
 

  8 פרק
  
  

  י�עירונימתקני� מצלמות אבטחה ב
  

  כללי 1

� מצלמות אבטחה שמטרת 6 ,2007שנת הראשונה של תקנו במחצית הו "שלולית החור�"ב 

 .במתקני המשחקי�ונדליז� מעשי  למנוע �הביטחו�  תנהללדברי ראש מ

  

ה מצלמות אבטח 16 ,2007בתחילת שנת  הותקנו 6 במסדרונות משרדי העירייה ברחוב הצור� 

מסדרונות הנעשה באת  ,בו זמניתמטעמי ביטחו� לצל�  –הביטחו�  תנהל� לדברי ראש משמטרת

 .בכל הקומותש

  

שמטרת� לדברי  ,מצלמות אבטחה 24 ,2007שנת  בתחילת הותקנוהעירוני בהיכל התרבות  

את הנכנסי�  מטעמי ביטחו� למנוע מעשי ונדליז� וכ� לבדוק –מנהל התפעול של ההיכל 

� .זאת לאור דרישות המשטרה ,והיוצאי

  

, במעלית לי�, בבתי ספר :שוני� בעיר כגו� הותקנו מצלמות במתקני� עירוניי�, בנוס� לכ% 

למנוע מעשי ונדליז�  –שמטרת� , ת"ל חל"וכ� בביתו של מנכ ,"טק גלי י� –מדיה "בספריית 

 . ועבריינות

  

 מטרת הביקורת 2

את  ,עירוניי�הצלמות האבטחה במתקני� לבחו� את אופ� שילוב מ –הייתה  מטרת הביקורת 

צילומי� המתועדי� בזיכרו� של העל  אופ� הבקרהאת שוטפי� וצילומי� האופ� הצפייה ב

  .בכל מתק� מערכתה

 מתודולוגיה 3

 תיעוד ,התפעול ,הרכישההליכי בדקה הביקורת את  2008ינואר  – 2007דצמבר  י�בחודש 

 �   .ות לעילבטחה המפורטמצלמות האאופ� אחזקת והצילומי

ובמינהל בהיכל התרבות העירוני , עיינה במסמכי� רלבנטיי� במנהלת הביטחו�הביקורת  

 .וכ� שוחחה ע� בעלי התפקידי� המטפלי� במצלמות האבטחה, וחברה חינו%

 �המשרדי� ברחוב , המוקד העירוני, "שלולית החור�": הביקורת ג� ביקרה במתקני� הבאי

   .והיכל התרבות העירוני 6הצור� 

  

  

  

  

  

 "שלולית החור�"אבטחה בהמצלמות  4

 



 

 הרכישההליכי  

התקנת עבור  ,י�ספק 7  י"מחיר ע הצעות הוגשו לוועדה להתקשרויות 8.3.07בתארי%  

הממוקמת בדרו� מערב  "שלולית החור�"לשליטה ובקרה מרחוק במערכות צילו� ממוחשבות 

 .העיר

 

את  למסור 12.3.07 תארי%מיבת הוועדה בפרוטוקול יש המליצה הוועדה להתקשרויות 

כולל ,  84,673על ס%  שהצעתה) להל� החברה( "מ"בע אורד מערכות בקרה"לחברת  ,העבודה

כולל  , 223,171ה בס% הייתמביניה� שהגבוהה  ,ההצעותכלל מבי� הייתה הזולה ביותר  ,מ"מע

הנדסי היוע. הי "נית� ע אשר ,מ� האומד� 24.3%בשיעור של  נמוכה הייתה ההצעה שנבחרה. מ"מע

   .מנהלת הביטחו� של

 

כי העבודות , )להל� המנהל(ראש מנהלת הביטחו� ציי�  10.4.07במכתב לחברה הזוכה מתארי%  

שנספח  ,י היוע. ההנדסי"שהוכ� ע מפרטי "עפ, מחשוב ומצלמות אבטחה, עבודת תשתית: כוללות

בקר , מערכת מחשב, מות אבטחהאספקה והתקנת מערכת מצל, עבודות תשתית: הכולל, למכתב

 16 –אפשרות לצפייה ל , אפשרות להקלטה מקומית", יחידת תקשורת אלחוטית, הקלטה

במוקד " (זיכרו� לשידור אירועי� ומשדר מקלט במרכז השליטה ברחוב הרצל, מצלמות בו זמנית

  ). העירוני

  

: כדלקמ�דרה שהוג ,לביצוע העבודה 2113' מס הזמנת עבודה הוצאה 29.4.07בתארי%  

הינה מנהלת הביטחו�  ,בה נרש� כי היחידה המזמינה והמקבלת, "אבטחה בשלולית החור�"

 .בעירייה

  

לבצע את לפיו יש טכני מפרט ללא הפנתה שכ�  ,הייתה כוללניתהזמנת העבודה כי , יצוי� 

 ,יוע. ההנדסיה וכי רק במפרט ,יטוח או אחריות מצד החברהלא כללה דרישה לבא� ו העבודה

 .מערכת המחשב בלבדל �וזו  ,שה אחריות לשנתיי�נתבק

  

 �כולל ,  84,673ולא  מ"כולל מע , 97,397.17 היה בהזמנת העבודה סכו� ההזמנה שנרש

במכתבו נרש� ג� וכפי ש 12.3.07כרשו� בפרוטוקול ישיבת הוועדה להתקשרויות מתארי%  ,מ"מע

שמות והאחרות ההצעות וואתית של בו הגיש רשימה הש, הנדסיהשל היוע.  23.3.07מתארי% 

�כי הפער  ,המנהל מסר לביקורת .הסבר לפער זה, לא נמצא בתיק הפרויקטכי , יצוי�. המציעי

 .אישרה עובדה זו בפני הביקורתש, של החשבת באג� הגזברות" עות סופרט"הינו תוצאה של 

  

כולל ,  79,129 על ס% A76M0859 – 042'  י החברה חשבונית מס"ע הוגשה 11.6.07בתארי%  

שסכו� החשבונית הינו פחות , לא נמצא הסבר לכ%( .המנהלי "ע אשר אושרה לתשלו� ,מ"מע

 ).מסכו� ההזמנה

  

הצעת מחיר להתקנת מערכת כריזה הכוללת  � י בקשתו "עפ הוגשה למנהל 18.7.07בתארי%  

לא ,  12,450על ס% " כבילה ואינטגרציה למערכת ההקלטה, שופר רב עוצמה, מגבר רב עוצמה"



 

כי החברה בו הודיעה  ,למנהלשהופנה נוס� החברה מכתב נתקבל מ 19.7.07ובתארי%  ,מ"כולל מע

בהתא� לכ% הוצאה לחברה . )במכתב הנוס� מ לא צוי�"נושא המע(,  12,000המחיר הסופי הינו 

 .מ"כולל מע , 12,000על ס%  4274' הזמנת עבודה מס

  

,  14,483על ס%   A76M1385 – 042'  מס שבוניתי החברה ח"הוגשה  ע 13.8.07בתארי%  

 כפי שנרש� , 12,000ולא מ "ללא מע , 12,500 שה�, מערכת הכריזה בגי� התקנתמ "כולל מע

  .ובהזמנת העבודה שצוי� לעיל 19.7.07במכתב החברה מתארי% 

  

או בהזמנת  ,של היוע. ההנדסיבמפרט נכללה  לא מערכת הכריזהכי , הביקורת מעירה 

 .מערכת הכריזה תדרישברור המקור לולא  ,של הפרויקט )2113' מס( דה הראשונההעבו

  

עבור תחזוקת "הצעת מחיר  ,י בקשתו"עפ למנהל י החברה"ע הוגשה 10.9.07רי% בתא 

�' הוצאה הזמנת עבודה מס 17.9.07ובתארי%  ,חודשכל מ ל"מעלא כולל ,  698על ס% " הקווי

. מ"לא כולל מע,  2,094על ס%  )קהוחזוינה תקופת התלא צ( חודשי� 3לתחזוקה במש%  5045

 . מ"כולל מע,  2,419על ס%   A76M1565 – 042 'הוגשה חשבונית מס 30.9.07בתארי% 

  

קיי� , וכי בהוצאת הזמנה נפרדת לתחזוקה, כי במפרט הטכני לא נכללה תחזוקה, יובהר 

עוד  .וללת התקנה ותחזוקההכ, מורחבת" חבילה"סיכו� של תשלו� שהוא גבוה יותר מתשלו� ל

, )מועד הוצאת ההזמנה( 2007ספטמבר ל) גמר התקנת המערכת( 2007יוני   כי בי� החודשי�, יובהר

 . כ% שהמערכת הייתה חשופה לתקלות, לא הוגדר גו� האחראי לתחזוקה

  

האמור לכלול את שירותי האחזקה  ,הסכ� אחזקה בתיק הפרויקט כי לא נמצא ,יצוי� 

קנסות בגי� אי הגעה , של החברה לאור קריאות לתיקוני�את זמני התגובה , בלהאמורי� להתק

 .  ב"במועד וכיו

  

בגי� ,   8,663על ס%   A76M1563 – 042'  י החברה חשבונית מס"עהוגשה  30.9.07בתארי%  

  .י המנהל"אשר אושרה לתשלו� ע "לינק אלחוטי לתשתית בזק"התקנת 

  

לא נמצאה וכי  ,של היוע. ההנדסיבמפרט  לא נכלל "וטיהלינק האלח"כי , הביקורת מעירה 

  .התקנתו עבור הזמנת עבודה

  

   )המתקינה י תיאור המנהל ונציג החברה"עפ( והאחזקה הצילומי� תיעוד, תפעולה 

 on(התמונות משודרות בו זמנית . וידאוהשעות ביממה בשיטת  24ופעלת מערכת הצילו� מ 

line ( ובמידת , במס% המיועד לכ%מעת לעת המוקד� אמור לצפות . 15למוקד העירוני ברחוב הרצל

 .רצויאו על אובייקט הצור% להתמקד על נקודה 

 



 

ונמחקי� מהמערכת בשיטת  ,המערכת עד חודש ימי�ומי� נשמרי� ומתועדי� בזיכרו� הציל 

F.I.F.O  )ראשו� נכנס ראשו� יוצא .( 

  

פיק סרטו� או תמונות של אירועי� ובמידת הצור% נית� לה ,נית� לצפות בצילומי� בכל עת 

 .שנשמרו במערכת

  

של ה� למוקד� וה� לעוזרו  ,על הפעלת המערכת י החברה הדרכה"ניתנה ע, לדברי המנהל 

 .י החברה"אשר ניתנה ע, נמצאה חוברת הפעלה בידי המוקד� .ד.ב.מר י �המנהל 

  

אינה המצלמות  מערכת כי ,מצאה הביקורת בעת ביקור במוקד העירוני 20.11.07בתארי"  

החברה טכנאי וכי  כי המערכת נפגעה מברק ,נציג החברה שנכח במקו� מסר לביקורת. פועלת

 .לתיקו� התקלה "שלולית"פועל ב

 

המערכת נכו� לתארי% זה כי , ע� עוזר המנהל עלה 15.1.08בבירור שערכה הביקורת בתארי%  

בגי� חברה כל סנקציה על ה הטלוכי לא הו ,ימי� מקרות התקלה 56למרות שחלפו , טר� תוקנה

  .ז מיידי"התיקו� בלוביצוע אי 

 

וא� לא , במסגרת שנת האחריות כמקובל כי במקרה זה לא מומשה אחריות החברה, יצוי� 

  .אחזקתי מתוק� התשלו� בגי� האחזקה" כיסוי"נית� 

  

  6ברחוב הצור)  אבטחה במסדרונות משרדי העירייההמצלמות  5

  
  

 הרכישההליכי  

אי� תיעוד של (לפני מספר שני�  לדברי המנהל הותקנו, בלשכת ראש העירייה 6ור� ברחוב הצ 

 .מצלמות אבטחה 6 "סינאל"י חברת "ע) המועד

 

ובגי� כ% נוהל הלי% של , מצלמות נוספות 16 –המנהל העלה את הצור% בהרחבת המערכת ב  

 .הצעות מחיר

 

מצלמות ההתקנה של בודות המליצה הוועדה להתקשרויות למסור את ע 12.12.06בתארי%  

מ "וידאו בעלחברת אלבקס  ,8ובתל חי  6במסדרונות משרדי העירייה ברחוב הצור�  האבטחה

ההצעות  6מ הייתה הזולה ביותר מבי� "כולל מע,  97,152.83שהצעתה על ס% ) החברה להל�(

תה נמוכה ההצעה שנבחרה היי. מ"כולל מע,  193,236.12הייתה בס% מביניה� שהגבוהה , שהוגשו

אשר ג� יע. , מנהלת הביטחו� שלהנדסי היוע. הי "נית� עמ� האומד� אשר  26.85% בשיעור של

  ".שלולית החור�"לגבי המערכת ב

 



 

כמו ג� בפרוטוקולי� אחרי�  ,כי בפרוטוקול הוועדה להתקשרויות צוי� ,הביקורת מבהירה 

י נוהל האיכות "בעוד שעפ ,. בלבדדהיינו הועדה מהווה גור� ממלי הועדה ממליצהכי , של ועדה זו

מה ג� , ועדה זו הינה גור� מחליט ,3.1.9סעי� " תהלי% הבחירה וההתקשרות ע� ספקי�"הקרוי 

המלצה או שגו� כלשהו נת� אישורו ל ,שלא נמצא כי המלצה זו הועברה לאישורו של גו� כל שהוא

 .זו

  

מ להתקנת "כולל מע,  47,380על ס%  493' מס הזמנת עבודהלחברה  הוצאה 14.1.07בתארי%  

הוחלט  –כיוו� שלדברי המנהל  בלבד 6ברחוב הצור� במסדרונות משרדי העירייה  אבטחהמצלמות 

, שלעיל ההזמנהסכו� . 8שבתל חי  כי בשלב זה לא יותקנו מצלמות במשרדי�, ל העירייה"י מנכ"ע

� .ודה ברחוב הצור�המתייחס לעב, )החברה הכוללת של(המחיר  רשו� בהצעתסכו� האת ה תוא

  

לבצע את לפיו יש טכני מפרט ל שכ� לא הפנתה, הייתה כוללניתהזמנת העבודה כי , יצוי� 

  . יטוח או אחריות מצד החברהלא כללה דרישה לבא� העבודה ו

 

תוכנה  ,PC  מחשב +מערכת הקלטה , מצלמות 16בוצעה התקנה של  22.3.07בתארי%  

מוניטור  ,אינטש 19מס%  , שהיו מותקנות קוד� לכ� המצלמות 6וכרטיס מורחב הכולל ג� את 

 .ועוד

 

אשר אושרה  מ"כולל מע,  47,378על ס%  9151' הוצאה חשבונית מס 29.3.07בתארי%  

� .י עוזרת המנהל"ע לתשלו

  

  .מנהל אג� המחשוב לא היה שות� בתהלי% ההתקנה 

 

  )י תיאור המנהל"עפ( והאחזקה הצילומי� תיעוד ,התפעול 

  
כל של כל המסדרונות בהתמונות . וידאוהשעות ביממה בשיטת  24לו� מופעלת מערכת הצי 

�כניסה ללשכת ראש בשומר של ה L.C.Dמס% לה� ) on line(משודרות בו זמנית , קומות המשרדי

ובמידת הצור%  )חלו� לכל מסדרו� –בשיטת החלונות (האמור לצפות במס%  ,ל"העירייה והמנכ

ללא כל אפשרות  ,בלבד מס% צפייה(למוניטור וה�  ,רצויייקט או על אובמסדרו�  מקד עללהת

 .לבניי�הראשית הנמצא ליד השומר בכניסה ) לאחור לילהאו גמיקוד 

 

  �ונמחקי� מהמערכת  ,נשמרי� ומתועדי� בזיכרו� של המערכתשה�  כ% הוגדרוהצילומי

 ). ראשו� נכנס ראשו� יוצא(  F.I.FOבשיטת

  

במידת הצור% נית� להפיק סרטו� או תמונות של אירועי� . נית� לצפות בצילומי� בכל עת 

 .שנשמרו במערכת

  



 

אינו יודע לתפעל את המערכת ולצפות , השומר בלשכת ראש העירייהכי  ,המצאהביקורת  

וכי  חוברת הפעלה למשתמשלא הייתה ברשותו  ,מערכתבצילומי� המתועדי� בזיכרו� של ה

 .שעות בלבד 24המערכת מגבה צילומי� עד 

  

חברה ( DVTECHהמנהל הטכני של חברת  באמצעות בדקה הביקורת 4.12.07בתארי%  

את ההיבטי� ") אלבקס"התקינה חברת ושאות� , לעילהמצלמות שמערכת  שסיפקה את

 :הממצאי� שעלוולהל�  ,הטכניי� של המערכת שהותקנה

כ� התיעוד ר מלאח(שעות בלבד  24 היהטווח הזיכרו� של המערכת כפי שהוגדר בעת ההתקנה  

כולל מערכת דחיסה להקלטה מקומית בעת אירוע " :נקבעבו דרישת המפרט זאת בניגוד ל, )נמחק

  .י המנהל הטכני"עיצוי� כי הטווח הוגדל במקו�  ."יו� לפחות 90למש% 

שוטפת תחזוקה  ,תמיכה תוי החברה וכ� לא מתאפשר"לא מתקיימת בקרה תפעולית מרחוק ע 

י גורמי העירייה "ע ,לדברי המנהל הטכנינעשה כיוו� שלא , צור%או בדיקה של המערכת בעת ה

 .לבי� מוקד הבקרה של החברה, אינטרנט בי� המערכת שברחוב הצור� טיפול להסדרת קו

פוגעות באופ� ישיר בתפעול תוכנות אשר  � לאיזה צור%ערכת הותקנו ולא ברור על ידי מי ובמ 

 :�כדלקמ, ומבלי שא� אחד ידע על כ% ,השוט� של המערכת

)" תיקיות(מסתיר ספריות ", נג�: הותקנו 19:00שעה  30.8.07בתארי%  •

השימוש האחרו� נעשה . K. LITE וכ� חבילת מקודדי� מסוג  

      .9.8.07בתארי% 

וכ� " נוקיה"הותק� ממשק לטלפו� סלולארי מסוג  22.7.07בתארי%   •

השימוש האחרו� נעשה . U.B.Sממשק לחיבור לרשת באמצעות 

 .3.12.07תארי% ב

דבר הממלא , בתגובה לתנועה של אנשי�רק המצלמות מופעלות כל הזמ� ללא הפסקה ולא  

זאת כיוו� שלא ניתנה הנחייה מתאימה לחברה להגדיר , בטווח קצר מאוד את נפח המערכת

המצלמות תופעלנה א%  �לפיה , י המנהל הטכני הגדרה במערכת"כי בוצעה במקו� ע, יצוי� .אחרת

 .תגובה לתנועה של אנשי�ורק ב

  

צפייה לאחר שעות כדי שנית� יהיה לבצע , כי המערכת אינה מחוברת למוקד העירוני, יצוי� 

 .במשרדי� הפעילות

  האחזקה 

  

 ונמש% עד תארי% 1.6.06 החל בתארי% "סינאל"ע� חברת  המקורי חוזה האחזקהתוק�  

היו רוב המצלמות  ,חוזהי� קוד� סיו� היחודש, 2007חודש מרס בכבר עוד שב, 31.5.07

, החליפה את המחשבג� אשר  "אלבקס"דהיינו  ,של חברה אחרת, )22מתו%  16( המותקנות

כיוו� , לתחזק את המערכת) לדברי נציגה(עוד  אינה יכולה" סינאל"ושחברת , התוכנה והכרטיס

 .שאי� לה את התמיכה לתוכנה מהחברה המשווקת

אלה רכיבי� . חוזה האחזקה מתייחס שלגביה� ,ערכתפורטו רכיבי המ המקוריבנספח לחוזה   

 .2007אחרי חודש  מרס  ,כבר לא תאמו את המערכות הקיימות במציאות



 

 "המכינה"לוועדה  27.6.07העביר המנהל בתארי% , "סינאל"ע� חברת  חידוש החוזהלקראת  

 מדדהנו משביעות רצודרגת כי  ,בו ציי�" עבודה/ סקר שביעות רצו� מביצוע פרויקט "טופס 

 ,5בלבד בסול� עד  2,3 הינה )"זמני התגובה של הספק לפניות העירייה(הזמני� עמידה בלוחות "

 .  מיידית נדרשת תגובה עבור�אשר , מערכות אבטחהל מתאימה שאינה, דרגה

בו המלי. על הארכת החוזה ע�  "המכינה"לוועדה  27.6.07במכתבו של המנהל מתארי%  

 :הודיע בי� היתר כדלקמ�, תבשנה נוספ "סינאל"חברת 

השירות שנית)  ,,,,חברת סינאל התקינה את מערכות המצלמות " •

אנו נסינו לאתר חברה נוספת  .י החברה היה טוב א" הוא יקר"ע

 �שתהיה מוכנה לקבל על עצמה את האחזקה א% מאחר והמכשירי

לא הצלחנו לאתר חברה אחרת שתית�  "סינאל"והציוד היה של 

 ". ,,,,אחזקה 

וועדה ה הובאה בפנילא במכתב המנהל שלעיל כי  ,הביקורת מעירה •

התקינה את  "סינאל"רק חברת לא ש �היא העובדה ש "המכינה"

 שלא היו בפני, ומכא� ,"אלבקס"חברת  אלא ג� ובעיקר ,המערכות

, לכ%� בנוס. הנתוני� כפי שה� קיימי� במציאות "המכינה"ועדה ה

שנכתב " היקר"טוקול לשרות התייחסה בפרולא  "המכינה"ועדה ה

טבלת השוואה של מחירי השוק "ולא ביקשה מהמנהל על ידו 

י האג� היוז� על מנת "שוואה לרשויות אחרות אשר הוכנה עבה

וזאת כנדרש בנוהל " ,,,,של המחירי�לבדוק את הרלבנטיות 

סעי� " תהלי% הבחירה וההתקשרות ע� ספקי�"האיכות הקרוי 

3.20.2 .  

שדנה בהארכה כאמור " המכינה"וועדה השל  יבההיש בפרוטוקול •

המכשירי� והציוד הקיימי� "כי  ,צוי� 19.7.07שנערכה בתארי% ו

חברת  ,בעוד שכאמור" ,,, "סינאל"בבנייני הצור� הינ� של חברת 

 . תרכיבי המערכאת מרבית בפועל אלבקס התקינה 

אשר הועבר  ,להארכה שבד� הלוואי" מהות העבודה" בעמודה •

אחזקה למערכות ": ימת בעלי התפקידי� בעירייה צוי�וחתלאשור 

 "אלבקס"חברת  ,בעוד שכאמור לעיל" סינאל בבנייני הצור�

 בעלי התפקידי�בפני ג� ש, ומכא�, התקינה את מרבית המערכות

לא הובאו הנתוני� כפי שה�  ,האמורי� לאשר את ההארכה

 .קיימי� במציאות

 

• �בתגובתו , לביקורתמסר  וטמכרזי� ושיל, מנהל אג� רישוי עסקי

פ מכינה מתארי% "ע: "20.3.08מכתבו מתארי% ח זה ב"לטיוטת דו

הואר% החוזה לאור מכתבו של ראש מנהלת ביטחו� בו הוא  19.7.07

מציי� כי ניסה לאתר חברה אחרת לאחזקת המצלמות הקיימות א% 

בהמלצות חברי המכינה ביקשו מראש מנהלת ביטחו� , ללא הצלחה

 יקות נוספות למציאת חברות שיוכלו לתחזק את מערכותלערו% בד



 

צוינו את העובדות ש ומביאההביקורת שבה  ,ע� זאת ".האחזקה

, ")סינאל("שהחברה שחוזה התחזוקה עימה הואר%  �לעיל וה� 

רוב המצלמות המותקנות עוד לתחזק את המערכת וכי  אינה יכולה

רה י חב"עהותקנו  ,התוכנה והכרטיס, המחשב, )22מתו%  16(

   .")אלבקס("אחרת 

ל העירייה נמצאה "המיועדת לחתימת מנכבד� הלוואי עמודה ה •

הביקורת  אול�, ל"ל בחו"צוי� כי המנכלידה ו ,ללא חתימתו

 לא דאג להעביר אתמכרזי� ושילוט , אג� רישוי עסקי�כי , מצינת

וזאת מתוק�  ל"מחו לאחר ששב ל"לחתימת המנכ ד� הלוואי

כנדרש בנוהל האיכות שלעיל , ל"י� את המנכלהחת אחריות האג�

  .3.26.3 סעי�

• �בתגובתו , לביקורתמסר  מכרזי� ושילוט, מנהל אג� רישוי עסקי

במהל% סבב : "20.3.08מכתבו מתארי% ח זה ב"לטיוטת דו

החוזה הועבר , ל העירייה היה בחופשה ארוכה"החתימות מנכ

ל העירייה "ולא נמצא לנכו� להחזיר לחתימת מנכ, ע"לחתימת רה

ל "המנכ, ל העירייה"בהמש% לפגישה אצל מנכ, ע"לאחר חתימת רה

  ."יבוצע בהתא�, הבהיר כי אי� להמשי% בסבב חתימות בהעדרו

 

מיו�  �של החוזה  הארכת תוקפוואושרה נחתמה  1.7.07בתארי%  •

  .דהיינו הארכה רטרואקטיבית של חודש ימי�, 31.12.07עד  1.6.07

 

סו� חודש עד " סינאל"% ע� חברת הוארלא רק ש ,חוזה האחזקה האמורכי  ,הביקורת מעירה 

י חברה אחרת "ע והמחשב והכרטיס החדש הותקנ, ותהמצלמ רובא� ש ,כמצוי� לעיל 12/2007

ה היית ,)רוב רכיביה( המערכת החדשה שהותקנהג� ש אלא, 2007בחודש מרס עוד ) "אלבקס"(

 ."אלבקס"באמצעות חברת  בשנת האחריות הראשונה שלה

 

אנו נלמד את : "12.5.08במכתבו מתארי%  ,ח זה"בתגובתו לטיוטת דולביקורת המנהל מסר  

  . "ושהינ� בתחו� מינהלת הביטחו� � ונייש� את ההמלצות ככל שיתאפשרהממצאי

  
  

 האבטחה בהיכל התרבות העירונימצלמות  6

  

 הרכישההליכי  

  

ר הצעות מחי 8הוגשו להיכל התרבות  2006בחודש נובמבר  

טלוויזיה (ס "התקנה ומת� שירותי אחזקה למערכת טמ, לאספקה

סכומי . היכלי מנהל התפעול של ה"על בסיס מפרט שנבנה ע )במעגל סגור

ההצעה . מ"כולל מע,  104,404.32לבי�  49,784.24ההצעות נעו בי� 



 

. המפרטוו� שלא עמדה בתנאי כי ,מנהל התפעולהזולה לא נבחרה לדברי 

על ס%  "מ"בע נטע מערכות" של חברת תהההצעה שנבחרה הי

אחרי הזולה ביותר  ,הזולה ההצעהשהיא מ "מע כולל,  53,518.01

  .הציעה מערכת משודרגת יותרש

  .כי היה צור% להיעזר ביוע. מקצועי לבניית המפרט ,הביקורת מעירה

  

ח זה "בתגובתו לטיוטת דו, לביקורתל היכל התרבות מסר "מ מנכ"מ

נעזרנו במפרט מקצועי מאול� תרבות ": 24.2.08מכתבו מתארי% ב

כי לא צוינה זהות האול� המדובר וכי , אול� הביקורת מצינת" אחר

� .. מקצועיועיהמצריכי�  ,מאפייני� אחרי� יש לכל אול

 

חברת ל 001756' הזמנת עבודה מסהוצאה  25.12.06 בתארי% 

יותר ,  1,182דהיינו , מ"כולל מע,  54,700על ס%  "מ"בענטע מערכות "

 ,מאוחר יותרמנהל האחזקה הסתבר לו כיו� שלדברי , משנקבע בהצעה

  .רושי� כבלי� נוספי� שלא נצפו בעת עריכת המפרטכי ד

  

ח זה "בתגובתו לטיוטת דו, לביקורתל היכל התרבות מסר "מ מנכ"מ

זאת " ההפרש נובע בעיקר משער הדולר: "24.2.08מכתבו מתארי% ב

  .עליו הצביעשהמראה את ההפרש  ,� למכתבו תחשיבבלא שציר

  

, בלבדל ההיכל "מ מנכ"י אישור מ"עפ, לדברי מנהל התפעול בהיכלההזמנה הוצאה כי  ,צוי�י 

  .לאשר הזמנות מעי� אלו ועדה שמתפקידהבהיכל  כי לא קיימת �שהוסי� ומסר לביקורת 

  

מכתבו ח זה ב"בתגובתו לטיוטת דו, לביקורתל היכל התרבות מסר "מ מנכ"מ

י הצעות מחיר ולפי "פועלי� עפ(זהו הנוהל כיו� בעמותה : "24.2.08מתארי% 

 )".טבלה מאושרת בעמותת היכל התרבות

  

, "מורשי חתימה" "ל"מנכ"המיועדות לחתימותיה� של מובנות  בטופס ההזמנה בעמודות 

חותמת ללא ו שמות החותמי� ללא ,בלבדחתימות  נמצאו, וכ� להטבעת חותמת "מנהל מחלקה"

 .ההיכל

  

מכתבו ח זה ב"בתגובתו לטיוטת דו, לביקורתל היכל התרבות מסר "מ מנכ"מ

; ל העמותה"מ מנכ"מ; מנהל מחלקה: מורשי החתימה הינ�: "24.2.08מתארי% 

, נמצאו חתימות בלבד, אול� כאמור" הממונה על  החינו% והתרבות, ע"רוה, ס

  .ההיכל ללא שמות החותמי� וללא חותמת

  

נטע " חברתשל  0061' נתקבלה חשבונית מס 25.2.07בתארי%  

פחות ,  10,700ו דהיינ, , 44,000בגי� ההתקנה על ס%  "מ"בעמערכות 



 

שהחברה כיוו� , מנהל האחזקהלדברי הסכו� הופחת . משנקבע בהזמנה

סימו� כל כבל : במפרט את הפעולות הבאות שנדרשו סיפקה/  לא ביצעה

הדרכה והטמעה של המערכת וכ� , אליוושיוכו למצלמה המקושרת 

  .גו� חוברת התפעול מאנגלית לעבריתתר

  

חיוניות הפעולות האספקת בגי� אי , החברהטיפול הנהלת ההיכל מול על אי הביקורת מעירה  

שחסרונ� עלול לפגוע בתפעול השוט� של , הטמעה וחוברת תפעול, הדרכה :כגו�, במפרט שנדרשו

  .המערכת

  

: 24.2.08מכתבו מתארי% ח זה ב"בתגובתו לטיוטת דו, לביקורתהתרבות מסר ל היכל "מ מנכ"מ

המערכת סיפקה חומרי� רלוונטיי� למשטרת נתניה בגי� הוונדליז� , המערכת תקינה ופועלת"

 �  ).חלק מהפעולות הוטמעו וחלק� האחר יטופלו בקרוב(במקו

  

  )ל ההיכלש התפעול מנהלי תיאור "עפ( והאחזקה הצילומי� תיעוד, התפעול 

. וידאוהשעות ביממה בשיטת  24מערכת הצילו� מופעלת  

 ,מעברי�והדלתות ה, הפרוזדורי�, הלובי, האול� :מצלמת אתהמערכת 

 .משרדי� ומסביב למשרדי�ה ,הבני� רחבה בחזיתה ,חניו�ה ,במהה

 ,מחשב הנמצא במשרדו של מנהל התפעול בהיכלל) on line(התמונות משודרות בו זמנית  

בו  מכל המצלמות "החלונות"בשיטת  בו מוקרנות התמונותהמחשב  במס% צופההיחיד שהוא ה

 .רצויאובייקט או בנקודה התמקד בל שבמידת הצור% יכול הוא, זמנית

  

מכתבו ח זה ב"בתגובתו לטיוטת דו, לביקורתל היכל התרבות מסר "מ מנכ"מ

חה הצפייה ניתנת ג� למוקד הסיור של חברת האבט: "24.2.08מתארי% 

דר% רכב ") עצמו��משמרות חופי�("המאבטחת את אירועי היכל התרבות 

  ".הסיור

  

מספקת להיכל , שצוינה לעיל ושזכתה במכרז כי חברת האבטחה, יובא כא�

י תוכנית "זאת עפ, בהיכל י�אירוע כשמתקיימי� שירותי אבטחה ודיילות

� לשמירת שומרילפי הזמנה מספקת החברה , בנוס�. אירועי� המועברת לחברה

 ,במקביל לשמירהו ,לוונדליז�מידע או חשש  יששכ, )פטרול(לילה היקפית 

בעסקי�  תו% סיורו(מסייר בסביבות ההיכל  רכב הסיור של החברההמאבטח שב

�ברכב והמחובר מותק� מחשב ההוצופה במס% ) שבאבטחת החברה אחרי

  .לתוכנת מצלמות ההיכל

  

מרכב הסיור נעשית א% ורק  היהצפי כי, בירור ע� חברת האבטחה העלה

  )20.5.2008 – 1.1.2008(בחמשת החודשי� האחרוני� וכי  ,כשמוזמ� שומר לילה

הצפייה לא  ,כלומר, 29.3.08תארי% בלילה בשעות  6 –הוזמ� שומר אחד בלבד ל 

בה , שלעיל ל היכל התרבות"מ מנכ"נעשית באופ� שוט� כמשתמע מהתייחסות מ



 

 נעשית אלא ",,,,,וקד הסיור של חברת האבטחההצפייה ניתנת ג� למ: "ציי�

  .באופ) מזדמ) בלבד

   

אשר אמור  ,כי לא נקבע גור� נוס� בהיכל, הביקורת מעירה 

  .בעת העדרו של מנהל התפעול, לצפות במס% אחר התמונות המוקרנות

  

ח זה "בתגובתו לטיוטת דו, לביקורתל היכל התרבות מסר "מ מנכ"מ

. מחשב פועל כל היו� ופתוח לצפייהה: "24.2.08מכתבו מתארי% ב

 ".יאושרו בקרוב עובדי� נוספי� לצפייה

  

 �זאת  ,נית� ג� לצפות בצילומי� ברשת האינטרנט מכל מקו

 . הקיי� ברשות מנהל התפעול כניסה באמצעות קוד

  

  �מתבצעי� א% ורק כשקיימת תנועה של אובייקט כל הצילומי

ימי� ונמחקי�  15�20 בזיכרו� של המערכתנשמרי� הצילומי�  .שהוא

 ). ראשו� נכנס ראשו� יוצא(  F.I.FOמהמערכת בשיטת

ובמידת הצור% נית� , שתועדו בצילומי� בכל עת נית� לצפות 

 .להפיק סרטו� או תמונות של אירועי� שנשמרו במערכת

  

 לא נקבעה לו התדירות לצפייהכי , מנהל התפעול מסר לביקורת 

הוא בודק רק במידה שנודע לו , וכי את הצילומי� המתועדי� בזיכרו�

 . שהיהעל אירוע חריג 

  

וכי מלבד מנהל התפעול אי� גור�  העירוניכי המערכת אינה מחוברת למוקד , הביקורת מצאה 

  .האמור לתפעל מערכת זו/ נוס� בהיכל היכול 

  

: 24.2.08מכתבו מתארי% ח זה ב"בתגובתו לטיוטת דו, לביקורתל היכל התרבות מסר "מ מנכ"מ

נוכל להתחבר למערכת , כאשר יעבירו את המוקד העירוני לצור�", אש מנהלת הביטחו� מסרר"

  .""העירונית

  

אול�  ,כדאיות כלכלית לכ% אי� ,מנהל התפעול בהיכלשלדעת  כיוו�, חוזה תחזוקהלא נער%  

 .בעת הצור% מיידימענה תחזוקתי לא יאפשר קבלת  חוזה תחזוקה כי העדר, הביקורת מעירה

  

מכתבו ח זה ב"בתגובתו לטיוטת דו, לביקורתל היכל התרבות מסר "נכמ מ"מ

המערכת פועלת . לשנה$ 1,500: עלות חוזה תחזוקה הינה": 24.2.08מתארי% 

דהיינו , י שעת עבודה"במידה ויהיה צור% נקרא עפ. כבר שנה וחצי ללא תקלות

 ". לשעת עבודה$ 60

 



 

 האבטחה במוסדות החינו"מצלמות  7

במינהל  ח"טחו� מוסדות חינו% ושעימנהל המחלקה לבמ 15.1.08בתארי%  הביקורת ביקשה 

לביקורת  אשר השיב ,נתוני� על מוסדות החינו% בה� מותקנות מצלמות אבטחה ,חינו% וחברה

קיבלו מוסדות חינו% על יסודיי� תקציב באופ�  "עיר ללא אלימות"קט במסגרת פרוי" :כדלקמ�

מוסדות חינו% תמחרו עלויות  .להתקנת מצלמות פנימיות �ישיר וזאת באמצעות אג� על יסודיי

 ,טשרניחובסקי, אלדד, שפירא ,איל��בר :להל� רשימת מוסדות החינו% .וספקי� באופ� עצמאי

 ."גוטמ� ,ריגלר

 

, הנתוני� הבאי� ,ח"טחו� מוסדות חינו% ושעימנהל המחלקה לבי "לביקורת לא נמסרו ע 

ש�  ,הבקרה, האחזקה, הרכישהאופ� : בה� כדי ללמד עלהיה י הביקורת וש"ע למרות שנתבקשו

היכ� , ת האחזקהוחבר � שמותמה, אחזקה הא� קיימי� חוזי, רות שהתקינו את המערכותהחב

הא� היה מעורב , אחרת/ במוקד העירוני / הא� במוסד עצמו  �  הבקרה/ יה יהצפ ימוקד י�נמצא

 ,א� כ�, קנת מערכות צילו� נוספותבהלי% הבחירה של כל ספק וספק והא� קיי� תכנו� להת

 .היכ�

  

כי לא  ,היא שלעיל ח"טחו� מוסדות חינו% ושעימנהל המחלקה לבהביקורת מתשובת מסקנת  

התמחור לא היה אחיד , חינו%המוסדות  לששת י מינהל חינו% וחברה"בוצעה רכישה מרוכזת ע

� ."להיתרונות לגוד"זאת תו% איבוד כל ו, והמצלמות נרכשו ממספר ספקי

  

ח זה "בתגובתו לטיוטת דו ,מסר לביקורת ראש מטה מינהל חינו% במינהל חינו% וחברה 

ההחלטה על התקנת מצלמות היא של בתי הספר ולא החלטה גורפת ": 28.2.08במכתבו מתארי% 

, בתי הספר מנוהלי� כספית כמשק סגור וה� תקצבו מכספ� את הרכישה. של מינהל החינו%

יתכ� כי ". עיר ללא אלימות"בלבד מתקציב פרויקט ,  �10,000י הספר בהעירייה סייעה לכל בת

רכישה משותפת עשויה הייתה להוזיל את העלות אבל צרי% לזכור כי לצד כל היתרונות של הניהול 

 אנו עדיי� משוכנעי� כי היתרונות רבי� .יש לעיתי� ג� חסרונות וזו דוגמא לכ%העצמי 

  ."ומשמעותיי� יותר

  

 צותסיכו� והמל 8

  

 "שלולית החור�"מצלמות האבטחה ב 

, מצאה הביקורת בעת ביקור במוקד העירוני 20.11.07בתארי%  

ע�  15.1.08בבירור שערכה הביקורת בתארי% . פועלתכי המערכת אינה 

למרות , המערכת טר� תוקנה 15.1.08כי נכו� לתארי% , עוזר המנהל עלה

החברה כל סנקציה וכי לא הוטלה על , ימי� מקרות התקלה 56שחלפו 

האחזקה במסגרת במסגרת האחריות או  ז מיידי"בגי� אי התיקו� בלו

 � .בנפרדתשלו� נוס� שעליה שול

 



 

בעקבות הוצאת הזמנת  ,לא נער% ע� החברה הסכ� אחזקה 

בו מוגדרי� תנאי האחזקה  ,אחרנמצא מסמ%  ולא העבודה לאחזקה

 מינות מיידיתחייבה לבצע תיקוני� בזאשר יש בה� כדי ל, והאחריות

או לשאת באחריות על אי תקינות המערכת  ב"לרבות הטלת קנסות וכיו

 .תקופה ארוכה

 

נגד  טית תבח� דרכי� להטלת סנקציותכי הלשכה המשפ ,מומל. 

  .ז מיידי"בלוהמערכת תיקו� אי בגי�  ,החברה

  

לא ו ,הייתה כוללניתלהתקנת מערכת המצלמות הזמנת העבודה  

יטוח או אחריות מצד לא כללה דרישה לב א�ו טכנימפרט הפנתה ל

 .החברה

  

 הסבר לפער בי� הצעת המחיר, בתיק הפרויקטלא נמצא  

,  97,397.17(לסכו� ההזמנה ) מ"כולל מע,  84,673( להתקנת המערכת

באג� " טעות סופר"המנהל מסר לביקורת כי נפלה ( .)מ"כולל מע

 ).הגזברות

  

על ס%   A76M1385 – 042'  מס י החברה חשבונית"הוגשה  ע  

ללא ,  12,500שה� , מ בגי� התקנת מערכת הכריזה"כולל מע,  14,483

 19.7.07במכתב החברה מתארי%  כפי שנרש� , 12,000ולא מ "מע

  .ובהזמנת העבודה

  

היוע. ההנדסי או במפרט נכללה  לא, מערכת הכריזה התקנת 

מקור ולא ברור ה, של הפרויקט )2113' מס( בהזמנת העבודה הראשונה

 .לדרישת מערכת הכריזה

  

היוע. במפרט ה לא נכלל "לתשתית בזק לינק אלחוטי"התקנת  

  .עבור התקנתו לא נמצאה הזמנת עבודהו, ההנדסי

  

הזמנה נפרדת כאמור הוצאה . במפרט הטכני לא נכללה תחזוקה 

בה קיי� סיכו� של תשלו� שהוא גבוה יותר מתשלו� , לתחזוקה

 . תקנה ותחזוקההכוללת ה, מורחבת" חבילה"ל

  

 2007לספטמבר ) גמר התקנת המערכת( 2007בי� החודשי�  יוני  

כ% , לא הוגדר גו� האחראי לתחזוקה, )מועד הוצאת ההזמנה(

  . שהמערכת הייתה חשופה לתקלות

  



 

, מחירי�, הזמנות העבודהדה בניהול הקפ � הנחות עלמומל. ל 

 .י מפרטי�"ועבודה עפות חשבוניאישורי 

  

את דרישות המגדירי�  ,רטי�ומפ קההסכמי תחזו מומל. לערו% 

 . סנקציות בגי� אי עמידה בדרישותואת ההעירייה 

 

 6מצלמות האבטחה במסדרונות משרדי העירייה ברחוב הצור)  

לא כללה  א� ו טכנימפרט ל לא הפנתה ,הייתה כוללניתהזמנת העבודה 

 . יטוח או אחריות מצד החברהדרישה לב

 

 .העירייה בהזמנותרת כל דרישות מומל. להנחות על הגד

  

אינו יודע לתפעל את המערכת ולצפות , השומר בלשכת ראש העירייה

ברשותו  לא נמצאה .כתבצילומי� המתועדי� בזיכרו� של המער

 .שעות בלבד 24המערכת מגבה צילומי� עד . חוברת הפעלה למשתמש

  

 .מנהל אג� המחשוב לא היה שות� בתהלי% ההתקנה

  

תפעול נכו� של המערכת צור% ל, מיכה מאג� המחשובלקבל תמומל. 

  .המחשבית

  

שעות  24 מערכת כפי שהוגדר בעת ההתקנה היהטווח הזיכרו� של ה

זאת בניגוד לדרישת המפרט בו , )לאחר מכ� התיעוד נמחק(בלבד 

 90כולל מערכת דחיסה להקלטה מקומית בעת אירוע למש% : "נקבע

 ).בינתיי� הטווח הוגדל( ."יו� לפחות

  

ת וי החברה וכ� לא מתאפשר"לא מתקיימת בקרה תפעולית מרחוק ע

כיוו� , או בדיקה של המערכת בעת הצור%, שוטפתתחזוקה או , תמיכה

בי� המערכת שברחוב , קו אינטרנטי גורמי העירייה "שלא הוסדר ע

 .לבי� מוקד הבקרה של החברה הצור�

  

תוכנות אשר  �במערכת הותקנו ולא ברור על ידי מי ולאיזה צור% 

, נג�: כדלקמ�, פוגעות באופ� ישיר בתפעול השוט� של המערכת

 . K. LITE וכ� חבילת מקודדי� מסוג  )" תיקיות(מסתיר ספריות "

וכ� ממשק " נוקיה"כמו כ� הותק� ממשק לטלפו� סלולארי מסוג 

 .U.B.Sלחיבור לרשת באמצעות 

  



 

ה לתנועה של בתגוברק המצלמות מופעלות כל הזמ� ללא הפסקה ולא 

�זאת כיוו� , דבר הממלא בטווח קצר מאוד את נפח המערכת, אנשי

  .שלא ניתנה הנחייה מתאימה לחברה להגדיר אחרת

 

בכל הקשור לבקרה , מומל. לקבל תמיכה מעת לעת מהחברה 

התאמת טווחי הזיכרו� , לבקרה על התפעול והשימוש הנכו�, מרחוק

 .למשתמשי� למת� הדרכה מתאימהכ� לצרכי� ו/ למפרט 

  

כדי שנית� יהיה לבצע , המערכת אינה מחוברת למוקד העירוני 

 .במשרדי� צפייה לאחר שעות הפעילות

 .מומל. על חיבור המערכת למוקד העירוני

  

, 31.5.07 היה עד " סינאל"תוק� חוזה האחזקה המקורי ע� חברת 

היו רוב , 2007מרס  בעוד שכבר בחודש 12/2007עד סו� חודש  הואר%ו

" אלבקס" – של חברה אחרת, )22מתו%  16( מצלמות המותקנותה

א� שרוב רכיבי ו התוכנה והכרטיס, אשר ג� החליפה את המחשב

 .היו בשנת האחריות הראשונה שלה�החדשה המערכת 

  

 שלגביה� מתייחס, בנספח לחוזה המקורי פורטו רכיבי המערכת 

מות אלה כבר לא תאמו את המערכות הקייאול� , חוזה האחזקה

 .2007אחרי חודש  מרס , במציאות

  

� .מומל. על התאמת חוזי האחזקה לצרכי

  

  "סינאל"ע� חברת האחזקה  חוזה הארכת תוק�

א� שדרגת שביעות רצונו של המנהל מהמדד הואר% החוזה  �

"�" ביעותסקר ש"כפי שצוינה בטופס " עמידה בלוחות הזמני

  . 5עד בלבד בסול�  2,3הייתה " נההמכי"שהועבר לוועדה 

בו ביקש להארי% את תוק�  "המכינה"וועדה לבמכתב המנהל  �

התקינה  "סינאל"רק חברת שלא , הובאה העובדהלא , החוזה

  ".אלבקס"חברת  אלא ג� ובעיקר ,את המערכות

לשרות  ההארכה לא התייחסה בפרוטוקול" המכינה"ועדה ה �

טבלת ולא ביקשה מהמנהל  ,שנכתב על ידי המנהל" היקר"

תהלי% הבחירה " �כנדרש בנוהל האיכות , מחירי�ל ש השוואה

� . 3.20.2סעי� " וההתקשרות ע� ספקי

כי , צוי� 19.7.07מתארי%  "המכינה"הוועדה  בפרוטוקול �

חברת בעוד ש" סינאל"הינ� של חברת  המכשירי� והציוד"

 . תרכיבי המערכהתקינה את מרבית  "אלבקס"



 

עבר לחתימת שבד� הלוואי אשר הו" מהות העבודה"עמודת ב �

�בעוד " אחזקה למערכות סינאל": צוי�, בעלי התפקידי

  .תרכיבי המערכהתקינה את מרבית  "אלבקס"חברת  ,שכאמור

�  �ל "לחתימת המנכד� הלוואי  לא דאג להעביר אתאג� המכרזי

כנדרש בנוהל האיכות , ל"להחתי� את המנכ ואחריותעל א� 

 . 3.26.3 שלעיל סעי�

נחתמה  ,31.12.07עד  1.6.07ו� מי �החוזה הארכת תוק�  �

  .ימי� רטרואקטיבית של חודשדהיינו חתימה  ,1.7.07בתארי% 

המידע הרלוונטי לוועדה  נחות על העברת כלמומל. לה �

בהתא�  ,ועל ניהול הליכי ההארכה של החוזי� ,"המכינה"

 .לנוהלי האיכות

  

  בהיכל התרבות העירונימצלמות האבטחה  

יוע. י "ולא ע ,ל התפעול של ההיכלי מנה"ע הטכני נבנה המפרט

 .מקצועי

 

לגבי  כפי שנעשה ,בניית מפרטי�ל מומל. להיעזר ביוע. מקצועי

   . ובמשרדי� ברחוב הצור� "שלולית החור�"ב של המצלמות מערכותה

 

לא קיימת ועדה . ל ההיכל בלבד"מ מנכ"מי "ע הרההזמנה אוש

 .לאשר הזמנות מעי� אלו שמתפקידה

 

המיועדות לחתימותיה� של מובנות בעמודות בטופס ההזמנה 

קיימות חתימות בלבד  "מנהל מחלקה", "מורשי חתימה" "ל"מנכ"

 .שמות החותמי� וחותמת ההיכל ללא

  

ועריכת הזמנות  מילוי, את הליכי האישור, להסדיר בנוהל מומל.

 .התרבות העירוני היכלשל העבודה 

  

גי� אי אספקת ב, הנהלת ההיכל מול החברהי "עטיפול לא נעשה 

הטמעה וחוברת , הדרכה: כגו�, שנדרשו במפרטהפעולות החיוניות 

 .שחסרונ� עלול לפגוע בתפעול השוט� של המערכת, תפעול

  

כפי שהתחייבה , בדרישות המפרטשתעמוד , מומל. לתבוע מהחברה

 .בהצעתה

  

אשר אמור לצפות במס% אחר התמונות  ,לא נקבע גור� נוס� בהיכל

 . העדרו של מנהל התפעולבעת , המוקרנות



 

  

 של למקרי� ,לביצוע הצפייה בהיכל מומל. לקבוע בעל תפקיד נוס�

 .מנהל התפעול תעדרויה

 

מענה לא יאפשר קבלת  חוזה תחזוקה העדר. תחזוקהלא נער% חוזה 

 .בעת הצור% תחזוקתי מיידי

  . להגדיר גו� שיתחזק את המערכת, מומל.

 

  כללית 

 רבות מערכות צילו� ואבטחה יתכיו� מותקנות במערכת העירונ

במסדרונות משרדי , בשלולית החור�, בבית ראש העירייה: כדלקמ�

, בהיכל התרבות העירוני, בבתי הספר, 6העירייה ברחוב הצור� 

�וכ� , בנוה עוז" טק גלי י� –מדיה "בספריית , ת"בחל, במעלית לי

 90,000בעלות של  )אליצור(קנה מערכת בקנטרי נתניה תמתוכננת לה

לחסו%  ,ל העמותה לחינו% בלתי פורמאלי"מ מנכ"י מ"האמורה עפ ,

 –ולאחריה כ , 2008בשנת ,  100,000בהוצאות השמירה בס% 

 .לשנה,  140,000

 

שוני� של ספקי� שהתקינו את רבי� וח פורטו שמות "בגו� הדו

נטע  ,מ"אלבקס וידאו בע, מ"אורד מערכות בקרה בע: וה� המערכות

שהתקי� " ב� בטחו�"עליה� יש להוסי� את הספק ש מ"מערכות בע

וכ�  "סקא�"את חברת המוקד , "טק גלי י� –מדיה "את המערכת ב

ספקי� נוספי� שהתקינו את המערכות באתרי� המפורטי� בסעי� 

 .ובכלל� ששה בתי ספר תיכוניי� שלעיל

 

הביא לכ%  ,כלל הפעילויות בתחו� זה העדר יד מכוונת ומרכזת של

, בתפעול, בזהות הספקי�, רכישהאופ� הב – אחידות שלא קיימת

בתחזוקה , מתועדי�הצילומי� הבבדיקת , השוטפת בתדירות הצפייה

היתרו� "אפקט העירייה את בשל כ% מאבדת . ובבקרה על התפעול

 ,ההתמחותולהגברת  האפשרות להקטנת העלויותאת ו "לגודל

 .השוטפת נפגעת הרמה התפעולית וממילא

 

כגו� תחת אחריות אג� " (תחת קורת גג אחת" לרכז ,מומל. על כ�

תחו� ויות הקשורות להפעיל את כל) או אג� התשתית המחשוב

נשוא  האלקטרוניות ובכלל זה מערכות הצילו� האלקטרוני תיעודה

 .ח זה"דו

 



 

/ רוב�/ כול� –בור מערכות הצילו� ימומל. לבחו� את האפשרות לח

 .וקד שליטה אחר שייקבעלמוקד העירוני או למ ,החיוניות שבה�

 

השינויי� בשיטות , � המתמידי�לאור החידושי� הטכנולוגיי

מומל. שחוזי , התחזוקה והקיטו� ההדרגתי בעלויות הרכש והתחזוקה

�כדי שיאפשרו לעירייה ניידות בי� , התחזוקה יהיו קצרי טווח וגמישי

� . וצרכיה י כדאיות העירייה"עפ, ספקי התחזוקה והשירותי

 

כמו ג� בפרוטוקולי� אחרי�  ,וקול הוועדה להתקשרויות צוי�בפרוט

דהיינו הועדה מהווה גור� ממלי.  הועדה ממליצהכי , של ועדה זו

תהלי% הבחירה וההתקשרות "י נוהל האיכות הקרוי "בעוד שעפ ,בלבד

�מה ג� שלא , ועדה זו הינה גור� מחליט ,3.1.9סעי� " ע� ספקי

או שגו�  ,ורו של גו� כל שהואנמצא כי המלצה זו הועברה לאיש

 .המלצה זוכלשהו נת� אישורו ל

 

 .לפעול בהתא� לנוהל כלשונו, מומל. להנחות את חברי הוועדה



 

  לשכת ראש העירייה
  
  
  

  הערות ראש העירייה
  
  

   מצלמות אבטחה במתקני� עירוניי� * 8פרק 

  

  .המלצות מבקר העירייה מיושמות הלכה למעשה

 

 


