ניהול רכבי המועצה מטה יהודה – דוח סופי

תוכן עניינים
.1

מבוא 2.....................................................................................................................

.2

כללי 2......................................................................................................................

.3

מטרות הביקורת 4.....................................................................................................

.4

הבסיס החוקי 5.........................................................................................................

.5

תקציב וביצוע 6.........................................................................................................

.6

ריענון צי הרכב8........................................................................................................

.7

מדיניות ונהלים בניהול רכבי המועצה 8........................................................................

.8

ניהול תיקי רכב ותיקי נהגים 11 ..................................................................................

.9

התקשרות המועצה עם חברות הליסינג 14 ....................................................................

.11

בחינת ניהול וקריטריונים להקצאת רכב ליסינג לעובדים 15 ...........................................

.11

חשבונות והתחשבנות מיום ההתקשרות 19 ...................................................................

.12

דלק 19 .....................................................................................................................

.13

תאונות דרכים והטיפול בהם 21 ..................................................................................

.14

קצין בטיחות בתעבורה 23 ..........................................................................................

.15

התקשרות לביצוע רכישות ושירותים לרכבי המועצה 24 .................................................

.16

אישור תשלומים למוסכים 25 .....................................................................................

.17

התקשרות לרכישת צמיגים 25 ....................................................................................

.18

קבלה ובחינת נהג חדש 28 ...........................................................................................

.19

הפיקוח על תקינות הרכב 29 .......................................................................................

.21

בחינת רכישת רכב היברידי29 .....................................................................................

.21

עיקרי הממצאים וההמלצות 31 ...................................................................................

1

ניהול רכבי המועצה מטה יהודה – דוח סופי

דוח ביקורת ניהול רכבי המועצה

 . 1מבוא

רכבי המועצה מהווים נכס תפעולי שעלותו יקרה מאוד לשימוש עובדי המועצה ,הן
לשימוש פרטי של העובדים בעלי רכב צמוד והן לביצוע משימות מקצועיות .

על כל הנוהג ברכב ה מועצה חלים הוראות החוק ונוהלי ה מועצה הנוגעים בדבר .

אופן ההפעלה וסידורי העבודה היומיים של הנוהגים בכלי הרכב ושל כלי הרכב
נמצאים בתחום אחריות מנהל כל אגף ואגף וכן ההוצאות בגין הפעלת הרכבים
נרשמים ישירות במחלקות המועצה .

הביקורת נערכה לסירוגין בין ה חודשים דצמבר  - 2116יוני . 2117

לצורך ביצוע הביקורת ,התקיימו פגישות עם מר שמעון בוסקילה  ,קצין בטיחות
בתעבורה  ,וכן נסרקו מסמכים  ,נהלים ,תיקי רכב ובוצעו בדיקות בשטח.

הביקורת מודה לקצין הבטיחות בתעבורה על שיתוף הפעולה עם הביקורת .

 . 2כללי

רכב המועצה הינו רכוש ציבורי וככזה הינו חייב ברישום  ,באחזקה נאותה ובניהול
תקין  ,על פי כללי אפסניה ואחזקה מקצועיים .

המחלקה לבטיחות בתעבורה מונה מנהל מחלקה המכהן גם כקצין בטיחות בתעבורה
במשרה מלאה 42 ,נהגים ,רכז בטיחות ומזכירה.

המחלקה כפופה למנכ"ל המועצה ו אחראית על הבטיחות בדרכים ברחבי המועצה
ועל החינוך והגברת המודעות לבטיחות בדרכים לכלל התושבים ובכלל זה  ,על בקרת
בטיחות ותקינות רכבי המועצה בהתאם לתקנות התעבורה  ,ניהול וטיפול בכלי הרכב
הנמצאים בשימוש עובדי המועצה ו הכשרות והשתלמויות בטיחות לנהגים .
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המחלקה מעבירה חוזרי מנכ"ל מטעם משכ"ל ,מוציאה מזכרי בטיחות ומעבירה
הנחיות בטיחות לנהגים באמצעות המוקד וקבוצת וואטסאפ ,ועורכת השתלמויות
לנהגים בנושא זהירות בדרכים.

למשימותיה מפעילה המועצה צי רכב מהסוגים הבאים :

רכבים צמודים – על פי הנתונים שהועברו לביקורת ,ב מועצה  68רכבים צמודים
לעובדי המועצה ,כחלק מתנאי שכרם  ,רכבים אלו הוחכרו בתוכניות ליסינג .

1

רכב איגום – למועצה רכב איגום אחד .ה רכב משמש לפעילות שוטפת של המועצה על
פי הצורך .הרכב אינו מוצמד לעובד ספציפי במועצה וחל איסור לשימוש פרטי ברכב
האיגום ( .רכב האיגום מזוהה באמצעות שילוט של מחלקת הבטיחות בתעבורה).
לאחר תום ה שימוש רכב ה איגום חונה במתחם ייעודי של המועצה  .המועצה לא
מחזיקה במתקן שטיפה עבור רכבי המועצה .

משאיות  -כלי רכב ה משמשים לפעילות השוטפת של המועצה  ,צי זה כולל 4 :משאיות
אשפה 2 ,משאיות מנוף לעבודה בחשמל 2 ,משאיות גזם ,ו  4 -משאיות רגילות .

כלים כבדים נוספים  -למועצה ביובית נגררת  ,מחפרון  ,מכבש גלילי ו  9 -נגררים .

אוטובוסים – ברשות המועצה  26אוטובוסים  ,רכב ממוגן ירי ,ו  5 -מיניבוסים
המשמשים בעיקר לה סעות תלמידים.

להלן תרשים ריכוז נתונים על מערך הרכבים במועצה לשנת :2017

68
26

1

מספר כלי הרכב
פרטי ומסחרי
ליסינג

מסחרי
מועצה

אוטובוסים

5
מיניבוסים

17
רכב כבד
(משאיות,
משאיות
מנוף,
משאיות
אשפה,
ביובית,
מחפרון)

 11בעקבות שינויים בכוח האדם ותפקידם כמות הרכבים הצמודים במועצה משתנה באופן תדיר.
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9
נגררים
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ניהול צי הרכבים במועצה מבוצע על ידי קצין הבטיחות בתעבורה  ,בין היתר :הקשר
עם חברות הליסינג להזמנת רכבים לעובדים על פי החלטת המועצה ,השבת רכבים
לאחר סיום תקופת השכירות ,תיאום טיפולים לרכבי הליסינג  ,טיפולים ברכבי
המועצה (אוטובוסים ,משאיות ,נגררים וכדומה) ,ניה ול הקשר עם המוסכים השונים
ולביצוע תיקונים וכדומה.
ברכבי המועצה (שאינם רכבים צמודים) מותקנת מערכת  ISRבאמצעותה ניתן לאתר
את המיקום של כלי הרכב בכל נקודת זמן לרבות עיון במידע היסטורי .

הזמנות עבודה לתיקונים וטיפולים ברכבי המועצה מופקות מ תוכנה " אוטומציה " .

 . 3מטרות הביקורת

במסגרת הביקורת נבחנו נושאים הקשורים בפעילות מחלקת הרכב המופקדת על צי
רכבי המועצה ועל הנוהגים בהם  .בין השאר נבחנו הנושאים כדלהלן :
קיומם והלימותם של נהלי העבודה תחזוקת הרכבים  ,אמצעי הפיקוח והבקרה על
רכבי האיגום  ,התקשרויות בקשר ל רכבי המועצה  ,ניהול תיקי הנהגים וכד' ,תוך
שימת לב לכללי מינהל תקין ,חיסכון ו יעילות והמלצות על צעדים לשיפור התהליכים
והבקרות הנגזר ות מ מ מצאי הביקורת .
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 . 4הבסיס החוקי

תקנות התעבורה . 1961
הוראות קבע ונהלים למילוי תפקיד קצין בטיחות בתעבורה.
הוראות ליישום תקנה  585מתקנות התעבורה באמצעות קצין הבטיחות .
צו המועצות האזוריות .
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 . 5תקציב וביצוע

תקן לביקורת
ניהול תקציב מהווה חלק חשוב מהניהול הכולל של הארגון בכלל וכן ניהול הפעילות
בכל מחלקה בארגון  .בניית תקציב שנתי מסייעת למחלקה לתרגם את המטרות לשנה
הקרובה ולהבין מה היקף התק ציב הדרוש למימון ההוצאות השנתיות.
ניהול תקציב יעיל אף מאפשר למחלקה לשריין כספים להוצאות בלתי צפויות כגון:
תקלות משמעויות ברכבים וכדומה  ,אשר עלולות להתבטא בהוצאה של אלפי שקלים
בגין טיפול באוטובוסים ומשאיות שאינן חלק מההוצאות השוטפות לטיפול ברכבים .
ממצאים
כי דוע ,תחזוקת כלי רכב מחייבת ביצוע טיפולי אחזקה במועדים קבועים כפי
שהוכתבו ע"י יצרני הרכב .כמו כן קיימת היכולת להעריך ,על סמך נתוני העבר ,את
תדירות התיקונים ולהעריך בתוך כך את התקציב הייעודי הנדרש.
מעיון בדוח כספי למחלקת תחבורה עולה כי ביצוע ההוצאות בפועל בשנת  2116עלה
על התקציב המאושר ואילו בשנת  2115נותרה יתרת תקציב ,כמפורט להלן:
שנה

תקציב

ביצוע

יתרת תקציב

אחוז ביצוע

2015

12,167,111

11,737,316

329,694

97.26

2012

11,813,111

12,141,221

227,221

111.92

עיון בסעיפי התקציב מעלה כי לכל רכב נקבע תקציב נפרד .עם זאת ,התקציב לא
נקבע לפי סוג ההוצאה ,כגון :הוצאות ביטוח ,הוצאות טיפולים ,הוצאות רכישת
צמיגים וכד' על כן לא ניתן לקבל תמונה מלאה של היקף התשלומים לכל סוג
הוצאה  ,דבר המקשה על ניהול ההוצאות וקבלות החלטות מתאימות.
מבדיקת הביקורת עולה כי פרט לתקציב הכללי של המועצה האזורית שנערך על ידי
גזברות ה מועצה לא נערך תקציב ייעודי מפורט לניהול מחלקת בטיחות בתעבורה
אשר משמש את המחלקה באופן שוטף לניהול מעקב אחר ההוצאות .
קצין בטיחות בתעבורה של המועצה [ שהוא הגורם המנהל בפועל את צי הרכבים של
המועצה ובין היתר מפיק הזמנות עבודה בגין הטיפולים השונים שעוברים הרכבים
במוסכים ] מסר בהתייחסותו :

כי אין לו גישת צפייה לתקציב המועצה  .במידה ומתעורר צורך להזמין טיפול
לרכב במוסך הוא מפיק הזמנת רכ ש ומעביר למוסך לביצוע  .עם זאת  ,במקרים
בהם מדובר על הוצאה גבוהה שאינה מתוכננת  ,כגון  :החלפת ראש מנוע
לאוטובוס  ,מתקיימת התייעצות עם הג ז בר טרם הפקת ההזמנה ורק לאחר מכן
מועברת ההזמנה למוסך לביצוע .
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לדעת הביקורת  ,העדר גישה לנתוני תקציב המחלקה וכפועל יוצא מכך העדר מעקב
תקציבי אחר ההוצאות במחלקת הרכב מחליש את הבקרה אחר הוצאות משמעותיות
של המועצה וחושף את המועצה לחריגות תקציביות בתחום הרכב .
המלצ ות
 . 1יש להעביר למחלקת הרכב את תקציב ההוצאות שהוגדר למחלקה בתחילת
השנה .על מנהל המחלקה לנהל מעקב שוטף אחר ביצוע ההוצאות במהלך
העבודה הרגיל ,לעדכן את ההוצאות מתוך הזמנות העבודה ו להגיש דיווח
תקופתי לגזבר המועצה של ביצוע התקציב כולל הסברים לחריגות או הוצאות
בלתי צפויות ,במידה ו י היו.
 . 2מומלץ לסווג את סעיפי התקציב לפי סוג ההוצאה.
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 . 2ריענון צי הרכב

כללי
אוטובוסים  -כל האוטובוס ים הינם של משרד החינוך  .לביקורת נמסר כי כ 31 -
אוטובוסים חדשים מתקבלים כל שנה ברשויות המקומיות השונות  ,ההחלטה על
אופן החלוקה בין הרשויות הינה של משרד החינוך על פי קריטריונים של המשרד .
משאיות – רכישת משאית מתבצעת לאחר המלצת קצין הבטיחות בתעבורה שעובר
ל בדיקת ה ממונה על המחוז  .מנהל האגף והגזבר בודקים עלויות וכדאיות רכישה .
במידה וק יים הצורך ברכישת משאית וקיימת כדאיות כלכלית ,הרכש מתבצע
באמצעות מכרזי משכ"ל.

ממצאים
מהביקורת עולה כי לא התבצע תכנון רב שנתי מסודר בנוגע לחידוש צי רכבי
המועצה.
העובדה כי בכל הנוגע לרכישת משאיות ורכבי מועצה ,לא קיים תכנ ון רב שנתי
לחידוש הרכב לרבות שיקולי בטיחותו ,עלות  -תועלת ,התאמה ליעדיו החזויים,
מהווה ניהול לקוי מראשיתו.

המלצות
מומלץ ל בחון חידוש הצי לשנים הבאות לרבות שיקולי ב טיחותו ,עלות  -תועלת
והתאמה ליעדי המועצה החזויים.

לביקורת נמסר כי המועצה החליטה למכור את משאיות פינוי האשפה שברשותה
לרכוש שירותי פינוי אשפה מקבלן חיצוני.

 . 7מדיניות ונהלים בניהול רכבי המועצה

תקן לביקורת
ככלל ,כל רשות ציבורית ,מחויבת להנהיג נוהלי עבודה וכללי התנהגות אשר יבטיחו
ניהול תקין של משאביה ויאפשרו פיקוח ובקרה לשימוש בנכסיה ורכושה.
לצורך כך ,נועדו לסייע ,בין היתר ,נהלי הארגון ש הם הכלי שנועד להבטיח תפעול
שוטף של המועצה באופן קבוע וידוע מראש  -ע " פ חוק וע " פ הכללים המוסכמים
ועקרונות המדיניות של ראש המועצה ואמורים גם להבטיח המשכיות אחידה של
8
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התפעול הרלוונטי גם כאשר מתחלפים בעלי התפקידים ומאפשרים גם הגדרה ברורה
של בעלי התפקידים מבחינת מי עושה מה תוך שמירה על המתאם הנדרש בין אחריות
לסמכות .
בהתאם למתודולוגיות ניהול מקובלות  ,יש חשיבות לעיגון נהלי עבודה כתובים
ומחייבים לכלל פעילויות המועצה  .נהלים כאמור מקבלים משנה חשיבות בתחום
התשלומים הן לתפקוד השוטף והן בקיומן של בקרות ופיקוח אחר דרכי הביצוע של
תהליכים על כל שלביהם .
סעיף  ) 1 ( 7ב פרק ב להוראות קבע לקצין הבטיחות בתעבורה של משרד התחבורה ,
קובע את חובת קצין הבטיחו ת בהוצאת נוהל מנחה לכללי התנהגות בתאונות דרכים ,
נוהל אשר יובא לידיעת כל הנהגים העירוניים ויחייבם .
ממצאים
בנושא רכבי ליסינג קיים נוהל רשותי מתאריך  11/11/15המעגן את הכללים
וההנחיות לגבי קבלה ושימוש ברכבי הליסינג.
עיון בנוהל מעלה כי הנוהל אינו מעודכן באופן מלא ביחס למצב במועצה בפועל
כיום .כך לדוגמה:
 . 1בסעיף  3לנוהל מצוין כי בכל רכב צמוד תותקן מערכת  , ISRבפועל הוחלט כי
ברכבי הליסינג לא תותקן המערכת.
 . 2על פי הנוהל עובד משתתף בת ש לום ההשתתפות העצמית באופן הבא51% :
מהסכום בגין תאונה ראשונה ו  111% -מהסכום מהתאונה השנייה והלאה .על פי
הנוהל הספירה של כמות המקרים מתחדשת כל  3שנים .קצין הבטיחות בתעבורה
מסר כי בפועל הספירה מתחדשת מידי שנה.
מבדיקה שערכה הביקורת ,נמצא כי לא נערכו נהלי עבודה רשמיים ולא עוגנו
תהליכי עבודה רצויים במחלקת הרכב בכל הקשור לתפעול המחלקה ושימוש ברכבי
המועצה .
קצין בטיחות בתעבורה מסר לביקורת כי :
המחלקה פועלת על פי תהליכי עבודה שהתגבשו עם השנים בהתאם לאופי הפעילות של
המחלקה והמדיניות שנקבעה על ידי מנהלי המחלקה .כך לדוגמה ,העיקרון ה מ נחה הוא
שהרכבים מטופלים במוסכי יבואן בלבד ,הנחשבים המוסכים האיכותיים ביותר ,נותנים
שירות מיטבי ואחריות על המוצרים .כ כלל ,לפני כל העברת רכב למוסך מופקת הזמנת רכש
שנשלחת לספק.

לדעת הביקורת העדר נהלי עבודה ו הגדרות ברורות  ,המעוגנות בנהלים כתובים
ומעודכנים שאושרו על ידי הנהלת המועצה  ,לגבי תהליכי העבודה והסטנדרט
הנדרש מהעובדים  ,מהווה פגם במבדק הפנימי אשר עלול להביא לביצוע שאינו
עומד בדרישות ההנהלה  ,או שלא יעמוד בקנה אחד עם מדיניות המועצה .
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המלצות
הביקורת ממליצה על השלמת מערך הנהלים הנוגעים בדבר ו פיקוח על יישומם הלכה
למעשה בכל הקשור לתפעול מחלקת הבטיחות בתעבורה ותחזוקת הרכבים .
לדעת הביקורת על מחלקת הבטיחות בתעבורה להסדיר את אופן עבודת המחלקה
במס ' נהלים לדוגמא :
 נוהל תפעול משאיות אשפה .
 נוהל הזמנת רכש וכדומה שיכל ל ו בין היתר את הנושאים הבאים  :טיפולים
תקופתיים  ,תקופת השימוש ברכב  ,דיווחים במקרה של תקלות וגניבה  ,אופן
הטיפול בתאונות הנגרמות בשל התנהגות רשלנית מצד מחזיק הרכב  ,אופן
בחירת ספקים ,ועוד .
 מומלץ לקבוע בנוהל דיווח של קצין הבטיחות לממונה כל פרק זמן קבוע  ,כמו
כן במקרים חריגים כגון  :תאונות  ,עבירות תנועה  ,משמעת  ,טיפולים חריגים
יבוצע דיווח מידי .
מומלץ כי הנהלים יעודכנו אחת לשנתיים או לחילופין כאשר יש שינוי בנהלים.
מומלץ לבחון ברכבים תפעולים אמצעי בקרה וזיהוי תפקוד הרכב וזהות הנהג בו על
מנת לוודא באמצעות הפיקוח בכל הרמות שרכב ה מועצ ה משמש רק לצרכי המועצה
ו השגת יעדיה .

 . 8ניהול תיקי רכב ותיקי נהגים

תקן לביקורת
סעיפים בהוראות קבע ונוהליי ם לקצין רכב בטיחות בתעבורה קובעות את חובת
ניהול תיקי רכב ותיקי נהגים ונוהגים.
ניהול תיק מאפשר למחלקת רכב פיקוח ומעקב אחר מצבן של רכבי המועצה ונהגיהן .
בוראות הקבע והנהלים קובעות בין היתר גם את התכולה המינימלית שתי קי הרכב
ותיקי הנהג צריכים להכיל .
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ממצאים
להלן בדיקות עמידה בנוהלי משרד התחבורה בנושא ניהול תיקי נהגים ונוהגים :
ניהול תיקי נהגים ונוהגים
הממצא

הנורמה המחייבת
קצין בטיחות בתעבורה ינהיג וינהל "תיק נהג" לגבי כל אדם
הנוהג ברכב של החברה/התאגיד/המפעל/המוסד (כולל בני משפחה
הרשאים לנהוג ).
קבלת ובחינת נוהג חדש :בחינה עיונית
קצין בטיחות לא יניח לאדם לנהוג ברכב החברה לפני שבדק :את
עברו של הנהג החדש מבחינת כישוריו וניסיונו לנהוג בכלי רכב ,
שבהם הינו אמור לנהוג  .ולפני שערך מבחן שיאפשר לעמוד על
מידת ידיעותיו  ,המחייבות אותו כדין עפ " י התקנות  .המבחן
יכלול  :ידיעת התקנות הנוגעות לו ; התמרורים והכרת – הרכב
שבו הוא אמור לנהוג .

תקין

נבדק עברו של
הנהג אולם לא
נערכים כלל
לנהגי ה מועצה
מבחני נהיגה
עיוניים .

מתקיים
לא
קבלת ובחינת נוהג חדש :המבחן המעשי
המבחן המעשי יכלול את מידת היכולת והמיומנות של הנהג מבחן מעשי אך
הדרכה
להפעיל את כלי הרכב שבו ינהג בבטחה בכל תנאי הדרך ,הוראה נערכת
זו חלה על " הנהג המקצועי " והן על " הנוהג " בו לצרכי תעבורה מעשית לנהיגה
לכל נהג ברכב
בלבד  ,בלי להתחשב בדרגת הרישיון והוותק בנהיגה .
חדש
ממצאי המבחן הסופי ירשמו ב"כרטיס הנהג ".

לא מתבצע

עדכון נהגים

תקין

על קצין הבטיחות לדאוג לכך שכל הנהגים והנוהגים ברכב
החברה יעודכנו בהתמדה בכל הנוגע לדינים ותקנות התעבורה
המתייחסות אליהם
תקין

הטיפול בעבירות התנועה
נודע לקצין הבטיחות על עבירת התנועה (מלבד חניה) בגינה
הורשע " הנהג" ,שיש עמה כדי לפגוע בכללי הזהירות ,ירשום
פרטים ומסקנותיו " בכרטיס הנהג  ".קצין הבטיחות ידון עם הנהג
בפרטי העבירה כדי למנוע הישנותה .

קיימים
תלונות על נהיגה
במקרה של דיווח על נהג או נוהג מגורם פורמלי או אפורמלי ללא
באשר לאופן נהיגתו – הן לחיוב והן לשלילה – יחקור קצין כנדרש
הבטיחות או נסיבות המקרה וירשום המסקנות שיסיק ב " כרטיס
הנהג " .
בנוגע למעקב אחר תלונות המתייחסות לנהיגת נהגים המועסקים
על ידי ה מועצה או הנוהגים ברכב קובע את הצורך בהצמדת
מדבקה לחלקו האחורי של הרכב במקום הנראה לעין בצירוף
טלפון שניתן להתקשר אליו  24שעות .
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ניהול תיקי נהגים ונוהגים
הממצא

הנורמה המחייבת

פיקוח על שעות העבודה והמנוחה של הנהגים המקצועיים

תקין

קצין הבטיחות יביא לידיעת הנהלת החברה  /המפעל  /המוסד /
התאגיד להנהלת סידור העבודה ולנהגים הנוגעים לעניין דבר
חובתם לקיים הוראות תקנה  168מתקנות התעבורה .
תקין

פיקוח אחר מצב בריאותו של הנהג
חתימה על הצהרת בריאות אחת לשנתיים  .קצין הבטיחות יפעל
במקרים שיש צורך בחוות דעת רפואית בהתאם לנסיבות כל
הפעולות הנוגעות למצב בריאותו של הנהג שיש בהן כדי להשפיע
על כושר הנהיגה שלו או להגבילו  ,מחייבות את קצין הבטיחות
לפעול כאמור או להיוועץ במחלקת קציני הבטיחות .

תקין

תאונות
קצין הבטיחות בתעבורה יוציא נוהל שינחה לכללי ההתנהגות
בתאונות דרכים  .הנוהל יחייב את כל הנוהגים והנהגים
שבפיקוחו .

תקין

חובת הנהג בעת תאונת דרכים
על קצין הבטיחות להביא לידיעת הנהגים שבפיקוחו את החובות
המוטלות עליהם עפ " י תקנות  144 – 146המסדירות את התנהגות
הנוהג ברכב בעת התאונה .
חקירת תאונה
בכל מקרה של תאונה יחקור אישית את התאונה מההיבט
הבטיחותי  .יחייב את הנהג המעורב בה למלא " דו " ח תאונה " –
( לעניין זה טוב הטופס הסטנדרטי של חברות הביטוח ) .ממצאי
ומקנות החקירה חייבים להיות מסווגים " לתאונה נמנעת " או
" תאונה בלתי נמנעת ".

לא מתבצע בכל
מקרה של תאונה
ולכן לא בכל
מקרה מתקיים
הפקת לקחים
ואמצעים שיש
לנקוט נגד
הישנות המקרים
בעתיד .
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להלן בדיקות מדגמיות נוספות שערכה הביקורת בבדיקה פיזית של תיקי נהג :

תיק נהג

שם הנהג

הצהרה
על
בריאות
הנהג

טופס
תוצאות
מבחן
נהיגה
מעשי של
הנהג
המורשה
לנהוג
ברכב

הצהרה
על דוחות
תנועה

הצהרה
על שעות
עבודה
ומנוחה

העתק של
תעודת
הזיהוי
ורישיון
נהיגה
בתוקף של
הנהגים
המורשים
לנהוג
בכלי
הרכב

רקורד
תאונות
דרכים
של הנהג



י.א



X

אישור
משטרה





ב.מ



X

אישור
משטרה



X

אישור
משטרה

ש.ע



X

אישור
משטרה



X

אישור
משטרה

צ.פ



X

אישור
משטרה



X

אישור
משטרה

מ.א



X

אישור
משטרה



X

אישור
משטרה

מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת בתיקי נהג עולה כי בחלק ניכר מהתיקי ם חסר
טופס תוצאות מבחן נהיגה מעשי של הנהג המורשה לנהוג ברכב ו העתק של תעודת
הזיהוי ורישיון נהיגה בתוקף של הנהגים המורשים לנהוג בכלי הרכב .
המלצ ו ת הביקורת
יש להבטיח ניהול ורישום מעקב בהתאם להוראות קבע ונ הלי ם לקצין בטיחות
בתעבורה של משרד התחבורה ולהבטיח את התכולה המינימלית שתיקי נהג ורכב
צריכי ם להכיל.
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 . 9התקשרות המועצה עם חב רות הליסינג

תקן לביקורת
רכב ליסינג מתקבל לאחר שנחתם הסכם התקשרות עם החברות שזכו במכרז החברה
למשק וכלכלה (להלן " :משכ"ל ")  .כאשר המועצה מחליטה לקלוט רכב בליסינג
תפעולי ויש תקציב ,היא פונה למספר חברות שזכו במכרז של משכ"ל ל התמחרות בין
החברות ובוחרת את ההצעה המיטבית בפטור ממכרז על בסיס המכרז שערכה
משכ"ל.
ממצאים
קצין הבטיחות בתעבורה מסר לביקורת כי טרם בחירת רכב ליסינג נבדקת רמת
הרכב והתאמתה לעובד ,לאח"כ נבחר דגם הרכב ומועברת פנייה למספר חברות
ליסינג שזכו במכרז חשכ"ל לקבלת הצעת מחיר .ההצעות מועב רות לדיון והחלטה
בוועדה ייעודית (ועדת הארבעה. ) 2
מ הביקורת עולה כי המועצה מבקשת לקבל הצעות מחיר ממספר חברות ליסינג שזכו
במכרז של חשכ "ל ובוחרת לפי ההצעה הזולה ביותר .בדיקה מדגמית העלתה 8
הסכמים לשכירת  11רכבים מ  4 -חברות ליסינג שונות.
לדעת הביקורת ,העובדה שהמועצה בוחרת בכל פעם בחברת ליסינג שונה מחייב את
הוועדה לבח י רת הצעות להתייחס ל א רק ל מחיר חיוב הליסינ ג החודשי אלא לבחון
את מכלול הפרמטרים המשפיעים על המחיר הסופי לחיוב  .להלן שתי דוגמאות:
 . 1כל חברת ליסינג מגבילה את כמות הק"מ השנתית שניתן לנסוע בכל רכב ב התאם
להסכם שנחתם עם משכ"ל .
במקרים של חריגה בק"מ בסוף התקופה ,באם הרשות שוכרת יותר מרכב אחד
הרי ש חברות הליסינג מאפשרות לקזז בכמות הק"מ בין הרכבים השונים
והמכסה נקבעת לפי סך כל הק"מ המוקצים לכלל הרכבים.
מכיוון ש המועצה שוכרת רכבים ממספר חברות הנ"ל מגביל את יכולת התמרון
של המועצה בקיזוז ק"מ  ,פרמטר שיש לקחת בשקלול הוועדה בעל משמעות
כספית לא מבוטלת .
 . 2ככלל נקבע בהסכם בין חברות הליסינג למועצה כי במידה והמועצה מחזירה רכב
ליסינג לפ נ י תום תקופת השכירות (  36חודשים) עליה לשלם פיצוי של מספר
חודשי שכירות . 3סעיף  14.4לנספח א' – תנאי ההתקשרות עם חברות הליסינג

2
3

הועדה נקראת על שם  4חבריה ,הכוללים את נציג היחידה המזמינה ,מזכיר המועצה ,יועמ"ש וגזבר.
מספר החודשים נקבע לפי פרק הזמן במהלך תקופת השכירות .ביטול הסכם בשנה הראשונה יגרור פיצוי של  3חודשי
שכירות ,בשנה השנייה  2חודשי שכירות בשנה השלישית חודש אחד ובמחצית השנייה של השנה השלישי חצי חודש.
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קובע כי במידה והמועצה שוכרת מעל  11רכבים (מאותה חברה) החזרת רכב אחד
אינ ה מחייבת את המועצה בתשלום נוסף או פיצוי.
הביקורת לא מצאה תיעוד שפרמטרים אלו ו /או אחרים היו על שולחן הוועדה
בבואה לקבל ההחלטה הכדאית ביותר לבחירת ההצעה הזולה והטובה ביותר
למועצה .הביקורת סבורה כי בהעדר בדיקת כלל הפרמטרים יכול ש וועדת הארבעה
קיבלה החלטה שאינה בהכרח הטובה ביותר והזולה ביותר כמו גם האפשרות
להוזלת מחיר שעשויה המועצה לקבל במידה והייתה בוחנת השכרת רכבי המועצה
מחברה אחת או שתיים  ,לא נבדקה .
קצין הבטיחות בתעבורה ציין בהתייחסותו :כי כמדיניות הועדה בוחרת את ההצעה
הזולה ביותר ולכן אין אחידות החברת הליסינג ברכבים השונים .

המלצה
מומלץ כי בפני הוועדה יוצג מלוא המידע הקשור בעסקת הליסינ ג בבואה לקבל את
ההחלטה הטובה ביותר  ,מידע המתייחס לא רק את המחיר החודשי הקבוע ,אלא
מכלול הפרמטרים המשפיעים על ה מחיר הכולל של העסקה :מחיר חודשי ,מחיר
לחריג ת ק"מ ויכולת קיזוז בין רכבי המועצה ,הנחה כמותית של עסקה עם מס' גדול
של מכוניות מול חברה אחת או שתיים במקביל ועוד' .

 . 10בחינת ניהול ו קריטריונים ל הקצאת רכב ליסינג לעובדים

תקן לביקורת
חוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 41/2111להלן  -חוזר המנכ"ל) עוסק  ,בין היתר  ,באמות
מידה לתשלום הוצאות החזקת רכב וכן ל הקצאת רכב צמוד לרשות נושאי משרה
לצורך מילוי תפקידם ,אם הדבר נדרש לפי דרישות התפקיד ,ואם ניתן אישור לכך
מגזבר הרשות בצירוף תחשיב לבדיקת כדאיות כלכלית. 5
חוזר מנכ"ל מס'  , 551פברואר  2117של מרכז השלטון המקומי הוגדרו בעלי
התפקידים שניתן להקצות להם רכב צמוד ו סיכום הקצאות רכב לעובדים בכירים
כמפורט להלן:


3
5

מנכ"ל/מזכיר ,גזבר מבקר ,מהנדס רשות מקומית ויועמ"ש ברשות :רכב במחיר –
עד  175אלש"ח (כולל תוספות) או רכב היבריד י עד  181אלש"ח .

חוזר מנכ"ל מ - 11.2.11-חוזים אישיים להעסקת נושאי משרה ותפקידי אמון ברשויות מקומיות שנחתמו לאחר
ה.1.1.2111 -
בחוזר מנכ"ל נושאי משרה אלה הם מנכ"ל או מזכיר המועצה ,גזבר ,יועמ"ש ,מהנדס הרשות ,מבקר הרשות ,וכן
מנהל מחלקת חינוך.
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מנהלי אגפים/ראשי מנהלים /סמנכ"לי ם  ,וטרינר רשות מקומית :רכב במחיר עד
 144אלש"ח(כולל תוספות) ,לרבות רכב היבר י די.



מנהלי מחלקות  -רכב במחיר עד  137אלש"ח (כולל תוספות) ,או רכב היברידי עד
 141אלש"ח.

בחינת כדאיות  -כאמור  ,חוזר מנכ " ל משרד הפנים איפשר הקצאת רכב לעובדים
בכירים לאחר בדיקת כדאיות כלכלית זאת מאחר והרשות הינה גוף ציבורי יש לנהוג
משנה זהירות בכספי ציבור  ,כמו כן  ,מבנה השכר הקשיח של הרשויות המקומיות
קיים על מנת למנוע הענקת שכר מעבר למוגדר בחוקי העבודה .
האישור להענקת רכב צמוד בהתאם לבדיקת כדאיות כלכלית ניתן בתחילת שנות
האלפיים  .לאור השינויים במחירי הדלק ובמחיר י הרכבים  ,הרי ש תחשיבים שהראו
בעבר כדאיות כלכלית בעבר אינם רלוונטיים לנתוני השוק כיום .

ממצאים
מבדיקתנו עולה כי המועצה מקצה רכבים צמודים גם לעובדים שאינם מוגדרים
כנושאי משרה  ,מנהלי אגפים או מנהלי מחלקות כפי שהוגדרו על ידי משרד הפנים .
להלן בדיקה מדגמית שבחנה התאמת סוג הרכב לחוזר משכ"ל וחוזר משרד הפנים :
סוג
הרכב

מחיר
מחירון

האם מחיר הרכב
שהוקצה תואם
להנחיית חוזר
המנכ"ל ?

מספר רכב

שנתון
הרכב

2016 84-134-39

יונדאי
I-20

113,511

מחיר הרכב עומד
ברף התחתון למנהל
מחלקה

2116 84-133-39

יונדאי
I-20

113,511

מחיר הרכב עומד
ברף התחתון למנהל
מחלקה

2015 49-061-34

פולקסו
וגן
ג'טה

135,111

מחיר הרכב עומד
ברף התחתון למנהל
מחלקה

2014 21-165-31

יונדאי
I-20

113,511

מחיר הרכב עומד
ברף התחתון למנהל
מחלקה

2016 53-506-38

סקודה
יטי

133655

מחיר הרכב עומד
ברף התחתון למנהל
מחלקה
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מהטבלה לעיל עולה בין השאר כי :
 . 1המועצה מקצה רכבים לעובדים ממגוון העשייה הרשותית ו שלא ע " פ מדיניות
סדורה התואמת את הוראת חוזרי משכ"ל .
 . 2בניגוד לקריטריונים שנקבעו באוגדן השירות לא נמצאו ברשות הגזברות
תחשיבי כדאיות כלכלית לעסקאות הליסינג שנעשו במהלך שנת  . 2017נציין כי
המועצה מחויבת על פי הסכמים עם העובדים לשלם אחזקת רכב בלבד  ,אין כל
חובה להעניק רכב צמוד  ,אלא בכפוף לכדאיות כלכלית  .הביקורת מציינת כי
ההערה הנ"ל הועלתה על ידי מבקר המדינה בדו ח על הביקורת בשלטון המקומי
לשנת  2014וטרם תוקנ ה .

קצין הבטיחות בתעבורה מסר לביקורת כי במקר ים בהם הרכב אינו משמש
את העובד לצורכי עבודה הוא נהג לבצע בדיקת כדאיות כלכלית בין הוצאת
תשלום אחזקת רכב לעובד לבין ההוצא ות בגין שכירת הרכב והוצאות
הדלק ,אולם הוא לא שמר תיעוד לכך.
קצין הבטיחות בתעבורה מסר עוד כי לעיתים ישנם פרמטרים שונים
המשפיעים על ההחלטה להעניק רכב צמוד לעובד ,גם אם מבחינה כלכלית
לכאורה אין הצדקה לכך .כך לדוגמה ,במידה והעובד נזקק לעיתים להגיע
ברכב פרטי לאזור מרוחק לצורכי עבודה דחופה ומידית  ,יש חשיבות להעניק
לעובד רכב צמוד ,הן בשל העובדה שהוא ירגיש מחויבות להגיע לקריאה
הדחופה והן בכדי למנוע ממנו את הלבטים שבשימוש ברכבו הפרטי ומציאת
פתרונות חלופיים במקום להגיע לקריאה ברכבו הפרטי.
הביקורת מציינת כי ככלל יש לפעול על פי ההנחיות המחייבות .יתרה מכך,
במידה והעובד נדרש להגיע לקריאה דחופה כאשר מדובר על חלק מביצוע תפקידו
המוגדר עליו לבצע זאת ללא היסוס ,הן במידה ונקבע לו רכב צמוד כחלק מתנאי
העבודה והן אם לאו .הנ"ל אינו צריך להילקח בחשבון במסגרת השיקולים
שבבדיקת כדאיות הענקת רכב צמוד לעובד.

המלצ ות
 . 1על וועדת הארבעה לבחון הענקת רכב לכל בעל תפקיד באופן פרטני וכי
נעשתה בדיקה כלכלית כדאיות כלכלית ל מועצה  ,לחלופין מומלץ לקבוע סוגי
רכב ספציפיים לכל קבוצת זכאים שרק ממנה יוכל העובד לבחור רכב  ,זאת
לאחר בחינה כי סוגי הרכב הנ " ל עומדים בקריטריונים כולל כדאיות כלכלית .
 . 2כל חריגה מנוהל זה תאושר על ידי ועדת חריגים ייעודית ובאישור ראש
המועצה ,לאחר בחינת מכלול השיקולים והצגתם לחברי הועדה.
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 . 3מומלץ לבצע בדיקת כדאיות כלכלית מדוקדקת של כדאיות חלופה אחת על
פני רעותה בטרם קבלת ההחלטה  ,כמתחייב בחוזר המנכ"ל טרם הענקת רכב
לעובד ( פרט למקרים חריגים בהתאם לנוהל שייקבע ) .
 . 4הבדיקה תאושר על ידי גזבר המועצה ותתועד לצורכי בקרה ומעקב.

יצוין כי בימים אלה נערכת בדיקה על ידי לגבי כל ל הרכבים במועצה
שבעקבותיה יפורסם דוח נפרד בהמשך.
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 . 11חשבונות והתחשבנות מיום ההתקשרות

תקן לביקורת
המועצה התקשרה עם חברות הליסינג על בסיס המכרז שנערך על ידי משכ"ל,
במסגרתו נקבעו התנאים והתמורה שתשלם המועצה לחברו ת הליסינג.
ממצאים
קצין הבטיחות בתעבורה מסר כי בדיקת החשבוניות מבוצעת על ידי מחלקת הנהלת
החשבונות של משכ"ל .החשבון נבדק בהתאם לתנאי ההסכם עם חברות הליסינג בכל
הפרמטרים המרכיבים את החיוב .לאחר בדיקת החשבון מעבירה משכ"ל תעודת
חיוב למועצה .התעודה מאושרת על ידי קצין הבטיחות בתעב ורה ומועברת לרישום
בהנהלת החשבונות.
מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת נמצא כי קצין הבטיחו ת בתעבורה מקפיד לאשר
כל חשבונית בחתימת ידו .מהבדיקה עולה עוד כי קצין הבטיחות בתעבורה מציין
לעיתים את תאריך האישור בסמוך לחתימתו ולעיתים לא .לצורכי בקרה ואחידות
מומלץ להקפיד לציין את תאריך האישור בסמוך לחתימתו.
קצין הבטיחות בתעבורה מסר לביקורת כי משכ"ל מבצעת בדיקה מקיפה של
חשבונית החיוב שהעבירה חברת הליסינג מכל ההיבטים כך שהוא מאשר את תעודת
החיוב ללא בדיקה ואף אינו מקבל את החשבונית כלל .המשמעות היא שבדיקת
החשבוניות מבוצעת על ידי גורם חיצוני למועצה ו האישור של הגורם מטעם המועצה
למעשה הינו לצרכים פרוצדורליים בלבד.
המלצה
לצורכי בקרה ומעקב מומלץ כי גורם מטעם המועצה המקומית יבצע בדיקה נוספת
של חשבונית החיוב שהועברה מחברת הליסינג.

 . 12דלק

כללי
המועצה מפעילה תחנת דלק עצמית  ,לצורך כך המועצה ביצעה מכרז פומבי  .כל רכבי
הליסינג מתדלקים בתחנת הדלק של המועצה .
לרכבים המתדלקים בסולר צריכת הדלק הממוצעת עומדת על כ  -על כ  55,111 -עד
 65,111ליטר סולר בחודש .
לרכבים המתדלקים ב בנזין צריכת הדלק הממוצעת עומדת על כ  14,111 -ליטר בנזין
בחודש .
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לביקורת נמסר כי המחיר שקיבלה המועצה לסולר זול משמעותית בהשוואה
לדלקנים ועומד על כ  ₪ 1.5 -לליטר סולר  ,לעומת הוזלה קטנה בבנזין ביחס
לדלקנים.
למועצה עובד המתפעל את תחנת הדלק .
כל רכבי המועצה מתדלקים בתחנה למעט אוטובוסים  ,הרכב ראש המועצה וסגני ו ,
להם מותקן בנוסף דלקן חיצוני ומורשים לתדלק בכל מקום.
מנהל האגף ועובד תחנת הדלק מחזיקים בנוסף בכרטיס תדלוק (אשראי) למקרים
בהם הדלקן לא תקין.
ממצאים
לא ברור האם המועצה לקחה בחשבון בעת החלטתה להפעיל תחנת הדלק במועצה ,
גם שיקולים סביבתיים מעבר לשאלת המחיר לליטר דלק למועצה.

מהביקורת עולה כי לא קיים ניהול ומעקב אמין אחר קיום חריגים בנתוני דוח הדלק
כלומר ,ה מוע צה אי נה בודקת לדוגמא :בדוח חריגים אם קיים חשש לשאיבת דלק
מטנק הדלק.
נציין כי קיים בשוק מדיד אלקטרוני המתקינים אותו בתחתית טנק הדלק והוא
משדר כל שינוי במצב הדלק במיכל .
המלצות
מומלץ כי תיבחן הצדקת המשך תפעול תחנת הדלק המועצתית גם לנוכח חשש
לזיהום קרקע ומי תהום בסביבתה ,וחשש לבטיחות תפעולה ולאיכות הפיקוח של
ניפוק הדלק ממנה.
מומלץ ל נהל דוח מעקב אחר צריכת דלק ברכבי המועצה.

 . 13תאונות דרכים והטיפול בהם

תקן לביקורת
סעיף  7.1פרק ב' להוראות קבע לקצ ין הבטיחות בתעבורה של משרד התחבורה קובע
את חובת קצי ן הבטיחות בהוצאת נוהל מנחה לכללי התנהגות בתאונות דרכי ם  ,נוהל
אשר יובא לידיעת כל הנהגים במועצה ויחייבם.
כמו כן סעיף  ( 7פרק ב ) קובע את חובותיו של קצין בטיחות בתעבורה במקרה של
תאונה .
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במקרים בהם נקבע כי נהג הרכב של המועצה הינו הגורם לתאונה עליו לשאת
בתשלום ההשתתפות העצמית .שיעור ההשתתפות נקבע בנוהל קבלת רכב צמוד של
המועצה.

ממצאים
מבדיקה שערכה הביקורת אחר מילוי חובותיו של קצין בטיחות עולה ,כדלקמן:
מס ' ד

מס' ההנחיה

המטלה

קיום המטלה

1

)1(7

הוצאת נוהל מנחה את נהגי המועצה באשר
לכללי התנהגות בעת קרות תאונת דרכים .

תקין

2

)2(7

הבאה לידיעת הנהגים החובות המוטלות
עליהם ע"פ תקנות  144-146המסדירות את
התנהגות הנוהג ברכב בעת תאונה

תקין

3

)4(7

חקירה
הבטיחותי

מההיבט

תקין

4

)5(7

חיוב הנהג המעורב בתאונה למלא דוח
תאונה.

תקין

5

)9( 7

רישום הממצאים והמסקנות ע"ג טופס
מיוחד ובכרטיס נהג

לא תקין

6

) 11 ( 7

ניהול תיק תאונות.

לא תקין

7

) 11 ( 7

יידוע ההנהלה על פרטי התאונה.

לא תקין

8

3 ) 11 ( 7

שיחזור התאונה עם הנהג תוך הבהרה מה
היה עליו לעשות כדי למונעה

לא תקין

של

אישית

תאונות

השתתפות עצמית
עוד עולה כי הנוהל קובע כללים לגבי השתתפות העובדים בתשלום ההשתתפות
ה עצמית לגבי רכבים צמודים בלבד באופן שבגין תאונה ראשונה העובד משתתף ב -
 51%מסכום ההשתתפות העצמית והחל מהתאונה השנייה העובד משלם את מלוא
הסכום.
מהביקורת עולה כי המועצה פועלת בהתאם לנוהל למעט נהגי אוטובוסים ומשאיות .

ק צין הבטיחות בתעבורה מסר לביקורת כי נהגי האוטובוסים והמשאיות אינם
נושאים בתשלום ההשתתפות העצמית בכל מקרה ללא תלות במספר התאונות
בהם מעורב כל נהג .המועצה תספוג את תשלום ההשתתפות העצ מית בכל
מקרה כשמדובר על נהגי משאיות או אוטובוסים.
תאונות דרכים
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להלן גרף המתאר את מס' תאונות הדרכים בחתך לפי שנים.
מספר תאונות בחתך לפי שנים
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מה נתונים עולה כי קיימת מגמת ירידה של מספר תאונות דרכים משנת  2116אך לא
מובהקת דיה  ,הנתונים לשנת  2117משקפים את הרבע הראשון של השנה בלבד .
הביקורת מעירה כי במסגרת הצגת מטרות ויעדי אגף הרכב לביקורת ,לא מצאנו כי
האגף הציב לעצמ ו יעד להפחית את מספר התאונות .
המלצות הביקורת
להציב יעד להפחית את מספר התאונות במסגרת יעדי האגף לשנים הבאות  ,בין היתר
באמצעות הדרכים הבאות:
 בתחום ההדרכה  -השתלמות נהגים . בתחום הרכב הקפדת האגף על תקינות ובטיחות הרכבים . בתחום האנושי  -במגמה להגברת מוטיבציה ומודעות בקרב הנהגים  ,מומלץ להכריזבמעמד השנתי של עובד מצטיין  ,גם על " נהג מצטיין ".

22

ניהול רכבי המועצה מטה יהודה – דוח סופי

 . 14קצין בטיחות בתעבורה

תקן לביקורת
א  .תקנה  579א לתקנות התעבורה  ,תשכ " א  . 1961 -מגדירה את החובה בהעסקת קצין
בטיחות בתעבורה  .רשות מקומית אשר בבעלותה אוטובוס או מפעילה מ 41 -
רכבי נוסעים פרטיים  ,רכבי עבודה או רכב מסחרי שמשקלם ( הכולל המותר ) עד
 3,511ק " ג או מפעילה עד  21אוטובוסים  ,מוניות  ,רכב סיור  ,רכב מסחרי
שמשקלם ( הכולל המותר ) עולה על  3,511ק " ג או מפעילה מ  21 -כלי רכב משני
הסוגים  ,צריכה להעסיק קצין בטיחות ב תעבורה.
להוראות המלאות ראה נספח א'
ב  .להלן הוראות תקנה  585מתקנות התעבורה המחייבת את הנהלת המועצה להביא
ליישומן באמצעות קצין הבטיחות :

ממצאים
מבדיקת הביקורת עולה כי המועצה מעסיקה קצין בטיחות ב תעבורה כנדרש,
שאחראי על ניהול צי הרכב ,בין היתר :חידוש ר י שיונות וביטוחים לרכבים ,ביצוע
טיפולים שוטפים ותיקונים וכד' .נמצא כי קצין הבטיחות עובד במשרה מלאה כנדרש
מאת משרד התחבורה .
בדיקותיו מתבצעות בתדירות חודשית ע " ג טופס ייעודי  .לביקורת נמסר כי הממונה
על קצין הבטיחות במועצה הוא ראש המועצה.
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נמצא כי אין נוהל כתוב המפרט את קשרי העבודה ויחסי הגומלין בין קצין
הבטיחות ל ממונה  .לא מתבצע דיווח שוטף על הנעשה בצי הרכב ,כך שלמעשה לא
מתקיימת בקרה על קצין הבטיחות בתעבורה.
המלצות
על קצין הרכב ל פרט את הפעולות המתבצעות על ידו  ,לדווח עליהן לממונה ,ו ל וודא
אחת לתקופה שתיקבע ,שכל נהג ברכב המועצה כשיר במלוא הנדרש לנהיגתו כדין .

 . 15התקשרות לביצוע רכישות ושירותים לרכבי המועצה

תקן לביקורת
המועצה מטפלת ברכבי המועצה שאינם בהסכם חכירה במוסכים מורשים.
על פי תקנות המכרזים ,כל רכישה מעל הסכום שנקבע בתקנות ומתעדכן מידי תקופה
מחויב במכרז זוטא /פומבי בהתאם לגובה הסכום( .מכרז באמצעות פנייה למספר
ספקים על פי בחירת הרשות) .נכון לחודש ינואר  2115רכישה מעל לסכום של
 ₪ 142,311מחויבת במכרז זוטא  .נכון לחודש ינואר  2116הסכ ום המעודכן הינו
.₪ 141,111
ממצאים
מעיון בנתוני הנהלת החשבונות המועצה התקשרה עם מספר מוסכים בסכומים
משמעותיים .להלן מספר דוגמאות:
מספר כרטיס
הנח"ש

אופן ההתקשרות
המחויב

שם המוסך

היקף התקשרות
בשנים 2015-2012

6319111111

מרכז
קלינטון
שירות רכב בע"מ

1,183,773

מכרז פומבי

6311121111

כרמל פחחות וצבע
לרכב

159,198

פנייה לקבלת
הצעות מחיר

6318192111

צומת המהפך

341,752

עריכת מכרז זוטא

6313575111

מוסך דיזל הר  -טוב
בע"מ

)*( 325,525

עריכת מכרז זוטא

(*) בשנת  2115בלבד

מבדיקת הביקורת עולה כי לא נערך מכרז לבחירת המוסכים שבהם יבוצעו טיפולי
הרכבים .ככלל ,הטיפולים מבוצעים במוסכים מרכזיים על פי מדיניות שמנהיג
קצין בטיחות ה תעבורה של המועצה .הנ"ל מסר לביקורת כי לאור ניסיונו רב
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השנים הוא רואה יתרון גדול לביצוע הטיפולים במוסך המרכזי מהיבטים רבים,
בניהם :מקצועיות ,אמינות ,שירות ,אחריות וכדומה.
הביקורת מעירה כי פרט לעובדה ש על פי היקפי ההתקשרות לטיפול ברכ ב ים מחו יבת
המועצה בפרסום מכרז טרם ההתקשרות בחינת הצעות ממספר מוסכים עשוי להוזיל
באופן משמעותי את עלויות הטיפול והאחזקה של רכבי ה מועצה.
המלצה
יש לבצע מכרז פומבי לבחירת המוסכים שיספקו שירות לרכבי המועצה ולהתקשר
עם בהסכם חתום.

 . 12אישור תשלו מים למוס כים
תקן לביקורת
קצין הבטיחות בתעבורה הינו הגורם האחראי על ביצוע טיפולים לרכבים .טרם
העברת רכב לטיפול במוסך פונה קצין הבטיחות בתעבורה למוסך להזמנת הטיפול.
החשבוניות בגין הטיפולים במוסכים מועבר ות לידי קצין הבטיחות בתעבורה לבדיקה
ואישור העבודה לתשלום.
ממצאים
מבדיקת הביקורת עולה כי קצין הבטיחות בתעבורה או מי מטעמו אינו נמצא
במוסכים בפועל בכדי לעשות בקרה על עבודת המוסך ולוודא כי העבודות שבוצעו
אכן היו נדרשות.
הביקורת מעירה ,כי לאור היקף ההוצאות המשמעותי ל מוסכים נהוג ברשויות
אחרות למנות גורם שיסייר בין המוסכים ויוודא כי העבודות מבוצעות בהתאם
לנדרש בלבד וכי לא מבוצעות עבודות שאינן נדרשות.
המלצה
מומלץ למנות גורם מקצועי במועצה (כגון :שמאי) שיגיע למוסכים מעת לעת ויוודא
כי העבודות בגינן מחויבת המועצה אכן בהתאם להזמנת העבודה ולנדרש ברכבים
טרם אישור החשבוניות לתשלום  ,הן לפני ביצוע העבודה והן לאחריה .

 . 17התקשרות לרכישת צמיגים
תקן לביקורת
צמיגי רכבים מטבעם מבלים ומתכלים ובכל רכב יש להחליף צמיגים אחת לתקופה .עלות
הצמיגים משתנה בהתאם לגודל הצמיג ,חתך הרוחב וכד' בהתאם לסוג הרכב .על פי כללי
מינהל תקין ולצורכי יעילות וחיסכון יש לנהל את ההתקשרות עם ספקי הצמיגים באופן
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מושכל ולבחור את ספק הצמיגים מבין מספר ספקים על פי פרמטרים שייקבעו על ידי בעלי
התפקידים האחראים על אחזקת הרכבים במועצה.
עיון בנתוני הנהלת החשבונות של המועצה מעלה כי היקף ההתקשרות  1-7/17עם ספקי
הצמיגים הסתכם לסך של .₪ 177,792
ממצאים
הוצאות צמיגים בפילוח לפי ספקים 1/1/17-31/7/17

צומת המהפך,
108,755

120,000
100,000

פנצרית יוסי
בע"מ68,381 ,

80,000
60,000
40,000

פנצריית אביב
החדשה בע"מ,
293

20,000

מוסך קיבוץ
צובה363 ,

0
פנצרית יוסי בע"מ

פנצריית אביב
החדשה בע"מ

מוסך קיבוץ צובה

צומת המהפך

מבדיקת הביקורת עולה כי המועצה רוכש ת את הצמיגים לרוב מ מוסך צומת המהפך
ולעיתים מפנצ'רי ית יוסי
קצין הבטיחות בתעבורה מסר לביקורת כי בכל הקשור לרכישת צמיגים הוא ביצע
הליך של קבלת הצעות מחיר לפני מספר שנים במסגרתו פנה ל  3 -פנצ'ריות הפועלות
באזור המועצה האזורית וקיבל הצעות מחיר .לאחר קבלת הצעות המחיר הוא בחר
את ההצעה הזולה ביותר והשווה אותה בין כל הפנצ'ריות כך שכולן מספקות צמיגים
למועצה במחיר אחיד והוא בוחר את הספק על פי זמינות הצמיג.
מבדיקה מדגמית של המחיר אותו משלמת המועצה בגין רכישת צמיגים עולה כי
המחיר גבוה ביחס למחיר שנבדק על ידי הביקורת.
כך לדוגמה ,המועצה רכשה צמיגים בגודל  315/81/22.5של חברת קונטיננטל במחיר
של  + ₪ 1,981מע"מ לצמיד וצמיגים של חברת בריג'סטון במחיר של + ₪ 2,111
מע"מ לצמיג .מבדיקה שערכה הביקורת התקבלה הצעה לרכישת צמיג מאותו גודל
של חברת דנלופ ,צמיג ברמה זהה לשתי החברות האמורות ,במחיר של + ₪ 1,611
מע"מ ,מחיר זול ב כ  21% -מהמחיר שהמועצה רכשה את הצמיגים .הנ"ל ממחיש את
האפשרות של המועצה לחסוך במחירי הצמיגים (לכל הפחות ב כ  , ) 21% -במידה
והייתה נערכת פנייה לקבלת הצעות מחיר מחודשת מידי ת קופה ממספר ספקי
צמיגים.
המלצה
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יש לפעול לבחירת ספק לרכישת צמיגים לאחר תהליך של פנייה לקבלת הצעות על פי הוראות
החוק הרלוונטיות למכרזים ברשויות המקומיות.
בדיקת מחירי הצמיגים
מעיון במדגם חשבוניות עולה כי אין אחידות בסוג הצמיג שנרכש לכל רכב ,המועצה מזמינה
צמיגים מסוגים שונים לאותם רכבים .להלן מספר דוגמאות:
סוג הרכב

מספר רכב

דגם הצמיג

פינוי אשפה

61-417-13

פינוי אשפה

60-477-13

תאריך
הרכישה

חתך הצמיג

עלות צמיג
 ₪לפני מע"מ

קונטיננטל

5/9/16

315/81/22.5

1,981

בריג'סטון

26/11/15

315/81/22.5

2,111

היפלאי

2/8/16

315/81/22.5

1,311

קונטיננטל

9/9/16

315/81/22.5

1,981

האולוס

27/9/16

315/81/22.5

1,311

הביקורת מציינת כי רכבי פינוי אשפה מטבע הדברים מבצעים נסיעות קצרות ,במהירויות
נמוכות ובדרכים שלעיתים אינן סלולות ועלולים להיות בהם אביזרים חדים .בשל כך קיים
חשש לתחלופה גבוהה באופן יחסי של הצמיגים ברכבים אלה כתוצאה מתקר ולרוב הצמיגים
אינן נשמרים לאורך זמן.
לאור האמור תמוהה ההחלטה להתקין ברכבי פינוי האשפה צמיגים מדגמים יקרים כגון:
קונטיננטל ובריג'סטון ,שהרי היתרון הגדול של צמיגים אלה הוא באורך בחיים של של הצמיג
ובעמידותו בנסיעות ארוכות ובמהירויות גבוהות ואילו אורך חיי הצמיג של רכבי פינוי
האשפה אינו גבוהו עקב תקרים הנגרמים כתוצאה מעצמים חדים בהם הצמיגים נתקלים
בשל אופי הנסיעות של רכבים אלה והדרכים בהם נוסעים.
מבירור שערכה הביקורת ברשות אחרת נמסר ,כי ברכבי פינוי האשפה הם נוהגים להתקין
צמיגים פחות יקרים בשל העובדה שישנה תחלופה גבוהה של הצמידים בשל תקרים לאורך
מסלולי הנסיעה של הרכבים הנ"ל והסיכוי הגבוה באופן יחסי להיתקל בעצמים שיחתכו את
הצמיד .בבירור שערכה הביקורת נמסר כי היתרון בצמיגים היקרים בא לידי ביטוי בעיקר
בנסיעות ארוכות בהן הצמידים של החברות קונטיננטל ,בריג'סטון ודומיהם עמידים יותר
לחום שנוצר בנסיעות אלה ,אולם אין יתרון אמיתי לצמיגים הנ"ל בסוג הנסיעות של רכבי
פינוי האשפה.
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המלצה
יש לבחון עלות תועלת ברכישת צמיגים יקרים לרכבי פינוי האשפה.
 . 18קבלה ובחינת נהג חדש
תקן לביקורת
הליך קבלת נהג חדש מחייב הליך של מכרז כמתחייב מהאופן בו מתקבלים עובדים חדשים,
בהתאם לצו המועצות האזוריות ואוגדן תנאי שירות.
ממצאים
מהביקורת עולה כי המועצה מפרסמת מכרז פומבי לקליטת נהגים .לאחרונה המועצה קלטה
נהג חדש ,לאחר שעמד בתנאי הסף.
מהביקורת עולה כי למועצה אין מנגנון של הכשרת נהגים חדשים וביצוע מבחן מעשי .עם זאת
נמצא כי קצין הבטיחות בתעבורה מנהיג תהליך חלופי להכשרת נהגים חדשים ,הכולל ליווי
הנהג בתחילת דרכו ,הן על ידי נהגים וותיקים והן על ידי קצין הבטיחות בתעבורה באופן
אישי.

קצין הבטיחות בתעבודה מסר לביקורת כי המועצה מעלה את תנאי הסף כתנאי מפצה על אי
הכשרת נהגים חדשים .כך לדוגמא :לגבי נהגי אוטובוס חדשים נדרש ניסיון של שנתיים
לפחות .בנוסף ,כל נהג חדש ,עובר סוג של הדרכה מעשית ומוצמד לו חונך במשך כ 14 -יום.
המלצה
יש לפעול בהתאם לנוהלי משרד תחבורה בנושא בחינת נהג חדש.
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 . 19הפיקוח על תקינות הרכב
להלן בדיקה בדבר הפיקוח על תקינות הרכב על פי הנחיות משרד התחבורה:
פיקוח על תקינות הרכב
הנורמה המחייבת
ניהול תיקי רכב

הממצא
תקין

ינהיג תיק לכל רכב בנפרד שבו ירשמו באופן כרונולוגי הטיפולים
והתיקונים שבוצעו בכלי הרכב הנוגע לעניין ,במשך כל תקופת
הפעלתו .יש לערוך חלוקה ומעקב אחר מכלולים בטיחותיים.
לא מתבצע

ביצוע תיקונים שוטפים
ינהיג וינהל טופס "רישום הודעות על ליקויים" שנתגלו ברכב

תקין

בדיקה לאחר תיקון
קצין הבטיחות אחראי לבדיקת הרכב לאחר התיקון ואישור
תקינותו.

תקין

ביקורות תקופתיות – טיפולים יזומים
קצין בטיחות אחראי אישית להנהגת וביצוע הביקורת התקופתית
לגבי כל כלי הרכב המופעלים

 . 20בחינת רכישת רכב היברידי
תקן לביקורת
רכב היברידי ,הוא רכב המשלב בפעילותו שני סוגי מנועים :מנוע בעירה פנימית "מסורתי",
בדרך כלל מנוע בנזין ,ולצד זה מנוע חשמלי .שני המנועים פועלים יחדיו ,כשאופן הפעילות
משתנה בהתאם לסוג הרכב.
הרכבים משפרים את נצילות הדלק בשל העובדה שמנוע הבעירה פועל פחות ,דבר העשוי
לחסוך בהוצאות הדלק העתידיות ,וכן מפחיתים את החומרים המזהמים שהוא פולט במהלך
הנסיעה.
לאור היתרונות האמורים הביקורת כדאיות רכישת רכבים היברידיים לעובדים במקום
רכבים בעלי מנועי בעירה כנהוג היום.
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ממצאים
הביקורת מצאה כי עלותו של הרכב ההיברידי גבוהה באופן משמעותי ביחס לרכב בעל מנוע
בעירה ,כך שהחיסכון הדלק עשוי לחסוך עלויות בטווח הארוך במידה ומדובר על צריכה דלק
גבוהה באופן יחסי.
עוד מצאה הביקורת כי על אף שהשימוש ברכב היברידי נחשב אקולוגי וידידותי לסביבה הוא
פולט קרינה בשל השימוש בחשמל ,דבר העלול להזיק לבריאותם של הנוסעים ברכב .הנ"ל אף
עלה מבדיקתו של קצין הבטיחות התעבורה והוא אף הפנה את תשומת לב הביקורת לכך.
מסקנה
לדעת הביקורת ,על אף שקיים סיכוי סביר לחיסכון בעלויות הרכבים בטווח הארוך ובכך
חיסכון לקופת המועצה ,הביקורת אינה ממליצה לעבור לשימוש ברכבים היברידיים בשל
החשש מפגיעה בבריאות הנוסעים ברכב.
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 . 21עיקרי הממצאים וההמלצות  -תקציר מנהלים
 .1לא נערך תקציב ייעודי מפורט לניהול מחלקת בטיחות בתעבורה אשר משמש את
המחלקה באופן שוטף לניהול מעקב אחר ההוצאות.
יש להעביר למחלקת הרכב את תקציב ההוצאות שהוגדר למחלקה בתחילת
השנה .על מנהל המחלקה לנהל מעקב שוטף אחר ביצוע ההוצאות במהלך
העבודה הרגיל ,לעדכן את ההוצאות מתוך הזמנות העבודה ו להגיש דיווח
תקופתי לגז בר המועצה של ביצוע התקציב כולל הסברים לחריגות או הוצאות
בלתי צפויות ,במידה ויהיו.

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
אין הערות.
 .2לא התבצע תכנון רב שנתי מסודר בנוגע לחידוש צי רכבי המועצה
מומלץ לבחון חידוש הצי לשנים הבאות לרבות שיקולי בטיחותו ,עלות  -תועלת
והתאמה ליעדי המועצה החזויים.

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
יש תכנון
התייחסות הביקורת לתגובת המנהל
תכנון רב שנת י צריך להיקבע על סמך תחשיבים המבוססים על עלות ההחלפה של
כלי הרכב שברשות המועצה ועל התכניות להגדלת תקן צי הרכב  ,אפיון כלי הרכב
ובחינת חלופות לפני ביצוע הרכישות  .לא נמצא שיש בידי מנהל מח' הבטיחות
תחשיב שלפיו נקבע התקציב  .לדעת הביקורת ,תכנון תקציבי כזה נחוץ כדי
להבטיח ניהול תקציבי אחראי ושימוש יעיל יותר במקורות .
 . 3בחלק ניכר מ תיקי הנהגים חסר טופס תוצאות מבחן נהיגה מעשי של הנהג
המורשה לנהוג ברכב ו העתק של תעודת הזיהוי ורישיון נהיגה בתוקף של
הנהגים המורשים לנהוג בכלי הרכב .
יש להבטיח ניהול ורישום מעקב בהתאם להוראות קבע ונהלי ם לקצין בטיחות
בתעבורה של משרד התחבורה ולהבטיח את התכולה המינימלית שתיקי נהג
ורכב צריכי ם להכיל.

התייחסות מנהל מח ' בטיחות בתעבורה
הנהגים שבתיקיה ם נמצאו חוסרים של טופס תוצאות מבחן הנהיגה  ,הינם נהגים
ותיקים שהתקבלו טרם ניהול המחלקה בראשותי.
לגבי צילומי ת.ז בתיקי הנהגים ,צילומים אלו קיימים בתיקי העובדים במחלקת
כוח אדם.
התייחסות הביקורת לתגובת המנהל
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לדעת הביקורת יש לרכז את המידע על כל ה נהגי ם במערכת ממוחשבת  ,כולל ת.ז
ולעדכן אותה בזמן אמת.

 .4המועצה בוחרת רכב ליסינג על פי פרמטר של מחיר חודשי בלבד .הביקורת לא מצאה
תיעוד שפרמטרים נוספים היו על שולחן הוועדה בבואה לקבל את ההחלטה הכדאית
ביותר לבחירת ההצעה הזולה והטובה ביותר למועצה.
מומלץ כי בפני הוועדה יוצג מלוא המידע הקשור בעסקת הליסינ ג בבואה לקבל
את ההחלטה הטובה ביותר ,מידע המתייחס לא רק את המחיר החודשי הקבוע,
אלא מכלול הפרמטרים המשפיעים על המחיר הכולל של העסקה :מחיר חודשי,
מחיר לחריגת ק"מ ויכולת קיזוז בין רכבי המועצה ,הנחה כמותית של עסקה עם
מס' גדול של מכוניות מול חברה אחת או שתיים ב מקביל ועוד' .

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
המידע מועבר במלואו לוועדה  -חוזה התקשרות אחיד עם כל הפרטים והתנאים.
התייחסות הביקורת לתגובת המנהל
ככל שכן מועבר ה מידע ,הרי שאין כל תיעוד לכך בפרו טוקולים של הוועדה.
הביקורת ממליצה לתעד את דיוני הוועדה במלואם.
 .5המועצה מקצה רכבים צמודים גם לעובדים שאינם מוגדרים כנושאי משרה ,מנהלי
אגפים או מנהלי מחלקות כפי שהוגדרו על ידי משרד הפנים .המועצה מקצה רכבים
לעובדים ממגוון העשייה הרשותית ושלא ע"פ מדיניות סדורה התואמת את הוראת
חוזרי משכ"ל.
על וועדת הארבעה לבחון הענקת רכב לכל בעל תפקיד באופן פרטני וכי נעשתה
בדיקה כלכלית כדאיות כלכלית ל מועצה  ,לחלופין מומלץ לקבוע סוגי רכב
ספציפיים לכל קבוצת זכאים שרק ממנה יוכל העובד לבחור רכב  ,זאת לאחר
בחינה כי סוגי הרכב הנ " ל עומדים בקריטריונים כולל כדאיות כלכלית .
כל חריגה מנוהל זה תאושר על ידי ועדת חריגים ייעודית ובאישור ראש המועצה,
לאחר בחינת מכלול השיקולים והצגתם לחברי הועדה.

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
הקצאת רכבי המועצה נעשית באישור ראש המועצה ולאח"כ אישור וועדת ה 4 -
בהשתתפות היועמ"ש.
התייחסות הביקורת לתגובת המנהל
הביקורת סבורה כי נכון להנהלת המועצה להיצמד לחוזרי משכ"ל באשר לזיהוי
הזכאים להצמדת רכבים לעובדים .
 .2בניגוד לקריטריונים שנקבעו באוגדן השירות לא נמצאו ברשות הגזברות תחשיבי
כדאיות כלכלית לעסקאות הליסינג שנעשו במהלך שנת .2017
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מומלץ לבצע בדיקת כדאיות כלכלית מדוקדקת של כדאיות חלופה אחת על פני
רעותה בטרם קבלת ההחלטה  ,כמתחייב בחוזר המנכ"ל טרם הענקת רכב לעובד
( פרט למקרים חריגים בהתאם לנוהל שייקבע )  .הבדיקה תאושר על ידי גזבר
המועצה ותתועד לצורכי בקרה ומעקב.

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
אין הערות
 . 7בדיקת חשבוניות החיוב החודשיות מחברות הליסינג מבוצעת על ידי גורם
חיצוני למועצה והאישור של הגורם מטעם המועצה למעשה הינו לצרכים
פרוצדורליים בלבד.
לצורכי בקרה ומעקב מומלץ כי גורם מטעם המועצה המקומית יבצע בדיקה
נוספת של חשבונית החיוב שהועברה מחברת הליסינג.

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
תעודות חיוב חב' ליסינג נבדקות על ידי מנהל המחלקה לפני העברתם לגזברות.
פרטי חשבונית מקור נמצאים בתעודת חיוב של משכ"ל.
התייחסות הביקורת לתגובת המנהל
יש לבצע בקרות מול הסכמי ההתקשרות ולבדוק את נכונות החיוב .ככל
ש הבדיקה מתבצעת ו החשבוניות נבדקות יש לתעד את הבדיקה .
 . 8לא ברור האם המועצה לקחה בחשבון בעת החלטתה להפעיל תחנת הדלק
במועצה גם שיקולים סביבתיים מעבר לשאלת המחיר לליטר דלק למועצה.
מומלץ כי תיבחן הצדקת המשך תפעול תחנת הדלק המועצתית גם לנוכח חשש
לזיהום קרקע ומי תהום בסביבתה ,וחשש לבטיחות תפעולה ולאיכות הפיקוח של
ניפוק הדלק ממנה.

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
התחנה מופעלת ע"י החכ"ל ,נעשו ובוצעו דרישות המשרד לאיכות הסביבה ע"י
חברת דלק הזכיינית.
 . 9לא קיים ניהול ומעקב אמין אחר קיום חריגים בנתוני דוח הדלק כלומר,
ה מועצה אי נה בודקת לדוגמא :בדוח חריגים אם קיים חשש לשאיבת דלק מטנק
הדלק.
מומלץ ל נהל דוח מעקב אחר צריכת דלק ברכבי המועצה.

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
המלאי בתחנת דלק באחראיות חב' הדלק וכל חוסרים על חשבונה.
התייחסות הביקורת לתגובת המנהל
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לדעת הביקורת ההתייחסות אינה מותאמת לכללי האתיקה ועקרונות מינהל
ציבורי תקין .רשות " מחו יבת" אמורה להטמיע בקרות והתנהגויות לקידום ערכי
הארגון.
 .11במסגרת הצגת מטרות ויעדי אגף הרכב לביקורת ,לא נמצא כי האגף הציב לעצמו יעד
להפחית את מספר התאונות.
מומלץ כי המועצה תציב יעד להפחית את מספר התאונות במסגרת יעדי האגף
לשנים הבאות .

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
ישנן יעדים להפחתת תאונות דרכים בשיתוף הרשות הלאומית וכן מיעדים
תקציב לנושא.
התייחסות הביקורת לתגובת המנהל
לדעת הביקורת ,לא מספיק לציין את הפחתת תאונות דרכים כיעד ,יש לנסח ו על
הכתב  ,לפרסמו להפיצו בקרב עובדי המועצה והנהגים בפרט ,כתוצאות מוגדרות ,
יש לקבוע קריטריונים למדידה ,ועליהם להיות תחומים בזמן.
 .11אין נוהל כתוב המפרט את קשרי העבודה ויחסי הגומלין בין קצין הבטיחות לממונה .לא
מתבצע דיווח שוטף על הנעשה בצי הרכב ,כך שלמעשה לא מתקיימת בקרה על קצין
הבטיחות בתעבורה.
על קצין הרכב ל פרט את הפעולות המתבצעות על ידו  ,לדווח עליהן לממונה,
ו ל וודא אחת לתקופה שתיקבע ,שכל נהג ברכב המועצה כשיר במלוא הנדרש
לנהיגתו כדין .

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
מדווח בפגישות עבודה שוטפות.
 .12לא נערך מכרז לבחירת המוסכים שבהם יבוצעו טיפולי הרכבים .ככלל ,הטיפולים
מבוצעים במוסכים מרכזיים על פי מדיניות שמנהיג קצין בטיחות התעבורה של
המועצה.
יש לבצע מכרז פומבי לבחירת המוסכים שיספקו שירות לרכבי המועצה
ולהתקשר עם בהסכם חתום.

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
אין הערות .מטופל בעקבות הערת הביקורת.
 .13קצין הבטיחות בתעבורה או מי מטעמו אינו נמצא במוסכים בפועל בכדי לעשות בקרה
על עבודת המוסך ולוודא כי העבודות שבוצעו אכן היו נדרשות.
מומלץ למנות גורם במועצה שיגיע למוסכים מעת לעת ויוודא כי העבודות בגינן
מחויבת המועצה אכן בהתאם להזמנת העבודה ולנדרש ברכבים טרם אישור
החשבוניות לתשלום.
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התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
קצין הבטיחות מגיע למוסכים בהתאם למהות התיקונים.
התייחסות הביקורת לתגובת המנהל
לדעת הביקורת יש לקבוע עיקרון מנחה להגעה למוסכים  .ככל שביקורים כאלה
מתקיים יש לתעד את הביקור.

 .14המועצה לא ערכה הליך פנייה מסודר לקבלת הצעות מחיר לבחירת ספק לאספקת
צמיגים.
יש לפעול לבחירת ספק לרכישת צמיגים לאחר תהליך של פנייה לקבלת הצעות על
פי הוראות החוק הרלוונטיות למכרזים ברשויות המקומיות.
 .15המועצה רוכשת צמיגים יקרים ,לכאורה שלא לצורך.
יש לבחון עלות תועלת ברכישת צמיגים יקרים לרכבי פינוי האשפה.

התייחסות מנהל מח' בטיחות בתעבורה
בשל הצורך לשמור על אחידות סוג הצמיג ,נרכשים צמיגי קונטינטל שהם
צמיגים מובילים.
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נספח א'  -הוראות קבע ונהלים לקצין בטיחות בתעבורה
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