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 דוח ביקורת

 מחסני העירייהב 0211ספירת מלאי 

 

 כללי –פרק א' 

 
 כללי

 

כמדי שנה וכחלק מחובת הביקורת בנושא ספירת המלאי במחסני העירייה, קוימו גם  .1

השנה פיקוח ומעקב של הביקורת בנושא. הפיקוח והביקורת נעשו על ספירת המלאי 

והמעקב בוצע על תיקון הליקויים מדו"ח הביקורת על  2011השוטפת לסוף דצמבר 

 .2010ירה של דצמבר הספ

 תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(,  .2

 , )להלן "התקנות"( עוסקות בין השאר בנושא ספירת המלאי.1998-התשנ"ח

, שם, קובעת כי אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת 26תקנה 

והאספקה, בפיקוחו של מבקר מלאי בכל מחסני העירייה, באחריות מנהל הרכש 

תוצאות ספירת המלאי "ירשמו בטפסים  העירייה ובהשתתפות גזבר העירייה.

המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי של הפריטים, תיאורם והכמויות בפועל 

 שנמצאו במחסן בעת הספירה".

מחייבת כי הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס  27תקנה  .3

התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור, יעביר הגזבר בכתב -יתה אייטובין; הה

ההתאמה( בצרוף הסברים בכתב מאת -לועדת רכש ובלאי את כל הנתונים )לגבי אי

 מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשים.

קובעת כי ועדת הרכש תחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות  28תקנה  .4

 לרשום בפנקס הטובין.הספירה 
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 ממצאי הביקורת והמלצותיה

. המחסן הראשי של 2012ותחילת ינואר  2011בסוף דצמבר הספירה התבצעה  .5

 ים.שונמביקורים הביקורת התרשמה כפי ש ,העירייה מטופח ומסודר

 בכלל מחסני העירייה כנדרש בתקנות.הושלמה ובוצעה ספירת המלאי  .6

לנושא בתקציב קבלה תקציב  2010שנת  בסוף מנהלת מח' רכש ואפסנאות מסרה כי

דבר אשר איפשר לה לבצע ספירת מלאי בכלל מחסני העירייה, כנדרש העירייה, 

  .בתקנות העיריות בנושא

ממחלקות אחרות שאינם עובדי  ע"י עובדים פיזיתבוצעה הספירה במחסן המרכזי  .7

ל פריטים  הסופרים עבדו כנדרש עם דוחות מחשב ריקים ש. כנדרשהאפסנאות, 

תלוי את נתוני -)ללא פרוט נתונים כמותיים מוקדמים(, שלתוכם מלאו באופן בלתי

 הספירה בפועל, כנדרש.

נתוני הספירה ע"י בבביקורת נמצא כי דוחות הספירה הפיזית, אשר ממולאים  .8

מבצעיה, אינם חתומים בידי המבצעים. בפועל אין אפשרות לדעת מי בצע את 

 את הנתונים.הספירה ומי בכלל רשם 

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, מסרה מנהלת האפסנאות כי הדוחות לא נחתמו 

 מתוך טעות.

הספירה לוותה ע"י נציג הגזברות, כמתחייב עפ"י התקנות, אשר נטל חלק פעיל  .9

 בספירה ובבקרתה השוטפת.

  במחסן המרכזי ממצאי חוסרים/עודפים

הפריטים השונים )מק"טים( שבמחסן המרכזי,  סוגי 1153נמצא כי מתוך סה"כ  .10

 פריטים  26נתגלו הפרשים )חוסר/עודף( לגבי סוגי ₪,  1,345,234שערכם הכולל 

פריטים בודדים בערך כולל של  71מתוך זאת נמצאו בחוסר/גרעון (. 2.2%-)כ

 ₪. 1465פריטים בערך כולל של  22בעודף נמצאו  ₪. 854

ים של פריט אחד או שניים ככל שנמצאו, או חוסרים או עודפים בהפרשים קטנ .11

בערך כספי נמוך, מטבע הדברים אינם נבדקים לסיבתם או מקורם, באשר אינם 

 נחשבים מהותיים.

המתחייב  ןהשלב האחרוכנדרש במועד סיום הביקורת נותרו עוד להשלמה  .12

הגשת דו"ח ההפרשים ע"י הגזברות, בלווית מכתב ההסבר של  –מהתקנות 

 להחלטתה של ועדת הרכש בדבר הטיפול בהפרשים.האפסנאות, 



 
 

4 

 ספירת מלאי במחסני עירייה אחרים

גופים הסוף ספירת מלאי כוללת בשאר מחסני -סוף בוצעה 2011שנת כאמור, ב .13

רישומית ר בהקשר זה כי למעשה כל גוף בעירייה הוא בההשונים של העיריה ]יו

 מחסן נפרד המחזיק ציוד משלו[.

מחסני העירייה ביצוע ספירה ב-שנים של אי-תיקונו ליקוי רבב הובא עלבכך למעשה 

  מלבד המחסן המרכזי.

בכל מחסני העירייה באמצעות חברה שהחלה ביצוע הספירה הכוללת הוצגו דוחות 

 קבלנית חיצונית. 

ייה השונים ובהשלמה להם, יש מקום בהמשך לספירת המלאי במחסני/גופי העיר .14

 רוגין, בכל פעם במספר מחסנים/גופים.לקיום ביקורת מלאי מדגמיות, לס

במסגרת ביקורת בעבר נמסר כי תוכנן לאייש תפקיד אחראי אינוונטר, דבר של  .15

מנהלת רכש ואפסנאות מסרה כי הדבר יידון במסגרת תכנון המבנה הארגוני בוצע. 

 החדש הצפוי למחלקה.

 סיכום

 תוקןה ספירת מלאי של כלל מחסני העיריי שבוצעהכי בכך  לחיוב יצויין .16

 בכלביצוע ספירת המלאי -אי , שלשנים )כפי שפורט לעיל(ה-רבחוזר הליקוי ה

באפסנאות המרכזית של  שעד כה בוצעה, מחסני העירייה, כדרישת החוק

 .שאר הליקויים מהשנים הקודמות תוקנו. העירייה בלבד

 יהיו חתומים יש להקפיד כי הדוחות הגולמיים המשמשים את מבצעי הספירה פיזית, .17

 על ידם בחתימתם האישית.

 האפסנאות, הגזברות והועדה לרכש ובלאי צריכות להשלים את תהליכי הסיום .18

לועדת רכש המתחייבים מהתקנות ושנותרו לטיפול אחרי תום הביקורת: פנייה 

 .התאמת היתרות וסיכומי הועדה בנושאעם דוח ההפרשים  ובלאי

, פתע ביקורות מלאי מדגמיות, כי האפסנאות תנהיג גם כבעברהביקורת ממליצה,  .19

 י העירייה השונים.)בכוחות עצמיים פנימיים של העירייה( במחסנ ומתוכננות

בנוסף הביקורת ממליצה לאפשר לאפסנאות לאייש תפקיד של אחראי אינוונטר,  .20

 אדם קיים בעירייה.-באמצעות ניוד מתוך כח
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