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  .1998בשנת   
  
המטרה לבצע ביקורת מעקב אחר תיקו� הליקויי� ולבחו� את תיפקוד המערכת   .2

�  .כיו
  
א כללה בדיקה של עבודת המחס� והי. ז.הביקורת בוצעה במהל  חודש יולי ש  .3

לצור  קיו� הביקורת נערכו פגישות ע� מנהל ). אינוונטר(קיימא �והטיפול בציוד בר
  .מנהל המחס� ומנהלת האינוונטר, הרכש

  
  והערותיו, מנהל הרכש ואספקה לצור  התייחסותל הועברהטיוטת דוח הביקורת   .4

  .קיבלו ביטוי בגו& הדוח
  

  ממצאי�
  
  והאספקהתכנו� הרכש   .5
  

. מופעל תכנו� הרכש על בסיס רבעוני 2007החל ברבעו� הראשו� של שנת   .א
למחלקת הרכש , לפי פריטי�, היחידות השונות מגישות את צורכיה�

  .לפי פריטי� ומעבירה לאישור ועדת הרכש, המרכזת את הדרישות, ואספקה
  

לביקורת מתברר . אישור ועדת הרכש מאפשר לבצע הרכישות עבור הרבעו�   .ב
 אינו מעודכ� בנתוני� והוא ממשי�, המבצע את ההזמנות, שמנהל המחס�

  .י צרכי� נדרשי�"י הניסיו� ולא עפ"לבצע את ההזמנות עפ
כי בעיקבות , 07' ספט 10 �רכש ואספקה הודיע במכתבו מ' מנהל מח  

בנוס& יועברו למנהל , הביקורת הוחלט לצר& את מנהל המחס� לוועדת הרכש
  .קי התחזיות שיגיעו מיחידות העירייההמחס� העת

  
מגישה כל יחידה בקשה לטובי� או טופס הזמנת , ללא קשר ע� התכנו�  .ג

 �אביזרי� וחומרי� ממחס� העירייה ובו מצויני� הפריטי� המבוקשי
נדרשת חתימת מנהל , בטופס בקשת הטובי� החדש. והסעי& התקציבי לחיוב

בטופס ההזמנה ממחס� העירייה מנהל המחלקה וחשב האג& ואילו / האג& 
 חתימת, לדעת הביקורת דרושה. נדרשת חתימה של מנהל המחלקה בלבד

  י תקנה"עפ, כמו כ�. חשב האג� לצור� אימות ועדכו� הניהול התקציבי
רשימת המורשי� לחתו� כאמור  –) א( 23לפקודת העיריות סעי&  1.8           

  . ספקהודוגמאות חתימותיה� יועברו למנהל רכש וא
כ� שהמחס� עלול לנפק , רשימת המורשי� ודוגמאות החתימה אינ� במחס�

  .ג� לאלו שאינ� מורשי�
הוא חות� ביחד ע� , כי במקו� שיש חשב אגפי, מנהל רכש ואספקה הודיע  

  .מנהל המחלקה על טופס הזמנת אביזרי� וחומרי� ממחס� העירייה
  
  
  



  
  
  ניפוק טובי� מהמחס� העירוני  .6
  

לאחר שנבדקת היתרה התקציבית בסעי& , הטובי� מתבצע ניפוק  .א
  .התקציבי של היחידה

  
לאחר . י הגזברות"ע A-3הביקורת נוכחה בעת משיכת נייר צילו�   .ב

�, שמנהל המחס� בדק ומצא שאי� יתרה תקציבית בסעי& המתאי
 כעבור זמ� קצר שונה הסעי�. הודיע שאינו יכול לנפק את המבוקש

 אי� זה, לדעת הביקורת. רי ניקוי והנייר סופקהתקציבי לסעי� חומ
בהעדר תקציב נית� . ח תקציב חומרי ניקוי"נכו� למשו� נייר צילו� ע
  ).העברה מסעי& לסעי&(לבצע העברה תקציבית 

  ".ניתנה הנחייה לשיפור"כי , מנהל רכש ואספקה הודיע  
  

יוד י המחס� ואילו צ"ניפוק ציוד משרדי וכיבודי� מועבר למחלקות ע  .ג
�י "חשמל ומשק נמש  מהמחס� ע, אחר המיועד למחלקות מי

  .המחלקות
  
   גישה למחס�  .7

  
רק למנהל . אי� גישה למחס� לאנשי� לא מורשי�, בניגוד לביקורת קודמת

  .   המחס� וסגנו יש את מפתחות המחס� ורק ה� פותחי� ומנפקי� ציוד
  
   קטלוג פריטי�  .8
  

בנתוני� . פריטי� 2,500 � היו במחס� כ ,97בביקורת האחרונה שנערכה בשנת 
  .ללא תנועה כלל 593מתוכ� , פריטי� 1,225נמצאו רק  2006לסו& 

  
  היק� התנועות במחס�  .9
  

). ליו� 60( 14,830 �ב 97בביקורת האחרונה הסתכמו כל התנועות בשנת   
, )ליו� 36( 8,981 �ח האוטומציה ב"הסתכמו התנועות לפי דו 2006בשנת 

  . 40% �ירידה בכ
  
   תורנויות לאחר שעות הפעילות  .10

  
ולכ� לא ברור מה קורה א� , כיו� לא מתבצעת תורנות לאחר שעות הפעילות

�  .לאחר שעות הפעילות הרגילות, גור� כלשהו בעירייה זקוק לציוד מסוי
ל לשמש כונ� "י המנכ"כי עובד המחס� הוסמ  ע, מנהל רכש ואספקה הודיע

  .בעת הצור 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  ניהול המלאי  .11
  

כל פעולה , במחס� מנוהלת מערכת רישו� מסודרת ומאורגנת כיאות  .א
בוצעה ספירה , של כניסה וניפוק נרשמת והרישו� נעשה מיידית

  .במדג� של פריטי� והבדיקה תאמה את הרישו� במחשב
  

ח על כל התנועות שהיו "על מנת לבדוק את רמות המלאי נתקבל דו  .ב
   2006כ היו בשנת "בסה, פריטי�לפי  2006במחס� בשנת 

8,981  �  :כלהל�. תנועות ליו� 36 �תנועות לחודש ו 748תנועות שה
    

  ' מס
  'סד

  כ תנועות"סה  סוג התנועה
  ב  א

  469  כניסה למחס�  1
  8,053  ניפוק  2
  336  החזרות  3
  68  העברות  4
  41  גירעו� בספירה  5
  14  עוד& בספירה  6
  8,981  כ" ס ה   7

  

  בתנועה פריטי�  .ג
  

פריטי�  632מה� , פריטי� ע� מלאי 1,225כ "היו סה 2006בשנת   
כ "מתו  סה). 48.4%(פריטי� ללא תנועה   593 � ו, )51.6%(בתנועה 

היתה תנועה אחת ) 31% �כ(פריטי�  195 �ב, הפריטי� שהיו בתנועה
או , כשני שלישי� מהפריטי� שבמחס� היו ללא תנועה, כלומר. בלבד

, פעמית של פריט אחד�כניסה או יציאה חד(בלבד  ע� תנועה אחת
  ).במש  כל השנה

  

  מחיקת פריטי� מהמלאי  .ד
  

של גריעה מהמלאי ללא , לפי רישומי המחשב הסתכמו היק& הפעולות
רוב 1  189,000בס   2006בשנת , )העברות – 80תנועה מסוג (ניפוק 

, הציוד נגרע עקב הצור  בהשמדתו וחלק כתוצאה מתיקו� רישומי
  : י הדוגמא כדלהל�"עפ

  

מנהל . מכסי� 390נמחקו  6.4.06בתארי   � מכסי� לתעלות  )1
כדי לאחד את התעלות ע� , המחס� הסביר שהפעולה נעשתה

  .המכסי� לתעלות
) 25.7% �כ 200 � ו 8.5% �כ 101(שלטי�  301 – שלטי� שוני�  )2

  .שהועברו לדברי מנהל המחס� להשמדה
  

ה מהצור  בהשמדתו מקבלת אישור גריעת ציוד מהמלאי כתוצא
הפעולה , לעיל 1הוועדה לרכש ובלאי ואול� גריעה טכנית לפי דוגמא 

  .ללא אישור נוס&, י מנהל המחס�"מתבצעת ע
, שיאשר את הגריעה דרושה חתימה של גו� מאשר, לדעת הביקורת

 ללא, אי� לבצע גריעה, ללא ניפוק. אפילו שמדובר בגריעה טכנית
  .מ�אישור גור� מוס

  

  



  
  

  מתנות  .ה  
  

  שעו� , שעו� הוקרה: כגו�, במלאי נמצאו פריטי� המיועדי� למתנות    
  , פריטי� אלו הונפקו בעבר. סט תיקי� ועוד, יומ� אלקטרוני, למתגייס    

כיו� פריטי� אלו נרכשי� ישירות . בהנחיית לשכת ראש העירייה
דר  י הלשכה ואינ� עוברי� "מנוהלי� ע, העירייה' עבור לשכת ר

. הפריטי� מאוחסני� בקרטוני� במחס� העירוני. רישומי המחס�
י "ינוהלו ע, שהרישומי� על פריטי� אלו אי� זה רצוילדעת הביקורת 

  . אלא ימשיכו להיות מנוהלי� דר  המחס�, לשכת ראש העירייה
  כיו� נרכשי� פריטי� למתנות לפי, מנהל רכש ואספקה הודיע כי    
  דוגמת מתנות �למעט פרוייקטי� גדולי�  ,דרישה בודדת ולא מלאי   
   �  .למתגייסי

  

  ציוד מתכלה  .ו  
  

    1(  �  מתק� , )1 35(עכבר למחשב : בי� הפריטי� המתכלי� נכללי
 �, )1 145(ארו� עזרה ראשונה , )1 53(נייר לניגוב ידיי

, סכי� יפני גדול, )1 26(מקלדת , )1 69(קומקו� חשמלי נשל& 
  .מלח� בדיל ועוד

  

  בעלות כספית  דעת הביקורת מדובר בפריטי� בני קיימאל  )2    
 �לגביה�  ולכ� נדרש לנהל מעקבנמוכה א  במהות� רגישי
  .כמו על מוצרי� בני קיימא

  

  ציוד בהשאלה  .ז  
  

  , מפתח צינורות: במחס� מוחזקי� פריטי� שנועדו להשאלה  )1    
  .מוט ביוב ועוד, הלמניה, מכשיר לצביעת מבני�, רתכת ניידת

  

   לדעת הביקורת פריטי� אלו צריכי� להיכלל באינוונטר  )2    
  .לניפוק בהשאלה מעת לעת, המחס�

  

  מחלקת משק  .ח  
  

  המחלקה מושכת . הביקורת ערכה ביקור במחלקת המשק  )1    
לדברי מנהל . חומרי ניקוי ותיקוני� מהמחס� לצרכי המחלקה

  .המחלקה לא מחזיקי� מלאי במחלקה
    

  מחלקות מי� וחשמל  .ט  
  

  . רכישות עבור מחלקות מי� וחשמל מצומצמות מאוד  )1    
ארבע רכישות  2006עבור מחלקת מי� נרכשו במש  כל שנת 

ואילו עבור מחלקת חשמל ) מדי מי� וגומיות איטו�(קטנות 
). קטור'חוטי חשמל ופנס פרוז, אזיקוני�(רכישות  7היו 

, צמצו� הפעילות של מחלקות המי� והחשמל במחס� העירוני
ובע משינוי ארגוני לפיו מחלקות אלו מפעילות קבלני� נ

�שינוי ארגוני זה . במקו� הפעלת עובדי עירייה, לתיקוני
 ,לגבי הפעלת� ותיפקוד� של עובדי העירייה, מעורר תהיות

נושא זה ייבדק במסגרת ( שלכאורה נשארו ללא תעסוקה
  ).ביקורת נפרדת

  



  
  

    2(  �  נמצאו במגדיאל מחס� , בביקור שערכה הביקורת במתקני מי
חירו� קט� ואילו במתק� ברמתיי� מתעתדי� להכשיר מחס� 

�אי� פתרו� למיכלי� ועוקבי מי� הנמצאי� תחת כיפת . חירו
�, הביקורת התרשמה לטובה מהחזקת המתקני�. השמיי

�  .שנמצאו מסודרי� מאורגני� ונקיי
  

  של הינו מלאי  –) לעיל' סעי& ג( –עיקר המלאי ללא תנועה   )3    
,  כאמור, מחלקות מי� וחשמל שכתוצאה משינוי ארגוני

בדיקת . (המלאי עומד ללא תנועה שני� ומצרי  טיפול מיידי
     ).העברתו להשמדה/ מכירת המלאי לקבלני� / המלאי 

  

  מחלקת גני� ונו�  .י  
  

    1(  �  לדברי . מבצעת את הרכש שלא דר  המחס� לפי פרויקטי
  .קי� מלאי במחלקהלא מחזי, גני� ונו&' מנהל מח

  

   הביקורת בדעה שיש לבצע את כל הרכישות והניפוקי� דר�  )2    
    . המחס� המרכזי

  

  מדיניות ניהול מלאי  .יא  
  

  ב נלקח מדג� של פריטי� ובו פורטו בכל פריט  "המצ' בנספח א  )1    
ממדג� זה , כ צריכה שנתית"וסה, רכישות, הנתוני� על המלאי

  .ו� מלאי כנדרשלא היה תכנ, כי לרוב, עולה
  

רכישות מעל , הביקורת העלתה מקרי� של רכישות ללא צור   )2
לתקופה רבעונית ומלאי קיי� בפריטי� מסוימי� המוחזק 

רכישות לתקופה , לפי אמד� גס של הביקורת. ללא צור 
ברמה 1 אל&  150 �רבעונית בלבד יצמצמו המלאי בתנועה בכ

רייה על שנתית ויחסכו בריבית השנתית שמשלמת העי
  . הלוואות

הוא מתכוו� לצמצ� בהחזקת , מנהל רכש ואספקה הודיע כי  
ללא החזקת , י רכישה לפי דרישה"ע, מלאי� במידת האפשר

   .מלאי
  

  ספירת מלאי במחס� העירוני  .12
  

בנוכחות עובדי , 2006ספירת המלאי האחרונה בוצעה בסו& שנת   .א
 של מבקר העירייה ללא השתתפות נציג הגזבר ופיקוח, המחס� בלבד
הקובעת , )א( 26סעי& ' לפקודת העיריות פרק ד 1.8בניגוד לתקנה 

  .הצור  בהשתתפות נציג הגזבר בספירה ופיקוח מבקר העירייה
  

  1  9,724ועוד& בס  1  6,505תוצאות הספירה העלו גירעו� בס    .ב  
י מנהל המחס� "תוצאות הספירה הועברו ע, 1 3,219עוד& נטו בס  

  . ת ולאחר מכ� לעדכו� הספרי�לגזברו
, התקנה דלעיל קובעת שיש להעביר את התוצאות לועדת רכש ובלאי

  . להתאמת התוצאות לרישו�, להחלטה באלו פעולות לנקוט
  .בביקורת לא נמצאו הנחיות ועדת רכש ובלאי    
  להבא יעביר את תוצאות הספירה, מנהל רכש ואספקה הודיע כי    

              .לוועדת רכש ובלאי     
  
  



  
  
  

  בספירה נמצאו לא מעט פריטי� שתארי  ניפוק� האחרו� היה   .ג  
 �ללא תנועה ותארי  ניפוק ) 593(בתחילת העשור וכ� פריטי� רבי

מנהל המחס� מסר כי התריע בפני הממוני� שלו על . אחרו� לא ידוע
בפועל לא , אול�. והובטח לו כי תבוצע פעולה, מלאי רב ללא תנועה

  . נעשה דבר
כאשר ה� , עת הביקורת יש פג� בהצגת פריטי� אלו במלאילד

  .מספר רב של שני� כמלאי ללא תנועה –למעשה מלאי מת 
הוחלט לפני מספר חודשי� שהציוד , מנהל רכש ואספקה הודיע כי

המועסק , י קבל� המי�"ינוצל ע, המי�' שברובו יועד למח, ללא תנועה
  .י העירייה"ע

, בעיקבות זאת. צל את המלאי הקיי�התברר שהקבל� אינו מספיק לנ
  .מנהל הרכש מתכוו� למצוא פיתרו� יצירתי אחר

  

  כי ראוי ונכו� לבצע במהל  "בביקורת קודמת המליצה הביקורת   .ד  
, ספירות מלאי חלקיות של מלאי המחס�, י תכנית מראש"עפ, השנה

של ) ספירה(תהיה בקרה פיזית , כ  שבי� שתי ספירות שנתיות עוקבות
לדברי מנהל המחס� מבוצעת מדי פע� בקרה של ". פריטי המחס� רוב

�  .א  אי� רישו� ידני של ספירות אלו, מספר פריטי
אנו עורכי� פע� בחודשיי� ספירות ", מנהל רכש ואספקה הסביר

  ".מלאי מדגמיות
  .הספירות צריכות לקבל ביטוי ברישו� ודיווח, לדעת הביקורת

  
  ררישו� וניהול מצאי אינוונט  .13

  

  לא היה ניהול מסודר של  2006בשני� האחרונות ועד לסו& שנת   .א  
לפי , ספירה האחרונה נערכה(המצאי וג� לא בוצעו ספירות מצאי 

  ).המידע שהועבר לביקורת בתחילת העשור הנוכחי
  

, 2006כיו� יש רישו� מסודר של הרכישות שבוצעו החל מסו& שנת   .ב
בסו& השנה הנוכחית מתוכננת  .א  אי� עדיי� רישו� מלא של המצאי

רישומו וסימונו , שנמצא בעירייה, )אינוונטר(ספירה של כל המצאי 
  .כרכוש העירייה

תו  בדיקה פיזית של , י היחידות השונות בעירייה"הספירה תיער  ע
  .לצור  זה, י העובדת שנתמנתה לאחרונה כאחראית"המצאי ע

  

  נוגד את , רה מידי שנהאי ניהול רישו� המצאי כמו אי ביצוע ספי  .ג  
חוסר הניהול והרישו� , יתר על כ�. 'לפקודת העיריות פרק ה 1.8תקנה 

  . גרמו לכ  שלא היתה בקרה במש  שני� רבות על אינוונטר העירייה
לא יספיקו לבצע את כל  2007הביקורת א& חוששת שג� בשנת 

  ).סימונו וספירתו, זיהוי כל הציוד(התהלי  
מ "ע, ל העירייה"התערבות מנכת לנכו� לדרוש רואה הביקור, לפיכ 

במידת ,  שהמחלקה תבצע את רישו� המצאי והספירה באופ� מיידי
ת /לתגבר את המחלקה בעובד, ל"י שיקול דעתו של המנכ"הצור  ועפ

  . מיומ� עד לסו& השנה
  
  
  
  



  
  

ג� הספירה שהתבצעה , ראוי להדגיש כי לדברי מנהל המחס�
כפי , שתה בצורה מקצועית ויסודיתלא נע, 2000בסביבות שנת 

  .     שנדרש
יבוצע הנדרש  2007הביע תקווה שעד סו& שנת , מנהל רכש ואספקה

     .בתקנות
  
הינה ) אינוונטר(קיימא �התופעה של אי ניהול ורישו� ציוד בר  .ד

 ארוכת שני� ומופיעה כליקוי חמור עוד בביקורת הקודמת משנת
  .      מיידיות לתיקו� הליקויראוי על כ� לנקוט פעולות . 1998

  

  נהלי�  .14
  

  נהלי� לעובדי המחס�  .א  
  

  י מנהלת "הביקורת קיבלה לעיו� נהלי� שנכתבו כנראה ע  )1    
אל בעלי , הנהלי� לא הועברו למחס�. מחלקת רכש לשעבר

�כ  שלמעשה לא הופעלו , התפקידי� שהיו אמורי� לבצע אות
�, רכש הנוכחי' י מנהל מח"הובטח לביקורת ע. הנהלי

  .באופ� מיידי, שהנהלי� יועברו למנהל המחס�
  

  כי מספר פריטי� אינ� מעודכני� , מרפרו& בנהלי� נראה  )2    
�קיו� תורנות לניפוק חירו� מחו2 לשעות : כגו�, בנהלי
 שיטת ניפוק המיוחסת למחס� הקוד� ולא הנוכחי, הפעילות

ו� נוהל חיר) דלפק, דלת כניסה אחורית, סורגי�, דלת(
  .למחסנאי תור�

  

  , הנהלי� דני� בהכללה ואינ� מנחי� כיצד לבצע העבודה  )3    
  :לדוגמא

  
  

יש צור  , על מנת לעמוד בדרישות אלה" – 1.3סעי&   )א(
  ".  בשיטת איחסו� נכונה, בתכנו� ופיקוח על מלאי

        
  יש "ל "צ" אי� לנפק ציודי� ללא אישור" – 1.10סעי&   )ב(

חומרי� /י טופס הזמנת אביזרי�א  ורק לפ, לנפק ציוד
י "כאשר הטופס חתו� ע, שוט& ממחס� העירייה

, המוסמכי� לכ  וקיימת יתרה תקציבית ליחידה
  ".למשיכת הציוד המוזמ�

  

  נוהל ניפוק ציוד וכלי� , נוהל לשמירת רמות מלאי  )ג(      
הנהלי� אינ� מנחי� כיצד לשמור על רמות  –לעובד 
  .להוכיצד לנפק ציוד בהשא, מלאי

  

  לסיכו� יש צור  לעבור מחדש על הנהלי� ולפרט ההנחיות   )4    
  .לגבי כל עבודות המחס�, לעובדי המחס�

      �  מנהל רכש ואספקה הודיע שהנהלי� יועברו לאחר עידכוני
  .ע� העברת� תבוצע ג� הדרכה לעובדי�. לעובדי המחס�       

      �  .הביקורת מבקשת להעביר אליה עותק מהנהלי� העדכניי
  
  
  
  



  
  
  

   נוהל לעובדי עירייה להזמנות מהמחס�  .ב  
  

ג� ההנחיה , לא קיי� נוהל לעובדי עירייה להזמנה וניפוק מהמחס�
, 2007להצגת דרישות רבעוניות שהונהגה מינואר , לאגפי העירייה

  .צריכה להיכלל בנוהל
  מנהל רכש ואספקה הודיע כי קיימי� נהלי� לניפוק לעובדי עירייה    

  הביקורת מבקשת להעביר. המחייב הגשת תחזית רבעוניתוכ� נוהל      
  .אליה עותק מהנהלי�     
  

  )אינוונטר(קיימא �נוהל רישו� וטיפול בציוד בר  .ג  
  

  �חסרה בנוהל פיסקה בנושא דרישה ורכישה של ציוד בר  )1    
הנוהל יכלול בי� היתר בדיקת הצור  ברכישה . קיימא

נדרטי המצרי  או ציוד לא סט, אפשרות של קיו� במלאי(
  ).אישור מיוחד לרכישה

  

  לדעת הביקורת צריכה להיות הנחייה חד משמעית שלא לבצע   )2    
ג החשבונית חותמת "א� לא מוטבעת ע, תשלו� חשבונית

תארי  , סידורי של הרישו�' תו  ציו� מס"  (נרש� באינוונטר"
  ).וחתימה

נרש� בכל חשבונית של רכישת , מנהל רכש ואספקה הודיע כי
נרש� באינוונטר וכי תוזמ� חותמת כזו להטבעה " –אינוונטר 

הביקורת מבקשת להדגיש את הצור  במת� ". על החשבוניות
  .שלא תשול� חשבונית ללא ציו� הפרטי�, הנחייה חד משמעית

        

  תקציב מחס� העירייה לעומת ביצוע  .15
  

  )1 �ב( 2006לעומת הביצוע בשנת , להל� נתוני תקציב מחס� העירייה  .א
       

  ' מס
  'סד

�  ש
  הסעי&

  תקציב 
  מעודכ�

  1 �הפרש ב  ביצוע
  )�(עוד& + גירעו� 

  ביצוע
   % �ב

  ה  ד  ג  ב  א
  101.2    +  3,537  297,537  294,000  ע"שכ  1
  102.85  +     257  9,257  9,000  נ"ש  2
  96.92  )� ( 2,468  77,532  80,000  הוצאות רכב  3
4  �  87.1    )�(    129  871  1,000  חומרי
  89.1    )�(    109  891  1,000  ציוד  5
  68.9    )�(    311  689  1,000  'הוצאות כ  6
  94.49  )� ( 3,855  66,145  70,000  מחס� ליסינג  7
  93.04  )�(    348  4,652  5,000  הוצאות שונות  8
  99.26  )� ( 3,426  457,574  461,000  כ" ס ה   9

               

  .מהתקציב 1.25%שה� 1  �3,794 בס  גירעונ    "ש+ ע "בשכ: הערות    
  )כ שאר סעיפי התקציב "סה( בהוצאות תפעול                 

  . מהתקציב   4.7%שה� 1  7,220עוד&   בס       
  .מהתקציב 0.75%שה� 1  3,426עוד&   בס         כ"בסה            
  
  
  
  



  
  
  

  51.4% נרש� ביצוע של, י נתוני הגיזברות"עפ 23/7 � עד ל 2007בשנת   .ב  
  .מהתקציב     

  ):1 �ב(אול� קיי� ביצוע בסעיפי� לא מתוקצבי� בסכומי� דלהל�     
      
  .4,304שעות נוספות   )1    
    2(     �  .8,287שכר זמניי

  
  

  .לדעת הביקורת אי� לבצע הוצאות ללא הרשאה תקציבית    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

  מסקנות    
  
  והאספקהתיכנו� הרכש     .16
  

  תופעות של רכש ללא: הממצאי� מעידי� כי לא היה תיכנו� ראוי בביצוע הרכש    .א    
  .צור  וכ� היווצרות מלאי של פריטי� רבי� ללא תנועה         

  א  הדבר טר� התבטא, המבוקר אמנ� הודיע שנעשו צעדי� לשיפור התיכנו�        
  .בביצוע         

  המורשי� לחתו� על טופס הזמנת אי� בידי מנהל המחס� רשימת מנהלי�    .ב    
  .כנדרש בתקנות, וכ� דוגמת חתימותיה�, אביזרי� וחומרי� ממחס� העירייה         
  
  ניפוק טובי� מהמחס� העירוני    .17
  

    �  המבוקר הודיע כי. נמצא כי נופקו טובי� שלא בהתא� לסעי& התקציבי המתאי
  .ל לא תישנה"כי תופעה כנ, ניתנה הנחייה מתאימה     
  
  ניהול המלאי    .18
  

  נמצא כי למעלה משני שלישי� מהפריטי� במלאי היו  �  פריטי� ללא תנועה    .א    
  .או ע� תנועה אחת בלבד, ללא תנועה         
  

  י מנהל"ע, נמצאו פריטי� שנגרעו טכנית מהמלאי  �  גריעת פריטי� מהמלאי    .ב    
  .ללא חתימת או אישור גור� מוסמ , המחס�         
  

  ,הרכישה מתבצעת עבור לישכת ראש העירייה  �  נות� למתרכישת פריטי    .ג    
  ולא באמצעות המחס�, י לישכת ראש העירייה"ומטופלת כולל הרישו� ע         
  .העירוני         
  

  בעוד שלדעת הביקורת, קיי� ציוד הרשו� כציוד מתכלה  �    ציוד מתכלה    .ד    
  ,ארו� עזרה ראשונה(למרות ערכו הנמו  , ראוי שיחשב כציוד בר קיימא         
  ).עכבר למחשב ועוד, קומקו� חשמלי         
  

  בעוד שנדרש שיזוהה כציוד בר, מוחזק כפריט רגיל במחס�  �  ציוד בהשאלה    .ה    
  .קיימא שמונפק בהשאלה         
  

  ריכוז הרכישות בעירייה באמצעות המחס�    .ו    
  

        �  כאמור, של רכישות עבור המחלקות השונות שלא דר  המחס� העירוני מקרי
  .יכול להביא להעלמות ציוד עירוני         
  

  שיש, מדג� מספיק גדול של פריטי� במלאי מוכיח  �    מדיניות ניהול מלאי    .ז    
  .רכישות מעל לצרכי� וחוסר מדיניות ביחס להחזקת מלאי         
  
  
  
  



  
  
  וניספירת מלאי במחס� העיר    .19
  

  בוצעה ללא נוכחות נציג הגיזבר וללא פיקוח מבקר 2006ספירת המלאי לשנת     .א    
  .כנדרש בתקנות, העירייה         
  

  .כנדרש בתקנות, תוצאות ספירת המלאי לא הועברה לאישור וועדה רכש ובלאי    .ב    
  

  .וקיי� פג� בהצגתו כמלאי, חלק ניכר מהפריטי� נמצא ללא תנועה שני� רבות    .ג    
  

  שיאפשרו בקרה פיזית של המלאי, אי� רישו� על קיו� ספירות מלאי מדגמיות    .ד    
  .בי� הספירות השנתיות, במחס�         
  
  )אינוונטר(רישו� וניהול מצאי     .20
  

  וכ� לא בוצע רישו� וסימו�) אינוונטר(בעירייה לא נוהל מעקב במש  שני� על המצאי     
  .ולא תוק� 1998ע כליקוי בביקורת בשנת הנושא הופי. הציוד שבבעלות העירייה     

  א  יש צור  לקיי� מעקב שהנושא יושל�, קיימות אמנ� תוכניות לשיפור המצב    
     �  .במהירות האפשרית, ויכנס לתל
  
  נהלי�    .21
  

  נהלי� לעובדי המחס�    .א    
  

  הנהלי� שהוכנו בעיקבות ביקורת. במחס� לא קיימי� נהלי� לעבודת המחס�      
  .אינ� מספקי� וג� לא הופצו לעובדי המחס� ,קודמת       
  

  נהלי� לעובדי העירייה להזמנות וקבלה מהמחס�    .ב    
  

  .המבהיר כיצד מזמיני� ומקבלי� ציוד, לא נמצא נוהל לעובדי העירייה        
  

  קיימאנוהל רישו� וטיפול בציוד בר     .ג    
  

  .א  ג� הוא חסר וטעו� השלמה, קיי� נוהל        
  
  �תקציב המחס    .22
  

  שעות נוספות(שלא במסגרת העברות מסעי& לסעי& , נמצא ביצוע תשלומי� בחריגה    
     �  ).בגו& הדוח 15ראה סעי& ). (ושכר זמניי
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  המלצות  
  
  מומל$ � תיכנו� הרכש והאספקה     .23
  

  .במגמה למנוע רכישה של מלאי ללא צור , לתכנ� הרכש מראש ובקפידה    .א    
  

  להזמי� טובי� ולחייב, המחס� את רשימת המנהלי� המורשי� להעביר למנהל    .ב    
         �  .כנדרש בתקנות, וכ� להעביר את דוגמת חתימותיה�, את תקציב יחידותיה
  
  ניפוק טובי� מהמחס� העירוני    .24
  

  .שלא בהתא� לתקציב המאושר, מומל2 שלא לנפק טובי�    
  
  מומל$ �ניהול המלאי     .25
  

  במיוחד בפריטי� שאינ�, לערו  בדיקות מלאי  �  פריטי� ללא תנועה    .א    
  ציוד שנית� להעביר למכירה, למיי� את הציוד שנית� להשאיר כמלאי, בתנועה         
  .כגרוטאה, ואת הציוד שנית� להעביר למכירה, כפריט שמיש         
  

  ללא גו&, לא תבוצע גריעה מהמלאי שאינה ניפוק  �    גריעה מהמלאי    .ב    
  ג� במקרי� שהגריעה היא, )ממליצה שיהיה זה הגיזברהביקורת (מאשר        
  .טכנית       
  

  רצוי ומומל2 שהרכישות, לדעת הביקורת  �  רכישות פריטי� למתנות    .ג    
  .י המחס� העירוני"והרישו� יבוצע ע         
  

  המופיעי� כיו� כציוד, לבדוק פריטי� רגישי� ונזילי�  �    ציוד מתכלה    .ד    
  קומקו�, כגו� ארו� עזרה ראשונה(ל כציוד בר קיימא מתכלה ולהעביר� לטיפו         
  ).עכבר למחשב ועוד, חשמלי         
  

  ולא, לכלול ציוד המיועד להשאלה כאינוונטר המחס�  �    ציוד בהשאלה    .ה    
  .כמלאי המחס�         
  

  הביקורת רואה לנכו� לחייב את �  ריכוז הרכישות באמצעות המחס� העירוני    .ו    
  דבר שיגביר, באמצעות המחס� העירוני, לבצע את הרכישות היחידות השונות         
  .את הבקרה על הציוד ויבטיח אחידות בטיפול         
  

  ,למצוא פיתרו� לאחסנת מיכלי� ועוקבי מי�  �  אחסנת מיכלי� ועוקבי מי�    .ז    
         �  .המתבלי� תחת כיפת השמי�, כאחסנת חירו
  

  ,ות למחס� לניהול המלאייש להתוות מדיני  �    מדיניות ניהול מלאי    .ח    
  יקבע ג� מה המלאי �פריט שנקבעה חיוניותו , לקבוע מה חיוני להחזיק כמלאי        

  את המדיניות. שישמש כקו אדו� להזמנה חדשה, המירבי ומהו המלאי המזערי         
  .ג� לפי קבוצות פריטי� ולא רק לגבי הפריט הבודד, נית� לקבוע         
  
  



  
  
  
  העירוני ספירת מלאי במחס�    .26
  

  .לוודא שספירת המלאי תבוצע בנוכחות נציג הגיזבר ובפיקוח מבקר העירייה    .א    
      
  /שתחליט על הטיפול בעוד& , להעביר את תוצאות הספירה לוועדת רכש ובלאי    .ב    

  .חוסר         
      
  .כאמור, לטפל בהקד� במלאי המת    .ג    
      
  שתיערכנה בי� הספירות, יותלוודא רישו� ומעקב על ספירות המלאי המדגמ    .ד    

  .השנתיות         
  
  )אינוונטר(רישו� וניהול המצאי     .27
  

  יסומ� ויספר בהקד�, ירש�, העירוני) אינוונטר(יש לוודא שכל המצאי     .א    
  .כ  שיהיה מעקב מלא על כל המצאי, האפשרי         
  

  'ו& דצמעד ס, הביקורת מדגישה את הצור  בקיו� מעקב שיוודא סיו� הפעולה    .ב    
         2007.  
  
  נהלי�    .28
  

  וכ�, הפצת� לעובדי המחס�, לוודא עידכו� הנהלי�  � ניהול עבודת המחס�    .א    
  .ולוודא שהנהלי� ברורי� לביצוע, לבצע הדרכה         
  

  שיופ2, לוודא קיו� הנוהל � נוהל לעובדי העירייה להזמנות וקבלה מהמחס�    .ב    
  .לעובדי העירייה הנוגעי� בדבר         
  

  תו  שימת לב, לוודא השלמת הנוהל �  קיימאנוהל רישו� וטיפול בציוד בר     .ג    
  א� לא, שתהיה הנחייה חד משמעית שלא תשול� חשבונית, מיוחדת לכ          
  סידורי של' תו  ציו� מס, "נרש� באינוונטר"ג החשבונית חותמת "מוטבעת ע         
         �  .תארי  וחתימה, הרישו
  
  במסגרת, תהיה מאושרת מראש בתקציב, דא שכל הוצאה חריגהלוו  �  תקציב    .29
  .באישור המועצה, העברות מסעי& לסעי&     
  

        
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  'נספח א
  

       2006מדג� פריטי� לבחינת ניהול מלאי במחס� העירוני בשנת 
  

  דלי    2�010�01�01�1  1.
  

  36      מלאי בתחילת שנה  .א  
  

  רכישות  .ב  
  15  )27אי במל(    6.4.06  )1    
  )חודשי� 11 �מלאי לכ(   51  )21במלאי (  18.7.06  )2    

  

  102        כ לניפוק"סה  .ג  
  20      מלאי בסו& השנה  .ד  

                                                                                    
  )6.7צריכה לחודש (  80        צריכה שנתית  .ה  

  

ולא להחזיק  2 �היה לפצל את הרכישה של יולי ל נית�  �  הערות הביקורת  .ו
  .מלאי לא דרוש

  

  ידית מתקפלת+ יעה     7�103�01�01�1  2.
  

  24      מלאי בתחילת שנה  .א  
  

  רכישות  .ב  
  15  )21במלאי (    6.4.06  )1    
  25  )5במלאי (  19.9.06  )2    

  

  64        כ לניפוק"סה  .ג  
  )מלאי לחצי שנה(  )�(  22      במלאי בסו& שנה  .ד  

  

  42        צריכה שנתית  .ה  
  

    .נית� לצמצ� רכישה לפי צריכה רבעונית  �  הערות הביקורת  .ו  
  

  )זוג(כפפות גומי     0�104�01�01�1  3.
  

    54      מלאי בתחילת השנה   .א
  

  רכישות  .ב  
  )חודשי� 8 �מלאי ל(  20  )36במלאי (    6.4.06  )1    
  )חודשי� 6 �מלאי ל(  30  )13במלאי (  19.9.06  )2    
  )חודשי� 8 � מלאי ליותר מ(         30  )29במלאי (  26.11.06  )3    

  

   134        כ לניפוק"סה  .ג
  )חודשי� 7 �מלאי ל(  50      מלאי בסו& שנה   .ד
  

  )  7צריכה לחודש (  84        צריכה שנתית  .ה
  

  . נית� לצמצ� הרכישות לצריכה רבעונית  �  הערות הביקורת  .ו
  
  

  
  

  
  



  
  
  

  אשפה גדולות צהובותשקיות     7�001�02�01�1  4.
  

  43,490      מלאי בתחילת שנה  .א  
  28,220      מלאי בסו& שנה  .ב  

  

  )1,272צריכה לחודש (     15,270        צריכה שנתית  .ג  
      
  .חודשי� 34 �הצטבר מלאי צריכה לתקופה של כ  �  הערות הביקורת  .ד  

מספיק  2006המלאי בסו& שנת . לא בוצעו רכישות מפריט זה 2006בשנת 
מספיק היה לרכוש , לא היה צור  לצבור מלאי כזה –חודשי�  22 �יי� לעד
  .ולחדש המלאי לפי הצריכה) יחידות 5,000 �כ(חודשי�  4 � לכ

  

     )חבילות(שקיות אשפה גדולות     0�002�02�01  5.
  

  302      מלאי בתחילת השנה  .א  
  

  רכישות  .ב  
  30  )0במלאי (  14.8.06  )1    
  50  )0במלאי (  17.9.06  )2    
  30  )0במלאי (  4.10.06  )3    
  150  )6במלאי (  22.10.06  )4    
  )חודשי� 7 �לצריכה של כ(  150  )119במלאי (  26.11.06  )5    

  

  712        כ לניפוק"סה  .ג  
  225      מלאי בסו& השנה  .ד  
    

  )40.6צריכה לחודש (  487        צריכה שנתית  .ה
  

  הערות הביקורת  .ו  
  עד להספקה , מינימו� הנדרשתיש לתכנ� המלאי ולהישאר ע� רמת   )1    

  .הבאה
  .הרכישה האחרונה הייתה מיותרת  )2    

  

  )חבילה( – 70x50שקיות אשפה     3�003�02�01�1  6.
  

  0      מלאי בתחילת שנה  .א  
  

   רכישות  .ב  
  250  )0במלאי (    6.4.06  )1    
  40  )1במלאי (  16.7.06  )2    
  25  )0במלאי (  14.8.06  )3    
  25  )5במלאי (  23.8.06  )4    
  50  )0במלאי (  18.9.06  )5    
  88  )8במלאי (  22.10.06  )6    
  )                                    274כ מלאי "סה(  250  )24במלאי (  26.11.06  )7    

  

          728        כ לניפוק"סה  .ג
  192      במלאי בסו& השנה  .ד  

  

  )60צריכה לחודש (  536      חודשי� 9 �צריכה ל  .ה  
  

  
  



  
  

  הערות הביקורת  .ו
  עד , יש לתכנ� רמת המלאי ולהישאר ע� רמת מינימו� הנדרשת  )1    

  .להספקה הבאה
   160נית� היה להסתפק ברכישת . הרכישה האחרונה הייתה גבוהה  )2    

  . חודשי� 3חבילות לצריכה של 
   
    מקל+  0.4מטאטא כביש     4�004�08�01�1  7.
  

  223      מלאי בתחילת שנה  .א  
  204      מלאי בסו& שנה  .ב  

  

  19        צריכה שנתית  .ג  
  

  .הצטיידות במלאי מעל לצרכי�  �  הערות הביקורת  .ד  
  

  כפפות עבודה    9�011�01�03�1  8.
  

  135      מלאי בתחילת שנה   .א  
  58      מלאי בסו& שנה  .ב  

  

  79        צריכה שנתית  .ג  
  

  .הצטיידות במלאי מעל לצרכי�  �   הערות הביקורת  .ד  
  

  מקצועי ע� מוט) גלגלת(ר רול    7�074�02�03�1  9.
  

  9      מלאי בתחילת השנה  .א  
  

  רכישות  .ב  
  20  )0במלאי (  18.7.06  )1    
  10  )0במלאי (    7.9.06  )2    
    

  39        כ לניפוק "סה  .ג  
  )�(    8      מלאי בסו& השנה  .ד  

  

  )2.6צריכה לחודש (  31        צריכה שנתית  .ה  
  

ביצוע הרכישות . צי קי2בעיקר לשיפו, המוצר עונתי  �   הערות הביקורת  .ו
  .צרי  להיות מותא� לדרישות

  

  מנעול תליה    3�046�03�03�1  10.
  

  )חודש 42 � מלאי מספיק ל(  146        1.1.06במלאי   .א  
  ) חודש 30 �מספיק ל(  104      31.12.06מלאי   .ב  

  

  )3.5צריכה חודשית (  42        צריכה שנתית  .ג  
  

  .ל לנדרשהצטיידות במלאי מע  �  הערות הביקורת  .ד  
  
  
  
  

  
  



  
  
  

  ספריי צבע    9�051�03�03�1  11.
  

  חודשי צריכה 34 �מלאי ל  130        1.1.06מלאי   .א  
  חודשי צריכה 22 �מלאי ל  85      31.12.06מלאי   .ב  
    

  ) 3.75צריכה חודשית (  45        צריכה שנתית  .ג  
    

  .הצטיידות במלאי מעל לנדרש  �  הערות הביקורת  .ד  
  
  ליטר 1צבע ורנית     1�071�03�03�1  12.
  

  )חודש 19.7מלאי (  67        1.1.06מלאי   .א  
    )חודשי� 75 �מלאי ל(  26       31.12.06מלאי   .ב   
  

  3.4צריכה לחודש (  41        צריכה שנתית   .ג
  

  . הצטיידות מעל הנדרש  �  הערות הביקורת  .ד
  

  מסקינטייפ נייר הדבקה  4�072�03�03�1  13.
  

  )חודשי� 18.6 �אי למל(  93        1.1.06מלאי   .א  
  )חודש 6.6 �מלאי ל(  33      31.12.06מלאי   .ב  

  

  )5צריכה חודשית (  60        צריכה שנתית  .ג  
  

  .הצטיידות מעל הנדרש – הערות הביקורת  .ד  
  
  3"מברשת צבע   0�074�03�03�1  14.
  

  )חודש 21.3 �צריכה ל(  48        1.1.06מלאי   .א  
  )חודשי� 9.3 �צריכה ל(  21      31.12.06מלאי   .ב  

  

  )2.25צריכה חודשית (  27        צריכה שנתית  .ג  
  

  .הצטיידות מעל לנדרש  �  הערות הביקורת  .ה  
  
  מג� אצבעות לדלת  5�079�03�03�1  . 15

  

  42          מלאי   .א  
   18הרכישה מספיקה לצריכה של (   50    ) 9במלאי ( 2.11.06 � רכישה   .ב  

�  )חודשי
  92        כ לניפוק"סה  .ג  
  חודשי� 21.5 � יתרה לצריכה ל  59      31.12.06 �במלאי ב  .ד  

  

  )2.75צריכה לחודש (  33        צריכה שנתית  .ה  
  

היה מלאי , 26.11.06 � לא היה צור  לבצע הרכישה ב  �  הערות הביקורת  .ו
  .לרבעו�

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

      מושב לאסלה  9�063�04�03�1   .16
  

  72      1.1.06 �מלאי ל  .א  
  29  )22 במלאי( 10.12.06 –רכישה   .ב  

  

  101        כ לניפוק"סה  .ג  
  50      31.12.06 �מלאי ל  .ד  

  

  )4.25צריכה חודשית (  51        צריכה שנתית  .ה  
  

  .מלאי התחלתי גבוה והרכישה האחרונה היתה מוקדמת  �  הערות הביקורת  .ו  
  

  ג"ק 1קלסימו   9�210�04�03�1  . 17
  

  60        1.1.06מלאי   .א  
  64  ) 60במלאי ( 16.7.06 –רכישה   .ב  

  

  124        כ לניפוק"סה  .ג  
  122      31.12.06 �מלאי ב  .ד  

  

    2      2צריכה שנתית   .ה  
  

      הערות הביקורת  .ו  
  .מלאי התחלתי גבוה  )1    
  .�16.7.06לא היתה סיבה והצדקה לרכוש מלאי ב  )2    

  

      ג"ק 5קלסימו   2�211�04�03�1  .   18
  

  43        1.1.06מלאי   .א  
      140    )35במלאי ( 16.7.06 –רכישה   .ב  

  

  183        כ לניפוק"סה  .ג  
      143      31.12.06מלאי   .ד  
  )  3.7צריכה חודשית (  40        צריכה שנתית  .ה  
         

במלאי . 16.7 � לא היתה הצדקה לרכוש הכמות ב  �  הערות הביקורת  .ו
  . היה מספיק והותר לכל השנה, ההתחלתי

  

     מ"מ 9מקדח ברזל   7�229�04�03�1  19.
  

  102        1.1.06מלאי   .א  
    

  45    )99במלאי ( 9.8.06 –רכישה   .ב  
  

  147        כ לניפוק "סה  .ג
    142      31.12.06 �מלאי ב  .ד

    

  )0.42צריכה לחודש (  5        צריכה שנתית  .ה  
  

   2006 �לפי נתוני הצריכה ל, המלאי ההתחלתי הספיק  �  הערות הביקורת  .ו  
המלאי בסו& . 9.8.06 �כישה נוספת בלבטח לא היה צור  לבצע ר. שנה 20 � ל

  . שנה 28 �השנה מספיק ל
  

  
  
  



  
  
  

  מזכר פנימי גדול  4�006�01�06�1  .  20
  

  275        1.1.06מלאי   .א  
  300    )0במלאי ( 31.12.06 � רכישה   .ב   
  

  575        כ לניפוק"סה  .ג  
  246      31.12.06במלאי   .ד  

  

  )274צריכה לחודש (  329        צריכה שנתית  .ה  
  

נית� להסתפק ברכישת מלאי לרבעו� ולא לרכוש כמות   �  הערת הביקורת  .ו
  .חודש 11 �המספיקה לכ

  

  )500חבילה של (נייר בדיד למדפסת   6�013�01�06�1  .  21
  

  122        1.1.06מלאי   .א  
    

  רכישות  .ב  
  200  )17במלאי (     6.4.06  )1    
        200  )0במלאי (   19.10.06  )2    

  

  522        כ לניפוק"סה  .ג  
  )�(   93      31.12.06 �יתרה ל  .ד  

  

  )35.75צריכה לחודש (  429        צריכה שנתית   .ה  
  

  .נית� להקטי� הרכישה לחידוש המלאי לדרוש לרבעו�  �  הערת הביקורת  .ו  
  

     )חבילה( A-4נייר צילו�   �  5�032�01�06�1  .  22
                  

  443      1.1.06 �מלאי ל  .א  
    

  רכישה  .ב
  800  )13במלאי (    5.3.06  )1    
  500  )0במלאי (  13.6.06  )2    
  600  )25במלאי (  31.7.06  )3    
  600  )343במלאי (  27.8.06  )4    
  600  )189במלאי (  7.11.06  )5    

  

  3,543        כ לניפוק"סה  .ג  
  247      31.12.06 �מלאי ל  .ד  

  

  )275צריכה לחודש (    3,296        צריכה שנתית  .ה  
    

  לשקול רכישת כמויות קטנות יותר לעתי�  –מוצר מד&   �  הערת הביקורת  .ו  
  .תכופות יותר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  נייר רצי� רחב  7�036�01�06�1  23.
  

  7      1.1.06 �מלאי ל  .א  
  

  רכישות  .ב  
  6  )0במלאי (    2.4.06  )1    
  6  )0במלאי (  25.6.06  )2    
  6  )2במלאי (    4.9.06  )3    

  

  25        כ לניפוק"סה  .ג  
  3      31.12.06במלאי   .ד  

  

  )1.8צריכה לחודש (  22        צריכה שנתית  .ה  
  

כאשר במלאי כמות המספיקה עד , לתכנ� רכישות  �  הערת הביקורת  .ו
  .לרכישה הבאה

  

  קרטוני� לאיחסו�  �  1�050�01�06�1  .  24
  

  137        1.1.06מלאי   .א  
  150    )0במלאי ( 29.8.06 –רכישות   .ב

  

  287        כ לניפוק"סה  .ג  
  140      במלאי בסו& השנה  .ד  

  

  )12.25צריכה לחודש (  147        צריכה שנתית  .ה  
  

מומל2 לרכוש . נרכשה כמות המספיקה לשנה' בסו& אוג – הערת הביקורת  .ו
  . כמות המספיקה לרבעו�

  

      )כולל מכסה(קרטו� ארכיו�  – 4�051�01�06�1  .  25
  

  160      1.1.06 �מלאי ל  .א  
  

  רכישות  .ב  
  200  )81במלאי (  31.1.06  )1    
  200  )0במלאי (  25.6.06  )2    
  300  )30במלאי (  30.8.06  )3    
  250  )24במלאי (  19.12.06  )4    

  

  1,110        כ לניפוק"סה  .ג  
  274      31.12.06 �במלאי ב  .ד  

  

  )70צריכה לחודש (  836        צריכה שנתית  .ה  
  

  .אי� הערות  �  הערות הביקורת  .ו
  

  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  

  )x  18 25(מעטפות חומות    4�093�01�06�1  26.
  

  3,247        1.1.06מלאי   .א  
       1,500  )1,972במלאי ( 22.6.06 �רכישות   .ב  

  

  4,747        כ לניפוק"סה  .ג  
  1,352      31.12.06במלאי   .ד  

  

  )283צריכה חודשית (  3,395        צריכה שנתית  .ה  
  

וע� הרכישה , חודשי� 7 �היו מלאי מספיק לכ 06ביוני   �  הערות הביקורת  .ו
  .                                            נוצר מלאי המספיק לתקופה של יותר משנה

  

  ) x 24 34(מעטפות חומות    0�095�01�06�1  .  27
  

  2,128      1.1.06 �במלאי ב  .א  
  

  רכישות  .ב  
  2,000  )298במלאי (  22.6.06  )1    
  500  )98במלאי (  7.11.06  )2    
  1,000  )598לאי במ(  8.11.06  )3    

  

  5,628        כ לניפוק"סה  .ג  
  228      31.12.06במלאי   .ד  

  

  )450צריכה לחודש (  5,400        צריכה שנתית  .ה  
    

    .אי� הערות  �  הערות הביקורת  .ו  
    

   8קלסר קרטו�  פוליו גב    8�134�01�06�1  .  28
  

  143        1.1.06מלאי   .א  
  

  רכישות  .ב  
  300  )0במלאי (    7.2.06  )1    
  300  )69במלאי (  23.3.06  )2    
  396  )0במלאי (  27.6.06  )3    
  453  )3במלאי (    5.9.06  )4    
  400  )11במלאי (  7.11.06  )5    

  

            1,992        כ לניפוק"סה  .ג  
  

  0      31.12.06במלאי   .ד  
  

  )166לחודש (   1,992        צריכה שנתית  .ה  
  

  .0שאר ע� מלאי יש לתכנ� מלאי מינימלי ולא להי  �  הערת הביקורת  .ו  
  
  
  
  
  
  



  
  חוצצי�  4�063�02�06�1  .  29

  

  9,050      1.1.06 �במלאי ב  .א  
  8,030      31.12.06במלאי   .ב  

  

  )85צריכה לחודש (  1,020        צריכה שנתית  .ג  
  

    חודשי�  106 �בתחילת השנה היה מלאי מספיק ל  � הערות הביקורת    .ד  
).         שני� 8 �כ(חודשי�  94.5 �ובסו& השנה נותר מלאי ל) שני� 9 �כ(

  .י מנהל המחס� שהמלאי נרכש לפני שני�"הוסבר ע
  

  מזוזה  19�037�04�06�1  .  30
  

  50        1.1.06מלאי   .א  
  

  רכישות  .ב  
  27  )0במלאי (  30.5.06  )1    
  50  )0במלאי (  16.8.06  )2    
  20  )0במלאי (  15.10.06  )3    
  30  )15במלאי (  23.10.06  )4    
  50  )27במלאי (  13.12.06  )5    

  
  207        כ לניפוק"סה  .ג  
  73      31.12.06 �במלאי ל  .ד  

  

  )11.2צריכה לחודש (  134        צריכה שנתית  .ה  
  

    הערות הביקורת  .ו  
  עד אוקטובר המזוזות נרכשו כאשר במלאי . המלאי לא היה מתוכנ�  )1    

מזוזות  77ואילו בסו& השנה ברכישה האחרונה היו במלאי  0היה 
נותרו עדיי� במלאי  2007בפועל עד סו& יולי (חודשי�  7 �ו לכשהספיק

  ).מזוזות 33
  י דרישת המחלקה לתרבות "הוסבר לביקורת כי הרכישות בוצעו עפ  )2    

  .תורנית
  
  עכבר גלגלת אופטי �  6�212�04�06�1  .  31

  

  10        1.1.06מלאי   .א  
    

  רכישות  .ב
  23  )4במלאי (  14.2.06  )1  
          10  )1אי במל(    6.8.06  )2  

  10  )0במלאי (  24.10.06  )3    
  39  )0במלאי (  8.11.06  )4  

  

  92        כ לניפוק"סה  .ג
  9      31.12.06 �מלאי ל  .ד
  

  ) 7צריכה חודשית (  83        צריכה שנתית  .ה
  

, שהיתה גבוהה יחסית 8.11.06 �פרט לרכישה האחרונה ב  �  הערת הביקורת  .ו
   .אי� הערות �

 


