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 לום היישוביימערך הצ
 
 

 ליכל. 1
 

ערך מבקר המועצה ביקורת על מערך הצילום  3102אוקטובר  –אוגוסט ך החודשים להבמ
 .היישובי

 
תוכנית לאור אמצעים אלה הוקמו . המועצה הציבה ברחבי הישוב מצלמות וכן הקימה מוקד

לאחר . ללא תמורהשביצע את כתיבת התוכנית , יועץ עמד ושבראש צוות אב לביטחון שקבע
לבסוף  .בשכר יא התקשרה עם היועץהמועצה על ישום התוכנית ולצורך כך ה החליטהמכן 

התקשרה המועצה על רקע מחלוקת בין הצדדים הסתיימה ההתקשרות עם היועץ ותחת זאת 
 .על הצרכים והתקציב העונהלמועצה תוכנית  ךרעזכיין שלה ש ,ל"משכ עם

 
למן ראשית ההחלטות בנושא פנתה הביקורת בכתב לכל הגורמים הנוגעים בדבר והתריע על 

ת עם וביקורת על התקשר 3112במהלך כמו כן ערכנו . הבעייתיות הקיימת בהתקשרות
 .קבלנים בתחום הביטחון ובהם היועץ

 
, קיימה שיחת טלפון עם היועץ, ט המעצה"עם קב ותלצורך עבודתה קיימה הביקורת שיח

במוקד וכן ביקרה סיירה בישוב ו, קיבלה תגובות מחבר המועצה שכיהן בעבר כחבר בצוות
 .עיינה במסמכים

 
 

 כנית אבות. 2
 

 ההחלטה 12.
. כדי להתמודד עם עבירות הרכוש ביישוב ביקשה המועצה לקדם תוכנית אב לביטחון

ר "לצורך כך הקימה המועצה צוות שמורכב מעובדי מועצה ותושבים כאשר לתפקיד יו
באוקטובר  ."(היועץ" –להלן ) נבחר תושב שהנו בעל חברה לייעוץ בטחוניהצוות 
 . הגיש הצוות את מסקנותיו 3112

 
התוכנית גם . והוחלט לקבלה, של היועץ תוכניתונדונה רק בדיון שהתקיים במליאה 

באותה לבסוף אישרה המועצה . ידי גורמי מקצוע אחרים-לא נבחנה ולא נבדקה על
 . ₪ M 0סך בר "תבישיבה 

 

 הבחירה ביועץ 2.2
ובקשה ממנו  ליועץהיא פנתה  הביטחוןלאחר שהמועצה החליטה לאמץ את תוכנית 

שהמועצה תתקשר עם גורם אחר , כך נמסר, למרות שזה הציע. התוכניתליישם את 
, כך נמסר, הזו מה שעמד בבסיס החלטה. והתקשר עם המועצההיועץ לבסוף נעתר 

האב תוכנית ל להישען ע עתידהתוכנית המפורטת התיבת כיוון שכמהיה הרעיון ש
 .מומן הראוי שההתקשרות תהא ע, שכתב היועץ

 
בתשובה לשאלת הביקורת נמסר כי היה הליך של מעין הצעות מחיר וכי הוגשה 

מעיון בהצעה עולה כי ". מ"סתר ייעוץ ואבטחה בע"למועצה הצעה נוספת של חברת 
הניסיון דהיינו . יישום תכונית האבטחהוהיא דנה רק ב, 2.2.3118היא הוגשה ב 

נוסחת התמורה ד נמצא כי עו. הליך הצעות מחיר נעשה רק לחלק מהפרויקטלערוך 
ט לחודש "נוסחה של שכ)כך שלא ניתן להשוות בניהם , שבה שונה מזו של היועץ

לא מצאנו כי הצעה זו נדונה מה גם ש, (היועץ הוא סכום כולל לכל העבודהואילו של 
דהיינו היועץ "(. ?מאיר למה זה"על ההצעה רשם ראש המועצה ) ם כלשהוובפור

לא מצאנו כי נושא חובת מכרז ש גםמה , ת מחירהצעו/לא הליך של מכרזנבחר ל
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 העלתההביקורת העירה כי התקשרות זו עם היועץ  .ש למועצה"ידי היועמ-ה עלנבחנ
 :כדלקמן, מספר בעיות

 
 .בדיקת מחירי שוקב "שלא ע הנקבעיועץ ל נוסחת התשלוםבפועל  .0
 
גובה  ברור האםלא שלם היה ליך הצעות מחיר לא הניסיון לערוך ההואיל ו .3

 .עומד בתנאי שוק ,(אבני דרך) באופן מפורטשהוצג  ,ט"שכ
 
שהיועץ  קיימת לדעתנו בעייתיות בכךהביקורת העירה בזמנו כי על פניו  .2

  על עבודה שתחילתה במעשה התנדבות ט"מקבל שכ
 

. ₪ 27,288 עמד לבסוף על, ₪מיליון  //0 כבלהסתכם היה אמור ששכר הטרחה 
 התקשרה כאמורותחת זאת , טרם השלמת הפרויקטלאחר שהתקשרות זו הסתיימה 

 2.8סעיף גם ראה )ל לצורך קביעת תוכנית בטחון חדשה ויישומה "עם משכ המועצה
 .(בהמשך

 

 תשלום עבור התוכנית 2.2
ת הצוות שהקימה המועצה שכלל פרי עבודאמורה להיות תוכנית הביטחון למרות ש

 העבודה הייתה, ט המועצה"כפי שהבהיר קב, בפועל, ונציגי ציבורעובדי מועצה גם 
וכי את , ט טען כי אין לו וגם לא ליתר חברי הצוות מומחיות בתחום"הקב. של היועץ

וערך  מגישה למשאבי המידע של המועצהלצורך זאת היועץ שנהנה העבודה ביצע 
 .ט סיורים בשטח"עם הקב

 
 02.7.3112בחשבון שהגיש היועץ ב 

ביצוע סקר .. כפי שסוכם "נקבע 
 ידי יבוצע בהתנדבות-עלהסיכונים 
. כנית האבטחה תיושםובהנחה שת

במידה ולא תיושם התוכנית תשלם 
המועצה רק עבור ביצוע סקר 

 ."הסיכונים
 

ל המעצה "של היועץ למנכבדואל 
: הסביר הלה 7.01.3101מיום 

עבודת הייעוץ המבוצעת על ידי החלה "
בביצוע ניתוח סיכונים ובכתיבה של 
תכנית האבטחה שבוצעה על ידי 

מסמך ניתוח הסיכונים . בהתנדבות
ותכנית האבטחה נמסרו על ידי 

שהוא , בלוויית הסכם כתוב, למועצה
ניתן ללא תשלום בתנאי שהמועצה 

חר תפעל ותיישם את התכנית לא
בזיכרון דברים כתוב וחתום . שתאושר

ביני לבין ראש המועצה נכתב 
שבמידה והמועצה לא מפורשות 

היא תשלם על  תיישם את ההסכם
ביצוע ניתוח הסיכונים ועל תכנית 

התכנית אושרה פה אחד . האבטחה
בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה 

בחלוף ארבע . 6002בחודש אוקטובר 
. בטחהשנים לא יושמה תכנית הא

זאת . ולא יושם אף אחד ממרכיביה
למרות שהתקציב לביצועה עומד 

. למעלה משלוש שנים לרשות המועצה
תשלם על ביצוע ניתוח הסיכונים ועל 

 מבדיקה עולה כי. תכנית האבטחה

₪  08,238סך של שילמה מועצה ה
להקמת מערך  הכנת תוכנית"בגין 

 (.תמונה מטה ראה) "בטחון יישובי
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אנו  ,בעברעל כך שהביקורת העירה וכיוון , בוצעה לפני שניםזו התקשרות הואיל ו
ט המועצה ציין בעבר כי החשבון שולם "יצוין כי קב. מסתפקים בהצגת דברים אלה

 .(3112משנת  8ראה דוח מבקר המועצה ) בגין הצגת התוכנית בפורמים שונים
 
 א "רכישת תצ 4.2

הכולל )חודשים לאחר שהצוות  01דהיינו , 3118באוגוסט נמצא כי המועצה רכשה 
מחברת אופק צילומי אויר  ,הגיש את עבודתו (עצה ונציגי ציבורועובדי מ ,את היועץ

סך עלות . חום השיפוט של המועצהצילום של תהכולל  דיגיטליו טמ קובץ אורתופו"בע
, כפי שמעידה הצעת המחיר היועץהקובץ נרכש עבור . ₪ 03,038הקובץ הנה 

 :כדלקמן
 

 
 

₪ ליון ימ //0ט עומד על כ "א קיבלנו הסבר מדוע נדרש היה בהתקשרות שבה שכל
גם . שיוותר בידה עותק מהקובץכדי המועצה לא פעלה  ומדוע. לרכוש עזרים ליועץ

 . פגמים בהליךפניו -עללהבנתנו כי נפלו ממצא זה מעיד 
 

 תוכנית הביטחוןהרעיון שבבסיס  5.2
 :מבוססת על הקונספט הבאה, היועץ תוכנית בטחוןהגיש  3112באוקטובר 

 



37 

 

 

 
 

 ,המועצה ט"קביר הכפי שהב, הגנת הישוב דומה קונספטואלית, דהיינו לפי תוכנית זו
זה  קונספט. (רדאר+מצלמות ) וירטואליות "ותגדר"ידי -מתחם המוגן עלגנה על לה
מיושם בישובים ביהודה ה של חברת מגל "הקשתות"ממודל  ,הוסברכך , נלקחש

יתרכז באיתור והתרעת פורצים בשלב  ץעיקר המאמ"כך לדוגמא נקבע כי . ושומרון
כל ) "סגירת תא שטח"פ תוכנית זו האבטחה תכלול "ע ."חדירה לישוב/ההתקשרות

מניעת חדירה  –הגנה על תא שטח ", (יהווה תא שטח נפרד מהיישובייםאחד 
 ,בהמשך יפורטכפי .  "לכידתם או הנסתם, איתור החודשיםמהישוב מבחוץ או 

היועץ של החברה למשק  ידי-שנקבע עלאחר קונספט לבסוף אימצה המועצה 
 .וכלכלה

 
 

 כנית הביטחוןויישומיות ת. 2
 

 בדיקת יישומיות התוכנית 1.2
יועץ כספי , ח אופיר בוכניק"י רו"עבזמנו  וההיבטים הכספיים בתוכנית הביטחון נבחנ

( 21.0.12)מעיון בחוות הדעת האחרונה . י המועצה"ששירותיו נשכרו לצורך כך ע
יישום כנית עולה כי עלות ושבדק את הת( היועץ –להלן )ח אופיר בוכניק "שהגיש רו
 :כלהלן, החזויות גבוהים יותר מההכנסות העלות השוטפת שלההתוכנית ו

 
 פער הכנסות הוצאות חזויות 

 1,103,700 1,000,000 2,103,700 הוצאות הקמה
הוצאות 
 617,063 1,080,000 1,697,063 שוטפות 
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למרות האמור לעיל המשיכה המועצה 
נו כי אצלא מ .ביישום התוכנית

הנפקויות והמשמעויות של הבחינה 
הביקורת . הכלכלית נבחנו לעמוק

דיון מעמיק לקיים נדרש כי אז עירה ה
, תוך בחינת החלפות, בתוכנית

ולקיחה בחשבון את ההשלכות 
, הפרויקטהכספיות הכרוכות ביישום 
ח בוכניק "כפי שעולה מהדוח של רו

הביקורת  .את הנושאכאמור שבדק 
מיים פע מספרבנושא זה בעבר פנתה 

אך , (ראה דוגמא לאמור בצד שמאל)
 .מענה פניותיה נותרו ללא

. 
אחרת ולהכריע בסוגיה רק לאחר מתן התייחסות עול פלדעתנו היה על המועצה ל

 .ההיתכנות הכלכליתלחוות הדעת הלוקחת בחשבון את 
 
 תוכנית הביטחוןרכיבי  2.2

טכנולוגים רכיבים מבוססת באופן על רכש והתקנת  היועץהביטחון שערך תוכנית 
 :כדלקמן, מבוטלתשעלותם לא 

 
 :כדלקמן, כניסה לישוב יהיו מבוקרות באמצעות אמצעים טכנולוגים .0

a)  מצלמות טלוויזיה במעגל סגורהתקנת 
b)  מערכת התקנתVMD –  1לגילוי תנועה באמצעות ווידאומצלמות רדאר. 

 
שתכלול את הרכיבים הטכנולוגים  ניהול כניסה ויציאה מבוקרת אל הישובים .3

 :הבאים
a) " אוטומטית את רכבי התושבים ומאפשרת להם כניסה מערכת המזהה

 ".ן"פ קוד אישי שיפעילו הנהגים באמצעות קודן או רט"ע
b) "מערכת חיישנים לזיהוי מספרי רכב 
c) " פ כללי אבטחת מידע "עאשר תהיה מוגנת ...תוכנה לניהול שערים

 .מחמירים ובאמצעים מתאימים הקיימים בשוק
  

 :את הרכיבים הטכנולוגים הבאיםהקמת מעגל התראה טכנולוגי הכולל  .2
a)  במעגל סגור בעלות מערכת  טלוויזיהמצלמותVMD 
b)  מצלמותPTZ (בעלות יכולת שליטה מרחוק על צידודה) 
c) ממצלמה מ "מערכת משולבת מכPTZ 
d)  (מערכת המאתרת תנועה בגזרה)ראדאר בוהה 
e)  מצלמותVMD  רדארומערכות משולבות 

 

הישוב הנו לפיה  ביטחוניתתפיסה על כאמור נשענת שערך היועץ תוכנית האב 
. רם בגורמים חוץ יישובייםומק שלו הסיכוניםש וירטואלית ידי גדרות-המוגן עלמתחם 

כאשר תשומת , מפני הסכנות שבחוץהגן על הישוב נדרש לדעת היועץ להואיל וכך 
כדי להתמודד עם עבירות , כך לדוגמא .הישוב הלב והמשאבים ניתנת לגבולות

. הבאים מחוץ לישוב עברייניםמפני ( שטח שיפוט)יש להגן על גבולות הישוב , הרכוש

                                                 
ענף זה מנסה . באמצעות השוואת השינויים שבין פריימים של תמונות הווידאו, התוכנה מזהה ומבודדת תנועה של עצמים. 1

ענף בתחום של הראייה , ווידיאוגילוי תנועה ב. לחקות את יכולת האדם ובעלי חיים נוספים להבחין בתנועת עצמים במרחב
באמצעות השוואת השינויים שבין פריימים של תמונות , מיםשבו התוכנה מזהה ומבודדת תנועה של עצ, הממוחשבת

 .מערכת זו מנסה לחקות את יכולת האדם ובעלי חיים נוספים להבחין בתנועת עצמים במרחב. הווידיאו

 



37 

 

 

למסגרת התאים  פחותמתווה ה ,ט המועצה"קב לביקורת כפי שהבהיר, בפועל
 :בגלל הבאים, בין היתר, זאת האילוצים של המועצה

 
עברייני עולה כי , ט המועצה"כפי שהסביר קב, מניתוח נתוני הפשיעה בישוב .0

זאת בניגוד לתפיסה שעמדה בבסיס תוכנית , רכוש נכנסים לישוב ברכב
לפיה הגנבים מגיעים לגבול השיפוט של המועצה ונכנסים של היועץ טחון יהב

 .לישוב רגלית
 

במשאבים יקרים שאינם נמצאים ברשות  תגבולות שטח השיפוט מחייב תהגנ .3
 .המועצה

 
מהמועצה מונעת  ים בהגנה גבולות השיפוט של הישובהשקעת משאבים רב .2

 .(כגון מיצלום שטחי ציבור)משאבים בתוך הישוב  את היכולת להשקיע
 
 ויהתקנת תשתית של קוחייב בלות הווירטואליים והתקנת הגב ./

 .מבוטלותדבר שחייב בעלויות לא  ,טלפוניה/חשמל
 
ומכיוון שהגדר  סטרילייםהואיל והישוב מוקף בשטחים חקלאיים ולא שטחים  .8

בהקצאת , כך נמסר, יחייב 'מבט החוצה'שיטה זו של , היא ווירטואלית
 .מצלמות דמויות/טו ברדאריםקלכל אימת שי, השטח לבדיקתמשאבים 

 
המועצה לבסוף לא נותנת מענה לתופעות אותם בקשה  הביטחוניתהתפיסה  .2

 .הסדר הציבורי סיוע לקיוםו ונדליזםמגר ובהם ל
 

 א בתוכנית הביטחון"רכיבי כ. 2.2
 :כדלקמן, להעסיק כוח אדם נדרשהפ תוכנית הביטחון המועצה "ע

 
 היקף  3.3.3

 :להלן היקף כוח אדם שהתוכנית כוללת

 :כדלקמן, סיירים 8  -סיירים
 סייר רכוב –11:/8:11-0סייר גני ילדים  

 11-33:11:/0יום צורן סייר 
 11-33:11:/0סייר יום קדימה 
 33:11-2:11סייר לילה צורן 

 33:11-2:11סייר לילה קדימה 
 

 [32:11-2:11]שומרים  2  -שומרים 
 שומר בכניסה המערבית  –קדימה 
 שומר בכניסה המזרחית  –קדימה 

 שומר בשער כניסה   –צורן 
 

מאבטחים במהלך יום  2 –מאבטחים 
 דהובהע

 מאבטח 0 –משרדי המועצה 
 מאבטח 0 –בניין מחלקת רווחה צורן 

 מאבטח בכל מוסד –בתי הספר 

 מוקדן
 פקיד במוקד אבטחה

 

 

 .א בהיקף נמוך מכך"כ המועצה בפועל מעסיקה
 

 איכות 3.3.3
איכות המאבטחים כי קבע לצורך המכרז מהסברים שקיבלנו עולה כי היועץ 

שכרה לבסוף לאור העלויות הגבוהות (. ומעלה 8רובאי ) מרמה גבוהה תהיה
הנו העובדה שחברת  חמור מכך"... יועץ . המועצה כוח אדם בעל מפרט שונה

מבלי לעדכן אותי והיא מופעלת בניגוד מוחלט , נבחרה ללא ידיעתי, השמירה שנבחרה

ד לא זו בלב, דהיינו ".למפרט הטכני ולמכרז שנכתב על ידי, לתכנית האבטחה
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, שהמועצה התקשרה עם חברת שמירה במפרט השונה ממה שקבע היועץ
אלא היא אף עשתה , ואף מבלי לעשות שימוש במסמכי המכרז שזה הכין

 .מבלי להיוועץ איתוזאת 
 ,גם ממצא זה מעיד לדעת הביקורת על כי ההליך בו פסעה המועצה

, מבלי לבדוק חלופות בה היא נתונהה תעשלכך שההתקשרות נשהביאה 
 .למסגרת האילוצים בה היא נתונההייעוץ מתאים  האםומבלי לבחון לעומק 

 
 י היועץ"השירותים שניתנו ע 4.2
 :כדלקמן, סיפק למועצה את השירותים הבאיםהוא , שהגיש היועץפ דיווח "ע
 

תכניות , ט המועצה ולהנהלתה מפרטים טכניים"במסגרת הייעוץ הועברו על ידי לקב"
 :עבודה ומכרזים כדלקמן

 .תכנית אבטחה מפורטת (1
 . תכנית עבודה ואבני דרך לביצוע תכנית האבטחה (6
 . מכרז ומפרט טכני להעסקת חברת שמירה (3
 . מפרט להקמת שערים בכניסות ליישובים (4
 (. LPR)מפרט למערכת בקרת כניסה ויציאה של הרכבים מהישובים  (5

סיורי קבלנים לצורך קידום סיורי שטח ו, כמו כן קיימנו אינספור דיונים
  ".הביצוע

 

ל "למנכ 7.01.3101ב  בדואל ששלח עצמוהיועץ  שהצהיר על כךכפי , בפועל
אף אחת , למרות הזמן הרב שחלף" :כי, הפרויקט החלששנים לאחר  /דהיינו , המועצה

 .לא קודמה וביצועה איננו נראה באופק, מהפעולות עליהן התוויתי לא יצאה לפועל
מבלי לעדכן , נבחרה ללא ידיעתי, הנו העובדה שחברת השמירה שנבחרה [חמור מכך]

למפרט הטכני ולמכרז שנכתב על , אותי והיא מופעלת בניגוד מוחלט לתכנית האבטחה
  ".ידי

 
 ,שלבסוף הגיע לסופה ת האמורהבהתקשרושממצא זה ממחיש את הבעייתיות 

ממצא , זאת ועוד .יעוץ בתחום זה והמועצה התקשרה עם חברה אחרת למתן שירותי
ט ששולם "שכאת השאלה מהי התועלת שקמה למועצה בגין באופן טבעי זה מעלה 

ט כי היועץ הוא זה שהעלה לראשונה את "בתשובה לשאלה זו טען הקב? ליועץ
 הז ידעמבלי להתייחס לעצם השאלה האם . הקונספט של התקנת מצלמות בישוב

ביחס להוצאות וסבירה  תמידתיתרומה זו האם בדרך אחרת ולעלות היה  יכול
הואיל וחלף זמן רב הביקורת מסתפקת בהעלאת ממצאים נציין כי , שכאמור הוצאו

 .אלה
 

 הפסקת ההתקשרות 5.2
, היועץ נדרש לצורך ביצוע ההתקשרות לרכוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

נדרש  ,שתמה הפוליסה לאחר, כעבור שנה. שעלותה כך נמסר היועץ גבוהה מאוד
קבל על כך וזאת היועץ מהסברים שקיבלנו עולה כי . היועץ לרכוש פוליסה חדשה

מן הראוי שזו ולכן לדידו , קצב יישום התוכנית התעכב לאור התנהלות המועצהכיוון ש
: פנתה המועצה ליועץ והבהירה דברים אלהלאור . תממן את עלות רכישת הפוליסה

בהתאם , נך מתעתד לחדש את תוקף הביטוח הנדרש ממךבהמשך להודעתך כי אי"
הריני להודיעך כי אי חידוש תקופת הביטוח במסגרת תקופת , להסכם בין הצדדים

בגינה עלולה המועצה , מהווה הפרה יסודית של ההסכם, ההתקשרות בין הצדדים
 ".על כל המשתמע מכך, להפסיק את ההתקשרות עמך

 

שהושפע בין , עולה כי לאור קצב ביצוע הפרויקט ט המועצה"מהסברים שקיבלנו מקב
וליסה מה שהביא להפסקת לרכוש פמאן לבסוף היועץ , מהאילוצים התקציבים היתר

 .איתו ההתקשרות
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 ט המועצה"תגובת קב
עד לשלב בו נפרדה המועצה מהיועץ ביצע היועץ את עבודתו המקצועית "
ח האדם וכך גם רז כושביעות רצון ובמקצועיות רבה הכין את כל נושא מכל

 ".שנים 3פעלנו במשך 

 
 

 ל"התקשרות עם משכ – שינוי קונספציה. 4
 

 לכך שהחברה למשק וכלכלהלדבריו ט המועצה "קב נחשףיועץ ההמחלוקת עם בזמן 
לאור העובדה שהמועצה הוציאה עשרות אלפי  .הבטיחות בתחוםמכרזים היא מפרסמת גם 

ל לפיה זו תעמיד לו יועץ כדי שיבחן את צרכי המועצה "ט להסכמה עם משכ"הקב הגיע₪ 
יועץ  ,מצדהללא התחייבות  ,ל העמידה לרשות המועצה"משכ, היה וכך אכן. וימליץ לה בנושא

 :כדלקמן, בעלת קונספט שונה מועצה תוכניתהגיש לשסייר בישוב ו
 

 ל"משכ היועץ פרמטר

השטח יש למקד משאבים בתא  הפוקוס
שמעבר לגדר הישוב כדי 

להתריע על חדירת גורמים /למנוע
 עוינים

 יש למקד משאבים על הנעשה בישוב

המפגעים באים מחוץ לישוב ולכן יש  רציונל
לקצות למשאבים למניעת חדירתם 

 דרך הגדר ליישוב

חודרים מהגדר אלה המפגעים אינם 
מה גם שיש , לישוב רגל/נכנסים ברכב

 מקומייםמפגעים 

, (מהישוב ומחוצה לו)עבריני רכוש  מפגעים ועבריני רכוש הבאים מבחוץ גורם הסיכון
 ונדאליזים, שמירת סדר הציבורי

הדגש הוא על שעות הערב והלילה בה  פרק זמן
 לחדור את הגדר בחסות החשכה" קל"

 שעות ביממה /3

 מצלמות (לאיכון אנשים)רדאר + מצלמות  טכנולוגיה

 

העובדה שההתקשרות עם היועץ עלתה על שרטון פנתה המועצה ואימצה את על רקע 
 .מהתוכנית של היועץהיא שונה שכאמור , ל"תוכנית הביטחון של משכ

 
להתקשרות  רת כי תהליך קבלת ההחלטות שהובילממצאים אלה מחזקים את המלצת הביקו

או /או יועצים שונים ו/מודלים שונים והמועצה כך לא בחנה . לקוי מלכתחילההיה  היועץעם 
ויודגש כי ההתקשרות עם היועץ לא זו בלבד שהייתה מחייבת  . קונספציות ביטחוניות שונות

שלבסוף אלא  (שכירת יועצים לצורך הכנת מפרטים)את המועצה בעלויות כספיות נוספות 
 .שנוסתה ברשויות מקומיותאחרת הוטמעה תוכנית 

 
 ח בוכניק"על דוח רו ח הנשען"בהליך קבה, וניתן היההוצאו כספים שיתכן  ,עקב האמור

המועצה מקימה צוות של תושבים המצב בו . להגיע לתוצאה אחרת, והערות הביקורת
אי אפשר להתעלם מהעובדה . בעייתיידי המועצה -עללבסוף " נרכש"ועובדים שהתוצר שלו 

הליך /ללא מכרזעם היועץ בפועל התקשרה  ,למרות ניסיון לערוך סקר מחירים, שהמועצה
יישומיות התוכנית ותוך התעלמות  מבלי לבחון את, מבלי לבחון חלופות, הצעת מחיר

 .מהערות הביקורת
 

 ט המועצה"תגובת קב
תכנית הביטחון החלופית שימשה התכנית המקורית בסיס להכנת התכנית החדשה "

 .שא בעיות הוונדליזם בתוך הישוב כאשר נוסף מרכיב עיקרי נוסף לתת מענה גם לנו

 "שילוב תכנית עיר ללא אלימות–על פי הנחיות ראש המועצה והמועצה 
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ט המועצה מאשר "קב -ט המועצה "לתגובת קב התייחסות הביקורת
להבדיל מהתוכנית החלופית , בתגובתו שתוכנית הביטחון של היועץ

 .מענה שלם לצרכי המועצה תתנולא נ, ל"י משכ"שיושמה בפועל ע
 
 

 לוםיצהקמה מערך ה. 5
 

 המערך 5.1
טחונית מערך מצלום הכולל מצלמות שחלקן יהמועצה הקימה על בסיס תוכנית הב

 ןכוללות גם משדרים אלחוטיים וזאת כדי לאפשר חיבורהמצלמות . נשלט מרחוק
 .למוקד הממוקם בבניין המועצה

 
 ר"אישור התב 2.2

הקמת מערך יישובי "ר ל"דנה המועצה בבקשה לאישור תב 18./.37בתאריך  
ר הוא מקרן עבודות "מימון התב₪   011,111להגנה מפעילות חבלנית עוינת על סך 

בישיבה הציע אחד . ₪ M 3 -זאת כאשר התוכנית שאושרה היקפה כ, פיתוח

, ₪ M 0ואילו בתגובה הציע חבר אחר , ₪ M 0/3 -ר ל"החברים להעלות את התב

הצעות  3זאת למרות שהחוק מחייב כאשר ישנם , אחרונה אושרההצעה ההלבסוף 
בהימצאותם של  תהצבעה על הוצאה מחייב ,מעבר לאמור. יש להעמידן זה מול זה

 . מקורות כספים למימון הפעולות
 
 

 לוםיצהאפקטיביות מערך . 6
 

 תקלות ותחזוקה 6.1
הוא  יוצא כילאור המורכבות של מערך המצלום והעובדה שהוא פועל באופן אלחוטי 

מתשובה לשאלת הביקורת עולה כי לא אחת יוצא . ממזג אוויר, בין היתר, מושפע
שהן יוצא אף עקב תקלות ופגעי מזג אוויר וכן  ,מבין היתר, שמצלמות מושבתות

אין נתונים לגבי משכי . ('ספח בראה נ) ויש להחליפן ,עקב בלאי או חבלה, נהרסות
אך הביקורת מתרשמת כי מדובר בפרקי זמן לא , הזמן בהם המצלמות מושבתות

אין במועצה נוהלי עבודה המסדירים או הקובעים סדרי עדיפויות לתיקן . מבוטלים
יש . ן תקינות לפרקי זמן לא מבוטליםנמצלמות איהכך יוצא שלעיתים . המצלמות

 .ר נושא זה בנוהל המציין תקני זמן ביצוע לתיקן המצלמותלדעת הביקורת להסדי
 

 ט המועצה"תגובת קב
התיאור שלך לא נכון ולא מדויק איכות המצלמות –תקלות ותחזוקה "

ותחזוקתן מתבצע ברמה גבוהה מאד קימות תקלות אשר קשורות 
 בתשתית המועצה כגון חשמל והפסקות שלא בהכרח קשורות למתקין

המצלמות לא עובדות לפרקי זמן לא מבוטלים לא האימרה כי 
 ."נכונה

 
 גנבת מצלמות  26.

. ציבורי ה במתקןשהוצב מקרה בו נגנבה מצלמה היהמהסברים שקיבלנו עולה כי 
עצמה בעלויות של רכש בנאלצת המועצה לשאת , לאור ההשתתפות העצמית גבוהה

החלפת המצלמות יוצא כי והמסגרת התקציבית לאור עלותם הגבוהה  .המצלמות
 . אורכת זמן לא מבוטל
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 ט המועצה"תגובת קב
ס וגם מצלמה זו "נגנבה מצלמה אחת בלבד מעל בניין המתנ"

שניגנבה האירוע צולם על ידי מצלמות אחרות ונמסר למשטרה לצערי 
 . למרות זהות הגנב לא הצליחה המשטרה לאתר את המצלמה

המצלמה על חשבונם קיימת אבטחה של חברת המצלמות להשלמת 
 ".בסיום הפרויקט

 
 העדר מוקד 2.6
 :כדלקמן, (מוקד)פ תוכנית הביטחון נדרש מרכז שליטה ובקרה "ע
 

 
 

 
 

ציוד מחשוב מוקד זה כולל . מוקד הנמצא בבניין המועצההמצלמות בישוב מנותבות ל
 .טלוויזיה המציגים את האינפוט שמשדרות המצלמות ימספר רב של צגותקשורת ו

 :אינפוט זה אמור לאפשר למועצה לקיים את הבאים
 

 בזמן אמת על הנעשה במרחבים המצולמיםולהגיב החלטות  קבלתאפשר ל .0
 

בכמות הפשיעה בכלל ולרמת לירידה בכך להביא ולהגביר את ההרתעה  .3
 .והפגיעה ברכוש הציבורי הוונדליזם

 
 .עבודתםולפקח על , אופטימאליתבצורה הביטחון  ילהפעיל את סייר .2
 
לפרק זמן קצר במחשבי המועצה וזאת כאמור הואיל והמידע המצולם נשמר  ./

של זציה ימיאופט תמאפשר בדיקה בזמן אמת, מטעמי של הגנת הפרטיות
 .ניתוח המידע הקיים

 
החלה בהקמת מערך המצלום מבלי שהיה לה תקציב להפעלת בפועל המועצה 

ו יקימה המועצה מוקד אלשנתיים לאחר התחלת הקמת מערך המצלום ה. מוקד
מהסברים שקיבלנו עולה כי המוקד פועל רק בשעות הלילה . מנותבים הנתונים

המידע דהיינו  .י מוקדנית של חברת השמירה"מאויש עו (33:11לאחר השעה )
יחד עם  .במהלך שעות היום אלא כאמור רק בשעות הלילה המצולם לא משמש

ט המועצה עמדת תחקור המאפשרת לשלוף נתונים "האמור יש במשרדו של קב
 וגעפפעלת מערך מצלמות ללא מוקד הביקורת מעירה כי לה .מהמערכת

שיבות לאור העובדה שהמידע הנשמר במערכת לכך ח. באפקטיביות של מערכת זו
  שעות הלילההואיל והמועצה מפעילה את המוקד רק ב, בפועל .יום 21נמחק לאחר 
 . רה אינו גבוהדאסהניצול של כלי זה לטובת הגברת האכיפה ומביא לכך ש
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 ט המועצה"תגובת קב
המוקד הוקם ראשון בכל הפרויקט ההנחה שהוקם שנתיים לאחר "

כל אתר שהוקם צורף מיידית למוקד . הפרויקט לא נכונה תחילת
 שפעל החל מהיום הראשון לפרויקט

איוש המוקד ויש לעשות אבחנה בנושא החל לאחר שהיה מספיק אתרים 
של  האפקטיביותשמחוברים שעות העבודה במוקד הם על בסיס 

קיים סיור רק  שנצפוהמוקדנית בעיקר בנושא התגובה לאירועים 
 ".בלילה ולכן הפעלת המוקד מתבססת כרגע רק על הלילה

 
היא הקמת מערך מוקד הסיבה העיקרית לחוסר אפקטיביות המוקד "

חדש של המועצה מה שיתר את הצורך במוקד המצולם יש להפנות את 
הערה זו ממונים על מנת לאחד את כל הגורמים השונים למוקד אחד 
משולב שיתן מענה על ידי המועצה לכל תחומי האחריות של המועצה 

 ".כולל המוקד המצולם

 
ט "ת קבמתגוב - ט המועצה"לתגובת קב התייחסות הביקורת

המועצה עולה כי הוא מסכים עם הערת הביקורת כי המוקד 
דהיינו למרות המשאבים הרבים . שהוקם אינו אפקטיבי

 לא נקבעו הסדרים שיבטיחו ניצול אפקטיבי שלשהוקצו 
 .המידע המתקבל ממערך המצלום הישוביי

 
 ס יגאל אלון"שרפה בביה  4.6

 (.ס"ביה –להלן )פרצה שרפה בבית הספר יגאל אלון  8.2.3103 -הביום חמישי 
ס הותקנו אשתקד מצלמות  בקשה המועצה לנסות ולזהות את הפוגעים "הואיל ובביה

 :וזאת לאור הבאים, אך ללא הועיל ידי אחזור המידע המצולם-על
 
 . שתי המצלמות המכוונות למקום השריפה נמצאו לא פועלות .0

 
המצלמות שהותקנו  00בתשובה לשאלת הביקורת נמסר כי רוב רובם של  .3

 זאת עקב עבודת זיפות, אינן פועלות למן חג פסח האחרוןיגאל אלון ס "בביה
 .הגג

 
וזמן לא רב , מצלמותנגנבו כמה מ (ל הקודמת"בשנה)ס "בביה םבסמוך להתקנת .2

, ת לא שונהמיקום המצלמו, למרות הגנבה. לאחר מכן הותקנו מצלמות חדשות
די בטיפוס )מקום המאפשר על נקלה את גנבת המצלמות , והוא נותר בראש הגג

 (.על הגג
 

 :מכל האמור עולים הבאים
 

ס יגאל אלון "פועלים בביה, 3103//היינו למן ראשית חודש , מזה כחודשיים .א
 .פחות ממחצית המצלמות שהותקנו בו

 
וגם לא , שהמצלמות יפעלועד כה לא ננקטו בשטח פעולות כדי להביא לכך  .ב

 .ברור אם יש לכך מקור תקציבי
 

ס נהרסה תשתית "בביה זיפותכתוצאה מעבודות הממצאים דלעיל מעלים כי 
הביקורת פנתה ובקשה לדעת האם המועצה פעלה אל מול הקבלן ודרשה  .המצלמות

  .אך לא נענתה, ממנו פיצוי בגין האמור
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 ט המועצה"תגובת קב
ת הספר יגאל אלון לא קשורות למערך המיצלום של יבבמצלמות ה"

 ."היישוביולא קשורה למערך המצלמות  נפרדתהישוב מערכת 

 
 בדיקת אפקטיביות 56.

לבחון את אפקטיביות , שעלותם גבוההייחוד כאלה ב, מקובל בהטמעה של פרויקטים
המצלום  פרויקטהביקורת לא מצאה כי אפקטיביות . הפרויקט בנקודות זמן שונות

₪  במיליוניוהאם ההשקעה  ביעדיםכדי לבדוק האם המועצה אכן עומדת . נבחנה
לבחון האם אין מקום לחבר יהיה ניתן אולי במסגרת בדיקה שכזו . מצדיקה את עצמה

חיבור  במועצה שכנה קיים) מוקד שירות לתושבלאת המוקד בשעות העבודה 
 . (שכזה

 
 

 הגנת הפרטיות. 7
 

מהמצלמות נשמרים  האינפוטייםכידוע המועצה התקינה מצלמות ברחבי הישוב כאשר 
-א"תשמ, חוק הגנת הפרטיותלעוד ידוע כי המועצה כפופה .  במחשב במשרדי המועצה

אצל רשם  המאגרים כל מאגר  ומכוח הוראות חוק זה עליה בין היתר לרשום אותם 0720
פרסם הממונה משפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים חוות  2.00.3101ב . מידע שברשותה

 : דעת משפטית לפיה
 

 

 
 

ל לרשם המאגרים "הנעל המאגר מתשובה לשאלת הביקורת עולה כי המועצה אינה מדווחת 
חון משפטית האם בהביקורת למן הראוי לדעת . כי חוק זה אינו חל עליה, על מאגר המידע

 .המועצה אכן פטורה מהחובה האמורה
 
 

 סיכום והמלצות. 8
 

. פעלה והקימה מערך מצלמות בישוב, טחונייכרצון לתת מענה מיטבי למצב הב, המועצה
החל שהפרויקט , אעקדא . אותה אימצה המועצה מערך זה הותקן כחלק מתוכנית בטחון

file:///C:/Users/alon_k/Downloads/087_001.doc
file:///C:/Users/alon_k/Downloads/087_001.doc
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המועצה . למבוי סתום הגיע ,בשכרבחוזה תוכנית ביטחון בהתנדבות והמשיך בעריכת 
 ל"משכזכיין של עם  תחת זאתהתקשרה , כנית היועץואת ת לבסוף שלא הטמיעה

כך יצא . וונדליזםבנותנת גם מענה לשמירה על הסדר והטיפול התוכנית שהגיש למועצה 
 בה נעשהלא שלבסוף  ,בטחוןתוכנית ייעוץ לעל ₪  5,2758שהמועצה הוציאה למעלה 

זכיין של י "עכאמור שנקבעה והוטמעה )תוכנית אחרת אימצה היא ותחתיה  שימוש
ם ממערך ימקבל את האינפוטיה ,טחוןיהב מוקדהעלתה הביקורת כי עוד . (ל"משכ

 שנועדוהשימוש במצלמות מה שמשליך על אפקטיביות , פועל באופן חלקי ,המצלום
 . וונדליזם סדר הציבוריבעיות של עם עם המצב הביטחוני ו ותהתמודדלסייע ב

 
 :להלן עיקר הממצאים

 
לצרכים תאימות התוכנית את מבלי לבחון חלופות ו ביטחוןהית המועצה אישרה תוכנ .א

 .(לעיל 2.2ראה סעיף ) ותקציב
 
כנית וסיכמה כי היא תשלם על סקר הסיכונים ותש, כפי שמעיד היועץ, המועצה .ב

הכנת התוכנית להקמת "עבור ח "ש 17,225שילמה , זו לא תיושם רק אםהאבטחה 
 (.לעיל 2.2ראה סעיף )" מערך בטחון ביישוב

 
ואף , שההתקשרות עמו הנה בשכר, א עבור היועץ"תצ₪  12,127המועצה רכשה ב  .ג

 (.לעיל 2.4ראה סעיף ) לא הותירה בידיה עותק מהקובץ
 
, ל שיישמה לבסוף המועצה"משכשל הבסיס הקונספטואלי של תוכנית הביטחון  .ד

של שונה מהתוכנית , מענה להסדרת הסדר הציבורי והמאבק בוונדליזם הנותנת גם
באשר  ותממצא זה מעלה באופן טבעי תהי. ט"כשכ ח"אלש 85שולם  השבגינהיועץ 

 4 -ו  2, 2.4, ראה סעיפים) להתקשר עם היועץלהכרח ולהצדקה שבבסיס ההחלטה 
 (.לעיל

 
עקב אי הפעלה רציפה של , בין היתר, זאת מערך המצלום אינה גבוההאפקטיביות  .ה

 (.לעיל 6ראה סעיף )המוקד 
 

לא בדקה את מאגר הנתונים הממוחשב של התמונות ממערך המצלום המועצה  .ו
 .(לעיל 7ראה סעיף )מחייב ברישום אצל רשם מאגרי המידע 

 
 להלן ההמלצות 

 
 .יש לבחון את אפקטיביות מערך המצלום 2.0

 
יש לבדוק האם חלה על המועצה החובה לרשום את מאגר המידע של מערך המצלום  2.3

 .(לעיל 8ראה סעיף )במשרד המשפטים 
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 נספחים
 

  



73 

 

 

 ט המועצה לדוח"התייחסות קב -' נספח א
 

 
 
 

 הערת הביקורת
אולם למרות פניות חוזר ונשנות  7.03.3102ט המועצה קיבל את טיוטת דוח הביקורת ב "קב

שלח לו מבקר המועצה את הטיוטה וזאת כאשר , /07.3.310התקבלה ממנו תגובה רק ב 
 . בשנית
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 ב גוונים"תלונה על תקלות במערכת המצלום בחט –' נספח ב
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