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 בנושא תיקון ליקויי ביקורת 7/17ביקורת נושאית 

 דוח סופי

 כללי .1
 העבודה של  בהתאם לתוכניתאשר בוצעה הביקורת הינה ביקורת נושאית  .א

 .  2117מדור ביקורת ארצי לשנת העבודה  

תהליכי עבודת הבקרה במחוזות ובאגפי משטרת נבדקו במרכז הביקורת  .ב

 ישראל. 

י בנוגע במסגרת הביקורת בוקר נושא מימוש הנחיות מדור ביקורת ארצ .ג

 . 2117למתווה בקרות לשנת 

הטמעת ביקורת בחנה הלצד בחינת תהליכי עבודת הבקרה במחוזות ובאגפים  .ד

במהלך  ובמחוזותשקיים מדור ביקורת ארצית באגפים תיקון ליקויי בקרות 

  .2112-2116השנים 

לצורך בדיקה זו נדרשו קציני הבקרה במחוזות והאגפים הרלונטים להציג  .ה

 ת. ויקורבשדווחו ב ן הליקוייםתיקואת מסמכים המאששים 

קיימה , בחלק מהמקרים, בנוסף לדיווח קצין הבקרה בנוגע לתיקון שבוצע

 הטמעתיחידה בה אותר הליקוי על מנת לבחון הביקורת "ביקורת מעקב" ב

 התיקון ביחידה.

 ביקורות שנכללו בביקורת הנוכחית :רשימת ההטבלה הבאה מציגה את  .ו

 ביקורות מדור ביקורת  

ביקורות 
שהסתיימו בשנת 

2112 

 "טיפול ראשוני בתיקי אלמ"ב" -ביקורת נושאית יב"ק  3119

 של שוטרים" "עבודה בשכר -ביקורת נושאית יב"ק   6112

"אופן קביעת אבטחה למתקנים  -ביקורת נושאית יב"ק  12112
                                                                         .אזרחיים"

 תחנת בית שמש -ביקורת פתע יב"ק  3112

ביקורות 
שהסתיימו בשנת 

2112  

 

 (1719) "הערכות לבחירות" -ביקורת מיוחדת יב"ק 9112

 מחוז מרכז )יוני( -ביקורת תהליכית יב"ק 5112

 תחנת טבריה -ביקורת פתע יב"ק 2112
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 נהלים, פקודות והנחיות .2
בתחום הבקרה  את הפעילות הנדרשת מסדיריםמסמכים מרכזיים  שלושה

 11.19.15. מסמך ראשון "פקודת משטרת ישראל" במשטרת ישראלוהביקורת 
  11.11.11"הביקורת במשטרת ישראל". מסמך שני "פקודת משטרת ישראל" 

עבודה של היבת"צ המופצת כל שנת תכנית ה, לישישמסמך ו ""בקרת מפקדים
ת של מדור ביקורת ארצי לשנה זו. בהתאם ודה וכוללת את מתווה הביקורובע

לבצע הבקרות ותיהם וילתכנית זו נדרשים האגפים והמחוזות לגזור את תוכנ
 המוטלות עליהם. 

 

 "הביקורת במשטרת ישראל". 11.00.08"פקודת משטרת ישראל"  .א
את אחריות הגורמים השונים לנושא ביקורת הפנים במשטרה  מסמך מגדירה

 .וכן את סוגי הביקורות הנהוגות בה
 )"היב"ק"( אמון על תחום "ארצי מדור ביקורת" זו פקודהבהתאם ל

 ". במשטרת ישראל יקורת הפנים משטרתיתב
"רמ"ד ביקורת ארצי"( רשאי להורות  –ראש מדור ביקורת ארצי  )להלן 

למפקדי יחידות בכירים על עריכת ביקורת פנים משטרתית בכלל יחידות 
למעט ביקורת בחשבות ) וביחס לכל תחומי העשייה המשטרתיתהמשטרה 

גף החשב המשטרה בתחום ביצוע התקציב, הנערכת בידי המבקר הפנימי של א
 .("הכללי במשרד האוצר

 :כל ביקורתמחויב לבצע הוהגורם ביקורות סוגי מגדיר המסמך בהמשך 

 "הנערכת בידי ביקורת הבודקת נושאים חוצי ארגון,  – "ביקורת נושאית
 .מדור ביקורת ארצית ובידי גורם מבקר אגפי

 "גורם מבקר אגפי ביקורת הבוחנת תהליכי עבודה.  – "ביקורת תהליכית
אגפי יערכו את הביקורת למחוזות; גורם מבקר מחוזי -וגורם מבקר על

יערוך את הביקורת למרחבים; גורם מבקר מרחבי יערוך את הביקורת 
 לתחנות וגורם מבקר של מג"ב יבקר את יחידות מג"ב.

 "מגזריים. -ביקורת הבוחנת היבטים מקצועיים – "ביקורת מקצועית
-פי, גורם מבקר מחוזי, גורם מבקר עלתיערך בידי גורם מבקר אגהביקורת 

 אגפי וגורם מבקר מרחבי. 

 מרחב שומרון  -ביקורת פתע יב"ק 11112

ביקורות 
שהסתיימו בשנת 

2116  

 " עיר ללא אלימות"-ביקורת נושאית יב"ק 3112

 מחוז דרום )ספטמבר( -ביקורת תהליכית יב"ק 12112

 מחוז ירושלים   -יב"ק תהליכיתביקורת  2116 

 תחנת שדות -יב"ק פתעביקורת  3116

 תחנת עכו -ביקורת פתע יב"ק 12112
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 "בידי מדור על פי צורכי השעה  הנערכתביקורת  – "ביקורת מיוחדת
 , בהתאם להוראת המפכ"ל או הסמפכ"ל או באישורם. ביקורת ארצי

 "ובליוויו ללא  הנערכת ביוזמת מדור ביקורת ארציביקורת  – "ביקורת פתע
התראה מראש, ושמטרתה לספק תמונת מצב על פעילות יחידה בפרק זמן 
נתון או לבדוק נושא מסוים ביחידה. ביקורת פתע תיערך במחוזות, 

 במרחבים ובתחנות. 

 "ביקורת חוזרת ביחידה שבוצעה בה ביקורת, שמטרתה  – "ביקורת מעקב
בידי הגורם המבקר תיערך לבדוק אם תוקנו הליקויים. ביקורת המעקב 

. ביקורת המעקב תיערך שערך את הביקורת או בידי מדור ביקורת ארצי
באמצעות קבלת התייחסות ממפקד יחידה בכיר ביחידה המבוקרת באשר 
לתיקון הליקויים ויישום ההמלצות של הגורם המבקר, או באמצעות עריכת 

 ביקורת חוזרת ביחידה המבוקרת.

 
המשטרה להיערך בתוכנית בקרות שנתית פיקוד מונחה הפקודה בהמשך 

ולמנות גורם  הנגזרת מתוכנית העבודה השנתית שמפרסם מדור ביקורת ארצי
מפקדי יחידות בכירים יגבשו תכנית ביקורת פנים " : מבקר לישומה

משטרתית שנתית בהתאם למתווה תכנית העבודה השנתית שאישר הסמפכ"ל. 
בכירים את הגורם המבקר, לפי  כחלק מגיבוש התכנית ימנו מפקדי יחידות

 ."העניין, ליישום תכנית הביקורת

שנמצאו בבקרות פנים הפקודה אינה מציינת  בנוגע למעקב אחר תיקון ליקויים
ים מעקב אחר ר לבצע המעקב אלה מסתפקת בכך שיתקימי הגורם האמו

במקרים שבהם נערכה הביקורת הפנים משטרתית בידי תיקון הליקויים: "
גורם מבקר שאינו קצין מדור ביקורת ארצי, יוודא מפקד יחידה בכיר 
שביחידתו נערכה הביקורת כי היחידה פועלת ליישום המלצות הגורם המבקר 

 ולתיקון הליקויים.  

 "בקרת מפקדים" – 11.00.07פקודת מטא"ר  .ב

, , להכנת תוכנית בקרות שנתיתמפרטת חובת מפקדים לביצוע בקרות הפקודה
 לסיכום הבקרה בדוח כתוב, פיקוח על ביצוע הבקרות בהתאם לתכנוןל

 ולמעקב אחר תיקון הליקויים שנמצאו בבקרה:

  ,"כל מפקד מחויב בביצוע בקרה אחת בהתאם לפקודת "בקרת מפקדים
 .דית או מקצועיתלפחות, בכל שנה, ביחידות הכפופות לו פיקו

  הבקרה תיערך בכל הרמות במשטרה, מרמת המחוז ועד רמת התחנה, וכן
 ברמות המקבילות במטה הארצי ובמשמר הגבול.

  היא בנוסף לביקורת  דלעילבקרת מפקדים לפי הקבוע בפקודת מטא"ר
הנערכת על ידי היחידה הארצית לביקורת )להלן: יב"ק(, או לבקרה הנערכת 
על ידי קציני מטה מקצועיים על פי הקבוע בנוהל של אגף או מחוז, לפי 

 העניין.

  קצין בקרה יגבש תכנית בקרה שנתית, אשר תכלול את הנושאים והמועדים
 ם  במישרין.לבקרות של המפקדים ביחידות הכפופות לה
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  קצין בקרה אחראי לפקח על עריכת הבקרות על פי התכנית שאושרה
 כאמור.

  ימים ממועד סיום הבקרה, את  7-הגורם המבקר יסכם בכתב, לא יאוחר מ
 ממצאי הבקרה ומסקנותיה

  מפקד שערך את הבקרה אחראי לנהל מעקב אחר תיקון הליקויים שנמצאו
הבקרה, לא יאוחר משישה חודשים בבקרה ואחר יישום ההנחיות שבדוח 

 .ממועד המצאת הדוח

 

 (2017של מדור ביקורת ארצי )שנת  תוכנית העבודה השנתית .ג

פקודות עקרונות הפעולה הנוגעים לתחום הביקורת והבקרה והמפורטים ב
תוכנית תורגמו להנחיות ביצוע מפורטות במסגרת  מטא"ר שנסקרו לעי"ל

.  התוכנית מתארת את תדירות הבקרה ארציהעבודה השנתית של מדור ביקורת 
הנדרשת בכל סוג של ביקורת ובקרה, הגורם שנדרש לבצע ואופן הביצוע הנדרש 

 כולל שינויים שחלו בדרך הביצוע במהלך השנים. 
במסגרת   2117החל משנת מצוין כי  1 תהליכיתכך למשל בנוגע לבקרה כללית

תחנות וזאת על מנת  2 גם םמבוקריהבקרה הכללית, בנוסף למטה המחוז 
 להשלים התמונה בנוגע לתהליכים המתרחשים  במחוז. 

ובחינת מתווה הביקורת, הוחלט להמשיך ולבצע את , המחשב תהליך בסיום"
הביקורת התהליכית בארגון במטה המחוז ולכלול במסגרת זו גם ביקורות 

מעגל"  תחנות המחוז הכוללות את כל האגפים על מנת "לסגור 2-9יחידתיות ב 
  בתהליך הביקורת השלם".

המצוינים בתוכנית העבודה ששינויים הינה הנחת העבודה של כותבי המסמך 
אופן בו דרך ביצוע הביקורות ברמה הארצית ימצאו מקומם גם בבנוגע ל

 מקבילות בהובלת מחוזות, אגפים ומג"ב. בקרותמבוצעים 
 

  ,מחויב 2117בשנת על פי תוכנית העבודה השנתית של מדור ביקורת ארצי 
 כל גורם לבצע הבקרות השונות בהתאם לפרוט הבא:

 

סוג   
 הביקורת

 תדירות גורמים מבצעים מטרות

 1אחת לשנה כל רמה לרמה אחת שמתחת בחינת תהליכי עבודה כללית

בחינת נושאים חוצי  נושאית
 ארגון1מגזר

 בשנה 2-6 מדור ביקורת ארצי

 בשנה 2 אגפי המטה

תמונת מצב על פרק צילום  פתע
 נתון

 אחת לארבעה חודשים מדור ביקורת ארצי

 אחת לרבעון מחוז1מג"ב

                                                           
 (אם לתחנות בדגש 2 – 7) בנפרד תקבע התדירות. וצפון חוף מחוזות למעט  1
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סוג   
 הביקורת

 תדירות גורמים מבצעים מטרות

 אחת לחודשיים מרחב1מחט"ב

בחינת נושאים מקצועיים  מקצועיות
 מגזריים

ראה פרוט בביקורת  ארצי )כל אגף בנפרד(
 מקצועית

 ארצי )מדור תלונות הציבור(

 1מג"במחוז )כל מגזר בנפרד(

 מרחב )כל מגזר בנפרד(
 תחנה1יחידה )ר'המשרד1יחידה(

מעקב אחר תיקון  מעקב
 הליקויים

 אחת לשנה  כל רמה לרמה אחת שמתחת

 

 2ביקורות נושאיות בשנה,  2ת, כל אגף נדרש לבצע והתאם למתווה הביקורב 

 בקרות מקצועיות ובקרת מעקב אחת לשנה. 

 לרמה מתחת(, ביקורות  כל מחוז נדרש לבצע  ביקורת כללית אחת בשנה(

בקרות מקצועיות, בקרת פתע מחוזית אחת  2תחנות המחוז,  2-9יחידתיות ב 

 לרבעון ובקרת מעקב אחת לשנה.

 

 ביקורת מקצועית: ביצוע לגבי מדור ביקורת ארצי הנחיות

 תדירות המטרה המבצע הגורם
 אגף כל) ארצי

 (בנפרד
 מגזריים מקצועיים נושאים בחינת

 2 מינימום) האגף ידי על שיקבעו
 (.לשנה נושאים

 או חטיבה כל ידי על תבוצע הבקורת 
 .מחלקה כל ידי על חטיבות אין באם

 2)  המחוזות בכל יבוקר נושא כל 
 (.יחידות

 להתמקד אם יבחר האגפי המבקר 
 .בתחנה או מרחב1מחוז ברמת

ארצי )מדור 
 תלונות הציבור(

בחינת נושאים מקצועיים שיקבעו 
 תלונות הציבורע"י מדור 

 אחת לשנה בכל היחידות המחוזיות.

 אגף כל) מחוז
 במחוז
 ב"מג(/בנפרד

 על שיקבעו מקצועיים נושאים בחינת
 .לשנה נושאים 2 מינימום, המחוז ידי

 במחוז אגף כל ידי על יבוצע 
 כפופות יחידות 2-ב יבוקר נושא כל 

 בהתאם תחנה1מרחב שונות ברמות
 .לנושא

 אם תחנות/ מרחב
 במרחב אגף כל) 

 ( בנפרד

 שיקבעו מקצועיים נושאים בחינות
 2 מינימום. אם תחנות1המרחב ידי על

 .לשנה נושאים

 יבצעו אם תחנת או במרחב אגף כל 
 .במרחב התחנות לכל

 פעמיים בתחנה משרד לכל מתח כל .וכלליים מקצועיים נושאים בחינת ח"מת   תחנה
 .בשנה

' ר   
 משרד

 .לרבעון אחת כפופה יחידה לכל וכלליים מקצועיים נושאים בחינת
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יצוע מבחינת מדרג בנוסף להנחיות לגבי סוגי הבקרות האמורות להתבצע, אופן הב
לבקרה כללית1תהליכית ופתע אחידה , המתווה גם מספק תבנית ותדירות הביצוע

המגזרים והיחידות רשאים להוסיף  בהתאם לנושאים שסוכמו עם המגזרים השונים.
מסגרת על ביצוע הבקרה ב הקפידנושאים לבקרה שהם מקיימים אך מצופה מהם ל

 הפורמט המאושר.
 

 מטרות הביקורת .0

 הפנימיותבחינת תהליכי בקרה ובכלל זאת מעקב תיקון ליקויים לגבי הביקורות  .א
 ת  באגפים ובמחוזות משטרת ישראל.והמתקיימ

בחינת מימוש הנחיות מדור ביקורת ארצית באגפים ובמחוזות בנוגע לביצוע בקרות  .ב
 . 2117בהתאמה למתווה הביקורת שפורסם לשנת 

דור ביקורת קבלת תמונת מצב לגבי תיקון ליקויים בביקורות שביצע וריכז מ .ג
 .2112-2116 ארצית במהלך השנים

 המטות והשטח. מתן המלצות לשיפור תהליך הבקרה במשטרת ישראל ברמת .ד

 

 נושאי הביקורת .4

ביצוע ביקורות פנימיות באגפים ובמחוזות בהתאם למתווה הביקורות בתכנית  .א
 )במסגרת תכנית העבודה(. 2117מדור ביקורת ארצי לשנת 

 תהליכי פיקוח ובקרה במחוזות ובאגפים. .ב

תהליכי העבודה הפנימיים במחוזות והאגפים בהקשר לטיפול בדוחות בבקרות  .ג
 .וביקורות

תהליכי עבודה וממשקי עבודה של גורמי הבקרה באגפים ובמחוזות מול מדור  .ד
 ביקורת ארצית.

 , תנאי סף והכשרה הנוגעים לגורמי הבקרה במחוזות ובאגפים.מבנה ארגוני .ה

ת הארצי בהתאם למסמך הנחיות שהופץ ע"י מדור ועמידה במתווה הביקור .ו
 ביקורת ארצית.

 

 שיטת הביקורת .5

לביקורת סקרה הביקורת את כלל הביקורות שבוצעו בין השנים בשלב ההערכות  .א
 . מועד סיומם חל בתקופה המבוקרתו 2112-2116

בכל כי יכללו בביקורת הנוכחית נבחנו ו הוחלט לגביהםממצאי דוחות הביקורות ש .ב
על ידי היחידות כי  לגביהם דווחשממצאים , מספר מעקבהלביקורת  ,נקבעודוח 

 תוקנו. 

ת נפגש המבקר עם קציני הבקרה במחוזות ובאגפים ומפקדי במהלך הביקור .ג
 יחידות הבקרה )במקום שהיחידה מונה יותר מקצין אחד( לראיון מובנה. 
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יחידה בה אותר הליקוי  וזאת על מנת לבחון ביקרה בבחלק מהמקרים הביקורת  .ד
 מניעת הישנות הליקוי. נקיטת פעולות ל

המבוקרות והתאמת הביצוע לנדרש בחינת בקרות פנימיות שבוצעו ביחידות  .ה
 או לתכנית שפורסמה.

 

 גורמים מבוקרים .6
ע"י רפ"ק דר' בני  2117הביקורת בוצעה במהלך חודשים יולי אוגוסט  .א

באגפים  קציני הבקרה, יועמ"ש קבת"צ וקציני מטה נוספיםגרוס מול 
 ומחוזות וגורמי הפיקוד ביחידות השונות. 

 

 הבאים:במהלך הביקורת רואיינו הגורמים  .ב

 דרגה תפקיד יחידה מגזר מס"ד
 סנ"צ יועמ"ש יועמ"ש קבת"צ מחוז צפון 1
  קצינת בקרה 2

 סנ"צ יועמ"ש יועמ"ש קבת"צ מחוז חוף 9
  קבת"צ 2
 רפ"ק קצין בקרה  מחוז ת"א 2
  עוזר קצין בקרה  6
 סנ"צ יועמ"ש יועמ"ש קבת"צ מחוז מרכז 7
  קבת"צ 5
 רפ"ק קבת"צ קבת"צ מחוז ש"י 3

  רכזת יחידת קבת"צ 11

  ק' ניהול מחוזי את"ל 11
  ק' סיור מחוזי מאג" 12
 רפ"ק קצין בקרה יועמ"ש קבת"צ ם-מחוז י 19
 סנ"צ יועמ"ש יועמ"ש קבת"צ מחוז דרום 12
  קצין בקרה 12
 רפ"ק קת"צ מג"ב יועמ"ש קבת"צ מג"ב 16
 מדור יעוץ  את"ן 17

 משפטי וחקיקה
 סנ"צ רמ"ד יעוץ משפטי וחקיקה

  קצינת בקרה  15
 רפ"ק קצינת בקרה  מאח" 13
 נצ"מ רמ"ח תכנון מחלקת תכנון אמ"ש 21
  קצינת בקרה 21

 רפ"ק קצין בקרה מחלקת מטה את"ל 22
  עוזר קצין בקרה 29
 מדור ביקורת  אג"ת 22

 והדרכה
 סנ"צ רמ"ד ביקורת והדרכה

  קצין בקרה 25
 רפ"ק ראש תחום פיקוח ובקרה  מאג" 26
 תכנוןמדור  מנ"ט 27

 וניהול  
 משאבים 

 טכנולוגים

 רמ"ד תכנון וניהול משאבים 
 טכנולוגים 

 סנ"צ

  ק' בקרה 28
  עוזר קצין הבקרה 22
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  ממצאים .7

 כללי .א
, בהגדרת התפקיד הבקרהמיקום הארגוני של תחום חוסר אחידות ב (1

 תקינה.בו

גורם הבקרה משובץ בעץ המבנה תחת פיקוד יועמ"ש  במירב המחוזות
. כך המצב במחוזות חוף, צפון, )סנ"צ( הכפוף לסגן מפקד המחוז קבת"צ

ק'  במסגרתודרום, ירושלים מרכז וש"י. יוצא מהכלל הינו מחוז תל אביב 
  ישירות לסממ"ז. הוכפףהבקרה המחוזי 

מצוי בתהליך להפרדת תחום הבקרה  מג"בראוי לציין כי 
)בסיום התהליך התוצאה תהיה דומה למתקיים במחוז  1קבת"צמהיועמ"ש

ת"א( ובמחוז ירושלים כפיפות ק' הבקרה ליועמ"ש קבת"צ הינה פורמלית 
 בלבד ולמעשה הקצין פועל ישירות מול סגן מפקד המחוז.  

כפוף ישירות חלק מגורמי הבקרה  התמונה אחידה פחות. האגפיםמבחינת 
לסגן ראש האגף. אחרים כפופים למדורים או מחלקות שונות באגפיהם. 

 הטבלה הבאה מציגה את הכפיפות הארגונית של גורמי הבקרה באגפים:

דרגת תקן גורם  גורם ממונה על הבקרה אגף
 ממונה

 סנ"צ מדור חקיקה ויעוץ משפטי את"ן
 תנ"צ סגן ראש האגף מאח"
 תנ"צ סגן ראש האגף מאג"

 נצ"מ מחלקת מטה את"ל
 תנ"צ סגן ראש אגף אג"ת

 נצ"מ מחלקת תכנון אמ"ש
 סנ"צ מדור תכנון וניהול משאבים מנ"ט

   

 תקינת תחום הבקרה משתנה בין היחידות השונות. (2
ממצאי הביקורת מעלים חוסר אחידות בתקינת יחידות הבקרה השונות 

העוסק בבקרה בכל  הטבלה הבאה מציגה את הגורם באגפים ובמחוזות.
 אחת מהיחידות:

 
תקינת בקרה         

 יחידה
  חולית בקרה יחידקצין בקרה  העדר תקן

  X  את"ן

  X  מאח"

 X (2)   מאג"
 X (2)   את"ל
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תקינת בקרה         
 יחידה

  חולית בקרה יחידקצין בקרה  העדר תקן

 X (9)   אג"ת
  X  אמ"ש

 X (2)   מנ"ט
 X   ת"א

   X מרכז

  X  דרום
  X  צפון

   X ש"י
  X  ם-י

   X מג"ב
 

והבקרה  אין כלל תקן לגורם בקרהבחלק מהיחידות  ניתן לראות כי 
חוף  מתבצעת )אם בכלל( ע"י הקבת"צ או הקת"צ )מחוזות  ש"י, מרכז,

 .ומג"ב( 
, את"ן, אמ"ש,  מ)אח" יחידקצין בקרה קיים  מהאגפים והיחידות בחלק

)אם כי קיימת  יחידדרום, צפון וירושלים )במחוז ירושלים מדובר בקצין 
כוונה להקים חולית בקרה במחוז בראשה יעמוד קצין הבקרה המחוזי( 

קציני  2 מתקיים ע"י תחום הבקרה הטיפול ב בשאר המחוזות והאגפים
 מאג", את"ל, מחוז ת"א, מנ"ט) ק' בקרה ועוזר בתקן או על תיקניבקרה או 

   .ואג"ת(
 

 חוסר אחידות בהגדרות התפקיד של גורמי הבקרה (9

ק מהיחידות אין בקרה )ראוי להזכיר כי בחלקיים גורם באותן יחידות בהם 
לצד השונות בכפיפות הארגונית ובתקינה קימת גם , גורם בקרה ממונה(

קצין הבקרה נדרש למלא . בחלק מהיחידות שונות בהגדרת התפקיד
קצינת הבקרה  מ. כך לדוגמה באח"תפקידים נוספים בנוסף לעיסוק בבקרה

את התפקידים הבאים: רפרנטית תחקירים, לתפקיד הבקרה סף ממלאת בנו
ים אבטחת מידע, שיפור השרות, אישור עבודה נוספת לבכירים הפורש

 במנ"ט חולית הבקרה. תיקוף נהליםו מהשרות המשטרתי, טיפול בקבו"ד
בכל המחוזות בהם  עוסקת גם במבדקי איכות, סקרי שביעות רצון ספקים. 

יועמ"ש1קבת"צ נדרש הגורם לעסוק גם בטיפול  הממונה על הבקרה הינו
 .  יםקבו"דיונות שפיטה, תלונות ציבור ובגיל

  תוכנית בקרות שנתיתקיימת בכל היחידות  (2
המפרטת בקרות המבוצעות בכל היחידות קיימת תוכנית בקרות שנתית 

בניהול מדור ביקורת ארצי או כאלו שמבוצעות ע"י גורמי חוץ כגון מבקר 
)ביקורות חוץ( הנוגעים ליחידה. רק בחלק מהיחידות תכנית המדינה 

הבקרות כוללת בקרות האמורות להתבצע ע"י פיקוד היחידה )מחוז1 אגף( 
 קרי בקרות פנימיות.
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האמורות  את כל סוגי הבקרותבכל היחידות קיים גאנט בקרות המציין 
עלה בדיקת גאנט הפעילות המתוכנן מ ביצוע.הלהתבצע במהלך השנה ומועד 

כי בכל היחידות  הגאנט כולל את בקרות ה"חוץ" )בקרות המתוכננות 
לביצוע במשותף עם מדור ביקורת ארצי או כאלו שאמורות להתבצע ע"י 

רק לחלקן הגאנט כולל בקרות גורמים חיצוניים ביחידות הסמך( אך 
 )בקרות שאמורות להתבצע בתוך האגף 1 מחוז( .  "פנים"

.  לא מתקיימת בקרה תהליכית "פנימית", ואת"ל את"ןבלמעט בכל האגפים  (2
לציין כי כל האגפים נוטלים חלק בבקרה התהליכית שמנהל מדור ביקורת 

 ארצית )בקרת "חוץ"(

 

 חוסר אחידות באופן ביצוע בקרות  (6

 ,המבוצעות על ידם ת "פנים"ובקר מתקיימותבהן  באגפים ובמחוזות
  . משך הביצועוב דרך הביצועחוסר אחידות במתאפיין בבקרות אלה יישום 

מהיחידות גדול בחלק כל יחידה גיבשה לעצמה תבנית לבקרה תהליכית.  (א)
והביצוע דומה לזה  הבקרה מתבססת על תבנית מדור ביקורת ארצית

משתמשות בפורמטים אחרות בעוד ש שמתקיים ברמה הארצית
  .(הנושאים מקבלים התייחסות בבקרהמרבית ש ףא) עצמאיים

אגפי מ"י אינם מירב   .היקף הבקרה המתבצעתהבדלים בקיימים  (ב)
מקיימים בקרה תהליכית ליחידות הכפופות להם ישירות. המחוזות 

בחלק ברובם המכריע עושה כן אך קיימת שונות באופן הביצוע. 
מהמחוזות הבקרה התהליכית מתבצעת למרחב בלבד ללא הכללת 

אחרות מחוז מרכז, התמונה כגון בלצורך השלמת  תחנות בבקרה
מקיימות הבקרה במרחבים ובתחנות אך עושות כן שלא על פי התבנית 

 . השאר מבצע כנדרש.)מחוזות ש"י וירושלים( המופיע במתווה הארצי

 חוסר אחידות לגבי חלקו של ק' הבקרה בבקרות הפתע והתהליכית (ג)
רואים  קציני הבקרהכל . המבוצעות באגפים ובמחוזותה"פנימיות" 

מבצע בקרה  מיעוטםאך המתבצעת את הבקרה  תפקידם לרכזכחלק מ
 .במסגרת הבקרה המחוזית1אגפית בפועל

מקצה לדוגמה את"ן  .הבקרות לביצועטווח הזמן המוקצה ל בנוגעשונות  (ד)
ימים  2מקצה מחוז ירושלים . ימים להשלמת כל סוגי הבקרות באגף 11

 . אחריםפתע ותהליכית במרחב שלבתמהה ביצוע בקרהשלמת ל
  .מקיימים בקרה התהליכית לאורך חודש ימים

 

כל היחידות מקיימות בקרות מקצועיות  בהתאמה לנושאים שצוינו במתווה  (7
על ביצוע  קציני הבקרה פיקוחהביקורת הארצי. שונות קיימת במידת 

 . בקרות אלה
בכל המחוזות ובמירב האגפים ביצוע הבקרה המקצועית מוטל על הקצונה 

גף והוא גם זה שנדרש לעקוב  אחר תיקון  ליקויים המקצועית במחוז1א
רק בחלק מהיחידות קצין הבקרה מבצע בקרה בנוגע שנמצאו בבקרה. 

 למימוש תוכנית הבקרה המקצועית ביחידה.
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כל האגפים מבצעים בקרה מקצועית במסגרת הבקרה התהליכית  (5
, מיםמקיי ואת"ל  ה"חיצונית" שמנהל מדור ביקורת ארצית אך רק את"ן

"פנימית" ליחידות הכפופות )בקרה "פנימית"(.  תהליכיתבנוסף, גם בקרה 
 בבקרות אלה.  יםבקרה מעורבה יקצינ

 

 באגפים קיים קושי בהבחנה בין המושגים בקרה נושאית ובקרה מקצועית  (3
 .המבצעמבחינת תחום עיסוק הבקרה, היקפה והגורם 

בקרות  5-והאגפים מחויבים בביצוע שתי בקרות "נושאיות" בשנה 
חוסר בהירות לגבי הגדרת יות". ממצאי הביקורת מצביעים על "מקצוע

 ה"מקצועית". בקרהובידולה מה "נושאית" קרהב
אמורות על פי ההנחיות, הן הבקרה הנושאית והן הבקרה המקצועית 

מדור ביקורת  ופץ ע"ייחידות לפחות.  במתווה הביקורת שה 2ב   להתבצע
ועית" כ"בחינת נושאים מגזריים מקצועיים" בקרה "מקצמוגדרת ארצית, 

 ובקרה "נושאית" מוגדרת "בחינת נושאים חוצי ארגון"1מגזר. 
 

אינה אחידה.  "נושא"למונח  נתנו היחידות נמצא כי הפרשנות ש בביקורת
את"ן לדוגמה רואה את הבקרה הנושאית כעוסקת בתהליכי עבודה 

נוגעת לתחום מקצועית ה הנבדקים בנקודות זמן1צמתים שונים  בעוד בקרה
את הבקרה המקצועית והנושאית מבצעים הקצינים . מקצועי צר ברגע נתון

 . באת"ן המקצועיים
אגף בין בקרה עד למועד הביקורת לא הייתה הבחנה ב התמונה שונה. מבאג"

 " וכולן בוצעו ע"י גורמי המקצוע באגף. "מקצועית" ל"נושאית
באג"ת ובמנ"ט הבקרה הנושאית מתייחסת לבקרת פרויקטים רחבי היקף 

  והביצוע של הבקרה מוטל על גורם הבקרה האגפי. 

 

. המעקב בקרותמתבצע מעקב תיקון ליקויי  המחוזות והאגפים שנבדקובכל  (11
 גם בקרת מעקב בשטח לוידוא התיקון.מבצע ממוחשב. מיעוט יחידות בד"כ 

 

אינה  התבנית הארצית המיועדת לבקרה תהליכיתקיים צורך בעדכון  (11
  .עדכנית

תבנית הבקרה התהליכית שפרסם מדור ביקורת ארצי כוללת פרק הנוגע 
 2115בימים אלו במסגרת היערכות לתכנית העבודה לשנת ליעדי מפכ"ל. 

תוכן תבנית חדשה לביקורת התהליכית  ולאור אי בהירות שעלתה מהשטח,
  אשר לוקחת בחשבון שינויים שחלו ביעדי מפכ"ל ומדיניות הפיקוד.

 

 .חלק מקציני הבקרה באגפים ובמחוזות לא עברו הכשרה ארצית לתפקיד (12
לקציני  בת מספר ימים, מדור ביקורת ארצית קיים הכשרהלפני כשנתיים, 

. הכשרה זו נחשבת למקיפה ומספקת ידע מקצועי נדרש לביצוע במערך בקרה
התפקיד.  מאז אותה הכשרה קיים המדור הכשרות חד יומיות וימי עיון על 

 את הידע של המשמשים בתפקיד. ולהעמיק מנת להעשיר 
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חוף,  במהלך השנתיים נוספו למערך קציני בקרה רבים במחוזות ובאגפים
 .לאת"ו, מנ"ט, ת"א, ממג"ב, אג"

הדרכה אישית של חניכה וכל קצין בקרה חדש טרם כניסתו לתפקיד עבר 
קציני המדור על מנת להקנות לו את ורמ"ד ביקורת ארצי מספר שעות ע"י 

 הידע הבסיסי הנדרש. 
צורך  במהלך הביקורת הנוכחית רבים מקציני הבקרה החדשים ציינו

 הכשרה מקיפה יותר לתפקיד.ב
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 מחוזות .ב
 

 מחוז ש"י
 

 ארגוני מבנה (1
קצין בקרה ותלונות ציבור ורכזת. תחום הבקרה  -תקנים 2היחידה מונה 

מטופל ע"י הקבת"צ בנוסף לתפקידיו כקצין תלונות ציבור וכגורם המחוזי 
 המטפל בקבו"דים ובקשר עם מח"ש. אין קצין בקרה בתקן.

נו בתפקידי שטח ושנים במשטרה( ונסי 92הקבת"צ וותיק במשטרה )
 במשטרה נרחב. 

 .הקבת"צ כפוף פיקודית לסממ"ז
 

 תכנון עבודת הבקרה במחוז (2

מוכר ביחידה.  תוכנית  מדור ביקורת ארצית השנתי של ומתווה הביקור (א)
 . בהתאמה למתווה הביקורת הארציהבקרה המחוזית "נגזרה" 

התוכנית אינה   -הגזירה חלקית בדיקת התוכנית המחוזית  מעלה כי (ב)
. יתר כוללת התייחסות לתחומי הבדיקה הנדרשים בביקורת התהליכית

)הנושאים המקצועיים ובקרות  כנדרשהנושאים מופיעים בתוכנית 
 הפתע(.

במספר הבקרות  התוכנית עומדת ,מבחינת כמות בקרות מתוכננות (ג)
בקרה כללית1תהליכית אחת בכל יחידה מתוכננת  :הנדרש בכל קטגוריה

 . יםמקצועי נושאיםבשנה המשולבת בבקרת 

בהתאם לנושאים שנכללים במתווה מתוכננות קצועיות בקרות מ (ד)
מקצועיים במשולב עם הבקרה הביקורות הארצי. בנוסף נבדקים נושאים 

 .הפנימית המתקיימת במחוז התהליכית
 

 בקרה מקצועית (9

 יםמקצועינקבעים בהליך פנימי במגזרים הושאי הבקרות המקצועיות נ (א)
בקביעת נושאי   המרכזיים ללא מעורבות הקבת"צ. בין השיקולים 

מקום מיוחד לנושאי התעניינות האגף המקצועי ניתן הבקרה המקצועית 
 ברמה הארצית ונושאי התעניינות ומדיניות ממ"ז ומפכ"ל.

במתווה  יות לא תאם לנדרשהעבודה הקודמת ביצוע בקרות מקצועבשנת  (ב)
 (2117ים בביצוע. בשנת העבודה הנוכחית )ונמצאו פער הביקורות הארצי,

הבקרה המקצועית מתבצעת בהתאם לנדרש ועל פי הנושאים המפורטים 
 במתווה הביקורת הארצי. 

קבת"צ המחוז אינו מחזיק בתוכנית ביצוע בקרות מקצועיות במחוז אך  (ג)
עמידת המגזר לגבי  בכל חציון מקבל דווח מקציני המטה המגזריים

 רשים.במכסה ובנושאים הנד
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בקרות מקצועיות במחוז מקשה על  זיהוי ביצוע העדרה של  תוכנית   (ד)
פערים בביצוע )תכנון מול ביצוע( אף שעל פי  היווצרות  מוקדם של 

 המדווח פערים אלה השנה לא קיימים.
 

 המלצת הביקורות
תועבר תוכנית הבקרה לקראת כל שנת עבודה הביקורת ממליצה כי 

תוכנית המציינת נושאי בקרה, יחידות  -המקצועית של כל מגזר לקבת"צ 
מגזרים לביצוע הבקרה בבדרך זו תיווצר מחויבות . ומועד מתוכנן לבקרה

 .ויתאפשר מעקב אחר ביצוע הבקרות בהתאמה לתכנון
 

 ביקורת כללית 1 תהליכית (2

בשנת העבודה .  הבקרה התהליכית מתקיימת במחוז בהובלת הממ"ז (א)
( לא הייתה עמידה בכמות הבקרות הנדרשת וזאת בשל 2116הקודמת )

בקרות ממ"ז  2מבצע פינוי עמונה ובשל חילופי ממ"ז )בוצעו רק 
 ביחידות(.

בהתאם לתכנון בקרה מחוזית כללית בשנת העבודה הנוכחית מבוצעת  (ב)
 בקרות מתוכננות  2מתוך  2( בוצעו 2117אוגוסט ועל פי הנדרש. עד כה )

 . במחוז

אלא  אינה כוללת את פרק תהליכי העבודה המחוזיתהתהליכית הבקרה  (ג)
משך הבקרה כחודש ובסיומה מתקיימת רק נושאי בקרה מקצועיים. 

ישיבת סיכום בראשות ממ"ז1סממ"ז. במהלך ישיבת הסיכום ניתנים 
זרות נדרשות. קבת"צ הנחיות ממ"ז לגבי תיקונים נדרשים או בקרות חו

 .נוטל חלק בביצוע הבקרהמחוזי מרכז הבקרה אך אינו 

דוחות הבקרים מהמגזרים השונים מועברים לקבת"צ המחוז לצורך  (ד)
 טבלת מעקב אחר תיקון ליקויים.הכנת תכלול הממצאים לכדי מצגת ו

 
 : ותהמלצ

 תבנית ביקורת מחוזית לבקרה כללית/תהליכית הנגזרת ממתווה  הכנת
הביקורת הארצי והדרכת הבקרים במגזרי המחוז השונים לגבי 

 השימוש בתבנית במהלך הביקורת.

 "בביקורת כמבקר וזאת על מנת לאפשר בקרת התנהלות  צשילוב הקבת
 ת"צבקההיחידה כמכלול ולא רק כאוסף של מגזרים. במסגרת בקרת 

ו תהליכי העבודה ברמת פיקוד היחידה המבוקרת ובכלל זאת יבדק
תוכנית עבודה אינטגרטיבית, פיקוח ובקרה, שגרת מטה, הפעלת הכוח 

 ויתר הנושאים הנדרשים בביקורת תהליכית.
 

 ביקורת פתע (2
שיתקיימו במהלך השנה. אין בתוכנית בקרות פתע  2בתוכנית הקבת"צ צוינו 

( בוצעה ביקורת 2016)שנת  בשנה הקודמתמועד )חודש( מתוכנן לבקרה. 
( 2017בהתחשב בנקודת הזמן בה מבוצעת הביקורת )אוגוסט פתע אחת. 
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בזמן הקצר  עדר ידיעה לגבי כוונת הפיקוד לבצע ביקורת פתע מחוזיתובה
 תמונת המצב השנה עשויה להיות דומה.שעוד נותר נראה ש

 תיקון ליקויים בקרת מעקב (6

 אופנים:  לושהמבוצעת במחוז בשאחר תיקון ליקויים  בקרת "מעקב" 

 "בטיפול" )צהוב(,סימון ממצאים המצויים  -ב "רמזור"באמצעות מעק (א)
. בקרת מעקב וכאלו שהטיפול בהם הסתיים )ירוק("טרם טופלו" )אדום( 

זו מבוצעת מיד בסיום כל בקרה ולאור סיכום הממ"ז והנחיות שניתנות 
 . על ידו במועד סיכום הבקרה

"בקרה חוזרת". בקרה זו מבוצעת על ידי הקצין המגזרי המחוזי ביחידה  (ב)
ימה בה לא מכבר וזאת על מנת לעמוד מקרוב על תיקון ישהבקרה הסת

ימה. בקרת מעקב יהליקויים שבוצע ביחידה לאור ממצאי הבקרה שהסת
אחרונה זו מתבצעת בהנחית ממ"ז1סממ"ז בעת שממצאי בקרה 

 ותיות ביחידה המבוקרת.מצביעים על תקלות משמע

לקראת  -בקרת מעקב גם מתקיימת במסגרת כל בקרה מחוזית ביחידה (ג)
הבקרה נעשית עבודה למיפוי ליקויים שנמצאו בבקרות קודמות ותיקון 

 הליקויים נבדק במסגרת הבקרה החדשה. 

לביקורת הוצגו "רמזורי" מעקב אחר בקרות שבוצעו ודוגמאות לבקרות 
 קציני המגזרים בחלק מהתחנות. חוזרות שבוצעו על ידי

מתקיים  ,מעקב אחר תיקון הליקוייםת"צ מבצע בכי בעת שהקראוי לציין 
בנוגע המטה המגזרי במחוז קצין  ע"יהגורם המבוקר הליך לאישור מענה 

הגורם המקצועי  אישור רק לאחר . התאמת התיקון המדווח לליקוי שצוין ל
 לסממ"ז  ובאישורו מסתיים המעקב.  מעביר הקבת"צ את המענה

 המתווה הארצי עמידת המרחבים1תחנות בדרישותפיקוח ובקרה בנוגע ל (7

לעיון/אישור הקבת"צ תוכניות  יםמעביר םהמרחבים והתחנות אינ (א)
הבקרה השנתיות שלהם ומצד הקבת"צ גם לא מופנית אליהן דרישה 

 לעשות כן.

ביקורת ארצי לגבי נושא עמידת היחידות והמרחבים בהנחיות מדור  (ב)
תחום הבקרה אינו נבדק במסגרת הבקרה התהליכית שמתקיימת 

.  הקבת"צ מרכז את הבקרה אך אינו מקיים במחוז בהובלת הממ"ז
בקרה בעצמו כך שלא מתקיימת בקרה  לגבי אופן ביצוע הבקרות 

  .רחבי ותחנות המחוזבמ

מות ראוי לציין כי בעבר קבת"צ מחוז ש"י ביצע בעצמו בקרות יזו (ג)
 1115ובקרות מיחדות כגון בקרות בתחום המשמעת והחתמת טופסי 

 ביחידות אך הדבר הופסק.
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 ותהמלצ

  בכל שנה, כחלק מהערכות הקבת"צ להכנת תוכנית מומלץ כי
תועבר מטעמו דרישה לקבלת תוכנית  היחידההעבודה השנתית של 

הבקרות של כל אחת מיחידות המחוז.  תוכנית זו תיבדק ע"י 
לצורך בחינת עמידתה בדרישות ובמידת הצורך תידרש  צהקבת"

 .היחידה להכניס בתוכנית שינויים

  מומלץ כי תחום הבקרה יבדק במסגרת הביקורת התהליכית
 ."צ  בבקרה זוהמחוזית כחלק מהנושאים הנבדקים ע"י הקבת

 

 שהסתיימה 1ביקורתטיפול המחוז בבקרה (5

מבוצעת בראשות ממ"ז1סממ"ז  מתקיים דיון הכל בקרה  בסיום (א)
 והקבת"צ מרכז ומוביל את המהלך. בראשות ממ"ז1סממ"ז 

הנחיות יקויים שעלו בביקורת ולב למעקב אחר הטיפוהקבת"צ מקיים  (ב)
דווח ניתן במסגרת ישיבות . שנתנות ע"י הממ"ז במהלך הדיון המסכם 

 ספ"כ 1 סגנים או מפגשי עבודה. 

לגבי יתר הבקרות המבוצעות ע"י גורמי המחוז ובכלל זאת הבקרות  (ג)
המקצועיות או בקרות המבוצעות ע"י ממ"רים ומת"חים, בחלק 
מהמקרים, וככל שהגורם המבקר מוצא לנכון,  עיקרי הממצאים 

"י, הממ"רים והמת"חים מדווחים במסגרת הספ"כ המחוזי. )במחוז ש
חברים בספ"כ המחוזי(. לקבת"צ אין נגיעה לבקרות אלה ולטיפול 

 בממצאיהם.

שבוצעה ע"י מבקר חיצוני )בקרות מדור  ,תורקיבהטיפול במענה לדוח  (ד)
 מועברביקורת ארצי או המשרד לבט"פ ומבקר המדינה לדוגמה( ו

 .לטיפולו מופקד בידי הקבת"צ ,להתייחסות המחוז
ורם המבוקר התייחסות הנדרשת לממצא מפנה הקבת"צ פניה לגלגבי כל 

לעיון  .  עם קבלת המענה מועברת ההתייחסות )ממת"ח, ממ"ר לדוגמה(
המקצועי הנוגע ברמת המחוז על מנת שיבחן טיב המענה קצין המטה 

 ויציין השגותיו.
מענה החוזר  במידה ולדעת הגורם המקצועי נדרשים תיקונים במענה 

לאחר שכל המענים קבלו את אישור קציני  קר לתיקון. לגורם המבו
לעיון מועברים המענים באמצעות הקבת"צ  במחוזמקצועי המטה ה

חלק מהמענים לא אחת, בהנחית הממ"ז1סממ"ז  ואישור סממ"ז. 
 או תיקון המענה. הלגורם המקצועי לצורך השלמ הוחזרו

ענה סתירות רק לאחר שהסממ"ז השתכנע כי המענה עונה לנדרש ואין במ
 המענה המאושר לגורם המבקר כמענה המחוז. מעביר הקבת"צ את 

 

 פעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי המחוז בתחום הבקרה (3

קבת"צ המחוז מנחה את הבקרים המקצועיים לקראת כל ביקורת  (א)
 המבוצעת ברמת המחוז )כללית1תהליכית או פתע(.

לקצינים  במחוז  צהקבת"בשגרת העבודה קיימת אינטראקציה בין  (ב)
בתחומים שונים כגון יעוץ וחוות דעת בתחום ביצוע הבקרה ומתן 
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הנחיה והסבר לגבי ניסוחים נדרשים במענה למעקב אחר תיקון ליקויי 
 .ותכלול מעני גורמי מטה שונים בקרות וביקורות

הקבת"צ מקיים סבב הדרכות בספ"כים של המרחבים והתחנות  (ג)
ם הבקרה והביקורת ולגבי המצופה מהגורמים במהלכו מדריך לגבי תחו

 השונים בהקשר לתחומים אלה.

ערוץ נוסף המשמש את הקבת"צ להקניית ידע בתחום הבקרה  (ד)
שיעורים שבועיים המתקיימים ביחידות. מפעם לפעם  ווהביקורת הינ

מועברת דרישה למפקדים להעביר בשעורים השבועיים ליקויים חוזרים 
 מרכזיים שעלו. שאותרו בבקרות  וממצאים

 

פערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצים פיזיים( המקשים על ביצוע  (11
 התפקיד.

ים יימים פערים באמצעים פיזילא ק העל פי הקבת"צ המחוזי בתחום הבקר
 או הרשאות.

 

 מחוז חוף
 

 מבנה ארגוני (11

 )ר' היחידה(, יועמ"ש -וכפופה פיקודית לסממ"ז  תקנים 2היחידה מונה  (א)
אין ביחידה תקני קת"צ.  2, רכזת, )עוסקת בתלונות ובבקרה( קבת"צ

  .קצין בקרה בתקן

של  "הכובע"תחת  ,תחומי העיסוק של הקבת"צ המחוזי נרחבים, מחד (ב)
פיטה ש גליונותבטיפול בקצינים בודקים ו, עוסקת בתלונות ציבורית"צ 

 בנושאי הבקרה המחוזיים. עוסקת ק' בקרה של  "הכובע"תחת ומאידך, 

ונחית מיחידת יועמ"ש קבת"צ מחוז חוף בשל ריבוי ה"כובעים"  (ג)
מונחה יועמ"ש : מטה ארצי גורמי 4למעשה ע"י מקצועית ומבוקרת 

י מדור ע"מונחית קבת"צ כמקצועית ומבוקרת ע"י  היועמ"ש המשטרתי. 
. בתחום הקבו"ד וגליונות השפיטה ארצי מדור ביקורתתלונות ציבור ו

 מחלקת משמעת. מונחית הקבת"צ ע"י 

. על פי בימים אלה מיושמת תוכנית ארצית להוספת מרחבים למחוז חוף (ד)
המתוכנן מטה המרחבים יהיה מטה "רזה" המתאפיין במיעוט קציני 

אמור להציב דבר . ההעדר תקן קבת"צ מרחביהמתבטא גם במטה 
בשל הצורך  קשיים נוספים לביצוע נאות של תפקיד הקבת"צ המחוזי

 . מפקד המרחב-ברמה המרחבית  ףנוס גורם מול ציףבאופן ר עבודל
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 תכנון עבודת הבקרה במחוז (12

  ,בתחום הבקרהשל משרד יועמ"ש קבת"צ מחוז חוף, עבודה התוכנית  (א)
 ת הארצי.ותווה הביקורממ הנגזר

 -קיימיםבדיקת התוכנית המחוזית  מעלה כי כל המרכיבים הנדרשים  (ב)
התוכנית כוללת התייחסות לתחומי הבדיקה הנדרשים בביקורת 

נדרש )הנושאים באופן ההתהליכית ויתר הנושאים מופיעים בתוכנית 
 המקצועיים ובקרות הפתע(.

התוכנית עומדת במספר הבקרות , מבחינת כמות בקרות מתוכננות (ג)
 6ב בקרה כללית1תהליכית מתוכננת  : ואף יותר הנדרש בכל קטגוריה

בקרות פתע  16מקצועית. בנוסף מתוכננות לבת בקרה המש יחידות
ת ולנושאים שנכללים במתווה הביקור מהקצועיות בהתאבקרות מו

 .חוףבפרק  מחוז 
 

 בקרה מקצועית (19

 במחוזמועברים ע"י הרפרנטים המגזריים  הקבת"צבהתאם לבקשת  (א)
 בשנת העבודהבקרה המקצועית תוכנית ההצעות לנושאים שיכללו ב

כהליך פנימי נושאי הבקרות המקצועיות מתקיים  גיבושהקרובה. תהליך 
 .גורם הבקרה המחוזימגזר המקצועי ללא מעורבות ב

מועברת לאישור סממ"ז אשר מצידו יכול  תרשימת הנושאים המוצע
 לקבל, לשנות או להוסיף נושאים. בסיום תהליך זה מועברת הרשימה

 רצי.מדור ביקורת אלהמאושרת ע"י הסממ"ז 

 לנושאים לימהבהובהתאם לתכנון מתבצעת הבקרה המקצועית  (ב)
   .ת הארציוהמפורטים במתווה הביקור

בתוכניות המגזרים למימוש הבקרות  המחזיק האינ הקבת"צ (ג)
המועבר אליה מהרפרנטים בדווח חצי שנתי  תהמקצועיות ומסתפק

 . לגבי סטטוס ביצועהמגזריים 

שהועבר למבקר על לגבי ביצוע בקרות מקצועיות,  ,מעיון בדווח חציוני (ד)
סטטוס מציין חלק מהבקרות המקצועיות המחוז עולה כי קבת"צ ידי 

הפקת מעמיק ל ניתוח מבוצעמצב יחידה בתחום מקצועי מסוים בלא ש
כל דוח עומד בחלק מהמקרים . יתר על כן המלצות לתיקוןמתן ולקחים 

 ממכלול הבקרות שבוצעומספק תובנות הניתוח  בפני עצמו בלא שמבוצע
 ( . לפחות יחידות 2-בצע בקרה ב)נדרשים ל

עוסקת ה קש"קבקרת נבדקה  :אותדוגמלהלן על מנת להבהיר נקודה זו 
בקרת קש"ק . בנוגע לתיקים חוזרים מובקרת אח" בפתיחת מש"קים

ממ"ז. ידיעת הבוצעת באופן שגרתי אחת לחודש והממצאים מועברים למ
ם בתחנות המחוז במהלך חודש בודקת נתוני פתיחת מש"קיבקרה ה

והמלצות להבנת סיבות השורש ניתוח . הדוח מכיל נתונים אך אין מסוים
 .כל חריגהלגבי המת"ח הנוגע סבר . לדוח מצורף הלתיקון

. מהתביעות בבקרה העוסקת בתיקים חוזריםעלתה מעיון תמונה דומה 
י אך אין ניתוח הנתונים קיים איסוף נתונים שיטתי וריכוז שנת

 )בהתייחס לדוח שהועבר לביקורת(. 
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 ת הביקורתוהמלצ

  לקראת כל שנת עבודה תועבר דרישה מהקבת"צ לקבלת מומלץ כי
תוכנית המציינת נושאי בקרה, יחידות ומועד  -תוכנית בקרות מכל מגזר

 מתוכנן לבקרה.

 הבהיר מומלץ כי תבוצע הדרכה לרפרנטים המגזריים במחוז על מנת ל
הציפיות מבקרה מקצועית והשוני בין דוח בקרה לבין דוח סטטוס 

 תקופתי. 
 

 כללית 1 תהליכית בקרה (12

התאם לתכנון ב במחוזמבוצעת הבקרה התהליכית  2117במהלך שנת  (א)
בקרות מתוכננות   5מתוך  2הנדרש. עד כה )מחצית שנה( בוצעו  ועונה על

 ממ"ז. הבהובלת מתקיימת  הבקרה. במחוז

בשנה קודמת בוצעו רק חלק מהבקרות המתוכננות וזאת בשל חילופי  (ב)
 פיקוד במחוז. 

הבקרה התהליכית מבוצעת ע"י קציני המטה המחוזיים במהלך חודש  (ג)
ונושאים מקצועיים רבים הבקרה  כוללת את פרק תהליכי העבודה ימים. 

מתקיימת ישיבת סיכום  בסיום הבקרה. מבוקרים באותה העתהנוספים 
מוצגת טבלה שהוכנה בראשות ממ"ז1סממ"ז. במהלך ישיבת הסיכום 

ע"י הקבת"צ ומרכזת תקציר ממצאים עיקריים וסטטוס ליקויים 
 שנמצאו. 

מירב הליקויים מדווחים בדרך כלל עד למועד ישיבת הסיכום  (ד)
הנחיות ממ"ז לגבי תיקונים נדרשים  תוקנים. במהלך הישיבה ניתנותכמ

 ו בקרות חוזרות נדרשות. א

בקרה  תמבצע בקרה  אך אינהההכנות להבקרה המחוזי מרכזת גורם  (ה)
  .בפועל

 : ההמלצ
התהליכית כמבקר הבודק תהליכי בביקורת  צהקבת"מומלץ לשלב 

תוכנית עבודה אינטגרטיבית, ודה ברמת פיקוד היחידה המבוקרת )העב
הנושאים הנבדקים פיקוח ובקרה, שגרת מטה, הפעלת הכוח ויתר 

 בביקורת תהליכית(.

 

 פתע בקרת (12

שש עשרה בקרות   2117על פי תוכנית העבודה של מחוז חוף תוכננו לשנת  (א)
  . בקרות  9בוצעו  )מחצית השנה( . עד כהיחידה(כל )אחת ב פתע

בקרת הפתע במחוז מרוכזת ע"י הקבת"צ ומובלת ע"י סממ"ז. לבקרה  (ב)
 המקצועיים הנבדקים ע"י כל מגזר.תבנית קבועה הכוללת את הנושאים 

בבוקר יום הבקרה מתכנסים המבקרים לישיבה בראשות הסממ"ז  (ג)
ובמהלכה ניתנים דגשי הסממ"ז לביקורת שאמורה להתבצע באותו 

 היום. 
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דיון לגבי ממצאי הבקרה מתקיים בסיום הבקרה ביום הבקרה ביחידה  (ד)
היחידה.   המבוקרת.  הממצאים מרוכזים בטבלה ע"י הקבת"צ לצד מענה

 ומדווח לסממ"ז. תיקון ממצאים אלה נעקב ע"י הקבת"צ

 

 מעקב אחר תיקון ליקוייםבקרת  (16

מסתיים בטבלת ריכוז בקרה המטופל ע"י קבת"צ מחוז חוף כל דוח  (א)
 ממצאים. 

 בקרת "מעקב" מבוצעת במחוז בשלושה אופנים:  (ב)

  באמצעות מעקב אחר תיקון ליקויים  הקבת"צהאחת באחריות
"טרם  )צהוב(,סימון ממצאים המצויים "בטיפול"  -"רמזור" בטבלת

. בקרת מעקב זו סתיים )ירוק(טופלו" )אדום( וכאלו שהטיפול בהם ה
מבוצעת מיד בסיום כל בקרת פתע ולקראת סיכום ממ"ז בבקרה 

הסימון מתבצע בטבלת המעקב בהתאם לדווח הגורם  תהליכית.
 מענה ע"י הגורם המקצועי המחוזי. האשור לאחר המבוקר ו

  בקרה הינה  מעקב אחר תיקון ליקוייםלהמחוז נוקט דרך נוספת בה
. לקראת כל ליקויים שצוינו בעבר בעת ביצוע בקרה חדשהחוזרת ל

בקרה מחוזית מוכן ע"י קציני המטה המקצועיים ריכוז של ליקויים 
תיקון  ובמהלך הבקרה החדשה נבדק שנמצאו בביקורות עבר ביחידה

 . הליקויים הנ"ל בשנית

  סוג שלישי של בקרת מעקב הינה "בקרה חוזרת". בקרה זו מבוצעת
על ידי הקצין המגזרי המחוזי בנוגע לממצאים ביחידה שהבקרה 
הסתימה בה זה לא מכבר או כאשר מצטברים ממצאים המצביעים 

. בד"כ בקרה חוזרת מבוצעת בהנחיית על ליקוי חוזר במספר יחידות
 תבקרה חוזרת  שמקורה בהנחית ממ"ז1סממ"ז נעקב  ז1סממ"ז.ממ"

ע"י לשכת ממ"ז 1 סממ"ז כחלק מטיפול הלשכה במעקב אחר מימוש 
 הנחיות ממ"ז1סממ"ז.

לביקורת הוצגו "רמזורי" מעקב אחר בקרות שבוצעו ודוגמאות לבקרות  (ג)
 חוזרות שבוצעו על ידי קציני המגזרים בחלק מהתחנות.

 

 תחנות בדרישותהעמידת לגבי  הפיקוח ובקר (17

התחנות והיחידות המחוזיות אינן מעבירות לעיון/אישור הקבת"צ  (א)
נושאי בקרה ולו"ז ביצוע ומצד הקבת"צ גם  ,שנתיותהתוכניות הבקרה 

 לא מופנית אליהן דרישה לעשות כן. 

יחידת הבקרה המחוזית אינה  מפקחת או מבקרת עמידת  תחנות  (ב)
 זאינו נבדק במסגרת בקרות ממ"הדבר גם ו המחוז בדרישות היבת"צ

ין י. ראוי לצ מאחר והקבת"צ רק מרכז הבקרה ואינו מבצע בקרה בפועל
שביצוע בקרות ככלל הינו אחד הנושאים המבוקרים במסגרת הבקרה 
המקצועית והתהליכית שמבצעים המגזרים אך בקרה זו נוגעת למגזר 

   . ולא לתחנה כשלם
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 ותהמלצ

  בכל שנה, כחלק מהערכות הקבת"צ להכנת תוכנית העבודה מומלץ כי
דרישה  עם הקבת"צתועבר מט יחידת יועמ"ש קבת"צהשנתית של 

לקבלת תוכנית הבקרות של כל אחת מיחידות המחוז.  תוכנית זו תיבדק 
 .בדרישות  הלצורך בחינת עמיד צע"י הקבת"

 ו גם תוכניות מומלץ כי במסגרת הבקרה הכללית שמקיים הממ"ז יבוקר
מפקד הבקרה של היחידה ואופן מימוש הבקרות בהתאם לתוכנית ע"י 

 היחידה המבוקרת.
 

 הסתיימהשבוצעה במחוז ו טיפול המחוז בבקרה (15

 מכין כל בקרה שמבוצעת בראשות ממ"ז1סממ"ז  מתקיים דיון פניל (א)
 . בקרהאת המסכם הודיון  בראשות ממ"ז1סממ"ז 

את טבלת הליקויים והדווח לגבי  תומרכז ניםאת הדיו נההקבת"צ מכי (ב)
 תיקונים שבוצעו עד ליום הדיון המסכם.

1סממ"ז  במהלך הדיון והנחיות שנתנו ע"י הממ"זשנותרו ליקויים  (ג)
צ ודווח ניתן במסגרת ישיבות ע"י הקבת" הטיפול בהם מפוקחהמסכם 

בין הממ"ז1סממ"ז  מיםהמתקיי סגנים או מפגשי עבודהספ"כ1
 . והקבת"צ

בקרות המבוצעות ע"י גורמי המחוז ובכלל זאת הבקרות לגבי יתר ה (ד)
המקצועיות או בקרות המבוצעות ע"י מת"חים, בחלק מהמקרים, וככל 
שהגורם המבקר מוצא לנכון,  עיקרי הממצאים מדווחים במסגרת 

 הספ"כ המחוזי. לקבת"צ אין נגיעה לבקרות אלה ולטיפול בממצאיהם.

 

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (13

)בקרות מדור ביקורת ארצי או וני הנוגע ליחידות המחוזכל דוח חיצ (א)
מועבר בשלמותו לעיון  המשרד לבט"פ ומבקר המדינה לדוגמה(

וגורמי המטה המקצועיים הרלוונטים כמו גם המבוקרים  זהממ"ז1סממ"
 ע"י לצורך הערכות למתן מענה לממצאי הדוח. הטיפול במענה נעשה

 הקבת"צ.

 מענה קבלת הקבת"צ פניה לגורם המבוקר ל ירהעבבהתאם לממצא מ (ב)
מועבר לעיון הגורם המקצועי מענה . עם קבלת המענה, הלדוגמה()מת"ח 

במידת הנוגע ברמת המחוז על מנת שיבחן טיב המענה ויציין השגותיו. 
 . תיקון המענהלורם המבוקר הקבת"צ לג תחוזרהצורך 

ר ריכוז המענים ועבמהגורם המקצועי המחוזי לאחר אישור המענה בידי  (ג)
)במסגרת  לעיון ואישור סממ"ז צ קבת"היועמ"ש1 שנתנו לביקורת ע"י 

גם בשלב זה אפשר . ישיבת עבודה או בהעברה במייל המשטרתי(
1ממ"ז ובחלק הסממ"ז שהמענה יחזור למבוקר לתיקון לאור הערות 

מהמקרים נדרש הגורם המקצועי המחוזי לנקוט בפעולות על מנת לוודא 
הליקויים שצוינו בביקורת בכלל יחידות המחוז ולא רק ביחידה תיקון 

  המבוקרת.
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 רק לאחר שהסממ"ז השתכנע כי המענה עונה לנדרש ואין במענה סתירות (ד)
הקבת"צ לגורם המבקר  , באמצעותמועבר המענה המאושר ואי דיוקים

 כמענה המחוז.

 בחלק מהמקרים, עת מוצא הממ"ז1סממ"ז לנכון, מתקיים דיון במחוז (ה)
בהשתתפות קציני מטה נוספים ליועמ"ש1קבת"צ בנוגע לממצאי ביקורת 

  1סממ"ז.שהועברה לעיון הממ"ז
 

 פעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי המחוז בתחום הבקרה (21

קבת"צ המחוז מנחה את הבקרים המקצועיים לקראת כל ביקורת  (א)
 המבוצעת ברמת המחוז.כללית1תהליכית או פתע 

לקצינים  במחוז  צקיימת אינטראקציה בין הקבת"בשגרת העבודה  (ב)
מתן הנחיה ,  בתחומים שונים כגון יעוץ וחוות דעת בתחום ביצוע הבקרה

והסבר לגבי ניסוחים נדרשים במענה למעקב אחר תיקון ליקויי בקרות 
 גורמי מטה שונים. הוביקורות ותכלול מענ

י המטה כל בקרה שמסתיימת מועברת לאחר אישור ממ"ז לעיון גורמ (ג)
ולעיתים בתפוצה רחבה יותר וזאת לצורכי למידה.  קבת"צ גם מעבירה 
לעיון ולידיעת גורמי המטה והתחנות בקרות שבוצעו ביחידות אחרות 

 ונמצאו רלוונטיות לצורך הפקת לקחים והערכות לעתיד.

 

ים פיזיים( המקשים על ביצוע עפערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצ (21
 התפקיד.

ם ימים פערים באמצעים פיזיילא קי הבת"צ המחוזי בתחום הבקרעל פי הק
 הרשאות.באו 

 

 

 מחוז צפון
 

 מבנה ארגוני (22

תלונות ת"צ )קתקני  2יועמ"ש )ר' היחידה(,  -תקנים 2היחידה מונה  (א)
 . בקרה צינתק(, רכזת, ופניות ציבור

בימים אלה מיושמת תוכנית ארצית להוספת מרחבים למחוז צפון. על פי  (ב)
תקני מטה המיועדים ללא מטה "רזה" יהיה מטה המרחבים המתוכנן 

ראוי לציין כי גם במגזרים המקצועיים  לטיפול בתלונות ציבור ובקרה.
 במרחבים המיועדים לא מתוקננים בעלי תפקיד לנושא הבקרה. 

 מדרגי הפיקוח והבקרהקושי ביישום פועל יוצא של המבנה החדש הינו  (ג)
כל רמה אמורה לבקר דרג מתחת, קרי, רמה מחוזית מבקרת רמה -

היות והמרחבים הוקמו באמצע שנת  מרחבית ומרחבית את התחנות. 
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הבקרה המחוזית תמשיך בשנת העבודה הנוכחית נקבע כי  2117העבודה  
לגבי . בתחנותשנקבעה במחוז ובכלל זאת את תוכנית הבקרה ותבצע 

 יישום הבקרה בתחנות ולפיכך, בנוגע לאופןעדין  אין החלטה  2115שנת 
היערך בהעדר פתרון אחר הבקרה המחוזית תאלץ ל ,על פי הנראה

 עשות כן גם בשנת העבודה הבאה על אף קיומם של מרחבים במחוז.ל

 

 תכנון עבודת הבקרה במחוז (29

, משרד יועמ"ש קבת"צ מחוז חוף, בתחום הבקרהתוכנית העבודה של  (א)
 נגזרה ממתווה הביקורת הארצי.

 -בדיקת התוכנית המחוזית  מעלה כי כל המרכיבים הנדרשים קיימים (ב)
התוכנית כוללת התייחסות לתחומי הבדיקה הנדרשים בביקורת 

מופיעים בתוכנית כנדרש )הנושאים כל סוגי הבקרות התהליכית ו
 תע(.המקצועיים ובקרות הפ

מבחינת כמות בקרות מתוכננות התוכנית עומדת במספר הבקרות הנדרש  (ג)
בקרה  בקרות כללית1תהליכית המשלבות 6: בכל קטגוריה ואף יותר

בקרות פתע  2 , לנושאי הבקרה המקצועית שבתוכנית()בנוסף  מקצועית
בהתאמה לנושאים שנכללים במתווה הביקורת ו ובקרות מקצועיות 

 .צפוןבפרק מחוז 

ראויה לציון עבודת ההכנה המקיפה שמקיים משרד יועמ"ש1קבת"צ   (ד)
את פיקוד המחוז  המשתפתלקראת בניית תוכנית הבקרות המחוזית, 

  וגורמי המטה המקצועיים. 

מוצגת בפני כלל קציני המטה המקצועיים,  ,לקראת כל שנת עבודה (ה)
בהצגה . דיון שמוביל סממ"זמהלך בתוכנית העבודה בתחום הבקרה 

סוגי הבהרות לגבי  וניתנות אחידבקרה פורמט שימוש בם דגש על מוש
 ועוד. שבשימוש בקרות נדרשות, מונחים 

 

 בקרה מקצועית (22

לקראת כל שנת עבודה משרד יועמ"ש קבת"צ צפון מנחה את הרפרנטים  (א)
המקצועיים לגבי הנדרש מהם בתחום הבקרה ואופן הביצוע הנגזר 

 ממתווה מדור ביקורת.

הרפרנטים הצעות לנושאים  מעביריםהבקרה המחוזית קצינת לבקשת  (ב)
  בשנת העבודה הקרובה.שיכללו בבקרה המקצועית 

תהליך קביעת נושאי הבקרות המקצועיות מתקיים במסגרת המגזר  (ג)
 המקצועי כהליך פנימי ללא מעורבות גורם הבקרה המחוזי.

מועברת לאישור סממ"ז לבקרה מקצועית רשימת הנושאים המוצעים   (ד)
 דו יכול לקבל, לשנות או להוסיף נושאים. צאשר מ

בסיום תהליך זה מועברת הרשימה המאושרת ע"י הסממ"ז למדור  (ה)
 ביקורת ארצית.
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 ביקורת מקצועית -תכנון מול ביצוע  (22

הבקרה המקצועית מתבצעת בהתאם לתכנון ובהלימה לנושאים  (א)
 המפורטים במתווה הביקורת הארצי.  

 מחזיק בתוכניות המגזרים למימוש הבקרות המקצועיות משרד הקבת"צ (ב)
ומצוי בקשר מתמיד לגבי הנעשה בתחום זה במחוז. אחת לחצי שנה, 

לגבי ביצוע סטטוס  ,  מועבר למדור ביקורת ארצי לבקשת מדור ביקורת
 בקרות מקצועיות. 

מבקר איכות ביצוע הבקרה המקצועית על ידי הקבת"צ המחוזי אינו  (ג)
ביצוע הבקרות. לגבי דווח קבלת ומסתפק בעיים במחוז הגורמים המקצו

כי הבקרות המקצועיות יועמ"ש קבת"צ מחוז צפון מתרשם עם זאת 
מהלכים משלימים לתיקון ליקויים חוצי תחנות  מביאות לנקיטת 

 ולהפקת לקחים.
 

 המלצה 
הביקורת ממליצה כי בנוסף לפיקוח המבוצע על ידי קצינת הבקרה 
המחוזית בנוגע לעמידה בנושאים הכלולים בתוכנית הבקרה ובמספר 

 איכות ביצוע הבקרההבקרות המינימלי הנדרש יבוצע גם פיקוח על  
 .  המקצועית

 בקרה כללית 1 תהליכית (26

על לתכנון ומבוצעת בקרה תהליכית מחוזית בהתאם  2117במהלך שנת  (א)
בקרות מתוכננות   6בקרות מתוך  2הנדרש. עד כה )מחצית שנה( בוצעו  פי

 במחוז. הבקרה בהובלת ממ"ז. 

חודש  -כהבקרה התהליכית מבוצעת ע"י קציני המטה המחוזיים במהלך  (ב)
ימים. הבקרה  כוללת את פרק תהליכי העבודה ונושאים מקצועיים רבים 

 נוספים שמבוקרים באותה העת. 

כהכנה לבקרה מקיים סממ"ז ישיבה עם כל המבקרים בה נדונים תחומי  (ג)
הבקרה וניתנים הנחיות לגבי הבקרה הקרובה ובקרות בכלל. לביקורת 

ה לישיבה מקדימה שקיים סממ"ז  בנוגע לבקרת תחנת מהוצגה דוג
 משגב. 

. במהלך ישיבת מתקיימת ישיבת סיכום בראשות ממ"זבסיום הבקרה  (ד)
תקציר ממצאים  בהה שהוכנה ע"י הקבת"צ והסיכום מוצגת טבל

עד למועד ישיבת  ,ליקויים שנמצאו. בדרך כללתיקון עיקריים וסטטוס 
הסיכום מירב הליקויים מדווחים כמתוקנים. במהלך הישיבה ניתנות 

 הנחיות ממ"ז לגבי תיקונים נדרשים או בקרות חוזרות נדרשות. 

הפורמט מכיל את כל קיים פורמט מובנה לבקרה התהליכית המחוזית.  (ה)
ונושאים נוספים שהינם  ארצי הנושאים שנכללים במתווה מדור ביקורת

  בתחום התעניינות ממ"ז וקציני המטה המחוזיים.

ומבצעת גם בקרה מרכזת ההכנות לבקרה  קצינת הבקרה המחוזית (ו)
העבודה שמקיים פיקוד היחידה המבוקרת  ךוגע לתהליבנ בעצמה
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, תוכנית עבודהקיום ומימוש שגרת מטה, פיקוח ובקרה, בתחומים 
 קיום תחקירים.  -תחום ביקורת נוסףוב תלונות ציבורטיפול ב

 

 בקרת פתע (27

 בקרות פתע. 2תוכננו   2117לשנת  צפוןעל פי תוכנית העבודה של מחוז  (א)
וזאת בשל  טרם בוצעה ולו בקרת פתע אחת( חודש אוגוסטעד כה )

)סממ"ז נכנס  התנהלות המחוז ללא סממ"ז במשך תקופה ארוכה
אך קיימת כוונה לעמוד בכמות  לתפקיד חודשיים טרם הביקורת(

   הבקרות הנדרשת עד לסיום השנה.

ע"י  רוכזהבקרת הפתע  . בשנה הקודמת, התקיימו בקרות פתע במחוז (ב)
ע"י סממ"ז. לבקרה תבנית קבועה הכוללת את  הובלהו קצינת הבקרה

התבנית גובשה במהלך  הנושאים המקצועיים הנבדקים ע"י כל מגזר.
משתף עם קציני המטה המחוזיים בדרך דומה לזו שבוצעה לגבי הבקרה 

 התהליכית.

בבוקר יום הבקרה מתכנסים הקצינים המקצועיים לדיון לקראת  (ג)
 מ"ז מיד בסיום בקרת הפתע. סיכום הבקרה נעשה בראשות סמ . הבקרה

הליקויים שנמצאו בבקרה מרוכזים ע"י ק' הבקרה המחוזי לטבלת מעקב  (ד)
 ובהמשך מתבצע מעקב תיקון ליקויים.

 

 בקרת מעקב אחר תיקון ליקויים (25

מסתיים בטבלת  צפוןמחוז  קצינת בקרהכל דוח בקרה המטופל ע"י  (א)
: האחת דרכיםריכוז ממצאים. בקרת "מעקב" מבוצעת במחוז בשלוש 

  ת מעקב. אחר תיקון ליקויים בטבל העוקבבאחריות גורם הבקרה במחוז 
זו מבוצעת מיד בסיום כל בקרת פתע ולקראת סיכום ממ"ז  הבקר

בהתאם לדווח הגורם  סטטוס הטיפול מתעדכןבבקרה תהליכית. 
 המבוקר ולאחר אשור המענה ע"י הגורם המקצועי המחוזי. 

 אקב אחר תיקון ליקויים הינה וידודרך נוספת בה המחוז נוקט למע (ב)
תיקון ליקויים שצוינו בעבר בעת ביצוע בקרה חדשה. לקראת כל בקרה 

קציני המטה המקצועיים ריכוז ליקויים שנמצאו  מכיניםמחוזית 
בקרה  הבמסגרת נבדק ממצאים אלה  תיקון בביקורות עבר ביחידה. 

 . ביחידההחדשה 

חוזרת". בקרה זו מבוצעת על סוג שלישי של בקרת מעקב הינה "בקרה  (ג)
ביחידה שהבקרה הסתימה בה זה לא מכבר  במחוז, המקצועי ידי המגזר

 כאשר מצטברים ממצאים המצביעים על ליקוי חוזר במספר יחידותאו 
 עמוד מקרוב על תיקון הליקויים שבוצעוזאת על מנת ל באחת מהיחידות

וע בקרה ביחידה לאור הנחיות ממ"ז1סממ"ז בבקרה שהסתימה.  ביצ
חוזרת  שמקורה בהנחית ממ"ז1סממ"ז נעקב ע"י לשכת ממ"ז 1 סממ"ז 

 הנחיות ממ"ז1סממ"ז.כלל כחלק מטיפול הלשכה במעקב אחר מימוש 

במקרים בהם הממ"ז מוצא לנכון, אם בשל ממצאים חריגים בבקרה או  (ד)
 תחנות, מתקיימת בקרהבבקרות שנמצאו במספר בשל ליקויים חוזרים 
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בהנחית הממ"ז הוקם צוות בקרה דוגמה לשא מסוים. סביב נו מיוחדת
ביחידות השונות. אשר בדק ביצוע תרגולות ע"י כוחות הסיור והבילוש 

בעוד שהבקרה עצמה שמשה רכזת צוות הבקרה  תהבקרה המחוזי צינתק
 בוצעה ע"י המגזרים המקצועיים הרלוונטים.

 

 בדרישותפיקוח ובקרת יחידת הבקרה המחוזית לגבי עמידת התחנות  (23

מערבות הקבת"צ בתהליך גיבוש התחנות והיחידות המחוזיות אינן  (א)
אך אלה נכללים  ,נושאי בקרה ולו"ז ביצוע –שנתיות התוכניות הבקרה 

בתוכנית העבודה השנתית של המחוז ומאושרים ע"י הממ"ז במהלך 
  הדיונים לאישור תוכניות העבודה השנתיות של היחידות.

קצינת בקרת  נושאיבדרישות הבקרה נכללת ב הבקרת עמידת היחיד (ב)
  .תהליכית  בתחנהממ"ז  בקרת הבקרה ומתבצעת במסגרת

 

 טיפול בבקרה שבוצעה במחוז והסתיימהה (91

מתקיים דיון מכין בראשות  בראשות ממ"ז1סממ"זכל בקרה לגבי  (א)
 ממ"ז1סממ"ז  ודיון מסכם לבקרה. 

ן. בדיון מקדים מובאים את הדיו מרכזת לקראת כל דיון  קצינת הבקרה (ב)
  ליקוייםבפני הנוכחים הנחיות לגבי דרך הביצוע של הבקרה וטבלת 

 .חוזרים

במהלך הדיון והנחיות שנתנו ע"י הממ"ז1סממ"ז  ליקויים שנותרו (ג)
ע"י יועמ"ש 1 ודווח ניתן  ק' הבקרההמסכם הטיפול בהם מפוקח ע"י 

דה המתקיים סגנים או מפגשי עבובמסגרת ישיבות ספ"כ1המחוז  צקבת"
 . והיועמ"שבין הממ"ז1סממ"ז 

לגבי יתר הבקרות המבוצעות ע"י גורמי המחוז ובכלל זאת הבקרות  (ד)
כל המקצועיות או בקרות המבוצעות ע"י מת"חים, בחלק מהמקרים, וכ

עיקרי הממצאים מדווחים במסגרת הספ"כ שהגורם המבקר מוצא לנכון, 
ת ממ"ז תהליכית, למעט בחינת ביצוע הבקרות במהלך בקרהמחוזי. 

לבקרות אלה ולטיפול בשוטף נגיעה  לגורם הבקרה המחוזי אין
 בממצאיהם.

 

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (91

)בקרות מדור ביקורת ארצית או המשרד לבט"פ ומבקר כל דוח חיצוני  (א)
 צמגיע למשרד יועמ"ש 1קבת" ,הנוגע ליחידות המחוזהמדינה לדוגמה(, 

מועבר לעיון הממ"ז1סממ"ז וגורמי המטה צפון לטיפולו. הדוח 
המקצועיים הרלוונטים כמו גם המבוקרים לצורך הערכות למתן מענה 

 .קצינת הבקרה המחוזיתלממצאי הדוח. הטיפול במענה נעשה ע"י 

לגורם המבוקר למענה פניה  מעבירה קצינת הבקרהבהתאם לממצא  (ב)
ועי הנוגע )מת"ח לדוגמה(. מענה המבוקר  מועבר לעיון הגורם המקצ

ברמת המחוז על מנת שיבחן טיב המענה ויציין השגותיו. ככל שנדרש 
עד לקבלת  לגורם המבוקר לצורך תיקון המענה ת קצינת הבקרהחוזר

את  . עם קבלת האישור מעביר היועמ"שאישור הגורם המקצועי המחוזי
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ריכוז המענים לעיון ואישור סממ"ז )במסגרת ישיבת עבודה או בהעברה 
זה אפשר שהמענה יחזור למבוקר מתקדם המשטרתי(. גם בשלב במייל 

 . לתיקון לאור הערות  הסממ"ז1ממ"ז 

נדרש הגורם המקצועי המחוזי  , בהנחיית פיקוד המחוזבחלק מהמקרים (ג)
לנקוט בפעולות על מנת לוודא תיקון הליקויים שצוינו בביקורת בכל 

מוקם צוות בקרה אף לעיתים ו (לא רק ביחידה המבוקרת) ות המחוזדיחי
הכולל קצינים מקצועיים ברמת  בריכוז קצינת הבקרה המחוזית,מחוזי ,

 תקלה חוזרת באותו הנושא. ולמנועהמחוז לטיפול בסוגיה 

רק לאחר שהסממ"ז השתכנע כי המענה עונה לנדרש ואין במענה סתירות  (ד)
 משרד יועמ"ש1 קבת"צואי דיוקים מועבר המענה המאושר, באמצעות 

 כמענה המחוז. ה ארציתלמדור בקר
 

 פעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי המחוז בתחום הבקרה (92

לקראת כל שנת פעילות מבוצע מהלך מקיף של קצינת הבקרה לגיבוש  (א)
. המהלך מערב מתן הסבר לגבי  בתחום הבקרה תוכנית עבודה מחוזית

תוכנית העבודה, פורמט נדרש בכל ביקורת, תכנים נבדקים, הבהרת 
 ונחים מקצועיים ועוד.מ

הוכנה ע"י בקרה  גי הבקרות, מונחים, דרישות וכד',מצגת מתארת את סו (ב)
מועברת ע"י ק' הבקרה בישיבה שמקיים הממ"ז המחוזית. המצגת 

 ובנוכחות כל המטה המקצועי )הבקרים המקצועיים(. 

כל קצין מקצועי חדש במחוז מקבל הדרכה אישית מצד ק' הבקרה  (ג)
ביצוע אופן , והדרכה לגבי הנדרש ממנו בתחום הבקרהזית לגבי המחו

 הבקרה במחוז.

לפני כל בקרה מחוזית)כללית1תהליכית או פתע( מתקיים דיון במהלכו  (ד)
מנחה את הבקרים המקצועיים לקראת קצינת הבקרה המחוזית 

 .ביקורת ה

לקצינים  ואנשיו  היועמ"שבשגרת העבודה קיימת אינטראקציה בין  (ה)
בקרות, מתן נים כגון יעוץ וחוות דעת בתחום ביצוע במחוז בתחומים שו

הסבר לגבי ניסוחים נדרשים במענה למעקב אחר תיקון ליקויי בקרות 
 תכלול מענה גורמי מטה שונים.לצורך ו

 תהבקרה המחוזי קצינת הבקרהלקראת כל בקרה חיצונית המתבצעת  (ו)
 מכין את המבוקרים לקראת הביקורת.

 

ים פיזיים( המקשים על ביצוע עלתוכנות ואמצפערים באמצעים )הרשאות  (99
 התפקיד.

פערים  יימיםלא ק תרוקיבתחום הב צפון, מחוז יועמ"ש1קבת"צל פי ע
חוז חוף( בדומה למתרחש במעם זאת המחוז ) ם או הרשאות.יבאמצעים פיזי

 12תחנות )כיום יש  9מצוי בעיצומו של שינוי ארגוני במהלכו נוספים למחוז 
תחנות( ומרחבים. על פי התכנון המרחבים  17התהליך יהיו תחנות ובסוף 

יהיו מרחבים "רזים" עם מטה מקצועי  מצומצם ביותר. אין כוונה לתקנן 
דבר המציב אתגר לא קל בפני , במטה המרחביםבת"צ ק1או בקרה וצין ק
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וקושי ביישום תפיסת המדרגים בבקרה )כל דרג  יועמ"ש קבת"צ המחוז
מאחר וביצוע הבקרה בתחנות מחייב מעורבות ו( מבקר את הדרג שמתחתי
 הבקרה המחוזית בתהליך.

 

 

 מחוז מרכז
 

 מבנה ארגוני (92

בדרגת סנ"צ(, קת"צ , סגן יועמ"ש )ר' היחידה  -תקנים 9היחידה מונה  (א)
.  היועמ"ש בכפיפות ארגונית לסגן מפקד . אין קצין בקרה בתקןיועמ"ש

 מחוז מרכז.

אוכלוסייה מגוונת ומרובת אירועים.   מיליון תושבים, 2המחוז חולש על  (ב)
 מטבע הדברים עיקר עיסוק היחידה נוגע לתחום תלונות הציבור.

 
 המלצה

הביקורת ממליצה לפיקוד מחוז מרכז לקבוע קצין בקרה בתקן אשר ירכז 
 את נושא הבקרות במחוז. 

 

 תכנון עבודת הבקרה במחוז (92

בתחום הבקרה תוכנית העבודה של משרד יועמ"ש קבת"צ מחוז מרכז,  (א)
ת הארצי. התוכנית מופצת לכלל הגורמים ו"נגזרה" ממתווה הביקור

במחוז ומכילה הנחיות מפורטות לגבי נושאי הבקרה בכל סוג בקרה 
 והנחיות לגבי אופן ביצוע הבקרה. 

תבניות לבקרות תהליכית ופתע הוכנו ע"י יועמ"ש קבת"צ המחוז.  (ב)
ישה לכלל הקצינים התבניות שמורות בספריה מחוזית משותפת הנג

 לצורך הערכות לבקרות ואחידות הביצוע.  

 -בדיקת התוכנית המחוזית  מעלה כי כל המרכיבים הנדרשים קיימים (ג)
התוכנית כוללת התייחסות לתחומי הבדיקה הנדרשים בביקורת )בקרות 

 מקצועיות, תהליכיות ובקרות הפתע(.

נת כמות התוכנית עומדת במספר הבקרות הנדרש בכל קטגוריה מבחי (ד)
מרחבים )כול  9בקרות תהליכיות ב  9מתוכננות -בקרות מתוכננות 
 בקרות פתע בתחנות.  2-המרחבים במחוז( ו

נושאי הבקרה המקצועית, המופיעים בתוכנית המחוזית, תואמים את  (ה)
 הנושאים שנכללים במתווה הביקורת הארצי בפרק מחוז מרכז.

לתכנון למעט בתחום  על פי המסמכים שהוצגו לביקורת  הביצוע תואם (ו)
בוצעה בקרת פתע אחת ונקבעו מועדים לשתי בקרות –בקרות הפתע 

 מתוכננות(. 2בקרות פתע במקום  9נוספות )יבוצעו 
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 בקרה מקצועית (96

בהתאם לבקשת משרד יועמ"ש קבת"צ המחוז מועברים ע"י הרפרנטים  (א)
המגזריים המחוזיים הצעות לנושאים שיכללו בתוכנית הבקרה 

לשנה הקרובה. תהליך גיבוש ההצעות לנושאי הבקרות המקצועית 
המקצועיות מתקיים במסגרת המגזר המקצועי בהליך פנימי ללא 

 מעורבות גורם הבקרה המחוזי.

רשימת הנושאים המוצעים מועברת לאישור סממ"ז אשר מצדו יכול  (ב)
לקבל, לשנות או להוסיף נושאים. בסיום תהליך זה מועברת הרשימה 

 ממ"ז למדור ביקורת ארצית.המאושרת ע"י הס

הבקרה המקצועית מתבצעת בהתאם לתכנון ובהלימה לנושאים  (ג)
 המפורטים במתווה הביקורת הארצי.  

משרד יועמ"ש קבת"צ מקצה לגורמי המטה מועד להשלמת הבקרות  (ד)
המקצועיות במחוז. כל גורם מקצועי המסיים ביצוע הבקרה המקצועיות 

בנית אחידה שגובשה במשרד מדווח זאת ליועמ"ש קבת"צ על גבי ת
 יועמ"ש קבת"צ. 

התבנית כוללת דווח הגורם המקצועי לגבי ביצוע הבקרות המקצועית 
בנושא המתוכנן, בכמות הנדרשת וכן קיומו של מסמך מתכלל לממצאי 

 הבקרות מעבר ליחידה הבודדת.

הטבלה הבאה מציגה דוגמה לדווח אמ"ן מחוזי לגבי ביצוע בקרה  (ה)
 מקצועית בתחום "אפקטיביות דסק הערכה". 

 

  -אמ"ן: אפקטיביות דסק הערכה

 ביצוע תחנה

  . תחנת מודיעין1

  . תחנת  רחובות2

  . תחנת שדות9

  . תחנת קדמה2

  . תחנת לוד2

  . תחנת רה"ע6

  מסמך מתכלל

 

טבלאות דומות מתקבלות מכל הגורמים המקצועיים. טבלאות אלה מקלות 
על יועמ"ש קבת"צ לפקח על התנהלות הבקרות המקצועיות במחוז מבחינת 

ות המבוקרות על נושאי הבקרה, כמות היחידות המבוקרות ופריסת היחיד
 .פני מרחבים שונים
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אחת לחצי שנה, לבקשת מדור ביקורת,  מועבר למדור ביקורת  סטטוס  (ו)
 חצי שנתי לגבי ביצוע בקרות מקצועיות. 

 

 בקרה כללית 1 תהליכית (97

הבקרה מבוצעת בהתאם לתכנון ועונה על הנדרש. עד כה )חודש אוגוסט(  (א)
 בקרות מתוכננות  במחוז. הבקרה בהובלת ממ"ז.  9בקרות מתוך  9בוצעו 

כית מבוצעת ע"י קציני המטה המחוזיים במהלך כחודש הבקרה התהלי (ב)
ימים. הבקרה מבוצעת במרחב וכוללת את פרק תהליכי העבודה ונושאים 

 מקצועיים נוספים שנכללים בבקרה בהתאם להחלטת הגורם המקצועי. 

תוכנית הבקרה התהליכית . הבקרה התהליכית מבוצעת במרחב בלבד (ג)
ביקורת ארצי כחלק מהערכות משרד במתכונת זו הועברה לידיעת מדור 

 יועמ"ש קבת"צ מרכז לשנת העבודה.

במסגרת הבקרה התהליכית, יועמ"ש קבת"צ מבצעת בקרה במרחב לגבי  (ד)
תהליכי העבודה הנוגעים לפיקוד המרחב בהתאמה לנושאים הנכללים  

)שגרת מטה, פיקוח  בביקורות התהליכיות שמקיים מדור בקרה ארצית 
 . ה ותלונות ציבור(ובקרה, תוכנית עבוד

על . מדור ביקורת ארצית( לבקרה התהליכית פורמט קבוע )פורמט (ה)
פורמט זה נוספים נושאים מקצועיים שנבדקים במרחב ע"י קציני 

 המטה המקצועיים ככל שמצאו לנכון. חלק זה אינו מחויב בבקרה.

מאחר ומדובר בתבנית קבוע של בקרה לא מתקיים דיון מקדים לבקרה  (ו)
לבקרה )חודש  הנדרש להשלים הבקרה בחלון זמנים שהוקצוכל מבקר 

 ימים(.

על פי התוכנית, כשבוע לאחר סיום הבקרה אמורה להתקיים ישיבת  (ז)
סיכום בראשות ממ"ז. בפועל, עם קבלת דוחות הבקרה מהמבקרים 
וריכוז הממצאים ע"י יועמ"ש קבת"צ מועברים עיקרי הממצאים לידיעת 

 יים עם יועמ"ש קבת"צ. ממ"ז במסגרת פגישת עבודה שמק

הנושאים המקצועיים, הנוספים לבקרה התהליכית ע"י הקצינים  (ח)
המקצועיים, אינם מטופלים ע"י יועמ"ש קבת"צ )אינם חלק מהצגת 
הממצאים לממ"ז(  ויועמ"ש קבת"צ לא מבוצעת מעקב תיקון ליקויים 

 לגביהם.

בדרך כלל , עד למועד ההצגה לממ"ז ,מירב הליקויים מדווחים  (ט)
מתוקנים. במהלך הישיבה ניתנות הנחיות ממ"ז לגבי תיקונים נדרשים כ

 או בקרות חוזרות נדרשות. 
 

 המלצת הביקורת

  מדור ביקורת ארצי מתכונת את הביקורת ממליצה למחוז מרכז לאמץ
 המתקיימת ברמה הארצית במטה מחוז.  "ביקורת תהליכית משולבת"ל

שמקיים המדור וקציני , בנוסף לביקורת התהליכית זה מודלעל פי 
מבוקרים גם נושאים  ,המטה המקצועיים האגפיים במטה המחוז

ה מלאה של תמונשתי תחנות במטרה לקבל או תחנה אחת ב מקצועיים 
 תהליכי העבודה במחוז המבוקר.
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 בקרת פתע (95

.  2117ת בקרות פתע לשנ 2על פי תוכנית העבודה של מחוז מרכז תוכננו  (א)
ה בקרת פתע אחת ועד לסיום השנה, על פי עד כה )חודש אוגוסט( בוצע

 בקרות פתע )אחת פחות מהמתוכנן(.  2המתוכנן,  המחוז יסיים לבצע עוד 

הבקרה מתקיימת בתחנה ונמשכת יום אחד. בבוקר יום הבקרה מתקיים  (ב)
דיון בראשות סממ"ז בהשתתפות הבקרים ממטה המחוז. בדיון ניתנים 

קיים  דיון בראשות ממ"ז דגשי סממ"ז לבקרה.  עם סיום הבקרה  מת
במידת  וסגל התחנה המבוקרת. בנוכחות המבקרים, גורמי המרחב

, מספר חודשים לאחר ר שיתקיים דיון נוסף בראשות ממ"זהצורך אפש
 ביצוע הבקרה, בנוגע לליקויים שתיקונם הצריך זמן ממושך. 

פורמט הבקרה קבוע וכולל  נושאים מקצועיים הנבדקים ע"י כל מגזר.  (ג)
. כל בקרה של גורם מקצועי בקרת הפתע מרכזת יועמ"ש קבת"צאת 

בקרות בשיחת מסוכמת במצגת ויועמ"ש קבת"צ מציגה את מקבץ ה
. התחנה מגיבה לממצאים במהלך ישיבת הסיכום שמקיים הממ"ז

 הסיכום.

לאחר כחודשיים עד שלושה מתבקש רפרנט הבקרה של המרחב להעביר  (ד)
אין ליקויים לממצאי הבקרה.  ליועמ"ש קבת"צ המחוז סטטוס תיקון

 .פורמט אחיד למענה המרחב

מענה המרחב מועבר על ידי היועמ"ש קבת"צ לעיון ואישור הבקרים  (ה)
 המקצועיים במחוז.  

מעקב יועמ"ש קבת"צ המחוז לגבי תיקון הממצאים נעשה פעם אחת  (ו)
בלבד. במידה ונותרים ליקויים שטרם תוקנו המעקב אחר תיקונם עובר 

 .מי המטה המקצועיים בלבדלאחריות גור
 
 

 בקרת מעקב ומעקב אחר תיקון ליקויים (93

כל דוח בקרה המטופל ע"י קבת"צ מחוז מרכז כולל טבלת ריכוז  (א)
 בקרת "מעקב" מבוצעת במחוז בשלושה אופנים:  ממצאים. 

 בי באמצעות  מעקב בטבלת "רמזור" )קבלת דווח מהמבוקר לג
מעקב זה  בטיפול" או "תקול"(. "טופל", "-סטטוס הטיפול בליקוי

מתבצע ע"י יועמ"ש קבת"צ פעם אחת בחלוף חודשיים שלושה 
ממועד סיום בקרת הפתע או כחצי שנה ממועד סיום בקרה 
תהליכית.  לאחר תקופה זו האחריות להמשך מעקב תיקון הליקויים 

 עוברת בלעדית לבקר שביצע הבקרה.

  לקראת כל בקרה חדשהבדיקת תיקון ליקויי עבר בעת ביצוע בקרה  .
קציני המטה המקצועיים ליקויים שנמצאו מחוזית מרכזים 

בביקורות קודמות  ביחידה ובכוונתם לבדוק במהלך הבקרה החדשה. 
 ביוזמת גורם המטה המקצועי ובאחריותו.מהלך זה נעשה 

  בקרה חוזרת". בקרה המבוצעת על ידי הקצין המגזרי המחוזי בנוגע"
קרה הסתימה בה זה לא מכבר או כאשר לממצאים ביחידה שהב

מצטברים ממצאים המצביעים על ליקוי חוזר במספר יחידות וזאת 



 בלמס
 

34 
 

על מנת לעמוד מקרוב על תיקון הליקויים שבוצעו ביחידה לאור 
 הנחיות ממ"ז1סממ"ז בבקרה שהסתימה. 

 

קצועיות  או מבקרות  בת"צ אינו עוקב אחר תיקון ליקוייק/יועמ"ש (ב)
לנושאי בדיקה שאינם חלק מהנושאים הקבועים ליקויים שנוגעים 

 .אף שעלו במסגרת הבקרה התהליכית בבקרה התהליכית
 

 המלצת הביקורת
הביקורת ממליצה כי מעקב אחר תיקון ליקויי הבקרה יבוצע על ידי קצין 
הבקרה המחוזי לגבי כלל הליקויים שאותרו בבקרה )ולא רק המקטע 

 התהליכי כפי שמבוצע כיום במחוז(.

 

פיקוח ובקרת יחידת הבקרה המחוזית לגבי עמידת המרחבים והתחנות  (95
 בדרישות

לקראת כל שנת עבודה, הרפרנטים לבקרה במרחבים מעבירים ליועמ"ש 
 קבת"צ המחוז את תוכנית העבודה בתחום הבקרה במרחב. 

, יועמ"ש קבת"צ המחוז מבקר הממ"זבמהלך הבקרה התהליכית שמקיים 
 אופן  מימוש התוכנית ותהליכי העבודה. המצאות תוכנית העבודה ,

 

 הטיפול בבקרה שבוצעה במחוז והסתיימה (93

לגבי כל בקרת פתע בראשות ממ"ז מתקיים דיון מכין בראשות סממ"ז  (א)
ודיון מסכם בראשות ממ"ז. בחלק מהמקרים מקיים הממ"ז דיון נוסף 

 לגבי תיקון ממצאי הבקרה במועד מאוחר יותר. 

, יועמ"ש קבת"צ המחוז מול סממ"ז וממ"ז ביתר הבקרות ההתנהלות של (ב)
בתחום הבקרה, הינה בדרך של פגישות עבודה אישיות ובחלופת דואר 

 אלקטרוני.

מעקב אחר תיקון ליקויים מתבצע  ע"י יועמ"ש קבת"צ פעם אחת  (ג)
)כחודשים שלושה לאחר בקרת פתע וכחצי שנה לאחר בקרה תהליכית( 

 טה המקצועיים.ולאחר מכן המעקב עובר לאחריות קציני המ
 

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (21

ת ממ"ז, לקראת כל ביקורת חיצונית האמורה להתבצע ובהתאם להנחי (א)
במחוז, מקיימים גורמי המטה המקצועיים בקרה מקדימה לוודא 

 הערכות המחוז לבקרה.

כל דוח חיצוני הנוגע ליחידות המחוז מגיע למשרד יועמ"ש 1קבת"צ  (ב)
לעיון הממ"ז1סממ"ז וגורמי המטה מרכז. הדוח מועבר בשלמותו 

המקצועיים הרלוונטים כמו גם המבוקרים לצורך הערכות למתן מענה 
לממצאי הדוח. )בקרות מדור ביקורת ארצית או המשרד לבט"פ ומבקר 

 המדינה לדוגמה(.

בהתאם לממצא מועברת פניה מצד יועמ"ש קבת"צ לרפרנט המרחבי  (ג)
המרחב. המענה מועבר הנוגע ליחידה המבוקרת לצורך קבלת מענה 
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לעיון הגורם המקצועי הנוגע ברמת המחוז על מנת שיבחן טיב המענה 
 ויציין השגותיו. 

קבת"צ לגורם המבוקר לצורך תיקון ככל שנדרש חוזרת היועמ"ש1 (ד)
המענה. המענה המתוקן חוזר לאישור הגורם המקצועי המחוזי ולאחר 

נים שנתנו את ריכוז המע צקבלת אישורו מעבירה היועמ"ש1הקבת"
לביקורת לעיון ואישור סממ"ז )במסגרת ישיבת עבודה או בהעברה 
במייל המשטרתי(. גם בשלב זה אפשר שהמענה יחזור למבוקר לתיקון 
לאור הערות  הסממ"ז1ממ"ז ובחלק מהמקרים נדרש הגורם המקצועי 
המחוזי לנקוט בפעולות על מנת לוודא תיקון הליקויים שצוינו בביקורת 

 ות המחוז ולא רק ביחידה המבוקרת. בכלל יחיד

רק לאחר שהסממ"ז השתכנע כי המענה עונה לנדרש ואין במענה  (ה)
סתירות ואי דיוקים מועבר המענה המאושר למדור ביקורת ארצית 

 באמצעות משרד יועמ"ש1 קבת"צ. המענה מועבר כמענה המחוז.

ש ממצאים מרכזיים שעלו בבקרות חיצוניות מדווחים לידיעה ע"י יועמ" (ו)
 ם ספ"כ  ופורומים שונים בהם נוטלת חלק.וקבת"צ במסגרת פור

 

 פעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי המחוז בתחום הבקרה (21

יועמ"ש קבת"צ המחוז ביצעה פעילות מקיפה להכשרת גורמי המטה  (א)
והרפרנטים המרחביים בתחום הבקרה לגבי אופן ביצוע הבקרות 

 המבוצעות ע"י גורמי חוץ. המחוזיות וההתנהלות מול ביקורות

יועמ"ש קבת"צ הכינה תוכנית עבודה מפורטת הכוללת הסבר לגבי  (ב)
הנדרש מכל גורם בכל אחד מסוגי הבקרות. בנוסף הוכנו תבניות לדוחות 

 פתע ודוחות בקרה תהליכית לשימוש הבקרים בביקורות . 

ת"צ המחוז בכל קצין מקצועי חדש במחוז מקבל הדרכה אישית מצד ק (ג)
 הנדרש ממנו בתחום הבקרה , והדרכה לגבי ביצוע הבקרה במחוז. לגבי

בשגרת העבודה קיימת אינטראקציה בין היועמ"ש1קבת"צ  ואנשיה  (ד)
לקצינים  במחוז בתחומים שונים כגון יעוץ וחוות דעת בתחום ביצוע 
הבקרה ומתן הנחיה והסבר לגבי ניסוחים נדרשים במענה למעקב אחר 

 ורות ותכלול מענה גורמי מטה שונים.תיקון ליקויי בקרות וביק

לקראת כל בקרה חיצונית המתבצעת במחוז גורם הבקרה המחוזי מכין  (ה)
 את המבוקרים לקראת הביקורת.

 

ים פיזיים( המקשים על ביצוע עפערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצ (22
 התפקיד.

על פי יועמ"ש1קבת"צ מחוז מרכז, בתחום הביקורת לא קימיים פערים 
 באמצעים פיזיים או הרשאות. 
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 מחוז דרום
 

 מבנה ארגוני (29
יועמ"ש )ר' היחידה(, סגן יועמ"ש )פקד(, ק' בקרה  -תקנים 2היחידה מונה 

 )רפ"ק(, מזכירה. 
 

 תכנון עבודת הבקרה במחוז (22

, קבת"צ מחוז דרום, בתחום הבקרה 1תוכנית העבודה של משרד יועמ"ש (א)
 ת הארצי.ונגזרה ממתווה הביקור

בדיקת התוכנית המחוזית  מעלה כי כל המרכיבים הנדרשים קיימים.   (ב)
 )בקרות מקצועיות, בקרות תהליכיות ובקרות הפתע(.

מבחינת כמות בקרות מתוכננות התוכנית עומדת במספר הבקרות הנדרש  (ג)
בקרות כללית1תהליכית משולבות  5מתוכננות  -בכל קטגוריה ואף יותר 

בקרות פתע ובקרות  2 יחידות מחוזיות, 2-מרחבים ו 9-ב בקרה מקצועית
מקצועיות בהתאמה לנושאים שנכללים במתווה הביקורת בפרק  מחוז 

 דרום.

ראויה לציון עבודת ההכנה המקיפה שמקיים מחוז דרום בהובלת  (ד)
קבת"צ דרום לקראת גיבוש תוכנית  1הסממ"ז ובסיוע משרד יועמ"ש

הסממ"ז כינס את כל   2116הבקרות המחוזית.  לקראת הכנת תוכנית 
קרה קבת"צ לצורך קביעת נושאי הב 1קציני המטה המקצועי ויועמ"ש

 . הנושאים שעלו בדיון רוכזו ע"י ק' הבקרה המחוזי. בתוכנית השנתית
ושאים לבקרה בפגישת עבודה נוספת שקוימה נקבעו ע"י הסממ"ז הנ

 המקצועית. 

המרחבים ביצעו "גזירת" התוכנית המחוזית לתוכנית בקרה מרחבית  (ה)
בהתאם להנחיות שהועברו מהמחוז לגבי בקרות נדרשות ותדירות 

 מתבקשת. "גזרה" נוספת בוצעה ע"י התחנות.

תוכנן דיון במתכונת דומה לזה שהתקיים שנה קודם  2117לקראת שנת  (ו)
לא התקיים. עם זאת ק' הבקרה ריכז הצעות  אך בסופו של דבר הדיון

קציני המטה לנושאי בקרה ורשימת הנושאים לבקרה המקצועית נקבעה 
 סופית ע"י הסממ"ז.

במהלך הביקורת הוצגה בפני המבקר תוכנית הבקרות השנתית של  (ז)
המחוז. התוכנית מפרטת הנחיות ביצוע לכל רמה וגאנט ביצוע בקרות 

 בכל רמה.
 

 בקרה מקצועית (22

תאם לבקשת הבקרה המחוזית,  לקראת הכנת תוכנית העבודה בה (א)
השנתית, המחוזית, מוצעים נושאי הבקרה ע"י קציני המטה המקצועיים 
במחוז. ק' הבקרה מעלה נושאים אלה בפני הסממ"ז וזה קובע סופית 

 את רשימת הנושאים. 

חלק מהנושאים רחבים בהיקפם ומתפרסים על פני המחוז כולו. בבקרה  (ב)
ה ק' הבקרה המחוזי משתתף באופן פעיל בבקרה. דוגמה לבקרה מסוג ז
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"החתמות בשעון נוכחות" אשר בוצעה ע"י אמ"ש המחוז  -מחוזית
 בשיתוף ק' הבקרה המחוזי. 

מעקב אחר תיקון ליקויי בקרה מקצועית שבוצעה ללא מעורבות ק'  (ג)
הבקרה המחוזי מקיים מבצע הבקרה. קצין הבקרה המחוזי מבצע מעקב 

 ליקויים רק בנוגע לממצאי בקרות שהיה שותף לביצוען.תיקון 

דווח לגבי מימוש תוכנית הבקרות ובכלל זאת הבקרות המקצועיות,  (ד)
מועבר ע"י גורמי המטה המקצועיים במחוז ובמרחבים אחת לרבעון עד 
חציון )דווח המרחבים כולל גם דווח לגבי הביצוע בתחנות(. דווח זה 

 מועבר ע"י ק' הבקרה לסממ"ז. 

במידה וקצב ביצוע הבקרות אינו עונה על הנדרש נכנס ל"עובי הקורה"  (ה)
 סגירת הפערים.  דורש את הסממ"ז אשר 

על פי הנתונים, הבקרה המקצועית מתבצעת בהתאם לתכנון ובהלימה  (ו)
 לנושאים המפורטים במתווה הביקורת הארצי.  

ק' הבקרה המחוזי מחזיק בתוכניות המגזרים למימוש הבקרות  (ז)
המקצועיות ומצוי בקשר מתמיד לגבי הנעשה בתחום זה במחוז. אחת 
לחצי שנה, מועבר למדור ביקורת  סטטוס חצי שנתי לגבי ביצוע בקרות 

 מקצועיות במחוז. 

ק' הבקרה המחוזי מקבל מקציני המטה את דוחות הבקרות  (ח)
בדוחות ובמידה ומוצא לנכון )לעיתים רחוקות( מעיר המקצועיות, מעיין 

 לגבי דרך ביצוע הבקרה או ניסוח המחייב תיקון.

אין דרישה מצד גורם הבקרה המחוזי לסיכום דוחות הבקרה שבוצעו  (ט)
.  במסגרת בכל תחום לממצאים ולקחים כלליים לגבי הנושא שנבדק

ובכלל  הבקרה התהליכית המבוצעת בכל מרחב נבדק גם תחום הבקרה
זאת ביצוע הבקרה המקצועית וזאת בנוסף לדווח התקופתי המועבר ע"י 

 קציני המטה. 

 המלצה
 של הביקורת ממליצה כי במסגרת המעקב אחר ביצוע בקרה מקצועית

יונחה כל קצין מקצועי המבצע בקרה לסכם את ממצאי הבקרות  ,המחוז
שביצע במספר יחידות בדוח ובו יפורטו לקחים ותובנות ברמת מחוז/מרחב 

 בנושא המקצועי המבוקר. 
 

 בקרה תהליכית (26

 2-מרחבים ו  9בקרות תהליכיות:  5על פי התכנון אמורות להתבצע  (א)
 יחידות מחוזיות.

צוע בקרה תהליכית מתקיים דיון מקדים בד"כ כחודשיים לפני מועד בי (ב)
בראשות סממ"ז דרום. בדיון מוצגים נושאי הבקרה הקבועים ונושאי 

"כווני הפעולה"  2התעניינות  נוספים שקובע הסממ"ז לבקרה )לדוגמה, 
העצמת השוטר, רב תרבותיות, מוכנות מבצעית, ויעדי –המחוזיים 

 האמון(.  
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רה הפיץ המצגת שיועדה לדיון השנה דיון זה לא התקיים אך ק' הבק
לכלל הבקרים וקיים פגישה אישית עם כל אחד במטרה להבטיח ביצוע 

 מיטבי. 

במוקד הבקרה מרחב. בנוסף למרחב נבדקת גם תחנה אחת מתחנות  (ג)
 המרחב.

הבקרה התהליכית מבוצעת ע"י קציני המטה המחוזיים במהלך כחודש  (ד)
 ונושאים מקצועייםימים. הבקרה  כוללת את פרק תהליכי העבודה 

 מבוקרים באותה העת. הרבים  נוספים

בסיום הבקרה מתקיימת ישיבת סיכום בראשות ממ"ז. במהלך ישיבת  (ה)
הסיכום מוצגת טבלה שהוכנה ע"י קצין הבקרה ומרכזת תקציר 

 ממצאים עיקריים וסטטוס ליקויים. 

קצין הבקרה המחוזי מרכז ההכנות לבקרה ומבצע בקרה בעצמו בנוגע  (ו)
לתהליך העבודה במשרד הקבת"צ המרחבי ובכלל זאת ביצוע בקרות 

 ומעקב אחר תיקון ליקויים .

במסגרת בקרת קצין הבקרה המחוזי לא נכלל תחום תהליכי העבודה  (ז)
של פיקוד המרחב  )שגרת מטה, פיקוח ובקרה, תוכנית עבודה( 

 .ותחומים אלה לא נבדקים כלל בבקרה התהליכית

מעביר לקצין הבקרה המחוזי את דוח הבקרה עם סיום הבקרה כל בקר  (ח)
אף שהדוחות מפורטים הם אינם התהליכית שביצע במרחב ובתחנות. 

וקצין הבקרה  כוללים טבלת ריכוז ממצאי הבקרה להתייחסות המרחב
המחוזי נאלץ להחליט לגבי הממצאים הרלונטים להתייחסות ולרכז כלל 

 ממצאי הבקרים בטבלת ריכוז ממצאים מחוזית.

גת מסכמת את הבקרה התהליכית מוצגת ע"י ק' הבקרה המחוזי מצ (ט)
לסממ"ז וממ"ז ומועברת במייל לכלל הגורמים הרלונטים. בחלק 
מהמקרים הסממ"ז מקיים דיון לגבי ממצאי הבקרה ומנחה לגבי פעולות 

 משלימות נדרשות.

 
 המלצות

  הביקורת ממליצה על הכללת נושא תהליכי העבודה של פיקוד המרחב
 ת בקרת קצין הבקרה המחוזיבמסגר

  הביקורת ממליצה לעדכן תבנית הגשת דוח הבקרה כך שתיכלול טבלה
 המסכמת את ממצאי הבקרה להתייחסות המרחב/תחנה .

 

 בקרת פתע (27

ערב קודם לביצוע הבקרה, בהיוועצות עם  ק' בקרה ויועמ"ש מחוזיים  (א)
 קובע הסממ"ז באיזו תחנה תבוצע בקרת פתע.

לבקרת הפתע תבנית קבועה ועליה נוספים נושאים בהתאם להחלטת  (ב)
 סממ"ז. 
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בחלק מהמקרים, בבוקר יום הבקרה ,טרם היציאה לבקרה, מתקיימת  (ג)
שיחת פתיחה ע"י הסממ"ז. ביתר המקרים, בבוקר יום הבקרה הבקרים 

 מגיעים לנקודת כינוס  , עוברים תדרוך ויוצאים לבקרה.

יחת סיכום בראשות סממ"ז ובנוכחות בסיום יום הבקרה מתקיימת ש (ד)
ממ"ר מת"ח וסגל הקצינים המקצועיים. הסכום מנוהל ע"י קצין הבקרה 

 המחוזי על גבי מצגת המסכמת את עיקרי הממצאים. 

. דוחות דוחות הבקרים לקצין הבקרה המחוזילאחר כשבוע מועברים  (ה)
אלה, בדומה לדוחות התהליכיים, חסרים טבלת ריכוז ממצאים 

וקצין הבקרה המחוזי נאלץ לקבוע אילו ממצאים יכללו  להתייחסות
 בדוח המסכם.

הדוח המסכם מועבר להתייחסות המרחב ועם קבלת התייחסותו מופץ  (ו)
קציני המטה לעיון קציני המטה המקצועיים במחוז ולסממ"ז וממ"ז.  

 המקצועיים אינם נדרשים לאשר המענה המרחבי.

. 2117בקרות פתע לשנת  2ם תוכננו דרועל פי תוכנית העבודה של מחוז  (ז)
ושתי בקרות נוספות  מתוכננת  בקרות 9בוצעו  עד כה )חודש אוגוסט(

 להתבצע בהמשך. 

הליקויים שנמצאו בבקרה מרוכזים ע"י ק' הבקרה המחוזי לטבלת מעקב  (ח)
ובהמשך מתבצע מעקב תיקון ליקויים אחת לחצי שנה עד שמונה 

 חודשים.

 המלצה
מומלץ כי התייחסות המרחב ללקויים שנמצאו בבקרה תועבר ע"י ק' 
הבקרה המחוזי לעיון ואישור המטה המקצועי במחוז. בדרך זו תובטח 

 איכות המענה ומעורבות הגורם המקצועי בתיקון הליקוי. 

 בקרת מעקב ומעקב אחר תיקון ליקויים (25
ריכוז  כל דוח בקרה המטופל ע"י ק' בקרה מחוז דרום מסתיים בטבלת

 ממצאים. בקרת "מעקב" מבוצעת במחוז בשלושה אופנים: 

באחריות גורם הבקרה במחוז באמצעות מעקב אחר תיקון ליקויים  (א)
בטבלת מעקב.   בקרת מעקב זו מבוצעת מיד בסיום כל בקרת פתע, 

חודשים  5לקראת דיון סממ"ז בבקרה תהליכית וכמחצית שנה עד 
תעדכן בהתאם לדווח הגורם ממועד סיום הבקרה. סטטוס הטיפול מ

 המבוקר. 

לקראת כל בקרה מחוזית מוכן ע"י קציני המטה המקצועיים ריכוז של  (ב)
ליקויים שנמצאו בביקורות עבר ביחידה ובכוונת הגורם המקצועי לבדוק 
תיקונם בבקרה הנוכחית. מדובר בתהליך פנימי ביחידה המקצועית 

 כהכנה לקראת הבקרה 

עת בהנחיית סממ"ז1ממ"ז על ידי הקצין "בקרה חוזרת". בקרה המבוצ (ג)
המגזרי המחוזי בנוגע לממצאים ביחידה שהבקרה הסתימה בה זה לא 
מכבר או כאשר מצטברים ממצאים המצביעים על ליקוי חוזר במספר 
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יחידות וזאת על מנת לעמוד מקרוב על תיקון הליקויים שבוצעו ביחידה . 
 לעיתים רחוקות. השימוש בסוג זה של בקרת תיקון ליקויים נעשה

 

 פיקוח ובקרת קצין הבקרה המחוזי לגבי עמידת התחנות בדרישות (23

התחנות והיחידות המחוזיות מעבירות לעיון קצין הבקרה המחוזי את  (א)
נושאי בקרה ולו"ז ביצוע .ק' הבקרה מקבל גם  –תוכנית הבקרה השנתית 

דווח לגבי ביצוע הבקרות.  תכניות אלו  נכללות בתוכנית העבודה 
השנתית של המחוז ומאושרות ע"י הממ"ז במהלך הדיונים לאישור 

 תוכניות העבודה השנתיות של היחידות. 

סטטוס ביצוע בקרות מועבר ע"י קציני המטה והרפרנטים לבקרה  (ב)
כל רבעון.  בנוסף, בין הנושאים הנבדקים ע"י ק' הבקרה במרחבים 

במסגרת בקרות תהליכיות ובקרות הפתע במרחב ובתחנות  נבדקת גם 
 עמידת התחנות והמרחבים בדרישות הבקרה. 

 

 הטיפול בבקרה שבוצעה במחוז והסתיימה (21

לגבי כל בקרה בראשות ממ"ז1סממ"ז  מתקיים דיון מכין בראשות  (א)
מסכם לבקרה. קצין הבקרה המחוזי מרכז את  ממ"ז1סממ"ז  ודיון

 הדיון.

בדיון המקדים עולים בין השאר גם ליקויים מרכזיים שנמצאו בבקרות  (ב)
 קודמות.

עם סיום הבקרה קצין הבקרה המחוזי מבצע פיקוח לגבי תיקון ליקויים  (ג)
שנותרו ומעקב אחר ביצוע הנחיות שנתנו ע"י הממ"ז1סממ"ז  במהלך 

מבוצע מול קציני המטה המחוזיים והרפרטים  הדיון המסכם.  הפיקוח
חודשים עד שנה ממועד סיום הבקרה.  5לבקרה במרחבים עד חלוף 

לאחר תקופה זו, מעקב תיקון הליקויים יבוצע במסגרת הבקרה החדשה 
 שתתקיים ביחידה בשנת העבודה החדשה.

בנוגע לשאר הבקרות )בקרות מקצועיות או בקרות המבוצעות ע"י  (ד)
גורם הבקרה המחוזי אין נגיעה,  למעט בחינת ביצוע מת"חים(, ל

 הבקרות במהלך בקרת ממ"ז תהליכית.  
 

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (21

צ 1קבת"ת המחוז מגיע לטיפול משרד יועמ"שכל דוח חיצוני הנוגע ליחידו (א)
. הדוח מועבר בשלמותו לעיון הממ"ז1סממ"ז וגורמי המטה דרום

בים הנוגעים לצורך הערכות למתן המקצועיים הרלוונטיים כמו גם המרח
מענה לממצאי הדוח. )בקרות מדור ביקורת ארצית או המשרד לבט"פ 
 ומבקר המדינה לדוגמה(. הטיפול במענה נעשה ע"י קצין הבקרה המחוזי.

ה המחוזי פניה לגורם המרחב בהתאם לממצא מועברת מקצין הבקר (ב)
ע ברמת המחוז . מענה המבוקר  מועבר לעיון הגורם המקצועי הנוגלמענה

על מנת שיבחן טיב המענה ויציין השגותיו. ככל שנדרש חוזר ק' המטה 
לגורם המבוקר לצורך תיקון המענה. המענה המתוקן עובר  לאישור 
סממ"ז במסגרת ישיבת עבודה.  גם בשלב זה אפשר שהמענה יחזור 
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למבוקר לתיקון לאור הערות  הסממ"ז1ממ"ז ובחלק מהמקרים נדרש 
ועי המחוזי לנקוט בפעולות או שמתקיים דיון סממ"ז בנוגע הגורם המקצ

 לממצאי הדוח

רק לאחר שהסממ"ז השתכנע כי המענה עונה לנדרש ואין במענה סתירות  (ג)
ואי דיוקים מועבר המענה המאושר, באמצעות משרד יועמ"ש1 קבת"צ 

 לגורם המבקר כמענה המחוז. 

היועמ"ש1קבת"צ  דווח לגבי דוחות חיצוניים וממצאי דוחות אלה מעלה (ד)
 גם בישיבות הספ"כ ובפורמי פיקוד נוספים. 

ע"י ק'  מבוצעמימוש הנחיות סממ"ז בנוגע לממצאי בקרות  מעקב אחר  (ה)
 הבקרה המחוזי ולשכת סממ"ז.

 

 פעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי המחוז בתחום הבקרה (22

תוכנית לקראת כל שנת פעילות מבצע קצין הבקרה פעולות לגיבוש  (א)
עבודה מחוזית בתחום הבקרה . המהלך מערב מתן הסבר מקיף לגבי 
מסגרת תוכנית העבודה, פורמט נדרש בכל ביקורת, תכנים נבדקים, 

 הבהרת מונחים מקצועיים ועוד.

ק' הבקרה  על ידיכל קצין מקצועי חדש במחוז מקבל הדרכה אישית  (ב)
ביצוע הבקרה  המחוזי לגבי הנדרש ממנו בתחום הבקרה , והדרכה לגבי

 במחוז.

בד"כ לפני כל בקרה מחוזית )כללית1תהליכית או פתע( מתקיים דיון  (ג)
במהלכו קצין הבקרה המחוזי מנחה את הבקרים המקצועיים לקראת 

 הביקורת .

ואנשיה  צת אינטראקציה בין היועמ"ש1קבת"בשגרת העבודה קיימ (ד)
תחום לקצינים  במחוז בתחומים שונים, כגון יעוץ ומתן חוות דעת ב

ביצוע הבקרה, מתן הנחיה והסבר לגבי ניסוחים נדרשים במענה ותכלול 
 מענה גורמי מטה שונים.

לקראת כל בקרה חיצונית המתבצעת במחוז גורם הבקרה המחוזי מכין  (ה)
 את המבוקרים לקראת הביקורת.

 

ים פיזיים( המקשים על ביצוע עפערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצ (29
 התפקיד.

"ש1קבת"צ מחוז דרום, בתחום הביקורת לא קיימים פערים על פי יועמ
 באמצעים פיזיים או בהרשאות. 
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 מחוז תל אביב
 

 מבנה ארגוני (22

ק' בקרה )רפ"ק( ועוזר ק'  -תקנים 2יחידת בקרה של מחוז תל אביב מונה 
 בקרה )רפ"ק על תקן פקד(. היחידה כפופה לסממ"ז תל אביב. 

 תכנון עבודת הבקרה במחוז  (22

קיימת תוכנית בקרות מחוזית. התוכנית נגזרת ממתווה מדור ביקורת  (א)
למחוז כגון נושא תוכנית ארצי ומכילה נושאים נוספים יחודיים 

 , יעדי האמון ועוד.המצוינות

נושאי הבקרה המקצועית הוצעו ע"י קציני המטה המקצועיים במחוז  (ב)
 והובאו לאישור סממ"ז ע"י קצין הבקרה המחוזי. 

 מאושרת הופצה לכלל הגורמים במחוז.התוכנית  ה (ג)

 בנוסף לבקרה מקצועית כוללת התוכנית גם בקרות תהליכיות במרחבים. (ד)

 גאנט הבקרות הוצע ע"י הבקרה המחוזית ואושר ע"י סממ"ז. (ה)
 
 

 בקרה מקצועית (26

נושאי הבקרה מוצעים ע"י קציני המטה המקצועיים של המחוז לקראת  (א)
הכנת תוכנית העבודה השנתית המחוזית. ק' הבקרה מעלה נושאים אלה 

 בפני הסממ"ז וזה קובע סופית את רשימת הנושאים. 

על פי התכנון מוקצה לביצוע הבקרות המקצועיות חלון זמנים )עד סוף  (ב)
קצב הקצינים המקצועיים נדרשים חודש אוגוסט( ובסיום המועד המו

 להעביר לקצין הבקרה המחוזי את דוחות הבקרה המקצועית. 

ק' הבקרה מרכז הדוחות, מסכם הממצאים וכחודש לאחר קבלת  (ג)
 הדוחות מהקצינים המקצועיים, מעביר את הדוח לעיון הסממ"ז.

בתום התקופה המיועדת לבקרות מקצועיות קציני המטה המקצועיים  (ד)
הבקרה המחוזי את דוחות הבקרה. בדרך זו מפקח ק'  מעבירים לק'

הבקרה על ביצוע בהתאם לנדרש. במידה ומזוהים פערים אלה נסגרים 
 בסמוך . על פי המוצג אין פערים בנושא זה במחוז תל אביב.

פיקוח ומעקב תיקון הליקויים מבוצע ע"י קציני המטה המקצועיים   (ה)
 בלבד.

 

 בקרה כללית 1 תהליכית (27

 2בקרות תהליכיות במחוז מהם  6ון אמורות היו להתבצע על פי התכנ (א)
 9-בקרות ו 9ביחידות מחוזיות. עד מועד הביקורת בוצעו  2במרחבים ו

 נוספות אמורות להתבצע עד סוף שנת העבודה.

הבקרה התהליכית מתקיימת במרחב,  לאורך כחודש עד חודש וחצי  (ב)
 . ואינה כוללת תחנות



 בלמס
 

43 
 

אים מקצועיים הנבדקים ע"י קציני בביקורת התהליכית משולבים נוש (ג)
המטה )ביקורת מקצועית זאת אינה מחליפה בקרה מקצועית המבוצעת 

 על פי התוכנית השנתית( .  

קיימת תבנית לביצוע בקרה תהליכית המשתנה מידי פעם בהתאם  (ד)
 להנחיות ממ"ז בסיכומי בקרות קודמות.

"ז.  כשבוע לאחר ביצוע הבקרות מתקיימת שיחת סיכום בראשות ממ (ה)
טרם שיחת הסיכום נערך במרחב מסדר, הממ"ז מבקר במשרדי היחידה 

 ומשוחח עם שוטריה.

את שיחת הסיכום מכין ק' הבקרה המחוזי. הממצאים מוצגים על גבי  (ו)
 מצגת כולל מענה המרחב1יחידה.

בתום שיחת הסיכום מנחה הממ"ז פעולות משלימות נדרשות ומקצה זמן  (ז)
ם מדובר בבקרה חוזרת בנושאים לתיקון הליקויים. בחלק מהמקרי

 מסוימים.

כשלושה חודשים לאחר שיחת הסיכום מעביר ק' הבקרה לממ"ז  חוברת  (ח)
המסכמת את הבקרה התהליכית . סטטוס תיקון הממצאים מוצג ע"י ק' 

 הבקרה לפיקוד המחוז במהלך פגישת עבודה.

-בקרת תיקון ליקויים מבוצעת ע"י ק' הבקרה המחוזי פעם אחת בלבד  (ט)
חודשים ממועד ביצוע הבקרה התהליכית. בד"כ רוב הליקויים  0ם כ בתו

תוקנו עד מועד זה. במידה ונותרו ליקויים קצין הבקרה לא ממשיך 
 במעקב אחר תיקונם ואחריות המעקב עוברת לגורם המטה המקצועי.

קצין הבקרה המחוזי מרכז ההכנות לבקרה ומבצע גם בקרה בעצמו.  (י)
המחוזי נוגעת לתהליך העבודה בלשכת מפקד הבקרה של ק' הביקורת 

היחידה המבוקרת ובכלל זאת ביצוע בקרות ומעקב אחר תיקון ליקויים , 
 שגרת מטה ותוכנית העבודה.

 

 בקרת פתע (25

כחלק מההערכות לתוכנית הבקרה השנתית קובע הסממ"ז מועדי בקרת  (א)
 הפתע וכמות הבקרות שיבוצעו.

שתיים בכל  -בקרות פתע 4בשנת העבודה הנוכחית תוכננו להתבצע  (ב)
)בקרה אחת בוטלה בהנחיית חציון. בפועל לא בוצעה בקרת פתע כלל 

 הסממ"ז בבוקר יום הבקרה(.

לבקרת הפתע קיימת תבנית מוכנה. הבקרה מובלת ע"י סממ"ז בריכוז  (ג)
 קצין הבקרה המחוזי. 

ה התראה לגבי ביצוע בקרת ערב קודם ליום הבקרה מקבלים קציני המט (ד)
 פתע למחרת ונקבעת נקודת התכנסות לתדרוך.

סיכום הבקרה מתבצע ביום הבקרה בנוכחות פיקוד המחוז, המבקרים,  (ה)
 פיקוד המרחב והיחידה המבוקרת. 

דוחות המבקרים בבקרת הפתע מסוכמים ומרוכזים ע"י ק' הבקרה  (ו)
, המרחב , הגורמים המבקרים למסמך מתכלל המועבר לעיון הסממ"ז

 הנוגע והמבוקר.
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 מעקב תיקון ליקויים מבוצע ע"י קצין הבקרה המחוזי. (ז)
 

 בקרת מעקב ומעקב אחר תיקון ליקויים (23

כל דוח בקרה המטופל ע"י קצין בקרה מחוזי מסתיים בטבלת ריכוז  (א)
 ממצאים.

 בקרת "מעקב" מבוצעת במחוז בשלושה אופנים:   (ב)

  באחריות גורם הבקרה במחוז באמצעות מעקב אחר תיקון
 ליקויים בטבלת מעקב.   

  בחינת תיקון ליקויים שנמצאו בבקרות קודמות במהלך בקרה
 חדשה ביחידה.

  בקרה חוזרת" לגבי ממצאים שעלו בבקרה והפיקוד מוצא מקום"
להנחות  וידוא תיקון הליקוי. השימוש בסוג זה של בקרת תיקון 

 עשה לעיתים רחוקות.ליקויים נ
 

 בקרה מיוחדת (61

קציני הבקרה במחוז תל אביב מבצעים בקרות מיוחדות במבצעים  (א)
מחוזיים ובנושאים שהממ"ז1סממ"ז מוצא לנכון להנחות ביצוען.  
דוגמאות  לבקרות מיוחדות שבוצעו לאחרונה: משחקי המכביה ומצעד 
הגאווה.  בקרות אלה היו בקרות תהליכיות המלוות את המבצע משלב 

 התכנון ועד הביצוע. 

יקויים ניתן בזמן אמת לגורם המקצועי בלבד במטרה לתקן דווח ל (ב)
הליקוי במידי. דווח לסממ"ז הועבר לאחר המבצע בדוח מסכם המתאר 

 את התחומים שנבדקו ותמונת המצב לאחר התיקון שבוצע.

ס יוצאי קציני הבקרה בצעו גם בקרות עומק בנושאים שונים כגון גיו (ג)
זרחית למחשבים הכנסת מדיה אהעדה האתיופית, תחקירים, 

 משטרתיים, בקרת רכב שיטור עירוני, שימוש ברכב דו גלגלי במחוז.

לגבי חלק מהבקרות התקיימה פגישת עבודה עם הסממ"ז להצגת  (ד)
 הממצאים בנוסף לדוח שנשלח לסממ"ז בדואר האלקטרוני.

 

 פיקוח הבקרה המחוזית לגבי עמידת התחנות בדרישות (61

ירות לעיון קצין הבקרה המחוזי התחנות והיחידות המחוזיות אינן מעב (א)
 שנתיות ולא מבוצע  דווח לגבי ביצוע הבקרות.האת תוכניות הבקרה 

ע"י קצין  ום תוכנית בקרות ומימוש התוכנית מבוצעתבקרה לגבי קי (ב)
הבקרה במהלך הבקרה התהליכית. יוצא איפה שבמידה וקיימת תקלה 
בתחום הבקרה ביחידה שהבקרה התהליכית המחוזית מתוכננת 
להתקיים בה ברבעון השלישי של השנה יכולת תיקון הליקוי אינה 

 אפשרית.
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 המלצות

  הביקורת ממליצה כי כחלק מההערכות המחוז לשנת העבודה החדשה
 על קצין הבקרה לרכז את  כלל תוכניות הבקרה של יחידות המחוז. 

  הביקורת ממליצה כי קצין הבקרה המחוזי יבצע בקרה בנוגע למימוש
הבקרה של יחידות המחוז וינחה את הרפרנטים לנושא הבקרה תכניות 

בכל יחידה מחוזית לדווח  בכל רבעון סטטוס ביצוע בקרות 
 במרחב/יחידה מחוזית.

 

 הטיפול בבקרה שבוצעה במחוז והסתיימה (62

לגבי כל בקרה בראשות ממ"ז1סממ"ז,  הפיקוח לגבי תיקון ליקויים  (א)
יצוע הנחיות שנתנו ע"י שנותרו לאחר ישיבת הסיכום והמעקב אחר ב

 הממ"ז1סממ"ז  במהלך הישיבה מבוצעים ע"י ק' הבקרה.

המעקב מתבצע אל מול קציני המטה המחוזיים והרפרטים לבקרה  (ב)
במרחבים וזאת עד מספר חודשים מצומצם ממועד סיום הבקרה. בחינה 
נוספת של תיקון הליקויים תבוצע במהלך הבקרה החדשה שתתקיים 

 ה החדשה.ביחידה בשנת העבוד

לגבי יתר הבקרות המבוצעות ע"י גורמי המחוז ובכלל זאת הבקרות  (ג)
המקצועיות או בקרות המבוצעות ע"י מת"חים, קצין הבקרה המחוזי 

 אינו מפקח על תיקון ליקויי הבקרות.  

בחלק מהמקרים, וככל שהגורם המבקר מוצא לנכון,  עיקרי הממצאים  (ד)
המחוזי ופורומים של  מדווחים ע"י הגורם המבקר במסגרת הספ"כ

 הפיקוד.
 

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (69

כל דוח חיצוני הנוגע ליחידות המחוז מגיע למשרד ק' בקרה מחוזי  (א)
לטיפולו. הדוח מועבר בשלמותו לעיון גורמי המטה המקצועיים 
הרלוונטים כמו גם המרחבים הנוגעים לצורך הערכות למתן מענה 

צית או המשרד לבט"פ ומבקר לממצאי הדוח. )בקרות מדור ביקורת אר
 המדינה לדוגמה(. הטיפול במענה מרוכז ע"י קצין הבקרה המחוזי.

על פי הסדר הנכון, המענה לגבי כל ממצא אמור להינתן ע"י גורם המטה  (ב)
ההתנהלות מול קציני המקצועי במחוז האחראי על התחום הנדון. בפועל 

ר של המחוז המטה המקצועיים איטית ומקשה על יכולת מתן מענה מהי
לא אחת נעשית פניה ישירה מצד קצין . מסיבה זו, לגורם המבקר

 הבקרה המחוזי למבוקר במטרה לקבל מענה לממצא. 

עם קבלת המענה מהמבוקר יעשה ניסיון נוסף לאישור המענה ע"י קצין  (ג)
המטה המקצועי ולאחר מכן יועבר המענה לאישור  הסממ"ז ועם קבלתו, 

 למדור ביקורת ארצי.  
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 פעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי המחוז בתחום הבקרה (62

בכל מרחב נקבע רפרנט לנושא הבקרה ופעילות ק' הבקרה המחוזי נעשית  (א)
 מול הרפרנט. 

כל רפרנט מקבל הכשרה מצד ק' הבקרה המחוזי הנמצא בקשרי עבודה  (ב)
 שותפים מולו ומייעץ בנוגע לתחום הבקרה.

כאשר נכנס קצין חדש לתפקיד במחוז ק' הבקרה המחוזי מעביר לעיונו  (ג)
 את  כל הבקרות שבוצעו ליחידתו. 

לקראת כל בקרה חיצונית המתבצעת במחוז גורם הבקרה המחוזי מכין  (ד)
 את המבוקרים לביקורת. 

הכשרת הקצינים המקצועיים לביצוע הבקרה המקצועית  מבוצעת  (ה)
 בקרה המחוזי.במסגרת המגזר ולא באמצעות ק' ה

 

ים פיזיים( המקשים על ביצוע עפערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצ (62
 התפקיד.

 נימעוניין במידע לגבי מודלים של עבודת קציהינו מחוזי הבקרה העל פי ק' 
ראוי  בקרה במחוזות אחרים וקבלת כלים לבצע התפקיד באופן המיטבי.

 הכשרה ארצית לתפקיד.קציני הבקרה במחוז תל אביב לא עברו  לציין כי

 

 

 מחוז ירושלים
 

 מבנה ארגוני (66

 7קבת"צ המונה  1פורמלית ק' הבקרה המחוזי כפוף למשרד יועמ"ש (א)
, סגן יועמ"ש. חוקרים 2רכזת, ק' בקרה, קת"צ,  ,תקנים: יועמ"ש )סנ"צ(

 בפועל ק' הבקרה מתנהל עצמאית מול פיקוד המחוז.

תקנים נוספים ולסווג תקנים  2 -בכוונת המחוז להגדיל יחידת הבקרה ב (ב)
 אלה כתקנים "יעודיים" הזכאים לכל ההטבות הנלוות לסווג זה.  

שינוי נוסף המתוכנן במחוז, תקנון קצין בקרה מרחבי בדרגת תקן פקד  (ג)
 בשני מרחבים )קדם וציון(

 

 תכנון עבודת הבקרה במחוז  (67

 ת הארצי.וירושלים נגזרה ממתווה הביקורתוכנית הבקרה של מחוז  (א)

בדיקת התוכנית המחוזית  מעלה כי כל המרכיבים הנדרשים קיימים.   (ב)
 )הנושאים המקצועיים, בקרות תהליכיות ובקרות הפתע(.

 התוכנית עומדת במספר הבקרות הנדרש בכל קטגוריה ואף יותר.  (ג)
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שלבת על פי התכנון במחוז ירושלים מבוצעת בקרת "פתע מורחבת" המ (ד)
בקרת פתע, תהליכית ומקצועית באותו המעמד )ביום הראשון לבקרה 

מתקיימת בקרת פתע ובשלושת הימים הבאים ביקורת תהליכית 
 הכוללת נושאים מקצועיים(. 

הבקרות המקצועיות, שהמחוז התחייב אליהם בתוכנית השנתית,  (ה)
 מבוצעות בנפרד מבקרת ה"פתע המורחבת".

במסגרת תוכנית העבודה המחוזית  תוכנית הבקרה השנתית נכללת (ו)
 .ע"י ק' הבקרה במסגרת הכנס המחוזיומוצגת 

על פי התכנון בקרת "פתע מורחבת" אמורה להתבצע אחת לשלושה  (ז)
חודשים במרחב, מרחב אופרטיבי או תחנה )הכוונה הראשונית הייתה 

 לקיים בקרה כל חודשיים(.
 

 בקרת "פתע מורחבת" )פתע+תהליכית( (65

בראש הבקרה עומד ממ"ז ירושלים, קצין הבקרה המחוזי מרכז אותה  (א)
 ימים. ביום הראשון לבקרה מבוצעת בקרת פתע .  2והיא נמשכת 

בבוקר יום הבקרה מבוצע תדרוך מבקרים )קציני המטה המחוזיים(  (ב)
 וניתנים דגשי הפיקוד לגבי הבקרה הנדרשת ביחידה המבוקרת. 

גשי הפיקוד לבקרה ספציפית זו. לבקרה "שלד" קבוע עליו נוספים ד (ג)
במהלך הבקרה מבוצעים תרגילים בתחום הסיור, יחב"מ ושרות ונבדקים 

 נושאים מקצועיים שונים. 

ראשון לבקרה מקיים הממ"ז1סממ"ז סיכום ראשוני היום הבסיום  (ד)
לבקרת הפתע בהשתתפות המבקרים וסגל היחידה המבוקרת ומנחה לגבי 

 המשך הבקרה.  

וצגים הממצאים השונים כולל ממצאי התרגילים במהלך הסיכום מ (ה)
השונים וניתן מענה ראשוני ע"י המבוקר. ק' הבקרה המחוזי מרכז את 

 הבקרה ומכין את מצגת הסיכום. 

רה למחרת בקרת הפתע נערך כל מבקר מקצועי להמשך ביצוע בק (ו)
. בקרות אלה יבוצעו מהלך שלושת הימים תהליכית ומקצועית ביחידה

 הבאים.  

ה ומדובר במרחב החולש על תחנות הבקרה תבוצע גם בחלק במיד (ז)
מהתחנות וזאת על מנת להשלים את תמונת פעילות המרחב המבוקר 

 וכיצד פעילות המרחב באה לביטוי בפעילות התחנה.

מבדיקת דוחות הבקרה עולה כי הנושאים האמורים להיבדק בבקרה  (ח)
פרדת תהליכית משולבים בנושאים הנבדקים אך אין התייחסות נ

 .לתחומים הנדרשים כמותווה בהנחיות מדור ביקורת ארצית

במהלך הבקרה התהליכית ביחידה קצין הבקרה המחוזי משולב בביצוע  (ט)
הבקרה ובודק נושאים שונים שפיקוד היחידה המבוקרת אמור להוביל 
כגון הכנת תוכנית העבודה ומימושה, תכנון וביצוע בקרות ביחידות 

 ידע )בדגש הנחיות ממ"ז( לשוטרים.הסמך שגרת מטה וזרימת מ
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ת שמבצעים המבקרים מועבר ובסיום הבקרות התהליכיות והמקצועי (י)
דוח הבקרה לק' הבקרה המחוז אשר מתכלל הדוחות לכדי דוח מחוזי 

 אחד. הדוח מוצג לפיקוד המחוז כחודש ימים  לאחר תחילת הבקרה.

היחידה  הדוח המסכם כולל בנוסף לתאור פעולות התיקון שביצע מפקד (יא)
המבוקרת גם את הפעולות שננקטו ע"י קציני המטה המחוזיים לצורך 

)מצופה ע"י שניתן על ידם ליחידה המבוקרת.  תיקון הליקויים והסיוע
פיקוד המחוז שקציני המטה ירתמו לסייע ליחידה המבוקרת יוינקטו 

 במהלכי תיקון בעצמם(.
 

 המלצות הביקורת

 הביקורת, להערכות מוקדמת של המבוקרים לבקרה התהליכית  נסיוןמ
יש השפעה משמעותית לשיפור התהליכים הארגוניים ביחידה 
המבוקרת.  על מנת לאפשר הערכות מלאה ומקיפה של המבקרים 
והמבוקרים, לבקרה התהליכית, הביקורת ממליצה על מתן פרק זמן 

בין בקרת הפתע  ממושך יותר להערכות וזאת בדרך של  הפרדה מלאה
 ובין הבקרה התהליכית. 

   ,הביקורת ממליצה כי במהלך הבקרה התהליכית, כבסיס לבקרה
תשמש תבנית מדור ביקורת ארצי. במידת הצורך יתווספו לתבנית 

 נושאים בהתאם לדגשי הממ"ז/סממ"ז.
 

 

 בקרה מקצועית (63

נושאי הבקרה מוצעים ע"י קציני המטה המקצועיים של המחוז לקראת  (א)
 ת תוכנית העבודה השנתית המחוזית.הכנ

בשנת העבודה הנוכחית, לבקשת הבקרה המחוזית הועברו ע"י  (ב)
הרפרנטים המגזריים המחוזיים הצעות לנושאי ו בקרה מקצועית לשנה 

 . ה הובאו בפני פיקוד המחוז לאישורהקרובה. נושאים אל

הבקרה המקצועית מבוצעת ע"י קציני המטה המקצועיים  באופן עצמאי  (ג)
תוך מתן דווח חצי שנתי לק' הבקרה המחוזי לגבי בקרות שבוצעם 

 הסתיים.  דוחות בקרות שהסתיימו מועברים לעיון ק' הבקרה המחוזי.

ה הבקרות המקצועיות מקיפות מספר יחידות לרוחב המחוז וכל בקר (ד)
 .מקצועית מסוכמת   בראיה מתכללת

ות קציני המטה המקצועיים מבצעים מעקב תיקון ליקויי הבקר (ה)
המקצועיות שבצעו בעוד ק' הבקרה המחוזי בוחן איכות הדוחות וביצוע 

 באופן ובכמות הנדרשת.

דווח לגבי מימוש תוכנית הבקרות ובכלל זאת הבקרות המקצועיות  (ו)
ע"י גורמי המטה המקצועיים ר אחת לחציון לקצין הבקרה המחוזי, מועב

 במחוז והמפקדים ביחידות. 

עית מתבצעת בהתאם לתכנון ובהלימה על פי הנתונים, הבקרה המקצו (ז)
 לנושאים המפורטים במתווה הביקורת הארצי.  
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ק' הבקרה המחוזי מצוי בקשר מתמיד עם קציני המטה המקצועיים לגבי  (ח)
הנעשה בתחום זה במחוז. אחת לחצי שנה, מועבר למדור ביקורת  

 סטטוס חצי שנתי לגבי ביצוע בקרות מקצועיות במחוז. 
 
 

 אחר תיקון ליקויים בקרת מעקב ומעקב (71

דווח לגבי מימוש תוכנית הבקרות מועבר לקצין הבקרה המחוזי,  ע"י  (א)
גורמי המטה המקצועיים במחוז והמפקדים ביחידות. הדוח כולל פירוט 
של כל מפקד לגבי ממצאי הבקרות שנוגעות ליחידתו  וסטטוס תיקון 

 ליקויים אלה. הדוח מועבר אחת לחציון.  

ליקויים שנמצאו בבקרות פנים מבוצע ע"י קצין מעקב אחר תיקון  (ב)
 הבקרה ברמה יומית.

דוח תיקון ליקויים מוצג לממ"ז במסגרת פגישת עבודה שבועית ובמהלך  (ג)
 מפגש זה הממ"ז מנחה את ק' הבקרה לגבי פעולות משלימות נדרשות.

במקרים מסוימים מבוצעת בקרה חוזרת ביחידה על מנת לוודא תיקון  (ד)
לדוגמה בעקבות הביקורת הנוכחית בדק ק' הבקרה ליקוי שדווח. כך 

המחוזי מספר תחנות לגבי תיקון ליקויים שנמצאו בבקרות עבר ועל פי 
דווח היחידות תוקנו.  בקרה חוזרת זו מבוצעת בדרך כלל בהנחית 

 הפיקוד ובחלק מהמקרים ביוזמת קצין הבקרה המחוזי.

לדיון מסכם  בחלק מהבקרות, בהנחית ממ"ז1סממ"ז נקבע דיון נוסף (ה)
 הבקרה במטרה לעקב אחר תיקון ליקויי הבקרה.

בקרת תיקון ליקויים שנמצאו בבקרות מקצועיות מבוצעת ע"י קציני  (ו)
 המטה המקצועיים.

 

 בקרות מיוחדות (71
ק' הבקרה המחוזי מנהל ומקיים בקרה בכל מבצע רחב היקף )בקרה 

ומערבת  מבצעית(. הקצין מכין תוכנית בקרה שמקבלת אישור פיקוד המחוז
את כל גורמי הבקרה במחוז )נע"תים( . הבקרה כוללת את ההערכות למבצע 

 וימי המבצע.
 

 פיקוח ק' הבקרה המחוזי לגבי עמידת התחנות בדרישות (72

מטה  ןלקראת הכנת תוכנית העבודה השנתית כל יחידה במחוז )קצי (א)
מחוזי, מפקד מרחב, ימ"ר מפקד תחנה וכד'( מעבירים לק' הבקרה 

 המחוזי את תוכנית הבקרות השנתית.

ביצוע בקרות ברמת מרחבים ותחנות מפוקח במסגרת בקרת ה"פתע  (ב)
 המורחבת" המחוזית )בחלק התהליכי(. 

אחת לחציון מועבר דווח מכל יחידה לגבי ליקויים שנותרו פתוחים  (ג)
 ע"י גורמי חוץ ופנים וסטטוס תיקון הליקויים.בבקרות שבוצעו 
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 טיפול בבקרות גורמי חוץ (79

כל דוח חיצוני הנוגע ליחידות המחוז מגיע למשרד ק' בקרה מחוזי  (א)
 לטיפולו.

הדוח מועבר לצורך קבלת מענה למבוקר ולגורמי המטה המקצועיים  (ב)
 הרלוונטים. המענה מנוסח ע"י קצין המטה המקצועי .

המחוזי מוודא כי המענה המתקבל שלם ועונה לממצא קצין הבקרה  (ג)
המדובר ורק אז, במהלך פגישת עבודה, מעבירו לאישור פיקוד המחוז. 
בחלק מהמקרים פיקוד המחוז מנחה ביצוע פעולות נוספות להשלמת 

 מענה הגורם המקצועי.

  .עם קבלת האישור מועבר המענה המחוזי למדור ביקורת ארצי (ד)

 

 להעמקת מקצועיות גורמי המחוז בתחום הבקרהפעילות גורם הבקרה  (72

לקראת כל שנת עבודה מקיים קצין הבקרה המחוזי פגישות עבודה עם  (א)
 כל הקצינים המקצועיים לגיבוש נושאי בקרה .  

כל קצין מקצועי חדש במחוז מקבל הדרכה אישית מצד ק' הבקרה  (ב)
ה המחוזי לגבי הנדרש ממנו בתחום הבקרה , והדרכה לגבי ביצוע הבקר

 במחוז.

בשגרת העבודה קיימת אינטראקציה בין קצין הבקרה לקצינים  במחוז  (ג)
בתחומים שונים כגון יעוץ וחוות דעת בתחום ביצוע הבקרה ומתן הנחיה 

והסבר לגבי ניסוחים נדרשים במענה למעקב אחר תיקון ליקויי בקרות 
 וביקורות ותכלול מענה גורמי מטה שונים.

בצעת במחוז גורם הבקרה המחוזי מכין לקראת כל בקרה חיצונית המת (ד)
 את המבוקרים לקראת הביקורת.

בכל יחידה במחוז נקבעו גורמי בקרה )נע"ת( המונחים ומודרכים ע"י  (ה)
 קצין הבקרה המחוזי לגבי הכנת תוכנית בקרות וביצוע בקרות ביחידה.

כל מפקד חדש שנכנס לתפקיד מקבל דוחות בקרות שבוצעו ביחידתו  (ו)
 פקיד.לצורך הערכות לת

 

ים פיזיים( המקשים על ביצוע עפערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצ (72
 התפקיד.

ים פערים יימעל פי ק' בקרה מחוזי ירושלים, בתחום הביקורת לא ק
 באמצעים פיזיים או הרשאות. 
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 מג"ב
 

 מבנה ארגוני (76

 . שוטרי מג"ב 5111 -מג"ב חולש על כמטה  (א)

בתלונות הנוגעות לשוטרי מג"ב קבת"צ מג"ב מטפל משרד יועמ"ש1 (ב)
המשרתים בכל מחוזות משטרת ישראל ומשתייכים פיקודית למרחבי 

מג"ב  מג"ב.  כל תלונה המגיעה לטיפול קת"צ במחוז ועוסקת בשוטר
ראוי לציין כי על אף קבת"צ מג"ב. מופנה לטיפול  משרד יועמ"ש1

עשה הפריסה הרחבה אין בתקינת מרחבי מג"ב קבת"צים וכל הטיפול נ
 במטה מג"ב.

תקנים. בראש היחידה  2עד לא מכבר מנתה יחידת יועמ"ש קבת"צ מג"ב  (ג)
עמדה קבת"צ מג"ב )סנ"צ( אשר עסקה גם בתחום הבקרה במג"ב ואף 
עברה הכשרות לכך במדור ביקורת ארצית. בכפיפות לה היו יועמ"ש 

 מג"ב )רפ"ק( , קת"צ מג"ב ורכזת.  

הקת"צ ודתה באופן פתאומי ולפני כשנה נאלצה הקבת"צ להפסיק עב (ד)
 שנכנס לנעלי הבקרה בהעדרה לא עבר חפיפה והכשרה לתפקיד.

, לאחרונה בוצע שינוי מבנה ובראש היחידה עומדת מעתה יועמ"ש )סנ"צ( (ה)
. קת"צ )רפ"ק(  ורכזת )בד"א(, מתחתיה סגן יועמ"ש וקת"צ )רפ"ק(

 2כיום כחלק מהשינוי נוסף תקן עוזר יועמ"ש )פקד( כך שהיחידה מונה 
 תקנים.  

היחידה מטפלת באופן מספק במענה  קבת"צ מג"בעל פי יועמ"ש1 (ו)
לביקורות חוץ המועברות להתייחסות פיקוד מג"ב אך כמעט שאין לה 

.  בכוונת פיקוד מג"ב למנות גורם נפרד נגיעה לתחום הבקרה הפנימית
 לתחום הבקרה שיהיה חלק מלשכת מפקד מג"ב. 

קבת"צ ובתקן היחידה קיים קבת"צ אף שהיחידה מוגדרת יועמ"ש/ (ז)
משפטן, אף אחד מקציני היחידה אינו מוגדר כקצין בקרה מג"ב 
ופעולות הבקרה המבוצעות ע"י הקת"צ  הינן בנוסף לתפקיד ובאופן 
מצומצם )בעיקר ריכוז מענה מג"ב לבקרות חיצוניות המועברות 

 להתייחסות מפקד מג"ב(.  

 ."בהיועמ"ש כפוף פיקודית לסגן מפקד מג (ח)
 

 תכנון עבודת הבקרה במטה מג"ב (77
אין ביחידת היועמ"ש/קבת"צ תוכנית עבודה לתחום הבקרה. הקת"צ 

העבודה של  תימשתמש במתווה הביקורת של מדור ביקורת ארצי כתוכנ
 .מטה מג"ב בתחום הבקרה
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 המלצות

  הביקורת ממליצה כי פיקוד מג"ב יקבע קצין בקרה, בתקן, להובלת
 תחום הבקרה במג"ב. 

  הביקורת ממליצה כי יקבע גורם המטפל בתחום הבקרה בכל אחד
 ממרחבי מג"ב. גורם זה יונחה מקצועית ע"י קצין הבקרה של מג"ב .

  הביקורת ממליצה כי לקראת שנת העבודה הקרובה תוכן תוכנית בקרות
למג"ב הכוללת בקרות תהליכיות, פתע ומקצועיות תוך  שנתית

 התייחסות בתוכנית לבקרות "פנים" ובקרות "חוץ". 

  הביקורת ממליצה כי תוכנית הבקרות תגובש בשיתוף גורמי המטה
 ומפקדי המרחבים בהובלת פיקוד מג"ב.

 
 

 בקרה כללית 1 תהליכית (75

ר ביקורת מג"ב נוטל חלק בבקרות תהליכיות המבוצעות בניהול מדו (א)
ארצי כל עוד מדובר בבקרה הנוגעת ליחידת מג"ב או שליחידת מג"ב 

 ממשקי עבודה עם היחידה המבוקרת )יחידה כפרית בד"כ(. 

קת"צ מג"ב אינו עוסק בבקרות תהליכיות מעבר לאלו שמבוצעות  (ב)
 במשולב עם מדור ביקורת ארצית. 

ת בידי קת"צ מג"ב אין מידע בנוגע לבקרות תהליכיות פנימיו (ג)
המתבצעות במג"ב )בקרות המתבצעות ע"י  מטה מג"ב או המרחבים( 
ולא מתקיים מעקב מצידו אחר ביצוע בקרות אלו בהתאמה להנחיות 

 . מדור ביקורת ארצית )ככל שאלו מתקיימות במג"ב(

ראוי לציין כי עד לביקורת הנוכחית לא הופנתה ליועמ"ש קבת"צ מג"ב  (ד)
וע בקרות תהליכיות במרחבי דרישה מצד מדור ביקורת ארצית לביצ

 מג"ב.

 
 המלצות

  תבנית ביקורת תהליכית לבקרה כללית/תהליכית במרחב מומלץ להכין
מג"ב הנגזרת ממתווה הביקורת הארצי והדרכת הבקרים במרחבי מג"ב 

 ובמטה מג"ב לשימוש בתבנית במהלך הביקורת.

 בביקורת התהליכית של מטה מג"ב כמבקר   ביקורתק'  מומלץ לשלב
ולא וזאת על מנת לאפשר בקרת התנהלות היחידה המבוקרת כמכלול 

 .רק כאוסף של מגזרים מקצועיים
 

 בקרה מקצועית. (73

הקת"צ מכין רשימת נושאים לבקרה מקצועית הלוקחת בחשבון ממצאי  (א)
דיעת בקרות חיצוניות שבוצעו במג"ב, תלונות ציבור וקבו"דים שהגיעו לי

 ולטיפול היחידה,. 
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נושאי הבקרה המקצועית מוצגים לאישור סגן מפקד מג"ב. סגן מפקד  (ב)
מג"ב עשוי לשנות חלק מהנושאים או להוסיף עליהם. לאחר קבלת 

 האישור מועברת הרשימה למדור ביקורת ארצית.

נושאים לבקרה מקצועית. הבקרה  2הוגדרו במטה מג"ב  2117בשנת  (ג)
המקצועית מתבצעת בהתאם לנדרש ועל פי הנושאים המפורטים במתווה 

 הביקורת הארצי. 

הקת"צ עצמו מבצע בקרה מקצועית בתחום "מידתיות הענישה  (ד)
בגיליונות שפיטה".  יתר הנושאים המקצועיים מבוקרים ע"י גורמים 

 מג"ב. מקצועיים במטה

הקת"צ מקבל דיווח לגבי השלמת ביצוע הבקרה המקצועית מהגורם  (ה)
 שביצע את הבקרה. 

 הקת"צ אינו מחזיק בתוכנית ביצוע בקרות מקצועיות ולו"ז ביצוע. (ו)

 

 המלצות הביקורת

 לקראת  קבת"צ /מומלץ כי לדרישת קת"צ מג"ב תועבר למשרד יועמ"ש
תוכנית המציינת  -תוכנית בקרות מקצועיות מכל מגזר כל שנת עבודה

 נושאי בקרה, יחידות ומועד מתוכנן לבקרה.

  בקרת מימוש התכנית תבוצע ע"י ק' הבקרה של מג"ב אשר מומלץ כי
 יקבל דוחות הבקרה וינחה הבקרים לגבי ביצוע הבקרה באופן הנדרש.

 

 בקרות פתע (51

רכז ומוביל מדור מטה מג"ב משתתף כמבקר בחלק מבקרות הפתע שמ (א)
ביקורת ארצי )באותם מקרים בהם מזוהים ממשקי עבודה בין היחידה 
המבוקרת לבין יחידת מג"ב בשטח הטרטוראלי של היחידה המבוקרת 

 או כאשר במוקד הביקורת יחידת מג"ב(. 

צ מג"ב אין תוכנית בקרות פתע שמקיים מפקד מג"ב או סגנו "בידי קת (ב)
)ככל שבקרות אלו מבוצעות  קרות אלהואין לו ידיעה באשר לביצוע ב

במג"ב(. למיטב ידיעת קת"צ מג"ב בקרות פתע מבוצעות ע"י קציני 
המטה המקצועיים במג"ב בשגרה וחלק מדוחות בקרות אלה מועבר ע"י 

" 111צ )למשל ביקורת פתע שבוצעה ביחידה "שחר "הגורם המבקר לקת
 מג"ב( אך הדווח אינו מחויב .  משל מחוז חוף ע"י אג"

 המלצה
ת הפתע בתוכנית הבקרות השנתית של מג"ב, ותוכנית בקר מומלץ לשלב

בהתאמה לנדרש על פי תוכנית הבקרות שמפרסם מדור ביקורת ארצי, 
 ומימוש התוכנית.
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 בקרת מעקב תיקון ליקויים (51

קת"צ מג"ב מקבל דווח לגבי השלמת ביצוע בקרות מקצועיות בהתאם  (א)
 למתחייב על פי מתווה הביקורת של מדור ביקורת ארצית.

קבת"צ מג"ב אינו מעורב בבקרות הפנימיות המבוצעות  /משרד יועמ"ש (ב)
במג"ב ולפיכך גם אינו מבצע מעקב אחר תיקון ליקויי ממצאי בקרות 

 ככל שאלו קיימים.

לגבי ממצאי בקרות המנוהלות ע"י מדור ביקורת ארצית מעקב אחר  (ג)
 .ם מתקיים במדור ביקורת ארציתתיקון הממצאי

 

פיקוח ובקרת יחידת יועמ"ש קבת"צ מטה מג"ב לגבי עמידת החטיבות 1  (52
 מרחבים בדרישות

לגבי עמידת  מרחבי מג"ב  בקרהקבת"צ אינו מקיים משרד יועמ"ש/
ואין ביחידה מידע לגבי ביצוע פיקוח בתחום זה על ידי  בדרישות הבקרה

גם אינן מעבירים לעיון/אישור הקת"צ המרחבים גורמי המטה האחרים.  
את תוכניות הבקרה השנתיות שלהם )ככל שזו קיימת( ומצד הקת"צ גם לא 

 מופנית אליהן דרישה לעשות כן.

 המלצה
בכל שנה, כחלק מהערכות הקת"צ להכנת תוכנית העבודה מומלץ כי 

השנתית של המשרד תועבר מטעמו דרישה לקבלת תוכנית הבקרות של כל 
 ביקורתגורם חידה הכפופה למטה מג"ב.  תוכנית זו תיבדק ע"י מרחב וי

 לצורך בחינת עמידתה בדרישות. 

 טיפול המחוז בבקרה1ביקורת שהסתיימה (59

קת"צ מג"ב מטפל במענה מטה מג"ב לבקרות המבוצעות ע"י גורמי חוץ  (א)
. ממצאי בקרות אלה מועברים להתייחסות הגורם המבוקר וגורם בלבד

כל מענה מקבל אישור הגורם המקצועי במטה מג"ב המטה הנוגע במג"ב. 
הממונה על התחום המבוקר. במידה ונדרש תיקון המענה , המענה עובר 
סבב נוסף עד שמאושר ע"י הגורם המקצועי ורק אז מועבר לאישור סופי 
של ס' מפקד מג"ב. עם קבלת אישור ס' מפקד מג"ב למענה המוצע מועבר 

 המענה למדור ביקורת ארצית.

בחלק מהמקרים, ממצאים שהועברו לידיעת ס' מפקד מג"ב הביאו אותו  (ב)
להנחות ביצוע  בקרה פנימית של מג"ב בתחום שבוקר חיצונית, כבקרה 

 פנימית מקצועית, בקרה מיוחדת או בקרת מעקב. 

חלק מהביקורות החיצוניות היוו מצע לדיון בראשות סגן או מפקד מג"ב  (ג)
באותו הנושא. דוגמאות לכך דיון  ובעקבות הדיון החלו עבודות מטה

וטרי מג"ב מהמגזר ועבודת מטה שבוצעה בעקבות ביקורת לגבי הפעלת ש
וביקורת שהתקיימה ביחידת "אלמוג" והעלתה  הכפרי בתגבורים

 ממצאים הנוגעים להפעלת שוטרי חובה בתחום הבילוש.
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 פעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי המטה בתחום הבקרה (52
למשרד יועמ"ש קבת"צ מטה מג"ב אין נגיעה להכשרת גורמי מג"ב לביצוע 

 .עצמו לא עבר השתלמות לתחום הבקרהבקרות. יתר על כן, הקת"צ ב

פערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצעים פיזיים( המקשים על ביצוע  (52
 התפקיד.

על פי קת"צ מטה מג"ב, תחום הבקרה אינו מוגדר כתחום עיסוק משרד 
ש קבת"צ מג"ב ולפיכך הקת"צ עוסק רק בריכוז המענה לממצאי יועמ"

דוחות מבקרי חוץ.  העדר תקן לקצין בתחום הבקרה והגדרת תפקיד 
המכילה את הטיפול בתחום הבקרה במטה מג"ב מהווה קושי מהותי 

 בביצוע הנדרש.
 

 המלצה
הביקורת ממליצה למטה מג"ב למנות לאלתר ק' בקרה בתקן אשר ירכז 

 הבקרה בחיל.את תחום 
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 אגפים .ג
 

 אג"ת
 מבנה ארגוני (1

בקרה תקני  2, )בדרגת סנ"צ(, ק' הדרכה ראש מדור -תקנים 2היחידה מונה 
 רכזת. ו אחד בדרגת רפ"ק ואחת בדרגת רנ"ג

 אגףתכנון עבודת הבקרה ב (2

נגזרה  ,, בתחום הבקרהמדור בקרה והדרכה באג"תתוכנית העבודה של  (א)
 ת הארצי.והביקור ממתווה

 -מעלה כי כל המרכיבים הנדרשים קיימים  אגפיתבדיקת התוכנית ה (ב)
 לביקורת פתע, נושאית מקצועית ותהליכית. התוכנית כוללת התייחסות 

במספר הבקרות הנדרש  קיימת עמידהמבחינת כמות בקרות מתוכננות  (ג)
ת ו. הבקרה התהליכית ובקרת הפתע מתקיימבכל קטגוריה ואף יותר

  שמקיים מדור ביקורת ארצית.ות במסגרת הבקר

 הבקרות הנ"ל מבצעים קציני המדור, בד"כ ללא סיוע המחלקות את (ד)
. (מיפ"ה לצורך בדיקת תחום מסוים)לעיתים רחוקות מצטרף גם קצין 

  לבקרה בתחנות מצורף לקציני המדור גם קצין האג"ת המחוזי הנוגע.

מדור בקרה והדרכה  מחלקות האג"ת אינן מעבירות לעיון/אישור (ה)
תוכנית הבקרה השנתית  והמדור מצידו אינו מקיים פיקוח לגבי ביצוע 

 בקרות במחלקות.

מדור בקרה והדרכה גם מבצע בקרות  ,בנוסף לבקרות מתוכננות (ו)
בתוכנית העבודה( בהתאם להנחיית ראש האגף   ןמיוחדות )שאינ

 וסגניתו.

בקרה והדרכה מדור ראויה לציון עבודת ההכנה המקיפה שמקיים  (ז)
וגיבוש )בקרות חוץ( אגפית תוכנית הבקרות ה גיבושלקראת   באג"ת

תחומי הבקרה בכל בקרה. המדור מקיים פגישה עם כל גורם מקצועי 
משתף מהלך ה המבוקר. מחוזרלונטי באגף לאיתור נושאים רלונטים ל

נקבעת תוכנית העבודה  וובסיומ האגף וראשי המחלקותאת פיקוד 
 השנתית.  

נחית ראש האגף, החל משנה זו, תיכלל תוכנית הבקרות במסגרת בה (ח)
תוכנית העבודה השנתית של אג"ת ותוצג בפני  סגל האגף במסגרת הצגת 

  .תוכנית העבודה השנתית של האגף
 

 המלצה
הביקורת ממליצה כי לצד גיבוש בקרות ה"חוץ"  ינחה מדור הבקרה באג"ת  

ירכז תוכניות הבקרות  את מחלקות האג"ת לביצוע בקרות "פנים",
 הפנימיות  של מחלקות האגף ויעקוב אחר מימוש התוכניות.
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 בקרה נושאית (9

נושאי הבקרה נקבעים ע"י  ר' האגף לאחר מהלך מעמיק של ברור  (א)
שמקיימים רמ"ד בקרה והדרכה ואנשיה  עם ראשי המחלקות באגף 
וקבלת הצעות לנושאים מראשי המחלקות. הברור מבוצע לקראת כל 

נת עבודה חדשה בדרך של מפגשי עבודה והצעות לנושאים שמועברים ש
 למדור במייל (.

הבקרה הנושאית רחבת היקף ובד"כ עוסקת בפרויקטים מרכזיים  (ב)
 (הקמת הרכבת הקלהמעורבות מ"י בשאג"ת מוביל באותה העת )דוגמת 

 וזאת לאחר תקופת זמן שהפרויקט בביצוע. 

לפעילות האג"ת ומשמשת את כל הביקורת הנושאית מהווה בסיס  (ג)
המחלקות. דוח הביקורת מועבר לידיעת כלל המחלקות ומשמש מצע 

 לדיון באג"ת.

את הביקורת הנושאית מבצעים בד"כ קציני מדור הבקרה האגפי תוך  (ד)
 הסתייעות במחלקות השונות באג"ת.  

 

 בקרה מקצועית (2

מעמיק של נושאי הבקרה המקצועית נקבעים ע"י  ר' האגף לאחר מהלך  (א)
רמ"ד בקרה והדרכה ואנשיה עם ראשי המחלקות  מיםברור שמקיי

. הברור מבוצע בדרך של מפגשי עבודה והצעות לנושאים באגף
נושאי הבקרה המקצועית כמו גם הבקרה  שמועברים למדור במייל (.

 הנושאית מאושרים ע"י פיקוד אג"ת.

 הבקרה המקצועית מתבצעת בהתאם לתכנון ובהלימה לנושאים (ב)
 המפורטים במתווה הביקורת הארצי.  

את הבקרה המקצועית מבצעים קציני מדור הבקרה האגפי ולעיתים  (ג)
 רחוקות מצורף לבקרה גם קצין ממחלקה באגף. 

למדור הבקרה האגפי אין כל ידיעה באשר לתוכניות בקרה מחלקתיות  (ד)
עם זאת ראשת )ככל שקימות( וביצוע בקרות מקצועיות במחלקות. 

כי המחלקות מבצעים בקרות אף שהמדור אינו מדווח  יינתהמדור  מצ
 על כך.

 המלצה
הביקורת ממליצה על הרחבת שיתוף הגורמים המקצועיים במחלקות 

מג"ב. חיבור בבמחוזות ו "י אג"תע האג"ת בביקורות המקצועיות המבוצעות
זה נדרש לצורך מימוש האחריות המוטלת על הגורמים המקצועיים באגף 

 ותם.בהתאמה לסמכ
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 בקרה כללית 1 תהליכית (2

אג"ת בקרה תהליכית מתבצעת במסגרת ביקורת מדור ביקורת ארצי.  (א)
 אינו מקיים בקרה תהליכית במחלקותיו.

לפני כל בקרה תהליכית נפגשים קציני מדור בקרה והדרכה באג"ת עם  (ב)
התחומים המקצועיים שיבדקו גיבוש נציגי המחלקות באגף לצורך 

 . התהליכית בבקרה

חוות דעת גורמים מקצועיים לגבי  המדור מרכזלאיסוף הנושאים בנוסף  (ג)
תהליכי העבודה שמקיים ק' האג"ת המחוזי המבוקר עם מחלקות 

במטא"ר וכן חוות דעת מפקדי תחנות במחוז המבוקר לגבי  האג"ת
 עבודת האג"ת במחוז ובעיות בממשקי העבודה. 

. קרה בעצמובומבצע ה מדור הבקרה האגפי מרכז ההכנות לבקרה (ד)
הבקרה כוללת בחינת תהליכי העבודה שמקיים ק' האג"ת המחוזי וכן 

 נושאים מקצועיים מעולם התוכן של אג"ת.

הבקרה מדווח כל העת ראש האגף לגבי ממצאים והוא ביצוע במהלך  (ה)
 מנחה את הבקרים לגבי המשך העבודה.

כל בקרה מסוכמת בד"ח ועל פי פורמט בקרה תהליכית המתקבל ממדור  (ו)
 ביקורת ארצית. 

ממצאים עיקריים שעלו בבקרה מדווחים ב"פורם פיקוד" של האגף  (ז)
לידיעת ראשי המחלקות ולצורך נקיטת פעולות משלימות ככל שאלו 

 נדרשות.

רת לעיון ס' ר' האגף ורק לאחר בטיוטת דוח הביקורת האגפית מוע (ח)
 אישורה מועברת הטיוטה למדור ביקורת ארצית.

 
 המלצה

 לגבי אופן  המשלב את מחלקות האגף לקיים מחשב הביקורת ממליצה
, להבנות את מסגרת הבקרה וליישם באגף ביצוע הבקרה התהליכית

 במהלך שנת העבודה הקרובה.
 

  שילוב קצינים ממחלקות האג"ת בביקורת הביקורת ממליצה על
גבר הקשר בין המטה אג"ת בשטח. בדרך זו יהתהליכית שמקיים ה

ם המקצועי על הובלת התחום המקצועי ש אחריות הגורומלשטח ותמ
 עליו מופקד.

 

 בקרת פתע (6

בקרת הפתע מבוצעת במסגרת ביקורת הפתע שמקיים מדור ביקורת  (א)
(. מטבע הדברים ההערכות המוקדמת )בדומה לבקרה התהליכית ארצי

לבקרת הפתע מצומצמת וזאת בשל העדר האינפורמציה בנוגע ליחידה 
המבוקרת )רק בסמוך לביצוע הבקרה מתבררת זהות היחידה 

 המבוקרת(. 
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מדור ביקורת והדרכה )מבקרי  ,מיד עם היודע זהות היחידה המבוקרת (ב)
לקבל נתונים על מנת  באג"ת קשר עם המחלקות השונות האגף( יוצר

 רלוונטיים לבקרה ביחידה. 

ומנחה את ע"י מבקרי האגף בנוגע לממצאים ראש האגף מדווח כל העת  (ג)
  המבקרים לגבי דגשים נדרשים בבקרת האגף.

ממצאים עיקריים שעלו בבקרה מדווחים ב"פורם פיקוד" של האגף  (ד)
לידיעת ראשי המחלקות ולצורך נקיטת פעולות משלימות ככל שאלו 

 נדרשות.

טיוטת דוח לצאו בבקרה מרוכזים ע"י ק' הבקרה הליקויים שנמ (ה)
המועברת לאישור ס' ר' האגף. עם קבלת אישור ס' ר' האגף מועברת 

 בהתאם לפורמט הנדרש. טיוטת הדוח למדור ביקורת ארצית

 המלצה
הביקורת ממליצה על שילוב קצינים ממחלקות האג"ת בביקורת הפתע 

יגבר הקשר בין המטה לשטח ותמומש שמקיים האג"ת בשטח. בדרך זו 
 אחריות הגורם המקצועי על הובלת התחום המקצועי עליו מופקד.

 

 בקרת מעקב ומעקב אחר תיקון ליקויים (7
מסתיים בטבלת  מדור בקרה והדרכה באג"תכל דוח בקרה המטופל ע"י 

 באחת או יותר מהדרכים הבאות:ריכוז ממצאים. בקרת "מעקב" מבוצעת 

בקרה מקצועית מבצע המדור מעקב אחר תיקון בבקרה נושאית ו (א)
ליקויים באמצעות טבלת "רמזור" )ליקויים שטרם טופלו או כאלו 
שבתהליך(. סטטוס הטיפול מתעדכן בהתאם לדווח הגורם שלפתחו נופל 
 תיקון הליקוי שעלה בבקרה )מחלקה באג"ת או קציו אג"ת מחוזי( . 

ע"י קצין אג"ת מחוזי מועבר  ראוי לציין כי כל דווח תיקון ליקוי המועבר
 לאישור והתייחסות המחלקה המקצועית הרלונטית באג"ת.

אחר מעקב ( בקרות שמרכז מדור ביקורת ארציתהליכית ופתע ) ותבבקר (ב)
במקרים  למעט ע"י מדור ביקורת ארציבד"כ תיקון הליקויים מבוצע 

מדור בקרה בהם הליקוי נוגע לאחת ממחלקות אג"ת ואז ראשת 
מבצעת מעקב אחר תיקון הליקוי בטבלת "רמזור" ע"פ  באג"תוהדרכה 

 דווח המחלקה הנוגעת.

בחלק מהמקרים מבצע המדור ביקורת חוזרת ביחידה המבוקרת על  (ג)
מנת לוודא כי הליקוי תוקן )במידה והליקוי משמעותי או בעת ביצוע 

 בקרה חדשה ביחידה שבוקרה בעבר(.
 

 המחלקות בדרישות לגבי עמידת  האגפיתפיקוח ובקרת יחידת הבקרה  (5

עם הקמת מדור בקרה והדרכה באג"ת עבר הטיפול בתחום הבקרה  (א)
מהמחלקות למדור. המחלקות מייעצות, שותפות בהליכי התכנון 

מבצעות בקרות  ןומדווחות ע"י המדור לגבי ממצאי בקרות אך אינ
 בעצמם )במסגרת הבקרות שהביקורת הנוכחית בודקת(. 
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מבוצעות ע"י מדור ביקורת והדרכה באג"ת )לעיתים כל הבקרות  (ב)
 רחוקות בסיוע קצין מאחת המחלקות(.

תוכנית  מדור בקרה והדרכהאינן מעבירות לעיון1אישור  המחלקות (ג)
והמדור מצידו אינו מקיים פיקוח לגבי ביצוע בקרות  ת ישנתההבקרה 

 במחלקות.
 

 המלצות

 ף כך שכל מחלקות היקף הגורמים המבצעים בקרות באג מומלץ להרחיב
האגף יקיימו תהליך בקרה סדור בנושאים המקצועיים שבתחום 

 אחריותם. 

 תהליכי הבקרה במחלקות כך שלכל מחלקה תהה  מומלץ להסדיר את
 תוכנית בקרות שנתית ולו"ז ביצוע לבקרות שבתוכנית. 

 הליך פיקוח לגבי ביצוע בקרות ע"י המחלקות באגף  מומלץ לקיים
 )בהתאמה לתכנון(

 

  ע"י מדור בקרה והדרכה בקרה שבוצעהממצאי הטיפול ב (3

שמבצע מדור בקרה והדרכה, ממצאי הבקרה מסוכמים לגבי כל בקרה  (א)
 בדו"ח ומצורפת טבלת ריכוז ממצאים להתייחסות הגורם המבוקר.  

לגבי  ע"י רמ"ד בקרה והדרכה במהלך ביצוע הבקרה, ראש האגף מיודע (ב)
מוצגים   עיקרי הממצאים   ממצאי הבקרה ב"זמן אמת" ועם סיומה

 בפניו במהלך פגישת עבודה משותפת עם הרמ"ד. 

על פי דרישת ראש האגף, בקרות נושאיות ומקצועיות מועברות לעיון  (ג)
ד בקרה "ראשי המחלקות. דווח לגבי עיקרי הממצאים נעשה ע"י רמ

  ."פורום פיקוד" אג"ת במסגרת והדרכה גם 

 ע"י מדור בקרה והדרכה .מעקב תיקון ליקויים מנוהל פנימית  (ד)
 

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (11

רמ"ד בקרה מגיע למשרד מחלקות האג"ת כל דוח חיצוני הנוגע ל (א)
ראש האגף והסגן ים לעיון הדוח מועברממצאי . והדרכה אג"ת לטיפולה

ראשי המחלקות. דווח לגבי עיקרי הממצאים ניתן גם ולהתייחסות 
בחלק מהמקרים, בבקרות שראש האגף מוצא  . ד" אג"תב"פורום פיקו

 .הדוחלנכון, מקיים ראש האגף דיון בנוגע לממצאי 

מונחה ריכוז המענה לדוח מופקד בידי רמ"ד בקרה והדרכה אג"ת אשר  (ב)
ע"י ס' ר' האגף לגבי הטיפול הנדרש לצורך גיבוש המענה האגפי 

ל.  חלקות השונות לצורך גיבוש המענה המתכלהמרפרנטים מסתייעת בו
 המענה המתוכלל מועבר לאישור ס' ר' האגף. 

השתכנע כי המענה עונה לנדרש ואין במענה  שסגן ראש האגףרק לאחר  (ג)
מדור בקרה סתירות ואי דיוקים מועבר המענה המאושר, באמצעות 

 .אגףכמענה ה למדור ביקורת ארציתוהדרכה 
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 בתחום הבקרה האגףפעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי  (11

נכלל נושא  במערך בכל קורס אג"ת  המתקיים במכללה הלאומית לשוטרים
הבקרה . בנוסף , כל מתגייס חדש לאגף עובר סבב הכולל את מדור בקרה 

 .ומתבצעת הכשרה פרונטלית והדרכה

ים פיזיים( המקשים על ביצוע עפערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצ (12
 התפקיד.

מים פערים באמצעים ילא קי בקרהם ה, בתחועל פי רמ"ד בקרה והדרכה, 
 פיזיים או הרשאות. 

 

 את"ן
 מבנה ארגוני (19

קבת"צ, קצינת בקרה  -תקנים 9נתה היחידה מעד לפני תקופה קצרה 
 -החל מחודש אוגוסט השנה הוכפפה היחידה למדור חדש שהוקם  ומזכירה.

 6תקנים אך בפועל מאויש ב  11"מדור יעוץ משפטי וחקיקה" המונה 
קציני חקיקה )פקד(, ק'  2רמ"ד )סנ"צ(, ר' חולית חקיקה )רפ"ק(,  :תקנים

תקנים נוספים טרם אוישו אך קיימת כוונה  2פיקוח ובקרה )פקד( ומזכירה. 
 קבת"צ )רפ"ק(  וקת"צ )פקד(. -לאיישם 

 תכנון עבודת הבקרה באגף (12

 סוגי בקרות: 2באגף התנועה קיימת חלוקה ל  (א)

  דות תנועה הכפופות פיקודית יחבקרות שמבוצעות לי–בקרות פנים
 לאגף התנועה.

  בקרה מקצועית שמבצע האגף ליחידות תנועה  –בקרות חוץ
הכפופות פיקודית לגורם מחוץ לאגף )למשל בוחנים, מהנדסים 

 ברמה המחוזית ומשרד תנועה בתחנה(.

התוכנית השנתית של האגף נוגעת לכל סוגי הבקרות ובכלל זאת לבקרות  (ב)
 וחיצוניות שמקיים האגף.פנימיות 

מדור  תוכנית הבקרה של מדור "יעוץ משפטי וחקיקה", נגזרה ממתווה  (ג)
 ביקורת ארצי. 

 -בדיקת התוכנית האגפית  מעלה כי כל המרכיבים הנדרשים קיימים (ד)
התוכנית כוללת התייחסות לביקורת פתע, נושאית, מקצועית ותהליכית 

וריה מבחינת בקרות וקיימת עמידה במספר הבקרות הנדרש בכל קטג
 פנים וחוץ, )בבקרות הפנים אף יותר מהנדרש(. 

לקראת כל שנת עבודה מקיים פיקוד האגף דיון בנוגע לבקרות  (ה)
כיות ולקביעת נושאי הבקרות הנושאיות והמקצועיות. בהתאם יהתהל

  לסיכום הדיון נקבעות תבניות הבקרה בתחומים השונים.
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רבותו בתחום הבקרה ולאור לאחרונה החליט ראש האגף להעמיק מעו (ו)
זאת קיים דיון מקיף נוסף לתיקוף תבניות הבקרה השונות והנושאים 

 המבוקרים. 

למעט בקרת הפתע, )נושאית, מקצועית כל הבקרות הפנימיות,  (ז)
אחת לשנה בכל יחידות התביעה ומתנ"א . בכל ותהליכית( מתקיימות 

 10בעת ובעונה אחת בחלון זמן של  ותבקרה נבדקים כל סוגי הבקר
מתנ"א או מתקיימת אחת לחציון ביחידת הפנימית בקרת הפתע ימים . 
  .תביעות

את הבקרות הפנימיות מבצעים קציני יחידות האגף )מת"ן, תביעות  (ח)
 תעבורה, מתנדבים, מו"פ וכד'(. 

בבקרות ה"חוץ" )בקרות פתע ובקרות תהליכיות שמקיים היבת"צ  (ט)
   .משתתף נציג האגףלאגף(  ביחידות שמחוץ

בקרות בקרות מיוחדות ) מבוצעות גםמתוכננות הבנוסף לבקרות  (י)
( בהתאם להנחיית דוגמת מבצע הילולת מירון במבצעים רחבי היקף

 .וראש האגף וסגנ
 
 

 כללית 1 תהליכיתבקרה  (12

)יחידות  כאמור האגף נוטל חלק בבקרות שמקיים מדור ביקורת ארצי (א)
ובנוסף מקיים בקרה כללית 1  שברובן אינן כפופות פיקודית לאגף(

 . הכפופות לו תהליכית ביחידות מתנ"א ותביעות

אחת לשנה,  -לאגף ייחודיתפנימית מתקיימת במתכונת הביקורת ה (ב)
של האגף מקיימים  המקצועי ימים, גורמי המטה  10בחלון זמן של 

ביקורת כללית משולבת בקרה נושאית ומקצועית ביחידות 
 האופרטיביות של האגף.

במסגרת הבקרה הכללית1תהליכית, קצינת הבקרה האגפית מבקרת את  (ג)
התנהלות פיקוד היחידה המבוקרת בתחומי שגרת מטה, פיקוח ובקרה, 

ז הבקרה זרימת מידע לשוטר ופניות1תלונות ציבור וזאת בנוסף לריכו
 האגפית.

בו בוצעה הבקרה נערך סיכום ראש אגף1ס' ר' אגף במהלך החודש  (ד)
 לבקרה. בסיכום נוטלים חלק כל המבקרים ונציגות היחידה המבוקרת.

את הדיון המסכם מרכזת ק' הבקרה על גבי מצגת המתכללת את  (ה)
ממצאי הבקרים. בד"כ עד למועד סיכום הבקרה מירב הליקויים כבר 

 ף או סגנו מנחים לגבי הטיפול הנדרש בנותרים.תוקנו ור' האג

מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום הנחיות ראש האגף מבוצע ע"י ק'  (ו)
מאחר ומצגת סיכום הבקרה התהליכית כוללת גם  פיקוח ובקרה אגפי.

ממצאי בקרה תהליכית וגם ממצאי בקרה מקצועית ונושאית, ק' 
 הבקרות. כלללהבקרה האגפי מבצע מעקב תיקון ליקויים 
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 נושאיתבקרה  (16

ימים המשותף לבקרות  10בחלון זמן של מבוצעת הנושאית  בקרהה (א)
  התהליכית והמקצועית שמקיים האגף.

השלמת תהליך נושאי הבקרה המקצועית נקבעים ע"י  ר' האגף לאחר  (ב)
ישיבה שמקיים  מהלךב ,הצעות לנושאים מקציני המטה באגףאיסוף 

  ראש האגף לקביעת תוכנית העבודה השנתית. 

בקרה ב -האגף מקיים הבחנה בין ביקורת נושאית לביקורת מקצועית (ג)
הנבדקים בצמתים שונים של תהליכי עבודה מושם דגש על הנושאית 
מקצועיות הינן בנוגע לתחום הבקרות הבעוד  ובמספר יחידותהתהליך 

הגורמים המקצועיים במטה עת ע"י הביקורת מבוצ . צר במועד נתון
 האגף.

שאית קיימת עמידה במספר הבקרות הנומבדיקת הביקורת עולה כי  (ד)
 הנדרשות.

 

 בקרה מקצועית (17
ת במסגרת הבקרה התהליכית 1כללית )למעט בקרה ומבוצע בקרותה

 מקצועית חיצונית המבוצעת בנפרד(.

לאחר השלמת תהליך נושאי הבקרה המקצועית נקבעים ע"י  ר' האגף  (א)
איסוף הצעות לנושאים מקצועיים מקציני המטה באגף ובמהלך ישיבה 

 שמקיים ראש האגף לקראת קביעת תוכנית העבודה השנתית.  

הבקרה המקצועית מתבצעת בהתאם לתכנון ובהלימה לנושאים  (ב)
 המפורטים במתווה הביקורת הארצי.  

וקציני מחלקת  מת"ןמבצעים קציני הפנימית את הבקרה המקצועית  (ג)
 מו"פ.

ע"י קציני המטה המקצועיים  המעקב אחר תיקון ליקויי בקרה שבוצע (ד)
במסגרת בקרה חיצונית נעקב ע"י מבצעי הבקרה ולא ע"י קצינת הבקרה 

 האגפית.

 

 בקרת פתע (15

האחד כבקרת פתע  -"כובעים" שוניםשני תחת בקרת הפתע מבוצעת  (א)
המשתלבת בבקרת פתע פנימית באגף )אחת לחציון( והאחר כבקרת פתע 

 שמוביל מדור ביקורת ארצי.

במסגרת מבוצעת בקרת הפתע הפנימית מבוצעת באופן דומה לזו ש (ב)
 ביקורת הפתע שמקיים מדור ביקורת ארצי. 

זהות היחידה המבוקרת נודע למבקרים רק ביום הבקרה עת הם מגיעים  (ג)
מטבע הדברים לנקודת המפגש לצורך תדריך ויציאה מרוכזת לבקרה. 

ערכות המוקדמת לבקרת הפתע מצומצמת וזאת בשל העדר הה
 .האינפורמציה בנוגע ליחידה המבוקרת 
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מעקב אחר תיקון ליקויים מבוצע ו סיכום הבקרה נעשה עוד באותו היום (ד)
 י קצינת הבקרה האגפית.ע"

במסגרת בקרת הפתע קצינת הבקרה האגפית אינה נוטלת חלק פעיל  (ה)
 בבקרה אלא כמרכזת הבקרה.

לטיוטת  תאגפיהבקרה ה צינתשנמצאו בבקרה מרוכזים ע"י ק הליקויים (ו)
 המכיל טבלת ריכוז ממצאים להתייחסות.דוח 

 

 בקרת מעקב ומעקב אחר תיקון ליקויים (13

משלבת בתוכה מנוהלת  ע"י קצינת הבקרה האגפית,  בקרה תהליכית כל  (א)
 בטבלת ריכוז ממצאים.  מתמסתייו, בקרה נושאית ומקצועית

 מבוצעת באחת או יותר מהדרכים הבאות:בקרת "מעקב"  (ב)

  מעקב אחר תיקון ליקויים באמצעות טבלת "רמזור" )ליקויים
 שטרם טופלו או כאלו שבתהליך(. 

  הטיפול מתעדכן בהתאם לדווח גורם המטה המקצועי באגף סטטוס
 שלפתחו נופל תיקון הליקוי שעלה בבקרה. 

 ת ביחידה ביקורת תיקון ליקויים במסגרת בקרה חדשה שמתקיימ
 שבוקרה בעבר.

ות תחת ניהול מדור המבוצע  ,מעקב אחר תיקון ממצאי בקרות "חוץ" (ג)
גורמי המטה באמצעות קצינת הבקרה האגפית ע"י   נעשה ,ביקורת ארצי

  .המקצועיים באגף

מעקב אחר תיקון ליקויי בקרה שבוצע ע"י קציני המטה המקצועיים  (ד)
( מדור ביקורת ארצי)שלא במסגרת ביקורת חיצונית לאגף ות ביחיד

  ע"י מבצעי הבקרה ולא ע"י קצינת הבקרה האגפית. עשהנ

מענה ועוקבת אחר ראוי לציין כי קצינת הבקרה האגפית, גם מרכזת  (ה)
ע"י גורמי המקצוע באגף  אשר בוקרה לאגף, החיצונית, יחידת התנועה 

וזאת רצית במסגרת ביקורת תהליכית או פתע שקיים מדור ביקורת א
 על אף שאינה נדרשת לעשות כן.  

 

 לגבי עמידת המחלקות בדרישות  המדור פיקוח ובקרת  (21

קצינת הבקרה האגפית פועלת מול קציני המטה המקצועי באגף בלבד.  (א)
לקראת כל שנת עבודה, מועברים לקצינת הבקרה האגפית כל תוכניות 

בהנחית ראש יתר על כן,  הבקרה של קציני המטה המקצועיים באגף.
 האגף, כל בקרה שמבוצעת באגף מועברת לידיעת ק' הבקרה האגפי.

קיומם של תוכניות הבקרה של מתנ"אות וימת"אות כמו גם ביצוע  (ב)
 התוכנית בפועל נבדק במסגרת בקרה תהליכית בלבד. 

 

  צההמל
הביקורת ממליצה כי תוכניות הבקרה השנתיות של יחידות הכפופות לאגף 

 לקראת כל שנת עבודה.  קרה האגפי,יועברו לקצין הב
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 טיפול בבקרות גורמי חוץ (21

  תהבקרה האגפי צינתקמגיע למשרד  לאת"ןכל דוח חיצוני הנוגע  (א)
 הדוח וממצאיו מועבר לעיון ראש האגף והסגן. לטיפולה. 

בתום התייעצות שמקיימת קצינת הבקרה עם סגן ראש האגף בנוגע  (ב)
לממצאי הדוח מועברת הטיוטה לקציני המטה שידרשו למתן התייחסות 

 לקבלת התייחסותם.

עם קבלת ההתייחסות, קצינת הבקרה עוברת על המענים ומתכללת  (ג)
למענה אחיד וקוהרנטי. המענה המתוכלל עובר לאישור ס' ראש האגף 

 .ועם אישורו למדור ביקורת ארצית

בחלק מהמקרים דוחות שהתקבלו הביאו את ראש האגף1 סגן ראש  (ד)
 ונים  ולהנחות לגבי פעולות משלימות נדרשות.האגף לקיים  די

 

 להעמקת מקצועיות גורמי האגף בתחום הבקרה המדורפעילות  (22

כחלק מהערכות האגף לגיבוש תוכנית העבודה השנתית מתקיים דיון  (א)
והמבקרים  ראשי היחידותמעמיק בראשות סגן ראש האגף ובנוכחות 

מטעמם, לגבי תאום ציפיות מכל בקרה, מרכיבי הבקרה כמו גם 
 הנושאים המבוקרים ואופן ביצוע הבקרה.

לתיאום ציפיות  ראשי היחידותפגישות עבודה עם מקיימת ק' הבקרה  (ב)
 ומתן הסבר לגבי הנדרש בבקרה.

כל קצין חדש הנכנס לאגף עובר הדרכה לנושא הבקרה ע"י קצינת  (ג)
 הבקרה האגפית.

 

ים פיזיים( המקשים על ביצוע עפערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצ (29
 התפקיד.

, בתחום הבקרה לא קיימים פערים באמצעים קצינת הבקרה האגפיתעל פי 
 פיזיים או הרשאות.

 

 

 מאג"
 

 מבנה ארגוני (22
ראש חוליית פיקוח ובקרה )רפ"ק( וקצינת פיקוח  –תקנים  2החוליה מונה 

 ובקרה )פקד(.  

חולית הבקרה האגפית כפופה פרמלית לרמ"ד פיקוח ובקרה באגף אך 
האגף ומשמש גם כעוזר ס'  פיקודמעשית ראש החוליה פועל ישירות מול 

 ראש האגף.
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 תכנון עבודת הבקרה באגף (22

גיבוש תוכנית העבודה למהלך לקראת כל שנת עבודה מקיים פיקוד האגף  (א)
 האגפית ובכלל זאת תוכנית הבקרות. 

כנסים בהם  9מקיים  מהטיפול בתוכנית העבודה השנתית האג" תבמסגר (ב)
 ניתנת התייחסות אגפית לתוכנית הבקרות:

  :כנס אגפי להצגת תוכנית העבודה האגפית בתחילת שנה 

  בחלוף חצי שנת עבודה: כנס אגפי לסקירת סטטוס ביצוע
 התוכנית 

  בסיום שנת עבודה, כנס סיכום שנת העבודה ובחינת תוצאות
 לגבי שנת העבודה שהסתיימה.  והשגים

 על בנית תכנית הבקרות מופקד ראש תחום פיקוח ובקרה.  (ג)

נעזר ראש תחום והנושאיות לצורך קביעת נושאי הבקרות המקצועיות  (ד)
עליהם הבקרה בראשי המחלקות אשר מציעים נושאים לבקרה בתחומים 

לעיתים מכניס הרשימה מוצגת לאישור פיקוד האגף אשר . מופקדים
 נושאים נוספים או מצמצם נושאים . 

מכין את גאנט הפעילות ק' הבקרה אישור פיקוד האגף קבלת לאחר  (ה)
 השנתית בתחומי הבקרה השונים באגף ומגבש את תוכנית הבקרות

כוללת נגזרת תוכנית מדור ביקורת ארצית ונושאי בקרה נוספים ה
 בת היקף. יחודיים לאגף כגון בקרות בפעילות מבצעית רח

הבקרות הנדרשות מופיעות עיון בתוכנית הבקרה האגפית מעלה כי כלל  (ו)
 בקרות נושאיות, מקצועיות, תהליכיות ופתע.  –בתוכנית 

 

 בקרה כללית 1 תהליכית (26

 ביקורת)האגף נוטל חלק בבקרות שמקיים מדור ביקורת ארצי  (א)
 .(במחוזותויחידות תבצעת בד"כ במה

שמקיים האגף במסגרת מדור ביקורת ארצי, לבקרות התהליכיות בנוסף  (ב)
האגף. כך לדוגמה  ךראש האגף מקיים בקרות תהליכיות ליחידות בתו

בקרות תהליכיות , האחת ביחידה  2בשנת העבודה הנוכחית התבצעו 
בקרות נוספות אמורות להתקיים  2מחלקת הסיור. האווירית והאחרת ב

 חלקת המתנדבים.עד לסיום שנת העבודה, האחת במתפ"א והאחרת במ

הביקורת התהליכית הפנימית כוללת נושאי בקרה תהליכית כגון שגרת  (ג)
הפעלת הכוח, זרימת מידע לשוטר וכן נושאים פיקוח ובקרה, מטה, 

מקצועיים שונים )בקרות מקצועיות הנדרשות על פי התוכנית מבוצעות 
 בנוסף לבקרות אלה( .

בהשתתפות קציני המטה האגפיים  את הבקרה מוביל פיקוד האגף (ד)
 בריכוז ק' הבקרה האגפי.ו

קצין הבקרה האגפי נוטל חלק פעיל כבקר הבודק בנוסף לריכוז הבקרה,  (ה)
יחידה המבוקרת בנושאים, תוכנית תהליכי העבודה בפיקוד האת 

 עבודה, הפעלת כוח, זרימת מידע לשוטר וביצוע בקרה.
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כשבוע וחצי. לאחר כשבועיים  הביקורת ביחידה מבוצעת בחלון זמן של  (ו)
את ממצאי  בקריםמתקיים דיון בראשות ס' ראש האגף ובו מציגים ה

הבקרה. בסיום הדיון מועברים ממצאי הדוח והנחיות ס' ראש האגף 
 שנתנו בדיון למבוקר לקבלת התייחסות.  

כחודש לאחר הבקרה ומתקיים דיון מסכם בראשות ראש האגף לגבי  (ז)
בדיון משתתפים הבקרים וסגל היחידה הבקרה שבוצעה ביחדה. 

המבוקרת. לאחר הצגת הממצאים וההתייחסות ניתנות הנחיות ע"י 
 ראש האגף.

האגף מבוצע ע"י ק'  פיקודמעקב אחר תיקון הליקויים ויישום הנחיות  (ח)
פיקוח ובקרה אגפי. מצגת סיכום הבקרה התהליכית כוללת גם ממצאי 

ק' הבקרה האגפי מבצע ו בקרה תהליכית וגם ממצאי בקרה מקצועית
 .גבי כלל הממצאיםל מעקב תיקון ליקויים

 

 נושאיתבקרה  (27

 ע"י פיקוד האגף. יםנושאי הבקרה הנושאית נקבע (א)

עד מועד הביקורת הנוכחית, בקרה נושאית בוצעה באגף ע"י קציני  (ב)
המטה המקצועיים כחלק מהבקרה המקצועיות האגפית ובאופן זהה. 
לאור הערת הביקורת וההסבר שניתן לגבי מהות בקרה נושאית וההבדל 

בכוונת ק' הבקרה המחוזי לקיים מחשב בינה לבין בקרה מקצועית, 
בקרה נושאית ולשנות מתכונת לדרך הטיפול המתאימה באגף בנוגע ל

 הבקרה הנושאית באגף . 

ה על פי ק' הבקרה בשנת העבודה הבאה ק' הבקרה ישתלב בביצוע הבקר (ג)
ככל שימצא לנכון.  הסתייעות בקציני מטה מקצועיים הנושאית תוך 

 נושא הבקרה ואופן הביצוע יותאם לנדרש. 
 

 בקרה מקצועית (25

נושאי הבקרה המקצועית נקבעים ע"י פיקוד  האגף לאחר השלמת  (א)
תהליך איסוף הצעות לנושאים מקצועיים מקציני המטה באגף לקראת 

 קביעת תוכנית העבודה השנתית.  

הבקרה המקצועית מבוצעת ע"י קציני המטה המקצועיים בנפרד מיתר  (ב)
וכל בקרה ביחידה מסוכמת הבקרות. כל בקרה מבוצעת במספר יחידות 

אין סיכום כללי של ממצאי לדוח המועבר לעיון ק' הבקרה האגפי. 
הבקרה המקצועית מעבר ליחידות )תמונה כללית ולקחים לגבי התחום 

 המקצועי הנבדק(.

ובהיקף גדול יותר מכפי  המקצועית מתבצעת בהתאם לתכנוןהבקרה  (ג)
 שנדרש במתווה ביקורת מדור ביקורת ארצית.

 דוחות הבקרה המקצועית מועברים לעיון ק' הבקרה האגפי.  (ד)

 מעקב אחר תיקון ליקויי בקרה שבוצע ע"י קציני המטה המקצועיים (ה)
 מבוצע ע"י קציני המטה המקצועיים. 
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לקיים לקראת סוף השנה בקרה אגפית לגבי בכוונת ק' הבקרה האגפי  (ו)
 מעקב קציני המטה בנוגע לתיקון ליקויים שנמצאו בבקרות מקצועיות.

 המלצה
בתום בדיקת התחום המקצועי ביחידות השונות, הביקורת ממליצה כי 

הבקר המקצועי להעביר סכום ממצאי התחום המקצועי והלקחים  יונחה
 מהבקרה לק' הבקרה האגפי. 

 בקרת פתע (23
במסגרת "בקרת חוץ " בלבד כחלק מביקורת פתע בקרת הפתע מבוצעת 

. אין בתוכנית האגפית התייחסות לבקרת פתע שמבצע מדור ביקורת ארצי
 פנים אגפית וזו לא בוצעה עד עתה. 

 המלצה
בקרת פתע  הביקורת ממליצה כי בתוכנית העבודה האגפית תשולב

לביקורת הפתע  דומהביחידות האגף במתכונת  זו תבוצע "פנימית" ו
 . החיצונית

 

 בקרת מעקב ומעקב אחר תיקון ליקויים (91

המעקב אחר תיקון הלקויים מבוצע  ,המנוהלת ע"י ק' הבקרהכל בקרה ב (א)
 ע"י ק' הבקרה האגפי. 

בקרה מקצועית ונושאית מבוצעת בלעדית ע"י קצין המטה המקצועי  (ב)
 והמעקב לגבי תיקון הליקויים נעשה ע"י הבקר. 

באחת או יותר מעקב קצין הבקרה האגפי לגבי תיקון הליקויים מבוצע  (ג)
 מהדרכים הבאות:

  דווח התיקון ע"י בהתאם לממוחשב מעקב אחר תיקון ליקויים
ליקויים שטרם טופלו או לגבי )וקצין המטה שכתב הממצא  המבוקר

 כאלו שבתהליך(. 

  ביחידה המבוקרת בנוגע לתיקון שדווח. בקרה חוזרתביצוע 

  ביקורת תיקון ליקויים במסגרת בקרה חדשה שמתקיימת ביחידה
 שבוקרה בעבר.

במהלך הביקורת התהליכית שמקיים קצין הבקרה, מבוקר ראוי לציין  (ד)
מעקב תיקון ליקויים ביחידות השונות. בכוונת ק' הבקרה גם נושא 

תיקון ליקויי ממצאי בקרות בקרת גבי ה לבקרגם  האגפי לבצע
, בקרה שקציני המטה המקצועיים באגף אמורים מקצועיות שהסתיימו

  לבצע.

ע"י קציני המטה  המעקב אחר תיקון ליקויי בקרה שבוצעבקרת  (ה)
מדור מבוצעת ע"י מסגרת בקרות מדור ביקורת ארצית המקצועיים ב

 ארצית בלבד. ביקורת
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 בקרה מיוחדת (91
לביצוע בקרה במסגרת הבקרה התהליכית, ק' הבקרה האגפי מבצע בנוסף 

בקרות מיוחדות במהלך מבצעים רחבי היקף כגון ביקור נשיא ארה"ב, "חגי 
פעילות הגורמים את  בקרותתישרי" ועוד. בקרות אלה תהליכיות מטבעם ומ

כלה בעת הערכות ום השונים של המבצע החל משלב השלביהשונים ב
בחלק מהבקרות נוטלים חלק רפרטים לבקרה שהוכשרו ע"י קצין  המבצע.

 י.הבקרה האגפ
 

 הבקרה האגפית לגבי עמידת המחלקות בדרישות חולית פיקוח ובקרת  (92
מעבירות לקצין הבקרה האגפי  מהאג" מחלקותדה כל לקראת כל שנת עבו

תהליכית נבדק תחום הבקרה התכוניותיהם בתחום הבקרה. במהלך 
  בהתאמה לתכנון.בקרות ביצוע בכלל זאת הבקרה ו

 

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (99
מטופל ע"י קצין הבקרה האגפי. הדוח מועבר  מלאג"כל דוח חיצוני הנוגע 

לגורמים השונים באגף לצורך קבלת התייחסות. עם קבלת ההתייחסות 
ולאחר בקרת איכות המענה שמבצע ק' הבקרה האגפי מועברים הממצאים 

 .וההתייחסויות לעיון פיקוד האגף במהלך פגישת עבודה 

וההתייחסויות פיקוד האגף מחליט בנוגע לדרך לאחר העיון בממצאים 
  הטיפול הנאותה בממצאי הדוח.

בחלק מהמקרים דוחות שהתקבלו הביאו את ראש האגף1 סגן ראש האגף 
 ולהנחות לגבי פעולות נדרשות.משלימים לקיים  דיונים  

 הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי האגף בתחום הבקרה חוליתפעילות  (92

רפרנטים לבקרה ביחידות האגף . רפרנטים  מינויק' הבקרה האגפי יזם  (א)
ומבצעים , מרכזים לנושא הבקרהמודרכים על ידו ומוכשרים אלה 

 .ומשולבים בבקרות שמבצע האגף בקרות ביחידותיהם

דוחות את אחת לחציון הרפרנטים מעבירים לקצין הבקרה האגפי  (ב)
 הבקרות שבוצעו ביחידה.

הכשרת הרפרטים לבקרה ק' הבקרה האגפי ביום הביקורת סיים  (ג)
בנוגע ל"יום הראשון לחזרת שהוא מוביל מטעם האגף,  מיוחדת

התלמידים ללימודים". ההכשרה כללה הסבר על כלי הבקרה ואופן 
 השימוש בהם.

פגישות עבודה עם ראשי המחלקות לתיאום ציפיות מקיים ק' הבקרה  (ד)
 ומתן הסבר לגבי הנדרש בבקרה.

הבקרה  ןהדרכה לנושא הבקרה ע"י קציכל קצין חדש הנכנס לאגף עובר  (ה)
 האגפית.
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ים פיזיים( המקשים על ביצוע עפערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצ (92
 התפקיד.

 נדרשת הכשרה מקיפה יותר מצד מדור ביקורת ארציהבקרה  ןעל פי קצי
. קצין הבקרה והקצינה  לנושאים בתפקיד קצין בקרה באגפים ובמחוזות

 הכשרה  לתפקידם קודם כניסתם לתפקיד.יעת לו לא עברו יהמס

 

 
 מנ"ט

 

 מבנה ארגוני (96

חוליות ובהם חולית  7מדור תכנון וניהול משאבים טכנולוגים חולש על  (א)
 הבקרה במנ"ט.

מנהלת, החוליה  קצין )רפ"ק( ושני אזרחים בחצאי משרה.החוליה מונה  (ב)
מבצעת בקרות, ופעילה גם בתחומים נוספים כגון מבדקי איכות מרכזת ו

ובחינת שביעות רצון ספקים וזאת בהתאמה לתפיסת ניהול האיכות 
החוליה שייכת למדור תכנון וניהול משאבים  שהשתרשה במנ"ט.

 טכנולוגיים.

תחום הבקרה זוכה לקשב ארגוני רחב ומוטמע  אנשי המדורלדברי  (ג)
בתרבות הארגונית שמקדם ראש מנ"ט. תחום הבקרה זוכה להכרה 

הגורמים הטכנולוגים ביחידות השונות במחוזות תוף פעולה מצד לשיו
 מערכים המבצעיים.בהמשטרה ו

 

 מנ"טתכנון עבודת הבקרה ב (97

בסמוך לסיום שנת העבודה החולפת ולקראת שנת העבודה החדשה,  (א)
רשימת מנ"ט  ראשמעלה בפני מדור תכנון וניהול משאבים טכנולוגים 

נוספת של ורשימה בקרה נושאית להמוצעים על ידי המדור נושאים 
 קצועיות במנ"טהמחלקות המ נושאים מקצועיים שהוצעו על ידי מפקדי

 . בקרות מקצועיות ביחידות )"בקרות חוץ"(תחומים לכ
רשימת , בצרוף רשימת הבקרות הנושאיות והמקצועיות המאושרת

הבקרות התהליכיות ובקרות הפתע המוכתבות על ידי מדור ביקורת 
 הבקרות של מנ"ט.ארצית מהווים את תוכנית 

הבקרות הנדרשות על פי עיון בתוכנית הבקרה האגפית מעלה כי כלל  (ב)
בקרות מנ"ט ובכלל זאת בתוכנית  מופיעותמתווה מדור ביקורת ארצית 

במסגרת בקרת מדור ביקורת  ט"מנהפתע והבקרות התהליכיות שמקיים 
 ארצית.
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 בקרה כללית 1 תהליכית (95

תהליכית משולבת בבקרה ה ט"מנהבקרה התהליכית שמקיים  (א)
אינו מקיים בקרות  ט"מנראש מדור ביקורת ארצית. המתקיימת בניהול 

  תהליכיות פנימיות למחלקות הכפופות לו.

גורמים  12מוביל ק' הבקרה בסיוע  ט"מנהתהליכית שמקיים את הבקרה  (ב)
המבצעים בקרה מקצועית המשולבת בבקרה  ט"מנמקצועיים ממחלקות 

 התהליכית.

מדור ביקורת ארצית  בניהול בביקורתמעקב אחר תיקון הליקויים  (ג)
 ע"י מדור ביקורת ארצית. תמבוצע

 
 המלצה

ושילוב  ט"מנמתווה לביצוע בקרה תהליכית פנימית במחלקות  מומלץ לבנות
 .ט"מנהבקרות הפנימיות בתוכנית הביקורת השנתית של 

 
 

 בקרה נושאית (93

מוצעים ע"י מדור תכנון וניהול משאבים נושאי הבקרה הנושאית  (א)
 טכנולוגים ומאושרים ע"י ראש מנ"ט.  

)למשל הבקרה הנושאית עוסקת בפרויקטים טכנולוגים רחבי היקף  (ב)
 ובוחנת פרויקטים אלה לאורך שלבי הביצועפרויקט "דרך המלך"( 
. מבצעי הבקרה קציני המדור. במסגרת הבקרה ובהיקף גדול של יחידות

 סוגיות הנוגעות לבקרת איכות ושביעות רצון ספקים.נבחנות גם 

כל בקרה מסוכמת לדוח הכולל טבלת ממצאים להתייחסות. ממצאי  (ג)
הדוח והתייחסות המבוקרים מועברים לידיעת ראש מנ"ט במהלך 

 פגישות עבודה שמקיים עם המדור או באמצעות הדואר האלקטרוני. 
 

 

 בקרה מקצועית (21

רים ע"י שומאו ט"מנמוצעים ע"י מחלקות נושאי הבקרה המקצועית  (א)
  ראש מנ"ט. 

במסגרת הבקרה המקצועית מבוצעת ע"י קציני המטה המקצועיים  (ב)
לא  הבקרה התהליכית שמתקיימת ביחידות בניהול מדור ביקורת ארצי.

 מבוצעת בקרה מקצועית נפרדת או נוספת.

, בשונה מבקרה נושאית עוסקת בתחום מקצועי צר הבקרה המקצועית (ג)
  ומבוצעת ע"י הקצינים המקצועיים ממחלקות מנ"ט. 

של מרוכזים ומתוכללים ע"י קצין הבקרה וחות הבקרה המקצועית ד (ד)
  למדור ביקורת ארצי. על ידו מועבריםומנ"ט 

 מקצועית מבוצע ע"י מדור ביקורת ארצי.מעקב אחר תיקון ליקויי בקרה  (ה)

בדיקת התחום המקצועי ביחידות השונות מפיק קצין הבקרה בתום  (ו)
 תובנות ולקחים  מהבקרות שבוצעו בתחומים המקצועיים השונים.
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 המלצה
ת התחום המקצועי ביחידות השונות, בתום בדיקהביקורת ממליצה כי 

 התחויב המחלקה מבצעת הבקרה המקצועית לסכם ממצאי הבקרות שביצע
בדרך זו  ממצאים לק' הבקרה.הלקחים והביחידות השונות ולהעביר סיכום 

 הידע המקצועי שיצטבר יהיה נחלת הגורם המקצועי  ולשימוש מנ"ט.

 

 בקרת פתע (21
בקרת הפתע מבוצעת במסגרת "בקרת חוץ " בלבד כחלק מביקורת פתע 

התייחסות לבקרת פתע  מנ"ט אין בתוכנית . מדור ביקורת ארצישמוביל 
 . פנים אגפית וזו לא בוצעה עד עתה

 המלצה
הכללת בקרת פתע "פנימית" בתוכנית העבודה הביקורת ממליצה על 

  .מותאמת במתכונת  ט"מנוביצוע בקרת הפתע ביחידות 

 בקרות מיוחדות (22

המדור מבצע בקרות מיוחדות במסגרת הערכות למבצעים גדולים ובימי  (א)
 המבצע. 

 הינה של המדור. לביקורת מיוחדת היוזמה  (ב)

מועברים לעיון ראש מנ"ט. מעקב אחר ביקורת מיוחדת ממצאי דוח  (ג)
 תיקון ליקויים מבוצע ע"י המדור.

 

 בקרת מעקב ומעקב אחר תיקון ליקויים (29

בבקרות נושאיות המעקב אחר תיקון הלקויים מבוצע ע"י ק' הבקרה  (א)
 . בלבד ובקרות מיוחדות

תיקון הליקויים מבוצע באחת או יותר מעקב קצין הבקרה  לגבי  (ב)
 מהדרכים הבאות:

  מעקב אחר תיקון ליקויים באמצעות מעקב ממוחשב אחר דווח
לגבי ליקויים למענה )קצין המטה אישור התיקון ע"י המבוקר ו

 שטרם טופלו או כאלו שבתהליך(. 

 .ביצוע בדיקה נוספת ביחידה המבוקרת בנוגע לתיקון שדווח 

  ליקויים במסגרת בקרה חדשה שמתקיימת ביחידה ביקורת תיקון
 שבוקרה בעבר.

ע"י קציני המטה המקצועיים  המעקב אחר תיקון ליקויי בקרה שבוצע (ג)
במסגרת בקרות מדור ביקורת ארצי מתקיים ע"י מדור ביקורת ארצי 

 בלבד.
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 פיקוח ובקרת יחידת הבקרה האגפית לגבי עמידת המחלקות בדרישות  (22

מידע לגבי בקרות כנון וניהול משאבים טכנולוגים"  "תאין בידי מדור  (א)
  (.המבוצעות במחלקות השונות במנ"ט )ככל שאלו מתבצעות

 

 ט"מנשמקיים  "חיצונית"  נבדק במהלך בקרה תהליכית ותקרתחום הב (ב)
 במשולב עם מדור ביקורת ארצית.

 
 ות המלצ

  לגבש תוכניתמומלץ כי לקראת כל שנת עבודה כל מחלקה במנ"ט יונחו 
 . בקרות

  של מנ"ט מימוש תוכנית הבקרהקצין הבקרה במנ"ט יבקר מומלץ כי.  
 

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (22

. הדוח מועבר מטופל ע"י קצין הבקרה , למנ"טהנוגע  ,כל דוח חיצוני (א)
 לצורך קבלת התייחסות. מנ"טלגורמים השונים ב

 ,שמבצע ק' הבקרה ,עם קבלת ההתייחסות ולאחר בקרת איכות המענה (ב)
 . ראש מנ"טמועברים הממצאים וההתייחסויות לעיון 

לקיים  דיונים   ראש מנ"טבחלק מהמקרים דוחות שהתקבלו הביאו את  (ג)
 משלימים ולהנחות לגבי פעולות נדרשות.

 בתחום הבקרה ט"מנפעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי  (26

עובר  טכנולוגיההמנהל לתפקיד בחדש הנכנס טכנולוגיה כל קצין  (א)
לגבי כלי הבקרה והשימוש  הדרכה לנושא הבקרה ע"י קצין הבקרה

  .בהם

ע"י אנשי המדור המצויים בקשר מתמיד  ניתןיעוץ שותף בתחום הבקרה  (ב)
 עם מחלקות מנ"ט וגורמי הטכנולוגיה בשטח.

פערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצים פיזיים( המקשים על ביצוע  (27
 התפקיד.

צעים בקרות לא עבר הכשרה לתחום הבקרה חלק מאנשי המדור המב
 מטעם מדור ביקורת ארצי.

 

 אמ"ש
 

 מבנה ארגוני (25
מחלקת תיכנון. תחום הבקרה משתייכת ל פיקוח ובקרה אמ"שקצינת 

תפקיד בוצע עד לאחרונה הבמהלך השנה הקודמת ו שינוייםבאמ"ש עבר 
 .אויש התפקידכתפקיד נוסף. לאחרונה 
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 תכנון עבודת הבקרה באגף (23

למחלקת תכנון תוכנית עבודה שנתית הכוללת את תחום הבקרה.  (א)
 ת הארצי.ונגזרה ממתווה הביקורהבקרה תוכנית 

 -בדיקת התוכנית האגפית  מעלה כי כל המרכיבים הנדרשים קיימים (ב)
ביקורת נושאית ביקורת התוכנית כוללת התייחסות לביקורת פתע, 

בקרות הנדרש קיימת עמידה במספר ה תהליכית. ביקורת מקצועית ו
 בכל קטגוריה ואף יותר.

הבקרה התהליכית ובקרת הפתע מתקיימות במסגרת הבקרות שמקיים   (ג)
ת הבקרה וקצינים מדור ביקורת ארצי. את הבקרות הנ"ל מבצעים קצינ

 מהמחלקות השונות בהתאם לנושאים הנבדקים.

בקרות , מחלקת תכנון באמ"ש מבצעת המתוכננותבנוסף לבקרות  (ד)
האגף   תנם בתוכנית העבודה( בהתאם להנחיית ראשמיוחדות )שאי

 .הסגנו

לקראת גיבוש נושאי הבקרה בתוכנית מתבקשים כל ראשי המחלקות  (ה)
רות נושאיות ומקצועיות.  נושאים אלה מ"ש להציע נושאים לבקבא
  לאישור ראשת האגף וסגנה. באיםמו

 
 

 בקרה נושאית (21

שים ראשי המחלקות להציע לקראת כל שנת עבודה חדשה מתבק (א)
ע"י   סופית  נושאי הבקרה נקבעיםנושאים לבקרה נושאית ומקצועית. 

 פיקוד האגף.

. את הבקרה  ה יותר מהבקרה המקצועיתהבקרה הנושאית רחב (ב)
הנושאית מבצעת ק' הבקרה האגפית וקצינים נוספים במחלקת תכנון 

 אמ"ש. 
 

 בקרה מקצועית (21

לאור הצעות לנושאים נושאי הבקרה המקצועית נקבעים ע"י  ר' האגף  (א)
 שהוגשו ע"י ראשי המחלקות.

הבקרה המקצועית מתבצעת בהתאם לתכנון ובהלימה לנושאים  (ב)
 המפורטים במתווה הביקורת הארצי.  

את הבקרה המקצועית מבצעים קציני המחלקות באמ"ש. ריכוז הבקרות  (ג)
 מתכללת הבקרות לדוח מסכם.מועבר לק' הבקרה האגפית והיא 

מחלקת תכנון באמ"ש מבצעת פיקוח על מימוש הבקרות בהתאם לתכנון  (ד)
 באמצעות סטטוסים חציונים שמקיימת.

 

 בקרה כללית 1 תהליכית (22

לקראת תחילת שנת עבודה מתקיים דיון בראשות רמ"ח תכנון  (א)
קביעת נושאי הביקורת  ובהשתתפות נציגי המחלקות שמטרתו
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אים שעולים בדיון מוצגים לראשת האגף ולאחר הנושהתהליכית. 
 אישורה נקבעת תבנית הביקורת התהליכית של אמ"ש.

ח ועל פי פורמט בקרה תהליכית המתקבל ממדור וכל בקרה מסוכמת בד (ב)
 ביקורת ארצי. 

וסגנה ולאחר  רת לעיון  ר' האגףבטיוטת דוח הביקורת האגפית מוע (ג)
 מועברת למדור ביקורת ארצי. םאישור

 

 פתע בקרת (29

נושאי בקרת הפתע מתוקפים מול ראשי המחלקות באמ"ש ומאושרים  (א)
 ע"י ראש האגף. 

הפתע שמקיים מדור ביקורת בקרת הפתע מבוצעת במסגרת ביקורת  (ב)
בדומה לבקרה התהליכית(. מטבע הדברים ההערכות המוקדמת ארצי )

לבקרת הפתע מצומצמת וזאת בשל העדר האינפורמציה בנוגע ליחידה 
ק בסמוך לביצוע הבקרה מתבררת זהות היחידה המבוקרת )ר

 המבוקרת(. 

את הבקרה מבצעת קצינת הבקרה האגפית תוך הסתייעות בקציני  (ג)
קצינת מיד עם היודע זהות היחידה המבוקרת ) המחלקות השונות באגף

קשר עם המחלקות השונות על מנת לקבל נתונים הבקרה יוצרת 
 . (רלוונטיים לבקרה ביחידה

צאו בבקרה מרוכזים ע"י ק' הבקרה לטיוטת דוח הליקויים שנמ (ד)
 המועברת לאישור ס' ר' האגף. 

ר ביקורת עם קבלת אישור ס' ר' האגף מועברת טיוטת הדוח למדו (ה)
 ש.ארצית בהתאם לפורמט הנדר

 

 רת מעקב ומעקב אחר תיקון ליקוייםקב (22

מסתיים בטבלת ריכוז מחלקת תכנון כל דוח בקרה המטופל ע"י  (א)
 ממצאים. 

באמצעות מערכת  מתבצעתיקון ליקויים  מעקב אחר המקריםבמירב  (ב)

 ( והתיקון מבוצע בסמוך לאיתור הליקוי.erpהמחשוב )
 

 פיקוח ובקרת יחידת הבקרה האגפית לגבי עמידת המחלקות בדרישות  (22

פיקוח לגבי מימוש תוכנית הבקרה שהועברה  מחלקת תכנון מבצעת (א)
 . מחלקות אליה בתחילת השנה מה

מערכת הממוחשבת ובאמצעות קבלת דווח הבאמצעות הבקרה מבוצעת  (ב)
 סטטוס חציוני מהמחלקות.

 

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (26

רמ"ח תכנון מגיע למשרד  האמ"שכל דוח חיצוני הנוגע למחלקות  (א)
 פיקוד האגף. ממצאי הדוח מועברים לעיון קצינת הבקרה לטיפול

 ולהתייחסות ראשי המחלקות.
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פונה למחלקה אשר  קצינת הבקרהריכוז המענה לדוח מופקד בידי  (ב)
המענה המתקבל נבחן מבחינת  התאמתו המלאה נוגעת לקבלת מענה. ה

מועבר לאישור  ר'  שאושר ע"י קצינת הבקרההמענה לממצא המדובר. 
 האגף. 

 האגף השתכנע כי המענה עונה לנדרש ואין במענה סתירות 'רשרק לאחר  (ג)
 כמענה האגף.ארצית  מדור ביקורתלואי דיוקים מועבר המענה המאושר 

 

 פעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי האגף בתחום הבקרה (27

לא מבוצעות פעולות סדורות מטעם מחלקת תכנון להעמקת מקצועיות 
 קציני המחלקות בתחום הבקרה.

 

 מאח"
 

 מבנה ארגוני (25

תקן רפ"ק. הקצינה כפופה ישירות הדרגת פועלת לבדה .  מאח"ק' בקרה  (א)
 .מלסגן ראש אח"

 -תפקיד הבקרהלבתפקידים נוספים באגף  תק' הבקרה משמש   (ב)
רפרנטית תחקירים, אבטחת מידע, שיפור השרות, אישור עבודה נוספת 

 טרתי, טיפול בקבו"ד, תיקוף נהלים.שלבכירים הפורשים מהשרות המ

  קיים ופועל קצין בקרה בתקן 299לה"ב יחידת ראוי לציין כי במסגרת  (ג)
 .299יחידת להב"ב הנוגעות לטפל בבקרות מבקרות ו המקיים

  

 מבאח"תכנון עבודת הבקרה  (23

ק' בסמוך לסיום שנת העבודה החולפת ולקראת שנת העבודה החדשה,  (א)
רשימת נושאים המוצעים על  מאח"ראש סגן מעלה בפני הבקרה 

   החטיבות השונות באגף כמתאימים לבקרה מקצועית ולבקרה נושאית.

רשימת הבקרות הנושאיות והמקצועיות המאושרת ביחד עם רשימת  (ב)
הבקרות התהליכיות ובקרות הפתע המוכתבות על ידי מדור ביקורת 

  .מאח"ארצית מהווים את תוכנית הבקרות של 

ראוי לציין כי תוכנית העבודה לתחום הבקרות כוללת כמות בקרות  (ג)
 ארצי.  ר מזו שמחויבת על פי מתווה מדור ביקורתגדולה יות

עיון בתוכנית הבקרה האגפית מעלה כי כלל הבקרות הנדרשות על פי  (ד)
ובכלל זאת בקרות  מאח"בתוכנית  ותמתווה מדור ביקורת ארצי מופיע

במסגרת בקרת מדור  מאח"הפתע והבקרות התהליכיות שמקיים 
 ביקורת ארצי.

בקרות שמבצעים –תוכנית הבקרה האגפית כוללת רק בקרות "חוץ"  (ה)
גורמי האגף במחוזות וזאת על מנת לאפשר למבוקרים הערכות 

 מוקדמת. 
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 ותהמלצ

  הביקורת ממליצה כי לקראת שנת העבודה הקרובה, ק' הבקרה
כנית בקרות שנתית הכוללת את כלל הבקרות האמורות האגפית תגבש ת

 :במהלך השנה הקרובהלהתבצע באגף 
o המבוצעות ע"י גורמים מחוץ לאגף ליחידות  רות "חוץ"וקיב

 )לדוגמא מבקר המדינה, מדור ביקורת ארצי(. האגף
o המבוצעות ע"י גורמי האגף ליחידות מחוץ לאגף  חוץ יקורותב

 .במחוזות
o .בקרות "פנים" המבוצעות ע"י גורמי האגף ליחידות האגף  

 היה חלק ימימוש תוכנית הבקרות  מעקב אחר הביקורת ממליצה כי
אשר גם יעביר דווח תקופתי בנוגע תחומי עיסוק  ק' הבקרה האגפי מ

   לפיקוד האגף.  למימוש התוכנית,
 

 בקרה כללית 1 תהליכית (61

 שמנהלמשולבת בבקרה התהליכית  מ"אחהבקרה התהליכית שמקיים  (א)
 מדור ביקורת ארצי. 

גבי תהליכי אינו מקיים בקרות תהליכיות פנימיות ל מ"אחפיקוד ה (ב)
   הכפופות לו. ,400ולה"ב  החטיבות ותמטב ,העבודה

במחלקות ובמדורים  "החטיבות מקיימות בקרה המכונה "בקרת מפקד (ג)
זו אינה על פי פורמט הבקרה הארצית אף שהנושאים משולבים אך 

 בבקרה המתבצעת. 

המדורים והמחלקות כפופים ישירות לראש  מראוי לציין כי באח" (ד)
 החטיבה כך שבקרת ראש החטיבה למדור הינה בקרת מפקד ישיר. 

בסיום כל "בקרת מפקד" קצינת הבקרה האגפית מקבלת  את דו"ח  (ה)
 הבקרה ומיידעת את ס' ר' האגף לגבי ממצאי הבקרה. 

קצינת הבקרה האגפית מתזכרת את  ,שנהכל ברבעון האחרון של ,בד"כ  (ו)
ביחידות שטרם  )ראשי החטיבות לגבי הצורך בהשלמת "בקרת מפקד"

 שבסוף השנה לא נותרים פערים. זאת( כך השלימו 

 מעקב תיקון ליקויים שעלו ב"בקרת מפקד" מבוצע ע"י החטיבות. (ז)

במסגרת מדור ביקורת ארצי  מ"אחאת הבקרה התהליכית שמקיים  (ח)
ומדורי קרה בסיוע  גורמים מקצועיים ממחלקות הבלה קצינת מובי
 משולבת בבקרה התהליכית.המבצעים בקרה מקצועית  מאח"

המתקיימות תחת  מאח" ביקורתלגבי מעקב אחר תיקון הליקויים  (ט)
 מדור ביקורת ארצית מבוצע ע"י מדור ביקורת ארצית. ניהול

 
 

 המלצה
של ראש  פנימית בניית מתווה לביצוע בקרה תהליכיתהביקורת ממליצה על 

ושילוב הבקרות הפנימיות בתוכנית  400ולה"ב  מ"אח חטיבותב מאח"
 .מ"אחהביקורת השנתית של 
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 בקרה נושאית (61

ומובאים בפני  מחטיבות האח"נושאי הבקרה הנושאית מוצעים ע"י  (א)
 לאישור.  מ"חאפיקוד ה

הבקרה הנושאית עוסקת בתחומים שבמוקד העניין של האגף והציבור  (ב)
 שרותי זנות,  חומרי בערה והצתה. פרסוםכגון 

 לאחר קבלת אישור פיקוד האגף הרשימה מועברת למדור ביקורת ארצי.  (ג)

עם פרסום נושאי הביקורת השנתית של מדור ביקורת ארצית מוכללים  (ד)
נותרו מחוץ ו מהוצעו ע"י אח"הנושאים ש מבתוכנית הבקרות של האח"

 לתוכנית הביקורות של היבת"צ.

שאית מבוצעת בד"כ ע"י מדור חקירות שבתחומו נופלים הביקורת הנו (ה)
 .מנושאים כלליים רבים בתחום האח"

הביקורת הנושאית כוללת איסוף נתונים ו"ירידה לשטח" לצורך קיום  (ו)
 ראיונות עם בעלי תפקידים בנושא המבוקר.

 מסוכמת לדוח הכולל טבלת ממצאים להתייחסותנושאית כל בקרה  (ז)
גפית וזו מדווחת הממצאים העיקריים לס' ומועברת לקצינת הבקרה הא

 ראש האגף. 

 .מבצע הבקרהתיקון ליקויים מבוצע ע"י  רמעקב אח (ח)
 
 

 בקרה מקצועית (62

ומאושרים ע"י  מ"אח חטיבותנושאי הבקרה המקצועית מוצעים ע"י  (א)
 .  מ"אחפיקוד ה

הבקרה המקצועית מבוצעת ע"י קציני המטה המקצועיים במסגרת  (ב)
 שמתקיימת ביחידות בניהול מדור ביקורת ארציהבקרה התהליכית 

  .מ ביחידות מחוץ לאגףוכבקרות מקצועיות עצמאיות של אח"

ק' הבקרה  מבצע הבקרה.ליקויי בקרות מקצועיות נעקב ע"י תיקון  (ג)
האגפי מעורב ע"י החטיבות בתחום הבקרה המקצועית רק במידה וקיים 
קושי לקבל התייחסות ממבוקר לממצאי בקרה שקיים גורם מקצועי 
בחטיבה. במקרה זה קצינת הבקרה פונה לקצין המטה המקצועי במחוז 

 לקבלת התייחסותו.

לקות במסגרת הבקרה המקצועית נבדקים ע"י הגורמים המקצועיים במח (ד)
 תיקי חקירות  במטרה לאתר ליקויים ולהביא לתיקונם.  מומדורי אח"

מתאפיינת בבחינת נושאית , בשונה מהבקרה ההמקצועיתהבקרה  (ה)
בוחנת טיפול ו תחום מקצועי צרהטיפול שבוצע בתיקים הנוגעים ל

    מקצועי של היחידה המבוקרת בתיקים באופן כללי.

 עת קצינת הבקרה האגפית. מועברים לידידוחות הבקרה המקצועית  (ו)

 ליקוייםבסוף כל שנה מכינה קצינת הבקרה האגפית דוח מסכם המרכז  (ז)
 . מבבקרות מקצועיות של גורמי האח"שנמצאו חוזרים 
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נעקב ע"י  םמימוש ,מבמידה וניתנות הנחיות לפעולה מצד פיקוד האח" (ח)
 קצינת הבקרה האגפית.

 
 המלצה

  יחידהה תחויב ביחידות השונות,בתום בדיקת התחום המקצועי מומלץ כי 
מבצעת הבקרה המקצועית לסכם ממצאי הבקרות שביצעה ביחידות 

לק' והמלצות לשיפור השונות ולהעביר סיכום הלקחים והממצאים 
 הבקרה.

 .מומלץ לבצע ביקורת תהליכית פנימית באגף 
 

 בקרת פתע (69

בקרת הפתע מבוצעת במסגרת "בקרת חוץ " בלבד כחלק מביקורת פתע  (א)
 .מדור ביקורת ארצישמוביל 

התייחסות לבקרת פתע פנים אגפית וזו לא בוצעה  מ"אחאין בתוכנית  (ב)
 עד עתה. 

  המלצה
ת הפתע ות פתע "פנימית" בתוכנית העבודה וביצוע בקרובקר מומלץ לכלול

  .במתכונת מותאמת מ"אחביחידות 

 בקרות מיוחדות (62

בקרות מיוחדות מבוצעות במסגרת הבקרות המקצועיות שמקיימות  (א)
 יחידות האגף. 

במידה וראש האגף או סגנו מוצאים לנכון לבדוק נושא מסוים הנושא   (ב)
 מוכלל בבקרת המקצועיות שמבצע הגורם המקצועי הרלונטי. 

 מימוש הנחית הפיקוד. המוודאקצינת הבקרה  (ג)

 

 תיקון ליקוייםבקרת מעקב ומעקב אחר  (62

סטטוס תיקון  ת דווחאחת למספר חודשים, קצינת הבקרה האגפית מ (א)
. במסגרת ישיבת ראשי חטיבות )בראשות ס' ראש האגף(ליקויים 

מוצגים ממצאים עיקריים שעלו בבקרות חיצוניות לנוכחים בישיבה 
 מדווח.ליקויים וסטטוס תיקון 

פיקוד האגף לגבי ות אחר מימוש הנחיקצינת הבקרה גם מקיימת מעקב  (ב)
 .תיקון ממצאים

ע"י קציני המטה המקצועיים  המעקב אחר תיקון ליקויי בקרה שבוצע (ג)
ע"י מדור ביקורת ארצי  מתקיימת מדור ביקורת ארצי  תבמסגרת בקר

 בלבד.
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 בדרישות  חטיבותהבקרה האגפית לגבי עמידת הקצינת פיקוח ובקרת  (66

 . בלבד בקרות "חוץ"מצוינות    מבתוכנית הבקרות השנתית של אח" (א)

מעקב אחר ביצוע הבקרות המקצועיות והנושאיות בהתאמה לתכנון  (ב)
סטטוס ביצוע דרך של קבלת בהאגפית קצינת הבקרה נעשה ע"י 

ביקורת  ותחדוובאמצעות מעקב אחר  ,מחטיבות האגף הבקרות
  בסיום כל בקרה.על ידי החטיבות אליה  יםשמועבר ים מפורט

מאזכרת קצינת הבקרה את החטיבות בנוגע לקראת כל סוף שנת עבודה  (ג)
 בחטיבות.  "בקרת מפקד" בהשלמתצורך ל

לא ק' הבקרה האגפית בידי תוכנית בקרות פנימית קיומה של בהעדר  (ד)
 מעקב אחר ביצוע בקרות בהתאמה לתכנון.  מתקיים

 

 ותהמלצ

 "תוכנית בקרות להכין  מהביקורת ממליצה להנחות חטיבות האח
תוכנית לקצינת הבקרה האגפית לקראת כל שנת להעביר הו "פנים"

 עבודה.

  הביקורת ממליצה כי קצין הבקרה האגפי יקיים בקרה לגבי מימוש
 תוכנית הבקרות החטיבטיות.

   

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (67

הבקרה . הדוח מועבר  נתמטופל ע"י קצי מ"אחהנוגע לביקורת כל דוח  (א)
 לצורך קבלת התייחסות. מ"אחהשונים בהמקצועיים לגורמים 

בקרת איכות שקצינת הבקרה מקיימת עם קבלת ההתייחסות ולאחר   (ב)
עם  .מ"אחראש סגן מענה מועברים הממצאים וההתייחסויות לעיון ל

 מועבר המענה למדור ביקורת ארצית. מקבלת אישור ס' ראש אח"

עיקרי ממצאי בקרות חוץ מדווחים על ידי קצינת הבקרה האגפית  (ג)
במסגרת ישיבות ראשי החטיבות  ובמסגרת זו גם מוצג סטטוס תיקון 

 הליקויים לגבי ממצאים אלה. 
 

 בתחום הבקרה מ"אחפעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי  (65
נת עובר הדרכה לנושא הבקרה ע"י קצי באגףכל קצין חדש הנכנס לתפקיד 

 הבקרה לגבי כלי הבקרה והשימוש בהם. 

ים פיזיים( המקשים על ביצוע עפערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצ (63
 התפקיד.

לדברי קצינת הבקרה האגפית לא קיימים פערים באמצעים או הרשאות 
 המקשים על ביצוע התפקיד.
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 את"ל
 

 מבנה ארגוני (71

 היה כפוף ישירות לסגן ראש את"ל. לבקרה את"עד לאחרונה ק'  (א)

שונה המבנה הארגוני  באגף השנה בוצע רה ארגון באת"ל  ובעקבותיו  (ב)
 ובכלל זאת תחום הבקרה. 

בתקן  בדרגת רפ"ק ועוזרתקנים )ק' בקרה  2מונה חולית הבקרה כיום  (ג)
באת"ל. על המדור  רמ"ד מטה ותכנון לוגסטי(  ופועלת תחת רס"ב

 ראש את"ל.ומעליו  מטהרמ"ח ממונה 

 ק' הבקרה פועל מול קציני תאום במחלקות האת"ל. (ד)
 

 ל"אתתכנון עבודת הבקרה ב (71

" העבודה בתחום הבקרות לשנה הנוכחית. לביקורת הוצגה "תוכנית (א)
ללא כל פירוט  ביצוע הבקרות השונות גאנט  הינה למעשה ה"תוכנית"  

בגאנט  מופיעות כל הבקרות האמורות להתבצע בהתאם   או הסבר נוסף.
מקצועיות, נושאיות  להנחיות מדור ביקורת ארצית ובכלל זאת בקרות

ת מדור ול במסגרת בקר"אתבצע הפתע והתהליכיות שמובקרות ה
 ביקורת ארצית.

תוכנית הבקרה השנתית כבר הוכנה. ו , ק' הבקרה נכנס לתפקידבעת ש (ב)
בכוונת ק' הבקרה לשתף את מחלקות  לקראת שנת העבודה הבאה

 , לקבל מהםביעת הבקרות הנושאיות והמקצועיותהאת"ל בדרך ק
בסיום  בפני ראש האגף לאישור.להביאם הצעות לנושאי בקרות ו

, ה מפורטת הכוללת את גאנט הפעילותהתהליך תוכן תוכנית עבוד
הבקרה והנחיות )נגזרת תוכנית מדור ביקורת ארצית ודגשי  תבניות
 את"ל(

 

 בקרה כללית 1 תהליכית (72

הבקרה התהליכית מתקיימת בשני אופנים, האחד כבקרת "חוץ"  (א)
האחרת בקרה פנימית, . (מדור ביקורת ארצי מקיים)משולבת בביקורת ש

המכונה "בקרת ראש את"ל1בקרת מפקד" ובמהלכה מבוקרת עבודת 
   המחלקות באת"ל.

לבקרה  פורמט הבקרה הארצית את"בקרת המפקד" אינה תואמת  (ב)
 משולבים בבקרה המתבצעת. הנדרשים אף שהנושאים  תהליכית

כל בקרת מפקד נמשכת כחודש ימים במהלכה נבדקים נושאים  (ג)
ם של המגזרים באת"ל וכן תהליכי העבודה במחלקה. בקרת ימקצועי

  תחום תהליכי העבודה  נעשית ע"י חולית הבקרה האגפית.

לבקרה האגפית כל מבקר  ,בקרהביצוע הל בתום התקופה שהוקצתה (ד)
מצגת ממצאי הבקרה תוך סימון ליקויים הדורשים התייחסות. חולית 

וזו מועברת במייל  ודההבקרה מתכללת מצגות אלה למצגת אגפית אח
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בלא שמתקיים סיכום לבקרה ע"י ראש האגף או ללשכת ראש האגף 
 .סגנו

 0הכוללת  "המטהמחלקת "הבקרה משתייכת ל חוליתכי ראוי לציין  (ה)
 כאשר הביקורת הינה אחת מהם.  מדורים 
תר " של האגף מחלקת המטה ממוקמת ברמה זהה לימבנהב"עץ ה

 . את"למחלקות ה
 האמור לבצע בקרעל פי תוכנית הבקרות האגפית קצין הבקרה 

 .ומחלקות ובכלל זאת לרמה הממונה עליכלל הלתהליכית 

מעקב אחר תיקון הליקויים שצוינו ב"בקרת המפקד" מנוהל ע"י חולית   (ו)
 הבקרה האגפית ומבוצע ע"י המבקרים. 

 
 ותהמלצ

  שימוש בתבנית מומלץ כי במסגרת בקרת המפקד ביחידות האת"ל יעשה
כבסיס לביקורת  )מופיע במתווה מדור ביקורת ארצית( תהליכית ביקורת

 .התהליכית

  התהליכית תתקיים שיחת סיכום בראשות ראש מומלץ כי בסיום הבקרה
. מעקב אחר סגל היחידה המבוקרתהאגף או סגנו ובהשתתפות המבקרים ו

מימוש הנחיות שניתנו בשיחת הסיכום יהיה חלק מתפקיד ק' הבקרה 
 האגפי. 

 .הביקורת ממליצה כי תחום הבקרה יוכפף ישירות לפיקוד האגף 
 
 

 בקרה מקצועית (79

לתפקידו בתחילת השנה לאחר שנושאי  קצין הבקרה האגפי נכנס (א)
הבקרות המקצועיות כבר שובצו בתוכנית העבודה. בכוונת קצין הבקרה 

בקרה המקצועית. ה את המחלקות בקביעת נושאי ישתףלהוביל מהלך ש
כל  מחלקה תציע נושאים לבקרה בתחום עיסוקה. רשימת הנושאים 

בתוכנית תובא בפני ראש האגף לאישור ועם קבלת האישור תשובץ 
 הבקרות השנתית.

בשנת העבודה הנוכחית הבקרות המקצועיות שצוינו בתוכנית העבודה  (ב)
 מבוצעות כמתוכנן )אף כי לעיתים יש שינוי במועד הביצוע(. 

בכל מחלקה נקבע "קצין תאום" העומד בקשר עם ק' הבקרה האגפי.  (ג)
 הבקרות המקצועיות מבוצעות ע"י המחלקות המקצועיות באגף. 

מסוכמת בדוח המציין במודגש את הליקויים שאותרו בבקרה כל בקרה  (ד)
 והדוח מועבר לעיון ק' הבקרה האגפי. 

בתחילת כל חודש ק' הבקרה מפיץ לגורמי האגף סטטוס ביצוע בקרות  (ה)
 כולל בקרות מקצועיות. בקרת תיקון ליקויים מבוצעת על ידי המבקר.

חס לבקרה מתיי ת עיון בדוחות בקרה מעלה כי כל דוח בקרה מקצועי (ו)
מבחינת  נושא המקצועיאין דוח מסכם ל  אחת. שבוצעה ביחידה
 . מעבר ליחידה הבודדת תובנות ומסקנות
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 המלצה
הביקורת ממליצה כי בסיום סדרת הבקרות המקצועיות המתוכננות 

 ביחידות, כל מבקר יחויב בכתיבת דוח מסכם לנושא המקצועי המבוקר. 

 

 בקרה נושאית (72

 .בקרות נושאיות אך אלה לא בוצעו 2תוכננו  בשנת העבודה הנוכחית (א)

לשתף את מחלקות  בכוונת ק' הבקרהלקראת שנת העבודה הקרובה,   (ב)
רשימת  ביאהאת"ל בתהליך גיבוש ההצעות לביקורת הנושאית ולה

  ההצעות לאישור פיקוד האגף.

בקרת הבאה תהיה  הבקרה הנושאיתבכוונת ק' הבקרה להביא לכך ש (ג)
ותבוצע ע"י ק' הבקרה האגפי ועוזרו תוך , בתחום מרכזי ,עומק

 . )בהתאם לנושא שיקבע(הסתייעות בגורמי מקצוע באגף 
 

 בקרת פתע (72

" בלבד כחלק במסגרת "בקרת חוץ האת"לית מתקיימתבקרת הפתע  (א)
  מביקורת פתע שמוביל הסמפכ"ל באמצעות מדור ביקורת ארצית. 

בתחום התייחסות לבקרת פתע פנים קיימת  ל"אתבקרות בתוכנית  (ב)
 . "אבטחת מידע בלבד" המבוצעת על ידי קצין הבקרה האגפי

 
  ההמלצ

פעילות הבקרה המתקיימת באגף יקבע תוכנית הביקורת ממליצה כי ב
מקום לבקרת פתע פנים אגפית. הדבר נכון במיוחד לאור המאפיינים 

 המיוחדים של האגף החולש על  יחידות אופרטיביות.
 

 בקרות מיוחדות (76

את"ל מבצע קצין הבקרה האגפי בקרות מיוחדות בהנחיית ראש  (א)
בתחומים שונים כגון בקרות בעת מבצעים רחבי היקף )"מגן כחול", 

  "חגי תשרי" ועוד( , אבטחת מידע, מאגרי מים בשימוש משטרת ישראל.

לראש   מחלקת המטהכל בקרה מסוכמת בדוח המועבר באמצעות ראש  (ב)
 האגף.

 םבקרת מעקב ומעקב אחר תיקון ליקויי (77

)למעט בקרה מסוג  בקרת תיקון ליקוייםעד לא מכבר לא בוצעה באגף  (א)
. בהנחיית ראש האגף החלה השנה זה המתבצעת במחלקת תחבורה(

 בקרת תיקון ליקויים.

מעקב אחר תיקון ליקויים מבוצע ע"י כל גורם שביצע את הבקרה  (ב)
 הנוגעת ובריכוז קצין הבקרה האגפי.  

מעקב אחר כלל הביקורות1בקרות קצין הבקרה האגפי מנהל טבלת  (ג)
שהסתיימו , הממצאים שעלו בהם וסטטוס תיקון הליקויים )טבלת 

  .תיקון הלכל ממצא בטבלא צמוד תאריך יעד להשלמת  "רמזור"(.
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דווח קצין הבקרה לגבי סטטוס תיקון הליקויים מועבר לראש מחלקת  (ד)
 המטה.

מבצע  , בחלק מהמקרים קצין הבקרהעל מנת לבחון תיקון הליקוי (ה)
וזאת בנוסף למעקב  בקרת מעקב ביחידה שבה בוצעה הביקורת בעבר

. כך לדוגמה התבצעה בקרת מעקב בתחום הזמנת לינות בטבלה
 במשטרת ישראל ובתחום המטבחים.

רת מדור וקיבמסגרת בשהתקיימה מעקב אחר תיקון ליקויי בקרה  (ו)
 ע"י מדור ביקורת ארצית בלבד.תבצע ביקורת ארצית מ

 

 בדרישות  מחלקותהבקרה האגפי לגבי עמידת ה ןפיקוח קצי (75

קצין הבקרה האגפי מקיים מעקב חודשי אחר מימוש תוכנית הבקרות  (א)
 האגפית. 

ביצוע בקרות תחום בכל בקרת מפקד במחלקות האגף נבדק גם   (ב)
 במחלקה.

 

 טיפול בבקרות גורמי חוץ (73

 מטופל ע"י קצינת הבקרה .  ל"אתכל דוח הנוגע ל (א)

לצורך קבלת  ל"אתהמקצועיים השונים ב הדוח מועבר לגורמים (ב)
 התייחסות.

 ,עם קבלת ההתייחסות ולאחר בקרת איכות המענה שמבצע ק' הבקרה  (ג)
עיון וההתייחסויות, באמצעות מחלקת המטה, ל מועברים הממצאים

 . ל"אתסגן ראש 

למענה מועבר המענה למדור ביקורת  ל"אתעם קבלת אישור ס' ראש  (ד)
 ארצית.

 

 בתחום הבקרה ל"אתפעילות גורם הבקרה להעמקת מקצועיות גורמי  (51
 ןכל קצין חדש הנכנס לתפקיד באגף עובר הדרכה לנושא הבקרה ע"י קצי

 הבקרה לגבי כלי הבקרה והשימוש בהם. 

 

פערים באמצעים )הרשאות לתוכנות ואמצעים פיזיים( המקשים על ביצוע  (51
 התפקיד.

הבקרה האגפית לא קיימים פערים באמצעים או הרשאות  ןלדברי קצי
)קצין  למעט הכשרה לתפקיד ברמה הארציתיצוע התפקיד המקשים על ב

 .(קיד וטרם עברו הכשרה לנושא הבקרהיחסית בתפ יםהבקרה ועוזרו חדש
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 טבלת ריכוז המלצות להתייחסות .8

 

הסעיף  מס"ד
 בדו"ח

גורם  המלצה
 מתייחס

 לו"ז לביצוע התייחסות

 מחוז ש"י
תבנית ביקורת  מומלץ להכין (2ב .1

מחוזית לבקרה 
כללית1תהליכית הנגזרת 
ממתווה הביקורת הארצי 
והדרכת הבקרים במגזרי 
המחוז השונים לגבי השימוש 

 בתבנית במהלך הביקורת

 י"עפ רמזור ג"ע תבנית קיימת סממ"ז ש"י
 לקראת הצורך במידת. מגזרים

 י"ועפ 2115 העבודה שנת
 הארצית מהביקורת המתווה

 .מחוזית ביקורת תבנית תוכן

 ינואר
2115 

הקבת"צ  מומלץ לשלב (2ב .2
בביקורת כמבקר וזאת על מנת 
לאפשר בקרת התנהלות 
היחידה כמכלול ולא רק 
כאוסף של מגזרים. במסגרת 
בקרת הקבת"צ יבדקו תהליכי 
העבודה ברמת פיקוד היחידה 
המבוקרת ובכלל זאת תוכנית 
עבודה אינטגרטיבית, פיקוח 
ובקרה, שגרת מטה, הפעלת 
הכוח ויתר הנושאים הנדרשים 

 הליכיתבביקורת ת

 בביקורת ישולב צ"הקבת סממ"ז ש"י
 2115 העבודה בשנת כמבקר

 היחידה התנהלות לביקורת
 תהליכי לבדיקת כמכלול
,  היחידה פיקוד ברמת העבודה

 ישולב והנושא ובקרה פיקוח
 .השנתית העבודה בתוכנית

 החל
 מינואר

2115 
 י"עפ

 גאנט

מומלץ כי בכל שנה, כחלק  (7ב .0
להכנת מהערכות הקבת"צ 

תוכנית העבודה השנתית של 
היחידה תועבר מטעמו דרישה 
לקבלת תוכנית הבקרות של 

כל אחת מיחידות המחוז.  
תוכנית זו תיבדק ע"י הקבת"צ 
לצורך בחינת עמידתה 
בדרישות ובמידת הצורך 
תידרש היחידה להכניס 

 בתוכנית שינויים.

 י"עפ ומטופל מבוקר הנושא סממ"ז ש"י
 המחוזית העבודה תוכנית

 ומול ז"הסממ מול המתכללת
 צ"הקבת י"ע ויבוקר היחידות
 .המחוזי

 ינואר
2115 

מומלץ כי תחום הבקרה יבדק  (7ב .4
במסגרת הביקורת התהליכית 
המחוזית כחלק מהנושאים 

הנבדקים ע"י הקבת"צ  
 .בבקרה זו

 תוך בשוטף מבוצע הנושא סממ"ז ש"י
 .ובקרה פיקוח

 ינואר
2115 

 מחוז חוף
מומלץ כי לקראת כל שנת  (19ב .5

עבודה תועבר דרישה 
מהקבת"צ לקבלת תוכנית 

תוכנית  -בקרות מכל מגזר
המציינת נושאי בקרה, יחידות 

 ומועד מתוכנן לבקרה.
 

 

 לרפרנטים דרישה הועברה סממ"ז חוף
 תוכנית צ"לקבת להעביר במחוז
 בקרה נושאי המציינת בקרות
 . מתוכנן ומועד
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הסעיף  מס"ד
 בדו"ח

גורם  המלצה
 מתייחס

 לו"ז לביצוע התייחסות

מומלץ כי תבוצע הדרכה  (19ב .6
לרפרנטים המגזריים במחוז 
על מנת להבהיר הציפיות 
מבקרה מקצועית והשוני בין 
דוח בקרה לבין דוח סטטוס 

 תקופתי. 

 הסבר במחוז רפרנטיםל הופץ סממ"ז חוף
 מהבקרות הציפיות לגבי

 .המקצועיות

 

מומלץ לשלב הקבת"צ  (12ב .7
בביקורת התהליכית כמבקר 

ודה ברמת העבהבודק תהליכי 
פיקוד היחידה המבוקרת 

תוכנית עבודה אינטגרטיבית, )
פיקוח ובקרה, שגרת מטה, 
הפעלת הכוח ויתר הנושאים 
 הנבדקים בביקורת תהליכית(.

 10 כיום המונה במחוז מדובר סממ"ז חוף
 .מטה יחידות ובנוסף תחנות

, בקרות בנושאי מטפלת צ"קבת
 תיקי,  פניות1  ציבור תלונות

 – שפיטה וגיליונות ד"קבו
 .המבקר ח"מדו כעולה
 חוף במחוז אלו בימים, בנוסף

 ". רזים" מרחבים 2 מוקמים
 התחנות על הבקרות נושאי
 הסדרת בתהליך לדיון יועלה
 . מטות

 

 

מומלץ כי בכל שנה, כחלק  (17ב .8
מהערכות הקבת"צ להכנת 
תוכנית העבודה השנתית של 
יחידת יועמ"ש קבת"צ תועבר 

הקבת"צ דרישה מטעם 
לקבלת תוכנית הבקרות של 

כל אחת מיחידות המחוז.  
בת"צ תוכנית זו תיבדק ע"י הק

לצורך בחינת עמידה 
 בדרישות. 

   .7 סעיף תגובה ראה סממ"ז חוף

מומלץ כי במסגרת הבקרה  (17ב .2
הכללית שמקיים הממ"ז 
יבוקרו גם תוכניות הבקרה של 
היחידה ואופן מימוש הבקרות 

לתוכנית ע"י מפקד בהתאם 
 היחידה המבוקרת.

  .7 סעיף תגובה ראה סממ"ז חוף

 מחוז צפון
הביקורת ממליצה כי בנוסף  (22ב .10

לפיקוח המבוצע על ידי קצינת 
הבקרה המחוזית בנוגע 
לעמידה בנושאים הכלולים 
בתוכנית הבקרה ובמספר 
הבקרות המינימלי הנדרש 
יבוצע גם פיקוח על  איכות 

 ביצוע הבקרה המקצועית. 

הוא הגורם  הגורם המקצועי סממ"ז צפון
הקצינה מפקחת  המבקר.

ויכולתה על כמיטב ידיעתה 
איכות הבקרה )כך גם נאמר 

 בביקורת(.
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הסעיף  מס"ד
 בדו"ח

גורם  המלצה
 מתייחס

 לו"ז לביצוע התייחסות

 מחוז מרכז
הביקורת ממליצה לפיקוד  (92ב .11

מחוז מרכז לקבוע קצין בקרה 
בתקן אשר ירכז את נושא 

 הבקרות במחוז. 

סממ"ז 
 מרכז

 המחוז פיקוד י"ע ייבחן הנושא
 .החדש

 

הביקורת ממליצה למחוז  (97ב .12
מרכז לאמץ את מתכונת מדור 
ביקורת ארצי ל"ביקורת 
תהליכית משולבת" 
המתקיימת ברמה הארצית 

 במטה מחוז. 

סממ"ז 
 מרכז

 לתכני בהתאם פועל המחוז
. ק"יב י"ע המופצת הבקרות

 לפיה המחוזית הבקרות תכנית
 על מבוצעת תהליכית ביקורת

 אושרה אף בלבד המרחב רמת
 . ק"היב י"ע

 

הביקורת ממליצה כי מעקב  (93ב .10
אחר תיקון ליקויי הבקרה 
יבוצע על ידי קצין הבקרה 
המחוזי לגבי כלל הליקויים 
שאותרו בבקרה )ולא רק 
המקטע התהליכי כפי שמבוצע 

 כיום במחוז(.

סממ"ז 
 מרכז

 תיקון בדבר מעקב נערך
 ק"היב בקרות של ליקויים
 בקרות, תהליכיות בבקרות

 כפי, פתע ובקרות מקצועיות
 הבקרות תכנית פ"ע שמתחייב
 .  ק"יב ומתכונת

 מעבר בקרות שבוצעו ככל
 המטה קציני באחריות לנדרש

 ולתיקון למעקב לדאוג שבמחוז
 .אחריותם בתחום הליקויים

 

 מחוז דרום
הביקורת ממליצה כי במסגרת  (22ב .14

המעקב אחר ביצוע בקרה 
מקצועית של המחוז, יונחה כל 
קצין מקצועי המבצע בקרה 
לסכם את ממצאי הבקרות 
שביצע במספר יחידות בדוח 
ובו יפורטו לקחים ותובנות 
ברמת מחוז1מרחב בנושא 

 המקצועי המבוקר. 

סממ"ז 
 דרום

 .מקובלת ההמלצה
 שנת במהלך תגובש היישום דרך

 תוכנית במסגרת 2115 העבודה
 .המחוזית הבקרות

 

הביקורת ממליצה על הכללת  (26ב .15
נושא תהליכי העבודה של 
פיקוד המרחב במסגרת בקרת 

 .קצין הבקרה המחוזי

סממ"ז 
 דרום

 ותיושם מקובלת ההמלצה
 העבודה משנת החל, בהתאם

 הבקרות ובמסגרת 2115
 .התהליכיות

 

לעדכן הביקורת ממליצה  (26ב .16
תבנית הגשת דוח הבקרה כך 
שתיכלול טבלה המסכמת את 

מצאי הבקרה להתייחסות מ
 .המרחב1תחנה

סממ"ז 
 דרום

 .רעיונית נכונה ההמלצה
 הדורשים הממצאים סיכום
 ירוכזו התייחסות או טיפול

 מסמך1 סיכום1 טבלה באמצעות
 .נפרד

 

מומלץ כי התייחסות המרחב  (27ב .17
ללקויים שנמצאו בבקרה 
תועבר ע"י ק' הבקרה המחוזי 

סממ"ז 
 דרום

 ותיושם מאוד נכונה המלצה
 . בהתאם
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גורם  המלצה
 מתייחס

 לו"ז לביצוע התייחסות

לעיון ואישור המטה המקצועי 
במחוז. בדרך זו תובטח איכות 
המענה ומעורבות הגורם 

 המקצועי בתיקון הליקוי. 
 מחוז תל אביב

הביקורת ממליצה כי כחלק  (61ב .18
מההערכות המחוז לשנת 
העבודה החדשה על קצין 
הבקרה לרכז את  כלל תוכניות 

 הבקרה של יחידות המחוז. 

סממ"ז 
 ת"א

 יחידות כלל של הבקרה תכניות
 תחילת טרם תידרשנה המחוז

 קיום לווידוא העבודה שנת
 חוליית י"ע - כנדרש תכניות

 .המחוזית הביקורת

 

הביקורת ממליצה כי קצין  (61ב .12
הבקרה המחוזי יבצע בקרה 
בנוגע למימוש תכניות הבקרה 
של יחידות המחוז וינחה את 
הרפרנטים לנושא הבקרה בכל 
יחידה מחוזית לדווח  בכל 
רבעון סטטוס ביצוע בקרות 

 במרחב1יחידה מחוזית.

סממ"ז 
 ת"א

 2115 לשנת הבקרה בתכנית
 מול לרבעון אחת סטטוס יבוצע

 פיקוח לצורך במחוז יםהרפרנט
 הבקרות ביצוע אופן על ומעקב

 .כמתוכנן

 

 מחוז ירושלים
הביקורת ממליצה על מתן  (65ב .20

פרק זמן ממושך יותר 
להערכות וזאת בדרך של  
הפרדה מלאה בין בקרת הפתע 

 ובין הבקרה התהליכית. 
 

 מבעוד מופץ הבקרה פורמט ם-סממ"ז י
 כך -המחוז יחידות לכלל מועד

 חודשים יש היחידות שלכלל
 התהליכית לבקרה להתכונן
 .הפתע ולבקרת

 
 -הבקרות בין ההפרדה לעניין

 ובימים הפתע בקרת של החיבור
 מקצועית בקרה שלאחריה
 ולהכניס לייעל נועד תהליכית

 בגאנט בקרות של כפול מספר
 תבוצע זאת עם יחד, השנתי
 בין הפרדה 2115 העבודה בשנת

 .הבקרות

 

הביקורת ממליצה כי במהלך  (65ב .21
הבקרה התהליכית, כבסיס 
לבקרה,  תשמש תבנית מדור 
ביקורת ארצי. במידת הצורך 
יתווספו לתבנית נושאים 
בהתאם לדגשי 

 הממ"ז1סממ"ז.

 העבודה שנת במהלך יבוצע ם-סממ"ז י
2115. 

 
 תכנית בבסיס השינויים כי יוער)

 את לתווך נועדו הבקרה
 המטה לקציני המונחים

 .... (והשטח

 
 
 
 

2018 
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גורם  המלצה
 מתייחס

 לו"ז לביצוע התייחסות

 מג"ב
הביקורת ממליצה כי פיקוד  (76ב .22

מג"ב יקבע קצין בקרה, בתקן, 
 להובלת תחום הבקרה במג"ב. 

 

 והבנת הצורך בחינת לאור ס' מ' מג"ב
, הבקרה טרם עוד הנחיצות

 בקרה' ק לתפקיד קצינה מונתה
 תחום להובלת, חיילית

 .ב"במג הביקורת

 

ממליצה כי יקבע הביקורת  (76ב .20
גורם המטפל בתחום הבקרה 
בכל אחד ממרחבי מג"ב. גורם 
זה יונחה מקצועית ע"י קצין 

 הבקרה של מג"ב .

 זמן פרק בחלוף ייבחן הנושא ס' מ' מג"ב
' ק של אחריותה מימוש ולאחר

 .חיילית ביקורת

 

הביקורת ממליצה כי לקראת  (77ב .24
שנת העבודה הקרובה תוכן 
תוכנית בקרות שנתית למג"ב 
הכוללת בקרות תהליכיות, 
פתע ומקצועיות תוך 
התייחסות בתוכנית לבקרות 

 "פנים" ובקרות "חוץ". 

 י"ע כיום ומבוצע מטופל הנושא ס' מ' מג"ב
 .חיילית ביקורת' ק

 

הביקורת ממליצה כי תוכנית  (77ב .25
הבקרות תגובש בשיתוף גורמי 
המטה ומפקדי המרחבים 

 בהובלת פיקוד מג"ב.
 

  .למעשה הלכה מתבצע הדבר ס' מ' מג"ב

תבנית ביקורת  מומלץ להכין (75ב .26
תהליכית לבקרה 
כללית1תהליכית במרחב מג"ב 
הנגזרת ממתווה הביקורת 
הארצי והדרכת הבקרים 
במרחבי מג"ב ובמטה מג"ב 
לשימוש בתבנית במהלך 

 הביקורת.

 בתחילת הביקורת וקצינת היות ס' מ' מג"ב
 ייבחן זה נושא גם, דרכה

 .וביצוע למימוש

 

הביקורת  מומלץ לשלב ק' (75ב .27
ת של מטה ובביקורת התהליכי

מג"ב כמבקר  וזאת על מנת 
לאפשר בקרת התנהלות 
היחידה המבוקרת כמכלול 
ולא רק כאוסף של מגזרים 

 מקצועיים.

 ע"שנה במהלך, ייבחן הנושא ס' מ' מג"ב
 שונה ב"מג כי לב בשים, 2115

 באופן, אחרים ממחוזות
 .טריטוריאלית שאינה אחריותו

 על אמון הוא שכן, מאגף ושונה
 .הכוח בניין

 

מומלץ כי לקראת כל שנת  (73ב .28
עבודה לדרישת קת"צ מג"ב 
תועבר למשרד יועמ"ש קבת"צ 
תוכנית בקרות מקצועיות מכל 

תוכנית המציינת נושאי  -מגזר
בקרה, יחידות ומועד מתוכנן 

 לבקרה.

 הדרישה, מתקבלת ההמלצה ס' מ' מג"ב
 ובקרה פיקוח, באחריות תצא

 .ב"מג ובקרה פיקוח' ק של
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גורם  המלצה
 מתייחס

 לו"ז לביצוע התייחסות

מומלץ כי בקרת מימוש  (73ב .22
התכנית תבוצע ע"י ק' הבקרה 
של מג"ב אשר יקבל דוחות 
הבקרה וינחה הבקרים לגבי 

 ביצוע הבקרה באופן הנדרש.

 ותבוצע מתקבלת ההמלצה ס' מ' מג"ב
 .בהתאם

 

מומלץ לשלב תוכנית בקרת  (51ב .00
הפתע בתוכנית הבקרות 

מג"ב, בהתאמה  השנתית של
לנדרש על פי תוכנית הבקרות 
שמפרסם מדור ביקורת ארצי, 

 ומימוש התוכנית.

 התוכנית. בשגרה מתבצע הנושא ס' מ' מג"ב
' ק באחריות ותפוקח תשולב

 .חיילית ביקורת

 

מומלץ כי בכל שנה, כחלק  (52ב .01
מהערכות הקת"צ להכנת 
תוכנית העבודה השנתית של 
המשרד תועבר מטעמו דרישה 
לקבלת תוכנית הבקרות של 
כל מרחב ויחידה הכפופה 
למטה מג"ב.  תוכנית זו 
תיבדק ע"י ק' הביקורת לצורך 

 בחינת עמידתה בדרישות. 

 .לעיל 27 הערה ראה ס' מ' מג"ב
 ע"שנה במהלך ייבחן הנושא

2115. 

 

הביקורת ממליצה למטה  (52ב 
מג"ב למנות לאלתר ק' בקרה 
בתקן אשר ירכז את תחום 

 הבקרה בחיל.

  .טופל ס' מ' מג"ב

 אג"ת
הביקורת ממליצה כי לצד  (2ג .02

גיבוש בקרות ה"חוץ"  ינחה 
מדור הבקרה באג"ת  את 
מחלקות האג"ת לביצוע 
בקרות "פנים", ירכז תוכניות 

הפנימיות  של הבקרות 
מחלקות האגף ויעקוב אחר 

 מימוש התוכניות.

 לאורך מתבצעות פנים בקרות ס' ר' אג"ת
 הנושא, להמלצה בנוגע. השנים

 המבנה קביעת לאחר ייבחן
 .באגף הבקרה של הארגוני

 

הביקורת ממליצה על הרחבת  (2ג .00
שיתוף הגורמים המקצועיים 
במחלקות האג"ת בביקורות 
המקצועיות המבוצעות ע"י 

 אג"ת במחוזות ובמג"ב. 

 את לשתף בהמלצה מדובר ס' ר' אג"ת
 נושאיות בבקרות המחלקות

 מטעם שאינן) ומקצועיות
 המחלקות כי יצוין(. ק"יב

 מקצועיות ביקורות מבצעות
 העתידית המתכונת. עצמאיות

 המבנה קביעת לאחר תיקבע
 .באגף הבקרה של הארגוני

 

הביקורת ממליצה לקיים  (2ג .04
מחשב המשלב את מחלקות 
האגף לגבי אופן ביצוע הבקרה 
התהליכית באגף, להבנות את 
מסגרת הבקרה וליישם 

 מחשב יעשה. מקובלת ההמלצה ס' ר' אג"ת
 .זה בעניין
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 במהלך שנת העבודה הקרובה.
הביקורת ממליצה על שילוב  (6ג .05

קצינים ממחלקות האג"ת 
בביקורת הפתע שמקיים 
האג"ת בשטח. בדרך זו יגבר 
הקשר בין המטה לשטח 
ותמומש אחריות הגורם 
המקצועי על הובלת התחום 

 המקצועי עליו מופקד.

 פיסית שולבו מחלקות נציגי ס' ר' אג"ת
. 2111 שנת עד פתע בביקורת

 ומדור השתנתה המדיניות מאז
 תוך בשטח בביקורות נכח בקרה
 באמצעים מידע קבלת

. מהמחלקות טכנולוגיים
 . כמתאימה הוכחה זו מדיניות

 ת"באג ק"היב שילוב לאחר
 .היחידה' ר עם מחשב ייעשה

 

מומלץ להרחיב היקף  (5ג .06
הגורמים המבצעים בקרות 
באגף כך שכל מחלקות האגף 
יקיימו תהליך בקרה סדור 
בנושאים המקצועיים 

 שבתחום אחריותם. 

 פעילויות מבצעות המחלקות ס' ר' אג"ת
 .בקרה

 

מומלץ להסדיר את תהליכי  (5ג .07
הבקרה במחלקות כך שלכל 
מחלקה תהה תוכנית בקרות 
שנתית ולו"ז ביצוע לבקרות 

 שבתוכנית. 

 יש האגף ממחלקות לחלק ס' ר' אג"ת
. מובנית שנתית בקרה תכנית
 אגפית ברמה הנושא מיסוד
 .האגף פיקוד מול אל ייבחן

 

מומלץ לקיים הליך פיקוח  (5ג .08
בקרות ע"י לגבי ביצוע 

המחלקות באגף )בהתאמה 
 לתכנון(

 אל שתיבחן במדיניות מדובר ס' ר' אג"ת
 תכנית שבמסגרת השינויים מול

 ק"היב שילוב לאחר. הסיגמא
' ר עם מחשב ייעשה ת"באג

 .היחידה

 

 את"ן
הביקורת ממליצה כי תוכניות  (21ג .02

הבקרה השנתיות של יחידות 
הכפופות לאגף יועברו לקצין 
הבקרה האגפי, לקראת כל 

 שנת עבודה. 

 תכנית בריכוז די כי סבורים אנו ס' ר' את"ן
' ק בידי המחלקות של הבקרה

 .הבקרה פיקוח

 

 אג"מ
הביקורת ממליצה כי בתום  (25ג .40

בדיקת התחום המקצועי 
ביחידות השונות, יונחה הבקר 
המקצועי להעביר סכום 
ממצאי התחום המקצועי 
והלקחים מהבקרה לק' 

 הבקרה האגפי. 

 עבודה בתכנית תיושם ההמלצה ס' ר' אג"מ
2115. 

 

הביקורת ממליצה כי בתוכנית  (23ג .41
העבודה האגפית תשולב בקרת 

פתע "פנימית" וזו תבוצע  
ביחידות האגף במתכונת דומה 

 לביקורת הפתע החיצונית. 

 ותיושם מקובלת ההמלצה ס' ר' אג"מ
 .2115 עבודה בתכנית
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הסעיף  מס"ד
 בדו"ח

גורם  המלצה
 מתייחס

 לו"ז לביצוע התייחסות

 מנ"ט
מומלץ לבנות מתווה לביצוע  (95ג .42

בקרה תהליכית פנימית 
ושילוב ט "במחלקות מנ

הבקרות הפנימיות בתוכנית 
 ט."הביקורת השנתית של מנ

 יישומה אבל מתקבלת ההמלצה ר' מנ"ט
 וחוצה מורכב ט"מנ בתוך

 נוספת חשיבה תידרש מחלקות
 .לנושא

 

הביקורת ממליצה כי בתום  (21ג .40
בדיקת התחום המקצועי 
ביחידות השונות, תחויב 
המחלקה מבצעת הבקרה 
 המקצועית לסכם ממצאי
הבקרות שביצעה ביחידות 
השונות ולהעביר סיכום 
הלקחים והממצאים לק' 
הבקרה. בדרך זו הידע 
המקצועי שיצטבר יהיה נחלת 
הגורם המקצועי  ולשימוש 

 מנ"ט.

 בממצאים להתמקד בכוונותינו ר' מנ"ט
 שורש בעיות על המצביעים
 .המקצועיים בתחומים

 

הביקורת ממליצה על הכללת  (21ג .44
פתע "פנימית" בתוכנית בקרת 

העבודה וביצוע בקרת הפתע 
ט במתכונת "ביחידות מנ

 מותאמת . 

 תכנית במסגרת ט"מנ' לר יוצג ר' מנ"ט
 .השנתית העבודה

 

מומלץ כי לקראת כל שנת  (22ג .45
עבודה כל מחלקה במנ"ט 

 יונחו לגבש תוכנית בקרות.
 

  .להחלטה חים"רמ בפורום יוצג ר' מנ"ט

מומלץ כי קצין הבקרה במנ"ט  (22ג .46
יבקר מימוש תוכנית הבקרה 

 של מנ"ט. 

  .הדרכה תכנית במסגרת יבחן ר' מנ"ט

 אח"מ
הביקורת ממליצה כי לקראת  (23ג .47

שנת העבודה הקרובה, ק' 
הבקרה האגפית תגבש תכנית 
בקרות שנתית הכוללת את 
כלל הבקרות האמורות 
להתבצע באגף במהלך השנה 

 הקרובה:

  ביקורות "חוץ" המבוצעות
ע"י גורמים מחוץ לאגף 
ליחידות האגף )לדוגמא 
מבקר המדינה, מדור 

 ביקורת ארצי(.

  ביקורות חוץ המבוצעות
ע"י גורמי האגף ליחידות 

 מחוץ לאגף במחוזות.

 תפקידים לחילופי לב בשים ס' ר' אח"מ
 פיקוח קצינת, זה ובכלל באגף

 נלמדת הבקרה, האגפית ובקרה
 בתוכנית תיושם וההמלצה

 . 2115 לשנת העבודה
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הסעיף  מס"ד
 בדו"ח

גורם  המלצה
 מתייחס

 לו"ז לביצוע התייחסות

  בקרות "פנים" המבוצעות
ע"י גורמי האגף ליחידות 

 האגף. 
הביקורת ממליצה כי מעקב  (23ג .48

אחר מימוש תוכנית הבקרות 
יהיה חלק מתחומי עיסוק  ק' 
הבקרה האגפי אשר גם יעביר 
דווח תקופתי בנוגע למימוש 

 התוכנית, לפיקוד האגף.

. לעיל 27 בסעיף התייחסות ראו ס' ר' אח"מ
 בניית במסגרת תיבחן ההמלצה
 .השנתית התוכנית

 

הביקורת ממליצה על בניית  (61ג .42
מתווה לביצוע בקרה תהליכית 

 מפנימית של ראש אח"
 299ולה"ב  מ"בחטיבות אח

ושילוב הבקרות הפנימיות 
בתוכנית הביקורת השנתית 

 .מ"של אח

 להיעזר תשמח ובקרה פיקוח' ק ס' ר' אח"מ
 מתווה גיבוש לצורך במבקר

 . שכזו בקרה

 

מומלץ כי בתום בדיקת  (62ג .50
התחום המקצועי ביחידות 
השונות, תחויב היחידה 
מבצעת הבקרה המקצועית 
לסכם ממצאי הבקרות 
שביצעה ביחידות השונות 
ולהעביר סיכום הלקחים 
והממצאים והמלצות לשיפור 

 לק' הבקרה.

 בהמון מדובר כי, לב בשים  ס' ר' אח"מ
 מקצועיות בקרות

 בחטיבות המבוצעות
 התבקשו לאחרונה, השונות

 אשר חטיבה מכל רפרנטים
 הבקרות נושא את ירכזו

 .בחטיבות

 העבודה תכנית במסגרת 
 מתגבשת אשר, 2115 לשנת

 מתווה  ייקבע, אלו בימים
 ובכלל בנושא סדור עבודה

 העברת ותדירות אופן זה
 . בנושא והמלצות דיווחים

 

 

מומלץ לבצע ביקורת תהליכית  (62ג .51
 פנימית באגף.

  לעיל 23 בסעיף התייחסות ראו ס' ר' אח"מ

מומלץ לכלול בקרת פתע  (69ג .52
"פנימית" בתוכנית העבודה 
וביצוע בקרת הפתע ביחידות 

 במתכונת מותאמת. מ"אח

  לעיל 27 בסעיף התייחסות ראו ס' ר' אח"מ

ממליצה להנחות הביקורת  (66ג .50
להכין תוכנית  מחטיבות האח"

בקרות "פנים" ולהעביר 
התוכנית לקצינת הבקרה 
האגפית לקראת כל שנת 

 עבודה.

 התפקידים חילופי לאור  ס' ר' אח"מ
 הפיקוח נושא, באגף

 בימים נלמד באגף והבקרה
 הפעולה וכיווני אלו

 . בתחום הנדרשים
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הסעיף  מס"ד
 בדו"ח

גורם  המלצה
 מתייחס

 לו"ז לביצוע התייחסות

 תכניות גיבוש במסגרת 
 המלצת תיבחן, העבודה
 בקרות" בעניין המבקר

 ".  פנים
הביקורת ממליצה כי קצין  (66ג .54

הבקרה האגפי יקיים בקרה 
לגבי מימוש תוכנית הבקרות 

 החטיבטיות.

  .לעיל 29 בסעיף התייחסות ראו ס' ר' אח"מ

 את"ל
מומלץ כי במסגרת בקרת  (72ג .55

המפקד ביחידות האת"ל יעשה 
שימוש בתבנית ביקורת 
תהליכית )מופיע במתווה מדור 
ביקורת ארצית( כבסיס 

 לביקורת התהליכית.

 את לבטל החליט ל"את' ר ס' ר' את"ל
 במתכונתה המפקד בקרת

 וההנחיות הפורמט, הקודמת
 חים"הרמ לשימוש הועברו

 שלהם פנימית לביקורת
 .במחלקות

 

מומלץ כי בסיום הבקרה  (72ג .56
התהליכית תתקיים שיחת 
סיכום בראשות ראש האגף או 
סגנו ובהשתתפות המבקרים 
וסגל היחידה המבוקרת. 
מעקב אחר מימוש הנחיות 
שניתנו בשיחת הסיכום יהיה 
חלק מתפקיד ק' הבקרה 

 האגפי. 

 וסטטוס מרכזיים ממצאים ס' ר' את"ל
 בקרה בפורום יוצגו מעקב

 בהשתתפות אגףה' ר י"ע שנקבע
 .ל"את כ"ספ

 

הביקורת ממליצה כי תחום  (72ג .57
הבקרה יוכפף ישירות לפיקוד 

 האגף.

 הביקורת כי קבע האגף' ר ס' ר' את"ל
 . המטה למחלקת תוכפף

 כפופה לא כבר ק"יב גם אגב(
 .(הארגון לפיקוד

 

הביקורת ממליצה כי בסיום  (79ג .58
סדרת הבקרות המקצועיות 
המתוכננות ביחידות, כל 
מבקר יחויב בכתיבת דוח 
מסכם לנושא המקצועי 

 המבוקר. 

  .ההמלצה את מקבלים ס' ר' את"ל

הביקורת ממליצה כי בתוכנית  (72ג .52
פעילות הבקרה המתקיימת 
באגף יקבע מקום לבקרת פתע 
פנים אגפית. הדבר נכון 
במיוחד לאור המאפיינים 
המיוחדים של האגף החולש 

 על  יחידות אופרטיביות.

 להנחיות בכפוף, בשוטף מבוצע ס' ר' את"ל
 .ל"את' ר

 

 
 

 
 


