיב חיוב בגין צריכת מים והן
רכיב חיוב בגין ביוב .בבדיקה ðמצאו  77חשבוðות אשר כללו חיוב בגין צריכת מים,
ללא חיוב בגין ביובð .מצא כי מדובר בסוג חיוב הכולל את תעריף המים והביוב בגין
הצרכן.
ðכסים ללא מספר מוðה
ðמצאו ð 76כסים ללא מספר מוðה .הבדיקה העלתה כי מדובר במוðים שפורקו ואין
צורך במוðה חדש ,או במוðים פיקטיביים אשר הצריכה בגיðם מתפצלת בין הצרכðים.

צריכה ללא חיוב
ðמצאו  111מקרים בהם היתה צריכה אך לא היה קיים בגיðם חיוב  -מבדיקה עולה
כי מדובר בðכסים עירוðיים שעבורם לא אמור להתבצע במערכת תשלום בפועל.

צריכה שלילית
ðמצאו  29חיובים בסימן שלילי לתקופה המבוקרת – מבדיקה עולה כי המדובר
בהערכות צריכה שהיו בתקופות קודמות אשר תוקðו והפכו לחיוב שלילי.
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בדיקת הðחה לפי מספר ðפשות
תעריפי המים והביוב לרשויות המקומיות ולתאגידי המים ðקבעים ע"י רשות המים.
מחלקת הגביה במועצה גובה את אגרות המים מהצרכðים עפ"י התעריפים שðקבעו,
כאשר צריכת המים הביתית מחויבת לפי שðי תעריפים:
 תעריף ðמוך :עבור כמות מוכרת )תעריף  ,(1בגין כמות של  7מ"ק לחודשיים,
כשהוא מוכפל במספר הðפשות המתגוררות בðכס.
 תעריף גבוה :עבור כמות ðוספת )תעריף  ,(2המתייחס ליתרת כמות המים
שðצרכה בðכס בתקופת החשבון.
בהתאם לכך ,המועצה ðדרשת להיות מעודכðת לגבי מספר הðפשות בכל בתי הצרכðים,
על מðת שתוכל לבצע את הגביה בהתאם לתעריף הðכון.
בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )קביעת כמות מוכרת( התשע"ו  ,2016 -עדכון מספר
הðפשות ביחידת דיור יכול להתבצע בשðי אופðים:
 .1עדכון חודשי ממרשם האוכלוסין  -המועצה תקבל מדי חודש בחודשו עדכון של מרשם
האוכלוסין ותעדכן את ספריה בהתאם .המועצה תדווח לתושב על השיðוי שהתבצע
בהתאם לðתוðי המרשם.
 .2עדכון על פי בקשת התושב  -מפעל המים יעדכן את ספריו בהתאם לבקשות תושבים
שיופðו על גבי טופס דיווח על מספר הðפשות .את הבקשה יש להגיש למחלקת הגביה
בכתב באמצעות דואר /פקס /מייל ,ולצרף את טופס הדיווח ואת כל האסמכתאות
התומכות .לאחר בדיקה ואישור של הבקשה ,מעודכן לתושב תעריף המים הðמוך.
לביקורת הוצג טופס הדיווח אותו ðדרש הצרכן למלא על מðת לעדכן את מספר
הðפשות ביחידת הדיור .לביקורת ðמסר כי ðכוðות הðתוðים שצויðו בטופס האמור
ðבדקת באמצעות ðתוðי מרשם האוכלוסין המתייחסים לתושבי המועצה.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי באחריות מðהלת מחלקת המים לייצור
ממשק בין ðתוðי מרשם האוכלוסין לבין מערכת הגביה ).(EPR
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי לא מבוצע עדכון חודשי ,ויש
להוסיף בדוח המלצה כי יש לבצע איðטגרציה בין מערכת מרשם האוכלוסין להטמעת
הðתוðים במערכת הגביה ,והðושא צריך להיות באחריות מðהלת מחלקת המים.
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מומלץ להסדיר בðוהל העבודה את הגורם האחראי לביצוע עדכון מספר הðפשות
במערכת הגביה אחת לחודש ,עפ"י ðתוðי מרשם האוכלוסין ,ולשפר את המעקב
והבקרה השוטפת בðושא.
הביקורת הפיקה ממערכת  EPRבמועצה קובץ המכיל את חיובי הצרכðים לתקופה
שבין יðואר  2018לאוגוסט ) 2019להלן" :קובץ חיובים"( .להלן פילוח מספר המוðים
לפי כמות הðפשותð ,כון לחודש אוגוסט :2019
מספר מוðים

שם תעריף )לחודש (7/2019

1,130
637
1,241
1,667
480
87
34
9
1
1

ð 2פשות
ð 3פשות
ð 4פשות
ð 5פשות
ð 6פשות
ð 7פשות
ð 8פשות
ð 9פשות
ð 10פשות
ð 12פשות

הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של  11חיובים שוðים של תעריפי המים ,הðובעים
מכמות הðפשות .הבדיקה ðועדה לוודא כי הזðת מספר ðפשות במערכת הגביה תואמת
למספר הðפשות עפ"י ðתוðי מרשם האוכלוסין במשרד הפðים .הקובץ שðבדק כולל את
חיובי הצרכðים לתקופה שבין יðואר  2018לאוגוסט  .2019להלן ממצאי הבדיקה:
מספר מוðה

מספר ðכס

קוד
משלם

שם תיאור תעריף

מספר
חיובים

תעריף
מים

315367
315688
2414388
315993
09040762
5033664
8792348
2542132
09022726
5033741
8843512

3400043012
3400035006
1800091013
3400039010
2500041009
2500012002
2500037003
1800063001
2400072000
3100004206
2400038000

4213344
36313351
5638189
58384629
22036826
22870877
12687026
28499127
22297865
58691817
56423213

מגורים ð 2פשות
מגורים ð 3פשות
מגורים ð 4פשות
מגורים ð 5פשות
מגורים ð 6פשות
מגורים ð 7פשות
מגורים ð 8פשות
מגורים ð 9פשות
מגורים ð 10פשות
מגורים ð 12פשות
מגורים ð 13פשות

9849
5834
11107
14835
4343
784
298
83
6
9
3

18
19
24
25
26
27
28
29
20
22
23

במהלך הבדיקה האמורה ,הביקורת לא העלתה ממצאים חריגים.
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חיובים עפ"י הערכות צריכה
צריכת המים ðקבעת בהתאם לקריאות מד המים .עפ"י ההפרש בין הקריאה הðוכחית
לקריאה הקודמתð ,קבעת כמות הצריכה לחיוב ביחידות של מטר קוב )מ"ק( ðכון ליום
הקריאה .ככלל ,יש לחייב את הצרכðים רק עפ"י ðתוðי הצריכה שðמדדו במדי המים.
עם זאת ,ישðם מקרים בהם ,מסיבות שוðות ,לא ðיתן לקבל את ðתוðי הצריכה שבוצעה
באמצעות קריאת מדי המים .במקרים אלה ,החשבון התקופתי הðשלח לצרכן ðערך
על בסיס הערכה ,ולא לפי ðתוðי הצריכה בפועל .המקרים בהם המועצה רשאית לבצע
הערכת צריכה ,הם כלהלן:



מד המים חובל או ðפגע  -כאשר מד מים ðפגע באופן שיכול לפגוע בדיוק ובאמיðות של
המדידה ,או שמד המים לא ðיתן לקריאה ,יחויב הצרכן על פי הערכת צריכה .במקרה
כזה המועצה חייבת להחליף את מד המים בסמוך לזמן שגילתה את החבלה בו.



מד המים איðו מראה על צריכה כלשהי  -כאשר מד המים איðו מראה על צריכה
במהלך תקופת החיוב ,עולה חשש כי הוא איðו תקין ולכן המועצה תהא רשאית לחייב
את הצרכן על פי הערכת צריכה וזאת ביחס לשתי תקופות חיוב רצופות לכל היותר,
בהן לא ðמדדה כל צריכת מים.



לא ðיתן להגיע אל מד המים )מד המים איðו ðגיש לקריאה(  -כאשר לא ðיתן להגיע אל
מד המים החיוב יערך על פי הערכת צריכה .על הצרכן מוטלת החובה לאפשר ðגישות
למד המים .ככל ובעיית הðגישות לא ðפתרת למועצה קיימת אפשרות לבצע הערכת
צריכה מעבר לכמות הקבועה בכללים.



לא ðיתן להתקין מד מים בשל ðסיבות שאיðן תלויות במועצה  -במקרה בו לא ðיתן
להתקין מד מים והדבר איðו בשליטת המועצה ,היא יכולה לחייב את הצרכן על פי
הערכת צריכה .חשוב לציין כי במקומות בהם קיימת תשתית מתאימה להתקðת
מד מים ,המועצה מחויבת להתקין מד מים ואיðה רשאית לבצע הערכת צריכה.
הביקורת הפיקה מספר שאילתות ממערכת הגביה במועצה עבור חיובים שבוצעו
לאחר שקריאת המוðה "התבססה" על קריאות קודמות ,כמתואר בטבלה הבאה:
חיוב תקופתי

כמות קריאות בהערכה

יðואר – פברואר 2019

477

מאי – יוðי 2019

602

יולי – אוגוסט 2019

543

ספטמבר – אוקטובר 2019

494
2,116

סה"כ
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מðתוðי הטבלה לעיל עולה ,כי במהלך  8חודשים בשðת  ,2019בוצעו במועצה 2,116
קריאות בהערכה.
במועד עריכת הביקורת לא ðמצא תיעוד במחלקת הגביה לבחיðת קריאות בהערכה
שבוצעו לאורך תקופה שמעבר לחצי שðה ,במטרה להביא לחיוב תקין ומדויק לפי
צריכת המים שבוצעה בפועל.
עוד ðמצא ,כי מðהלת מחלקת המים איðה עורכת בקרה על קריאות בהערכה ,בין אם
באמצעות בדיקה מדגמית של קריאות בהערכה החוזרות על עצמן מעבר למספר
תקופות חיוב ,ובין אם באמצעות יציאה לשטח לשם בדיקה פיזית של מד המים.
הביקורת המליצה שמðהלת מחלקת המים תבצע מידי חודש בשיתוף עם מðהלת
מחלקת הגביה בדיקות מדגמיות של קריאות בהערכה שבוצעו לאורך מספר תקופות
חיוב ,שיכללו סיורי שטח לבדיקת הסיבות לכך.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר מתקבלת.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי מומלץ שמðהלת מחלקת המים תבצע
מידי חודש בשיתוף עם איש השטח בתחום המים ,בדיקות מדגמיות של קריאות
בהערכה שבוצעו לאורך מספר תקופות חיוב .לדבריו ,מומלץ שהבדיקות יכללו סיורי
שטח לבחיðת הסיבות לקריאות בהערכה לאורך זמן ,וממצאי הבדיקות יתועדו
במחלקת המים וידווחו באופן שוטף למðהל מפעל המים .עוד ציין הגזבר ,כי ממצאי
הבדיקות יועברו באופן שיאפשר למחלקת הגביה לעדכן את הðתוðים ,והעתק מהן
יועבר למðהל מפעל המים.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי מחלקת הגביה לא עדכðה בעת
הערכות מים לתושבים ,למעט צריכות הערכה למדי הגיðון ,מכיוון שðציג מטעם חברת
הגביה הפסיק לצאת לקריאות מדי מים .לדבריה ,כל ההערכות של מדי הגיðון עוברות
אצלה בדיקה והðושא מורכב ומצריך השקעה רבה מצידה ,והיא כבר סיימה לסרוק
 3שכוðות וðמצאו אי התאמות רבות ,והיא מðחה את מחלקת הגביה לתקן בהתאם.
עוד צייðה מðהלת המחלקה ,כי כיום עם מדי הקר"מ שהותקðו בכל בית בישובð ,ושא
ההערכות כמעט ולא קיים.
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מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח שההמלצה לא רלווðטית מאחר
ויש מדי קר"מ ,וראוי להמליץ שמðהלת מחלקת המים תבצע בדיקות אימות בין
שידורי הקריאות לבין מדי המים בשטח )בדיקת אמיðות שידור קריאה( ותפעל לתיקון
הליקויים במדי המים מול החברה המתקיðה את מערכת הקר"מ ,ולתיקון הליקויים
בצðרת מול התחזוקה.
.20

ðיהול הרשאות ובקרה במערכת הגביה
לעובדי מחלקת הגביה קיימות הרשאות גישה למסך הראשי של מערכת המיםð .מצא
כי כל אחד מעובדי המחלקה הוא בעל הרשאה לבצע פעולות במערכת  EPRבתחום
חיוב וגביית תשלומי מים ,כולל תיקוðי קריאות של מדי מים ,עדכון מספר ðפשות,
הקמת עצי מים ,ועוד.
יצוין כי ההרשאות לביצוע הפעולות האמורות במערכת ðיתðו גם לעובדים אשר איðם
עוסקים באופן ישיר בðושא המים )בðוסף למðהלת המחלקה והעובדת בתחום המים(.
מומלץ להסיר הרשאות למשתמשים אשר איðם ðדרשים לבצע באופן שוטף פעולות
בתחום החיוב והגביה של תשלומי מים.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח שהסרת ההרשאות מומלצת
ביותר.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי מתקבלת ההמלצה להסיר הרשאות
למשתמשים אשר איðם ðדרשים לבצע באופן שוטף פעולות בתחום החיוב והגביה של
תשלומי מים.
במועד הביקורת לא ðמצא תיעוד לכך שפעולות בעלות השלכה כספית מבוקרות על ידי
גורם ðוסף ,המאשר את פעולת המשתמש .פעולות הדורשות אישור משתמש ðוסף
כוללות תיקון ðתוðי קריאות מדי מים ,ועדכון מספר ðפשות בבית הצרכן.
מומלץ שמðהלת מחלקת המים תתאם עם גזבר המועצה ומðהלת מחלקת הגביה
את הפעולות הדורשות קבלת אישור של גורם ðוסף ,כבקרה על תקיðות הרישום
במערכת ,אשר תעוגן במסגרת ðוהלי העבודה.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי קיים תיעוד לתיקון קריאות
מדי מים ,ועדכון ðפשות מעוגן בחוק עד  6תקופות.

84

דוח מבקר המועצה

מועצה מקומית שוהם

מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה שמðהלת מחלקת המים
תתאם עם הגזבר ועם מðהלת מחלקת הגביה את הפעולות הדורשות אישור גורם
ðוסף ,מתקבלת.

.21

חיובי מים במבððים
מבðן הוא מתחם עירוðי המורכב ממספר בðייðים החולקים ביðיהם שטחים פרטיים
פתוחים משותפים ,כגון :מדשאות ,גיðות ,שבילים ,חðיוðים ,תשתיות מים וביוב ,ועוד.
מבðן כולל בדרך כלל גיðה גדולה המושקית באופן ממוחשב כאשר חיוב הצריכה בגין
ההשקיה מחולק בין בעלי הדירות באותו מבðן.
מערך אספקת המים במבðן כולל  2סוגים של מדי מים:
 מד מים בכðיסה לכל בðיין במבðן )קרוי ":מד אב"( מד מים בכðיסה לכל דירה בבðיין )קרוי ":מד בן"(הצריכה המשותפת עבורה מחויב כל דייר במבðן ,מחושבת בהתאם לצריכה במד האב
בðיכוי סך הצריכות של מדי הבðים ,כשההפרש מחולק באופן שווה בין כל הדיירים.
מיקרים בהם הצריכה המשותפת לכל דייר במבðן היðה שלילית ,עלולים לðבוע מתקלה
במד האב ,הגורמת לכך שסך כל הצריכה במדי הבן גבוהה מהצריכה במדי האב.
בבדיקת הðושא במחלקת הגביה ðמסר לביקורת ,כי במקרים בהם הצריכה המשותפת
במבðן היðה שלילית מבוצע הטיפול הבא:


לא מבוצע זיכוי בסך הצריכה המשותפת לדייר ,כי אם חיוב בסך אפס.



ðשלח טכðאי לשטח לצורך בחיðת מדי המים במבðן.

מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי מהיום שהיא בתפקיד לא
ידוע לה על טכðאי שðשלח לשטח עקב צריכה משותפת שלילית במבðן ,ועל ממצאים
כאלו או אחרים ,או על ממצאים שטכðאי שðשלח מצא לגבי המד.
יצוין ,כי בכל מקרה של צריכה משותפת שלילית בו הצרכðים לא מחויבים בצריכה
משותפת למרות שבפועל קיימת צריכה שכזו כגון עבור השקיית גיðהð ,גרם הפסד
כספי למועצה אשר משלמת עבור הצריכה המשותפת ,והדבר מגדיל את פחת המים.
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הביקורת בחðה מבðן ברחוב הזוהר ) (17-25בו הוחלפו מדי מים ראשיים ביום ,26.1.20
שגם לאחר החלפתם ðרשמה במבðן צריכה משותפת שלילית במשך מספר חודשים,
כלהלן:
חודש

מספר מד מים ראשי
560002

556002

סה"כ צריכת מים
של כל הדיירים

הפרש

יðואר 2020

332

953

2848

-1563

מרץ 2020

723

1009

2968

-1236

מאי 2020

1458

1509

3041

-74

יולי 2020

1724

1917

3396

245

מðתוðי הטבלה עולים הממצאים הבאים:


במבðן היתה צריכה משותפת שלילית גם לאחר החלפת מדי המים ביום ,26.1.20
אם כי בכמות הולכת ופוחתת.



בחודש יולי  2020הפכה הצריכה המשותפת לחיובית ,עקב גידול בצריכה שðרשמה
במדי המים הראשיים.

מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי בפועל מדובר בבðייðים 3-25
בהם עץ המים לא בðוי ðכון במערכת מילטל ,ובמערכת  EPRבגביה רשומים שðי מדים
כלליים אך רק אחד מהם מחויב כראשי ,והחישוב הוא צריכה של שðי הראשיים
בהפחתת המשðיים ,והצריכה המשותפת מחולקת ביחס שווה בין כל דיירי המבðן.
מðהלת המחלקה גם צייðה כי לביקורת הוסבר שמדי המים איðם תקיðים ,ועובדה
שלאחר שהוחלפו המדים רואים ירידה משמעותית בצריכה משותפת ,ומתקופה 07/20
ואילך יש צריכה משותפת חיובית יחסית.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי צריכה משותפת שלילית
יכולה לðבוע לא רק מתקלה במד המים ,אלא גם מחישוב שגוי שðעשה במערכת
)עץ מים איðו תקין( וגם מבחירת מד שאיðו מתאים הðדסית לצרכðות הקיימת במבðן.
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לצורך שלילת האפשרות שבמהלך שðת  2020בוצעו שיðויים ידðיים במערכת הגביה
עבור מבðן הזוהר  ,17-25הביקורת ערכה בדיקת השוואה בין צריכות המים שðקראו
במערכת הקר"מ לבין הרישומים במערכת הגביה .בבדיקה לא עלו ממצאים חריגים
והממצאים הצביעו על כך שלא בוצעו שיðויים במערכת.
ðמצא ,כי ביום  19.11.18מחלקת הגביה העבירה לחברה המתקיðה את מערכת הקר"מ
מסמך הכולל  19כתובות של מבððים שבהם הצריכה המשותפת היתה שלילית ,לצורך
בדיקהð .מצא כי ðערכו דיוðים בðושא בתאריכים  ,4.6.19 ,18.3.19ו  17.7.19 -שבהם
ðקבעו לוחות זמðים לבדיקה וטיפול במדי המים במבððים ,אולם למרות האמור בחלק
מהמבððים המשיכה להיות צריכה משותפת שלילית.
הביקורת בחðה מבðן ברחוב לכיש ) (130-148שלגביו הוגשו ע"י מחלקת הגביה ðתוðים
לבדיקת המועצה והחברה המתקיðה את מערכת הקר"מ ביום  ,19.11.18לצורך
החלפת מדי מים עקב צריכה משותפת שליליתð .מצא ,כי ðכון לתקופה 5/2020
הצריכה המשותפת במבðן היתה עדיין שלילית ,והדיירים לא חויבו בצריכה משותפת.
מומלץ שמחלקת המים תקבל באופן שוטף ממחלקת הגביה דוחות צריכה שלילית
משותפת שיועברו לבדיקה ע"י החברה ,ותðהל מעקב אחר אופן הטיפול בðושא.
מומלץ שמðהלת מחלקת המים תערוך בשיתוף מðהלת מחלקת הגביה בדיקה יסודית
של ðושא הצריכה המשותפת השלילית ,ותעביר את ממצאי הבדיקה לגזבר המועצה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר מתקבלת.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי ההמלצה צריכה להיות שמðהלת מחלקת
המים תעביר באופן שוטף לחברה המתקיðה את מערכת הקר"מ ,רשימה עדכðית.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי היא כבר החלה לערוך בירור
ומחקר בðושא ,והקבלן של החלפות המדים איðו מטפל בðושאים אלו .לדבריה ,המדים
הקיימים החכמים שðבחרו לא בהכרח מתאימים הðדסית ,והיא כבר התקדמה עם
רכישת מדים מדגם אחר לאכלוס חדש ,על מðת ללמוד את הצריכה המשותפת עם
מדים מסוג אחר .מðהלת המחלקה גם צייðה שמחלקת הגביה לא צריכה לטפל בðושא
אלא מחלקת המים ,ומחלקת הגביה מעבירה דוחות צריכה שלילית למחלקת המים.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי מעקב צריכה שלילית
משותפת הוא באחריות מðהלת מחלקת המים ,ודוחות צריכה שלילית יועברו בהתאם
לדרישות.
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איתור גðיבות מים
אחת הסיבות להיווצרות פחת מים היðן גðיבות מים מהצðרת העירוðית .לביקורת
ðמסר כי בעבר אותרו במועצה מספר מקרים של גðיבות מים על ידי קבלðים באמצעות
חיבורים פירטיים לברזי כיבוי )הידרðטים( ,והעדר חיבור של עסקים למד המים
שהתקבל מהמועצה.
לצורך איתור גðיבות מים הרשויות ðדרשות לבצע בקרה בשטח על קבלðים ,עסקים
וצרכðים פרטיים שלא מתקבלים בגיðם ðתוðי צריכה .בדיקות יזומות בðושא עשויות
להגדיל את ביטחון הציבור במקרה של חיבורים פירטיים לברזי כיבוי )הידרðטים(,
וכמובן להקטין את אחוזי הפחת והפסדי ההכðסות.
במועד עריכת הביקורת לא הועסק במחלקת המים עובד שטח ,כפי שצוין לעיל,
ומðהלת המחלקה לא ביצעה באופן שוטף סיורים יזומים בðיסיון לאתר גðיבות מים.
הביקורת המליצה שתכðית העבודה של עובדי השטח שיועסקו במחלקת המים,
תכלול גם סיורים יזומים במוקדי מים ובאתרי בðיה.
במקביל ,מומלץ לבחון אפשרות שהפיקוח על הבðיה הðערך ע"י אגף הðדסה יכלול
גם בדיקות חיבורי מים באתרי בðיה ,ועדכון מחלקות המים והגביה על גðיבות מים.
בðוסף ,מומלץ לשקול להפעיל מעת לעת חברות המתמחות באיתור גðיבות מים,
בעיקר על ידי קבלðים בתחום הבðיה והשירותים.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי מðהלת מחלקת המים עורכת מעקבים
באופן עצמאי ואף גילתה מקרי גðיבה  -והמלצת המבקר מתקבלת בכפוף לבðיה מחדש
של מחלקת המים כיחידה אחת עצמאית בלתי תלויה ,כאשר מחלקת תחזוקה ðותðת
מעטפת חיצוðית רק במקרים חריגים.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח שכיום היא עורכת סיורים
יזומים באזורי הבðיה ,כולל בתים פרטיים ,ויוצאת מידי פעם לשכוðת הדרים בליווי
עובד ורכב ביטחון .לדבריה ,אחת לחודש הקבלðים מצלמים עבורה את מדי המים
)כי כיום כבר מאוד מסוכן להיכðס לשטח( ובאתרי הבðיה יש לערב את מפקחי החכ"ל
שהשטח בטיפולם בכל שלבי הפיתוח .מðהלת המחלקה גם צייðה כי במקרה שðמצאת
גðיבת מים היא מעדכðת את הגזבר ,המðכ"ל ,אגף הðדסה ,החכ"ל ,ואת מחלקת הגביה
לצורך חיוב בהתאם להערכת צריכה כמקובל.
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גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי מומלץ לבצע מעת לעת ועפ"י תכðית
עבודה ,פעולות לאיתור ðזילות ותקלות של גðיבות מים.
מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי חשוב ביותר לבצע בדיקות
ע"י חברות מתמחות באיתור גðיבות מים בתחילת שðה ובסוף שðה ,בðוסף לבדיקות
שיבוצעו ע"י איש שטח שיאתר גðיבות או שימוש לא חוקי גלוי לעין במהלך כל השðה.

.23

אישור חיבור לתשתיות מים
טופס ) 4טופס אישור אכלוס( מהווה אישור של המועצה שבðיית המבðה הסתיימה
כðדרש והוא בטוח ומתאים למגורים ,וðיתן לחבר אותו לתשתיות ,כמו חשמל ומים.
לצורך קבלת הטופס ,בעל ההיתר ðדרש להוכיח עמידה בכל הדרישות שðקבעו בהיתר
הבðיה )כולל תכðית סðיטרית( ולהציג תצהירים של בעלי המקצוע המאשרים את
הביצוע הðדרש.
מאחר וטופס האכלוס מתייחס גם לתחום המים ,מחלקת המים אמורה להיכלל בסבב
החתימות על הטופס ,על מðת שתוכל לוודא שבוצע חיבור תקין של המבðה לתשתיות
המים והביוב העירוðיות.
ðמצא כי מðהלת מחלקת מים איðה ðכללת במסגרת סבב החתימות של טופס ,4
וכתוצאה מכך איðה מðהלת מעקב אחר הטפסים ולא יוצאת לשטח כדי לוודא
שהחיבורים לתשתיות המים והביוב בוצעו באופן תקין.
מומלץ לכלול את מðהלת מחלקת המים במסגרת האישורים הðדרשים למתן טופס .4
מומלץ לשמור העתקים מהאישורים במחלקת המים ,על מðת לאפשר בקרה על כך
שהתקðת מדי המים בוצעה באופן תקין.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר מתקבלת ,ויש צורך
שאגף הðדסה ישכיל לשלב את מחלקת המים כגורם מקצועי.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי מומלץ לכלול בסבב החתימות את
מðהלת מחלקת המים ומðהלת מחלקת הגביה.
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מðהלת מחלקת הגביה צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי בðוסף ,יש לכלול את מðהלת
מחלקת הגביה עוד בקבלת היתר ראשוðי ,וכחלק מהדרישות לקבלת ההיתר  -להתקין
מד מים לבðייה לפðי תחילת עבודה.
מהðדס המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי אגף הðדסה מעביר לאישור יועץ המים
של הרשות את כל הבקשות של בðייה רוויה ובðיה טורית ,מלבד בתים פרטיים ,והוא
הðחה את המפקח להעביר את כלל הבקשות ,כולל בתים פרטיים ,לאישור יועץ המים.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי כיום מחלקת המים עדין
איððה ðכללת בסבב החתימות ,אולם מבצעת בשיתוף עם מהðדס המים )יועץ חיצוðי(
את כל הבדיקות הðדרשות .מðהלת המחלקה גם צייðה כי הוכðו הטפסים המוגשים
למחלקת הðדסה )תעודת גמר(.

.24

בדיקת פðיות למוקד העירוðי
מוקד המועצה מקבל מידי יום פðיות בðושאים שוðים ומעביר אותן לטיפול הגורמים
המקצועיים ,וכן ðותן מעðה לשאלות ובירורים בðושאים הקשורים לפעילות המועצה.
המוקד מהווה מעגל שירות ראשוðי קבוע וזמין לתושבים ,ומשמש כציðור מידע מרכזי
עבור כל מחלקות המועצה .ככלל ,המוקד העירוðי משמש הן כמוקד מידע והן כמוקד
לקבלת פðיות והתראות על ליקויים שוðים בשירות שאמור להיðתן על ידי המועצה.
מספר רב של פðיות למוקד יכול להעיד על ערðות של התושבים והאמון שלהם בכך
שהמועצה תטפל בפðיותיהם ,אולם ריבוי פðיות בתחום מסוים מצביע בדרך כלל על
בעיות או חוסר שביעות רצון מהשירות .פðיות למוקד המðוהלות בצורה ðכוðה עשויות
לספק תמוðה בזמן אמת על הðעשה בשטח ,ולכן מהוות כלי בקרה חשוב על עבודת
מחלקות המועצה.

90

דוח מבקר המועצה

מועצה מקומית שוהם

התושבים יכולים להתקשר למוקד במספר דרכים ,טלפון ,איðטרðט ,פקס ודוא"ל,
ובמועד הביקורת הפðיות הוקלדו למערכת "פוקוס"ð .מצא כי בעת קבלת פðיות
בתחום המים ,עובדי המוקד רשמו אותן באחת משתי הקטגוריות העיקריות הבאות:
" .1תחזוקה – מים"  -הפðיה הועברה לטיפול מחלקת תחזוקה.
" .2מðהל תחום המים"  -הפðיה הועברה לטיפול מחלקת המים.

יצוין כי רישום הפðיות בשתי הקטגוריות העיקריות ה"ðל בוצע משðת  2019ואילך,
וקודם לכן כל הפðיות למוקד בתחום המים הועברו לטיפול מחלקת תחזוקה בלבד.
ðמצא כי בקטגוריה "תחזוקה  -מים" ðפתחו במערכת המוקד העירוðי ð 10ושאים,
ובקטגוריה "מðהל תחום המים" ðפתח ðושא אחד בלבד )"תקלות במערכת המים"(.
מבירור שערכה הביקורת עם מהðדס המים עולה ,כי סיווגי הקריאות במערכת המוקד
העירוðי בתחום המים איðם מאפשרים פילוח מיטבי של סוגי התקלות האפשריות,
בין היתר לצורך ðיתוח פחת המים.
יצוין כי בתאגידי מים וברשויות מקומיות מקובל בדרך כלל לסווג תקלות בתחום
המים בðושאים רבים ,ובכלל זה :פיצוצים בקו ראשי  /משðי  /שטח פרטי  /מעבר,
חוסר הרקה למד מים ,מגוף לא תקין ,ברז ראשי לא תקין ,ריח במים ,עכירות גבוהה,
לחץ מים לא תקין ,וðושאים ðוספים.
מומלץ לעדכן את הקטגוריות וðושאי הפðיות בתחום המים במערכת המוקד העירוðי,
על מðת לאפשר פילוח מיטבי לפי סוגי התקלות.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי מתקבלת ההמלצה לעדכן את סיווגי
הקריאות ,וראוי לציין שקיים שת"פ מצוין בין מחלקת המים למוקד העירוðי.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח שהתוכðה במוקד העירוðי כיום
היðה  CT CONNECTוהיא רואה בה את כל הðתוðים על כל ðושאי התחזוקה.
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במערכת המוקד הוגדר זמן תקן לטיפול בכל אחד מסוגי הפðיות .להלן זמðי התקן
לטיפול בפðיות בðושא מים שהוגדרו במערכת ,וðתוðי עמידה בתקן בשðים :2018-2019

סוג התקלה

אחריות
טיפול

זמן תקן
לטיפול

2018
סה"כ
פðיות
למוקד

2019
סה"כ
פðיות
למוקד

2018
אחוז
עמידה
בתקן

2019
אחוז
עמידה
בתקן

ברז כיבוי אש

 00:03:00תחזוקה

45

35.56%

35

11.4%

ðזילת מים לפðי השעון

 00:04:00תחזוקה

128

28.91%

110

19.09%

ðזילת מים מקו עירוðי

 00:04:00תחזוקה

131

18.32%

148

19.59%

ðזילה מברז כיבוי אש

 01:00:00תחזוקה

11

72.73%

7

57.14%

פיצוץ בקו משðי  /ראשי

 01:00:00תחזוקה

107

56.07%

120

49.16%

תקלה באספקת המים

 01:00:00תחזוקה

160

45%

246

61.78%

ברזיה

 02:00:00תחזוקה

113

57.52%

78

74.35%

ברז מים פגום

 03:00:00תחזוקה

22

81.82%

30

53.33%

מפגעי קבלן צðרת מים

 03:00:00תחזוקה

2

100

6

83.33%

תקלה בשעון המים

 03:00:00תחזוקה

50

68%

24

91.66%

769

43.69%

804

52.08%

120

53.33%

120

52.70%

סה"כ מחלקת תחזוקה
תקלות במערכת המים

 03:00:00מðהל תחום לא
קיים
המים

סה"כ מחלקת המים

סגירת הטיפול בפðיה במערכת המוקד מתבצעת ע"י מðהל מחלקת תחזוקה או מðהלת
מחלקת המים על ידי שיðוי סטטוס הפðיה מ"בטיפול" ל"טופל" ,וזאת גם כאשר עובד
של מחלקה אחרת טיפל בפðייה.
יצוין כי קיימים מקרים בהם הפðייה במוקד ðסגרה על ידי מðהל המחלקה לאחר
שהעבודה בוצעה ,אולם המצב עדין לא הוחזר לקדמותו .לדוגמה ,פיצוץ בצðרת או
ðזילה שתוקðו ,אך טרם בוצע החזרת אבðים משתלבות ,תיקון אספלט ,צביעה ,וכד'.
בעקבות כך ,המוקד לעיתים מקבל פðיות ðוספות מתושבים על כך שהטיפול בפðיה
הקודמת לא הושלם.
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ðמצא כי "ðוהל מוקד פðיות הקשורות למפעל המים" של המועצה מסדיר את אופן
הטיפול בקריאות שבר בðושאי מים וביוב .הðוהל מגדיר את אופן העברת הפðיות
בðושא מים וביוב לאחראים על "מפעל המים" ,ואת דרך הפעלתם של הכוððים לאחר
שעות הפעילות המקובלות.
בðוהל האמור ðקבע ,כי מðהל מפעל המים יבדוק באופן תדיר את סטטוס הטיפול
בפðיות בðושא מים וביוב ,ויוציא דוח חודשי של פðיות באיחור בðושא מים וביוב.
עבור פðיות שסטטוס הטיפול בהם הוגדר "באיחור" ,יעביר מðהל מפעל המים תזכורת
למðהל האגף על הצורך להשלים הטיפול בפðייה ,במידה שלא צויðו בהערות ðסיבות
מיוחדות לאיחור בטיפול.
עוד ðקבע ,כי אחת לשðה יופק דוח שðתי המציג את ðתוðי הפעילות בðושא מים וביוב
מול המוקד העירוðי ,בהשוואה לשðה שעברה .מðהל מפעל המים בשיתוף עם מðכ"ל
המועצה יכðס דיון בסיבות לתקלות החוזרות ,ייחקרו הגורמים לבעיה ויוצעו דרכי
טיפול ומðיעה .ממצאי דוחות המוקד העירוðי ישמשו תשומה מרכזית לדיון ,ומðהל
הישיבה יקבע לו"ז לביצוע ומעקב אחר הפעולה המתקðת.
הביקורת קיבלה דוח קריאות של המוקד הכולל פðיות שהתקבלו במהלך השðים ,2017
 2018ו  ,2019 -המפרט את הðתוðים הבאים:


פרטי הקריאה – הכוללים את תאריך ושעת קבלת הקריאה במוקד ,שם המוקדן
שקיבל את התלוðה ,שם הפוðה ודרכי ההתקשרות עמו ,כתובת ,וðושא התלוðה אשר
ðבחר מתוך שורת קטגוריות קבועות מראש.
טיפול בקריאה  -שם המטפל בתלוðה ,המחלקה הרלווðטית לתלוðה ,סטטוס התלוðה,
ותאריך ושעת סגירת התלוðה.
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במהלך  3השðים האמורות ðרשמו במערכת המוקד סה"כ  2,119קריאות בðושא מים
שסווגו ב  10 -קטגוריות שוðות .להלן התפלגות הקריאות האמורות לפי שðים:
שðת 2017
מספר
קריאות
בðושא מים

שðת 2018

546

סה"כ
בשלוש שðים

שðת 2019

769

2,119

804

ðמצא כי בשðים  ,2017 - 2019חל מידי שðה גידול במספר הקריאות שהתקבלו במוקד
בðושא מים .בשðת  2018התקבלו  223קריאות יותר מהשðה קודמת ,כלומר חל גידול
של כ 40%-במספר הקריאות .ואילו בשðת  2019חל גידול של  4.5%בלבד ,עם תוספת
של  35קריאות לעומת השðה הקודמת.

להלן התפלגות סה"כ הקריאות שðרשמו במוקד בðושא מים בשðים ,2017-2019
לפי ðושאים:
סה"כ קריאות בðושא מים בשðים 2017-2019
600
500

504
427

400

410

300

262
233

200
116

100

80

58
21

0
ðזילת תקלה
ðזילת
מים מקו מים לפðי באספקת
עירוðי השעון המים

ברזיה
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פיצוץ
בקו
משðי /
ראשי

ברז
כיבוי
אש

תקלה ברז מים
פגום
בשעון
המים

ðזילה
מברז
כיבוי
אש

8

מפגעי
קבלן
צðרת
מים
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יצוין כי השיוך המבוצע ע"י עובדי המוקד במהלך רישום הפðיות לכל קטגוריה ,עלול
להיות לעיתים לא מדויק מסיבות שוðות ,כגון זיהוי שגוי של הבעיה ,טעויות הקלדה,
עומס עבודה ,תחלופת עובדים ,ועוד .עם זאת ,ממספר הפðיות המצטבר בכל קטגוריה
ðיתן להפיק לקחים חשובים לגבי היקפי הבעיות בðושא המחייבות טיפול מערכתי.

להלן מספר הקריאות שðרשמו במערכת המוקד בכל קטגוריה ,בכל אחת מהשðים:
2017

ðושא

2018

סה"כ

2019

מס'

אחוז

מס'

אחוז

מס'

אחוז

מס'

אחוז

1

ברז כיבוי אש

36

6.6%

45

5.85%

35

4.35%

116

5.6%

2

ברז מים פגום

6

1.1%

22

2.9%

30

3.75%

58

2.57%

3

ברזיה

71

13%

113

14.7%

78

9.7%

262

12.5%

4

מפגעי קבלן צðרת מים

0

0%

2

0.3%

6

0.75%

8

0.35%

5

ðזילת מים לפðי השעון

189

34.62%

128

16.65%

110

13.7%

427

21.7%

6

ðזילה מברז כיבוי אש

3

0.55%

11

1.4%

7

0.85%

21

0.93%

7

ðזילת מים מקו עירוðי

225

41.2%

131

17%

148

18.4%

504

25.5%

8

פיצוץ בקו משðי  /ראשי

6

1.1%

107

13.9%

120

14.9%

233

9.95%

9

תקלה באספקת המים

4

0.73%

160

20.8%

246

30.6%

410

17.4%

10

תקלה בשעון המים

6

1.1%

50

6.5%

24

3%

80

3.5%

546

100%

769

100%

804

100%

100% 2,119

סה"כ

מðתוðי הטבלה לעיל עולה ,כי במהלך השðים האחרוðות חל גידול במספר הקריאות
שðרשמו במוקד העירוðי ,בחלק מהקטגוריות שהוגדרו במערכת.
ðמצא כי בשðי ðושאיםð" :זילות מים מקו עירוðי" " +פיצוץ בקו מים משðי  /ראשי"
ðרשמו בסה"כ בשðת  231 - 2017קריאות ,ב  ,238 - 2018 -ובשðת  268 - 2019קריאות.
יצוין כי  737מתוך  2,119הקריאות שהתקבלו באותן שðים בðושא מים )כ  (35% -היו
בשðי הðושאים האמורים ,העוסקים בðזילות מקו עירוðי או פיצוץ בקו משðי או ראשי.
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בשðי ðושאים ðוספיםð" :זילת מים לפðי השעון" " +תקלה באספקת המים" ðרשמו
בסה"כ בשðת  193 - 2017קריאות ,בשðת  ,288 - 2018ובשðת  356 - 2019קריאות.
ðמצא כי  837מתוך  2,119הקריאות שהתקבלו באותן שðים בðושא מים )כ  (39% -היו
בשðי הðושאים האמורים ,העוסקים בתקלות באספקה ובðזילות שבאחריות המועצה.
הגידול בהיקף הפðיות האמורות במהלך השðים האחרוðות ,עלול להצביע על צורך
בשיפור התשתיות וברמת השירות הðיתן לתושבים בתחום המים.
הביקורת המליצה שמðהל "מפעל המים" ומðהלת מחלקת המים יערכו דיוðים
בשיתוף מðהל אגף שפ"ע ,מðהל מחלקת תחזוקה ומהðדס המים החיצוðי ,לצורך
בחיðת הסיבות לגידול שחל בהיקפי הפðיות למוקד בðושאי הפðיות שצויðו בדוח,
זמðי המעðהð ,יתוח תקלות קריטיות ,וכד'.
מומלץ שהדיוðים האמורים יתועדו ,ובסיומם יבוצע הליך מסודר של הפקת לקחים
והכðת תכðיות עבודה.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר לעריכת דיוðים לצורך
בחיðת הסיבות לגידול שחל בהיקפי הפðיות ,מתקבלת.
.25

היערכות לחירום בתחום המים
במסגרת ההיערכות לשעת חירום פועלת במועצה ועדת מל"ח )משק לשעת חירום(
האחראית בין היתר על תחום המים ,במטרה להבטיח בעת חירום זמיðות של מים
בכמות שתספיק לכלל הצרכðים ,לפחות למילוי צרכים קריטיים של הקיום השוטף.
מבדיקה שערכה הביקורת ברשויות סמוכות ðמצא כי תאגידי מים או מחלקות מים
ðוטלים חלק חשוב במסגרת תכðית ההיערכות לחירום .בין היתר הדבר בא לידי ביטוי
בציון ðקודות לאספקת מים ,רכישת שקיות מים לתושבים ,הצבת ðגררים ,ועוד.
ההיערכות לחירום בתחום המים במועצה מðוהלת ע"י האחראי על תחזוקת תשתיות
המים .במועד הביקורת ðמצא ברשותו ספר ðהלים מפורט הכולל אðשי קשר וטלפוðים,
ציון צמתים לחלוקת מים ,פירוט כלל הפעולות הðדרשות למספר תרחישי קיצון ,ועוד.
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במועד הביקורת ,מðהלת מחלקת מים לא היתה מעורבת בðושא ההיערכות לחירום
של המועצה בתחום המים ,למרות שמחלקת המים היא הגורם האחראי על תחום זה.
מומלץ להעביר לעיוðה של מðהלת מחלקת המים את תכðית ההיערכות לחירום
של המועצה בתחום המים ,לצורך עדכון וקבלת התייחסותה לעיקרי התכðית.
מומלץ שמðהלת המחלקה תיבחן את ההיערכות בðושא בשיתוף עם מהðדס המים,
ותגיש את הערותיה לאחראי על ההיערכות לחירום במועצה עם העתק לוועדת מל"ח.
מðהלת מחלקת המים צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח בðוגע להיערכות לחירום ,כי
יצאה הזמðה ליועץ חירום המכין סקר חדש ותקין.
מðהל אגף שפ"ע ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי המלצת המבקר מיושמת בפועל,
ולאחרוðה מחלקת המים התקשרה עם יועץ בðושא מים בחירום ,ויחד בוðים מחדש
את תיק החירום.
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דוח ביקורת בðושא:

השירות הפסיכולוגי החיðוכי
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דוח מבקר המועצה

מבוא
השירות הפסיכולוגי החיðוכי המופעל על ידי המועצה )להלן :שפ"ח( מספק שירות
לתושבי היישוב החל מגיל  3ועד לסיום התיכון ,ובחיðוך המיוחד עד גיל .21
בחוזר מðכ"ל משרד החיðוך מס'  3.7-61בðושא "מתווה השירות הפסיכולוגי החיðוכי"
ðקבע ,כי ייעודו של השירות הפסיכולוגי הðיתן ברשויות הוא לקדם את רווחתם ואת
בריאותם הðפשית של כלל התלמידים במערכת החיðוך .השירות מיועד לתלמידים
במסגרות החיðוך השוðות ,להורים ולמשפחות ,לאðשי חיðוך העובדים במערכת
החיðוך ולקובעי המדיðיות בתחומים של טובת הילד ושל קידום בריאותו הðפשית.
צוות הפסיכולוגים מטפל בין היתר בסוגיות התפתחותיות ðורמטיביות ,בלקויות
התפתחותיות ופיזיות של ילדים ובðי ðוער ,מצבי לחץ בקרב תלמידים ,הורים וקהילה,
קשיי למידה ,קשיי תפיסה וחשיבה ,וכן בקשיים רגשיים ,התðהגותיים וחברתיים.
אוכלוסיות היעד של הפסיכולוג החיðוכי כוללות ,מלבד התלמיד ,גם את ההורים ואת
הצוות החיðוכי .הטיפול המוצע יכול להיðתן לפרט עצמו ,למשפחה ,להðהלה ,למורה
או לקבוצת מורים ,למטפלים השוðים ,ולעתים קרובות בו-זמðית לכולם או לחלק
מהם .השירות מסייע לקובעי המדיðיות בדרגים השוðים לקבל החלטות המכווðות
לטיפול בילד ובבריאותו הðפשית .הפסיכולוגים החיðוכיים מדריכים את הצוותים
החיðוכיים בðושאים הרלווðטיים ומקיימים גם השתלמויות מקצועיות.
השירות הפסיכולוגי החיðוכי אמור להיðתן על ידי הרשות המקומית ,כאשר משרד
החיðוך משתתף במימון  68%משכרם של הפסיכולוגים עובדי המועצה ,וכן במימון
הוצאות הדרכתם והשתלמויותיהם המקצועיות.
ההðחיות להפעלת השפ"ח ברשויות המקומיות ðקבעו ע"י השירות הפסיכולוגי  -ייעוצי
במשרד החיðוך )להלן" :שפ"י"( באמצעות חוזרי מðכ"ל .כמו כן קיימות הðחיות
מקצועיות של משרד הבריאות ,לדוגמה בðושא רשומות מטופלים.
למיקומו הפיזי של השירות הפסיכולוגי ברשות קיימת חשיבות רבה מבחיðת רמת
השירות לתושב .הביקורת לא מצאה הðחיות מחייבות לרשויות המקומיות בðוגע
למיקום משרדי השפ"ח ,אך מובן כי ðדרשת סביבה טיפולית תומכת שתקðה למבקשי
השירות תחושת ביטחון ,ותאפשר ðגישות דיסקרטית לתושבים המגיעים לקבל טיפול.
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משרדי השפ"ח ביישוב ממוקמים ברח' חרמון ,בקומה שðייה של מבðה גðי ילדים
הפועלים בקומת הקרקע .המבðה כולל  11חדרים :חדר מðהלת השירות ,חדר מזכירה,
ארכיון ,ו 8-חדרים המשמשים לפסיכולוגים ,חלקם בהרכב פרטðי ) (3וחלקם זוגי ).(5
השירות הפסיכולוגי העסיק במועד הביקורת  15פסיכולוגים )כולל מðהלת השירות(
בדרגות התמחות שוðות ,שסיפקו מעðה פסיכולוגי ל  5,239 -תלמידים .בðוסף ,הופעל
גם שירות פסיכולוגי משלים )להלן :שפ"מ( שהרחיב את השירותים הפסיכולוגיים
לתלמידים במימון ðוסף.
ההוראות והחוקים המחייבים בתחום זה כוללים ,בין היתר ,את המסמכים הבאים:
* חוזר מðכ"ל משרד החיðוך  3.7-61מתווה השירות הפסיכולוגי החיðוכי
* חוזר מðכ"ל חוק החיðוך המיוחד התשמ"ח  + 1988תיקון מס'  11לחוק החיðוך
המיוחד ) 2018רפורמת ההכלה והשילוב(.
* הðחיות מקצועיות של השירות הפסיכולוגי הייעודי )שפ"י( במשרד החיðוך
* קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל2004 ,
* חוק הפסיכולוגים התשל"ז  1977 -והתקðות מכוחו
* חוק חיðוך מיוחד התשמ"ח 1988 -
* חוק הגðת הפרטיות התשמ"א 1981 -
* חוק זכויות החולה התש"ðו – 1996
בשל צðעת הפרט וכללי הסודיות החלים על עבודתם של הפסיכולוגים ,הביקורת
לא עסקה בðושאים המקצועיים ,ולא בדקה תיקים אישיים ורשומות של מטופלים.
הביקורת התמקדה בהיבטים מðהליים וכספיים בפעילות השירות הפסיכולוגי
החיðוכי בשðים  ,2019-2020במטרה לבחון את היקף ואופן השירות הðיתן לתושבים
ולבדוק אם הפעילות ðערכת באופן תקין ובהתאם להðחיות וההוראות המחייבות.
במהלך הביקורת ðבדקו ðהליםð ,תוðים ומסמכים שוðים שהוצגו לבקשת הביקורת,
וðערכו פגישות עם מðהלת השירות הפסיכולוגי החיðוכי ,מðהלת אגף חיðוך וקהילה,
מðהלת משאבי אðוש ,מðהל מדור שכר ,ועובדי הðהלת חשבוðות במועצה.
טיוטת הדוח ðמסרה כמקובל לעיון המבוקרים ,לצורך קבלת התייחסותם לממצאים
ולהמלצות הביקורת.
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2

עיקרי הממצאים וההמלצות

.1

בחודש ספטמבר  2020הועסקו בשפ"ח פסיכולוגים ב  8.3 -תקðים ,כלומר  1.25תקðים
שלא התקבל עבורם תקציב ממשרד החיðוך ומומðו באופן מלא ע"י המועצה .בðוסף
הועסקה בשפ"ח מזכירה ,ומזכירה ðוספת בשירות הפסיכולוגי המשלים )שפ"מ(
שהועסקה שðים רבות על בסיס שעתי באמצעות תאגיד החיðוך העירוðיð .מצא כי
הוצאות המועצה בגין החזר תשלומים לתאגיד עבור העסקת המזכירה ðרשמו בכרטיס
הðהלת חשבוðות בשם "שפ"י עבודות קבלðיות" .הביקורת העירה כי רישום ההוצאה
באופן האמור עלול לייצור רושם שמדובר ברכישת שירותים מקצועיים ולא בשירותי
מזכירות הðיתðים באופן שוטף מזה כעשור.
הביקורת המליצה לבחון מחדש את אופן העסקת מזכירת השפ"מ ,ואת אופן רישום
הוצאות המועצה בגין העסקתה.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי היא מקבלת את ההמלצה בðוגע
לצורך בשיðוי מבðה העסקת מזכירת השפ"מ ,ולפðי מספר חודשים היא ומðהלת האגף
פðו למðהלת משאבי אðוש במטרה לבצע בדיוק את מה שהומלץ ,והðושא בטיפול.

.2

בשðת הלימודים תש"פ הועסקו בשפ"ח במועצה  9מתמחים 3 ,מומחים ו 3-מדריכים.
ðמצא כי  4מתמחים החלו את תקופת ההתמחות לפðי יותר מ 5-שðים ,ו 2 -מהם החלו
את תקופת ההתמחות לפðי יותר מ 7-שðים .יצוין כי עפ"י חוברת השתתפות משרד
החיðוך בתקציב הרשויות לשðת תשע"ט ,התקצוב עבור העסקת מומחה אמור להיות
גבוה יותר מהתקצוב עבור העסקת מתמחה ,ולכן להעסקת מתמחים עשויה להיות
משמעות לא רק מבחיðה מקצועית ,כמוסבר בדוח ,אלא גם מבחיðה תקציבית.
מומלץ לערוך מעת לעת בירורים עם המתמחים לגבי מועד השלמת חובותיהם
לקבלת התואר ,ולבחון אפשרות לקדם את הðושא בתיאום עם מועצת הפסיכולוגים.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי ההמלצה מתקיימת ,ויש לציין כי
סיום תהליך ההתמחות היðו קשה ,וכדי לקדמו המתמחים מלווים בהדרכה אישית
שבה ðעשה מעקב צמוד אחר תהליך ההתמחות .בðוסף ,מתקיימים מפגשים אישיים
עם מðהלת השפ"ח למעקב ,ובכל שðה גם ðערכת ישיבת צוות המוקדשת לתהליך
ההתמחות .מðהלת השפ"ח גם צייðה כי למיטב ידיעתה ולאחר שבדקה זאת מול
הפסיכולוגית המחוזית ,תקצוב תקðי הפסיכולוגים על ידי משרד החיðוך ðעשה כיום
ללא הבחðה בין תקðי מתמחים ומומחים .לדבריה ,בשðת תשפ"א כבר היו  7מתמחים,
 4מומחים ,ו  4 -מדריכים ,והם מתקדמים בהדרגה וכיום יותר ממחצית מומחים.
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ðמצא כי אחוז המימון הרשותי של השירות הפסיכולוגי החיðוכי גבוה מהשיעור אותו
ðדרשת הרשות לממן ,ועומד על כ  .44% -הפער ðובע מהוצאות המועצה בגין העסקת
פסיכולוגים מעבר לתקðים המתוקצבים ע"י משרד החיðוך ,מימון העסקת מזכירות,
הוצאות משרדיות ,מחשובð ,יקיון ,ועוד .מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה
צייðו בהתייחסותן לטיוטת הדוח כי  68%מימון משרד החיðוך ðעשה לשכר
הפסיכולוגים בלבד ,ולא לסעיפי התקציב הðוספים ,והחישוב על פיו המועצה מממðת
 44%במקום  32%איðו ðכון כיוון שהוא מתייחס לכלל סעיפי התקציב ולא רק לסעיף
משכורות ,וכן כי סעיף המשכורות כפי שצוין כולל גם תשלומי שפ"מ.
הביקורת המליצה לבחון אפשרות לפðות למשרד החיðוך בבקשה להגדיל את מספר
התקðים המוכרים ע"י המשרד.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח שהיא פðתה מספר פעמים לפסיכולוגית
מחוז מרכז בבקשה לקבל תקðים ðוספים ,אך היא התðגדה לכך בשל התיקðון המלא
של שפ"ח שוהם ,שמצבו שפיר בהרבה משפ"חים אחרים במחוז .עוד צייðה המðהלת,
כי בהזדמðות הראשוðה שבה תפתח אופציה לבקש תקן )אירוע המתרחש בערך אחת
לשðה( היא תפðה שוב כדי שהדברים יהיו רשומים.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי ההמלצה לפðות למשרד החיðוך להכרה
בכל התקðים עלתה על ידו בעבר ,והמðהלת אכן פðתה בשðים האחרוðות ולמיטב
זכרוðו היה תיקון של  0.5משרה בשðה האחרוðה .הגזבר גם ציין כי צריך לפעול כדי
לסגור את כל הפער בתקðים.

.4

ðמצא כי סעיף המשכורת מחולק בספר התקציב ל 2 -תתי פרקים המתייחסים בðפרד
לתקציב השפ"ח ותקציב השפ"מ ,אף בתת פרק השפ"מ לא הוצגו בשðים האחרוðות
ðתוðי ביצוע ,למרות היכולת להציג בðפרד עלויות העסקה בשפ"מ באמצעות מערכת
השכר .כתוצאה מהצגת הסעיף האמור ללא ðתוðי ביצוע הוגדל מידי שðה ðפח התקציב
השðתי ,מבלי לשקף את התפלגות הוצאות השכר בין השפ"ח לשפ"מ.
הביקורת המליצה להציג בתקציב בðפרד גם את ðתוðי הביצוע בסעיף המשכורות
עבור הפעלת השפ"מ.
מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בהתייחסותן לטיוטת הדוח ,כי ðושא הפרדת
ðתוðי ביצוע שפ"מ בסעיף המשכורות היðו ðכון ,והדבר יועלה לבירור מול הגזברות.
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ðמצא כי בסעיף  3.3לðוהל שפ"ח  -סל השירותים ,מצוין ðספח אשר לא צורף לðוהל,
ואף איðו מופיע ברשימת הðספחים של הðוהל".... :סל השירותים כולל שירותים
בסיסיים )ðספח ."...(1
מומלץ להקפיד על צירוף כל הðספחים הðדרשים לðוהל.
מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בתגובתן לטיוטת הדוח כי יש לבדוק מדוע הðספח
"סל שירותים של השפ"ח" לא מופיע בðוהל שפ"ח סל שירותים ,והעðיין יטופל.

.6

ðמצא כי למרות שחלק ðכבד מפעילות השפ"ח )כ 20%-מהיקף הפעילות( ,כולל שעות
המוקצות לðיהול השפ"ח ,ישיבות צוות ,הדרכה והתמקצעות ,הכשרת המתמחים,
ופעולות ייחודיות ברמה קהילתית ,לא קיים ðוהל המסדיר את הפעילויות האמורות,
ובכלל זה:
 הדרכה והתמקצעות  -תדירות ואופן קיום הפעילויות ,מועדים ,חובת ðוכחות ,וכד'.
 הכשרת מתמחים  -אופן קיום ההכשרה ,גורמים אחראיים לביצועה ,תיעוד
ההכשרה ומישוב המתמחה ,הגבלת משך ההתמחות ,וכד'.
 ישיבות צוות  -תדירות הישיבותð ,וכחים ðדרשים ,תכðים וðושאים מהותיים ,וכד'.
 פעולות ייחודיות  -סוגי פעולות וקריטריוðים להפעלתן ,תדירות ביצוען ,וכד'.
מומלץ לעדכן את הðהלים בðושא פעילות השפ"ח ,ולהגדיר בהם את אופן ביצוע
הפעילות במוסדות חיðוך ,אופן תיעוד הפעילות באמצעות תוכðת משפח"ה ,פעילויות
הדרכה והתמקצעות ,הכשרת מתמחים ,ישיבות צוות ,פעולות ייחודיות ,וכד'.
מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בתגובתן לטיוטת הדוח ,כי יש לכתוב
את הðהלים הבאים :אופן ביצוע פעולות במוסדות החיðוך ,תיעוד רשומה פסיכולוגית,
פעילויות הדרכה והתמקצעות כולל הכשרת מתמחים ,ישיבות צוות ופעולות ייחודיות.
עוד צוין בתגובה ,כי הדבר יבוצע.

.7

כחלק מקידום השירות ðערכים בשפ"ח בין היתר פרויקטים חיðוכיים .לדוגמא,
פרויקט "קפה הורים"  -פרויקט שפ"י לטובת קהילת ההורים בהðחיית צוות השירות
הפסיכולוגי שהחל בשðת תשע"ז ,הכולל הרצאות בðושאי הורות ,חיðוך ופסיכולוגיה.
לביקורת ðמסר כי עקב משבר הקורוðה הפרויקט האמור ðקטע ,אף שמימוðו אושר.
הביקורת המליצה לבחון אפשרות להתאמת הפרויקט למגבלות הקיימות ,ואפשרות
לðיצול התקציב שאושר לצרכים אחרים ,בכפוף לאישור משרד החיðוך.
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מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בתגובתן לטיוטת הדוח ,כי בשðת
הקורוðה שבה לא התאפשר להמשיך במימוש הפרויקט שאושרð ,עשו מאמצים לקיים
אדפטציה של הפרויקט לצרכי השעה באמצעות קבוצות הורים להתמודדות עם
ההיבטים השוðים של המגפה ,אך למרות ðיסיוðות חוזרים ויצירתיים )באמצעות
מסגרות החיðוך ,דרך ערוצי המועצה ודרך ההðהגה ההורית( ,רמת הרישום הייתה
כמעט אפסית .עוד צוין ,כי להערכתן ההורים לא היו פðויים להיבט הפסיכולוגי
של התקופה ,בשל צרכים בסיסיים שעלו במהלכה.
.8

המידע שהוזן לתוכðת משפח"ה כלל סריקה של כל המסמכים הðמצאים בתיקים.
לביקורת ðמסר שהתיקים ðשמרים בארכיון השפ"ח כ  7 -שðים ,ולאחר מכן ðגרסים.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי כל תוכן התיקים האישיים ðסרק
לתוכðת משפח"ה במבצע ראוי להערכה של המזכירה שהסתיים בימים אלו .עוד צוין,
שכל תיקי הקרטון ðארזו וðשלחו באופן מסודר לארכיון חברת הארכיברים ,וðקבע
מועד לביקור מðהלת השפ"ח במקום כדי לעמוד על רמת האבטחה של המידע החסוי.
מומלץ להכין ðוהל עבודה שיסדיר את אופן תיעוד המסמכים והתיקים האישיים
של המטופלים במשרדי השפ"ח ,על מðת להבטיח התðהלות מסודרת.
מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח כי יש לכתוב ðוהל תיעוד רשומה
פסיכולוגית באופן שיסדיר התðהלות מסודרת ,והðושא יטופל.

.9

מðהלת השפ"ח מאשרת דיווח של שעות עבודה בגין אירועי חירום במסגרת דוחות
הðוכחות החודשיים של העובדים ,והשעות מוגדרות כ"עבודה מהבית על רקע חירום".
האישור מתבצע באמצעות מערכת "חילן" המשמשת לדיווחי הðוכחות וחישוב השכר.
יצוין כי מדובר באישור חריג אשר ההתðהלות לגביו איðה מוסדרת בðהלי השפ"ח,
ואיðו מתועד בטפסים פðימיים.
הביקורת המליצה להכין ðוהל עבודה שיסדיר את הליכי העבודה הפðימיים בðוגע
לאישור שעות עבודה חריגות בשפ"ח ,שבמסגרתו יוכðו טפסים בהם יתועד האישור
החריג הðוגע לשעות העבודה ,לרבות אישור על "עבודה מהבית על רקע חירום".
מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בהתייחסותן לטיוטת הדוח כי יש
להכין ðוהל תהליכי עבודה פðימיים בכל הðוגע לאישור שעות עבודה חריגות ,לרבות
אישור על עבודה מהבית על רקע חירום ,והðושא יטופל בתיאום עם משאבי אðוש.
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במועד עריכת הביקורת לא ðמצא באתר האיðטרðט של המועצה טופס פðייה מקוון
לשפ"ח .בðוסף ,בדף בו פורטו שירותי השפ"מ לא ðכלל מחירון עבור השירותים אותם
ðיתן לקבל במסגרת השירות.
מומלץ להוסיף לאתר המועצה אפשרות לפðייה לשפ"ח באמצעות טופס מקוון,
ולפרסם מחירון מעודכן לקבלת השירות במסגרת השפ"מ.

.11

לביקורת ðמסר כי כ 60%-בלבד ממðהלי מוסדות החיðוך משיבים על שאלוðי המשוב,
והורי המטופלים כמעט ולא משאירים פðיות בתיבה המיועדת לכך .לאור החשיבות
הרבה בקבלת משוב והערכה לפעילות השפ"ח ,הביקורת סבורה שיש לðקוט בפעילות
יזומה ושיטתית לקבלת משוב מכל מðהלי מוסדות החיðוך והורי המטופלים.
מומלץ לבחון מחדש את אופן קבלת המשובים וביצוע הערכת הפעילות של השפ"ח,
כולל תיעוד מסודר של שיחות סיכום שðה ,העברת תזכורות למðהלי מוסדות חיðוך
שטרם השיבו לשאלוðי משוב ,ופðיות יזומות להורי הילדים המטופלים.
מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח כי אמðם רק  60%ממðהלי בתי
הספר משיבים על השאלון האיðטרðטי האðוðימי ,אולם עם כל המðהלים מתקיים
משוב פðים אל פðים בהשתתפות מðהלת השפ"ח ופסיכולוג/ית ביה"ס ,והמשוב
האיכותי מתועד בתוכðת משפח"ה בתיק מערכת .עוד צוין ,כי פðיות יזומות להורי
הילדים המטופלים לצורך משוב איðה מתאימה לאופי השירות ,ואðו מציעים להורים
למלא שאלון משוב באמצעות תיבת פðיות ,וההיעðות אכן ðמוכה .בðוגע לצוות
הפסיכולוגים צייðה מðהלת השפ"ח ,כי בכל שðה היא מקיימת שיחת משוב אישית עם
כל אחד מהפסיכולוגים ,והם ממלאים שאלון משוב איðטרðטי אðוðימי המתייחס
לשביעות רצוðם מהשירות הפסיכולוגי החיðוכי .בðוסף ,מתקיימת ישיבת צוות בסוף
השðה שבה מוצג בפðי הצוות מידע הðגזר מתוכðת משפח"ה בðוגע לתפוקות השפ"ח,
ולשם כך המזכירה ומðהלת השפ"ח מכיðות פרזðטציה עם עוגות סטטיסטיות
המכילות פילוחי ידע משמעותיים לידיעה ולפרשðות.

.12

במועד הביקורת מðהלת השפ"ח לא קיבלה מהפסיכולוגים דוחות פעילות תקופתיים,
המסכמים את הפעילות שבוצעה על ידם בכל אחד ממוסדות החיðוך .לביקורת ðמסר
שהפסיכולוגים מזיðים באופן שוטף את ðתוðי הפעילות ישירות לתוכðת משפח"ה,
ומðהלת השפ"ח מבצעת באמצעות התוכðה מעקב שוטף אחר פעילותם .בביקורת לא
ðמצא תיעוד לכך שהופקו דוחות ðיהוליים מתוכðת משפח"ה ,המפרטים את מספר
וסוגי הפעילויות שבוצעו בכל אחד ממוסדות החיðוך בתקופה ðתוðה )חודש או רבעון(,
כגון מספר טיפולים ,אבחוðים ,פגישות ,קוðסולטציה למðהל המוסד או לצוות ,וכד'.
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לשאלת הביקורת ,האם מופקים מתוכðת משפח"ה דוחות ðיהוליים במטרה לאשש את
רמת השירות בכל מוסד ,השיבה מðהלת השפ"ח כי ביכולתה לתת מעðה לשאלה זו
בלחיצת כפתור ,וכבקרה פðימית היא עורכת בדיקה זו מפעם לפעם ומðסה לתת פשר
לðפח המעðים שðיתן לכל בית ספר ביחד עם פסיכולוג/ית המסגרת.
מומלץ לתעד את הדוחות הðיהוליים המופקים מתוכðת משפח"ה בקובץ או בעותק
מודפס שיישמרו במשרדי השפ"ח ,ולהעביר עותקים מהדוחות למðהלת אגף חיðוך
וקהילה בתדירות שלא תפחת מפעם ברבעון.
מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בהתייחסותן לטיוטת דוח הביקורת,
כי ההמלצה לתעד בקובץ דוחות ðיהוליים מתוכðת משפח"ה ולהעביר עותק למðהלת
אגף החיðוך אחת לרבעון ,מקובלת ותבוצע.
.13

במועד הביקורת הטיפולים והשירותים שבוצעו במסגרת השפ"מ והגבייה בגיðם תועדו
ברישום ידðי בטבלאות אקסל ולא באמצעות תוכðת משפח"ה ,למרות שהתוכðה
מאפשרת לבצע הפרדה מלאה בין תיעוד פעילויות השפ"ח והשפ"מ.
הביקורת המליצה לתעד את פעילויות השפ"מ באמצעות תוכðת משפח"ה ,בדומה
לאופן תיעוד פעילויות השפ"ח ,על מðת לשפר את המעקב והבקרה בðושא.
מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח כי ההמלצה מיושמת ,ומתקיים
בשוטף תיעוד רשומה פסיכולוגית של טיפולי השפ"מ בתיק האישי בתוכðת משפח"ה.
עוד צוין ,כי קיימת חציצה טכðולוגית המאפשרת אך ורק לפסיכולוג המטפל ולמðהלת
השפ"ח להיחשף לתיעוד ,וזאת כחלק מההפרדה בין השפ"מ לשפ"ח.

.14

ðמצא כי בשðים  2019-2020לא ðרשמו בסעיף התקציבי "השתתפות הðחות לðזקקים"
ðתוðי ביצוע ,למרות שðיתðו הðחות ,ובסעיף ההכðסות משפ"מ ðרשמו באותן שðים
ההכðסות במלואן.
מומלץ לשקף את הוצאות המועצה בגין מתן ההðחות באמצעות רישום ðתוðי ביצוע
בסעיף האמור.
מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בהתייחסותן לטיוטת הדוח כי ההמלצה מקובלת,
ויש לבדוק עם הגזברות כיצד לערוך את הרישום של ðתיðת הðחות בסעיף האמור.
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הביקורת דגמה הðחה שðיתðה למטופל בסך  ,₪ 1,125במטרה לבדוק אם היא ðיתðה
בהתאם לתבחיðים שהוגדרו בðוהל הðחות .במועד הבדיקה לא ðמצא תיעוד להגשת
טופס בקשה להðחה ,ולבחיðת מתן ההðחה ע"י ועדת הðחות בהתאם לקריטריוðים
שðקבעו בðוהל.
מומלץ להקפיד על תיעוד מסודר של הליך מתן ההðחות ,כולל טופס הבקשה
והמסמכים התומכים שצורפו אליה ,ופרוטוקול ישיבת ועדת הðחות.
מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בהתייחסותן לטיוטת הדוח כי ההמלצה מקובלת
ותיושם ,ויש לתעד באופן מסודר את ההליך של ðתיðת הðחה.
הביקורת גם המליצה להסדיר את ðושא ההðחות בðוהל פðימי שיגדיר את המקרים
בהם תיðתן הðחה ,שיעורה ,הגורמים האמוðים על אישורה ,אופן התיעוד ,וכד'.
בתגובתן לטיוטת הדוח צייðו מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף ,כי קיים ðוהל פðימי
המסדיר את ðושא ההðחות בשפ"מ.

.16

בðוהל השפ"מ ðקבע כי תשלומי ההורים יבוצעו במחלקת הגביהð .מצא כי גביית
התשלומים ðעשית מראש אחת לחודש ,באמצעות טפסים ידðיים הכוללים את פרטי
כרטיסי האשראי של המטופלים ,המועברים על ידי מזכירת השפ"מ למחלקת הגביה.
לדעת הביקורת ,כתוצאה מרישום פרטי כרטיסי האשראי בטפסים במשרדי השפ"ח,
ðגרם סיכון לחשיפת פרטי האשראי ,עד למועד העברת הטפסים למחלקת הגבייה.
הביקורת המליצה לבחון אפשרות שגביית התשלומים עבור השפ"מ תתבצע ישירות
במחלקת הגבייה ,ללא תיעוד פרטי כרטיסי האשראי באופן ידðי.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי ההמלצה שלא למלא את הטופס
הידðי עם פרטי כרטיס האשראי במזכירות השפ"מ איðה ריאלית ,ומציבה בעיות
אתיות .לדבריה ,הקשר הישיר עם הורי המטופלים צריך להתקיים באופן דיסקרטי,
רגיש ואישי ,ומילוי הטופס כולל מידע אישי ,כגון סוג הטיפול ומספר המפגשים
בחודש הקרוב ,ולא יתכן שעובדת מחלקת הגבייה תקיים קשר זה.

.17

דיווחי הðוכחות של הפסיכולוגים ðעשים באמצעות החתמת כרטיס ðוכחות המתייחס
לביצוע עבודת השפ"ח בלבד .פסיכולוגים המועסקים לאחר שעות העבודה במסגרת
השפ"מ לא מחתימים ðוכחות ,ושכרם מחושב עפ"י מספר הפגישות שקיימו באותו
החודש .על מðת למðוע כפל תשלומים עבור אותה עבודה ,המועצה אמורה לוודא שלא
היתה החתמה של כרטיס ðוכחות ע"י העובדים באותן שעות שבהן התבצעה פעילות
השפ"מ ,פעילות שעבורה משולם בðפרד בהתאם למספר הפגישות.
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בבדיקת הðושא במשאבי אðוש ובמדור שכר ðמצא ,כי בטופס הדיווח החודשי המועבר
ממשרדי השפ"ח לצורך תשלומי שכר עבור עבודה בשפ"מ ,אין פירוט של השעות
והתאריכים שבהם בוצעו הטיפולים .כתוצאה מכך ,משאבי אðוש ומדור שכר לא יכלו
לערוך בקרה על מðת לוודא שלא משולם לעובד כפל שכר כתוצאה מהחתמת כרטיס
ðוכחות באותן השעות.
הביקורת המליצה לעדכן את טופס הדיווח החודשי המועבר ע"י השפ"ח למועצה
לצורך תשלום שכר עבור עבודה במסגרת השפ"מ ,ולכלול בו פירוט של השעות
והתאריכים שבהם בוצעו הטיפולים ,על מðת לאפשר בקרה ðאותה.
מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח שהיא מוצאת את ההמלצה להעביר
למשאבי אðוש דיווח חודשי של מועדי הטיפול ללא פרטי המטופלים כðכוðה וראויה,
והðושא הועבר לטיפול עבור חודש מאי האחרון ומוטמע בשוטף.
מðהלת משאבי אðוש צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי בעקבות הביקורת היא הðחתה
את מðהלת השפ"ח להוסיף עמודות של שעות כðיסה ויציאה של הטיפולים בשפ"מ,
וביקשה לקבל את הדוחות כדי שתוכל לוודא ששעות השפ"מ איðן בשעות העבודה.
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פירוט הממצאים ,מסקðות והמלצות

3

כוח אדם

3.1

מבðה ארגוðי
השפ"ח במועצה מספק לתושבים סל שירותים במסגרות החיðוך מכיתות גן ועד י"ב
ברמת שירות א' ,הכולל הערכות ואבחוðים ,התערבויות טיפוליות ,ליווי מסגרות
החיðוך והחיðוך המיוחד ,מעðה ממוקד למðיעת אובדðות בקרב ילדים וðוער ,ומתן
שירותים פסיכולוגים משלימים במימון ציבורי ופרטי במסגרת השפ"מ .השירותים
מסופקים על ידי פסיכולוגים המועסקים ישירות על ידי המועצה.
להלן תרשים המבðה הארגוðי של השירות הפסיכולוגי החיðוכיð ,כון למועד הביקורת:

מðהלת השפ"ח
) 90%משרה(

מזכירת שפ"מ
)עובדת שעתית מועסקת
באמצעות תאגיד החיðוך(

3.2

 15פסיכולוגים
)בדרגות התמחות שוðות
מועסקים במשרה חלקית
בהיקף כולל של  7.4משרות(

מזכירה
) 75%משרה(

תקðי כח אדם
בסעיף  4.2בחוזר מðכ"ל משרד החיðוך מס' ð 3.7-61קבעו כללים להקצאת תקðי
הפסיכולוגים לשפ"ח שעל פיהם ðיתן לחשב את "התקן הרצוי" ,כלומר את מספר
הפסיכולוגים המיðימלי שראוי להעסיק ברשות ,וכן את "אחוז הכיסוי" המלמד על
היחס שבין מספר התקðים שהוקצו לפסיכולוגים בפועל ,לבין מספר התקðים הרצוי
עפ"י הקריטריוðים שקבע משרד החיðוך.
כל תקן שמוקצה על ידי משרד החיðוך מתייחס למשרה מלאה של פסיכולוג ,אך ðיתן
לאייש כל תקן על ידי מספר פסיכולוגים ,המועסקים באחוזי משרה שוðים.
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ראוי לציין כי משרד החיðוך קבע את מפתח התקיðה עוד בשðת  ,2003ומאז חלו
תמורות בהגדרת תפקידי הפסיכולוגים ,ועם הזמן הם ðדרשו לתת שירותים ðרחבים
יותר בתחומים ðוספים.
בðתוðי השירות הפסיכולוגי הייעוצי )שפ"י( במשרד החיðוך ,המופיעים במערכת
הייעודית של המשרד ,מוצגים התקðים המאושרים של הפסיכולוגים לכל רשות
שאליה מועברים תקציבים .הביקורת קיבלה דוח ייעודי שהופק מהמערכת בשם
"דוח פרטי יחידות שפ"ח" ,אשר מפרט את דיווחי המועצה לשפ"י לגבי תקðי
הפסיכולוגים הרצויים בהתאם למספר התלמידים ברשות ,ואת התקðים המאוישים
בפועל .עפ"י הדוח ,שðערך בחודש ספטמבר  ,2020בשðת הלימודים תש"פ עמד התקן
הרצוי שðקבע ע"י משרד החיðוך על  6.55תקðי פסיכולוגים ,אולם בפועל המועצה
קיבלה תקציב עבור  7.05תקðים ,כלומר יותר מהמיðימום הðדרש עפ"י התקן הרצוי
של משרד החיðוך.
ðמצא כי בחודש ספטמבר  2020המועצה העסיקה בשפ"ח פסיכולוגים ב  8.3 -תקðים,
כלומר  1.25תקðים שלא התקבל עבורם תקציב ממשרד החיðוך ,ומומðו באופן מלא
מתקציב המועצה.
בðוסף לפסיכולוגים ,הועסקו בשפ"ח גם מזכירה בהיקף  75%משרה ,ומזכירה ðוספת
בשירות הפסיכולוגי המשלים )שפ"מ( על בסיס שעתי .העסקת שתי המזכירות מומðה
ע"י המועצה.
יצוין כי מזכירת השפ"מ מועסקת שðים רבות באמצעות תאגיד החיðוך העירוðי,
והוצאות המועצה בגין החזר תשלומים לתאגיד עבור העסקתה ðרשמות בכרטיס
הðהלת חשבוðות  1817300753הקרוי שפ"י עבודות קבלðיות .לדעת הביקורת ,רישום
הוצאה זו במסגרת עבודות קבלðיות עלול לייצור רושם מוטעה שמדובר ברכישת
שירותים מקצועיים ,ולא בשירותי מזכירות הðיתðים באופן שוטף מזה כעשור.
מומלץ לבחון מחדש את אופן העסקת המזכירה ,ואת אופן רישום הוצאות המועצה
בגין העסקתה.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי היא מקבלת את ההמלצה בðוגע
לצורך בשיðוי מבðה העסקת מזכירת השפ"מ ,ולפðי מספר חודשים היא ומðהלת האגף
פðו למðהלת משאבי אðוש במטרה לבצע בדיוק את מה שהומלץ ,והðושא בטיפול.
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בבדיקת התאמה שערכה הביקורת בין דיווחי המועצה לשפ"י במשרד החיðוך ðכון
ליום  ,3.9.2020לבין מצבת העובדים של עובדי השפ"ח עפ"י ðתוðי משאבי אðוש,
ðמצאה התאמה מלאה בין הדיווחים.
3.3

העסקה והכשרת מתמחים
בסעיף  .3.3בחוזר מðכ"ל ðקבע ,כי השפ"ח כגוף מקצועי ציבורי אחראי להכשרתם
המקצועית של הפסיכולוגים החיðוכיים ולפיקוח על עבודתם .מחובתו להיות מעודכן
בידע מקצועי מהארץ ומהעולם ולהקðותו לפסיכולוגים שאותם הוא מעסיק לטובת
מערכת החיðוך והקהילה .בהתאם לכך ,מðהל השפ"ח אחראי לקיומם של מðגðוðי
הכשרה ,השתלמות והדרכה מקצועיים.
יצוין כי תכðיות ההכשרה וההדרכה של הפסיכולוגים החיðוכיים ברשויות המקומיות
מתוכððות ,מתוקצבות ומפוקחות מקצועית על ידי שפ"י במשרד החיðוך.
התמחות הפסיכולוגים החיðוכיים מתבצעת בהתאם לתכðית ההתמחות בפסיכולוגיה
חיðוכית ,על פי תקðות משרד הבריאות הðגזרות מחוק הפסיכולוגים ) .(1977ברשויות
מקומיות רבות השירות הפסיכולוגי החיðוכי מקבל הסמכה על ידי משרד הבריאות
כ"מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חיðוכית" .כ  130 -מתוך  260שפ"חים ברחבי
הארץ הם מוסדות מוכרים להסמכה ,ובכלל זה גם השפ"ח במועצה.
עפ"י מסמך "הðחיות לתהליך ההתמחות בפסיכולוגיה החיðוכית" של משרד הבריאות
משך ההתמחות היðו שðתיים במשרה מלאה ,או במשרה חלקית בשיעור שלא יפחת
מ 50%-משרה .כלומר ,תקופת התמחות סבירה של פסיכולוג היðה כ 3-עד  4שðים.
מכיוון שמשרד הבריאות מאשר יציאה לחופשת לידה פעמיים בתקופת ההתמחות,
יכולה ההתמחות להימשך אף מעל  5שðים.
על מðת לעמוד בדרישות ההתמחותð ,דרש כל מתמחה לעבוד לפחות שðה בחצי משרה
בכל אחד מהמוסדות הבאים:
*
*
*

בית ספר יסודי;
מסגרת חיðוך מיוחד;
גðים  /חט"ב  /תיכון  /פðימיות.

ðיתן לעשות הפסקות בהתמחות ,אולם תקופת התמחות שðמשכה פחות משðה במוסד
אחד לא תוכר כחלק מרציפות ההתמחות .במהלך ההתמחות מקבל המתמחה הדרכה
ממדריך או מומחה ,ואלה חותמים על הדוחות שלו.
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ðמצא כי בðוסף להעסקת פסיכולוגים מתמחים ,השפ"ח במועצה קולט סטודðטים
הðמצאים בשðת הלימודים האחרוðה לשם ביצוע "פרקטיקום"  -הכשרה מקצועית
במהלך הלימודים הדרושה להשלמת התואר.
להלן טבלה המפרטת את מספר הפסיכולוגים שהועסקו במסגרת השפ"ח במועצה
בשðות הלימודים תשע"ט ותש"פ ,בחלוקה לפי רמות הכשרתם:

רמת הכשרה

מס' פסיכולוגים
בשðת תשע"ט

מס' פסיכולוגים
בשðת תש"פ

מתמחה

10

9

מומחה

2

3

מדריך/בהסמכה למדריך

3

3

סה"כ

15

15

מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בתגובתן לטיוטת הדוח כי בשðת
תשפ"א כבר היו  7מתמחים 4 ,מומחים ,ו  4 -מדריכים ,ושהם מתקדמים בהדרגה
וכיום יותר ממחצית מומחים.
יצוין כי בהקצאת התקðים על ידי משרד החיðוך אין הבחðה בין מתמחים ובין מומחים
או מדריכים ,אולם יש לכך משמעות כמובן מבחיðה מקצועית ,וגם תקציבית מבחיðת
הרשות ,שיכולה לאייש כל אחד מהתקðים במומחים ולקבל בגיðם תקציב לפי התעריף
הגבוה ,כפי שיוסבר להלן.
עפ"י האמור בחוברת השתתפות משרד החיðוך בתקציב הרשויות לשðת תשע"ט,
התקצוב עבור כל פסיכולוג מחושב בהתאם לדרגה  17 + 43שðות ותק כולל זכויות
סוציאליות ומע"מ ,הוצאות רכב והוצאות מיðהל בשיעור של  ,20%כאשר השתתפות
משרד החיðוך היא ב 68%-מעלות ההעסקה.
לעומת זאת ,התקצוב עבור העסקת מתמחה מחושב לפי דרגה  38בדירוג המח"ר,
 9שðות וותק ,כולל זכויות סוציאליות ומע"מ ,כאשר השתתפות המשרד היא ב75%-
מעלות ההעסקה.
יצוין כי הסכומים המשולמים ע"י משרד החיðוך בגין מתמחה או פסיכולוג היðם
קבועים ,ואיðם משתðים בהתאם למשך העסקתם או דירוגם בשכר בפועל.
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כאשר ðקלט פסיכולוג לעבודה בשפ"ח במועצה ,הוא ðדרש למלא טופס עדכון פרטים
וטופס פרטי פסיכולוג המוזðים למערכת שפ"י במשרד החיðוך .בהתאם לסיווגו
כפסיכולוג או כמתמחה ,משרד החיðוך אמור להעביר למועצה את סכום ההשתתפות
בעלות העסקתו ,כפורט להלן:
רמה

סכום החזר חודשי
המועבר ע"י המשרד
)אחוז השתתפות חלקי (12

אחוז
השתתפות

עלות משרה
שðתית מוכרת
ע"י המשרד

)במחירי יðואר (2019

)במחירי יðואר (2019

פסיכולוג )מומחה או מדריך(

68%

252,813.56

14,326.09

מתמחה

75%

118,118.64

7,382.41

* הðתוðים בש"ח

מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת דוח הביקורת כי למיטב הידוע לה ,ולאחר
שבדקה מול הפסיכולוגית המחוזית ,תקצוב תקðי הפסיכולוגים על ידי משרד החיðוך
ðעשה כיום ללא הבחðה בין תקðי מתמחים ומומחים ,ומפתח החישוב הוא לפי דרגה
 17 + 43שðות וותק – . 68%
להלן ðתוðים לגבי תקופת ההתמחות של  8עובדים בשירות הפסיכולוגי החיðוכי
במועצהð ,כון למועד הביקורת:
מס'

תאריך תחילת ההתמחות

אורך ההתמחות בשðים

1

18/11/2009

11

2

2/10/2011

9

3

1/9/2013

7

4

26/8/2015

5

5

3/9/2017

3

6

26/9/2017

3

7

31/8/2017

3

8

1/9/2020

פחות משðה

מðתוðי הטבלה עולה ,כי בשפ"ח במועצה מועסקים  4מתמחים שתקופת ההתמחות
שלהם היא מעל  5שðים ,ו 2-מהמתמחים החלו את התמחותם לפðי יותר מ 7-שðים.
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מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי עובדת מס'  2בטבלה לעיל סיימה
התמחות בשðת תשפ"א ,ועובדת מס'  5בטבלה סיימה התמחות בשðת תש"פ.
יצוין כי הפסיכולוגים אמורים לצבור ותק ודרגות במהלך השðים ,ולאחר זמן שכרם
איðו זהה לשכר מתמחים בראשית דרכם ,אולם המועצה אמורה להמשיך לקבל בגיðם
השתתפות עפ"י תעריף העסקת מתמחה .בðוסף ,המתמחים איðם רשאים לחתום
על דוחות ,ועבודתם לעיתים מחייבת הקצאת שעות עבודה עבור הדרכה ופיקוח.
בבדיקה שðערכה במשאבי אðוש ðמסר לביקורת ,כי התמשכות תקופת ההתמחות
ðגרמת מאי השלמת הלימודים על ידי העובדים ,והדבר איðו תלוי כלל במועצה.
מומלץ לערוך מעת לעת בירורים עם המתמחים לגבי מועד השלמת חובותיהם
לקבלת התואר ,ולבחון אפשרות לקדם את הðושא בתיאום עם מועצת הפסיכולוגים.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי ההמלצה מתקיימת ,ויש לציין
שסיום תהליך התמחות ,הכולל הגשת טופסולוגיה מורכבת ותיאורי מקרה המוכיחים
מסוגלות מקצועית ,היðו תהליך קשה ,וכדי לקדמו כל המתמחים מלווים בהדרכה
אישית שבה ðעשה מעקב צמוד אחרי תהליך ההתמחות ,ובמגמה לסיימו מתקיימים
מפגשים אישיים עם מðהלת השפ"ח למעקב אחרי תהליך ההתמחות .המðהלת גם
צייðה כי בðוסף ,בכל שðה מתקיימת ישיבת צוות המוקדשת לתהליך ההתמחות.
3.4

שעות הדרכה
על פי הוראות מתווה השירות הפסיכולוגי ,על השפ"ח להקצות כ 20%-מסך שעות
התקן שלו לצורך ðיהול ,ישיבות צוות ,הדרכה והתמקצעות ,הכשרת המתמחים,
פעולות ייחודיות ברמה יישובית/קהילתית ,ופעולות מיðהל.
עפ"י האמור בחוברת ההשתתפות של משרד החיðוך ,הקצאת שעות ההדרכה ע"י שפ"י
לשפ"חים ברשויות ,מיועדת להתמקצעות ועדכון ידע בתהליכי עבודה .שעות ההדרכה
מיועדות בראש ובראשוðה להבטיח את תהליכי ההדרכה של המתמחים וכוללות גם
שעות להדרכת מדריכים .שפ"י מעביר את התקציבים לשפ"חים עבור שעות הדרכה
מתוך סל ארצי ,עפ"י  3קריטריוðים:
 .1מס' הפסיכולוגים בשפ"ח והסטטוס שלהם;
 .2האם יש לשפ"ח מעמד של "מוסד מוכר להתמחות";
 .3קיומן של תכðיות ייעודיות של שפ"י במשרד החיðוך.
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שעות ההדרכה מוקצות ומועברות לרשויות עבור  10חודשים בשðה )ספטמבר-דצמבר
ויðואר-יוðי( ,ועבור החודשים יולי ואוגוסט לא משולמות שעות הדרכה .מðהל השפ"ח
ברשות המקומית ðדרש להעביר לשפ"י דיווח רבעוðי ,המפרט את שעות ההדרכה
שבוצעו ואת שמות המדריכים שביצעו אותם ,בצירוף העתקי הקבלות על התשלום.
בחוברת ההשתתפות של משרד החיðוך גם צוין ,כי מעת לעת מתבצעת בדיקה של
הדיווחים מול השפ"ח לגבי ðיצול שעות ההדרכה ,ובמקרים מסוימים מופסקת
ההקצאה לðוכח העדר הדיווח הðדרש.
על פי הðמסר לביקורת על ידי מðהלת השפ"ח ,ימי חמישי בשבוע מוקצים לפעילות
ðיהול שוטף והדרכות .כלומר בפועל ,המועצה עומדת בדרישה להקצאת  20%מסך
שעות התקן לצורך הðיהול השוטף של השפ"ח.
עפ"י חוברת ההשתתפות ,הרשות מחויבת לשלם עבור שעות הדרכה ישירות למדריך
בהתאם לתעריף השעתי המוגדר ע"י שפ"י ,שðכון ליðואר  2019עמד על .₪ 354.75

2020

2019

להלן טבלה המפרטת את מספר שעות ההדרכה שðתקבלו בחודש בשðים :2019 - 2020
חודש
יðואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוðי
ספטמבר
אוקטובר
ðובמבר
דצמבר
סה"כ
יðואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוðי
ספטמבר
אוקטובר
ðובמבר
דצמבר
סה"כ

מס' שעות הדרכה
12
12
12
12
12
40
12
12
12
32
168
12
12
12
12
12
30
12
12
12
62
188

116

דוח מבקר המועצה

מועצה מקומית שוהם

כלומר ,בשðת  ,2019התקבל מימון עבור  168שעות הדרכה בסך כולל של ,₪ 59,598
ואילו בשðת  2020התקבל מימון עבור  188שעות הדרכה בסך כולל של .₪ 66,693
מðתוðי הטבלה לעיל עולה ,כי היקף שעות ההדרכה והתשלומים בגיðם המתקבלים
משפ"י ðמצאים במגמת עליה.
מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בתגובתן לטיוטת הדוח כי השפ"ח
מקבל הקצאה קבועה של  12שעות הדרכה לעשרה חודשים )בעלות  - ₪ 354.75כולל
מחצית מע"מ( ,ויש לשים לב כי מימון שפ"י לפרויקט השðתי מתבצע בשעות )בעלות
זהה( המועברות בחבילה אחת עם שעות ההדרכה .עוד צוין ,כי ביוðי 2020 ,2019
התקבלו שעות פרויקט שðתי ללא אבחðה בין  12שעות ההדרכה לבין שעות הפרויקט,
ובדצמבר מתקבלת תוספת שעות מהפסיכולוגית המחוזית ,זאת בתלות בעודפים.
4

תקציב
להלן ðתוðי הוצאות והכðסות המועצה עבור פעילות השפ"ח בשðים :2018-2020
סעיף
תקציבי

שם הסעיף

2018
תקציב ביצוע

2019
תקציב ביצוע

2020
ביצוע
תקציב
)לא מבוקר(

1817300110

משכורת

1,949

2,025

2,145

2,154

1,999

2,055

1817300433

חימום מים וðיקיון

46

34

48

33

48

32

1817300540

תקשורת

6

2

6

3

3

2

1817300570

מיכון תוכðה

6

6

9

9

11

11

1817300740

מכשירים וציוד
עב' קבלðית
סדðאות
השתלמויות

50

40

25

24

20

27

10

10

10

6

20

19

78

100

93

91

100

100

1817300780

הוצאות אחרות
השתת' בהðחות
לðזקקים
ציוד יסודי -
מיחשוב

7

6

7

6

7

24

15

0

2

0

15

0

15
2,182
1,198

0
2,223
1,300

0
2,358
1,277

5
2,331
1,279

10
2,233
1,271

10
2,400
1,271

0
1,198
984

58
1,358
865

65
1,342
1,016

60
1,338
993

72
1,343
890

72
1,343
1,057

45%

39%

43%

43%

40%

44%

1817300752
1817300760

1817300810
1817300931

סה"כ הוצאות
1317300920
1317300921

השתתפות ממשלה
 שכרהשתתפות ממשלה
 -הדרכה

סה"כ הכðסות
הפרש
אחוז המימון הרשותי
* הðתוðים באלפי ₪
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מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בתגובתן לטיוטת הדוח ,כי לגבי סעיף המשכורת
בטבלה יש לשים לב ששכר הפסיכולוגים כולל תשלומי שפ"מ ,ולכן סעיף זה כפי
שהוא ,איðו יכול להוות בסיס לחישוב יחסי המימון בין המועצה לבין משרד החיðוך.
עוד צוין ,כי סעיף השתת' בהðחות לðזקקים בטבלה ,תוקצב בשðת  2019כמו ביתר
השðים ב 15-וכפי הðראה ðעשה שימוש ב ,2-כלומר אי מימוש התקציב כפי שיפורט
בהמשך הדוח.
מאחר ומשרד החיðוך משתתף במימון של כ 68% -משכר הפסיכולוגים עובדי המועצה,
וכן במימון הוצאות הדרכתם והשתלמויותיהם המקצועיות ,שיעור המימון הרשותי
של פעילויות השירות הפסיכולוגי החיðוכי אמור לעמוד על כ.32%-
מðתוðי הטבלה לעיל עולה ,כי אחוז המימון הרשותי של השירות הפסיכולוגי החיðוכי
גבוה מהשיעור אותו ðדרשת הרשות לממן ,ועומד על כ  .44% -הפער ðובע מהוצאות
של המועצה בגין העסקת פסיכולוגים מעבר לתקðים המתוקצבים ע"י משרד החיðוך,
מימון העסקת מזכירות ,הוצאות משרדיות ,מחשובð ,יקיון ,ועוד.
מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בהתייחסותן לטיוטת דוח הביקורת כי  68%מימון
משרד החיðוך ðעשה לשכר הפסיכולוגים בלבד ,לא לסעיפי התקציב הðוספים,
והחישוב על פיו המועצה מממðת  44%במקום  32%איðו ðכון כיוון שהוא מתייחס
לכלל סעיפי התקציב ,ולא רק לסעיף משכורות ,וכן כי סעיף משכורות כפי שצוין לעיל,
כולל גם תשלומי שפ"מ.
מומלץ לבחון אפשרות לפðות למשרד החיðוך בבקשה להגדיל את מספר התקðים
המוכרים ע"י המשרד.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי היא פðתה מספר פעמים
לפסיכולוגית מחוז מרכז בבקשה לקבל תקðים ðוספים ,והיא התðגדה לכך בשל
התיקðון המלא של שפ"ח שוהם ,שמצבו שפיר בהרבה משפ"חים אחרים במחוז.
עוד צייðה מðהלת השפ"ח ,כי בהזדמðות הראשוðה שבה תפתח אופציה לבקש תקן
)אירוע המתרחש באמצעות קבוצת הווטסאפ של מðהלי מחוז מרכז בערך אחת לשðה(
היא תפðה אליה שוב במייל ,על מðת שהדברים יהיו רשומים.
גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח ,כי ההמלצה לפðיה למשרד החיðוך להכרה
בכל התקðים עלתה על ידו בעבר ,ואכן המðהלת פðתה בשðים האחרוðות ולמיטב
זכרוðו היה תיקון של  0.5משרה בשðה האחרוðה .עוד ציין הגזבר ,כי צריך לפעול כדי
לסגור את כל הפער בתקðים.
118

דוח מבקר המועצה

מועצה מקומית שוהם

להלן ðתוðי הוצאות והכðסות המועצה עבור פעילות שירות פסיכולוגי משלים )שפ"מ(
בשðים :2018-2020
סעיף
תקציבי
1817300753

הסבר
הסעיף
עב'
קבלðיות
משכורת
כוללת

1817300110
סה"כ הוצאות

2018
תקציב ביצוע
0
5

2019
תקציב ביצוע
16
25

2020
תקציב ביצוע
34
48

92
97

0
0

127
152

0

167
215

0

סה"כ
הכðסות
)שפ"מ(

115

144

206

212

164

146

רווח) /גירעון( תקציבי

18

1317300423

54

)(51

* הðתוðים באלפי ₪

ðמצא כי סעיף המשכורת )מס'  (1817300110מחולק בספר התקציב ל 2 -תתי פרקים
המתייחסים לתקציב השפ"ח ותקציב השפ"מ ,אולם בתת פרק השפ"מ לא הוצגו
בשðים האחרוðות ðתוðי ביצוע .בירור שðערך בגזברות ובמדור שכר העלה ,כי מדובר
בשכר העובדים המועסקים גם בשפ"ח וגם בשפ"מ בשעות אחר הצהריים ,ולמרות
יכולת ההפרדה של עלויות העסקתם באמצעות מערכת השכרð ,תוðי הביצוע בסעיף
המשכורת בשפ"מ לא הוצגו בðפרד .כתוצאה מהצגת הסעיף האמור ללא ðתוðי ביצוע,
הוגדל מידי שðה ðפח התקציב השðתי מבלי לשקף את התפלגות הוצאות השכר בפועל.
מומלץ להציג בðפרד את ðתוðי הביצוע בסעיף המשכורות עבור הפעלת השפ"מ.
מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בהתייחסותן לטיוטת הדוח ,כי ðושא הפרדת
ðתוðי ביצוע שפ"מ בסעיף המשכורות היðו ðכון ,והדבר יועלה לבירור מול הגזברות.

119

מועצה מקומית שוהם

5

דוח מבקר המועצה

תכðיות עבודה
תכðית עבודה שðתית היא מתווה מפורט ,התחום בזמן ובמשאבים ,המגדיר את אופן
הפעילות של היחידה הארגוðית ,ומפרט מה אמורים בעלי התפקידים לעשות ,כיצד,
מתי ,באילו משאבים ,ומהן התוצאות הרצויות מהעשייה.
תכðית עבודה שðתית של השפ"ח אמורה לקבוע את חלוקת המשאבים העומדים
לרשותו במהלך השðה ,באופן אשר ימקסם את יעילותו ויספק את רמת השירות
הגבוהה ביותר האפשרית לכמה שיותר תלמידים ומסגרות חיðוך.
בחוזר מðכ"ל משרד החיðוך ðקבע ,כי לקראת פתיחת כל שðת לימודים יערוך מðהל
השפ"ח מיפוי צרכים רשותי מתוך ראיית צרכי הרשות וצרכי המסגרות החיðוכיות,
ולאור התקציב העומד לרשותו .כמו כן ,עליו לגבש תכðית עבודה יישובית הכוללת
הקצאת שירותים לרשות )השתתפות בוועדות היגוי ובדיוðי מדיðיות ,התערבויות
ברמת הקהילה ,וכו'( והקצאת שירות פסיכולוגי-חיðוכי למסגרות החיðוך עפ"י רמות
השירות )כמפורט בחוזר( בתיאום ובשיתוף עם מðהל אגף החיðוך .התכðית תוגש
לאישור הפסיכולוג המחוזי ,ובמקרה של חילוקי דעות יכריע הפסיכולוג המחוזי.
במועד הביקורת פורסמה באתר האיðטרðט של המועצה תכðית עבודה לשðת תשע"ט,
הכוללת בין היתר פירוט של יעדי השירות הפסיכולוגי החיðוכי ,כמפורט להלן:
.1

מעðה פסיכולוגי מקצועי  -פיתוח מעðה פסיכולוגי מקצועי ואיכותי
לקהילה החיðוכית;

.2

קידום מקצועי  -קידום מקצועי של צוות הפסיכולוגיים בהתאם לשלבי
ההתמחות;

.3

מðיעת אובדðות  -פיתוח מעðה בתחום מðיעת אובדðות )כחלק מהתכðית
הלאומית למðיעת אובדðות(;

.4

ההורים במרכז  -מעðים מגווðים לאוכלוסיית ההורים;

.5

הðגשה  -הðגשת שרותי השפ"ח לתושבים ולעובדי המחלקה באמצעות
מערכות מידע מתקדמות ויצירת סביבה ðעימה ומזמיðה;

.6

קידום פעילות שפ"מ  -הרחבת המעðה המקצועי ,קידום המבðה הארגוðי,
פרסום ושיווק.
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לביקורת הוצגו תכðיות העבודה לשðים תשע"ט ותש"פ שהוגשו לשפ"י במשרד החיðוך,
כðדרש עפ"י חוזר מðכ"ל.
ðמצא כי תכðיות אלו כוללות סקירה וðתוðים מספריים על הילדים ובðי הðוער בגðים
ובבתי הספר ביישוב ,יעדי השפ"ח השðתיים ודרכי הפעולה למימושם ,תכðיות הדרכה
ולמידה בשפ"ח ,ימי עיון וכðסים ,פורומים פðימיים להתכðסויות ,ועוד.

6

ðהלים
הðהלים ðועדו לתעד שיטת עבודה או דרכי ביצוע של פעילות ליצירת ðורמת עבודה
אחידה בארגון ,המאפשרת הדרכה ,אכיפה ופיקוח ,לרבות הגדרת אחריות וסמכות.
ðהלי עבודה יוצרים שפה משותפת לכלל המðהלים והעובדים ,והיðם כלי חשוב
להבטחת השגת המטרות שðקבעו ,תוך מתן אפשרות לפיקוח ובקרה להðהלת הרשות.
הביקורת קיבלה לידיה מספר הוראות עבודה של אגף חיðוך וקהילה ,המתייחסות
לשירות הפסיכולוגי )להלןð" :הלי העבודה"(:
















ðוהל שפ"ח  -סל השירותים – כולל פירוט סל השירותים הבסיסיים הðיתðים
ללא תשלום במסגרת השירות הפסיכולוגי.
ðוהל חלוקת תיקים ופðיית הורים להתערבות שפ"ח – מתייחס לאופן חלוקת
התיקים בין הפסיכולוגים המטפלים ואופן הפðיה של הורים בבקשה להתערבות
של השפ"ח.
ðוהל פðיית מוסדות חיðוך לשפ"ח – מסדיר את אופן הפðיה של מוסדות חיðוך
בעת בקשת התערבות של השפ"ח.
ðוהל הכðסת גורם טיפולי חיצוðי לבית הספר – מפרט את אופן הכðסת גורם
פסיכולוגי חיצוðי לצורך טיפול בתלמידי בתי הספר בשיתוף פעולה של השפ"ח.
ðוהל מעקב אחרי תלמידי חוץ – מתייחס לאופן המעקב של השפ"ח אחר
השירות הðיתן לתלמידי חוץ.
ðוהל פðייה להשארות שðה ðוספת בגן חובה – מתאר את אופן הפðייה לשפ"ח
ודרך הטיפול בבקשה לאשר לילד להישאר שðה ðוספת בגן.
ðוהל השירות הפסיכולוגי המשלים – מסדיר את אופן הפעילות של השפ"מ
במסגרת השירות הפסיכולוגי החיðוכי.
ðוהל ðיטור שביעות רצון מהשפ"ח – מתייחס לפעולות שיש לðקוט על מðת לבחון
את מידת שביעות הרצון של התושבים מפעילות השפ"ח.

121

דוח מבקר המועצה

מועצה מקומית שוהם

ðמצא כי ðהלי העבודה ערוכים במבðה אחיד הכולל מספר ðוהל ,תאריך עדכון אחרון
ומספר מהדורה .הðהלים בðויים באופן מפורט הכולל מטרות ,הגדרות ודרכי פעולה
בכל תחום בו הם עוסקים.
ðמצא כי בסעיף  3.3לðוהל שפ"ח  -סל השירותים ,מצוין ðספח אשר לא צורף לðוהל,
ואף איðו מופיע ברשימת הðספחים של הðוהל".... :סל השירותים כולל שירותים
בסיסיים )ðספח ."...(1
מומלץ להקפיד על צירוף כל הðספחים הðדרשים לðוהל.
מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בתגובתן לטיוטת הדוח כי יש לבדוק מדוע הðספח
"סל שירותים של השפ"ח" לא מופיע בðוהל שפ"ח סל שירותים ,והעðיין יטופל.
יצוין כי ðהלי העבודה של אגף חיðוך וקהילה הðוגעים לשירות הפסיכולוגי היðם ðהלים
כלליים ,המסדירים את ההתðהלות של גורמים חיצוðיים מול השירות הפסיכולוגי ,כך
שמרביתם איðם מתייחסים לתהליכי העבודה הפðימיים של עובדי השפ"ח והשפ"מ,
ובכלל זה לאופן תיעוד עבודת הפסיכולוגים והעבודה באמצעות תוכðת משפח"ה.
ðמצא כי למרות שחלק ðכבד מפעילות השפ"ח )כ 20%-מהיקף הפעילות( ,כולל שעות
המוקצות לðיהול השפ"ח ,ישיבות צוות ,הדרכה והתמקצעות ,הכשרת המתמחים,
ופעולות ייחודיות ברמה קהילתית ,לא קיים ðוהל המסדיר את הפעילויות האמורות,
ובכלל זה:








הדרכה והתמקצעות  -אופן קיום פעילויות הדרכה והתמקצעות ,תדירות,
מועדים ,חובת ðוכחות ,וכד';
הכשרת מתמחים  -אופן קיום ההכשרה ,גורמים אחראיים לביצועה ,תיעוד
ההכשרה ומישוב המתמחה ,הגבלת משך ההתמחות וכד';
ישיבות צוות  -תדירות הישיבותð ,וכחים ðדרשים ,תכðים וðושאים מהותיים
וכד';
פעולות ייחודיות  -סוגי פעולות וקריטריוðים להפעלתן ,תדירות ביצוען ,וכד'.

מומלץ לעדכן את הðהלים בðושא פעילות השפ"ח ,ולהגדיר בהם את אופן ביצוע
הפעילות במוסדות חיðוך ,אופן תיעוד הפעילות באמצעות תוכðת משפח"ה ,פעילויות
הדרכה והתמקצעות ,הכשרת מתמחים ,ישיבות צוות ,פעולות ייחודיות ,וכד'.
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מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בתגובתן לטיוטת הדוח ,כי יש לכתוב
את הðהלים הבאים :אופן ביצוע פעולות במוסדות החיðוך ,תיעוד רשומה פסיכולוגית,
פעילויות הדרכה והתמקצעות כולל הכשרת מתמחים ,ישיבות צוות ופעולות ייחודיות.
עוד צוין בתגובה ,כי הדבר יבוצע.

7

פעילות השירות הפסיכולוגי החיðוכי

7.1

חלוקת משאבים בין מוסדות החיðוך
הקצאת משאבי השפ"ח ðעשית בהתאם להðחיות המתווה שðקבע ע"י משרד החיðוך,
על פי האופן הבא:


הקצאה של כ  20% -מסך שעות התקן הכלליות של השפ"ח לצורך ðיהול,
ישיבות צוות ,הדרכה והתמקצעות ,הכשרת מתמחים ,פעולות ייחודיות ברמה
יישובית/קהילתית ופעולות מיðהל.



הקצאה של יומיים בשðה בגין כל תקן למשימות שפ"י מחוזיות ו/או ארציות,
שיוכרו כימי עבודה לכל דבר.



הקצאה של כ 10%-מסך שעות התקן לצורך פעולות ייחודיות או להרחבה זמðית
של פעולות שוטפות בשירות האוכלוסייה.



הקצאת מתן השירותים הפסיכולוגיים למסגרות חיðוך לפי תכðית העבודה על
בסיס רמות השירות.

הקצאת השירות הפסיכולוגי החיðוכי למסגרות החיðוך תתבסס על  3רמות של שירות
הðבדלות זו מזו בהיקף ההקצאה של שעות הפסיכולוג למסגרות החיðוכיות ,וכתוצאה
מכך בסוג הפעולות והיקפן .עיקרון זה חל על מסגרות בחיðוך הרגיל ובחיðוך המיוחד.
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להלן טבלה המפרטת את רמות השירות השוðות ,המתייחסות לðוכחות הðדרשת
של הפסיכולוג במוסדות החיðוך ,ולפעולות הðדרשות להתבצע בהם במסגרת השירות:
רמת שירות א'
ðוכחות
פסיכולוג
במסגרת
החיðוכית

רמת שירות ב'

סדירה

רמת שירות ג'
ייעודית בלבד

חלקית וייעודית
התערבות במצבי לחץ ומשבר-חירום
השתתפות בוועדות על פי חוק

פעולות

עבודה על הרצף של מðיעה-
התערבות :קוðסולטציה ,הדרכה
וליווי למסגרת החיðוכית לצוותי
החיðוך והשתתפות בצוותים רב-
מקצועיים.

מתן ייעוץ למðהל המסגרת
החיðוכית ובמידת הצורך לצוות
החיðוכי ,על פי פðייה ,הכולל
לפחות  3מפגשי עבודה בשðה בין
מðהל המסגרת החיðוכית לבין
הפסיכולוג לצורך רציפות עבודה
עם השפ"ח

מתן הערכות פסיכולוגיות
התערבות פסיכולוגית טיפולית
מתן ייעוץ וטיפול להורים

להלן טבלה המפרטת את סוגי המסגרות במועצה ,רמת השירות הðדרשת עבורן,
ומספר המסגרות הקיימות מכל סוגð ,כון לשðת תשפ"א:
מס' מסגרות
ברשות

סוג המסגרת

רמת השירות
הðדרשת

גðי ילדים ט.ט .חובה

לא מוגדר

גðי ילדים ט .חובה )כולל מעורבים עם ט.ט(.

רמה ב' לפחות

גðי חובה )כולל מעורבים עם ט(.

רמה א'

12

גðי ילדים חיðוך מיוחד

רמה א'

3

בתי ספר יסודיים

לא מוגדר

6

חטיבות ביðיים

לא מוגדר

3

חטיבות עליוðות

לא מוגדר

2

כיתות חיðוך מיוחד בבתי ספר

לא מוגדר

 13כיתות

13

על פי הðמסר לביקורת על ידי מðהלת השפ"ח ,כל מוסדות החיðוך במועצה מטופלים
על ידי השפ"ח ברמת שירות א'.
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מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בתגובתן לטיוטת הדוח ,כי שירות
ברמה א' היðו השירות הרצוי לכל מסגרות החיðוך ,ומכיוון שבחלק גדול מהרשויות
רמת התקיðה )והאיוש( ðמוכה ולא ðיתן לתת שירות א' לכל המסגרותð ,יתðה אפשרות
למתן מעðה מדורג ברמות ב' ו-ג' .עוד צוין בתגובה ,כי בשוהם התקיðה מלאה ולכן
רמות ב' וג' איðן ðדרשות ,ומדובר בבחירה ראויה של המועצה לאפשר לשפ"ח תקיðה
מלאה ושירות א' לכל מסגרות החיðוך.
מבדיקת הביקורת את השירותים הðיתðים לכל מוסדות החיðוך בהתאם לðתוðי
הפעילות בשðת תש"פ עולה ,כי כל מוסדות החיðוך אכן קיבלו את השירותים אשר
ðיתðים לרמה א' בלבד :ובכלל זה מתן הערכות פסיכולוגיות ,התערבות פסיכולוגית
טיפולית ומתן ייעוץ וטיפול להורים .מובן כי מתן שירות ברמה א' לכל המוסדות
למרות שאין דרישה לכך ,גורמת למימון עודף של המועצה לטובת פעילויות השפ"ח.
בבדיקת אופן הקצאת המטפלים למוסדות החיðוך ביישוב ,וכמות השעות המוקצות
לעומת כמות השעות הðדרשות עבור כל מוסד ,הביקורת לא העלתה ממצאים חריגים.
במשרדי אגף חיðוך וקהילה ðמצאה במועד הביקורת טבלת שיבוץ של הפסיכולוגים
המועסקים במוסדות החיðוך ,בה צוין שם הפסיכולוג ,היקף העסקה )אחוז משרה(,
מספר שעות עבודה שבועיות ,הימים בשבוע בהם הוא עובד ושעות העבודה המדויקות,
ומוסדות החיðוך שבהם הוא שובץ .מðהלת האגף מסרה לביקורת כי הקווים המðחים
בחלוקת העבודה בין הפסיכולוגים הם כלהלן:
א .מפתח התקיðה של שפ"י :תקן לכל  1000תלמידים מכיתה ב' והלאה ,תקן לכל
 500בגיל הרך עד כיתה א' כולל ,ותקן לכל  300תלמידים בחיðוך המיוחד.
ב .רצף שירות גðים  -יסודי :הפסיכולוגים של בתי הספר היסודיים ðותðים שירות
לגðים המזיðים אותם.
רצף שירות חטיבה  -תיכון בחיðוך הממלכתי :על אף שמדובר בשתי מסגרות
עצמאיות )חט"ב  +תיכון ( ðכון להיום המועצה שומרת על רצף שש  -שðתי,
ופסיכולוגית שכבת ט' בחט"ב ממשיכה ללוות את התלמידים במעבר לתיכון.
בחיðוך הממ"ד )בשלהבת(  -פסיכולוגית אחת ðותðת שירות לחטיבה ולתיכון.
ג .ותק מקצועי :פסיכולוגים בתחילת התמחות עובדים בגðים .למסגרות העל יסודי
אðו משתדלים לשבץ פסיכולוגים מומחים בשל מורכבות גיל ההתבגרות.
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פרויקטים
השרות הפסיכולוגי הייעודי במשרד החיðוך מאפשר לשפ"חים להגיש בקשות לקבלת
מימון ייעודי לפרויקטים שאיðם ðכללים בשירותים הðיתðים ע"י השפ"ח .הפרויקטים
האמורים יכולים לכלול:


עבודה קבוצתית  -סדðאות המתקיימות ברצף של מספר מפגשים ,עם תלמידים,
מðהלים ,מורים ,מחðכים ,הורים וקהילה ,בחיðוך הרגיל ,בחיðוך המיוחד ובחיðוך הלא
פורמאלי ,המתבצעות מחוץ לשעות העבודה של הפסיכולוג בשפ"ח.



פיתוח מודלים של הערכה לעבודת השפ"ח.



פרויקט ייחודי שעשוי להוות דגם לתחðות אחרות ולשפ"י )פרויקט שמיועד לקדם ðושא
או תחום מסוים במסגרת מדיðיות שפ"י(.



הרחבת השירות הפסיכולוגי למערכות שאיðן מקבלות שירות ברמה א'  -האישור ייðתן
בהתאם לאחוז הכיסוי של השירות הפסיכולוגי ברשות.



תכðית התקשרו"ת ) -הורות תומכת קשר ותקווה( היðה תכðית להורים לילדים בגיל רך
המראים קשיים בוויסות עצמי.

כחלק מקידום השירות להורי הקהילה החיðוכיתð ,ערכים בשפ"ח במועצה פרויקטים
חיðוכיים .לדוגמא ,פרויקט "קפה הורים"  -פרויקט שפ"י לטובת קהילת ההורים
בהðחיית צוות השירות הפסיכולוגי ,שהחל בשðת הלימודים תשע"ז .מדובר בהרצאות
בðושאי הורות ,חיðוך ופסיכולוגיה.
כפי שðמסר לביקורת על ידי מðהלת השפ"ח ,עקב משבר הקורוðה העולמי הפרויקט
האמור ðקטע ,אף שמימוðו אושר.
מומלץ לבחון אפשרות להתאמת הפרויקט למגבלות הקיימות ,ואפשרות לðיצול
התקציב שאושר לצרכים אחרים ,בכפוף לאישור משרד החיðוך.
מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בתגובתן לטיוטת הדוח ,כי בשðת
הקורוðה שבה לא התאפשר להמשיך במימוש הפרויקט שאושרð ,עשו מאמצים לקיים
אדפטציה של הפרויקט לצרכי השעה באמצעות קבוצות הורים להתמודדות עם
ההיבטים השוðים של המגפה ,אך למרות ðיסיוðות חוזרים ויצירתיים )באמצעות
מסגרות החיðוך ,דרך ערוצי המועצה ודרך ההðהגה ההורית( ,רמת הרישום הייתה
כמעט אפסית .עוד צוין ,כי להערכתן ההורים לא היו פðויים להיבט הפסיכולוגי
של התקופה ,בשל צרכים בסיסיים שעלו במהלכה.
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ðיהול רשומות מסודר
"רשומה פסיכולוגית" היא מקבילה של רשומה רפואית ,אשר מוגדרת בחוק זכויות
החולה כ"מידע המתועד בדרך של רישום או צילום ,או בכל דרך אחרת ,לרבות התיק
הפסיכולוגי של המטופל שבו מצויים מסמכים פסיכולוגיים על אודותיו".
"תיק מטופל" היðו כלל רשומות המטופל המהוות את ה"תיק" שלו .בתיק מרוכז כל
המידע הðוגע לילד בזמðים שוðים ,וכולל את הרשומות הפסיכולוגיות ,הרפואיות,
החיðוכיות ,הסוציאליות ואחרות אודותיו.
בשðת  2014פרסם שפ"י במשרד החיðוך מסמך בשם "מחוון לðיהול רשומות בשפ"ח",
שðועד להðחות מקצועית את השפ"חים בדבר אופן ðיהול הרשומות .המסמך מסביר
את חשיבות ðיהול הרשומות באופן הבא:
"תיעוד מסודר של עבודת הפסיכולוג הוא תðאי הכרחי מבחיðה מקצועית .מסמך זה
מתייחס לðיהול רשומה פסיכולוגית שהוא בבחיðת חובה חוקית ואתית כאחד .הרשומה
הפסיכולוגית ðועדה לשמש כלי בידי הפסיכולוג לתיעוד ,מעקב רציף אחר התערבויות
ואמצעי לבקרה .תיעוד מסודר ושוטף של ההתערבויות שðעשות על ידי הפסיכולוג,
הכרחי על מðת לאפשר רצף בחשיבה המקצועית ובתכðון התערבויות".

עוד ðקבע במסמך האמור ,כי "כאשר התלמיד מסיים את חוק לימודיו ,יש להעביר
את התיק )פיסי או וירטואלי( לארכיון .שמירתם והשמדתם לפי חוק הארכיוðים
באחריות הרשות המקומית .מומלץ להעביר לארכיון באופן מסודר תיקים של שכבות
גיל עם סיום מערך הלימודים )כתה י"ב בחיðוך רגיל או גיל  21בחיðוך מיוחד(".
הרשומות הפסיכולוגיות אמורות להישמר במערכת שבע שðים מתום מועד הרישום
האחרון .רשומות הðוגעות לקטיðים חסרי ישע ובמשפט פלילי אמורות להישמר במשך
עשרים וחמש שðים.
ðמצא כי בשפ"ח במועצה ðעשה שימוש בתוכðה מקצועית ייעודית בשם משפח"ה,
המאפשרת לðהל את עבודת השפ"ח בשלושה מישורים עיקריים:
*

עבודת הפסיכולוגים ð -יהול שוטף של יומðי הפעילות של הפסיכולוגים.

*

תיקי מטופלים ð -יהול ממוחשב ומלא של התלמידים המטופלים )הן ברמת
סיכומים כמותיים והן ברמת תיעוד פרטðי של פגישות ,הערכות ואבחוðים(.

*

מסגרות חיðוכיות ð -יהול ðתוðים הקשורים במסגרות החיðוכיות ושיוך
התלמידים אליהן.
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לביקורת ðמסר כי השפ"ח החל לאחרוðה לבצע גיבוי מאובטח בעðן של כל המידע
והתיקים הקיימים במערכת ,במטרה לשפר את רמת התיעוד.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי גיבוי תוכðת משפח"ה ðעשה בדרך
קבע בעðן מאובטח שעבר את בקרת שפ"י במשרד החיðוך .עוד צוין ,כי בðוסף לכך
בית הפיתוח התבקש להתקין אפשרות לגיבוי בכוðן חיצוðי ,והדבר ðעשה באופן אישי
לשפ"ח שוהם ,והכוðן מאוחסן במגירה ðעולה בשפ"ח.
המידע שהוזן לתוכðת משפח"ה כלל סריקה של כל המסמכים הקיימים בתיקים.
לביקורת ðמסר שהתיקים הפיזיים ðשמרים בארכיון של השפ"ח במשך כ  7 -שðים,
ולאחר מכן ðגרסים.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי כל תוכן התיקים האישיים ðסרק
לתוכðת משפח"ה ,במבצע אישי ראוי להערכה של המזכירה שהסתיים בימים אלו.
המðהלת גם צייðה כי כל תיקי הקרטון ðארזו וðשלחו באופן מסודר לארכיון חברת
הארכיברים ,וðקבע מועד לביקור שלה במקום כדי לעמוד על רמת האבטחה של
המידע החסוי )הביקור שהיה אמור להתקיים ðדחה מסיבות טכðיות וðקבע מחדש
לחודש יוðי( .עוד צוין ,כי חדר הארכיון בשפ"ח התפðה ובימים אלו מציידים אותו
כחדר פסיכולוג וכפתרון למצוקת החדרים.
במועד עריכת הביקורת תיקי המטופלים החסויים במשרדי השפ"ח ðשמרו בחדר
ארכיון בארוðות ðעולים ,כפי הðדרש .לביקורת ðמסר כי החדר משמש גם כמחסן ציוד
ובמשך היום ðותר פתוח וððעל בסיום יום העבודה .הביקורת המליצה לבחון אפשרות
שהחדר ישמש כחדר ארכיון בלבד ויישאר ðעול כאשר לא ðעשה בו שימוש .בתגובתה
לטיוטת דוח הביקורת מðהלת השפ"ח צייðה שחדר הארכיון כבר ðסגר ותיקי הקרטון
הועברו לארכיון חברת הארכיברים.
מומלץ להכין ðוהל עבודה שיסדיר את אופן תיעוד המסמכים והתיקים האישיים
של המטופלים במשרדי השפ"ח ,על מðת להבטיח התðהלות מסודרת.
מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח כי יש לכתוב ðוהל תיעוד רשומה
פסיכולוגית באופן שיסדיר התðהלות מסודרת ,והðושא יטופל.
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סל שירותים
בסעיף  3.3לðוהל סל שירותים ,הוגדרו השירותים הðיתðים ללא תשלום ע"י השפ"ח
כלהלן:
קוðסולטציה למערכת
• מðהל/מורה/יועץ ביה"ס יכול להיוועץ עם אðשי שפ"ח.
איתור ,הערכה ואבחון בעיות
• לצורכי השתלבות ðאותה של הילד במערכת החיðוך.
אבחון בשלות בגðי ילדים
• על ידי אבחון פסיכולוגי או באמצעות הערכה פסיכולוגית.
התערבות במצבי משבר
• כגון מוות ,מחלה ,תאוðה ואחרים.
• הטיפול יכול להיות ברמת הפרט הבודד ,המשפחה ,ביה"ס ו/או כלל הקהילה.
התערבות טיפולית קצרת טווח
• הדרכה/הðחיה הðיתðת ,על פי רוב ,להורים.
אבחון מערכתי לבעיות לימודיות ,התðהגותיות ורגשיות
• אבחון פר יחידה ארגוðית ו/או כלל המערכת :כיתה ,שכבה או ביה"ס.
השתתפות בבðיית תכðיות מðיעה והתפתחות
• איתור קשיים ברמת הפרט או הקבוצה ומתן טיפול מוðע.
פורומים
• השתתפות בפורומים בין מקצועיים בבתי הספר.
ועדות
• השתתפות בועדת השמה וערר ,בועדות מתי"א ובוועדות שיבוץ.

מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח ,כי איתור הערכה ואבחון בעיות
ðועד לצורכי התפתחות בריאה של הילד  -בשוðה מהשתלבות ðאותה  -והם משתדלים
שלא לגדל ילדים מרצים וממוסגרים .בðוסף ,התערבות טיפולית קצרת טווח כוללת
התערבות בירורית )איðטייק מורחב( ושלל התערבויות ממוקדות .לגבי הוועדות צייðה
מðהלת השפ"ח ,כי בעקבות רפורמת ההכלה והשילוב משרד החיðוך שיðה את שמות
הוועדות כדלקמן :זכאות ואפיון ,רב מקצועיות ,השגה ,פילוח ,ותכðון טיפול.
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התערבויות פסיכולוגיות פרטðיות
מתווה השירות הפסיכולוגי קובע כי ישðן שתי רמות עבודה לפסיכולוגים בשפ"ח,
אחת במישור המערכתי ואחת במישור הפרטðי .העבודה הפרטðית של הפסיכולוג
החיðוכי כוללת הערכה פסיכולוגית ו/או פסיכותרפיה .ההחלטה לגבי הזהות של מקבל
ההתערבות ואופי ההתערבות הפסיכולוגית )הערכה ו/או טיפול( מבוססת על צורכי
הילד ,על עמדת ההורים ,על צורכי המסגרת החיðוכית ועל מרחב היחסים שביðיהם.
היא ðתוðה לשיקול דעתו המקצועית של הפסיכולוג ,בתיאום עם מðהל המסגרת
החיðוכית שבה הוא ðותן שירות ,עפ"י מדיðיות השפ"ח ותכðית העבודה השðתית.
התערבויות פסיכולוגיות )טיפול ,ייעוץ והדרכה( מיועדות לילדים ,להורים ולמשפחות
וכוללות טיפולים פרטðיים ו/או קבוצתיים ,קצרי מועד או ארוכי טווח ,על פי גישות
מגווðות המקובלות מבחיðה מקצועית .בסעיף  3.3לðוהל פðיית מוס"ח ðקבע ,כי:
"במידה והתהליך הפðים  -חיðוכי עם התלמיד והוריו איðו מספיק ועולה צורך בשיתוף
פסיכולוג המוסד החיðוכיð ,יתן לפעול במספר ערוצים:


היוועצות פðימית  -עומדת לרשות אðשי החיðוך אפשרות להיוועצות עם פסיכולוג
המוסד החיðוכי בðוגע לכלל התלמידים ובðוגע לתלמיד הספציפי ללא ידיעת
הוריו.



פורום בית ספרי  -בהשתתפות צוות המסגרת החיðוכית הרלווðטי ,פסיכולוג
המסגרת ,ההורים וגורמים מערכתיים ומקצועיים ðוספים ,בהתאם לצורך ,לרבות
כאלו שההורים מעוðייðים בהשתתפותם.



תצפית  -היכרות ישירה של הפסיכולוג עם התלמיד בגבולות המסגרת החיðוכית
עשויה להתקיים באמצעות תצפית ,העשויה לכלול שיחה בלתי פורמלית עם
התלמיד .יש לידע את הוריו ...ולבקש חתימתם על הסכמה לתצפית.



איסוף מידע מגורם מקצועי חיצוðי  -במידה ועולה צורך בקבלת מידע ðוסף מגורם
מקצועי שלישי או לקיים עמו תהליך חשיבה ,יש להחתים את ההורים על טופס
ויתור סודיות ....



התערבות פסיכולוגית פרטðית  -במידה וðדרש המשך התערבות פסיכולוגית
פרטðית מעבר לתצפית ,כגון אבחון ,הערכה או התערבות טיפולית ,ההתערבות
תתקיים בשפ"ח בðוכחות ההורים ובהסכמתם"...
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שיבוצם של הפסיכולוגים במוסדות החיðוך השוðים ראוי שיבוצע מידי שðה באופן שבו
תהיה רוטציה ,וזאת על מðת לאפשר חשיפה של כל הפסיכולוגים לכל סוגי מוסדות
החיðוך ,ועל מðת ליצור איðטראקציות חדשות בין התלמידים ,הצוות וההורים לבין
הפסיכולוגים.
מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח כי יש חשיבות לרוטציה בהצבת
פסיכולוגית במסגרות החיðוך ,ולצד זאת יש חשיבות ביציבות ,המאפשרת היכרות
מעמיקה ורצף טיפולי .המðהלת הוסיפה כי שיקול הדעת שלה כמðהלת בðוגע להצבת
פסיכולוגים במסגרות החיðוך ,מתקיים בין שðי היבטים מקוטבים אלו )וðוספים(.
מבדיקת הביקורת את תכðיות חלוקת העבודה של השפ"ח בשðים תשע"ח עד תשפ"א
ðמצא ,כי המועצה מקפידה על רוטציה של הפסיכולוגים בין מוסדות החיðוך כðדרש.
להלן טבלה המפרטת את הטיפולים שבוצעו ע"י עובדי השירות הפסיכולוגי החיðוכי
בשðת הלימודים תש"פ:
עובד
מס'

היקף
משרה

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

65%
55%
50%
50%
50%
90%
50%
60%
50%
50%
50%
35%
50%
65%
50%

סה"כ

התערבות במערכת
במיקוד תלמיד
)מס' טיפולים(

סדðאות

אבחוðים התערבות טיפולית
)מס' טיפולים(
7
2
3
0
5
1
0
2
0
2
4
5
2
1
6

32
26
25
63
65
50
61
134
77
92
34
53
82
34
42

56
30
1
60
66
34
166
149
161
132
162
45
137
64
46

1
0
0
0
2
2
0
1
1
1
1
0
0
0
1

40

870

1309

10

לביקורת הוסבר כי ההבדלים בכמות האבחוðים והטיפולים המבוצעים ע"י העובדים
ðובעים מהשוðות בצרכים של מוסדות החיðוך באותה שðה ,והמאפייðים של הטיפולים
שðדרשו בכל מוסד.
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ועדות על פי חוק
להלן הוועדות האמורות לפעול במועצה עפ"י חוק:






ועדה רב מקצועית  -מתקיימת בחיðוך הרגיל בביה"ס ודðה בזכאותו של תלמיד בעל
צרכים מיוחדים להיכלל בתכðית השילוב )פרק ד 1לחוק החיðוך המיוחד( .התמיכה
תיðתן ע"י צוות החיðוך המיוחד המתמחה בטיפול בתלמידים בעלי מוגבלויות שוðות,
בהלימה לצורכי התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמיðים באותה מסגרת חיðוכית
)שעות ההוראה ,כוח אדם והתðאים הפיזיים( .ועדת השילוב בגðי-הילדים תתקיים
במתכוðת יישובית.
ועדת זכאות ואפיון  -דðה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחיðוך מיוחד
ולהשמה ברצף המסגרות החיðוכיות הקיים )לפי סעיפים  5-11לחוק החיðוך המיוחד(.
ועדת השגה  -דðה כוועדת ערר על החלטת ועדת הזכאות והאפיון.

להלן טבלה המפרטת את מספר הוועדות מתוקף החוק שבהן ðכחו עובדי השפ"ח
בשðת הלימודים תש"פ:
עובד
מס'

דרגה

מס' ועדות

 %השתתפות
מכלל הוועדות

1

מתמחה

17

6%

2

מתמחה

1

0%

3

מתמחה

0

0%

4

מומחה

9

3%

5

מתמחה

6

2%

6

מומחה

121

41.5%

7

מומחה

31

10.5%

8

מתמחה

18

6%

9

מומחה

2

1%

10

מתמחה

28

10%

11

מומחה

9

3%

12

מתמחה

0

0%

13

מומחה

5

2%

14

מתמחה

25

8.5%

15

מתמחה

19

6.5%

291

100%

סה"כ
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מðהלת השירות הפסיכולוגי החיðוכי מסרה לביקורת כי היא משתדלת לקחת חלק
בכל ועדות הזכאות והאפיון ,ומעורבותה בעבודת הוועדות ðעשית במקביל למעורבות
הישירה של פסיכולוג המסגרת.
7.7

התערבויות בחירום
מתווה משרד החיðוך קובע כי "השירות הפסיכולוגי-חיðוכי שותף להיערכות החירום
היישובית והחיðוכית בכל סוגי המðיעה:


המðיעה הראשוðית – הכðת הקהילה והאוכלוסיות לשעת חירום בהיבטים
מערכתיים;



המðיעה השðיוðית – התערבויות פסיכולוגיות מיידיות בחירום;



המðיעה השלישוðית – התערבויות בעקבות מצבי חירום.

מצבי לחץ ,אסון ,משבר וחירום מצריכים את התאמת הפעולה של השירות
הפסיכולוגי החיðוכי ברמת המסגרת החיðוכית וברמת היישוב ,ולעתים ברמה
המחוזית ואף הארצית .עבודת הפסיכולוג באירועים אלה תתבצע ברובד פרטðי,
משפחתי ו/או מערכתי ,בהתאם לצרכים העולים ולפי שיקול דעתו המקצועי.
בכל הðוגע להיערכות לשעת חירום כללית ,השפ"ח משתייך ל"מכלול אוכלוסיה".
עם זאת ,אירועי החירום העיקריים בהם עוסקים בשירות הפסיכולוגי הם אירועים
בעלי אופי סיכוðי/טראומטי )כגון :מוות במשפחה ,התðהגות אובדðית ,פגיעות מיðיות,
אלימות ,וכד'( .אירועים אלה מחייבים בדרך כלל התערבות חירום מיידית ,לעיתים
גם בשעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות של הפסיכולוגים.
על פי חוקת העבודה ,ישðם שðי סוגי פיצויים אותם זכאים עובדים לקבל עבור עבודה
מחוץ לשעות העבודה המקובלות:
 כוððות  -העובדים ברשויות המקומיות בכל הדירוגים שלגביהם לא ðקבעו בהסכמים
ארציים הוראות מיוחדות אחרות בðושא כוððות ,וðדרשים להימצא בכוððות בביתם
לרגל צרכי העבודה אחרי שעות העבודה ,יקבלו תשלום עבור הכוððות.
 קריאת פתע  -עובד שאיðו זכאי לכוððויות ,אשר חזר לביתו לאחר שעות העבודה
וðקרא לפתע לחזור למקום עבודתו לאחר הפסקה של שעה אחת לפחות ,מקבל
תשלום עבור השעות הðוספות בהן עבד.
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להלן טבלה המפרטת את מספר פעילויות החירום שבהן השתתפו עובדי השפ"ח
במהלך שðת הלימודים תש"פ:
עובד
מס'

מס' פעילויות חירום

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
0
0
0
4
2
3
0
1
7
9
0
0
5
0

סה"כ

34

מðהלת השפ"ח מסרה לביקורת ,כי היא מאשרת דיווח של שעות עבודה בגין אירועי
חירום במסגרת דוחות הðוכחות החודשיים של העובדים ,והשעות האמורות מוגדרות
כ"עבודה מהבית על רקע חירום" .האישור האמור מתבצע באמצעות מערכת "חילן"
המשמשת לדיווחי הðוכחות וחישוב השכר במועצה.
יודגש כי מדובר באישור חריג אשר ההתðהלות לגביו איðה מוסדרת בðהלי השפ"ח,
ואשר איðו מתועד בטפסים פðימיים.
מומלץ להכין ðוהל עבודה שיסדיר את הליכי העבודה הפðימיים בכל הðוגע לאישור
שעות עבודה חריגות בשפ"ח ,שבמסגרתו יוכðו טפסים בהם יתועד האישור החריג
הðוגע לשעות העבודה ,לרבות אישור על "עבודה מהבית על רקע חירום".
מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בהתייחסותן לטיוטת הדוח ,כי יש
להכין ðוהל תהליכי עבודה פðימיים בכל הðוגע לאישור שעות עבודה חריגות ,לרבות
אישור על עבודה מהבית על רקע חירום ,והðושא יטופל בתיאום עם משאבי אðוש.
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פרסום הפעילות
במועד הביקורת ðמצא באתר האיðטרðט של המועצה מידע רב ומפורט לגבי פעילות
השירות הפסיכולוגי החיðוכי ,ובכלל זה שעות הפעילות ,באילו מקרים ðיתן לפðות,
כיצד מגיעים ,ומה כוללים השירותים הðיתðים לציבור במסגרת השפ"ח והשפ"מ.
יצוין כי במועד עריכת הביקורת לא היה באתר האיðטרðט טופס פðייה מקוון לשפ"ח.
בðוסף ,בדף בו פורטו שירותי השפ"מ ,לא ðכלל מחירון עבור השירותים אותם ðיתן
לקבל במסגרת השפ"מ.
מומלץ להוסיף לאתר המועצה אפשרות לפðייה לשפ"ח באמצעות טופס מקוון,
ולפרסם גם מחירון מעודכן לקבלת שירותים במסגרת השפ"מ.

9

הערכה ומשוב
למשוב עשויה להיות תרומה רבה לשיפור הפעילות ולצמצום הפער בין המצב המצוי
בעת ביצוע הפעילות ,לבין המצב הרצוי או המטרה שלשמה ðעשית אותה פעילות.
משוב חיובי עשוי לקדם את הפעילות ולחזק היבטים ארגוðיים ותוכðיים של פעולות
מסוימות .מאידך ,משוב שלילי עשוי לעודד בדיקה מחודשת של אופן ביצוע הפעילות
ולקדם החלטה בדבר ביצוע השיðויים המחויבים.
יצוין כי באתר האיðטרðט של שפ"י  -השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החיðוך,
ðכללים חומרים רבים העוסקים במשוב והערכה ,כולל דוגמאות "מהðעשה בשטח"
ודוגמאות לטופסי משוב.
בסעיף  3.1לðוהל בðושא "ðיטור שביעות רצון מהשפ"ח" ðקבע ,כי "מידי שðה תבצע
מðהלת השפ"ח בשיתוף צוות השפ"ח תהליך לðיטור שביעות הרצון מעבודת השפ"ח,
וזאת במטרה לעמוד על היבטים חיוביים לעומת היבטים טעוðי שיפור בעבודת השפ"ח
ולהתוות דרכים לשיפור השירות".
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בðוהל האמור ðקבעו  3פעולות שעל השפ"ח ליישם לשם ðיטור שביעות הרצון ,כלהלן:
שיחת סיכום שðה עם הצוות הבית-ספרי והגððות
• שיחות הסיכום מיועדות לבחון את ðקודות החוזק של השירות הפסיכולוגי החיðוכי
שðיתן בבתי הספר ובגðי הילדים במהלך השðה ולהצביע על היבטים שמומלץ לשפרם
בשðה הבאה.
• ðושאי הדיון :תכðון לעומת ביצוע תכðית העבודה ,הקשר של הפסיכולוג עם המוסד,
שביעות רצון ההורים מהשפ"ח והצעות לייעול.

סקר שביעות רצון
• הסקרים ðערכים באמצעות טפסי משוב שמועברים למðהלי בתי הספר ולגððות על ידי
הפסיכולוגים.
• הðושאים הכלולים בסקר :מקצועיות השפ"ח ,תהליך האבחון ,הקשר של מðהלת השפ"ח
וצוות הפסיכולוגיות עם מוסדות החיðוך ,איכות השירות והמלצות לשיפור.

שיחות סיכום שðה של הפסיכולוגים עם מðהלת השפ"ח
• ðושאי הדיון :ממצאי המשובים של מוסדות החיðוך בהם משובץ הפסיכולוג ,עבודת
הפסיכולוג ,הקשר של הפסיכולוג עם מוסדות החיðוך ,יחסיו בעבודתו עם צוות השפ"ח
ועם מðהלת השפ"ח.
• בשיחה יופקו לקחים לשיפור תהליכי העבודה בשפ"ח ולשיפור מתן השירות במוסדות
החיðוך.

מðהלת השפ"ח מסרה לביקורת כי ðערכים משובים מול  3גורמים ,כלהלן:
 .1מðהלי מוסדות החיðוך:
 מועבר שאלון אðוðימי לדירוג של  10שאלות.
ð ערכת שיחת סיכום שðה והערכה.
 .2פסיכולוגים  -משוב פðימי של הפסיכולוגים על אופן ðיהול השפ"ח ופעילותו.
 .3הורי מטופלים  -באמצעות תיבת פðיות המיועדת להורי המטופלים הðמצאת
במבðה השפ"ח.
כפי שðמסר לביקורת ,כ 60%-בלבד ממðהלי מוסדות החיðוך משיבים על שאלוðי
המשוב .כמו כן ,הורי המטופלים כמעט ולא משאירים פðיות בתיבה המיועדת לכך.
לאור החשיבות הרבה בקבלת משוב והערכה לפעילות השפ"ח ,הביקורת סבורה שיש
לðקוט בפעילות יזומה ושיטתית לקבלת משוב מכל מðהלי המוסדות והורי המטופלים.
מומלץ לבחון מחדש את אופן קבלת המשובים וביצוע הערכת הפעילות של השפ"ח,
כולל תיעוד מסודר של שיחות סיכום שðה ,העברת תזכורות למðהלי מוסדות חיðוך
שטרם השיבו לשאלוðי משוב ,ופðיות יזומות להורי הילדים המטופלים.
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מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח כי אמðם רק  60%ממðהלי בתי
הספר משיבים על השאלון האיðטרðטי האðוðימי ,אולם עם כל המðהלים מתקיים
משוב פðים אל פðים בהשתתפות מðהלת השפ"ח ופסיכולוג/ית ביה"ס ,והמשוב
האיכותי מתועד בתוכðת משפח"ה בתיק מערכת .עוד צוין ,כי פðיות יזומות להורי
הילדים המטופלים לצורך משוב איðה מתאימה לאופי השירות ,ואðו מציעים להורים
למלא שאלון משוב באמצעות תיבת פðיות ,וההיעðות אכן ðמוכה .בðוגע לצוות
הפסיכולוגים צייðה המðהלת ,כי בכל שðה היא מקיימת שיחת משוב אישית עם כל
אחד מהפסיכולוגים ,הפסיכולוגים ממלאים שאלון משוב איðטרðטי אðוðימי המתייחס
לשביעות רצוðם מהשירות הפסיכולוגי החיðוכי ,ומתקיימת ישיבת צוות בסוף השðה
שבה מוצג בפðי הצוות מידע הðגזר מתוכðת משפח"ה בðוגע לתפוקות השפ"ח ,ולשם
כך מזכירת השפ"ח והמðהלת מכיðות פרזðטציה עם עוגות סטטיסטיות המכילות
פילוחי ידע משמעותיים לידיעה ולפרשðות.
10

בקרה על אופן והיקף הפעילות
במועד הביקורת מðהלת השפ"ח לא קיבלה מהפסיכולוגים דוחות פעילות תקופתיים,
המסכמים את הפעילות שבוצעה על ידם בכל אחד ממוסדות החיðוך .לביקורת ðמסר
שהפסיכולוגים מזיðים באופן שוטף את ðתוðי הפעילות ישירות לתוכðת משפח"ה,
ומðהלת השפ"ח מבצעת באמצעות התוכðה מעקב שוטף אחר פעילותם.
במועד הביקורת לא ðמצא תיעוד לכך שהופקו דוחות ðיהוליים מתוכðת משפח"ה,
המפרטים את מספר וסוגי הפעילויות שבוצעו בכל אחד ממוסדות החיðוך בתקופה
ðתוðה )חודש ,רבעון או שðה( ,כגון מספר טיפולים פרטðיים והתערבויות ,אבחוðים,
פגישות ,קוðסולטציה למðהל המוסד או לאðשי צוות ,וכד'.
לשאלת הביקורת ,האם מופקים מתוכðת משפח"ה דוחות ðיהוליים המפרטים את
כמות השעות והטיפולים שבוצעו במטרה לאשש את רמת השירות בכל מוסד ,השיבה
מðהלת השפ"ח כי ביכולתה לתת מעðה לשאלה זו בלחיצת כפתור ,וכבקרה פðימית
היא עורכת בדיקה זו מפעם לפעם ומðסה לתת פשר לðפח המעðים שðיתן לכל בית ספר
ביחד עם פסיכולוג/ית המסגרת .עוד צייðה מðהלת השפ"ח ,כי רמת שירות א' ðקבעת
בעיקר לפי מפתח התקיðה של שפ"י ,והמועצה מתוקððת ב 100%-ביחס לכל המסגרות
הודות לתקצוב של שפ"י וההשלמה של הרשות.
מומלץ לתעד את הדוחות הðיהוליים המופקים מתוכðת משפח"ה בקובץ או בעותק
מודפס שיישמרו במשרדי השפ"ח ,ולהעביר עותקים מהדוחות למðהלת אגף חיðוך
וקהילה בתדירות שלא תפחת מפעם ברבעון.
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מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה צייðו בהתייחסותן לטיוטת דוח הביקורת,
כי ההמלצה לתעד בקובץ דוחות ðיהוליים מתוכðת משפח"ה ולהעביר עותק למðהלת
אגף החיðוך אחת לרבעון ,מקובלת ותבוצע.
לבקשת הביקורת ,מðהלת השפ"ח הפיקה דוחות ðיהוליים באמצעות התוכðה עבור
הפעילות שבוצעה ע"י השפ"ח בבתי ספר וגðי ילדים בשðים תשע"ט ,תש"פ ותשפ"א.
הדוחות האמורים ,שהועברו למבקר באמצעות מðהלת אגף חיðוך וקהילה ,כוללים
ðתוðים לגבי הפעילות של כלל ðותðי השירות בכל מוסד )ללא ציון שמות העובדים(
לפי קטגוריית התערבות ,סוג הפעילות ,ומספר המפגשים שבוצעו במהלך השðה.
מעיון בדוחות עולה שעובדי השפ"ח ביצעו פעילות מקצועית רבה ומגווðת בכל אחת
מהשðים שðבדקו ,והדוחות מאפשרים למðהלת השפ"ח לערוך בקרה ðאותה על שלמות
פעילות העובדים בכל אחד ממוסדות החיðוך.
ðמצא כי מðהלת אגף חיðוך וקהילה קיימה פגישות עבודה שוטפות עם מðהלת השפ"ח
בתדירות של כפעם בשבועיים ,שמועדן ðקבע מראש לכל שðת לימודים .מðהלת האגף
מסרה לביקורת שהפגישות ðועדו לצורך עדכון הדדי והחלפת מידע בðושאים הקשורים
לפעילות השפ"ח במוסדות החיðוך .יצוין כי מðהלת האגף לא רשמה סיכומי פגישות,
והתיעוד היחיד לקיומן ðמצא בזימוðים שðשלחו בתוכðת ה.Outlook -
מðהלת האגף מסרה לביקורת כי מלבד המידע השוטף המועבר אליה ממðהלת השפ"ח,
היא מקבלת מידע לגבי פעילות השפ"ח גם ממðהלי מוסדות החיðוך שפוðים אליה,
וגם מעובדי האגף שמשתתפים בישיבות ביחד עם עובדי השפ"ח.

11

שירותים פסיכולוגיים משלימים )שפ"מ(

 11.1כללי
בסעיפים  4.4ו 4.5 -לחוזר מðכ"ל משרד החיðוך מס'  3.7-61בðושא "מתווה השירות
הפסיכולוגי החיðוכי" ðקבעו השירותים שיסופקו על ידי השפ"ח ,כלהלן:
א .שירות פסיכולוגי למסגרות חיðוך ברמות שוðות :ברמה הבסיסית ðכללת
התערבות במצבי לחץ וחירום והשתתפות בוועדות השמה בלבד ,ואילו ברמה
המתקדמת ביותר ðכללות גם הערכות פסיכולוגיות ,התערבות טיפולית ,ייעוץ
להורים.
ב .פעולות אדמיðיסטרטיביות ,הדרכה והתמקצעות.
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בסעיף  4.6לחוזרð ,קבעה האפשרות להרחבת השירותים הפסיכולוגיים במימון ðוסף,
כלהלן:
"השפ"ח עשוי להרחיב ולהעמיק את השירותים הðיתðים במסגרתו במימון מקבל
השירות ,לðוכח תכðיות/יזמות מעבר לעבודת השפ"ח הסטðדרטית ,או לאור צרכים
ðוספים .במצבים אלה ישקול מðהל השפ"ח ,בשיתוף עם הרשות המקומית ,את
היזמות/הצרכים ואת מקור מימוðם .מתווה השירותים המורחב והגורמים המבצעים
אותו יתואמו בכל שðה מחדש טרם הפעלתו .....שירותים אלה ייכללו בתכðית העבודה
של השפ"ח .השפ"ח ישאף לתת שירות זה באמצעות ðיצול כוח אדם הקיים בו.
ייתכðו מקרים שבהם יפעיל השפ"ח כוח אדם מקצועי חיצוðי בכפיפות לפיקוחו
המקצועי של מðהל השפ"ח ולהסדרים הקיימים ברשות המקומית".
עוד ðקבע ,כי "תישמר הפרדה ברורה בין שעות העבודה השוטפות של הפסיכולוג
בשפ"ח לבין עבודתו במסגרת הרחבת השירות .עבודה זו כפופה לכללי האתיקה והיא
כפופה מקצועית לפיקוח שפ"י .אופן ההפעלה ,התעריפים ודרכי התשלום יתואמו בין
מðהל השפ"ח לבין בעלי התפקידים ברשות המקומית ...התשלום לפסיכולוג יתבצע
באמצעות הרשות המקומית או באמצעות עמותה ציבורית באישור הרשות
המקומית" .כלל זה חל על שירות במימון ציבורי ועל שירות במימון הורים ,כמפורט
להלן:
א.

שירות פסיכולוגי מורחב במימון ציבורי...כדוגמת רשות מקומית /תכðיות
לאומיות /פרויקטים של שפ"י :...להלן סוגי השירות הðכללים בשירות
הפסיכולוגי המורחב במימון ציבורי:
)(1

הרחבת אוכלוסיות ,כמפורט להלן) :א( שירות פסיכולוגי למסגרות
חיðוכיות בגיל הרך  -מתחת לגיל חובה; )ב( שירות פסיכולוגי לבתי ספר
תיכוðיים )ג( שירות פסיכולוגי למופðים על ידי השירותים החברתיים
)רווחה( או על ידי גורמים אחרים ברשות המקומית.

)(2

העמקת שירות קיים ,כמפורט להלן) :א( הערכות והתערבויות
פסיכולוגיות לילדים ,ובכללם ילדים בעלי צרכים מיוחדים וילדים
בסיכון; )ב( פיתוח ויישום תכðיות התערבות; )ג( כל שירות ðוסף החורג
מהמכסות שהוגדרו.
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שירות פסיכולוגי משלים במימון הורים (1)... :הערכות פסיכולוגיות תותרðה
רק במצבים אלה) :א( הערכות פסיכולוגיות בשכבות גיל שאיðן מקבלות שירות
פסיכולוגי חיðוכי במסגרות החיðוכיות )ב( הערכות פסיכולוגיות לצרכי הדלגה
)ג( הערכות פסיכולוגיות לצורך שיבוץ למסגרות ילדים מחוððים או מוכשרים
)ד( הערכות פסיכולוגיות לצורך התאמות בדרכי היבחðות לתלמידים לקויי
למידה בבתי ספר על יסודיים.

יצוין כי בדוח השðתי של מבקר המדיðה מס' 58ב' ðדון השירות הפסיכולוגי המשלים,
שהוגדר כמסגרת המספקת שירותים המצויים בסל משלים על-ידי מימוðם ממקורות
תקציביים אחרים ,הן ממסדיים והן פרטיים ,באופðים ארגוðיים שוðים  -מימון
הרשות המקומית ,קðיית שירותים מרצון של ההורים ,וכד'.
בדוח האמור גם צוטטו הðחיות חוזר מðכ"ל משרד החיðוך דאז )שהוחלף( ,ואשר
לפיהן "השירות הפסיכולוגי המשלים )להלן  -שפ"מ( ....ייðתן מעבר לשעות העבודה
הקיימות ,תוך הפרדה ברורה  -ארגוðית ,תקציבית ומקצועית  -בין שתי היחידות
ובכפיפות לכללי האתיקה המקצועיים".
בין השירותים שאפשר לספק במסגרת השפ"מ ציין המשרד גם את 'כל השירותים
שאיðם כלולים בסל הבסיסי ,ושלקבלתם יש צורך במקורות מימון ðוספים'" .מבקר
המדיðה העיר ,כי קיימת חשיבות רבה להפרדה בין שירותי השפ"מ לבין השפ"ח ,על
מðת למðוע בעיות אתיות וחשש לðיגוד עðייðים" ,לדוגמא :הסטת שירותים
פסיכולוגיים שצריכים להיðתן במסגרת השפ"ח  -אל השפ"מ וכן ,העברת מטופלים
מהשפ"ח אל השפ"מ".
מבקר המדיðה ציין ,כי בהעדר כללים ברורים של משרד החיðוך לעðיין זה" ,הרשויות
מתמודדות ,כל אחת בדרכה ,עם בעיות אתיות העלולות להתעורר ,ומרביתן קבעו
לעצמן כללים להפעלת שפ"מ" .עוד צוין כי בכל מקרה ,צריכה להיות הפרדה ברורה
בין שירותים הðיתðים במסגרת השפ"ח ובין אלה הðיתðים באמצעות השפ"מ )שירות
פסיכולוגי משלים( ,ואין לספק שירותים מסל החובה באמצעות השירות המשלים.
במועד עריכת הביקורת עבדה בשירות הפסיכולוגי מזכירה ייעודית לשירותי השפ"מ
בימים א'-ג' בין השעות  ,15:30-18:30שהועסקה באמצעות תאגיד החיðוך העירוðי.
מðהלת אגף חיðוך וקהילה מסרה לביקורת כי קיימת הפרדה מלאה בין השירותים
הðיתðים במסגרת השפ"ח והשפ"מ ,ופסיכולוג המועסק בשפ"ח לא ðותן שירותי שפ"מ
באותו מוסד חיðוכי שבו הוא משובץ.
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 11.2יישום הוראות הðוהל
הביקורת בחðה את מידת היישום בפועל של סעיפים מרכזיים בðוהל האיזו במועצה
בðושא השירות הפסיכולוגי המשלים )מס' ההוראה  ,(5.5.3.07כמפורט בטבלה להלן:
מס'
הסעיף
בðוהל
4.5.1.1

פרטי הסעיף

האם
מיושם
כן /לא

השפ"מ מהווה חלק ממבðה השפ"ח,
וככזה מðוהל ע"י מðהלת השפ"ח וðמצא
במערך הכפיפות הðיהולית של המועצה.



4.5.1.2

דוח טיפולים חודשי ימולא על ידי כל
פסיכולוג בסוף כל חודש.



4.5.1.3

יש לקיים מפגש חודשי בין כל פסיכולוג
העובד בשפ"מ לבין המðהלת לעדכון
בðוגע למערך הטיפולי ,על כל ההיבטים.



4.7.1

הפסיכולוגים העובדים בשפ"מ מחויבים
להדרכה ,בהלימה למעמדם המקצועי
ולהתלבטויות מקצועיות הכרוכות בכל
אחד מהטיפולים .ההדרכה תיקבע
בתיאום עם מðהלת השפ"ח ,אך אחריות
המימוש חלה על הפסיכולוג.



4.9.1

תיקיית השפ"ח ותיקיית השפ"מ ðפרדות.
העברת מידע בין פסיכולוגים מטעם
השפ"מ והשפ"ח ðעשית באמצעות
חתימת ההורים על טופס ויתור סודיות.

4.9.2

שעות העבודה היðן ðפרדות ,כולל
החתמת שעון ðוכחות במעבר.

4.9.5

סך שעות הטיפולים בשפ"מ לא יעלה
על שליש משעות השפ"ח.

4.10.3

הפסיכולוג מקבל  80%מהתשלום20% ,
מהווה תקורה.

הערות
מðהלת השירות הפסיכולוגי החיðוכי
במועצה משמשת גם כמðהלת השפ"מ.
דוחות טיפולים מוזðים באופן שוטף
ע"י הפסיכולוגים לתוכðת משפח"ה.
ðערכים מפגשים שוטפים בין המðהלת
לבין הפסיכולוגים הפועלים בשפ"מ.
בשðת  2019התקבל מימון עבור 168
שעות הדרכה בסך כולל של ,₪ 59,598
ובשðת  2020התקבל מימון עבור 188
שעות הדרכה בסך כולל של .₪ 66,693

ðמצא תקין.









פעילות השפ"מ מבוצעת לאחר השעה
 .16:00העובד מחתים כרטיס יציאה,
ורק לאחר מכן מבצע את הטיפולים.
דיווחי הðוכחות הם בהתאם לתקן יום
העבודה המסתיים בשעה .16:00
עבודת השפ"ח מבוצעת בין השעות
 08:00ל  ,16:00 -ועבודת השפ"מ
מבוצעת לרוב בימי שðי לאחר השעה
 16:00במשך מספר שעות .היחס בין
המסגרות הוא פחות משליש.
הסבר מפורט מוצג בסעיף  11.6לדוח.

מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בהתייחסותן לטיוטת הדוח ,כי שעות ההדרכה
שצויðו בהערה בסעיף מס'  4.7.1בטבלה ,מתייחסות לכלל שעות ההדרכה של השפ"ח.
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 11.3סל שירותים
עפ"י הðוהל ,השפ"מ היðו שירות פסיכולוגי משלים לקהילה ,הðיתן בתשלום במסגרת
פעילות השפ"ח במועצה .השפ"מ מספק שירותים שאיðם ðכללים בסל השירותים,
ופועל ללא מטרות רווח.
בסעיף  4.2לðוהל השפ"מ מפורטים השירותים הðיתðים במסגרת השירות ,כלהלן:







אבחוðים פסיכולוגיים  -אבחוðים פסיכודידקטיים ,אבחוðי הדלגה ,אבחוðי קשב
וריכוז ואבחוðים דידקטיים;
טיפולים פסיכולוגיים  -הורים ,הורה -ילד ,פרטðי בילד ובðער בהדרכת הורים
ומשפחתי-זוגי;
תרפיה בהבעה  -על ידי תרפיסטים;
טיפולים קבוצתיים לילדים  -בðושאים שוðים.

השפ"מ במועצה מðוהל על ידי מðהלת השפ"ח וכולל אבחוðים לצורך התאמות
פסיכודידקטיות לתלמידים בבתי ספר על יסודיים .בðוסף ,ישðם טיפולים פסיכולוגיים
פרטðיים עם הדרכות הורים ,טיפולי הורה-ילד ,טיפול בהורים ,טיפולים משפחתיים
וכדומה ,אשר ðיתðים במסגרת הפסיכולוגיה בתחום החיðוכי.
הורה הפוðה לטיפול בשפ"מ ðדרש למלא שאלון בðוגע למהות הפðייה ,המועבר לבחיðת
מðהלת השפ"ח .המðהלת יוצרת קשר טלפוðי עם הורי התלמיד על מðת לברר האם
קיים צורך בטיפול במסגרת השפ"מ ,או שðיתן לבצע את הטיפול במסגרת השפ"ח.
ðמצא כי הטיפולים והשירותים המבוצעים על ידי השפ"מ והגבייה בגיðם ,מתועדים
ברישום ידðי בטבלאות אקסל ולא באמצעות תוכðת משפח"ה ,למרות שהתוכðה
מאפשרת לבצע הפרדה מלאה בין תיעוד פעילויות השפ"ח והשפ"מ.
הביקורת המליצה לתעד את פעילויות השפ"מ באמצעות תוכðת משפח"ה ,בדומה
לאופן תיעוד הפעילויות של השפ"ח ,על מðת לשפר את המעקב והבקרה בðושא.
מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח כי ההמלצה מיושמת ,ומתקיים
בשוטף תיעוד רשומה פסיכולוגית של טיפולי השפ"מ בתיק האישי בתוכðת משפח"ה.
עוד צוין ,כי קיימת חציצה טכðולוגית המאפשרת אך ורק לפסיכולוג המטפל ולמðהלת
השפ"ח להיחשף לתיעוד ,וזאת כחלק מההפרדה בין השפ"מ לשפ"ח.
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 11.4מחירון שירותים והðחות
מחירון השפ"מ שהוצג לביקורת כלל מגוון שירותים ,המתייחסים לאבחוðים בתחום
הלימודי וכן לטיפולים פסיכולוגיים ,כמפורט להלן:
סוג הטיפול

מחיר למטופל

טיפול פסיכולוגי
אבחון דידקטי
אבחון דידקטי לאðגלית  /מתמטיקה
אבחון פסיכו-דידקטי
)ðעשה לעל-יסודי בלבד(
תוספת לאבחון בשðה הראשוðה
תוספת לאבחון מעבר לשðה הראשוðה
סדðה
שעות תרפיה )טיפול ג'(

270
1,100
1,300
2,250
ללא תשלום
270
1,420
200

* הðתוðים בש"ח

מסקירת דיווחי הטיפולים שðערכו בשפ"מ מחודש אוגוסט  2019ועד פברואר 2020
עולה ,כי בתקופה זו בוצעו במועצה  4סוגי טיפולים ,כמפורט להלן:
סוג הטיפול מחיר למטופל )(₪
אבחון

2,250

טיפול א'

250

טיפול ב'

270

טיפול ג'

200

מðתוðי הטבלה עולה ,כי מחירי טיפול א' איðם מופיעים במחירון שהוצג לביקורת.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי המחירון לא כולל טיפול א' ₪ 250
מכיוון שמדובר במחיר לא מעודכן ,המתקיים אך ורק בטיפולים ותיקים .המðהלת
הוסיפה כי בעבר עבור טיפולים שהוגדרו כפרטðיים ðגבו  ₪ 250בעוד שלטיפולים
מרובי מטופלים ðגבו  ,₪ 270אך מכיוון שאין היגיון בהבחðה בין טיפול הכולל אדם
אחד לבין טיפול הכולל מספר אðשים ,בוטלה ההגדרה ,ולא עודכן המחיר לטיפולים
ותיקים שהתקיימו בעת השיðוי.
ðמצא כי ההðחות הðיתðות להורי התלמידים במסגרת השפ"מ עוגðו בשðת  2019בðוהל,
המאפשר להעðיק הðחה בשיעור  10%עבור טיפולים בגין יותר ממטופל אחד ,והðחות
בשיעור שבין  30% - 70%על פי מבחðי הכðסה לðפש במשפחה.
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ðמצא כי בגין הטיפולים שבוצעו במהלך החודשים אוגוסט  2019ועד פברואר 2020
ðיתðו הðחות בסך  ₪ 1,500בלבד ,אשר כללו הðחה אחת בגין אבחון בסך ,₪ 1,125
ו 15-הðחות של  ₪ 25כל אחת עבור טיפול בילד ,בסך כולל של .₪ 375
יצוין כי בתחתית טופס הדיווח של השפ"מ למדור שכר במועצה מצוין כי קיימת הðחה
בסך  10%בגין מטופל שðי עפ"י סעיף תקציבי .1817300810
להלן ðתוðי התקציב והביצוע בסעיף ההוצאות האמור ,בשðים :2019-2020
שðה

מספר סעיף תקציבי תיאור סעיף תקציבי

תקציב ב ₪-ביצוע

1817300810 2019

השתתפות הðחות לðזקקים 2,000

0

1817300810 2020

השתתפות הðחות לðזקקים 15,000

0

ðמצא כי בשðים  2019-2020לא ðרשמו בסעיף האמור ðתוðי ביצוע ,למרות שðיתðו
מספר הðחות ,ובסעיף ההכðסות משפ"מ ðרשמו באותן שðים ההכðסות במלואן.
מומלץ לשקף את הוצאות המועצה בגין מתן ההðחות באמצעות רישום ðתוðי ביצוע
בסעיף האמור.
מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בהתייחסותן לטיוטת הדוח ,כי ההמלצה מקובלת
ויש לבדוק עם הגזברות כיצד לערוך את הרישום של ðתיðת הðחות בסעיף האמור.
מבירור שערכה הביקורת עם מðהלת השפ"ח בðוגע לאי ðיצול רוב תקציב ההðחות
עולה ,כי לבקשת גזבר המועצה הוכðו תבחיðים למתן הðחות ,אולם רוב המטופלים
לא ðמצאו זכאים להðחה עפ"י התבחיðים ולכן ðיתðו הðחות מועטות.
הביקורת דגמה הðחה בסך  ₪ 1,125שðיתðה למטופל  98בחודש יוðי  ,2019וביקשה
לבדוק אם ההðחה ðיתðה בהתאם לתבחיðים שהוגדרו בðוהל הðחות .במועד הביקורת
לא ðמצא תיעוד להגשת טופס בקשת הðחה ולבחיðת מתן ההðחה ע"י ועדת הðחות
בהתאם לקריטריוðים שðקבעו בðוהל ההðחות.
מומלץ להקפיד על תיעוד מסודר של הליך מתן ההðחות ,ובכלל זה של טופס הבקשה
והמסמכים התומכים שצורפו אליה ,ושל פרוטוקול ישיבת ועדת הðחות.
מðהלת השפ"ח ומðהלת האגף צייðו בהתייחסותן לטיוטת הדוח כי ההמלצה מקובלת
ותיושם ,ויש לתעד באופן מסודר את ההליך של ðתיðת הðחה.
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בסעיף  4.10.3בðוהל השפ"מ ðקבע ,כי התשלום למטפל יהיה בסך  80%מהתשלום.
ðמצא כי במקרים בהם ðיתðה הðחה ,התשלום לפסיכולוג חושב לפי המחיר המקורי
לפðי הðחה ,ובהתאם לכך המועצה ספגה את עלות ההðחה.
מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח כי התשלום לפסיכולוג הðו 80%
מעלות המחירון ,והðחות שאושרו ע"י ועדת ההðחות ממומðות על ידי סעיף תקציבי
"השתתפות בהðחות לðזקקים" ,והפסיכולוג לא אמור לקחת על עצמו את מימון
ההðחה.
הביקורת המליצה להסדיר את ðושא ההðחות בðוהל שיגדיר את המקרים בהם
תיðתן הðחה ,שיעורה ,הגורמים האמוðים על אישור ההðחה ,אופן התיעוד ,וכד'.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי קיים ðוהל פðימי המסדיר את ðושא
ההðחות בשפ"מ.

 11.5גביית תשלומים
בסעיף  4.10לðוהל השפ"מ ðקבע כי תשלומי הורים יתקיימו במחלקת הגביה במועצה,
ויש להבטיח כי תתאפשר סודיות מרבית במסגרת האפשרויות.
להלן טבלה המפרטת את התשלומים שהתקבלו עבור שירותי השפ"מ עבור כל חודש
במהלך שðת  ,2019בחלוקה לפי טפולים ואבחוðים:
חודש
יðואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוðי
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
ðובמבר
דצמבר
סה"כ
*

מס'
20
18
19
20
23
27
25
21
24
24
21
25
267

טיפולים
סכום )(₪
14,330
14,700
17,115
12,060
18,970
24,035
22,355
9,260
21,435
11,965
14,880
19,665
200,770

מס'
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
4
19

מספר האבחוðים מחושב לפי מספר המטופלים.
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סכום )(₪
3,000
1,200
1,800
1,800
2,400
1,800
1,800
1,200
2,760
2,360
0
5,080
25,200
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מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח כי מספר הטיפולים שווה למספר
המטופלים בכל חודש ,וסה"כ שðתי  267הוא חסר משמעות ,מכיוון שרוב המטופלים
ðמצאו יותר מחודש אחד בטיפול.
יצוין כי התשלומים עבור ביצוע טיפולים ואבחוðים בשðת  2019עפ"י ðתוðי המערכת
התפעולית שצויðו בטבלה ,הסתכמו ב  ,₪ 225,970 -אולם בכרטיס הðהלת החשבוðות
ð 1317300423רשמו באותה שðה הכðסות בסך כולל של  ,₪ 212,230כאשר הפער ðובע
ממועדי התשלום בפועל וגביית כרטיסי האשראי.
מזכירת השפ"מ מסרה לביקורת ,כי גביית התשלומים מהמטופלים ðעשית מראש
אחת לחודש ,באמצעות טפסים ידðיים הכוללים את פרטי כרטיסי האשראי של
המטופלים .לאחר ביצוע הגבייה ,התשלום מתבצע בפועל במחלקת הגביה עם פרטי
האשראי שמועברים על ידה על גבי הטפסים הידðיים .בðוסף ,מתבצע רישום ðפרד של
התשלומים שðגבו באמצעות טפסים ידðיים ,המרכזים את הטיפולים שביצע כל עובד
במהלך החודש.
לדעת הביקורת ,כתוצאה מרישום פרטי כרטיסי האשראי של ההורים על גבי הטפסים
הידðיים במשרדי השירות הפסיכולוגיð ,גרם סיכון לחשיפת פרטי האשראי עד למועד
העברת הטפסים למחלקת הגבייה.
הביקורת המליצה לבחון אפשרות שגביית התשלומים עבור השפ"מ תתבצע ישירות
במחלקת הגבייה ,ללא תיעוד פרטי כרטיסי האשראי באופן ידðי.
מðהלת השפ"ח צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח כי ההמלצה שלא למלא את הטופס
הידðי עם פרטי כרטיס האשראי במזכירות השפ"מ איðה ריאלית ,ומציבה בעיות
אתיות .לדבריה ,הקשר הישיר עם הורי המטופלים צריך להתקיים באופן דיסקרטי,
רגיש ואישי ,ומילוי הטופס כולל מידע אישי ,כגון סוג הטיפול ומספר המפגשים
בחודש הקרוב ,ולא יתכן שעובדת מחלקת הגבייה תקיים קשר זה.
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 11.6חישוב שכר הפסיכולוגים
בסעיף  4.10.3לðוהל השפ"מ ðקבע ,כי "הפסיכולוג מקבל  80%מהתשלום 20% ,מהווה
תקורה" .כלומר ,התשלום שðיתן לפסיכולוגים במסגרת השפ"מ היðו  80%מהתשלום
שהתקבל בפועל עבור הטיפול.
להלן טבלה המפרטת את סוגי הטיפולים השוðים ,עלויותיהם ,והתשלום המועבר
לפסיכולוג עבור כל טיפול:
סוג הטיפול מחיר למטופל ) 80% (₪תשלום לפסיכולוג )(₪
אבחון

2,250

1800

טיפול א'

250

200

טיפול ב'

270

216

טיפול ג'

200

160

הביקורת הפיקה קובץ ממערכת השכר במועצה הכולל את התשלומים ששולמו בפועל
לפסיכולוגים בגין טיפולי השפ"מ שðיתðו בשðים  ,2019-2020שהסתכמו כלהלן:
סה"כ תשלומים בשðת ₪ 127,996 - 2019
סה"כ תשלומים בשðת . ₪ 95,355 – 2020
לביקורת ðיתן דף המסביר את חישוב כל התשלומים שבוצעו בחודש שðדגם )(9/2020
וכן אסמכתאות לאופן התשלום עבור המטפלים בחודש קודם ).(8/2020
ðמצא כי תשלום השכר לפסיכולוגים עבור הפעילות בשפ"מ בשיעור  80%כפי שðקבע
בðוהל ,כולל את כל הרכיבים הסוציאליים .בהתאם לכך ,אופן חישוב התשלומים היðו
מכפלת סך התקבול מן המטופל ב  70% -ולאחר מכן ב  ,90% -כאשר סכום זה ðכלל
לגמל והוא ðזקף לעובד לצורך תשלומים סוציאליים המוערכים ב  ,20% -כך שהסכום
המצטבר היðו  80%בקירוב.
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הביקורת בחðה את התשלומים להם היו זכאים הפסיכולוגים בגין חודש 8/2020
שהתקבלו במשכורת חודש  ,9/2020עבור העובדים הבאים:
עובד
מס'

סה"כ תשלומים
שהתקבלו
ממטופלים

תקורה  70%ברוטו לגמל  90% -תשלום שבוצע
לפסיכולוג בפועל

הפרש

1

1,810

1,267

1,140

1,140

0

2

1,750

1,225

1,103

1,103

0

3

3,160

2,212

1,991

1,991

0

4

750

525

473

473

0

5

2,970

2,079

1,871

1,871

0

סה"כ

10,440

7,308

6,577

6,577

0

מהטבלה עולה כי התשלומים המחושבים על ידי הביקורת זהים לתשלומים שבוצעו
בפועל לעובדים בחודש העוקב .הðושא ðמצא תקין.

12

דיווחי ðוכחות
בחוזר מðכ"ל משרד הפðים מס'  3/2008בשם "הðחיות בðושא ðיהול עובדים" ðקבע,
כי "עובדי הרשות המקומית ,כולל עובדים המועסקים בחוזה משכורת כוללת או
בשכר בכירים ,חייבים להחתים כרטיס ðוכחות פעמיים ביום .החתמת הכרטיס חייבת
להיעשות בתחילת יום עבודה וכן ביציאה ממðו .במקרה של היעדרות עובד לצורך
עבודה ,על העובד לדווח על השעות בדוח הðוכחות ולקבל את אישור הממוðה".
בבדיקת דיווחי הðוכחות של הפסיכולוגים בשðים האחרוðותð ,מצאו מקרים בהם
מספר שעות העבודה שדווחו חרג מהיקף המשרה של העובד.
בבדיקה מול משאבי אðוש ðמסר לביקורת כי השכר המשולם לעובדי השפ"ח מחושב
לפי תקן המשרה ,והמועצה איðה משלמת על שעות עודפות מעבר להיקף המשרה
המאושר של העובד.
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בביקורת ðמצאו  3מקרים בהם דיווחי הðוכחות חרגו מ 12-שעות עבודה ביום ,כלהלן:
מס'

תאריך

1
2
3

9.9.2019
24.10.2019
6.2.2020

סה"כ שעות עבודה מדווחות
12.23
13.10
12.35

מðהלת השפ"ח מסרה לביקורת כי חריגת השעות ðבעה מהשתתפות העובדת בוועדות
תל"א )תכðית לימודים אישית( ,והשעות העודפות קוזזו מימי העבודה האחרים.
לביקורת ðמסר כי הפסיכולוגים איðם מחויבים להגיע מידי יום למשרדי השפ"ח
לצורך ביצוע עבודתם במוסדות החיðוך.
מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח כי לפסיכולוגים יש שתי עמדות
החתמה ,האחת במשרדי השפ"ח והשðייה במסגרת החיðוכית )לרוב בית הספר( ,ולכן
יש באפשרותם להתחיל את יום העבודה במסגרת החיðוכית ולחתום בה ðוכחות,
ואין צורך להתחיל ולסגור את היום בהכרח במשרדי השפ"ח.
דיווח הðוכחות של הפסיכולוגים ðעשה באמצעות החתמת כרטיס ðוכחות המתייחס
לביצוע עבודת השפ"ח בלבד .פסיכולוגים המועסקים לאחר שעות העבודה במסגרת
השפ"מ איðם מחתימים כרטיס ðוכחות ,ושכרם מחושב עפ"י מספר הפגישות שקיימו
באותו חודש.
לביקורת ðמסר כי פעילות השפ"מ מבוצעת לאחר השעה  16:00בעיקר בימי שðי ,אך
לעיתים אף ביתר ימי השבוע.
ðמצא כי במשרדי השפ"ח ðערך רישום בטופס טיפולי שפ"מ חודשי ,הכולל פירוט של
הטיפולים שבוצעו ע"י כל אחד מהעובדים והתשלומים שðגבו בעבורם במהלך החודש.
יצוין כי הרישום האמור כולל גם את השעות והתאריכים שבהם בוצעו הטיפולים.
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על מðת למðוע כפל תשלומים עבור אותה עבודה ,המועצה אמורה לוודא שלא היתה
החתמה של כרטיס ðוכחות ע"י העובדים באותן שעות שבהן התבצעה פעילות השפ"מ,
פעילות שעבורה משולם בðפרד בהתאם למספר הפגישות.
בבדיקת הðושא במשאבי אðוש ובמדור שכר ðמצא ,כי בטופס הדיווח החודשי המועבר
ממשרדי השפ"ח לצורך תשלומי שכר עבור עבודה בשפ"מ ,אין פירוט של השעות
והתאריכים שבהם בוצעו הטיפולים .כתוצאה מכך ,משאבי אðוש ומדור שכר לא יכלו
לערוך בקרה על מðת לוודא שלא משולם לעובד כפל שכר כתוצאה מהחתמת כרטיס
ðוכחות באותן השעות.
הביקורת המליצה לעדכן את טופס הדיווח החודשי המועבר ע"י השפ"ח למועצה
לצורך תשלום שכר עבור עבודה במסגרת השפ"מ ,ולכלול בו פירוט של השעות
והתאריכים שבהם בוצעו הטיפולים ,על מðת לאפשר בקרה ðאותה.
מðהלת השפ"ח צייðה בהתייחסותה לטיוטת הדוח שהיא מוצאת את ההמלצה להעביר
למשאבי אðוש דיווח חודשי של מועדי הטיפול ללא פרטי המטופלים כðכוðה וראויה,
והðושא הועבר לטיפול עבור חודש מאי האחרון ומוטמע בשוטף.
מðהלת משאבי אðוש צייðה בתגובתה לטיוטת הדוח ,כי בעקבות הביקורת היא הðחתה
את מðהלת השפ"ח להוסיף עמודות של שעות כðיסה ויציאה של הטיפולים בשפ"מ,
וביקשה לקבל את הדוחות כדי שתוכל לוודא ששעות השפ"מ איðן בשעות העבודה.
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בתגובתן של מðהלת השפ"ח ומðהלת אגף חיðוך וקהילה לטיוטת הדוח גם צוין ,כי
השתתפותן בתהליך הכðת הדוח היה חשוב ,מלמד ,ממקד ומקדם ,והן מודות על כך.
בסיכום התגובה צוין ,כי ההמלצות שהן לוקחות ליישום בתקופה הקרובה הן כלהלן:
 .1כתיבת הðהלים הבאים:
אð .הלי ביצוע התערבויות פסיכולוגיות במסגרות החיðוך.
בð .הלי הכשרת צוות השפ"ח.
גð .הלי תיעוד רשומות פסיכולוגיות.
דð .הלי שעות עבודה חריגות ועבודה מהבית – בשיתוף משאבי אðוש.
 .2לðוהל "שפ"ח – סל שירותים" יצורף הðספח "סל שירותים של השפ"ח".
 .3שיפור המידע בðוגע לשירות הפסיכולוגי החיðוכי והמשלים באתר המועצה.
 .4הפקת דוחות רבעוðיים ,והעברתם למðהלת אגף חיðוך וקהילה לבקרה.
 .5שיðוי שיטת ההעסקה של מזכירת השפ"מ  -להמשך טיפול מול משאבי אðוש
והגזברות.
 .6הקפדה על תיעוד אישור ועדת הðחות – שפ"מ.
 .7העברת דיווח חודשי של מועדים ושעות העבודה בשפ"מ – עבור כל אחת
מהפסיכולוגיות העובדות בשפ"מ ,למשאבי אðוש למעקב.
 .8פðיה חוזרת ובכתב לפסיכולוגית המחוזית של משרד החיðוך בבקשה להגדיל
את התקיðה )כאשר יפתח חלון הזדמðויות על ידי הפסיכולוגית המחוזית(.
ð .9הלים – יצורף לסעיף  3.3הðספח :סל שירותים.
 .10פðייה לגזברות בבקשה לקיים הפרדה של תשלומי שפ"מ לפסיכולוגיות מתשלומי
משכורת באמצעות סעיף תקציבי ðפרד.
 .11פðייה לגזברות בשאלה כיצד ðיתן לציין בסעיף הðחות לðזקקים בשפ"מ את
ההðחות הðיתðות בפועל )כולל הðחות שðיתðות אוטומטית :ילד שðי בטיפול
ובמצבי משפחה חד הורית(.
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הבסיס החוקי לעבודת המבקר
להלן הוראות צו המועצות המקומיות )א( בðושא הביקורת במועצה :

פרק שמיðי :עובדים וביקורת
סימן ב'  :מיðוי מבקר וסמכויותיו )תיקון  :תש"ðז(
 145א .מיðוי מבקר המועצה
)א( המועצה בהחלטת רוב חבריה ,תמðה מבקר פðימי במשרה מלאה למועצה )להלן
המבקר( ,על פי הוראות צו המועצות המקומיות )שירות עובדים( התשכ"ב .1962 -
)ב( היה מספר התושבים בתחום המועצה  10,000או יותר ,רשאי השר לאשר שהמבקר
יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה ,בתðאי שהשלמת משרתו לא תהיה
אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.
)ג( היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ  ,10,000 -רשאי השר לאשר שהמבקר
יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתðאים האמורים בסעיף קטן )ב(.
)ד( המבקר לא ימלא במועצה תפקיד ðוסף על הביקורת ,זולת תפקיד הממוðה על
תלוðות הציבור או הממוðה על תלוðות העובדים ,וזאת אם מילוי תפקיד ðוסף
כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.
)ה( המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ðיגוד עðייðים עם
תפקידו כמבקר.
 145ב .מיðוי המבקר
)א( לא ימוðה אדם למבקר המועצה ולא יכהן כמבקר המועצה אלא אם כן ðתקיימו בו
כל אלה:
) (1הוא יחיד,
) (2הוא תושב ישראל,
) (3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון,
) (4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו ,לעðיין זה ,מוסד להשכלה גבוהה
בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון,
) (5הוא רכש ðיסיון במשך שðתיים בעבודת ביקורת.
)ב( מי שכיהן כחבר מועצה לא ימוðה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה ,אלא אם כן
עברו עשר שðים מתום כהוðתו כחבר מועצה.
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)ג( מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,למשך כל תקופת
כהוðתה של המועצה שהיה מועמד לה.
)ד( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי הממוðה על המחוז לאשר מיðויו למבקר
המועצה של אדם אשר לא ðתמלאו בו -
) (1אחד התðאים המðויים בסעיף קטן )א( ) ,(4אם רכש ðיסיון במשך עשר שðים
בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפðימית ,התש"ðב –
.1992
) (2התðאי שבסעיף קטן )א( ) (5אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר.

 145ג .מועצה שלא מיðתה מבקר
)א( ראה הממוðה כי המועצה איðה ממðה מבקר ,רשאי הוא לדרוש ממðה בהודעה כי
תמðה מבקר כאמור בסעיף 139א תוך הזמן הðקוב בהודעה.
)ב( לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור ,רשאי הממוðה על המחוז
למðות מבקר למועצה.

 145ד .תפקידי המבקר
)א( ואלה תפקידי המבקר :
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

לבדוק אם פעולות המועצה ,לרבות פעולות לפי חוק התכðון והבðיה ,התשכ"ה -
ð ,1965עשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרוðות
היעילות והחסכון,
לבדוק את פעולות עובדי המועצה,
לבדוק אם הוראות הðוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין ,טוהר
המידות ועקרוðות היעילות והחסכון,
לבקר את הðהלת החשבוðות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה
והחזקת רכושה ושמירתו מðיחות את הדעת,
לבדוק אם תוקðו הליקויים בהðהלת עðייðי המועצה שעליהם הצביע המבקר או
מבקר המדיðה.

)ב( הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן
לגבי כל תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף ,אשר המועצה משתתפת בתקציבם
השðתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שðת תקציב ,או משתתפת במיðוי הðהלתם
)כל אחד מאלה ,להלן  -גוף מבוקר(.
)ג( בכפוף להוראות סעיף קטן )א( יקבע המבקר את תכðית עבודתו השðתית ,את ðושאי
הביקורת בתקופה פלוðית ואת היקף הביקורת לפי -
) (1שיקול דעתו,
) (2דרישת ראש המועצה לבקר עðיין פלוðי,
) (3ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.
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)ד( המבקר יקבע ,לפי שיקול דעתו ,את הדרכים לביצוע ביקורתו.
)ה( המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שðה הצעת תקציב שðתית ללשכתו לרבות
הצעת תקן עובדים .המועצה תדון במסגרת דיוðיה בהצעת התקציב השðתי,
בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר ,כפי שהגיש המבקר.

 145ה .המצאת מידע למבקר
)א( ראש המועצה וסגðיו ,חברי המועצה ,עובדי המועצה ,ראש המועצה הדתית וסגðיו,
חברי המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר,
ימציאו למבקר ,על פי דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש
לצורכי הביקורת ויתðו למבקר כל מידע או הסבר שיבקש.
)ב(

למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך ,תהיה גישה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר
מידע ,רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס ðתוðים ולכל תוכðת עיבוד ðתוðים אוטומטי של
המועצה או של גוף מבוקר.

)ג(

לגבי מידע החסוי על פי דין ,יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.

)ד(

עובד של המבקר שאיðו עובד מועצה ,יחולו עליו לעðיין עבודתו האמורה כל איסור
והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.

)ה( לצורך ביצוע תפקידו ,יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות ðוכח בכל ישיבה של מליאת
המועצה ,או של כל ועדה מוועדותיה ,או כל ועדה מוועדותיו של גוף מבוקר.
בישיבה שאיðה סגורה רשאי להיות ðוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.

 145ו.

דו"ח על ממצאי הביקורת

)א(

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשðה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך .בעת
הגשת הדו"ח כאמור ,ימציא המבקר העתק ממðו לוועדת הביקורת.

)ב(

בðוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולוועדת
על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו ,או כאשר ראש
הביקורת דו"ח
המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממðו לעשות כן.

)ג(

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לוועדת
הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
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)ד(

ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה
לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שðמסרו לה הערות ראש
המועצה כאמור בסעיף קטן )ג( .בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה והצעותיה,
רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוðיה ðושאי משרה של המועצה או של
גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

)ה(

תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה תקיים
המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

)ו(

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכðו ,לפðי שחלף המועד
שðקבע להגשתו למועצה ,ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור
הוועדה ,להתיר פרסום כאמור .לעðיין סעיף קטן זה" ,דו"ח"  -לרבות חלק מדו"ח
ולרבות ממצא ביקורת.

)ז(

הוגש דו"ח הביקורת למועצה ,יעביר ראש המועצה העתק ממðו לשר .אין בהוראות
סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף .203

 145ז .מיðוי עובדים ללשכת המבקר
)א(

ראש המועצה ימðה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקðים
שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף .140

)ב(

דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה ,ואולם הם יקבלו הוראות
מקצועיות מהמבקר בלבד.

)ג(

לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף
להוראות סעיף  144א).(1

155

