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כללי –פרק א'   

 

 מבוא .1

דיני הרשויות המקומיות מקנים לרשויות, בהיותן נאמנות הציבור, 

סמכות לבצע עסקאות מסוימות במקרקעין שבבעלותן וקובעים את 

הכללים ואמות המידה להפעלת סמכות זו. בין אותן עסקאות נכללות 

 מקרקעין, החלפתם, משכונם, השכרתם והרשאה לשימוש בהם.מכירת 

כתנאי לביצוע עסקאות אלה, מועצה מקומית חייבת לקבל אישור על פי 

א לצו המועצות  190הפנים לפי סעיף כל דין, בין היתר אישור משרד 

 .1המקומיות )א(, תשי"א

מועצה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין או להחליפם  א. )א(190
פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או מי  אלא על

 שהוא הסמיך לכך בכתב.

מועצה רשאית להשכיר מקרקעין או להרשות שימוש   )ב(          
במקרקעין שאין בו משום שכירות, אולם השכרת מקרקעין 
לתקופה העולה על חמש שנים והשכרת נכס שחוק הגנת הדייר 

ל שכירותו, טעונות החלטה , חל ע1972-]נוסח משולב[, תשל"ב
 ואישור כאמור בסעיף קטן )א(.

התמורה שנתקבלה ממכירת מקרקעין של המועצה    )ג(          
תשמש אך ורק לקניית מקרקעין; ואולם רשאי השר אם ראה 

 שטובת הציבור דורשת זאת, להתיר עשיית שימוש אחר בתמורה.

 .192מהוראת סעיף  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע  )ד(          
 

 

 

 

 

 2בג"ץ בלומנטל

                                                           
1
לפקודת  188בצו המועצות המקומיות הוא סעיף  190המקבילה של סעיף  

 לפקודת המועצות.א 34העיריות שחל על המועצה מכוח סעיף 
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 פרטית לעמותה קרקע בהקצאת שעסק דין בפסק ץ"בג קבע 2000 בשנת

  מגורים בשכונת קהילתי רוחני ומרכז לאברכים כולל הקמת לשם

 :כיבין היתר ( 3בלומנטל ץ"בג - להלן)

"העירייה משמשת כנאמן הציבור בכל פעולותיה וקל וחומר שהיא 

הנאמנות בעניין הקצאת מקרקעין שהם המשאב החשוב כפופה לחובת 

פי כללים -שבמשאביה...העירייה כפופה לדרישה שההקצאה תיעשה על

וקריטריונים הוגנים, שוויוניים, ברורים וגלויים, ועל פי שיקולים 

סבירים ומידתיים...על הרשות לברר מה הם צורכי הציבור באזור שבו 

המתאים ביותר למילוי הצרכים  מצויה הקרקע להקצאה ולבחור בגוף

הציבוריים על הצד הטוב ביותר...חובתה של העירייה היא לפרסם את 

כוונתה להקצות קרקע לגוף מסוים או לצורך מסוים ולפרסם את 

הקריטריונים להחלטתה. וכאשר ההקצאה משליכה על תושבי השכונה 

ר להם ויש בה כדי להשפיע על אורח חייהם ועל איכות חייהם, יש לאפש

להשמיע את דברם לאחר פרסום הכוונה לבצע הקצאה. בעקבות 

שמיעת התושבים יש לקיים דיון ענייני ורציני בכל ההיבטים של 

ההקצאה, לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים להתייחס לטענות 

 שהושמעו ולאזן בין הצרכים השונים."

". יבורצ לצורכי קרקע להקצאת תכנון תדריך" פורסם 2005 בספטמבר

 להבטיח כדי תחום בכל למוסדות שיוקצו קרקע מכסות קבע התדריך

 לייעל כך ובתוך הילאוכלוסי ציבוריים שירותים של מיטבית אספקה

 . בהן ולחסוך בקרקעות השימוש את

ללא תמורה  (הקצאת קרקע")להלן: " נוהל הקצאת קרקעות ומבנים

( פורסם לראשונה "נוהל משרד הפנים" :או בתמורה סמלית )להלן

)חוזר מנכ"ל מספר  2001בחוזר מנכ"ל משרד הפנים בספטמבר 

5/2001 .) 

 

                                                                                                                         
2
עיריית פתח  –ציטוט מדוח מבקר המדינה בנושא הקצאת מקרקעין ללא תמורה  

 תקווה
3
 .24.8.2000 -, בלומנטל ואח' נ' עירית רחובות ואח' מ3638/99בג"ץ  
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 במהלך השנים פורסמו שלושה תיקונים לנוהל:

 – 2002מדצמבר  6/2002חוזר מנכ"ל מספר  –התיקון הראשון  .א

; הבהרה כי 1.10.2001הבהרה כי הנוהל לגבי עסקאות מלפני 

ר אך אין נדרש אישור שר הנוהל חל גם על הקצאות לטווח קצ

)קריטריונים(, לסעיף  4הפנים, תיקון טעויות סופר, עדכון לסעיף 

 )הליך הקצאת קרקע(. 7)תבחינים( ולסעיף  5

עדכון  – 2004מיולי  7/2004חוזר מנכ"ל מספר  –התיקון השני  .ב

ללא חברי מועצה( ותיקון  –בנוהל  3הרכב ועדת ההקצאות )סעיף 

 לנוהל. 7לסעיף 

 – 2005מאוגוסט  7/2005חוזר מנכ"ל מספר  –התיקון השלישי  .ג

ועדת הקצאות  )אפשרות  - 3דברי הסבר לנוהל ותיקונים לסעיף 

למנות נציג מטעם המהנדס, אפשרות מינוי ועדת משנה 

 הליך הקצאת קרקע. – 7להקצאות כוועדת רשות( ולסעיף 

לא תמורה הנוהל נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ל

)או בתמורה סמלית( מאת רשויות מקומיות לגופים הפועלים בתחומן 

בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב, כדי לסייע 

 לפעילותיהם לטובת הציבור.

 מטרת הנוהל מצוינת בדברי ההסבר לתיקון השלישי לנוהל:

בפטור  "נוהל הקצאת קרקעות מסדיר הקצאה של קרקע או מבנה, 

ממכרז, ללא תמורה או בתמורה סמלית, לתאגיד הפועל ללא מטרת 

רווח. הנוהל קובע הליך המאפשר שוויוניות, חיסכון, יעילות ושקיפות 

 .בהקצאת הקרקע, תוך שמירה על עקרונות של מינהל תקין"

 עם גדלים הציבור שצורכי ומאחר מוגבל משאב הנה שקרקע מאחר

 משנה לנהוג יש, עתידיים לצרכים קרקע עתודות על לשמור וראוי הזמן

 . ציבורית קרקע בהקצאת יתרה והקפדה זהירות

טענות שונות כנגד רשויות מקומיות בנוגע להקצאות קרקע נדונות 

בבית המשפט. ניהול הנכסים בהתאם לנוהל משרד הפנים מגדיל את 
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הסיכוי של הרשות המקומית לזכות בהליכים אלה. להלן ציטוט 

בית ולדימיר ברייטמן נ' עיריית בת  – 51835-09-11ד עתמ )ת"א( מפס"

 ים:

 מתוך סמכותה להפעיל ועליה הציבור כנאמן המשמשת היא העירייה"

 מנת על וזאת, ותקין מסודר הליך לקיים יש. הציבורי לאינטרס דאגה

 יש כך לצורך. מהפרוגרמה סטייה מצדיקות אכן הנסיבות האם לברר

 הטיעון זכות ומיצוי הרשות במסמכי עיון לאפשר, הבקשה את לפרסם

 דעת חוות המתאימות בנסיבות לדרוש יש כן כמו. התושבים של

, אזור באותו הדרושים העדכניים הצרכים את שיבחנו מקצועיות

 .4ביניהם" העדיפויות סדרי את ולקבוע

 ץ"בג) שמגר הנשיא דבריכמו כן הובא בפסק הדין הציטוט הבא מ

 מו ד"פ, שרון אריאל, והשיכון הבינוי שר' נ פורז אברהם כ"ח 5023/91

 אמות לפי להתנהל צריכים הציבור מקרקעי": ((1992) 801, 793( 2)

 של חובתן בגדר הוא כאמור מידה אמת אימוץ. ממלכתיות מידה

 נוגע שהדבר ככל וכמה כמה אחת ועל, ענייניהן בכל ציבור רשויות

 אמות של תרגומן. כולו הציבור של בבעלותו שהוא ברכוש לטיפול

 לנהוג החובה על, היתר בין, מצביע התנהגות לאופני האמורות המידה

 .."התקין המינהל כללי פי-ועל ובשוויון בהגינות

 

  

                                                           
4
 4פסקה  – 3עמ'  
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 מטרת הביקורת .2

נאותות ניהול נכסי המקרקעין של המועצה, תוך עמידה בחינת 

 בדרישות הרגולציה.

 

 היקף הביקורת .3

אופן ניהול נכסי המועצה, לרבות הקצאות  במסגרת הביקורת נבדק

 מקרקעין, הסכמי "טרפו" עם חברת החשמל, שכירויות והשכרות.

 

 .2016יוני  –הביקורת נערכה בין החודשים אפריל 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

מנכ"ל, גזבר : במועצה הביקורת נפגשה עם בעלי התפקידים הבאים

ועצה, מהנדס בשירות המועצה, היועצת המשפטית, מהנדסת המ

המועצה, נציגת חברת "בר טכנולוגיות", מנהל המוקד העירוני )שבעבר 

(. בנוסף, הביקורת נפגשה עם יו"ר הוועדה 5התחיל לטפל נושא הנכסים

המקומית לתכנון ובנייה "מצפה אפק" ועם מנהלי הנכסים בעיריות 

 ראשון לציון ונס ציונה כדי ללמוד על הפעילות שלהם.

נסקרו מסמכים שונים, לרבות הסכמים, דוח הביקורת , כמו כן

)פרק הקצאות(, פרוטוקול ועדת  2013המפורט של משרד הפנים לשנת 

 הקצאות, נוהל ההקצאות ותבחינים של המועצה.

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 הלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.ואותם נ

 תמצית ממצאים  -ב'  פרק

                                                           
5
מהנדסת המועצה מסרה לביקורת כי מנהל המוקד העירוני )הנוכחי( רק התחיל  

 ם, והנהלת המועצה הפסיקה את טיפולו בנושא.לטפל בנושא הנכסי
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 ארגון וניהול

 שממנה, הנכסים בתחום כתובה מדיניות נקבעה טרם במועצה .1

 תמורה ללא ומבנים קרקעות הקצאות" לנוהל פרט. נהלים נגזרים

 נהלים הוכנו טרם, 2015 באוקטובר ןהוכ אשר", סמלית ותמורה

 (1.2) .המקרקעין נכסי ניהול שבתחום אחרים לנושאים

 ולא המקרקעין בתקנות כנדרש מקרקעין רישום קיים לא במועצה .2

 ,מכך כתוצאה; הפנים משרד בנוהל כנדרש הקצאות ספר מנוהל

 שבבעלות קרקעות אודות ושלם מסודר, זמין מידע אין בנמצא

 (1.3) . המועצה

 שנים של עיכוב לאחר(, הביקורת במהלך) 2016 יוני בחודש רק .3

(, הושלם לא לעולם אך 2007 בשנת שהחל נכסים סקר ולאחר)

 (1.3) .נכסיה את למפות כדי ספק המועצה עם התקשרה

 תיעוד נשמר ולא ,ונכס נכס לכל תיקים מנוהלים לא במועצה .4

 (1.3) '.וכד טאבו נסחי, הנכס על היסטוריים נתונים הכולל

 .הנכסים לניהול מסייעת אשר, GIS מערכת הוטמעה טרם במועצה .5

(1.3) 

 מכך וכתוצאה, כנדרש הנכסים על אחראי מונה טרם במועצה .6

 גם עלה זה ממצא. )שלה המקרקעין בנכסי שליטה אין למועצה

 מעירה הביקורת(. 2013 לשנת הפנים משרד מטעם המפורט בדוח

 על אחראי שימונה חיוני, למועצה תועלת יביא שהסקר שכדי

 (1.4) .הנכסים סקר לעריכת במקביל מקצועי נכסים

, המועצה של הקרקע יייעוד את מגדירה אשר פרוגרמה הוכנה טרם .7

 להקצאת מקדים תנאי מהווה ואשר ושוויונית שקיפות יוצרת

אין ראייה כוללת , פרוגרמה ללא. הפנים משרד נוהל פי על הקרקע

 רכיוצ פי על מיטבית בצורה הוקצתה הקרקע האם לדעת ניתן לאו

 (1.5והיישוב ) התושבים

 בקרקעות שימוש לעשות רשות שונים לגורמים ניתנה שנים במשך .8

; הפנים משרד בנוהל כנדרש הקצאות ועדת כינוס ללא המועצה

ולא  2015 באוקטובר הראשונה בפעם התכנסה ההקצאות ועדת

 (1.6. )2016התכנסה שוב נכון לסוף שנת 
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, כמעט  2015 בשנת לראשונה גובשו ותקרקע להקצאת התבחינים .9

 נעשה טרםשנה לאחר פרסום נוהל משרד הפנים. יחד עם זאת,  15

 (1.7) .קרקע הקצאת תהליךמסגרת ב שימוש בהם

 שהשימושים לוודא כדי פיקוח מנגנוני כלל קיימים לא במועצה .10

 פעילות מבוצעת לא, כן כמו. לאישורים בהתאם הם בקרקעות

 אין ההנדסה מחלקת ובידי למועצה השייך לשטח פולשים לאיתור

 (1.8). אלה פלישות אודותעל  נתונים

 פעולות בקרקעות המועצה

 כנדרש קרקע להקצאות מוסדר תהליך בוצע לא לעולם במועצה .11

 פרסום לפני שונים לגורמים שהוקצו הנכסים .משרד הפנים בנוהל

 (2.2) .הוסדרו טרם הפנים משרד נוהל

אפשרה בשנים האחרונות, לאחר פרסום נוהל משרד הפנים,  .12

המועצה לגורמים שונים להשתמש בקרקעות נוספות ללא תהליך 

בן של חבר מועצה, לגוף שקשור ל ניםלצהרו ילרבות מבנ –הקצאה 

בית חב"ד, צופי הדר, מועדון ליוצאי אתיופיה, בתי כנסת וסמינר 

)זאת לאחר שהמועצה חתמה בפני המבקרת מטעם משרד  לבנות.

ה הרשות המקומית לא ביצעה הפנים על תצהיר כי למיטב ידיעת

הקצאות מקרקעין, ולא נתנה זכות שימוש ו/או חזקה במקרקעין, 

 (2.2חוץ מהנכסים שהופיעו בטבלה שבדוח"(. )

 מחוץ שונים גורמים שבשימוש המועצה של קרקע על רבים מבנים .13

. חוקי לא באופן של המועצה החשמל לרשת התחברו למועצה

 את מממנת שהיא בכך רב כסף מפסידה שהמועצה היא המשמעות

 אשר בטיחותיות השלכות קיימות ובנוסף, גורמים לאותם החשמל

 (2.3) .אדם בחיי לעלות עלולות

, גזברות) לנושא קשר להן שיש המועצה מיחידות אחתלא  באף .14

 מרוכזת רשימה נמצאה לא( היהגבי מחלקת, ההנדסה מחלקת

. החשמל חברת שבשימוש הטרנספורמציה חדרי כלל את המפרטת

 חדרי בגין ארנונה תשלומי גבתה לא המועצה, מכך כתוצאה

 (2.4. )החדשים הטרנספורמציה
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 23 מתוך. הטרנספורמציה חדרי לרוב הסכמים נמצאו לא במועצה .15

 שמונה נמצאו ההנדסה מחלקת ידי על שמופו טרנספורמציה חדרי

 הפנים משרד לאישור הועברו מהם חמישה ורק, בלבד הסכמים

 החל הפנים משרד לאישור ההסכמים את להעביר החלה המועצה)

 (2.4. )(2015 שנת מסוף

 משרד ידי על אושרו לא שההסכמים רק לא, כי מעירה הביקורת .16

 מקרקעין עסקת כל. שבח מס למשרדי דווחו לא שגם אלא, הפנים

 שבח במס חובות נוצרו כך עקב. המס לרשויות בדיווח מחויבת

 (2.4). במחיקתם מטפלת שהמועצה

 לקבלנים שטחים להשכרת בהתקשרויות פערים מספר נמצאו .17

)העדר ביטחונות, הסכמים החתומים בדיעבד, אי פינוי מבנה 

 (2.5.1) למרות פג תוקף ההסכם ועוד(.

 (2.5.3) :המועצה ידי על דירות בשכירת יםויליק נמצאו .18

 לצורך פומבי מכרז שנערך לכך תיעוד נמצא לא במועצה .א

 שעובר ציבורי בכסף שמדובר אף, לשכירה הדירות איתור

 .פרטיות לידיים

 הדירה את שכרה המועצה, הביקורת בעת –" עמידר" דירת .ב

 לה היה שלא אף 22  הנס עלרבי מאיר ה ברחוב" עמידר"מ

 נכון. לחודשיים ₪ 1,645 בסך ד"בשכ וחויבה, זו בדירה צורך

 נכון כי יצוין. ₪ 61,032.78 בסך חוב הצטבר 2016 לינואר

והחוב  "עמידר"ל הדירה את החזירה המועצה 2016 לאוגוסט

 נפרע.

 מעוניינת אינה שהמועצה מאחר - שירות לשנת דירה .ג

 היא 2016 משנת החל, ישירה בצורה הדירה בעל עם להתקשר

. ס"המתנ באמצעות עקיפה בצורה הדירה שכר את משלמת

 ושאינ' ג לצד כסף בתשלום שמדובר ככל כי מעירה הביקורת

. אסורה עקיפה בתמיכה מדובר הרי, הצופים למשל ,פרטי ףגו

 בתוקף היה לא שירות לשנת לדירה השכירות חוזה כי נמצא

 .הביקורת בעת
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 ס"המתנ לטובת שהועמדו הנכסים של רשימה תקיימ לא במועצה .19

. כנדרש ס"המתנ לבין המועצה שבין בהסכם מעוגן אינו והנושא

(2.6) 

 המועצה נכסי מהשכרת גובה שהוא מהכנסות נהנה ס"המתנ .20

 ס"למתנ שמאפשר פורמאלי מסמך שנמצא מבלי, שונים לגורמים

 (2.6) .אלה מהכנסות הנותיל

 ללא שלה בקרקעות להשתמש שונים לגורמים אפשרה המועצה .21

 מחייביםה נכסים: המועצה את שחושף דבר, וחתום כתוב הסכם

 רק הסכמים קיימים – הפנים משרד נוהל פי על הקצאה תהליך

 – סמלי במחיר בקרקע להשתמש אפשרות ניתנה בהם במקרים

 נמצאו לא – "טרפו חדרי" לגבי ;הסכמים אין המקרים ביתר

 (2.7) .םלרוב הסכמים

 לה מגיעותה ש"ח אלפי במאות כספים נגבו כי נמצא לא במועצה .22

 הרשאהבתמורה ל שונים גורמים עם שחתמה הסכמים פי על

 נדרשיםה טחונותיהב קיימים לא במועצה, כן כמו. קרקעלשימוש ב

 (2.8) .ההסכמים במסגרת

. הפנים משרד לאישור הגיעו בלבד הסכמים תשעה, השנים במהלך .23

 משרדשלושה הסכמים בלבד מתוכם קיבלו את אישור , כן כמו

 מחסור עקב בעיקר ( ,1991-2012 השנים בין) הפנים

 (2.9) .נדרשים אישורים/במסמכים

 לשימוש" קדישא חברת"ל קרקע המועצה החכירה 1997 בשנת .24

 (2.9. )חודש ולא ,2007 בשנת הסתיים ההסכם. עלמין כבית
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 המלצות–פרק ג' 

 ארגון וניהול

 בנוסף) הנכסים ניהול בתחום נוספים נהלים להכיןלקבוע מדיניות ו .1

  .(2015 בשנת שהוכן ומבנים קרקעות הקצאת לנוהל

לרבות רישום של  המועצה,נכסי יש לנהל תיעוד מסודר של  .2

כנדרש ניהול ספר הקצאות  ,המקרקעין כנדרש בתקנות המקרקעין

בנוהל משרד הפנים וניהול תיקי נכסים. רצוי שהתיעוד יהיה גם 

 בצורה אלקטרונית )כולל סריקת מסמכים(.

להשלים את המיפוי של נכסי המועצה בהקדם באמצעות סקר  .3

מוש גורמים חיצוניים הנכסים, תוך מתן עדיפות לנכסים שבשי

 למועצה.

 במועצה ככלי עזר לניהול הנכסים. GISלבחון הטמעת מערכת  .4

 בתחום וניסיון ידע בעל נכסים על אחראי בהקדם למנות .5

 .מקומיות רשויותב ובעבודה , כלכלהבמשפטים, המקרקעין

 .ליישוב( אב תכנית) פרוגרמה להכנת ברורה עבודה תכנית להגדיר .6

, ההקצאות בנושא לדון כדי ההקצאות ועדת אתבאופן תדיר  לכנס .7

 תוך, למועצה מחוץ גורמים בשימוש ותנמצא שכבר קרקעות כולל

 .שאושרו בתבחינים שימוש

. המועצה של בקרקעות השימוש על פיקוח מנגנוני ולהפעיל להקים .8

 פרטיים גורמים של בפלישות ולטפל למפות, לאתר זו במסגרת

 .ציבוריים לשטחים

 בקרקעות המועצהפעילות 

 שונים גורמים לשימוש נכסים חלוקת נוהג את לאלתר להפסיק יש .9

 תוך, הקצאות ועדתב לדיון הנושא את ולהביא מוסדר תהליך ללא

 לעשות לבקש לציבור שוויונית אפשרות ומתן הקצאות נוהל יישום

 .התבחינים על בהתבסס, נכסים באותם שימוש

המהווים סכנה בטיחותית להשלים את ניתוקי חיבורי החשמל  .10

 והגורמים להפסדים כספיים למועצה.
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בנושא  ההנדסה מחלקת לבין הגזברות בין אוםית מנגנוני ליצור .11

 חדרי נושא לרבות, מתואמים נתונים שיהיו כך, הנכסים

 .הטרנספורמציה

בתחומי המקרקעין לתקופות של  ההסכמים את לאשר להקפיד .12

 .שבח למס ולדווח הפנים במשרד חמש שנים ומעלה

עבודה מסודרים להשכרת קרקעות לקבלנים לצורך  תהליכי לקבוע .13

 .הקמת משרדים

 להקפיד על קיום הסכמים בתוקף עם השוכרים. .14

במידה שהמועצה מעוניינת לשכור דירות, יש לעשות זאת במסגרת  .15

 .מכרז פומבי שוויוני

 שירות שנות בני בעבור דירה לשכירת שההתקשרות להקפיד .16

 .חוקית בצורה יתבצע

 .למועצה הדירות משכירי עם בתוקף הסכמים קיום על להקפיד .17

להקפיד שלמועצה יהיה רישום של נכסים שהועמדו לשימוש  .18

המתנ"ס ולעגן את הרשימה במסגרת הסכם חתום בין המועצה 

 לבין המתנ"ס. 

להקפיד לנהל ביטחונות ולגבות כספים המגיעים למועצה במסגרת  .19

 .הסכמים שלה בתחום המקרקעין

להקפיד לקבל אישור משרד הפנים לעסקאות במקרקעין כנדרש  .20

 בחוק ולהקפיד לחדשן בזמן.
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 פירוט הממצאים  –פרק ד' 

 

 ארגון וניהול  .1

 

 

 כללי .1.1

ישנם מספר אמצעים בסיסים כדי שלמועצה תהיה שליטה בנכסים 

 שלה. אלה כוללים:

 מדיניות ונהלים כתובים .א

מעודכנות ותיקי נכסים רשימות נכסים והקצאות  -תיעוד  .ב

 ומערכת מידע ייעודית לניהול הנכסים

 בעל תפקיד מתאים שאחראי על ניהול הנכסים )מנהל נכסים( .ג

 פרוגרמה )תכנית אב( ליישוב .ד

 ועדת הקצאות מקצועית .ה

 תבחינים להקצאות קרקע .ו

 מנגנוני פיקוח ובקרה על הנכסים .ז

 

 מדיניות ונהלים .1.2

 תהליכיםב בייחוד, נדרש כמתוכנן יתבצעו תהליכים כי להבטיח מנת על

. כתובים עבודה הליונו מדיניות לקבוע, בניהול נכסי המועצה הכרוכים

 הם כי חשובים כתובים נהלים, עבודהה תהליכי להסדרת מעבר

 הסמכות את מגדירים וכן, בקרה מנגנוני של קיומםאת  מבטיחים

 .בתחום תפקיד בעל כל של והאחריות

 בתחום התהליכים נאותות להבטחת נחיצותם לאור, הביקורת לדעת

: הבאים התהליכים את לפחות שיסדירו עבודה הליונ לקבוע מומלץ ,זה

טיפול בחוזי שכירות, "חדרי  ,הקצאות קרקע ומבנים, ניהול נכסים

 טרפו", משרדי מכירות קבלנים.
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, שממנה נגזרים הנכסים בתחום כתובה מדיניות נקבעה טרם במועצה

  נהלים.

 ,מבנים ללא תמורה ותמורה סמלית"ופרט לנוהל "הקצאות קרקעות 

נהלים לנושאים אחרים  הוכנו, טרם 2015באוקטובר  ןאשר הוכ

  נכסי המקרקעין.שבתחום ניהול 

 

 תיעוד .1.3

בתקנות הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(, 

)להלן: "תקנות המקרקעין"(, נקבע כי הרשות  1967 -התשכ"ז

המקומית חייבת לנהל רישום של זכויותיה במקרקעין. על פי תקנות 

אלה, תנהל כל רשות מקומית פנקס מיוחד שבו תרשום את זכויותיה 

 ניידי של הרשות. -ת ספר נכסי דלאבמקרקעין, ואשר יכלול בין היתר א

כל רשות מקומית נדרשת לקיים כמו כן, על פי נוהל משרד הפנים, 

של כל הקצאות הקרקע שאושרו ללא תמורה או בתמורה רישום מרוכז 

שיכלול, בין היתר מידע לגבי מועד  באמצעות "ספר הקצאות" סמלית,

תוח ההחלטה על ההקצאה, האם הוגשה בקשה להארכת הזמן לפי

הקרקע ועוד. ספר ההקצאות צריך לכלול גם פירוט של הקצאות קרקע 

"בפני ועדת שאושרו טרם פרסום הנוהל. על פי נוהל משרד הפנים, 

ימים לפני  30קצאות שרישומיו עודכנו עד ה ההקצאות יהיה מונח ספר

 . ספר ההקצאות יהיה פתוח לציבור.6"מועד דיון

 ולא המקרקעין בתקנות כנדרש מקרקעין של רישום קיים לא במועצה

 לאכתוצאה מכך ; הפנים משרד בנוהל כנדרש הקצאות ספר מנוהל

. המועצה שבבעלותקרקעות  אודותעל  ושלם מסודר, זמין מידע קיים

 מקרקעין נכסי של עדכנית רשימה אין בנמצא במועצה, דהיינו

 זה בכלל, שהוקצו מקרקעין של עדכנית רשימה או/ו שברשותה

 .תמורה ללא או סמליות בתמורה שימוש זכות בהם תנהישנ מקרקעין

                                                           
6
 .5, עמ' 3נוהל הקצאות סעיף  
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מאחר שבמועצה אין רשימת נכסים ואין ספר הקצאות, נדרש לערוך 

סקר נכסים, באמצעות גורם המתמחה בכך, לצורך מיפוי נכסי 

על ידי "בר טכנולוגיות",  חלקינערך סקר נכסים  2007בשנת המועצה. 

 לעולם לא הושלם.אך סקר זה 

נושא זה עלה כליקוי בדוח הביקורת המפורט מטעם משרד הפנים  

לדוח מסרה המועצה  . בתגובה(2014)אשר פורסם בשנת  2013 לשנת 

בתקופת עריכת הדוח מבצעת המועצה סקר נכסים למשרד הפנים כי "

באמצעות חברת בר טכנולוגיות בע"מ, וכי במהלך הסקר יבדקו, בין 

ם שבשטח שיפוטה, לרבות זכויות היתר,  זכויות המועצה בנכסי

חכירה, ומהם הנכסים שיש להקצות על פי נוהל הקצאות מקרקעין של 

 ." 5/2001משרד הפנים 

  בשנת שפורסם) הפנים משרד מטעם הביקורת דוח הערת למרות

 במהלך) 2016 יוני בחודש רק, כנדרש נכסים סקר נערך שלא (2014

 בשנת שהחל נכסים סקר ולאחר) שנים של עיכוב לאחר(, הביקורת

 למפות כדי ספק עםהמועצה  התקשרה(, הושלם לא לעולם אך 2007

 . נכסיה את

נכתב כי בידי המועצה לא קיימים  2013בנוסף, בדוח המפורט משנת 

נכון למועד  נסחי רישום מקרקעין )טאבו( מאושרים או העתקי רישום.

בקלסר  מתויקיםהטאבו אשר  מנסחיהביקורת, המועצה הפיקה חלק 

 במחלקת ההנדסה.

במועצה לא מנוהלים תיקים לכל נכס ונכס ולא נשמר תיעוד הכולל 

יצוין כי במסגרת  נתונים היסטוריים על הנכס, נסחי טאבו וכד'.

 הביקורת נאסף חומר ממקורות שונים:

 חומר ממשרד הפנים. צולם .א

 מסמכים מיועץ המשפטי הקודם. התקבלו .ב

 התקבלו מסמכים מהגזברות. .ג
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 טרם במועצה, 7המידע מערך בנושא יקורתבב שפורט כפיכמו כן, 

 .הנכסים לניהול מסייעת אשר, GIS מערכת הוטמעה

 אחראי על נכסים .1.4

תקנות המקרקעין קובעות שמועצת הרשות המקומית נדרשות למנות 

אחראי על נכסים. מעבר לעובדה שזו חובה חוקית, מינוי אחראי על 

 נכסים מהווה תנאי בסיסי והכרחי לשליטה על הנכסים. 

יצוין כי ניהול נכסים אפקטיבי מחייב התמצאות בדיסציפלינות שונות 

קעין(, הבנה כלכלית, הבנה הבנה בנדל"ן )לדוגמה שמאי מקר –

ברשויות מקומיות קטנות  משפטית וניסיון בעבודה ברשויות מקומיות. 

מדובר ביחידה קטנה וברשויות גדולות מדובר באגף הכולל מספר 

מחלקות. בד"כ האחראי על הנכסים נעזר בשירותי ייעוץ חיצוניים כדי 

 להשלים את המחסור בידע ו/או בכוח אדם.

 ים כוללת ארבעה תחומים מרכזיים:אחריות על הנכס

לרבות ריכוז וסריקת שינויים  – ניהול שוטף של הנכסים .א

תכנונים, ריכוז ועדכון החלטות מועצה, מעקב שוטף אחר 

רישומים בטאבו, דיווחים לרשויות המס, מענה לפניות של 

תושבים בנוגע לנכסים ובדיקה ראשונית של היתרי בנייה/תב"ע 

 בנכסים.

עזרה/ייעוץ/ייזום ומעקב בנושא הקצאת קרקע  – קרקע הקצאות .ב

עריכת סיורי שטח בנכסי המועצה כדי לפי נוהל משרד הפנים, 

 .בהתאם להקצאות הוא לוודא שהשימוש

טיפול בנושא תפיסת חזקה, פרסום שטח ריק,  – הפקעות קרקע .ג

 ריכוז וסריקת שינויים בילקוטי פרסומים.

 – המועצה בקרקעותהעושים שימוש ניהול חוזים עם גורמים  .ד

 לרבות הכנת חוזים חדשים, חידוש חוזים, גמר חוזה.

                                                           
7
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כל רשות מקומית קובעת היכן למקם את האחראי על הנכסים מבחינה 

 ישירות. נדס או למנכ"לכפוף לגזבר, למה -ארגונית 

וכתוצאה מכך, למועצה  ,כנדרש על הנכסים אחראי במועצה טרם מונה

גם בדוח  עלהממצא זה ) .אין שליטה על נכסי המקרקעין שלה

הביקורת מעירה שכדי  .(2013המפורט מטעם משרד הפנים לשנת 

שהסקר יביא תועלת למועצה, חיוני שימונה אחראי על נכסים מקצועי 

 במקביל לעריכת סקר הנכסים. 

 

 פרוגרמה )תכנית אב( .1.5

הרשויות המקומיות להכין פרוגרמה מחייב את  משרד הפניםנוהל 

 כלולה אינההיא  אם קרקע להקצות לא)תכנית אב( לשטחי ציבור, ו

במסגרת הפרוגרמה נקבעים ייעודים לשימוש בקרקעות  .פרוגרמהב

המצויות בתחום היישוב. הכנת פרוגרמה מחייבת מחשבה מעמיקה 

ון בתי כנסת, והקצאה מיטבית של נכסים במועצה לצרכים השונים )כג

 תנועות נוער, משטרה, כבאות, טיפת חלב ועוד(.

 בפס"ד "ולדימיר ברייטמן נ' עיריית בת ים" נכתב:

 כלל, הקרקע בהקצאת ופיקוח שקיפות ליצור שנועדה, פרוגראמה "ללא

, ראויה עובדתית תשתית בסיס על, מושכלת החלטה לקבל היה ניתן לא

, השכונה צורכי, התושבים טובת של השיקולים את בחשבון תביא אשר

 לאופי המרכז התאמת, העיר צורכי, לשכונה עדיפים אחרים צרכים

 של החיים אורחות ועל החיים איכות על ההחלטה השפעת, השכונה

 אחר באזור התורני המרכז את למקם האפשרות גם כמו, התושבים

 8."האמורים השיקולים לאור

אורי כשר נ' מועצה מקומית  - 44321-10-15פס"ד אחר, עתמ )מרכז( 

מזכרת בתיה, מדגיש את החשיבות של הקצאות קרקע על בסיס 

פרוגרמה. בית המשפט פסק לטובת הרשות המקומית. בפס"ד נכתב: 
                                                           

8
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של המועצה  'פרוגרמה לשטח ציבור'"ההקצאה גם תואמת את ה

 " .המקומית מזכרת בתיה

מגדירה את ייעודי הקרקע של המועצה, טרם הוכנה פרוגרמה אשר 

יוצרת שקיפות ושוויונית ואשר מהווה תנאי מקדים להקצאת הקרקע 

על פי נוהל משרד הפנים. ללא פרוגרמה, לא ניתן לדעת האם הקרקע 

הוקצתה בצורה מיטבית על פי צורכי התושבים. המשמעות היא שמתן 

ה מתבצע מבלי שמביאים בחשבון את רשות לשימוש בקרקעות המועצ

 הראייה הכוללת של היישוב.

סוכם כי  22.10.2015-יצוין כי בוועדת ההקצאות שהתכנסה ב

המהנדסת צריכה להכין פרוגרמה לכלל היישוב. בשלב זה היא תכין 

 עשרהשעברו אף על פי . 29.10.2015ת. יעד  – 1517פרוגרמה לתב"ע 

מתחומי פרוגרמה לאף אחד  הוכנהרם ט (,2016)נכון לאוגוסט  חודשים

המהנדסת מסרה לביקורת כי בעת הכנת  .השיפוט של המועצה

 פרוגרמה ליישוב, היא תיתן עדיפות לשכונות שבבנייה.

 

 ועדת הקצאות .1.6

בהתאם לנוהל משרד  הפנים, על הקצאות קרקע להתבצע באמצעות 

, נציגו או ל"מנכועדת הקצאות שמוקמת למטרה זו. הוועדה מורכבת מ

 מחלקת מנהל, נציגו או מהנדס, נציגו או משפטי יועץ, נציגו או גזבר

  .9/עובד האחראי על תחום הנכסיםהנכסים

 בקרקעות לעשות שימוש רשות שונים לגורמים ניתנה שנים במשך

 ; ועדתהפנים משרד בנוהל כנדרש הקצאות ועדת כינוס ללא המועצה

ומאז היא לא  2015 באוקטובר הראשונה בפעם התכנסה ההקצאות

חברי הוועדה: מנכ"ל  השתתפו 2015מאוקטובר  בישיבה התכנסה שוב.

)יו"ר(, הגזבר, המהנדסת והיועצת המשפטית. במסגרת ישיבה זו, 

היועצת המשפטית סקרה את העקרונות והדגשים של נושא ההקצאות 
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ואת עיקרי נוהל משרד הפנים בדבר הקצאות קרקעות ומבנים ללא 

 ניתן לא נכסים אחראי בהעדר כי יצויןתמורה או בתמורה סמלית. 

 .הפנים משרד בנוהל כנדרש לישיבה זו יהפונקצ לזמן

 

 

 

 בישיבה סוכמו הנקודות הבאות:

היועמ"ש בשיתוף עם המהנדסת תכין הצעה  – אישור תבחינים .א

התבחינים  -לתבחינים... ההמלצה תעבור לאישור המליאה  

 .3.12.2015מיום  38מועצה מס'  תאושרו במליא

ניתן כבר להעביר טופס בקשה לעמותה שפנתה  – טופס בקשה .ב

. 1517למועצה בבקשה להקצאת קרקע לבניית ביה"כ בתב"ע 

לא נעשה שימוש  ,הביקורת מעירה כי פרט למקרה הבודד

 להשתמש בנכסי המועצה. לגופים שוניםבטופס בעת מתן רשות 

הגזבר יטפל בהוצאת מכרז לסקר נכסים בהקדם  – סקר נכסים .ג

 .2016ן כי סקר הנכסים החל רק ביוני יצוי –האפשרי 

המהנדסת צריכה להכין פרוגרמה לכלל היישוב.  – פרוגרמה .ד

 – 29.10.2015ת. יעד  – 1517בשלב זה היא תכין פרוגרמה לתב"ע 

אחד מאזורי לא פרוגרמה לאף  הוכנהטרם  2016נכון לסוף 

 .המועצה

, 2016לסוף נכון  –יאותר ממונה נכסים  – ממונה על נכסים .ה

 למרות קריטיות הנושא, טרם אותר ממונה על נכסים.

 – 12.11.2015ישיבת ועדת הקצאות הבא תתכנס לא יאוחר מה  .ו

 .2016במשך כל שנת ההקצאות לא התכנסה  ועדתבפועל 

 

 תבחינים )קריטריונים( .1.7

 לתבחינים הצעה תגבש ההקצאות ועדת, נוהל משרד הפניםעל פי 

התבחינים להיות שוויוניים על  .הרשות בתחום קרקעות להקצאת
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וענייניים בהתחשב בכל חלקי האוכלוסייה בתחום הרשות המקומית. 

על התבחינים לכלול הוראות בדבר סוג השימושים להם תוקצה 

הקרקע, הוראות בדבר היחס שבין הקרקע לבין צורכי כלל התושבים 

וצורכי התושבים המתגוררים בסמיכות לקרקע וכד'. הנוהל מגדיר 

 , לדוגמה:10ות לקביעת תבחיניםעקרונ

 קביעת סדרי עדיפות .א

הקצאה לגוף באופן שינצל את הקרקע באופן מרבי לעומת  .ב

 לבקשות אחרות

 התאמה לייעוד הקרקע .ג

 התאמה לפרוגרמה .ד

 תקופת מקסימאלית להקצאת קרקע .ה

 פירוט תנאים לגוף המקבל את הקרקע .ו

 החזרה מידית של הקרקע לרשות המקומית בעת פירוקה .ז

 .לציבור הם יפורסמו התבחינים מאישור ימים 10 נקבע כי תוךכמו כן, 

החל תהליך לקביעת קריטריונים/תבחינים )מלווה  2012בשנת 

 בהבהרות היועץ המשפטי(; התהליך לא הושלם.

 15 כמעט, 2015 בשנת לראשונה גובשו קרקע להקצאת התבחינים

התבחינים פורסמו באתר של . הפנים משרד נוהל פרסום לאחר שנה

 תהליך במסגרת שימוש בהם נעשה טרם, זאת עם יחדהמועצה. 

 38התבחינים אושרו בישיבת מליאת המועצה מס' . קרקע הקצאת

התבחינים, יחד עם טופס הבקשה ונוהל יצוין כי  .3.12.2015מיום 

 באתר האינטרנט של המועצה.  פורסמו ,ההקצאות

 

 פיקוח על השימוש בקרקע .1.8
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קיימת חשיבות רבה לקיום פיקוח על השימוש בקרקעות של המועצה 

כדי לוודא שאין חריגות ממה שאושר. הפיקוח כולל איתור פלישות 

 לשטח המועצה, אי שימוש בקרקעות לפי ההרשאות שניתנו וכד'.

 יםשהשימוש לוודא כדי פיקוח מנגנוני כלל קיימים לא במועצה

 לאיתור פעילות מבוצעת לא, כן כמו. לאישורים בהתאםהם  בקרקעות

 נתונים אין ההנדסה מחלקת ובידי למועצה השייך לשטח פולשים

יצוין כי בוועדת התכנון והבנייה קיימים נתונים . אלה פלישות אודות

 מסוימים.

יצוין כי הביקורת הנוכחית לא בדקה את נושא הפלישות לשטח 

  הציבורי.
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 פעולות בקרקעות המועצה .2

 

 

 כללי .2.1

מאפשרת לגורמים שונים לעשות שימוש בקרקעות שלה המועצה 

למטרות שונות, כולל חדרי טרנספורמציה לחברת החשמל, שימושים 

שונים לצורכי הציבור כגון בתי כנסת ותנועות נוער, השכרת שטח 

למשרדי מכירות במסגרת פרויקטים לבנייה, מתן נכסים לשימוש 

מצד שני, המועצה  המתנ"ס וצהרונים פרטיים שלא שייכים למועצה.

 שוכרת דירות.

 

 מתן רשות לשימוש בקרקעות המועצה ללא תהליך הקצאה .2.2

כאמור, המועצה נדרשת להקצות קרקעות בהתאם לנוהל משרד הפנים 

אשר בא להבטיח שמירת עיקרון השוויון, יעילות ושקיפות ולמנוע 

 פגיעה בטוהר מידות. על תהליך הקצאה לכלול את השלבים הבאים:

מודעה בעיתונות )לרבות עיתון ארצי נפוץ ועיתון פרסום  .א

 . 11מקומי(

 –מילוי טופס בקשה על ידי הגוף המבקש כי תוקצה לו קרקע  .ב

כולל שם הגוף, צורת ההתאגדות, כתובת, פרטי חברי הנהלה, 

פירוט פעילות הגוף, תכנית לפיתוח הקרקע, פירוט מקורות 

כספיים וסיוע ציבורי. כאשר לטופס נדרש לצרף מספר מסמכים 

לרבות: תעודה על רישום הגוף, מסמכי יסוד, אישור ניהול תקין, 

אישור מעמד הגוף  דוח כספי מבוקר ומאזן בוחן, תקציב הגוף,

במשרדי מע"מ, אישור שנתי מרשויות מס הכנסה, הוכחת הצורך 

 בהקצאת קרקע.

                                                           
11
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 . הליך הקצאת קרקע, סעיף ב'.7הנחיות למודעה מפורטים בסעיף 
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בחינת הבקשה על ידי ועדת הקצאות תוך עיון בספר ההקצאות,  .ג

בחינת שלמות הבקשות, ולאחר פרסום רשימת הבקשות 

 בעיתונות.

הכנת רשימה מומלצת ומנומקת של הקצאות מומלצות על ידי  .ד

 והעברתה למועצת הרשות המקומית. ועדת ההקצאות

אישור ההקצאה במשרד הפנים במידה שתקופת ההקצאה עולה  .ה

 על חמש שנים.

 דיון ב המלצות הוועדה במועצת הרשות המקומית. .ו

 העברת הודעה לגוף שהוחלט להקצות לו את הקרקע. .ז

תכולת  –עריכת הסכם בין הרשות המקומית לבין הגוף המקבל  .ח

 נוהל משרד הפנים.ל 8ההסכם מפורטת בסעיף 

 ביצוע פיקוח ובקרה: .ט

 קבלת דיווחים שנתיים ואחרים. (1

על הביקור ייערך דוח על  –ביקור בקרקע לפחות אחת לשנה  (2

 טופס ייעודי לנושא זה.

לא בוצע תהליך מוסדר להקצאות קרקע כנדרש בנוהל  לעולםבמועצה 

 משרד הפנים.

נכסים  20-כמופו  2013בביקורת המפורטת מטעם משרד הפנים לשנת 

 רשות שימוש לגורמים שונים במהלך השנים. יצוין כי נהם ניתגבייהשל

בתאריך יצוין כי חלק מהנכסים ניתנו לפני פרסום נוהל משרד הפנים. 

על תצהיר המועצה בפני המבקרת מטעם משרד הפנים חתמה  8.5.2014

כי למיטב ידיעתה הרשות המקומית לא ביצעה הקצאות מקרקעין, ולא 

נתנה זכות שימוש ו/או חזקה במקרקעין, חוץ מאשר בנכסים 

 שמפורטים בטבלה המצורפת. 

, אשר לא חל עליהם הנוהל, הם 1.10.2001לגבי נכסים שהוקצו לפני 

בבג"צ  מחויבים בהוראות הכלליות ואמות המידה שנזכרו בפסק דין

בעניין בלומנטל: פרסום לציבור, מתן הזדמנות להתנגד או לבקש 
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הקרקע לצורך ציבורי אחר, קיום דיון מקיף במועצה תוך בחינת 

 השימוש הציבורי היעיל והנחוץ ביותר.

שהוקצו לגורמים שונים לפני פרסום נוהל משרד הפנים טרם הנכסים 

שות שימוש בשנים להלן דוגמאות לנכסים שבגינם ניתנה ר .הוסדרו

 קודמות )שרובם נכללו בדוח משרד הפנים( וטרם הוסדרו:

 הערות מיקום הנכס מס"ד
  שכונת "רמב"ם" בית כנסת "חזון איש" 1
  שכונת "רמב"ם" בית כנסת "אוהל מיכאל" 2
עמותת  – 6מקלט מס'  3

 מלב"י
נוהל על ידי  שכונת "רמב"ם"

 עובדת מועצה
למועצה זכות  שכונת "רמב"ם" גן ילדים "גן בכפר" 4

 12תכנונית.
  שכונת "רמב"ם" בית כנסת "יעקב אבינו" 5
עבר לטיפת חלב  שכונת "רמב"ם" למשטרה -מרכז השיטור  6

 (16)ראה מס"ד 
בית כנסת לעולי לוב  7

 "הרמב"ם"
  שכונת "רמב"ם"

  שכונת "רמב"ם" גן ילדים "אגודת ישראל" 8
  שכונת "רמב"ם" בית כנסת "בני ישראל" 9
בית כנסת חב"ד "זכרון  10

 מרדכי"
  תלמי מנשה

מרכז תורני ע"ש הרב  11
 הגאון סעדיה בן יוסף

  שא נס

  גני מנחם צופי "הדר" 12
  שכונת "הרצל" בית כנסת "עולי בבל" 13
צריף בשכונת  בית כנסת "אוהל הבנים" 14

 "חוטר"
 

  בנווה דורון בית כנסת "אוהל סעדיה" 15
המועצה נדרשת  שכונת "רמב"ם" טיפת חלב 16

להקצות מבנה 
לטיפת חלב. לא 

כלול ברשימה של 
מבקרת משרד 

 הפנים.
לא כלול ברשימה  שכונת "רמב"ם" מקווה 17

                                                           
12
אשר  1002הקרקע שייכת לממ"י. למועצה יש זכות תכנונית לפי תב"ע ממ/ 

 . המועצה לא הפקיעה את השטח למרות שהיא יכולה.1984אושר בשנת 
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 הערות מיקום הנכס מס"ד
של מבקרת 

 משרד הפנים.
לא כלול ברשימה  שכונת "רמב"ם" בית כנסת "ברסלב" 18

של מבקרת 
 משרד הפנים.

שכונת "גני   עמותת "תלמוד תורה" 19
 מנחם"

שנה  25-חכירה ל
 2001משנת 

שכירת מכון להכשרת  20
 שנים 24 -מורות  ל

 2001משנת  4040בגוש 

 

במסגרת הביקורת הנוכחית נמצא כי בשנים האחרונות, לאחר פרסום 

נוהל משרד הפנים, אפשרה המועצה לגורמים שונים להשתמש 

גוף לרבות מבני לצהרונים ל –בקרקעות נוספות ללא תהליך הקצאה 

בן של חבר מועצה, בית חב"ד, צופי הדר, מועדון ליוצאי שקשור ל

 אתיופיה, בתי כנסת וסמינר לבנות.

להלן דוגמאות לנכסים שניתנה רשות להשתמש בהם בשנים 

 האחרונות: 

שנה  מיקום הנכס מס"ד
מוערכת בה 
ניתנה רשות 

 השימוש

 הערות

רחוב איילה  בית חב"ד 1
 הספרייה ליד

 אין חוזה 2010אחרי 

"נשות  2
 חרות"

שכונת 
 "הרצל"

 קיים הסכם 2011

 -"דקורי"  3
חדר כושר 

באולם 
 ספורט 

אולם ספורט 
של המתנ"ס 

ברח' גפן, 
שכונת 

 "הרצל"

הסכם חדש משנת  2005
בסכום סמלי  2011

 לחודש.₪  550של 
 2015משנת 

התשלומים 
מועברים ישירות 
מהשוכר למתנ"ס 

 גבוה יותר(.)סכום 
החשמל ע"ח 

 המתנ"ס/מועצה.



 ניהול נכסי מקרקעין – 2016/2דוח 

80 

 

שנה  מיקום הנכס מס"ד
מוערכת בה 
ניתנה רשות 

 השימוש

 הערות

גן ילדים של  4
 חב"ד

שכונת 
 "הרצל"

קיים הסכם  2012
 בתמורה סמלית 

שבט "נגה"  5
 של הצופים

באזור מחסני 
 המועצה

מבנה נמצא  2009
 בשצ"פ. אין הסכם

בית כנסת  6
 שא נס

רח' 
ז'בוטינסקי 
 ליד המועצה

 אין הסכם 2010אחרי 

בית מדרש  7
 "באר חיים"

במתחם 
המועצה 

ברחוב 
 ז'בוטינסקי

2016  

שכונת  4מקלט מס'  8
 "רמב"ם"

לטיפול משמש  2007אחרי 
 בנערים

בית כנסת  9
"אברהם 

 אבינו"

שכונת 
 "רמב"ם"

עד לפני כשנה היה  2015
בשימוש "בני 

עקיבא", לאחרונה 
 הוסב לבית כנסת.

צהרון  10
 "תלמי אור"

גוף ניתן לשימוש ל 2015 תלמי מנשה
בן של שקשור ל

חבר מועצה ללא 
תמורה, ללא מכרז 

 וללא הסכם.
צהרון "רגבי  11

 אור"
גוף ניתן לשימוש ל 2015/2016 רח' אהוד מנור

בן של שקשור ל
חבר מועצה ללא 

תמורה, ללא מכרז 
 וללא הסכם.

ניתן לשימוש של  2015/2016 רח' הירקון גן "מנחם" 12
 רב.

מועדון  13
 האתיופים

 2010הוקם בשנת  2010 אזור התעשייה
 אין הסכם

סמינר לבנות  14
בבית ספר 

 רשב"י

  2016 רשב"י

 –צופי הדר  15
תוספת 

 מבנים

  2016 גני מנחם
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 חיבורים לא חוקיים לחשמל .2.3

 מחוץ שונים גורמים שבשימוש המועצה שלעל קרקע  רבים מבנים

. חוקי לא באופןשל המועצה  החשמל לרשתהתחברו  למועצה

 את מממנת שהיא בכך רב כסף מפסידה שהמועצה היאהמשמעות 

 אשר בטיחותיות השלכות קיימות ובנוסף, גורמים לאותם החשמל

 .אדם בחיי לעלות עלולות

 

 להלן מספר דוגמאות לחיבורים פירטיים לחשמל של המועצה:

 מקור החשמל הלא חוקי המבנה מס"ד
 מבנה המתנ"ס. בית כנסת הרמב"מ  1
 רשת ציבורית בית כנסת ברסלב 2
בית כנסת מאיר בעל  3

 הנס לעולי מצרים
 חיבור לא חוקי לרשת הציבורית

 חט"ב הדרים בית כנסת יהודה 4
 חט"ב הדרים בית חב"ד )רח' איילה( 5
 בית כנסת רמב"מ גמ"ח אברהם ומרים 6
מערכת חשמל לא חוקית העוקפת את  בית הקברות 7

 חברת החשמל
 יעקב""בנות  בית כנס רשב"י 8
 בי"ס בנות יעקב בית כנסת חזון עמוס 9

 

, הגזבר מסר לביקורת כי 26.10.2016-דוח מהטיוטת הבהתייחסות ל

 המועצה החלה במהלך של ניתוקי חשמל. 9/2016-החל מ

 

 

 חדרי טרנספורמציה )טרפו( .2.4

המועצה נותנת לחברת החשמל זכות שימוש וחזקה בחדרי 

נמסרות לחברת החשמל לצורך טרנספורמציה ביישוב. הזכויות 

התקנה, אחזקה ותפעול מתקני טרנספורמציה המותקן בחדר, הנדרש 

לשם אספקה סדירה של חשמל לתושבי היישוב. חברת החשמל נדרשת 
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פעמי בגין השימוש בקרקע ותשלומי ארנונה שוטפים -לשלם תשלום חד

 בגין המבנה שמוקם במקום.

()ג( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )א(, 2)3על פי סעיף 

בחוזה , המועצה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז, "1950 –תשי"א 

להעברת מקרקעין לשם הקמת מיתקן חשמל הדרוש, כדי להבטיח 

אספקת חשמל למועצה המקומית, בתנאי שהשטח המועבר לא יעלה על 

מתקן תואמת את התכניות החלות מ"ר לכל מיתקן, וכי הקמת ה 100

 ."על המקום לפי דיני התכנון והבניה

בדומה לכל עסקת נדל"ן לטווח הארוך, על המועצה להתקשר עם חברת 

החשמל בהסכם אשר מאושר על ידי מליאת המועצה ומשרד הפנים. 

במסגרת ההסכם, המועצה מאפשרת לחברת החשמל להשתמש בקרקע 

 שנה(. 49שנה ועוד  49האחרונים: שנים )בהסכמים  49לתקופה של 

 נמצאו ליקויים באופן ניהול הסכמי ה"טרפו" במועצה:

באף לא אחת מיחידות המועצה שיש להן קשר לנושא )גזברות,  .א

 מרוכזת רשימה מחלקת ההנדסה, מחלקת הגבייה( נמצאה

 חברת שבשימוש הטרנספורמציה חדרי כלל את המפרטת

גבתה תשלומי ארנונה בגין כתוצאה מכך, המועצה לא . החשמל

 חדרי הטרנספורמציה החדשים.

 הייתה לאהיא ו ,בלבד חלקית רשימה הייתה היהגבי במחלקת

 חברת את חייבה ולכן החדשים הטרנספורמציה לחדרי מודעת

 נגרמו מכך כתוצאה. בלבד חלקי באופן ארנונה בגין החשמל

יצוין כי במהלך הביקורת מחלקת  .כספיים הפסדים למועצה

הגבייה פנתה לחברת החשמל עם חיובי ארנונה רטרואקטיבית 

 .2015החל משנת 

הנתונים על אודות גודל השטח שונה בין מסמכים שונים ולא  .ב

במועצה לא נמצא אף גורם שיודע להסביר  נמצא הסבר לפערים.

 את הנתונים.

מחלקת  השנאי מס"ד
 הגבייה

מחלקת 
 הנדסה

רשום 
 בהסכם
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מחלקת  השנאי מס"ד
 הגבייה

מחלקת 
 הנדסה

רשום 
 בהסכם

  מ"ר 63.19 מ"ר 73.59 הדקל 1
  מ"ר 63.19 מ"ר 73.59 1הדלק  2
  מ"ר 43.05 מ"ר 73.59 1תלמי מנשה  3
 מ"ר 32.3 מ"ר 43.05  2אודם  4
 מ"ר 107.82 מ"ר 63.19  הברוש 5
 מ"ר 78.02 מ"ר 43.05  2שוהם  6
 מ"ר 32.3 מ"ר 43.05  2ספיר  7
 מ"ר 32.3 מ"ר 43.05  פטדה 8

 

במועצה לא נמצאו הסכמים לרוב חדרי הטרנספורמציה. מתוך  .ג

חדרי טרנספורמציה שמופו על ידי מחלקת ההנדסה נמצאו  23

עברו לאישור משרד מהם הו חמישההסכמים בלבד, ורק  שמונה

הפנים )המועצה החלה להעביר את ההסכמים לאישור משרד 

 (.2015הפנים החל מסוף שנת 

מספר חדרי  תב"ע מס"ד
 ורמציהטרנספ

מספר 
ההסכמים 

 שנמצאו

מספר 
 הסכמים

שהועברו 
לאישור 
משרד 
 הפנים

1 1518 4 1 0 
2 1492 6 3 1 
3 1517 13 4 4 
 5 8 23 סה"כ 4

 

הביקורת מעירה כי, לא רק שההסכמים לא אושרו על ידי משרד  .ד

הפנים, אלא שגם לא דווחו למשרדי מס שבח. כל עסקת 

המס. עקב כך נוצרו חובות מקרקעין מחויבת בדיווח לרשויות 

 במס שבח שהמועצה מטפלת במחיקתם.

הממצאים מראים שחסר תיאום בין הגורמים השונים במועצה 

 וממחיש את הצורך הדחוף באחראי נכסים.
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, הגזבר מסר לביקורת כי 26.10.2016-דוח מהטיוטת הבהתייחסות ל

ים התקבל דוח חדרים מחברת החשמל וכעת עורכים השוואה בין הנתונ

 נתוני חברת החשמל. לביןבגזברות 

 

 קרקעות  ושכירת השכרת .2.5

 הסכמי השכרת קרקעות למשרדי קבלנים .1.5.2

בשנים האחרונות קיימת בנייה ענפה ביישוב וקבלנים מבקשים להקים 

משרדי מכירות בשטח ציבורי של  המועצה )שב"צ( אותו הם שוכרים 

 מהמועצה.

שטח ציבורי של המועצה במידה שקבלן רוצה להקים משרד מכירות על 

 )כפי שנמסר לביקורת על ידי המהנדסת(:

 ההסכם כולל, בין היתר: נערך הסכם בין הקבלן לבין המועצה; .א

 תאריך ההסכם (1

 שם הקבלן ומורשי החתימה שלו (2

 גוש וחלקה/מגרש (3

 גודל השטח (4

להקמת משרד מכירות לקיום מכירת  –מטרת השכירות  (5

 יחידות דיור של הקבל בלבד.

המבנה היביל המקסימאלי אותו רשאי השוכר להקים גודל  (6

 מ"ר(. 100)

 תקופת השכירות (7

 דמי השכירות (8

 ביטחונות (9

הקבלן מגיש תכנית לוועדה המקומית, באמצעות מהנדסת  .ב

 המועצה )הוא מצרף את החוזה עם המועצה לפניה(.

 הוועדה מפרסמת מודעה בעיתונות. .ג

אופציה  הוועדה נותנת אישור של שנתיים לאישור חורג )עם .ד

 בד"כ לשנה נוספת(. –להארכה 
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בעת הביקורת היו התקשרויות עם שבעה קבלנים שהקימו משרדי 

מכירות על גבי קרקעות המועצה. נמצא כי למועצה הסכמים עם 

הקבלנים והגזברות מבצעת מעקב אחר קבלת הכספים. לביקורת אין 

 הערות לנושא זה.

₪  5 -הסכמים החדשים מהועלו מחירי השכירות ל 2015יצוין כי בשנת 

 למ"ר כולל מע"מ.₪  8 -למ"ר ללא מע"מ ל

נמצאו מספר פערים בהתקשרויות להשכרת שטחים לקבלנים, 

 :כדלקמן

למרות שבהסכם כתוב שעל השוכר למסור  –ביטחונות  .א

 לא נמצאו ביטחונות במועצה.₪ ,  50,000ביטחונות בסך 

 שניים מתוך שמונת ההסכמים נחתמו בדיעבד. .ב

בשלושה מההסכמים אין פירוט למ"ר אלא סכום גלובלי של  .ג

ש"ח לחודש. באחד המקרים בו "בורק וינר" קיבל את  2,000

הם המשיכו באותו גובה שכירות ולא על פי  –המשרד מ"גמא" 

 למטר(.₪  5במקום ₪  8המחיר החדש )

, למרות שההסכם עם "אלמוג" פג תוקף 2016נכון לתחילת יולי  .ד

 שלא חודש היתר הבנייה, המבנה טרם פונה. ואף 2015בסוף 

 .נספח ב'ליתר פירוט ראו 

 

 הסכם להשכרת מבנה לבנק הפועלים .1.5.1

 המועצה משכירה מבנה לבנק הפועלים לצורך הפעלת סניף ביישוב.

נחתם לתקופת שכירות לשכירת מבנה לבנק הפועלים נמצא שההסכם 

 .13ולא חודש מאז 2009ספטמבר  31-חודשים עד ל 12של 

 שכירת דירות על ידי המועצה .1.5.2

                                                           
13
 יצוין כי סניף הבנק מתוכנן לעבור לקניון החדש. 
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בהתאם לנתונים שנמסרו לביקורת על ידי הגזברות, בעת הביקורת 

 שכרה המועצה שלוש דירות ביישוב:

. גובה השכירות 22דירה מ"עמידר" ברח' רבי מאיר בעל הנס  .א

 לחודשיים.₪  1,645

מציון חג'ג' בעבור שישה דיירים שעובדים  5דירה ברח' הנרקיס  .ב

₪  4,000רת שנת שירות. גובה השכירות עם הצופים במסג

 לחודש.

. גובה 66דירה לשימוש מחלקת רווחה ברח' מאיר בעל הנס  .ג

 לחודש.₪  5,000השכירות 

 לצורך למשל) שפורטו לעיל אלו כדוגמת מבנים שכירת יצוין כי גם

 פרטיות לידיים עובר ציבורי שכסף הנחה ומתוך(, לנוער מועדון

 הצעות תלבקש יהיפנ כלומר, פומבי מכרז נהטעו( הנכסים משכירי)

 שוכרת המועצה כאשרכמו כן,  .מתאימים מבנים השכרת לעניין מחיר

 בעלי תקניים במבנים שמדובר כלומר לרישוים לדאוג עליה, מבנים

)נושא זה לא נבדק  בה שעושים לפעילות מתאים שלהם הייעודוש היתר

 על ידי הביקורת(.

 הביקורת בדקה את הסכמי השכירות. 

 להלן הממצאים:

במועצה לא נמצא תיעוד לכך שנערך מכרז פומבי לצורך איתור  .א

הדירות שהיא שוכרת, אף על פי שמדובר בכסף ציבורי העובר 

 לידיים פרטיות.

דירה בעת הביקורת, המועצה שכרה את ה – דירת "עמידר" .ב

לה צורך שלא היה  אף 22רבי בעל הנס   ברחוב מ"עמידר"

לחודשיים. נכון לינואר ₪  1,645בשכ"ד בסך  וחויבה זו, בדירה

מנהלת החשבונות הראשית ₪.  61,032.78הצטבר חוב בסך  2016

ראויה למגורים איננה בגזברות מסרה לביקורת כי הדירה 

שלחה  3.1.2016-פטר מהדירה. בילה לא הצליחההמועצה שו
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יטת אמצעים משפטיים". "עמידר" למועצה "התראה בטרם נק

 הדירה פונתה והחוב שולם. 2016יצוין כי נכון לאוגוסט 

מאחר שהמועצה אינה מעוניינת להתקשר  - לשנת שירותדירה  .ג

היא משלמת  2016עם בעל הדירה בצורה ישירה, החל משנת 

הביקורת  את שכר הדירה בצורה עקיפה באמצעות המתנ"ס.

 למשל ,פרטי ףגו ושאינ' ג לצד בתשלום שמדובר ככלמעירה כי 

 בהעברת אין. אסורה עקיפה בתמיכה מדובר הרי, הצופים

 הסכם נערך כן אם אלא, להועיל כדי ס"המתנ דרך הכספים

 לקהילה שירותים נותנים שהצופים באופן שירותים למתן

 שמדובר הרי, שכזה הסכם נערך לא אם .מגורים מימון תמורת

 .לדין בניגוד כספים בהעברת

נמצא כי חוזה השכירות לדירה לשנת שירות לא היה בתוקף  .ד

-תוקף חוזה השכירות לדירה ברח' הנרקיס פג בבעת הביקורת. 

 (.8.7.2014 -ולא חודש. )החוזה נחתם ב 31.12.2015

 

 

 נכסים שהועמדו לטובת המתנ"ס .2.6

, בתהליך 14מאחר שהמתנ"ס מהווה עמותה מעין עירונית של המועצה

המתנ"ס אין צורך לפעול על פי נוהל הקצאות.  העמדת נכסים לשימוש

יחד עם זאת, נדרש לנהל רישום מסודר של הנכסים שהועמדו לרשות 

 המתנ"ס ולכלול את רשימת הנכסים בהסכם עם המתנ"ס.

הנכסים שהועמדו לטובת  רשימה של קיימתנמצא כי במועצה לא 

המתנ"ס והנושא אינו מעוגן בהסכם שבין המועצה לבין המתנ"ס 

 נדרש.כ

מאחר שבמועצה אין רשימה מסודרת של נכסים שהועמדו לרשות 

המתנ"ס; הביקורת קיבלה את הרשימה ממנהלת המתנ"ס היוצאת. 

 להלן הרשימה כפי נמסר לביקורת על ידי מנהלת המתנ"ס היוצאת:

                                                           
14
 של שליטה יחסהוא של  למועצה סים"למתנ החברה בין המשפטי מצבה, הביקורתלעת ביצוע  נכון 

 .עירונית מעין בעמותה מדוברולפיכך  40-60%
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 מבנה המתנ"ס המרכזי ברחוב הרב עוזיאל )שכונת רמב"ם(. .א

 רח' הגפן. –אולם ספורט בשכונת הרצל  .ב

 .15:00מהשעה   -אולם ספורט בבית ספר צאלון  .ג

 התחשבנות עם בתי הספר. –צהרונים בכיתות בשלושה בתי ספר .ד

אזור תלמי  –צמוד לבריכה  –מגרש אימונים עם דשא סינטטי  .ה

 מנשה.

 מגרש טניס צמוד לבריכה. .ו

המתנ"ס  –"פעוטון גוזלים"  –מעון יום/פעוטון ברחוב הגפן  .ז

 מתחזק ומתפעל אותו.

 

פי נתונים שמסרה לביקורת מנהלת המתנ"ס היוצאת, המתנ"ס על 

בשנה. להלן ₪ אלף  100-מפיק הכנסות מנכסי המועצה בסך כ

 דוגמאות:

 לשנה.₪  39,000-כ –השכרת מגרשי טניס ל"עידן רוזנברג"  .א

 לשנה.₪  36,000 –השכרת חדר כושר באולם ספורט ל"דקורי"  .ב

₪  17,000-כ –השכרת חדרים באולם הספורט ל"חלי ממן"  .ג

 לשנה.

 לחודש.₪  14,000-אולם ספורט לקבוצות של תושבים כ .ד

המתנ"ס נהנה מהכנסות שהוא גובה מהשכרת נכסי המועצה לגורמים 

שונים, מבלי שנמצא מסמך פורמלי שמאפשר למתנ"ס ליהנות 

 מהכנסות אלה. 

 

 היעדר הסכמים  .2.7

 ללא שלה בקרקעות להשתמש שונים לגורמים אפשרה המועצה

 :המועצה את שחושף דבר, וחתום כתוב הסכם

 –נכסים המחייבים תהליך הקצאה על פי נוהל משרד הפנים  .א

קיימים הסכמים רק במקרים בהם ניתנה אפשרות להשתמש 

 ביתר המקרים אין הסכמים. –בקרקע במחיר סמלי 

 לא נמצאו הסכמים לרוב חדרי ה"טרפו". –לגבי חדרי טרפו  .ב
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 בית כספים ג-אי .2.8

הביקורת ביקשה לבדוק האם התקבלו הכספים הנגזרים מההסכמים 

 השונים. 

המגיעים לה על פי ₪ במועצה לא נמצא כי נגבו כספים במאות אלפי 

הסכמים שחתמה עם גורמים שונים שיקבלו הרשאה לשימוש 

בקרקע. כמו כן, במועצה לא קיימים הביטחונות הנדרשים במסגרת 

 ההסכמים.

הטרפו שהועברו לביקורת נקבע כי תמורת  בחוזי -הסכמי טרפו  .א

זכות השימוש והחזקה בחדר וברצועת הקרקע, חברת החשמל 

הגזברות טרם עדכנה את הביקורת  –תעביר סכום כסף למועצה 

 האם הכספים התקבלו:

 )₪(הסכום  השנאי מס"ד
 11,793.60 2אודם  1
 17,677.80 הברוש 2
 14,187.60 2שוהם  3
 11,352.60 2ספיר  4
 11,352.60 פטדה 5

 

 השכרת נכסים במחיר סמלי .ב

כפי שפורט בפרק על מתן רשות לשימוש בקרקע, במועצה מספר נכסים 

מבדיקת ההסכמים  –אשר מושכרים לגורמים שונים במחיר סמלי 

 התקבלו הממצאים הבאים:

 ההסכמים לא היו מוכרים לגזברות. (1

הסכומים הסמליים בחלק מהמקרים המועצה לא גבתה את  (2

 מהשוכר )לדוגמה: בית חב"ד(.

 של השוכרים. ביטחונותבמועצה לא נמצאו העתקי  (3

המועצה השכירה שטח לחדר כושר למרות שלבעל חדר הכושר  (4

 אין רישיון עסק.
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 :15להלן הפירוט

מקיום  השוכר מס"ד
 הנכס

דמי 
השכירות 
החודשיים 

 )בש"ח(

תקופת 
 השכירות

 הערות

בית חב"ד  1
 יעקבבאר 

רח' מאיר 
 14בעל הנס 

 3831)גוש 
 (52חלקה 

200 ₪ 
בתשלום 

מראש מדי 
 2,400שנה )

.)₪ 

1.8.2012 –  
31.7.2016 

המועצה לא 
גבתה את דמי 

 השכירות.
לא נמצאו 
שטר  –ביטחונות 
אלף  50חוב בסך 

.₪ 
ארגון נשי  2

חרות 
 בישראל

רח' מאיר 
 21בעל הנס 

10  ,₪
בתשלום 

מראש מדי 
 120שנה )

.)₪ 

1.7.2011-  
30.6.2019 

המועצה לא 
גבתה את דמי 

 השכירות.
השוכר לא נדרש 

להשאיר 
 ביטחונות.

יעקב  3
 דיקורי

באולם 
ספורט ברח' 

 הגפן

550  ₪
 לחודש.

1.12.2010 
–  

30.11.2013 

לא נמצאו 
שטר  –ביטחונות 

 50חוב בסך של 
 ₪.אלף 

הנכס  2015בשנת 
הועבר לאחריות 

המתנ"ס אשר 
 נהנה מההכנסות.

המועצה השכירה 
להם למרות 

שאין להם רישיון 
 עסק.

 

הסכם עם רוויה הספקת מים באר יעקב בע"מ ונכסי אבות לוד  .א

המועצה אמורה לקבל  –איחוד וחלוקת קרקעות  –בע"מ 

600,000 .₪ 

 ₪. 40,000שנים תמורת  99-החכרת קרקע ל"בזק" ל .ב

 

  

                                                           
15
 על פי נתונים שנמסרו לביקורת על ידי היועמ"ש הקודם 
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 אישור משרד הפנים לעסקאות מקרקעין .2.9

ההסכמים בתחום הקרקעות שנערכים על ידי המועצה כאמור, כלל 

לתקופה העולה על חמש שנים מחויבים באישור משרד פנים בהתאם 

 א' לצו המועצות המקומיות. 190להוראות סעיף 

כדי שמשרד הפנים יאשר את העסקה נדרש להעביר לו את המסמכים 

 הבאים:

 מכתב פניה של הרשות .א

 טופס בקשה מלא וחתום .ב

 )במידה שרלוונטי(מסמכי המכרז  .ג

 הסכם עם הצד השני .ד

 אישור מליאת מועצה )מתועד בפרוטוקול( .ה

טופס בקשה לאישור עשייה במקרקעין של רשות מקומית  .ו

 החתום על ידי היועץ המשפטי

 נסח טאבו .ז

 מסמך מטעם שמאי מקרקעין .ח

 אישור מהנדס המועצה על ייעוד הקרקע .ט

נוהל תהליכים שננקטו עפ"י  –במידה שמדובר בהקצאת קרקע  .י

לרבות העתק  5/2001הקצאת קרקע בהתאם לחוזר מנכ"ל 

 מהפרסומים ופרוטוקול ועדת הקצאות.

, הביקורת צילמה מאחר שמסמכים אלה אינם קיימים במועצה

הסכמים בתהליכי אישור אשר נמצאים במשרד הפנים. יצוין כי 

 במועצה אמורים להיות העתקים מהסכמים אלה.

ניתנה זכות שימוש בקרקעות של המועצה אף על פי שבמהלך השנים 

 לגורמים שונים לתקופות ממושכות בעשרות מקרים, תשעה הסכמים

כמו כן, . 2012 - 1991בין השנים  משרד הפניםהגיעו לאישור בלבד 

מתוך תשעת ההסכמים הללו אושרו שלושה בלבד, בעיקר עקב מחסור 

 במסמכים/אישורים נדרשים.
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 אושרו:להלן פירוט ההסכמים שלא 

עקב  – 1492שנים בת"ע  99 -ל 2011הסכם חכירה לבזק משנת  .א

 חוסר במסמכים נדרשים.

ס.י. אבן יזמות בע"מ משנת  -מכירת מקרקעין של המועצה ל .ב

 עקב מחסור באישור מהנדס הוועדה. – 2008

 –( 2001שנים )משנת  25 -חוזה חכירה עם עמותת תלמוד תורה ל .ג

 מאחר שלא עבר תהליך הקצאה וחוסר בסעיף פטור ממכרז.

עקב  2001חוזה שכירת מכון להכשרת מורות במכיר סמלי משנת  .ד

 חוסר במסמכים.

מאחר שמשרד  –(1998מ"ר למטרת בניית קיוסק )שנת  50 מכירת .ה

 הפנים אינו יכול להכשיר את העסקה.

החכירה המועצה קרקע ל"חברת קדישא" לשימוש  1997בשנת  .ו

ולא חודש כנדרש.  2007בשנת  בית עלמין. ההסכם הסתייםכ

 ההסכם לא אושר על ידי משרד הפנים עקב חוסר במסמכים.

 נספח א'.פירוט ראה ליתר 
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 סיכום ומסקנות .3

 

 

דיני הרשויות המקומיות מקנים לרשויות המקומיות, בהיותן נאמנות 

הציבור, סכמות לבצע עסקאות מסוימות במקרקעין שבבעלותן 

וקובעים את הכללים ואמות המידע להפעלת סמכות זו תוך שמירה על 

 שוויון, חיסכון, יעילות ושקיפות.

במועצה לא קיימים תהליכים מסודרים לניהול הנכסים שלה, בין 

 היתר:

 הלי עבודה בתחום הנכסיםולא הוגדרה מדיניות וחסרים נ 

 לא קיים תיעוד לנכסים שבבעלות המועצה ולשימושים שלהם 

  חרף חשיבותו המכרעת בתקנות כמוגדראחראי נכסים  מונהלא ,

 לניהול הנכסים

 טרם הוכנה פרוגרמה, דבר המהווה בסיס להקצאת קרקע 

  תבחינים  להקצאות קרקע הוכנו רק לאחרונה 

  לגורמים פרטיים רבים ניתנה רשות להשתמש בקרקעות של

לרבות המועצה, ללא תהליך הקצאות מסודר ו/או ללא הסכמים, 

 בשנים האחרונות.

 .במועצה לא הוקמו מנגנוני פיקוח על השימוש בקרקעות 

 .קיימים חיבורים לא חוקיים לרשת החשמל של המועצה 

  המועצה שוכרת דירות מבלי שנמצא תיעוד לקיום מכרז מסודר

והסכמי השכירות אינם בתוקף. במסגרת זו, המועצה שכרה מבנה 

 מעמידר שלא היה בו צורך.

 ניתנה זכות שימוש בנכסים מבלי שיש לכך תיעוד במועצה  למתנ"ס

 ומבלי שנערך איתו הסכם.
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  המועצה אינה מקפידה לקיים הסכמים כתובים עם גורמים

העושים שימוש בקרקע ולדרוש ביטחונות מגורמים שמשתמשים 

 בקרקע.

  מאחר שלגזברות חסר מידע על אודות הסכמים, המועצה ככל

 יעים לה.הנראה לא גבתה כספים המג

  רוב עסקאות המקרקעין לפרקי זמן מעל חמש שנים לא הובאו

לאישור משרד הפנים כנדרש ומתוך תשעה הסכמים שהוגשו 

עקב  –)ובפועל בוצעו( לאישור משרד הפנים, אושרו שלושה בלבד 

 מחסור באישורים/הסכמים.

מעבר למשמעות מבחינת כללי מינהל תקין ופגיעה בעקרונות השקיפות 

ון, המצב הנוכחי של היעדר תהליכי ניהול נכסים גורם להפסדים והשווי

 כספיים למועצה.
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סטטוס הסכמים שהועברו לאישור משרד הפנים –נספח א'   

 אישור משרד הפנים פרטי ההסכם שנה מס"ד
 8/1492תכנית ממ/מק/ 2012 1

התקשרות בפטור 
ממכרז עם רוויה 

הספקת מים באר יעקב 
בע"מ ונכסי אבות לוד 
בע"מ. איחוד וחלוקה 
של קרקעות. המועצה 

 600,000אמורה לקבל 
 במסגרת העסקה.₪ 

קיים אישור משרד הפנים 
 מתאריך 
1.3.2012. 

לוודא התבקש הגזבר 
שהמועצה קיבלה את 

 הכסף.

 -הסכם חכירה לבזק ל 2011 2
 1492שנים בתב"ע  99

בגוש  403)חלק ממגרש 
(. בתמורה 4041

המועצה אמורה לקבל 
40,000 .₪ 

לא אושר על ידי משרד 
 מהסיבות הבאות: הפנים

חסר טופס בקשה  .א
לאישור עשייה 

במקרקעין החתום על 
 ידי היועמ"ש.

חסר אישור מהנדס  .ב
המועצה על ייעוד 

 הקרקע
 לא צורף נסח טאבו .ג
לא ננקטו תהליכים  .ד

עפ"י נוהל הקצאת 
כפי שפורסם קרקע 

 5/2001בחוזר מנכ"ל 
לרבות העתק 

מהפרסומים ופרוטוקול 
 ועדת הקצאות.

יצוין כי ההסכם הוא 
והמועצה  2008משנת 

פנתה למשרד הפנים רק 
. )אושר במליאה 2011-ב
 (.2010 -ב

לוודא התבקש הגזבר 
שהמועצה קיבלה את 

 הכסף.
מכירת מקרקעין של  2008 3

ס.י. אבן -המועצה ל
 יזמות בע"מ

לא נמצא אישור משרד 
, 2008. במכתב משנת הפנים

משרד הפנים כתב "נא 
להמציא אישור מעודכן 

ממהנדס הועדה שיציין את 



 ניהול נכסי מקרקעין – 2016/2דוח 

97 

 

 אישור משרד הפנים פרטי ההסכם שנה מס"ד
מס' החלקה כמופיע בתב"ע 

 "2/14101ממ/מב/
חוזה בין מו"מ באר  2003 4

יעקב לבין רשות 
הדואר. העברת שטח 

לרשות הדואר במסגרת 
החלפת קרקעות. 

 הסכם פטור ממכרז.

ע"י משרד הפנים ב  אושר
30.11.2003 

חוזה חכירה עם  2001 5
 -עמותת תלמוד תורה ל

שנה )פטור ממכרז(  25
 מיום 

10.6.2001 
 לשנה.₪  10 –התמורה 

לא אושר על ידי משרד 
 חסר: – הפנים

מספר סעיף הפטור  .א
ממכרז עליו המועצה 

 מסתמכת.
נדרש לפעול עפ"י  .ב

חוו"ד הלשכה 
המשפטית וזאת עפ"י 

שנקבעו הוראות 
בבג"צ בלומנטל 
)מדובר בתהליך 
 הקצאת קרקע(.

חוזה שכירות מכון  2001 6
להכשרת מורות )חלק 

 98,99,100מחלקות 
בשטח של  4040בגוש 

שנים  24מ"ר ל 17,543
חודשים החל  11 -ו

וכלה  1.3.2001מיום 
 ביום 

. דמי שכירות 1.2.2026
לכל ₪  1סמלית בסך 

 התקופה.

לא אושר על ידי משרד 
 חסר: – פניםה
 נסח טאבו .א
חוו"ד משפטית  .ב

שניתנה למועצה טרם 
 החלטתה.

אישור מהנדס  .ג
המועצה על ייעוד 

 הקרקע.
 פרוטוקול המועצה. .ד

7 2001 ,
1998 

 91מכירת חלק מחלקה 
לסמי  4040בגוש 

 50קומה. שטח של 
מ"ר למטרת בניית 

קיוסק. החוזה 
 . 1.1.1998מתאריך 

לא אושר על ידי משרד 
 להלן הנימוקים: הפנים

"מן החומר שהוגש,  .א
לא מצאנו הצדקה 
לפטור ממכרז ולא 

מסמכים להוכיח 
הצדקה להחזקת 

 הנכס במשך שנים".
"שר הפנים אינו  .ב

מוסמך 'להכשיר' 
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 אישור משרד הפנים פרטי ההסכם שנה מס"ד
חוקית החזקת נכס 

שלא כדין, ללא מכרז, 
הגם שהחזקה זו 

נמשכת שנים ולא 
הוסדרה עד היום. 

לצערנו, שר הפנים לא 
כי יוכל לסייע. נראה 
בכל מקרה הדרך 
הראויה להסדרת 

זכויותיו של מר קומה 
היא במסגרת 

 הערכאות."
חוזה עם חברת קדישא  1997 8

-33החכרת חלקות  –
 4041אשר בגוש  35-81

לצורך הקמת בית 
עלמין חדש, למשך עשר 

 שנים.

לא אושר על ידי משרד 
עקב חוסר  הפנים

 במסמכים הבאים:
אישור מהנדס מועצה  .א

 הקרקע.על ייעוד 
 חוו"ד משפטית .ב
מסמכי העמותה  .ג

 )רישום + מלכ"ר(
חוזים חתומים על  3 .ד

 ידי הצדדים.
יצוין כי המועצה העבירה 

 חוו"ד יועץ משפטי
תקופת ההחכרה הסתיימה 

 אך לא חודשה. 2007בשנת 
 קיים אישור משרד הפנים. חוזה חכירה לבית"ר 1991 9

הנושא כבר לא 
אקטואליתהמבנה כבר 

 הוחזר למועצה.
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 פירוט משרדי מכירות פעילים –נספח ב' 

 

 
 

תחילת תאריך הסכםהקבלןמס"ד

שכירות

שטח מגרש/חלקהגושתוקףתאריך סיום

)מ"ר(

דמי מחיר למ"רייעוד

שכירות  

חודשית 

ללא מע"מ 

)₪(

הערותבטחונות

שטר חוב על סך 83200משרד מכירות4041510400בתוקף01/06/201530/10/201530/102017פרשקובסקי בע"מ1

50,000

מירב יצחקי חסון השקעות ) + 2

דניה סיבוס(

אתר התארגנות יביל 4041529725.36בתוקף01/11/201501/06/201531/05/2017

)משרדי מנהלת לצרכי שיווק 

ההפרויקט(

שטר חוב על סך 85802.88

50,000

הסכם בדיעבד

אתר התארגנות יביל 4041528בתוקף26/10/201501/11/201530/10/2017מגדלי מירב בע"מ3

)משרדי מנהלת לצרכי שיווק 

ההפרויקט(

שטר חוב על סך 2000אין מחיר למ"ר

50,000

בהסכם אין גודל 

שטח ואין מחרי למ"ר 

- סכום גלובלי

הארכה ל- 20/07/201301/08/201331/07/2015יצחק חסון השקעות4

31/7/2016

חלקה 1, תת 3784

חלקה 527

שטר חוב על סך 51150משרד מכירות230

50,000

אין התייחסות למע"מ

הארכה ל- 11/08/2013גמא א. כ. ייזום פרוייקטים בע"מ5

31/7/2016

שטר חוב על סך 52000משרד מכירות404173/324400

50,000

בהסכם חסר 

תאריכים.

הארכה ל- 08/07/201301/08/201331/07/2015צרפתי שמעון גפן בע"מ6

31/7/2016

שטר חוב על סך 53000משרד מכירות40414600

50,000

שטר חוב על סך 2000אין מחיר למ"רמשרד מכירות07/04/201427/01/201427/01/2016704173אלמוג כ.ד.א.י. בע"מ7

50,000

הסכם בדיעבד, 

הסבו את ההסכם 

לצרפתי ללא 

הסכמת המועצה - ל-

4 חודשים.

בורק ינר )נכנס למבנה של 8

ג.מ.א.

שטר חוב על סך 52000משרד מכירות01/03/201601/03/201628/02/2018404173/324400

50,000

החליף את גמה. 

מחיר ישן
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 העמותה לפנאי וקהילה  – 2016/3

 

 

102 
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 כללי –פרק א' 

 

 מבוא .1

"( משתרעת על פני שטח המועצההמקומית באר יעקב )להלן: "המועצה 

 -תושבים בכ 20,000 -ואוכלוסייתה מונה כ דונם 8,600  -שיפוטי של כ

. המתנ"ס 6אקונומי עומד על -בתי אב, כאשר דירוגה הסוציו 5,000

, לקהילה מרכז את כלל פעילויות התרבות, חוגים, אירועים ונוער

קשת רחבה של פעילויות תרבות ומגוון  כשהמוטו המוביל הוא להציע

 במחירים שווים לכל נפש.לתושבי היישוב רחב של חוגים 

 עמותה רשומה )ע"ר( הינה "יעקב בבאר וקהילה לפנאי העמותה"

. העמותה הוקמה ("המתנ"ס/""העמותה)להלן: " 580530160שמספרה 

ומפעילה את  סים"למתנ החברה של התקנון בסיס על 2010באוגוסט 

 . "הבאר לב, המכונה מתנ"ס "בבאר יעקבהמתנ"ס 

 ששר ממשלתית חברה היא( "החברה" – להלן) סים"למתנ החברה

 של זרוע לשמש כדי 1969שנת ב הוקמה היא. לפעילותה אחראי החינוך

 אינה החברה. וספורט תרבות, חברה בנושאי מטלות לביצוע הממשלה

 כניותת בגיבוש מקצועי גורם מהווה סים, היא"מתנ של בעליםה

 נהלי בתחום ומנחה המתנ"סצוותי  בהדרכת, ס"לפעילויות המתנ

כמו כן, החברה  .השוטפת שבהתנהלות שונים ותפעול עבודה

 שירותי המדינה ברחבי הפועלים סים"מהמתנ לחלק נותנתלמתנ"סים 

 משאבים בגיוס, ובהפעלתם פרויקטים בייזום להם ומסייעת מטה

  .ומאחרים ממשלה ממשרדי כספים ובהעברת

 החברה למתנ"סים היא, ואידיאולוגיות ארגוניות ומסיבות מטעמיה

 שותפה ובמינויו היא שכרו את משלמתו ס"המתנ מנהל את ההמעסיק

 . מרכזית
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 הזרוע הינה העמותההמועצה,  של האינטרנט באתר לתיאור בהתאם

, חברה, פנאי לפעילות הקשור בכל המקומית הרשות של הביצועית

, מקומית הנהלה ידי לע מנוהלת העמותה .וקהילה נוער, תרבות

 תושבים שהינם העמותה הנהלת וחברי הרשות ראש עומד שבראשה

 החברתית החיים איכות את להעלות למטרה להם שמו אשר פעילים

  .המתפתח ביישוב

 הפקת על שאחראית היאבמתנ"ס  הפנאי לתרבות המחלקהבנוסף, 

 .העצמאות ויום הזיכרון ימי ובכללם ביישוב האירועים

, סים"מטעם החברה למתנחדשה  16מנהלת מתנ"סמונתה  2014 בשנת

החלה בהטמעת תהליכי עבודה הנהוגים בחברה למתנ"סים, בין ש

ת מידע אחידות, קיומם של כללים אחידים לכלל והיתר: שימוש במערכ

, 2016וני במהלך הביקורת, בי המתנ"סים תחת הרשת וכיוצא בזה.

התנתקה העמותה מהחברה למתנ"סים וכיום )בעת הביקורת( המתנ"ס 

אינו עוד תחת החברה למתנ"סים, אלא פועל כעמותה מעין עירונית 

עצמאית. בד בבד עם הניתוק מהחברה למתנ"סים מנהלת המתנ"ס 

ומנהלת מתנ"ס חדשה )שלא  2016סיימה את תפקידה בסוף חודש מאי 

 .2016( החלה לכהן בתפקיד באוקטובר מטעם החברה למתנ"סים

למרות שכיום המתנ"ס אינו עוד תחת החברה למתנ"סים, הביקורת 

התייחסה לנושאים הרלוונטיים לעמותות ככלל ולהערות הביקורת 

 ולהמלצותיה ישנה חשיבות בניהול התקין של העמותה גם היום.

 : צלעות שתי כוללת הקהילתי המרכז פועל בה הסביבה

 נפרדת.  משפטית כישות עמותהל מתייחסת אחת צלע .א

 הרשות בין הגומלין יחסי למערכת מתייחסת ההשניי הצלע .ב

 והמתנ"ס. סים"למתנ החברה קרי, הללו הגורמים לבין המקומית

                                                           
 .עם תחילת הביקורת המנכ"לית פרשה מתפקידה 16
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מלאים מ והמתנ"ס המקומי המקומית הרשות כי וכיחהמ המציאות

עמותה ה הוקמה שלשמן המטרות במימוש מרכזי תפקיד במשותף

לטובת מימוש המטרות.  המתנ"ס בתקציב משתתפת והמועצה

 בעובדה ,היתר בין, מקורההמתנ"ס  כלפי המועצה של זו מחויבות

 שירותים לקידום שלה ביצוע זרוע הקהילתי במרכז רואה שמועצה

 .בישוב וקהילתיים חברתיים

 :2014 -ל 2012להלן התפתחות מחזור הפעילות של העמותה בין השנים 

 2014 2013 2012 הנושא 

 16,875,785 14,560,638 11,862,079 )₪( סה"כ מחזור הפעילות

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

אישרה מליאת המועצה הסבת העמותה מעמותה  30/11/16ביום "כי 

מעין עירונית לעמותה עירונית )בשליטה מלאה של הרשות המקומית(, 

למנות נציגי הנהלה בהתאם להוראות תקנות העיריות והמועצה פועלת 

ובכלל זה, מפרסמת  2006-)נציגי העיריה בתאגיד עירוני(, תשס"ו 

 ."בימים אלו מודעה לציבור לאתר נציגי ציבור

התרשים שלהלן מציג את התפלגות עיקרי ההוצאות במתנ"ס בשנת 

2014: 
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 : כפי שמסרה לביקורת מנהלת המתנ"ס הנוכחית המבנה הארגוני ותחומי הפעילות של המתנ"ס התרשים שלהלן מציג את
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 מטרת הביקורת .2

המתנ"ס מקיים את פעילותו הציבורית באופן אפקטיבי כי  בדיקה

ויעיל להשגת מטרותיו באמצעות הענקת פעילויות קהילתיות לתושבי 

בהתאם לחוקים וההוראות החלים עליו המועצה המקומית באר יעקב, 

 ולמדיניות והתקציב שנקבעו לו.

 

 היקף הביקורת .3

ד לסוף וע 2015הביקורת התמקדה בעיקר בפעילות המתנ"ס בשנים 

 , בתחומים הבאים בעמותה:2016המחצית הראשונה לשנת 

 ממשל תאגידי של העמותה .א

 תכנית עבודה והיבטים כספיים וקופה קטנה .ב

 יחס גומלין בין המועצה למתנ"ס .ג

 העסקת עובדים .ד

 רכש והתקשרויות .ה

 קיץ ופעילות לגיל הרך )הפעלת צהרונים( תחוגים, קייטנו .ו

 ביטחון ובטיחות. .ז

  .2016נובמבר  עד 2016 יוני החודשים ביןהביקורת נערכה 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

 :הביקורת נפגשה עם בעלי תפקידים רלוונטיים

 גזבר המועצה המקומית .א

 מנהלת המתנ"ס היוצאת .ב

 מנהלת המתנ"ס החדשה .ג

 מנהל מחלקת החינוך במועצה  .ד
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עובדי העמותה, כולל: מנהלת החשבונות, מנהלת החוגים, מנהלת  .ה

 הרך, מזכירת המתנ"ס, מנהלת גן "הגוזלים" ואב הבית.הגיל 

כמו כן, נאספו ונבדקו מסמכים לפי דרישה ובוצע ניתוח של נתונים 

ועד  2015ינואר שבין ופקו ממערכת המחשוב של המתנ"ס לתקופה הש

 לרבות: 2016יולי 

 מבנה ארגוני .א

 2016 -ו 2015טיוטת תכנון הפעילות במתנ"ס לשנים  .ב

)נהלים פנימיים של המתנ"ס בנוסף לנהלי החברה  נהלים .ג

 למתנ"סים(

וטיוטת הצעת התקציב  2015 - 2014מול ביצוע לשנים  תקציבדוח  .ד

 2016לשנת 

 2016 -ו 2015מאזן בוחן כולל יתרות אפס לשנת  .ה

 2015-ו 2014המתנ"ס לשנים דוחות כספים של  .ו

 לשנה"ל תשע"ו רשימת חוגים .ז

 רשימת צהרונים .ח

 ומקבלי שכר רשימת מדריכים .ט

 ונכון למועד הביקורת 2015דוח גביה לשנת  .י

 2016-2015פרוטוקולי האסיפה הכללית לשנים  .יא

 2016-2015פרוטוקולי הנהלה לשנים  .יב

 פרוטוקול מורשי חתימה מעודכן .יג

ונכון  31.12.15חשבונות בנק,  כולל יתרות בנקים לתאריכים:  .יד

 למועד הביקורת.

משרדי המתנ"ס, מגרש  –כמו כן הביקורת ביקרה באתרי המתנ"ס 

 הספורט, אולם "מקס" ומתחם גן "הגוזלים".
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הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.

 הערה

מרבית תקופת ביצוע הביקורת, המתנ"ס התנהל ללא מנהל  במהלך

בפועל. מיד עם תחילת הביקורת מנהלת המתנ"ס הקודמת סיימה את 

תפקידה במתנ"ס ומנהלת מתנ"ס חדשה מונתה בסוף תקופת 

 ומענה הסברים בקבלת התקשתה הביקורת, עקב כךהביקורת. 

 בכל, מסמכים באיתור וכן הבדיקות במהלך שהתעוררו לשאלות

 .ס"המתנ מנהלת של ישיר שבטיפול לנושאים הקשור
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 הממצאים  תמצית –' בפרק 

 ממשל תאגידי

הפרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית אינן נושאות מספר  .1

סידורי רץ; העמותה אינה מקפידה לתעד פרוטוקולים חתומים על 

ידי משתתפי ישיבות הועד המנהל וועדות המשנה. העמותה אינה 

מוסיפה לשמה את הכיתוב ")ע"ר(" בסיום שם העמותה כמתחייב 

 (1.2) בהנחיות ניהול תקין.

הגוף המבקר, היועץ המשפטי ומבקר הפנים, שהינם שומרי הסף  .2

בעמותה, אינם משתתפים בישיבות הועד המנהל והאסיפה 

הכללית, במסגרתם נידונים נושאים תפעוליים וכספיים בפעילות 

 (1.2)לטות לביצוע.העמותה ומתקבלות הח

תאם בעמותה אין הקפדה על כך שחברי הוועד המנהל יהיו בה .3

 (1.3ותה. )לתקנון העמ

 בעמותה פועל גוף מבקר שלא אושר על ידי האסיפה הכללית .4

 לחוק העמותות. 30מבצע את תפקידו הנדרש על פי סעיף ושאינו 

(1.4) 

 8 )באיחור של 2015העמותה מינתה מבקר פנימי רק באוקטובר   .5

לביקורת הוקצו סך  ;חודשים( וזאת לאור הערת מבקר המועצה

שעות בשנה בלבד, כמות שאינה מאפשרת ביצוע אפקטיבי  100של 

, שנה 2016נכון לחודש נובמבר ; של ביקורת על פעילות העמותה

לאחר מינוי המבקר פנימי, טרם הוגש דוח ביקורת להנהלת 

ום הביקורת הנוכחית, עד למועד סי ; המתנ"ס אפילו על נושא אחד

סקר על ידי מבקר המתנ"ס אשר התחיל בסוף שנת הטרם הושלם 

2015. (1.5) 

נהלי עבודה ייעודיים לא אושרו על ידי הנהלת המתנ"ס כפי  .6

 (1.6) שמתחייב בהנחיות ניהול תקין.

 תכנית עבודה והיבטים כספיים
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המתנ"ס אינו עורך תכנית עבודה שנתית הכוללת מטרות, יעדים,  .7

משימות ומדדי ביצוע. עם זאת, נערכת תכנית עבודה כללית 

, בהתאם לסעיפי התקציב, אשר מאושרת "אקסל"באמצעות קובץ 

 (2.2) במסגרת אישור תקציב הפעילות של המתנ"ס.

ו נט" להכנת תקציב-המתנ"ס לא עשה שימוש בתוכנת "תקציבית .8

השנתי או בתוכנה ייעודית חלופית לניהול תקציב, אלא השתמש 

 (2.3) ידניים. "אקסל"בגיליונות 

 6-אושר באיחור ניכר ולמעלה מ 2015התקציב השנתי לשנת  .9

נכון למועד הביקורת, העיכוב  ;חודשים מתחילת שנת התקציב

ונכון  2016באישור התקציב חזר על עצמו גם בשנת התקציב 

 .2016לשנת  טרם אושר תקציב למתנ"ס 2016ר לחודש אוקטוב

(2.3) 

לחודש שערך המתנ"ס )שכאמור לא אושר עד  2016בטיוטת תקציב  .10

בהיקף  2016( מוצג תקציב גרעוני לשנת הכספים 2016אוקטובר 

מהיקף תקציב ההכנסות  2.2% -המהווה כ₪,  423,608של 

 תקין. ניהול, זאת בניגוד לכללי לאותה שנההחזויות של המתנ"ס 

(2.4) 

למתנ"ס יתרת גירעון נצבר מפעילות בסך של  31.12.14נכון ליום  .11

)יתרת הנכנסים נטו ששימשו לפעילות בדוח הכספי ₪  745,096

על  .2014ממחזור הפעילות לשנת  4.4% -(, שיעור של כ2014לשנת 

שהוגש לביקורת, המתנ"ס  2015פי דוח תקציב מול ביצוע לשנת 

₪ אלפי  165 -בגרעון שנתי בסך של כ 2015נת סיים את פעילותו בש

 (2.5) .2014. סכום המצטרף לגרעון הנצבר של המתנ"ס לסוף שנת 

חשבון הבנק של המתנ"ס היה  26.09.16עד  14.09.16בתקופה שבין  .12

ביתרת חובה ואף מספר המחאות שמסר המתנ"ס לספקים לא 

עבירה )מסירת שקים ללא כיסוי מהווה כובדו על ידי הבנק. 

 (2.6פלילית(. )

מחלקת הספורט בולטת בפעילותה הגרעונית אשר מסכנת את  .13

קיומו של המתנ"ס לאורך זמן. במחלקת הספורט בלבד מועסקים 



 

 העמותה לפנאי וקהילה  – 2016/3

 

 

113 

 

עובדים בדרג אדמיניסטרטיבי ניהולי, המהווים נטל תקציבי  שישה

ותורמים באופן משמעותי למצב הגרעוני של  ,כבד על המתנ"ס

 (2.7) העמותה.

המועצה מעסיקה אם בית ועובדת ניקיון נוספת במשרה מלאה  .14

לאולם הפיס ומנהל אולם ספורט )במשרה חלקית( ולאולם 

משרות מנהלה  4-5הספורט בבית הספר צאלון, כך שבפועל ישנם 

 (2.7) למתקני המתנ"ס. 

 יחסי גומלין בין המועצה למתנ"ס

ל אישור למרות שהמתנ"ס הינו עמותה "מעין עירונית" ולא התקב .15

ממשרד הפנים לפעול על פי הכללים וההנחיות שנקבעו במסגרת 

תאגיד "מעין עירוני" חריג הרלוונטיות לעמותה עירונית, המועצה 

לצורך הפעלת  ומעמידה לטובתה נכסים מעבירה לעמותה כספים

המתנ"ס ללא התקשרות פורמאלית, ולא התקשרה איתה 

תמיכות, בניגוד לנוהל  באמצעות מכרז או לחילופין באמצעות נוהל

האסדרה והכללים שנקבעו להעברת כספי תמיכה לגופים 

 (3.2) ציבוריים.

רישומי הנהלת החשבונות של המתנ"ס מבוצעים על בסיס הרישום  .16

בספרי הנהלת החשבונות של המועצה המקומית, ולא על בסיס 

דבר  ,האסמכתאות שבידי הנהלת החשבונות של מהמתנ"ס

 (3.3)ה.שמהווה חולשה בבקר

הינם מבנים בבעלות המועצה והועמדו שבשימוש המתנ"ס המבנים  .17

לרשות המתנ"ס שלא במכרז לקיום פעילותו, ללא תהליך הקצאת 

 (3.4).קרקע וללא תמורה

המתנ"ס העסיק שלוש עובדות שמשכורתן שולמו ע"י  2016עד יוני  .18

המועצה, ללא הסדר. כמו כן, המועצה מעסיקה מנהל אולמות 

בשימוש המתנ"ס, אם בית ועובדת ניקיון נוספת, מבלי הספורט ש

שהמתנ"ס מחויב בגין שכרם. הנ"ל מהווה הפרה של הוראת סעיף 
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לצו המועצות המקומיות בדבר איסור עיסוק בעבודות חוץ  143

 (3.5)ללא אישור, המוטל על עובדי המועצה. 

המועצה נתנה זכות שימוש השכרה בנכסיה למתנ"ס ו/או לא  .19

ו/או הסדירה את אופן השכרת נכסיה לצדדים שלישיים, הגבילה 

ובכלל זה לא החילה הסכמי הפעלה כנדרש, הסדרת תשלום 

המיסים )ארנונה(, מהות השימוש, אחזקה שוטפת של המבנים 

וכד'. להערכת הביקורת למתנ"ס נבעו הכנסות מהשכרת מתקנים 

 (3.6)מנכסי המועצה.₪ אלף  118 -בסך כ

באולם הכדורסל במרכז "מקס" לצורך המתנ"ס משכיר חדר  .20

לדעת ₪.  36,000הפעלת חדר כושר, בתמורה לתשלום שנתי בסך 

  .הביקורת, השכרת החדר למפעיל חדר הכושר נעשתה ללא סמכות

בנוסף מודגש שלחדר הכושר אין רישיון עסק כנדרש בחוק. כמו כן, 

החשמל שחלות  לא נבדק האם עלות השכירות מכסה את עלויות

 ( 3.7)מתנ"ס.על ה

 מנהלת המתנ"ס

למפעיל חדר הכושר הועבר מכתב סיום התקשרות והעמותה יצאה 

 במכרז להשכרת האולם.

 העסקת עובדים

ככל  2016ספטמבר  –בין יוני התנהלות המתנ"ס ללא מנכ"ל  .21

הנראה, פגעה בתפקוד השוטף, בשירות לתושב ובהשגת יעדי 

 (4.2)המתנ"ס.

לעובדים החדשים הודעה בכתב על המתנ"ס אינו מקפיד להעביר  .22

תנאי עבודתם או לחילופין הסכם עבודה עם תנאי ההעסקה בכתב 

 (4.3)כנדרש בחוק.

 נמצאו ליקויים מהותיים בניהול נתוני נוכחות העובדים, כדלקמן: .23

העובדים אינם מאשרים בחתימתם את דיווחי הנוכחות בסוף 

כי ישנם  החודש בגין החודש שחלף. חשבת השכר מסרה לביקורת

תיקונים רבים בחודש העוקב הנובעים, ככל הנראה, מהאמור 
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רכזות הצהרונים מדווחות נוכחות באמצעות טלפון נייד, ; לעיל

. 14:00לעיתים מהבית, בעוד שהצהרונים מופעלים החל משעה 

(4.4) 

לא  - במתנ"ס לא קיימים נהלי בקרה נאותים על תשלומי השכר .24

,  בדיקה מלאה לגבי כלל העובדיםמופקים דוחות בקרה כוללים ל

חשבת השכר  - קיים ריכוז תפקידים וסמכויות אצל גורם אחד 

קולטת את העובדים במערכת השכר, עורכת את תלושי השכר של 

העובדים, מבצעת בדיקה של התלושים, בודקת את דיווחי 

הנוכחות, מבצעת רישום בספרי הנהלת החשבונות והתאמות 

 (4.5)בנק.

המפורטים הנבדקים על ידי חשבת השכר ומנהלת  תלושי השכר .25

 .המתנ"ס אינם מאושרים בחתימתה של המנהלת באופן פרטני

אלא מנהלת המתנ"ס הקודמת נהגה לחתום על דוח תמחיר חודשי 

 (4.5)מרוכז בלבד.

שלושה עובדים במחלקת כדורגל קיבלו משכורת  2013באוקטובר  .26

 קייםבד(, בלי שדשיים בלחד פעמית )או במקרה אחד במשך חו

 (4.6) .101עבודה, דיווחי נוכחות וטפסי  לעובדים אלה הסכם

תלושי השכר של עובדות הצהרונים נשמרים במחלקת הגיל הרך  .27

כמו כן, תלושי  .במשרדי המתנ"ס באופן גלוי ולא במעטפה סגורה

השכר אינם מועברים לעובדות הצהרונים באופן יזום ובמועד 

שנקבע בחוק ולעיתים התלושים אינם נמסרים מזה מספר חודשים 

 (4.7)בניגוד לכאורה לחוק.

המתנ"ס אינו מקפיד להחתים את המדריכים העצמאיים על  .28

ואישור על קיום  הסכמי התקשרות ולקבל בטוחות לקיום ההסכם

 (4.8) ים מהמדריכים החיצוניים.ביטוח

 רכש והתקשרויות
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רשימת ספקים ונותני שירותים כשירים המתנ"ס אינו מנהל  .29

שאליהם אפשר לפנות  ,מתנ"סבשאושרו מראש ע"י גורם מוסמך 

 (5.2)לקבלת הצעות מחיר כשנדרש.

למרות הרכישות בסכומים גבוהים בעמותה לא מונתה וועדת  .30

 (5.3)רכש.

לעשות שימוש במערכת הזמנות ייעודית, דבר המתנ"ס טרם החל  .31

 (5.4)שמהווה חולשה בבקרה אחר תהליך הרכש.

ישנן חולשות רבות בתהליכי הרכש במתנ"ס לרבות אי הקפדה על  .32

יציאה למכרז ברכישות בסכומים גדולים, אי הקפדה על קבלה או 

תיעוד הצעות מחיר, אי הקפדה על הפקת הזמנות לספקים, אי 

התקשרויות של מחלקת  ,בטיחותיים של הספקים תיעוד אישורים

הספורט עם ספקים ללא אישור מראש של מורשי חתימה 

 (5.5) והתקשרויות שלא בסמכות על ידי מנהל מחלקת הספורט.

)נכון לסוף חודש אוקטובר( מחלקת הספורט  2016במהלך שנת  .33

" בסכום כולל של בע"מ ביצעה רכישות מספק בשם "ספורט גום

את מחירים. רכז הספורט מסר וללא מכרז וללא השו ₪ 136,617

שנים ביצעה מחלקת הספורט הליך של  3 -לביקורת, כי לפני כ

הוא הזול ביותר ומאז  ספק זהבחינת הצעות מחיר ונמצא כי 

המחלקת הספורט רוכשת מספק זה באופן קבוע. הביקורת מציינת 

רוני, כי ההזמנות מהספק מבוצעות בדרך של הודעות דואר אלקט

ללא הסכם וללא מילוי טופס הזמנת טובין וללא אישור מנהלת 

 (5.5.1)המתנ"ס מראש.

 אב הבית של המתנ"ס מתקשר עם ספקים שעבודתם מחייב .34

ם. במתנ"ס לא נמצאו המסמכים יהצגת אישורים מתאימ לעיתים

הנלווים והאישורים שצירפו ספקים להצעתם, כגון: אישור 

נדרשו שעלי מקצוע וכד', במידה לעבודה בגובה, הסמכות של ב

כאלה. על אף שהנ"ל אינו מחויב, הביקורת בדעה כי העדר תיעוד 

מחליש את הבקרה והמעקב אחר ההתקשרויות עם הספקים ועשוי 



 

 העמותה לפנאי וקהילה  – 2016/3

 

 

117 

 

לחשוף את המתנ"ס בפני תביעות עתידיות בקרות אירוע בטיחותי, 

 (5.5.2)פל עובד מגובה ונחבל. וכגון: תאונת עבודה במסגרתה נ

התקשרות המתנ"ס  עם החברה שמספקת מנות מזון  לצהרונים  .35

בשנה נעשה שלא באמצעות מכרז פומבי ואף ₪ מיליון  2.5 -בסך כ

לא נמצאו הצעות מחיר מספקים נוספים; הסכם ההתקשרות בין 

המתנ"ס לחברת תמ"מ שהוצג לביקורת אינו נושא תאריך עריכה 

ידי חברת תמ"מ. בלבד( ואינו חתום על  2013)פרט לציון שנת 

ההסכם  -החתימה זכויות  לפרוטוקולההסכם לא נחתם בהתאם 

חתום בחותמת וחתימה ידנית של מנהלת המתנ"ס הקודמת 

 (5.5.3)בלבד.

 מנהלת המתנ"ס

לא התחילו ... תהליך יציאה למכרז, הדבר לא מתועד בשום מקום, 

לא בפרוטוקולים ואין אסמכתאות או טיוטות של מכרזים. יחד עם 

זאת בימים אלו מסיימים היועצים המשפטיים להכין עבורי מכרז 

 עבור הזנה שיפורסם בקרוב.

, המתנ"ס התקשר עם קבלן לצביעת המבנים 2016בסוף אוגוסט  .36

במתחם "גן הגוזלים", ללא הסכם עבודה וללא הזמנה. מבדיקה 

גבוה ₪  21,000-שערכה הביקורת, מוערך כי עלות העבודה בסך כ

ות שהמועצה הייתה משלמת במסגרת ההסכמים מהעל 75% -בכ

שלה. יצוין כי הצעות המחיר היו על עבודה רחבה יותר והן לא 

 (5.5.4תועדו במתנ"ס.)

 מנהלת המתנ"ס

את הקבלן הביא חבר הנהלה דאז מר פנחס גניש. הדבר התרחש 

 בימים הראשונים להגעתי טרם הייתי מורשת חתימה.

חתום על ידי  8.2015-הקבלן מעבודת שיפוץ מעון: ההסכם עם  .37

מנהלת המתנ"ס בלבד ואין חותם נוסף כנדרש על פי פרוטוקול 

הגג נזל ונמסר  2016זכויות חתימה. נכון לחודש אוקטובר 

לביקורת שמבצע העבודה סירב לממש את האחריות על העבודה 

והמתנ"ס תכנן לצאת לעבודה נוספת בעלות של עשרות אלפי ש"ח 
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ת הביקורת, ולאחר התערבות מנהלת המתנ"ס נוספים. לאחר הער

החדשה, הקבלן שביצע את העבודה המקורית הסכים לבצע את 

בתוספת מע"מ בלבד )תכולת ₪  8,000-העבודה בתוספת של כ

 (5.5.5) העבודה בפועל גדולה מהתכולה המקורית(.

 מנהלת המתנ"ס

זומן לתקן את הגג לדבריו לא קיבל את כל המגיע לו. .[ ק]מר 

ענתו מנהלת המתנ"ס בקשה הצעה למטראז' מסויים כשבפועל לט

השטח היה גדול יותר. קובי קנה חומר לשטח אותו ציינה המנהלת 

ומשנגמר החומר הפסיק את עבודתו. לאחר בחינת הצעות מחיר 

 ק.[  ] בשיחה עם₪.  40.000עלות זיפות נעה סביב  –לזיפות הגג 

מע"מ, ₪ +  8.000הסכים מר דרור לסיים את העבודה בסך 

שנים ובכפוף שלא יהיו נזילות בימי  3לעבודה תינתן אחריות של 

 הגשם. לאחר ביצוע העבודה נמצא שאין נזילות כעת.

הביקורת מעירה כי עקב מצבה הכלכלי הבעייתי של המתנ"ס היה  .38

 7,000-מקום לבחון את הצורך בהכנה והפצת בחוברת מהודרת ב

שר ניתן לעיין בחוברת דיגיטלית כא₪,  18,252עותקים, בסכום של 

באינטרנט ושניתן לשלוח קישור לחוברת בדוא"ל, או להכין 

 -חוברות בעלות נמוכה יותר. לא נבחרה ההצעה הזולה ביותר 

הייתה לפחות הצעה אחת זולה יותר ולא נמצא נימוק לאי בחירת 

לפני ₪  1,950החשבונית בגין העבודה כללה  ההצעה הזולה ביותר.

סעיף שלא נכלל בהצעות המחיר ולכן לא ניתן  –גין הפצה מע"מ ב

 לדעת האם ניתן היה לקבל שירות זה זול יותר.

מנהל מחלקת הספורט כרת הסכמים עם מספר גורמים ללא  .39

הוא אסף שלוש  - הקמת מזנון במגרש הספורט סמכות. לדוגמה:

הצעות מחיר מגורמים שונים ולא באמצעות תהליך מכרז 

התמודדות שוויונית ושקופה; הצעות המחיר שלא זכו שמאפשר 

אינן חתומות; ההסכם עם בעל הדוכן/קיוסק הוכן ונחתם על ידי 

מנהל מחלקת הספורט בחתימת יחיד, למרות שאינו מורשה 

חתימה במתנ"ס ואינו מוסמך לחייב את העמותה בחתימתו, זאת 
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סק, בניגוד להנחיית מנהלת המתנ"ס; לבעל העסק אין רישיון ע

אלא רישיון רוכלות בלבד אשר מאפשר לו למכור מעגלה מחוץ 

ולכן הוא מוכר בתוך מגרש הספורט בניגוד  ,לשערי מגרש הספורט

 (5.6) לחוק.

 מנהלת המתנ"ס

את האולם מתחזקים במשך כל היום אבות בית מטעם המועצה, 

לעמותה אין קשר לדוכן זה ולא נחתם עימו חוזה. לאחר 

ת של המועצה נלקח ממנו המפתח לגינה התערבות היועמ"שי

")הקיוסק(  .הציבורית ולהבנתי הפסיק לפעול וממתין ומכרז

 סיים לפעול וממתין למכרז]במגרש הספורט[ 

המתנ"ס אינו מנהל את המצאי שלו, דבר שעלול לגרום למתנ"ס  .40

 (5.7להפסדים כספיים משמעותיים. )

 חוגים

המתנ"ס מפעיל חוגים שההכנסות ממשתתפי החוג אינן מכסות  .41

. הפעלת חוגים אלה ההפעלהאפילו את העלות הישירה של 

 (6.2) מעמיקים את הגרעון של המתנ"ס.

מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת עולה כי בכשליש מהמקרים  .42

המתנ"ס לא מקפיד להחתים את הנרשמים על טופס נהלי 

 (6.3.1) המתנ"ס.

הרישום, הכוללים פרטים אישיים לרבות פרטי כרטיס טופסי  .43

האשראי )למשלמים באמצעי תשלום זה( נשמרים בקלסרים בתוך 

ארון הנמצא בחדר המזכירות, חדר שאינו נעול דרך קבע, בניגוד 

לתקן המקובל. יצוין כי הארון נמצא בשימוש במהלך העבודה 

 (6.3.2)ואינו ננעל עד לסוף יום העבודה.

אין הקפדה במתנ"ס שאות במערכת החוגים עולה כי מסקירת הר .44

 (6.4)על ניהול הרשאות והפרדת תפקידים במערכת המידע.
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ההכנסות מפעילויות מוצגות בנטו,  ,בדוחות הכספיים של המתנ"ס .45

לאחר הנחות ואין בהם הצגה של היקף ההנחות שניתנו למשתתפי 

 (6.5)החוגים, בכך נפגעת שקיפות המידע המוצג. 

 צהרוניםהפעלת 

המועצה אינה מבצעת פיקוח על איכות השירות בצהרונים  )כפי  .46

( הפועלים בנכסיה 2014שנתן דעתו מבקר המדינה בדוח משנת 

 (7.2)העירוניים. 

 ;הצהרונים והפעוטונים הניבו "רווחים" 2015 -ו 2014בשנים  .47

כתוצאה מכך הורי הילדים הרשומים במסגרות אלה מימנו חוגים 

סדיים, דהיינו נוצר מצב בו אוכלוסייה מסוימת  אחרים שהיו הפ

 (7.3)מימנה אוכלוסייה אחרת.

העלות החודשית בגין ההשתתפות בצהרונים המופעלים על ידי  .48

המתנ"ס נקבעת מדי שנה על ידי הנהלת המתנ"ס ללא מעורבות 

 (7.4)המועצה.

ברשות המתנ"ס לא נמצא אישור או תיעוד על סיכום בין המועצה  .49

על ידי  ,ר רכישת המזון לצהרון של גן השייך למועצהלמתנ"ס בדב

הארוחות על  המתנ"ס. הנ"ל עשוי לגרור חילוקי דעות לגבי המימון

 (7.5)ידי המועצה בעתיד.

 קופה קטנה

בכספי  לגבי השימוש והנחיות בכתב םבמתנ"ס לא נקבעו נהלי .50

 (8.2) הקופה הקטנה של המתנ"ס.

מחזור הוצאות  :הקטנה קיימות חריגות מהותיות בשימוש בקופה .51

 נרשמו הוצאות ,רכישות בוצעו ללא אישור מראש; מהסביר גבוה

הוצאות שאינן בגדר "הוצאות קופה ללא אסמכתא; היו  רבות

נמצאו מספר חשבוניות בעלות מספר סידורי עוקב או , קטנה"

קרוב אחד לשני מאותו ספק ובאותו יום, המעלות חשש כי פוצלה 

 (8.3) .פר רכישות בסכומים נמוכיםרכישה גדולה אחת למס
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האחראית על הקופה הקטנה נאלצת להפקיד את הכספים  .52

לחשבונה הפרטי ולמשוך את הכספים במזומן מחשבונה לאחר 

שיטת העברת כספים זו היא בניגוד לכללי  ;ימי עסקים שלושה

מינהל תקין, מסיבות רבות כגון: רישום עמלות בגין פעולות ע"ח 

ל חסימה של משיכת מזומן בשל חריגה בחשבון העובדת, סיכון ש

 (8.4) וכיוצב'.

רישום ההמחאה למשיכת כספים לשימוש הקופה הקטנה בכרטסת  .53

 (8.5)הנהלת החשבונות מבוצע בדיעבד, לאחר רישום ההוצאות.

 קייטנות קיץ

עלה כי  2016( משנת 44)מתוך  במדגם של שני תיקי קייטנה .54

 (9.2)המתנ"ס אינו מקפיד על קיומם של כלל האישורים הנדרשים.

 ביטחון ובטיחות

המתנ"ס אינו מקפיד לוודא כי הפעילויות מופעלות במסגרת  .55

וחלקם אינם צו רישוי עסקים התנאים והמגבלות שחלות בהתאם ל

 (10.2)חדר כושר, אולם ספורט(. ) בעלי רישוי עסק בתוקף

 מנהלת המתנ"ס

 נשלחה הודעה למועצה, טרם התקבלה התייחסות..

נכון למועד בדיקת הביקורת  - אולם המופעים במבנה המתנ"ס .56

במידה ( טרם תוקנו כל הליקויים ולפיכך 01.09.2016)בתאריך 

 .רישיון העסקלא יעשה כן לא ניתן יהיה להאריך את תוקף ש

(10.2) 

ופיקוח על לא מונה נאמן בטיחות כנדרש בתקנות ארגון  במתנ"ס .57

 (10.3) העבודה.

 מנהלת המתנ"ס

ס "מבדיקת הנושא מול אב הבית אשר יצא לקורס מנהלת המתנ

הקודמת הפסיקה לו את הקורס למרות שנשאר יום אחד בגלל 

 .שעזבה
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, לא קיים המתנ"ס תיק 31.05.16נכון למועד הביקורת, בתאריך  .58

 (10.4)בטיחות מלא כנדרש.
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 המלצות –' גפרק 

  תאגידי ממשל

יש להקפיד על תיעוד נכון של הפרוטוקולים לרבות מספור  .1

הפרוטוקולים מישיבות האסיפה הכללית, חתימות על 

 הפרוטוקולים, והוספת "ע"ר" לאחר שם העמותה.

 מנהלת המתנ"ס

נכון ליום כניסתי לתפקיד הפרוטוקולים חתומים ע"י חברי 

 .ההנהלה, הם ממוספרים לפי סדר רץ

עץ המשפטי, הגוף המבקר/המבקר הפנימי יהיו מומלץ כי היו .2

 נוכחים בישיבות הועד המנהל והאסיפה הכללית.

 יועמ"ש המועצה

מסכימה עם ההמלצה רואים הבדל בין וועד מנהל שמלווה על ידי 

יעוץ משפטי לבין וועד מנהל שלא מלווה. בישיבות הבאות תהיה 

 (13/12/16נוכחות של היועמ"ש )ישיבה הבאה ביום 

יהיה בהתאם למוגדר בתקנון להקפיד שהרכב הוועד המנהל  .3

 המאושר. העמותה

 מנהלת המתנ"ס

ע"פ החלטת המועצה תוסב העמותה לפנאי וקהילה מעמותה מעין 

עירונית לעמותה עירונית ומכאן שחברי ההנהלה יוחלפו לפי 

 נבחרי ציבור. 3נציגי ציבור,  3חברי מועצה,  3התמהיל הבא: 

 יועמ"שית המועצה

ההנהלה אושרה כמות שהיא, עד להליכי הסדרה שהתחייבנו לבצע 

מנת לאפשר רצף של פעילות, כאשר -במתנ"ס... התקנון אושר על

המועצה התחייבה בפני המליאה, כאמור, לפעול להסדרת ההנהלה 

ויתר הנושאים הטעונים הסדרה, חתימת הסכמים בין המועצה 

מ"ש של החברה לעמותה ולחברה למתנ"סים )נפגשתי עם היוע

למתנ"סים, הכנו טיוטת הסכם( ועוד. בפועל, הטיפול בנושא 

התארך, כאשר הנסיבות במתנ"ס השתנו )יציאת החברה 
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למתנ"סים(, לא היה עוד טעם להביא בפני מליאת המועצה חוות 

דעת לבחירת הנהלה לפי התקנון מחודש דצמבר אשתקד. עם 

מה שהוביל יציאת החברה למתנ"סים המצב המשפטי השתנה 

מהלך שאושר  –למהלך של הסדרת העמותה כעמותה עירונית 

במליאה האחרונה, ומכאן יש צורך במהלכים נוספים שיבוצעו כדי 

לסיים את הסדרת ההנהלה )בחירת נציגי הנהלה לפי התקנות, 

אישור הנציגים עובדי המועצה ונציגי הציבור בוועדה של משרד 

י התקשרות והסדרת יתר הפנים, אישור תקנון, עריכת הסכמ

 .הפעילות במתנ"ס(

ועדת  לבחון מינויבהינתן שהעמותה מינתה מבקר פנימי, מומלץ  .4

 ביקורת במקום גוף מבקר מבין חברי העמותה.

שוועדת הביקורת/הגוף המבקר יממשו את תפקידם  להקפיד .5

 .המוגדר בחוק

בהקדם ולקבוע תכנית  הסקרלדרוש ממבקר העמותה להשלים את  .6

, אשר תכלול ביצוע הסקררב שנתית על בסיס תוצאות ביקורת 

ביקורת, בין היתר בנושאים הבאים: שכר וכוח אדם, רכש 

 והתקשרויות, תשלומים לספקים, ביטוח,  ועוד.

 

 מנהלת המתנ"ס

התקיימה פגישה ביני לבין ]מבקר הפנים של העמותה[. לדבריו 

קשה של החל בביקורת ע"י ראיונות עם העובדים מהם עולה מצב 

יחסי עבודה ואווירה כללית לא נעימה. לדבריו הוא יעלה זאת ביחד 

 .2016עם בקשתי לבצע ביקורת על הרכש לשנת 

 לקבוע היקף שעות ריאלי שמאפשר למבקר לבצע את תפקידו. .7

 ליצור קובץ נהלים ייעודי למתנ"ס ולאשרו אצל הועד המנהל. .8

 מנהלת המתנ"ס

הליך של בניית נהלי עבודה התחלנו ביחד עם משרד היועמ"שית ב

כאשר אנו מסתמכים על הנהלים הקיימים ואלו של החברה 

למתנסים, מסתבר כי לא עבדו עפ נהלים מסודרים בהם נהלי 
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קליטת עובדים, מכרזים, עבודה מול ספקים ובמקביל אנו 

 מסדירים עבודה מול ספקים קיימים בדרך של מכרז.

 תכנית עבודה והיבטים כספיים

המתנ"ס תאשר לפני כל שנת תקציב תכנית עבודה שנתית הנהלת  .9

הכוללת מטרות, יעדים, משימות ומדדי ביצוע לטובת השגת 

 המטרות שיקבעו על ידי הנהלת המתנ"ס.

 מנהלת המתנ"ס

נבנית תכנית עבודה שנתית  2017במקביל לתקציב העמותה לשנת 

שממנה נגזר התקציב. תכנית העבודה תוגש למועצה ביחד עם 

קציב השנתי. תקציב מול ביצוע יתבצע אל מול מאזן בוחן הת

 לתקופה.

 .לבחון ניהול תקציב המתנ"ס באמצעות תוכנה ייעודית .10
יש לאשר תקציב מאוזן לפעילות המתנ"ס בישיבת הועד המנהל  .11

 והאסיפה הכללית טרם תחילת שנת הכספים.

 מנהלת המתנ"ס

התקציב בישיבת ההנהלה האחרונה החתמתי את החברים על 

 שהוכן ע"י המנהלת הקודמת. 2016לשנת 

להכין במיידי תכנית הבראה הכוללת תכנית לצמצום הגירעון  .12

 הנצבר.

 מנהלת המתנ"ס

שיניתי את מדיניות התשלומים לתשלומים מראש על פעילות כפי 

שנהוג גם בערים אחרות )כדוגמת מודיעין(. המצב אפשר תשלומים 

. כמובן 2016ש פברואר לספקים שלא קיבלו את כספם מחוד

שהקדמת התשלומים דוחה את הבעיה לחודש אוגוסט בו אין 

הכנסות ולכן כספי המועצה נדרשים מאוד. כמו כן לא שולמו 

הוצאות יום העצמאות ותשלומים גבוהים כמו הזנה נפרסו למס 

תשלומים. כיום העמותה מתפקדת וממשיכה לספק שירותים 

 הודות להזרמת הכספים.
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מעקב צמוד אחר יתרת הבנק ולוודא כי חשבון הבנק אינו יש לנהל  .13

ביתרת חובה ואין למסור המחאות לספקים ללא כיסוי כספי 

 מתאים בחשבון הבנק.
 מנהלת המתנ"ס

חשבונות בנק נמצאים בבקרה יומיומית. היתרה השלילית בבנק 

שינוי  נבעה מחוסר היכולת לעמוד בהתחייבויות וזאת טרם

 .מדיניות התשלומים למזומן

לבחון את היקפי כוח האדם המנהלי )במימון המתנ"ס ובמימון  .14

המועצה( הרב במחלקת הספורט והתאמת מבנה ארגוני ויישום 

 מהלך של התייעלות במסגרת התכנית לצמצום הגרעון.

 מנהלת המתנ"ס

מבנה מחלקת הספורט לא נכון ולא היה כך. משרות אבות הבית 

ו בחצי משלוש משרות למשרה וחצי. אב הבית בצאלון איננו צומצמ

אב בית מטעם העמותה אלא עובד מועצה. מאמאנט היא מסגרת 

חוגית אחת מבין שלל מסגרות חוגיות של מח' הספורט והיא 

מממנת את הפעילות שלה. בנוסף נפתחו השנה מגוון רחב של חוגי 

כמו כן  ספורט הממלאים את אולמות הספורט אחר הצהריים.

יועברו למח הספורט חוגים נוספים בהם אומנויות לחימה. מי 

שמנהל את מח' הכדורסל הוא הרכז היישובי ולא מנהל נוסף. 

רכז יישובי  1מנהל מחלקה,  1מכאן שכח האדם עומד היום על 

 אבות בית. 1.5רכז כדורגל ו  1המרכז גם את נושא הכדורסל, 

תנ"ס הנוכחית: מבנה תגובת הביקורת להתייחסות מנהלת המ

מחלקת הספורט כפי שהוצג הועבר לביקורת ממנהלת המתנ"ס 

 הקודמת ומוצג בדוח זה ללא שינוי.

להפסיק במיידי את התמיכה העקיפה במתנ"ס על המועצה  .15

 באמצעות כוח אדם של המועצה.

 מנהלת המתנ"ס

...מדובר בשעות הבוקר שהמקום נמצא ברשות בתי הספר. נחיצות 

החלטה של הרשות המקומית בלבד. ע"פ ההסכם  המשרות היא
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אנחנו אמורים לקבל בצהריים את המתקנים נקיים ולהשאירם 

 .נקיים בסוף יום הפעילות

 

 יחסי גומלין בין המועצה למתנ"ס

בין המועצה לבין המתנ"ס להסדרת מערכת  כתובלערוך הסכם  .16

 היחסים בין הצדדים.

נוהל תמיכות על ידי לבחון חוקיות המשך העברת כספים שלא ע"פ  .17

המועצה למתנ"ס, כל עוד העמותה הינה גוף "מעין עירוני" ואין 

 אישור חריג משר הפנים.

על המתנ"ס לקבוע תהליך בקרה עצמאי מפורש ומתועד של  .18

 לבין למועצה. בינוההתחשבנות 

 מנהלת המתנ"ס

המועצה לא העבירה בשום רבעון כספים לעמותה לפנאי וקהילה 

דש דצמבר. לעמותה לא ניתן לבדוק את חשבונות ואנחנו כבר בחו

החשמל המושתים עליה ואף לא ניתנת האפשרות לערער על 

 חיובים כאלה ואחרים.

 להסדיר את נושא העמדת נכסי המועצה לטובת המתנ"ס. .19

 מנהלת המתנ"ס

מתקני הספורט שעליהם אין תשלום שכירות נמצאים בתחזוקה 

הוצאה גדולה מידי שנה. ירודה מאוד המצריכה תחזוקה שוטפת ו

לאולם הספורט מקס אין רישוי עסקים ונדרשת הוצאה גדולה כדי 

לקבל אישור כיבוי אש ומשטרה. גם מבנה המתנ"ס נמצא במצב 

למבנה רישוי עסקים עד לסוף מרץ  –רעוע ותחזוקה שוטפת יקרה 

2017. 

יש להימנע מלהעסיק עובדים במתנ"ס באמצעות המועצה ועל  .20

 .חשבון המועצה

 מנהלת המתנ"ס

אין עובדים של המועצה המועסקים על ידי העמותה. ככל שיש 

 כאלה על המועצה לסיים עבודתם העמותה אינה זקוקה להם.
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לבחון משפטית חוקיות ותקפות ההתקשרויות המתנ"ס עם צדדים  .21

 על רקעשלישיים להשכרת מתקני המועצה נכון למועד הביקורת, 

 העובדה שהמתנ"ס אינו בעל הנכסים.

 

 העסקת עובדים

להקפיד להעביר לעובדים החדשים הודעה בכתב על תנאי  .22

 העסקתם.

 מנהלת המתנ"ס

 כיום יש הקפדה על הודעה בכתב על תנאי ההעסקה כנדרש בחוק.

להנחות את כל העובדים להקפיד לדווח נוכחות בעבודה באמצעות  .23

 מערכת הנוכחות.

הימנעות  -אחר דיווחים הנוכחות של העובדים לשפר את הבקרה  .24

מדיווח נוכחות באמצעות טלפון נייד במקרים בהם קיימת 

אפשרות לדווח באמצעים ממוחשבים ולחייב את העובדים לאשר 

 את כרטיסי הנוכחות שלהם בחתימתם.

 מנהלת המתנ"ס

 רכזות הצהרונים מדווחות כניסה רק באמצעות הטלפון שבמשרד.

ני בקרה, לרבות דוחות בקרה חודשיים טרם הפקת להגדיר מנגנו .25

תלושי השכר וטרם אישור תשלום המשכורות, שיועברו לבדיקה 

 של מנהלת המתנ"ס ויתר מורשי החתימה.

 מנהלת המתנ"ס 

בקרה בהפקת תלושי השכר נעשית ע"י חשבת השכר ועל ידי. בכל 

 .חודש נבדק השכר אל מול חודשים קודמים

על נושא השכר כדי לבדוק האם לא קיימים לבצע ביקורת מעמיקה  .26

 מקרים חריגים נוספים.

להקפיד על  דרכי מסירת תלושי השכר בהתאם לתקנות  .27

 המבטיחים שמירה נאותה על פרטי המידע והצפייה בתלוש העובד.

 מנהלת המתנ"ס
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צודק בהחלט. החל מכניסתי לתפקיד תלושי השכר ניתנים באופן 

 ובד.אישי חתומים בתוך מעטפה לכל ע

להקפיד על  עיגון ההתקשרות עם מדריכים עצמאיים בהסכמי  .28

התקשרות החתומים על פי פרוטוקול זכויות חתימה ולוודא קבלת 

 בטוחות להבטחת עמידה בהסכמים.

 רכש והתקשרויות

לערוך ולנהל מאגר ספקים למתנ"ס ולפנות לספקים הנכללים  .29

 במאגר הספקים של המתנ"ס בלבד. 

 .לצורך בחינת רכישות מעל סכום מסויםלהקים וועדת רכש  .30

לבחון שימוש במערכת ממוחשבת ייעודית לניהול הרכש, החל  .31

משלב ייזום הרכש והפקת הזמנת רכש ממוחשבת ועד לקליטת 

חשבונית הרכש ואישור התשלום לספק, אם באמצעות תוכנה 

תמיכה  תייעודית או באמצעות תוכנה הקיימת במתנ"ס ומאפשר

 בתהליך.מחשובית 

לשמור תיעוד מכל מסמכי ההתקשרות שהתקבלו מהספקים  .32

 בקלסר רכש ייעודי.

לעשות שימוש בטפסי הזמנה בעת הזמנת עבודות/שירותים  .33

 מספקים.

לבצע הליך מכרזי להתקשרויות ולהקפיד על הסכמים חתומים עם  .34

 יים, כגון ההתקשרות עם חברת תמ"מספקים בהיקפים משמעות

 או "ספורט גום".

כגון מחלקת  ,ממקרים בהם מחלקות בתוך המתנ"סלהימנע  .35

ללא מעורבות מנכ"לית  מבצעים התקשרויות עצמאיות ,הספורט

 העמותה.

 מנהלת המתנ"ס

כל מנהל מחלקה מטפל בעינייני רכש במחלקתו בהתאם לתקציב 

השנתי ובהתאם למדיניות הרכש של הצעות מחיר. כיום, על מנהל 

ישה אותן הוא מצמיד הצעות מחיר לכל רכ 3המחלקה לספק 
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להזמנת העבודה. הנהלת החשבונות לא מוציאה תשלום ללא 

 .דרישת תשלום חתומה על ידי לה צמודות הצעות המחיר

במחלקת הספורט לא התנהל רכש באופן תקין ודרישות התשלום 

הגיעו בדיעבד. כיום כל המחלקות וגם מח הספורט יושבים עימי על 

בועיות אליה הם מביאים את רכש במסגרת פגישות העבודה הש

 הצעות המחיר.

 הזמנות רכש מתבצעות רק ע"ג טופס הזמנה.

 להקפיד לממש את האחריות על עבודות שבוצעו. .36

לנהל את המצאי באופן שיטתי ומסודר, כולל רישומו, ספירות  .37

 בסוף של שנה וכד'.

 חוגים

 לקבוע מדיניותה באשר לחיוניות הפעלת החוגים גירעוניים. .38

פתיחת חוג שצפוי להיות גירעוני תאושר ע"י מנהלת  מומלץ כי .39

המתנ"ס בפרוטוקול הכולל את הנימוקים לפתיחת החוג 

 והשיקולים שנכללו במסגרת קבלת ההחלטה.

להסדיר מנגנוני מעקב ובקרה אחר ההכנסות וההוצאות מפעילות  .40

לקבל החלטות והחוגים בכדי לאתר חוגים גרעוניים מבעוד מועד 

 הפעלת החוגים בנ"ל, בהתאם למדיניות שתקבע.בדבר המשך 

להקפיד על מילוי טופס הרישום כנדרש, כולל התחייבות לפעול על  .41

 פי נהלי המתנ"ס.

להשמיד את הפרטים המלאים של כרטיסי האשראי שבטפסי  .42

הרישום ולשמור פרטי מצומצמים בלבד בצורה מאובטחת, על פי 

 התקן המקובל.

 מנהלת המתנ"ס

דרך האתר החדש למסלקה של החברה למתנסים הפרטים יוזנו 

 .וישמרו שם

להתאים את ההרשאות במערכת החוגים לצרכי המשתמשים  .43

 בפועל ולבטל הרשאות שאינן נדרשות.
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 מנהלת המתנ"ס

 בימים אלו אני מבצעת סדר בכל עניין המחשוב לרבות הרשאות.

לצורך שקיפות מרבית בדוחות הכספיים, לשקול לתת ביטוי  .44

 הכספיים לסכום הנחות שניתנו.בדוחות 

 

 הצהרונים הפעלת

על המועצה לקיים פיקוח ובקרה על הצהרונים שמופעלים על ידי  .45

המתנ"ס במתקני המועצה, בין היתר: לקיים מערכת פיקוח על 

איכות השירות הניתן בצהרונים שמופעלים במוסדות החינוך שלה, 

והתפעולית לקבוע תנאים להפעלתם, לפקח על פעילותם החינוכית 

 ולשמש כתובת לבירור תלונות של ההורים.

להימנע ממימון פעילות שוטפת של המתנ"ס מהכנסות בגין  .46

במידה לנהל את פעילות הצהרונים כ"משק סגור". ו צהרונים

נצברים עודפי כספים יש להשתמש בהם לרווחת התלמידים ש

 בצהרונים או לחילופין להפחית את עלויות ההשתתפות.

 המתנ"סמנהלת 

בכלל מחלקות העמותה לרבות המחלקה לגיל  2017התקציב לשנת 

הרך יבנו כמשקים סגורים. רווחים שתניב המחלקה לגיל הרך ילכו 

 לטובת המחלקה.

על המועצה להיות מעורבת בתהליך קביעת גובה ההשתתפות  .47

 בצהרונים המופעלים על ידי המתנ"ס.

מך כתוב, לדוגמת לעגן כל סיכום בין המתנ"ס לבין המועצה במס .48

הסיכום בדבר רכישת מזון לגן "פשוש" על ידי המתנ"ס והחזר 

 כספי מהמועצה.

 קופה קטנה

יש לערוך נוהל שימוש בכספי הקופה הקטנה, לאשרו על ידי הועד  .49

המנהל ולהקפיד לפעול על פיו; ניתן לאמץ את נוהל הקופה הקטנה 

 של החברה למתנ"סים או של המועצה.
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הנוהל, את סוגי ההוצאות שניתן לבצע מהקופה להגדיר, במסגרת  .50

הקטנה, אופן אישור רכישה מהקופה הקטנה באמצעות טופס 

ואישור החזר כספי למבצע הרכישה בחתימת מנהלת  ,ייעודי

 המתנ"ס על גבי החשבונית.

₪  1,000-ש"ח ל 2,000-לצמצם את מחזור הקופה הקטנה מ .51

 )בהתאם לנוהל החברה למתנ"סים(.

ישות מכספי הקופה הקטנה שאינן בהתאם לסוג אין לבצע רכ .52

או  ,ההוצאות שייקבעו במסגרת נוהל הקופה הקטנה שייקבע

 בסכומים הגבוהים מהסכום המרבי שיקבע בנוהל.

כספי מזומן להשלמת דמי מחזור הקופה הקטנה  להימנע ממשיכת .53

 .עובד מתנ"סבאמצעות חשבון הבנק הפרטי של 

החשבונות ישקפו את מצב להקפיד שהרישום בספרי הנהלת  .54

 הקופה הקטנה בפועל.

 קייטנות קיץ

לוודא כי תיקי הקייטנה כוללים את מלוא המסמכים הנדרשים על  .55

 פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 ביטחון ובטיחות

יש לפעול לקבלת רישיון עסק בכל המתקנים בהם מקיים המתנ"ס  .56

 את פעילויותיו ולוודא כי רישיון העסק בתוקף בכל עת.

 מנהלת המתנ"ס

חדר הכושר קיבל מכתב סיום התקשרות ויציאה למכרז בתנאי 

 .המכרז יבדק קיומו של רישוי עסקים

יש למנות נאמן בטיחות למתנ"ס באופן רשמי ולהכשירו כנדרש  .57

 בהקדם.

  יש לנהל תיק בטיחות מלא ומסודר במתנ"ס. .58
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 פירוט הממצאים  –' דפרק 

 

 

 ממשל תאגידי .1

 

 

.1.1 כללי 

המתנ"ס מחויב בכללים וההנחיות החלות על עמותות,  פעילה,כעמותה 

ניהול  הנחיותכפי שנקבעו בהנחיות להתנהלות עמותות )להלן: "

( שפרסמה רשות התאגידים במשרד המשפטים. במסגרת 17"תקין

)להלן:  1980 –, תש"ם הנחיות ניהול תקין רוכזו הנחיות חוק העמותות

מעשי, את אופן למסמך אחד המפרט, באופן "( חוק העמותות"

ההתנהלות הנדרש מעמותות רשומות בישראל. במסגרת פרק זה נסקור 

נושאים נבחרים לעניין התנהלות העמותה על פי הנחיות חוק העמותות 

 והנחיות ניהול תקין.

 לחוק העמותות נקבע, בין היתר, כי: 19בסעיף 

 לכל עמותה תהיה אסיפה כללית, ועד וועדת בקורת, ויכול שיהיו )א("

 לה מוסדות נוספים כאמור בתקנונה.

האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת ימונה  )ב( 

הגוף " –רואה חשבון או גוף שאושר לענין זה בידי הרשם )להלן 

 ."("המבקר

במועד הביקורת שימשו במתנ"ס המוסדות הבאים: אסיפה כללית, ועד 

 אדם.מנהל, גוף מבקר, ועדת כספים וועדת כוח 

                                                           
, הנחיות מעודכנות פורסמו 1980 –ההנחיות נקבעו בהתאם לחוק העמותות, תש"ם  17

 .2015על ידי רשות התאגידים בחודש דצמבר 
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.1.2 ניהול פרוטוקולים של העמותה 

 במסגרת הנחיות ניהול תקין נקבע, בין היתר, כי:

א לחוק העמותות, על עמותה להשתמש בשמה 8"לפי הוראת סעיף 

המלא כפי שהוא מופיע בתעודת הרישום, ללא כל השמטות או תוספות. 

שם העמותה צריך להופיע על כל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעם 

העמותה בהתאם לדרישה זו. אסור לעמותה להשתמש בשמות חלופיים 

בסיום שם העמותה יש להוסיף  במסגרת קידום פרויקטים שונים.

 ")ע"ר(" או "עמותה" או "עמותה רשומה".

וועדות המתנ"ס השונות, כגון: הנהלת המתנ"ס האסיפה הכללית, 

ת ורך ומנהלת ישיבות על פי הצוומקיימועדת הכספים וועדת כוח אדם, 

 אמורים לשאת. הפרוטוקולים המתעדים את הישיבותפרוטוקולים 

 מספר סידורי רץ, המורכב ממספר הישיבה והשנה הרלוונטית. 

מסקירת הפרוטוקולים מישיבות ועד המנהל והאסיפה הכללית עלו 

 הממצאים הבאים:

 התכנסו חברי האסיפה הכללית מספר פעמים. 2015במהלך שנת  .א

של ישיבות האסיפה הכללית אינן נושאות מספר הפרוטוקולים 

לביקורת הוצגו שלושה פרוטוקולים מישיבות  ;סידורי רץ

, 201618ופרוטוקול נוסף בשנת  2015האסיפה הכללית בשנת 

מכיוון שאינם ממוספרים לא ניתן לדעת בוודאות האם האסיפה 

יצוין כי הפרוטוקולים מישיבות הועד התכנסה פעמים נוספות. 

 נושאים מספר סידורי רץ. המנהל

העמותה אינה מקפידה לתעד פרוטוקולים חתומים על ידי  .ב

הועד המנהל וועדות המשנה. מבדיקה  משתתפי ישיבות

פרוטוקולים מאספות הועד  3 -מדגמית שערכה הביקורת ל

של ישיבת ועדת הכספים נמצא כי  םפרוטוקולי 3 -המנהל ו

                                                           
 .18.2.16 -ו 22.12.15, 18.11.15, 20.7.15בתאריכים:  18
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פרוטוקולים  3 -פרוטוקול אחד מאספות הוועד המנהל ו

מישיבות ועדת הכספים לא היו חתומים על ידי משתתפי 

 הישיבות.

 , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 חתומים הפרוטוקולים לתפקיד כניסתי ליוםנכון " כי לביקורת

  ".רץ סדר לפי ממוספרים הם, ההנהלה חברי י"ע

את הכיתוב ")ע"ר("  או  לשמה העמותה אינה מוסיפה .ג

בפרוטוקולים מישיבות הוועד  "עמותה" או "עמותה רשומה"

 כמתחייב בהנחיות ניהול תקין.המנהל בסיום שם העמותה 

העמותה,  הפנים של הגוף המבקר, היועץ המשפטי ומבקר .ד

שהינם שומרי הסף בעמותה, אינם משתתפים בישיבות הועד 

נים נושאים , במסגרתם נידוהמנהל והאסיפה הכללית

תפעוליים וכספיים בפעילות העמותה ומתקבלות החלטות 

לביצוע. לדעת הביקורת, קיימת חשיבות לנוכחות הגוף המבקר, 

היועץ המשפטי והמבקר הפנימי בישיבות אלה, בכדי לוודא כי 

 ההחלטות מתקבלות בשקיפות ובהתאם לכללי מינהל תקין.

כי  לביקורת מסרה, יועמ"ש המועצה לטיוטת הדוח הבהתייחסות

מסכימה עם ההמלצה; רואים הבדל בין וועד מנהל " היא

 בישיבותשמלווה על ידי יעוץ משפטי לבין וועד מנהל שלא מלווה. 

 ביום הבאה ישיבה) ש"היועמ של נוכחות תהיה הבאות

13/12/16.") 

 

.1.3 הועד המנהל 

הועד המנהל בעמותה הינו הגוף המנהל את ענייני העמותה וממונה על 

 :ידי האסיפה הכללית. בחוק העמותות נקבע, בין היתר, כי
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. הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא 25"

נתייחדה בחוק זה או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר 

 ."ממוסדות העמותה

 
בעמותה לא קיימת הקפדה לכך שהרכב הוועד המנהל יתאים לתקנון 

 שלה:

 .לתקנון בהתאם היה לא המנהל הוועד הרכב, 2015 שנת במהלך .א

, לפחות 2015שהיה תקף עד סוף שנת  העמותה לתקנון בהתאם

 הועדמחברי  40%יהיו נציגי ציבור, עד  המנהל הועדמחברי  40%

יהיו ממוני מנכ"ל  20%ועד  המקומיתיהיו נציגי הרשות  המנהל

"ר יורט ל, פבניגוד לתקנון העמותהבפועל,  .החברה למתנ"סים

נציגי מועצה נוספים מבין חברי הועד המנהל  היו לא, העמותה

בעמותה בכדי שיתקיים היחס של נציגי הרשות המקומית מבין 

 חברי הועד המנהל.

 

 2016משנת  החדש התקנון .ב

מפורטים במסגרת תקנון העמותה שאושר הנהלת העמותה  יחבר

על ידי  התקנון אושר. 22.12.15בישיבת האסיפה הכללית מיום 

ואושר בחתימה וחותמת  30.12.15מנכ"לית משרד המשפטים בתאריך 

 .28.1.16של רשם העמותות בתאריך 

( נרשם מר דרור בלנק 22.12.15בישיבת הועד המנהל מאותו יום )

חלק מחברי הועד המנהל שהשתתפו בישיבה, כבפרוטוקול הישיבה 

 והוגשום תקנון העמותה שאושר באותו יל 2נספח למרות שבמסגרת 

כלומר הוא  שמו מרשימת חברי ההנהלה, נמחקלאישור רשם העמותות 

, ובמקומו נרשם מר פנחס גניש כחבר הנהלה, שאף אינו חבר הנהלה

הוא מופיע כחלק מחברי הועד המנהל שהשתתפו בישיבה במסגרת 

כלומר, הן מר דרור בלאנק והן מר פנחס גניש משמשים  הפרוטוקול.
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על אף שאחד מהם החליף את רעיהו על פי  כחברי הנהלת העמותה

 הנספח לתקנון העמותה המאושר.

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 מעין מעמותה וקהילה לפנאי העמותה תוסב המועצה החלטת פ"ע" כי

 התמהיל לפי יוחלפו ההנהלה שחברי ומכאן עירונית לעמותה עירונית

 ."ציבור נבחרי 3, ציבור נציגי 3, מועצה חברי 3: הבא

 כי  , היועמ"ש של המועצה מסרה לביקורתלטיוטת הדוח הבהתייחסות

ההנהלה אושרה כמות שהיא, עד להליכי הסדרה שהתחייבנו לבצע ... "

מנת לאפשר רצף של פעילות, כאשר -התקנון אושר על ...במתנ"ס

המועצה התחייבה בפני המליאה, כאמור, לפעול להסדרת ההנהלה 

ויתר הנושאים הטעונים הסדרה, חתימת הסכמים בין המועצה 

לעמותה ולחברה למתנ"סים )נפגשתי עם היועמ"ש של החברה 

התארך,  למתנ"סים, הכנו טיוטת הסכם( ועוד. בפועל, הטיפול בנושא

כאשר הנסיבות במתנ"ס השתנו )יציאת החברה למתנ"סים(, לא היה 

עוד טעם להביא בפני מליאת המועצה חוות דעת לבחירת הנהלה לפי 

התקנון מחודש דצמבר אשתקד. עם יציאת החברה למתנ"סים המצב 

המשפטי השתנה מה שהוביל למהלך של הסדרת העמותה כעמותה 

ה האחרונה, ומכאן יש צורך במהלכים מהלך שאושר במליא –עירונית 

נוספים שיבוצעו כדי לסיים את הסדרת ההנהלה )בחירת נציגי הנהלה 

לפי התקנות, אישור הנציגים עובדי המועצה ונציגי הציבור בוועדה של 

משרד הפנים, אישור תקנון, עריכת הסכמי התקשרות והסדרת יתר 

 ."הפעילות במתנ"ס(

 

.1.4 הגוף המבקר 

העמותות קובע את תפקידי ועדת הביקורת/גוף המבקר לחוק  30סעיף 

 בעמותה, כמפורט להלן:

 אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר: )א("
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לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת  (1)

 פעולות העמותה למטרותיה;

 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון; (2)

 צוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;לעקוב אחר בי (3)

לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם  (4)

הכספיים של  ענייניהלבדוק את  (5) ...המבקר הפנימי של העמותה

העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות 

 ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

 נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;לבדוק כל  (6)

לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של  א(6)

 ....המבקר הפנימי

לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא את  ב(6) 

 ...המלצותיה

לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה  ג(6)

להביא לפני הוועד והאסיפה  (7) ...ם בניהול ענייניהבקשר לליקויי

 הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

לעמותה מונה רואה חשבון כגוף מבקר כתחליף לוועדת ביקורת. 

 הביקורת בחנה את פעילות הגוף המבקר.

 הכללית האסיפה ידי על אושר שלא מבקר גוף פועל בעמותה כי נמצא

 :בחוק כנדרש תפקידו את מבצע אינו המבקר ושגוף

בעמותה פועל גוף מבקר שלא אושר על ידי האסיפה הכללית.  .א

אושר רו"ח יאיר שני  17.8.2014בישיבת האסיפה הכללית מיום 

כגוף המבקר של העמותה, אולם בפועל רו"ח משה מועלם, 

שהיה הגוף המבקר הקודם, המשיך לשמש כגוף המבקר, בניגוד 

 כללית. להחלטת האסיפה ה

לחוק  30על פי סעיף  הנדרשהגוף המבקר אינו מבצע את  .ב

, כפי שמתחייב בחוק את התנהלות העמותה ןהעמותות ואינו בוח

העמותות, אלא ככל הנראה מתכנס אחת לשנה לבחון את 
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 .הדוחות הכספיים ולהמליץ לאסיפה הכללית על אישורם

כאמור, הוא לא השתתף בישיבות הוועד המנהל או ישיבות 

 המעיד מסמך אף נמסר לא לביקורת כי יצויןהאסיפה הכללית. 

 .המילולי ודוח הכספי הדוח אישור על והמליץ בחן שהוא כך על

.1.5 מינוי מבקר פנימי לעמותה 

לחוק שנכנס לתוקף ביום  14)תיקון  העמותות לחוק 30.א בסעיף

 :כי, היתר בין, נקבע( 6.2.15

הוועד של עמותה שמחזורה עולה על עשרה מיליון שקלים  )א( א.30"

 ....ימנה, בהסכמת ועדת הביקורת, מבקר פנימי,  ...חדשים

המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית  )ב(

או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 

 ."שרה, בשינויים הנראים לוא(, והוועד יא6)30

מצביע כי  2014-2012עיון בדוחותיה הכספיים של העמותה לשנים 

עד  כלומר₪. מיליון  10 -מחזור העמותה בשנים הנ"ל היה גבוה מ

 היה על העמותה למנות מבקר פנימי. 6.2.15לתאריך 

 8-)באיחור של כ 2015  באוקטובר רק פנימי מבקר מינתההעמותה 

 ערכה 2015במהלך שנת  .המועצה מבקר הערת לאורוזאת חודשים( 

מציעים  למספר)באמצעות פנייה  לבחירת מבקר פניםהליך העמותה 

נבחר מבקר פנימי במיקור  13.10.15 בתאריך. לקבלת הצעות מחיר(

  .חוץ

 לדעת בשנה בלבד. ביקורת שעות 100 שלסך  הוקצו לביקורת

כפי  שנתיות שעות 100 של בהיקף פנימיתהביקורת, ביקורת 

 ביקורת של אפקטיבי ביצוע תמאפשר אינה שהקציבה העמותה,

  .חובתו את לבצע למבקר תמאפשר הואינ העמותה פעילות על ובקרה

טרם שנה לאחר מינוי המבקר הפנימי, , 2016 נובמברנכון לחודש 

. כלומר, מאז אפילו על נושא אחד הוגש דוח ביקורת להנהלת המתנ"ס
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על פעילות פנימית סדה של העמותה טרם בוצעה ביקורת ווה

 המתנ"ס.

 איסוף בתהליך החל כילביקורת  מסרהמתנ"ס  של הפנים מבקר

 של תפקידה סיום מאז אולם, ראשוני סקר עריכת לצורך חומרים

 .הסקר את להשלים מתקשה הוא"ס המתנ מנהלת

טרם הושלם  הנוכחית של מבקר המועצה עד למועד סיום הביקורת

 .2015על ידי מבקר המתנ"ס אשר התחיל בסוף שנת סקר 

 באספותכי המבקר הפנימי של העמותה אינו משתתף  נמצא ,כאמור

, דבר שמונע הועד המנהל של העמותה או בישיבות האסיפה הכללית

 ממנו לבצע את תפקידו באפקטיביות.

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 החל לדבריו. ]מבקר הפנים של העמותה[ לבין ביני פגישה התקיימה" כי

 יחסי של קשה מצב עולה מהם העובדים עם ראיונות י"ע בביקורת

 עם ביחד זאת יעלה הוא לדבריו. נעימה לא כללית ואווירה עבודה

 ".2016 לשנת הרכש על ביקורת לבצע בקשתי

 

.1.6 נהלי עבודה 

להנחיות  33" בהנחיות ניהול תקין )עמוד בכתבקיום נהלים " בפרק

 ( נקבע, בין היתר, כי:2015שפורסמו בחודש דצמבר 

"על עמותה המקיימת פעילות משמעותית בתחום מסוים לדאוג 

לקיומם של נהלים מקצועיים ומפורטים בכתב, המסדירים את 

הפעילות האמורה. כך למשל, מצופה מעמותה המעסיקה עובדים 

פעילות משמעותית לקבוע נוהל קבלת עובדים לעמותה, נוהל ומקיימת 

התקשרות עם ספקים, נוהל נוכחות עובדים בעבודה, נוהל קופה קטנה 

וכיו"ב נהלים המבטיחים פעילות תקינה ורציפה בעמותה לאורך זמן. 
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היקף הנהלים ורמת הפירוט שלהם יותאם להיקף הפעילות של 

 ."העמותה

כמתנ"ס שהיה חלק מרשת החברה למתנ"סים, הוא היה כפוף לנהלים 

שנקבעו על ידה. החברה למתנ"סים הפיצה אוגדן נהלים עקרוניים 

לפעילות המתנ"ס אולם הנחה את המתנ"סים לאשר את הנהלים 

בהנהלה של כל מתנ"ס, לאחר התאמת הנוהל לפעילות הייחודית לכל 

מנהלת הפיצה  2015בר דש ספטמבחוכך לדוגמה, מתנ"ס, ככל שנדרש. 

רכש והתקשרויות בחברה למתנ"סים עדכון לנוהל "רכישת טובין 

ושירותים למתנ"ס" אשר הופנה לכלל מנהלי המתנ"סים ברחבי 

מטרת נוהל  "(. נוהל רכש של החברה למתנ"סים)להלן: " 19הארץ

הרכש של החברה למתנ"סים הינה, בין היתר, לקבוע קריטריונים 

ישת שירותים וטובין מספקים תוך הסדרת תהליך הוצאת אחידים לרכ

ההזמנה וביצוע התשלומים לספקים ולנותני השירותים למתנ"סים. 

נוהל הרכש של החברה למתנ"סים מחייב את המתנ"סים הפועלים 

 תיחורתהליכי רכש נאותים, לרבות ביצוע  ליישםבשיתוף פעולה עימם, 

 ת עלויות הרכש של המתנ"ס.בין ספקים שונים ועריכת מכרזים להוזל

של החברה למתנ"סים קובע כי יש לאשר את  לנוהל הרכש 10 סעיף

 הנוהל בהנהלת המתנ"ס. 

כיום, המתנ"ס אינו עוד תחת רשת החברה למתנ"סים, על כן ישנה 

 חשיבות רבה אף יותר לקיום נהלי עבודה ייעודיים למתנ"ס.

לא אושרו על ידי הנהלת המתנ"ס כפי שמתחייב  םנהלי עבודה ייעודיי

  בהנחיות ניהול תקין.

                                                           
 :ראה "נוהל רכישת טובין ושירותים למתנ"ס" באתר החברה למתנ"סים 19

http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/vv.doc 

http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/vv.doc
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 לא שהנהלים אף על כי לביקורת מסרה היוצאת ס"המתנ מנהלת

 עובדי את הנחתה היא, ס"המתנ הנהלת ידי על פורמאלי באופן אושרו

 .בנהלים שנקבעו העקרוניות להנחיות בהתאם לפעול ס"המתנ

 לביקורת מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה, לטיוטת הדוח הבהתייחסות
התחלנו ביחד עם משרד היועמ"שית בהליך של בניית נהלי עבודה " כי

כאשר אנו מסתמכים על הנהלים הקיימים ואלו של החברה למתנסים, 
מסתבר כי לא עבדו עפ נהלים מסודרים בהם נהלי קליטת עובדים, 

עבודה מול ספקים מכרזים, עבודה מול ספקים ובמקביל אנו מסדירים 
 ."קיימים בדרך של מכרז

 

 כספיים תכנית עבודה והבטים .2

 

 

.2.1 כללי 

תאגיד המנהל פעילות רבה ומגוונת נוהג לערוך תכנית עבודה שנתית 

לרבות תכנון תקציב הכנסות והוצאות שנתי. על התקציב להיות מאוזן 

 ולהבטיח כי לתאגיד מקורות מימון לקיום פעילותו. 

לבצע מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה והתקציב במהלך השנה נהוג 

בפועל למול התכנון, לבחון את המצב בפועל בהתאם לתחזית 

 המוקדמת ולעדכן את התקציב, במידת הצורך.

בסוף השנה על העמותה לערוך את תוצאות ההתנהלות הכספית 

של המוסד  5ותקן  69לדוחות כספיים במבנה שנקבע על פי גילוי דעת 

נאית בישראל. הדוחות הכספיים מבוקרים על ידי רואה לתקינה חשבו

החשבון המבקר של העמותה ומציגים את תוצאות הפעילות הכספית 

 השנתית של העמותה. כמו כן, עליו לערוך דוח מילולי.

 

.2.2 תכנית עבודה  
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קיימת חשיבות להכנת תכנית עבודה בכל גוף המנהל פעילות רחבה 

הכוללת מטרות, יעדים, משימות ומדדי ביצוע. תכנית העבודה שנתית 

תכנית חוגים, יעדי הכנסות אמורה לכלול פעילויות שוטפות כגון: 

תכנית עבודה הנה גם יודגש כי  .והוצאות, פעילויות לקהל במהלך השנה

 .עבודהאמצעי יעיל לתכנון התקציב וכן לשיפור תהליכי 

הכוללת מטרות, יעדים,  נתיתש עבודה תכנית עורך אינו ס"המתנ

באמצעות  כללית עבודה תכנית נערכת, זאת עםמשימות ומדדי ביצוע. 

אישור  במסגרת, בהתאם לסעיפי התקציב, אשר מאושרת אקסלקובץ 

 תקציב הפעילות של המתנ"ס. 

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 שנתית עבודה תכנית נבנית 2017 לשנת העמותה לתקציב במקביל" כי

 התקציב עם ביחד למועצה תוגש העבודה תכנית. התקציב נגזר שממנה

 ."לתקופה בוחן מאזן מול אל יתבצע ביצוע מול תקציב. השנתי

 

.2.3 תכנון ואישור תקציב  

ניהול תקציב העמותה מהווה חלק חשוב מהניהול הכולל של הארגון. 

את המטרות לשנה  לתרגםבניית תקציב שנתי מסייעת לעמותה 

הקרובה ולהבין מה היקף התקציב הדרוש למימון ההוצאות השוטפות 

 כל אחד מן הפרויקטים שלה.ב

 בהנחיות ניהול תקין נקבעו סמכויות ותפקידי הועד המנהל, בין היתר:

"לאשר תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה, ולקבוע 

 ".יטולאת מסגרת האשראי שהעמותה רשאית ל

על הנהלת , אוקטובר(-)ספטמבר בתחילת שנת הפעילות במתנ"ס

. הביקורת מציינת כי על הפעילות השנתיתתקציב צפי  לערוך המתנ"ס

אף ששנת הפעילות במתנ"ס מתחילה מחודש ספטמבר, כפי שמתנהלת 

 שנת  לימודים, התקציב נערך על בסיס שנה קלנדארית. 
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למתנ"סים, עד לתקציב שנת  בתקופה שבה המתנ"ס פעל תחת החברה

 ייעודית תוכנה באמצעות, היה באפשרותו לתכנן את התקציב 2016

 , תוך התייחסות"נט-תקציבית" בשם הקרואה תקציב לניהול

לפרמטרים הבאים: החוגים שנפתחו, מספר הנרשמים לכל חוג ועלות 

למערכת ועוד; את הנתונים יש להזין  השכר הצפויה למדריכי החוגים

נט" בכדי לקבל תקציב שנתי בפורמט קבוע ואחיד לכל -"תקציבית

 המתנ"סים של רשת החברה למתנ"סים.

נדון בוועדת הכספים של המתנ"ס, עובר לאישור התקציב המאושר 

 הועד המנהל ומאושר באופן סופי על ידי האסיפה הכללית של המתנ"ס.

-בתוכנת "תקציבית שימוש עשה לאעולה כי המתנ"ס   מהביקורת

או בתוכנה ייעודית חלופית לניהול  השנתי תקציבו להכנתנט" 

 .ידניים "אקסל" בגיליונות שתמשהתקציב, אלא 

נכון למועד הביקורת טרם  כי לביקורת מסרה היוצאתהמתנ"ס  מנהלת

נט" במתנ"ס. כיום, תקציב -הוטמעה העבודה במערכת "תקציבית

אקסל ידניים. הנתונים מועברים  המתנ"ס מנוהל באמצעות גיליונות

למנהלת החשבונות של המתנ"ס ומוזנים על ידה למערכת הנהלת 

 החשבונות באופן ידני. 

עולים  מעיון בפרוטוקולים של הנהלת המתנ"ס וועדת הכספים

 :הממצאים הבאים

 6-מ למעלהו באיחור ניכר אושר 2015 לשנתהשנתי  התקציב .א

לציין כי  למותר. 20.07.15ביום מתחילת שנת התקציב,  חודשים

 .מאושר תקציב ללא"ס פעל המתנ אזעד 

העיכוב באישור התקציב חזר על עצמו גם נכון למועד הביקורת,  .ב

אושר  טרם 2016 אוקטוברחודש ונכון ל 2016בשנת התקציב 

  .2016למתנ"ס לשנת  תקציב
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 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

"בישיבת ההנהלה האחרונה החתמתי את החברים על התקציב  כי

 שהוכן ע"י המנהלת הקודמת". 2016לשנת 

 

.2.4 2016פעילות המתנ"ס לשנת הכספים עריכת תקציב גרעוני ל 

לכך,  על הנהלת המתנ"ס -המתנ"ס הינו עמותה ללא מטרות רווח. אי

לערוך תקציב מאוזן המצביע על קיום מקורות הכנסה למימון כלל 

פעילויות במתנ"ס. בהעדר מקורות הכנסה למימון פעילותו, קיים ה

חשש כי המתנ"ס לא יוכל לקיים את הפעילויות לציבור, או לחילופין 

ייכנס לגירעון תקציבי אשר עלול להביאו למצב של חדלות פירעון 

לאשר תקציב  ס"המתנ מהנהלת מצופה ,כן על אשר ולהפסקת פעילות.

 השנתית הפעילות לכלל מימון מקורות קיימים כי ולהבטיח מאוזן

 .הצפויה

לחודש שערך המתנ"ס )שכאמור לא אושר עד  2016בטיוטת תקציב 

בהיקף של  2016( מוצג תקציב גרעוני לשנת הכספים 2016אוקטובר 

מהיקף תקציב ההכנסות החזויות של  2.2% -המהווה כ₪,  423,608

 תקין.  ולניה, זאת בניגוד לכללי המתנ"ס לאותה שנה

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 תוקצבה( קיצוץ לאחר) אפריל בחודש שהוגשה התקציב בטיוטת"כי 

 1 -ל התקציב שוב קוצץ לתפקיד כניסתי ועם ₪ 1,250,000 ב העמותה

 הסתמכו בה פעילות שנת לאחר שכזה קיצוץ כי לציין מיותר. ₪ מיליון

 הביאו ותרבות ספורט, נוער כגון גרעוניות מח בעיקר התקציב על

 מטענות כספים כלל הועברו לא זה לרגע שעד גם מה מוחלט לשיתוק

 ".ואחרות אלו

 

.2.5 פעילות גרעונית 
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לחוק העמותות קובע, בין היתר, כי הדוח הכספי של עמותה  36סעיף 

ידי ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח, כאשר הוא חתום על  30 -יוגש עד ה

 הועד. חברישניים מ

, טרם אושר הדוח הכספי 2016נכון למועד הביקורת, בחודש אוקטובר 

 .2015של העמותה לשנת הכספים 

 

 

 

 

 

 מהדוחות הכספיים מאזנייםה נתוניםהמובאים עיקרי  להלן

נתוני הדוחות  מציתות 2014 – 2012של המתנ"ס לשנים  המבוקרים

 :הכספיים לאותן שנים

 2014 הנושא מס"ד
₪ 

אחוז 
 מהמחזור

2013 
₪ 

אחוז 
 מהמחזור

2012 
₪ 

אחוז 
 מהמחזור

   נכסים 
  

 20.38% 2,417,198 20.13% 2,931,539 16.53% 2,789,232 רכוש שוטף 1

 4.08% 484,078 3.31% 481,327 3.65% 615,788 רכוש קבוע 2

 24.46% 2,901,276 23.44% 3,412,866 20.18% 3,405,020 סה"כ 3

       התחייבויות 

התחייבויות  4
 17.74% 2,104,331 16.53% 2,407,037 18.36% 3,098,107 שוטפות

התחייבויות  5
 2.67% 316,225 2.64% 384,256 2.58% 436,221 לזמן ארוך

 20.41% 2,420,556 19.17% 2,791,293 20.94% 3,534,328 סה"כ 6

 4.05% 480,720 4.27% 621,573 0.77%- 129,308- נכסים נטו )*( 7

 24.46% 2,901,276 23.44% 3,412,866 20.18% 3,405,020 סה"כ מאזן 8

 )*( נכנסים נטו ששימשו לפעילות ונכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע.

 :(ש"ח) 2012-2014בשנים  עלות הפעילותדוח מבוקר בגין  להלן תמצית

 2014 הנושא מס"ד
₪ 

אחוז 
 מהמחזור

2013 
₪ 

אחוז 
 מהמחזור

2012 
₪ 

אחוז 
 מהמחזור

       

סה"כ מחזור  1
 הפעילות

16,875,785   14,560,638   11,862,079   
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 2014 הנושא מס"ד
₪ 

אחוז 
 מהמחזור

2013 
₪ 

אחוז 
 מהמחזור

2012 
₪ 

אחוז 
 מהמחזור

       

עלות  
             הפעילות

משכורות  2
 ונלוות

9,213,479 54.60% 7,454,437 51.20% 6,214,038 52.39% 

הוצאות  3
 38.74% 4,595,167 42.74% 6,222,783 42.08% 7,101,114 לפעילות

הנהלה  4
 וכלליות

1,074,416 6.37% 548,653 3.77% 492,989 4.16% 

 0.38% 45,655 0.34% 50,051 0.32% 54,320 פחת פעילות 5

6 17,443,329 17,443,329 103.36% 14,275,924 98.04% 11,347,849 95.66% 

הוצאות  7
   124,537 0.99% 143,861 1.09% 183,337 מימון נטו

סה"כ עלות  8
הפעילות 
בתוספת 
הוצאות 

 מימון

17,626,666 104.45% 14,419,785 99.03% 11,472,386 96.71% 

עודף /  9
)גרעון( 

 לשנה
-750,881 -4.45% 140,853 0.97% 389,693 3.29% 

מניתוח הדוחות הכספיים של העמותה עולה כי היקף הפעילות הכספית 

. מהטבלאות לעיל עולה 2014 -ל 2012גדל באופן משמעותי בין השנים 

נמצא  2014 -ו 2013, 2012לשנים  מחזור הפעילות של העמותהכי 

 -ו₪ אלפי  ₪14,561, אלפי  11,862במגמת עליה והסתכם לסך של 

  בהתאמה.₪ אלפי  16,876

מעודף עבר המתנ"ס  2014עוד עולה מעיון בדוחות הכספיים כי בשנת 

 140,853 -ו 389,693בסך  2013 -ו 2012כספי מפעילות בשנים 

נכון ליום  .2014בשנת ₪  750,881 למפעילות בסך ש גרעוןל ,בהתאמה

 ₪ 745,096מפעילות בסך של נצבר  יתרת גירעון למתנ"ס 31.12.14

, (2014)יתרת הנכנסים נטו ששימשו לפעילות בדוח הכספי לשנת 

 .2014לשנת  ממחזור הפעילות 4.4% -שיעור של כ

המתנ"ס שהוגש לביקורת,  2015ל ביצוע לשנת על פי דוח תקציב מו

. ₪ אלפי  165 -כשל בגרעון שנתי בסך  2015סיים את פעילותו בשנת 

 .2014וף שנת לגרעון הנצבר של המתנ"ס לס המצטרף סכום
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 לתקציב ס"המתנ פעילות התאמת וללא הגירעון לצמצום תכנית ללא

 לשלם יתקשה, פירעון חדלות של למצב להגיע עלול ס"המתנ, בפועל

 פעילותו להמשיך ויתקשה המועצה על כלכלי נטל יהווה, לספקים

 .זמן לאורך

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 כפי פעילות על מראש לתשלומים התשלומים מדיניות את"שיניתי  כי

 תשלומים אפשר המצב(. מודיעין כדוגמת) אחרות בערים גם שנהוג

 שהקדמת כמובן. 2016 פברואר מחודש כספם את קיבלו שלא לספקים

 כספי ולכן הכנסות אין בו אוגוסט לחודש הבעיה את דוחה התשלומים

 העצמאות יום הוצאות שולמו לא כן כמו. מאוד נדרשים המועצה

 העמותה כיום. תשלומים 'למס נפרסו הזנה כמו גבוהים ותשלומים

 ".הכספים להזרמת הודות שירותים לספק וממשיכה מתפקדת

 התקציב בסעיפי השינויים ניתוח

הביקורת ביקשה לבחון את השינוי בסעיפי התקציב בין השנים 

ושהביא לגידול במחזור הפעילות ולשינוי בהיקף ההוצאות. נמצא כי 

 בשיעור 2014 -ל 2012 השנים בין גדל"ס המתנ של  הפעילות מחזור

 27% -)כ 53.64% של בשיעור גדל ההוצאות היקף בעוד 42.27% של

 רט להלן:כמפו (,במחזור מהגידול יותר

שיעור הגידול  הנושא מס"ד
 2014בשנת 

ביחס לשנת 
2013 

שיעור הגידול 
 2014בשנת 

ביחס לשנת 
2012 

סה"כ מחזור  1
 הפעילות

15.90% 42.27% 

 48.27% 23.60% משכורות ונלוות 2

 54.53% 14.11% הוצאות לפעילות 3

 117.94% 95.83% הנהלה וכלליות 4

 18.98% 8.53% פחת פעילות 5

 47.21% 27.44% הוצאות מימון נטו 6
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שיעור הגידול  הנושא מס"ד
 2014בשנת 

ביחס לשנת 
2013 

שיעור הגידול 
 2014בשנת 

ביחס לשנת 
2012 

סה"כ עלות  7
 הפעילות 

22.24% 53.64% 

 

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 אפשר 2012-2013-2014 לשנים הכספי במחזור השינויים את ..." כי

-2015. התושבים בכמות ולגידול שהקמתי הרך לגיל למחלקה לזקוף

 בשנתיים סבלה הרך לגיל המחלקה ...המחזור בגידול מטעות 2016

 א"וכ בבטיחות, בפדגוגיה וחיסכון משמעותיים מקיצוצים האחרונות

 אלטרנטיבות אחר וחיפוש במערכת הורים של אמון לחוסר שהוביל מה

 והגידול בצהרונים ילדים 1,200 על עמדנו 2013 לשנת נכון. אחרות

 לפחות ילדים 1,500 -ל וז שנה בפתיחת להביא צריך היה באוכלוסייה

 של הכשל(. בצהרונים ילדים 1,150 רק יש אחרי שנתיים היום)

 הוכנסה במקביל. לרגרסיה אותו הביא הרך בגיל האחרונות השנתיים

 ממיליון למעלה של גרעון מביאה אשר מחלקה אותה – הספורט' מח

. המקומית הרשות י"ע מתוקצבת להיות ואמורה לעמותה בשנה ח"ש

 שהוא דבר הספורט 'מח את תקצבו ההורים כספי שקרה מה בפועל

 התקבלה מכאן. סגור כמשק להתנהל הרך לגיל 'המח על שכן פסול

 ר".במחזו גידול של תמונה

 

.2.6 חשבונות הבנק 

למתנ"ס חשבונות בנק לניהול הפעילות הכספית בבנק לאומי ובבנק 

הפועלים. עיקר הפעילות הכספית, הנובעת מכספי ההכנסות 

מהפעילויות והתשלומים בגין ההוצאות מבוצעת בחשבון בבנק לאומי. 

על העמותה לנהל מעקב אחר יתרת המזומנים בחשבון הבנק ולוודא כי 

בהינתן שהעמותה משלמת לספקים היא מספיקה לתשלום ההוצאות. 
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באמצעות המחאות מחשבון הבנק, יש לוודא כי בחשבון הבנק קיימת 

יתרה כספית שמספיקה לכיסוי ההתחייבות הכספית שניתנה לספק 

 בהמחאה. 

אדם  1977-חוק העונשין, תשל"זל 432הביקורת מציינת כי על פי סעיף 

ע אותו בתאריך בידיעה כי הבנק איננו חייב לפרו מסר המחאהאשר 

ימים לאחר מכן(, או שהוא אינו יכול  30הנקוב )או לכל הפחות, עד 

מאסר שנה  עבר עבירה שהעונש בגינה להניח שהבנק חייב לפעול כאמור

 או קנס כספי.

מסקירת פירוט התנועות והיתרות בחשבון הבנק של המתנ"ס 

 14.09.16נמצא כי בתקופה שבין  2016בחודשים אפריל עד אוקטובר 

חשבון הבנק של המתנ"ס היה ביתרת חובה ואף מספר  26.09.16עד 

פרט  מסר המתנ"ס לספקים לא כובדו על ידי הבנק.המחאות ש

לעובדה שהמתנ"ס מסר המחאות לספקים כאשר לא היה כיסוי 

לפירעונם בחשבון הבנק, שזה כשלעצמו מהווה עבירה פלילית, מצב 

ת בתזרים המזומנים של חשבון הבנק כאמור מציג פגיעה משמעותי

 המתנ"ס וקשיי בהמשך פעילותו השוטפת.

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

. היתרה השלילית בבנק יומיומית בבקרה נמצאים בנקה"חשבונות  כי

נבעה מחוסר היכולת לעמוד בהתחייבויות וזאת טרם שינוי מדיניות 

 ."התשלומים למזומן

ההקצבות הייעודיות לשנת נציין כי המועצה לא העבירה למתנ"ס את 

במשך מספר חודשים עד להסדרת פעילות העמותה על פי חוק,  2016

 הנ"ל פגע בתזרים המזומנים השוטף של העמותה.

 

.2.7 מחלקת הספורט 
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נסגרה עמותת הספורט "מכבי באר יעקב" )ע"ר( )להלן:  2014בשנת 

העמותה הועברה למתנ"ס. מהלך זה הביא "( ופעילות עמותת הספורט"

לגידול משמעותי בהיקף הפעילות של המתנ"ס והיווה הגורם המרכזי 

לגידול בהיקף הפעילות הכספית של המתנ"ס, כפי שהוצג לעיל. בשל 

, לאחר העברת 2014הגירעון אליו נקלע המתנ"ס בשנת הכספים 

מחלקת הפעילות של עמותת הספורט, בחנו את מבנה הפעילות של 

 הספורט של המתנ"ס.

אשר מסכנת את קיומו  מחלקת הספורט בולטת בפעילותה הגרעונית

מתנ"סים אחרים, דווקא מהכרות עם ]הערה:  .של המתנ"ס לאורך זמן

פעילות הספורט בעמותות נמצאו בעודף תקציבי ומימנו לעיתים 

 פעילויות גרעוניות אחרות[.  

במתנ"ס כפי שנמסר  להלן המבנה הארגוני של מחלקת הספורט

 לביקורת ע"י מנהלת המתנ"ס היוצאת:

 

 20מועסקים   המניתוח הוצאות מחלקת הספורט עולה כי במחלק

 15% -, המהווים כ₪20אלפי  118 -עובדים בעלות שכר חודשית של כ

                                                           
 2016חודש אפריל לשכר דוח לפי  20

אב בית אולם פיס

מנהל מחלקה

 רכז ספורט

מנהל כדורגלמנהל כדורסל

מדריכים ומאמנים

      

מאמאנט

מאמניםעוזר מנהל ומאמןמאמנים

אב בית אולם הדריםאב בית- מגרש אימוניםאב בית- צאלון 
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 238מסך עובדי המתנ"ס )סה"כ  8%-לכ של העמותה מהוצאות השכר

 מקבלי שכר(. 

עובדים בדרג  שישההספורט בלבד מועסקים  במחלקת

 מחלקת פעילות על תקציבי נטל המהוויםאדמיניסטרטיבי ניהולי, 

, ותורמים באופן משמעותי בכלל"ס המתנ ותקציב בפרט הספורט

 . למצב הגרעוני של העמותה

עובדים בדרגת ניהול: מנהל מחלקה,  3במחלקת הספורט מועסקים 

 רכז ספורט ומנהל הכדורגל, פרט למאמנים המקצועיים. 

העובדים  4עולה כי כל  2016מסקירת דוח עלות שכר לחודש אפריל 

 מקבלי השכר הגבוה במתנ"ס.  10נמצאים ברשימת 

אבות בית!! למתקנים השונים שהינם בבעלות  3כמו גם, מועסקים 

 ת המתנ"ס בשעות ובימים שהוקצו לו. המועצה ומשמשים א

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת 

כי "היה בכוונתי לצמצם את משרות אבות הבית בחצי משלוש משרות 

למשרה וחצי אולם הדבר לא צלח, על אף שבפועל הם אינם עובדים 

קת משרה מלאה ואין הצדקה להעסיקם במשרה מלאה. מבנה מחל

הספורט לא נכון ולא היה כך. משרות אבות הבית צומצמו בחצי 

משלוש משרות למשרה וחצי. אב הבית בצאלון איננו אב בית מטעם 

העמותה אלא עובד מועצה. מאמאנט היא מסגרת חוגית אחת מבין 

שלל מסגרות חוגיות של מח' הספורט והיא מממנת את הפעילות שלה. 

של חוגי ספורט הממלאים את אולמות בנוסף נפתחו השנה מגוון רחב 

הספורט אחר הצהריים. כמו כן יועברו למח הספורט חוגים נוספים 

בהם אומנויות לחימה. מי שמנהל את מח' הכדורסל הוא הרכז היישובי 

 1מנהל מחלקה,  1ולא מנהל נוסף. מכאן שכח האדם עומד היום על 

אבות  1.53גל ו רכז כדור 1רכז יישובי המרכז גם את נושא הכדורסל, 

 בית".
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 מבנה: הנוכחית"ס המתנ מנהלת להתייחסות הביקורת תגובת

"ס המתנ ממנהלת לביקורת הועבר לעיל המוצג הספורט מחלקת

 .שינוי ללא זה בדוח ומוצג הקודמת

מעבר לכך, המועצה מעסיקה אם בית ועובדת ניקיון נוספת במשרה 

( ולאולם 21חלקיתמלאה לאולם הפיס ומנהל אולם ספורט )במשרה 

 מנהלה משרות 4-5 ישנם שבפועלהספורט בבית הספר צאלון, כך 

למתקני המתנ"ס. הנ"ל מהווה, למעשה, עובד נוסף שמועסק כמנהל 

ועובדת נוספת שמועסקת כמנקה במתקנים של המתנ"ס ששכרם 

ממומן על ידי המועצה, ללא שהמתנ"ס מחויב בתשלום בגין עלות 

העסקתם, כך שהנ"ל מהווה מעין תמיכה עקיפה שהמועצה מעבירה 

וועדת תמיכות וללא  למתנ"ס, מעבר לתקציב השוטף, ללא אישור

 אישור מליאת המועצה.

לביקורת  , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

מדובר בשעות הבוקר שהמקום נמצא ברשות בתי הספר. נחיצות ..."

המשרות היא החלטה של הרשות המקומית בלבד. ע"פ ההסכם אנחנו 

נקיים בסוף אמורים לקבל בצהריים את המתקנים נקיים ולהשאירם 

 ."יום הפעילות

 

.2.8 הוצאות מימון 

 2012הוצאות המימון בדוחות הכספיים של המתנ"ס גדלו בין השנים 

חל גידול בשיעור  2014 -ל 2013ובין השנים  15.5%בשיעור של  2013 -ל

. סה"כ גידול בהיקף הוצאות המימון בדוחות הכספיים 27.5% -של כ

 2012בשנת ₪  124,537של  מסכוםבמשך שנתיים ) 47% -בשיעור של כ

. על פי 2014 -ל 2012, בין השנים (2014בשנת ₪  183,337לסכום של 

שאינם מבוקרים, הוצאות  2015כרטיסי הנהלת החשבונות לשנת 

 ₪. 179,416הסתכמו לסך של  2015המימון במתנ"ס לשנת 
                                                           

 התפקידים משרה מלאה. 2-סה"כ ל –משמש במשרה חלקית גם בבית ספר צאלון  21
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סקירת כרטיסי הוצאות המימון העלתה כי הוצאות המימון גדלו בשל 

מלות כרטיסי האשראי מהכנסות המשתתפים, אשר גדלו הגידול בע

 .2015 -ו 2014בשנים 

הביקורת מציינת כי הנ"ל סביר לאור העובדה שחל גידול בפעילות 

המתנ"ס ובמחזור ההכנסות, בעיקר מפעילות מחלקת הספורט שגדלה 

 . 2014באופן משמעותי בשנת 

 לביקורת אין הערות.
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 "סלמתנ המועצה בין גומלין יחסי .3

 

 

.3.1 כללי 

"מעין עירונית" לקיום פעילות  עמותה לייסד המעוניינת מקומית רשות

 הפנים שר אישור את לקבל עליה מטעם הרשות אשר תפעל כגוף עירוני,

 לפחות המקומית הרשות בידי אםאחד המבחנים הקובעים הוא . לכך

 .בעמותה ההצבעה מכוח מחצית

שנקבעו בחוק  מיוחדים דינים חלים "מעין עירונית" עמותה על

העמותות ותקנותיו, הוראות ניהול תקין והנחיות אגף בכיר לתאגידים 

 בשלב כבר פיקוח מנגנוני לקבוע שמטרתם עירוניים במשרד הפנים,

 באופן ותמיכות בתקציבים השימוש על ייסודה ולאחרי העמותה ייסוד

 .ראוי

 פעילותם להסדרת שקרא המדינה מבקר ח"דו פורסם 2005 שנת בסוף

 חוזר. המקומיות הרשויות בתחומי הפועלים תאגידים של ומעמדם

 מקומית רשות כי השאר בין מציין 17.8.2010 מיום 1/2010 ל"מנכ

 בשליטת המצוי תאגיד שהינו עירוני תאגיד ורק אך לתקצב רשאית

 שאינו תאגיד כלומר, עירוני שאינו לתאגיד באשר. המקומית הרשות

 הרשות אין"(, עירוני מעין תאגיד)" המקומית הרשות בשליטת

 בהתאם, בלבד כספית תמיכה לו ליתן אלא ,לתקצבו רשאית המקומית

 .22הפנים משרד ל"מנכ בחוזר שפורסם תמיכות לנוהל

                                                           
22
אמור להסדיר את נושא התמיכות. חוזר המנכ"ל נקרא גם  4/2006חוזר מנכ"ל  

 ."נוהל תמיכות"
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 גופים רק לתקצב רשאית רשות מקומית כי הפנים סבר ז"א, משרד

 :23עליהם, כמפורט להלן שליטה לה שיש

 

 , נכתב:1 בסעיף 22.12.15הכללית מיום מפרוטוקול האסיפה 

 מעין' כעמותה ס"המתנ של התנהלותו את מאשרת הכללית האסיפה"

 .24"2013 מאי לחודש המעודכן האחיד התקנון י"עפ 'עירונית

 

.3.2 "סלמתנ המועצה בין התקשרות 

"מעין  לתאגידבדבר יחסי הגומלין בין המועצה המקומית חריג להלן 

שפרסם אגף בכיר לתאגידים עירוניים  ההסדרה מדיניותעירוני", על פי 

 :201225מחודש אוקטובר  הפנים משרדב של המינהל לשלטון מקומי

                                                           
. 2012על פי פרסומי אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים מחודש אוקטובר  23

 ראה באתר האינטרנט בכתובת:
http://www.israelbar.org.il/uploadfiles/minicipal_corporations_presentatio

n.pdf 

 
על פי פרסומי אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים, תאגיד "מעין עירוני"  24

 אולם אין לה שליטה בהם. ,אגיד שהרשות משתתפת במינוי הנהלתוהינו ת
25 

http://www.israelbar.org.il/uploadfiles/minicipal_corporations_presentatio
n.pdf 

http://www.israelbar.org.il/uploadfiles/minicipal_corporations_presentation.pdf
http://www.israelbar.org.il/uploadfiles/minicipal_corporations_presentation.pdf
http://www.israelbar.org.il/uploadfiles/minicipal_corporations_presentation.pdf
http://www.israelbar.org.il/uploadfiles/minicipal_corporations_presentation.pdf
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שר הפנים טרם אישר למועצה המועצה טרם פנתה למשרד הפנים ו

לכך התאגיד אינו נופל בהגדרת -אי ;לייסד את התאגיד כתאגיד עירוני

החריג, מה שאומר שההתקשרות עם  המתנ"ס צריכה הייתה להיעשות, 

  לכאורה, בהתאם לחובת המכרזים.

 הקשור בכל כאמור, המתנ"ס משמש כזרוע ביצועית של המועצה

בכפוף לכך, התוספת  .וקהילה נוער, תרבות, חברה, פנאי לפעילות

()ד( מאפשרת להתקשר לכאורה עם 2) 3הרביעית לחוק המכרזים ס' 

 26"ציבורי מוסד"ל מועבריםהמתנ"ס בחוזה ללא מכרז אם המקרקעין 

 והם, ספורט או בריאות, סעד, צדקה, דת, מדע, תרבות, חינוך למטרות

 .האמורות מהמטרות לאחת מיועדים

 .דעות חילוקי ומניעת השימוש תנאי הסדרת מחייבים תקין מנהל כללי

 תנאי את לקבוע נהוג, וההכנסות ההוצאות של מיטבי תכנון לצורך

                                                           
)להלן: "הפקודה"(, מגדיר  1961-הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"אלפקודת מס  9ס'  26

מוסד ציבורי קרי: חברים בעמותה יותר משבעה חברים שרובם אינם קרובים זה 
לזה, העמותה קיימת ופועלת למטרה ציבורית, נכסי העמותה והכנסותיה משמשים 

הכנסותיה למטרה הציבורית בלבד וכן העמותה מגישה דין וחשבון שנתי לגבי נכסיה, 
 והוצאותיה, להנחת דעתו של פקיד השומה ועל פי התקנות שהתקין שר האוצר.
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 במסמך הצדדים בין ההתחשבנות וסעיפי השונים במתקנים השימוש

 .הצדדים שני של החתימה מורשי בחתימת מאושר, רשמי התקשרות

בפועל, למרות שהמתנ"ס הינו עמותה "מעין עירונית" ולא התקבל 

יות שנקבעו אישור ממשרד הפנים לפעול על פי הכללים וההנח

במסגרת תאגיד "מעין עירוני" חריג הרלוונטיות לעמותה עירונית, 

מעבירה לעמותה כספים ומעמידה לטובתה נכסים לצורך  המועצה

הפעלת המתנ"ס ללא התקשרות פורמאלית, ולא התקשרה איתה 

בניגוד לנוהל  באמצעות מכרז או לחילופין באמצעות נוהל תמיכות,

 להעברת כספי תמיכה לגופים ציבוריים.האסדרה והכללים שנקבעו 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, הגזבר מסר לביקורת כי המועצה בשלב זה 

מתחילה בהסדרת כלל נהלי העבודה וההתקשרויות עם המתנ"ס 

במתכונתו  החדשה כעמותה עירונית לרבות הסכמי התקשרות בכלל 

 הפרמטרים שצוינו בדו"ח.

 

.3.3 ההתחשבנות בין המועצה למתנ"ס 

מועצה משתתפת בתקציבה השנתי במימון פעילות המתנ"ס. על פי ה

כרטסת הנהלת החשבונות של המתנ"ס בספרי המועצה עולה כי בגין 

 1.2העבירה המועצה למתנ"ס תקציבים ישירים בסך של  2015שנת 

 המועצה אמורה להעביר, 2016כהשתתפות שוטפת ובגין שנת ₪. מיליון 

 6.5%-המהווים כל שנה כ₪, מיליון  1.25, התקציב סעיפי במסגרת

 מסך התקציב. 

 מנגד, המועצה מחייבת את המתנ"ס בגין ההוצאות הבאות:

 5-עובדי המתנ"ס המועסקים על ידי המועצה )מתוך כ 3שכר בגין  .א

 עובדים שהמועצה העמידה לטובת המתנ"ס(.
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 , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

לי ידוע רק על שלוש עובדות שבינתיים סיימו ..." כי לביקורת

 ."עבודתן ברשות ועליהן שולם מידי חודש לרשות המקומית

שכירות חדרים במוסדות הלימוד )גנים ובתי ספר( להפעלת  .ב

 הצהרונים.

 הוצאות חשמל, מים וארנונה של מבנה המתנ"ס. .ג

להלן ריכוז עיקרי ההעברות התקציביות מכרטיס הנהח"ש של המתנ"ס 

 בספרי המועצה:

 )*( לעיון בכרטיס המפורט ראה נספח א'

 לביקורת מסרה, מנהלת המתנ"ס הנוכחית לטיוטת הדוח הבהתייחסות

בריכוז העברות לא נכנסו הוצאות החשמל בהן מחייבת המועצה " כי

את העמותה גם עבור הוצאות חשמל שלה!! מוקד עירוני, בית ספר 

 ."רשב"י, מגרש פתוח בסמוך למתנ"ס ובתי כנסת

 אתמחייבת  המועצהמנהלת המתנ"ס הקודמת מסרה לביקורת כי 

 מפעיל בהם העירוניים בגנים השימוש בגין שכירות בדמי ס"המתנ

 בין שנקבע לסכום בהתאם, והפעוטונים הצהרונים את ס"המתנ

 במבנים להשתמש ס"למתנ מאפשרת המועצה מאידךו הצדדים

ללא תשלום  הטניס ומגרש הספורט אולמות: כגון, עירוניים ומתקנים

 .נוסף

בהתאם לכך, אחת לרבעון מעבירה המועצה המקומית את החלק 

בתקציב המתנ"ס השנתי לשלושה חודשים, בניכוי הוצאות היחסי 

המתנ"ס. חיוב המתנ"ס בהוצאות נקבע על פי ההוצאות בפועל, בין 

 סכום זכות סכום חובה סעיף מס"ד

 213,867.13   עלויות שכר 1
 390,000.00   שכירות מתקנים 2
   1,000,000.00 2016תקציב לשנת  3
   1,200,000.00 2015תקציב לשנת  4
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היתר: עלות שכר העובדות בפועל בכל חודש, חיוב חשבונות החשמל 

 והמים החודשיים, חיוב חשבון הארנונה החודשי וכד'.

 הרישום בסיס על מבוצעים ס"המתנ של החשבונות הנהלת רישומי

ולא על בסיס  ,המקומית המועצה של החשבונות הנהלת בספרי

האסמכתאות שבידי הנהלת החשבונות של מהמתנ"ס, דבר שמהווה 

 .חולשה בבקרה

כי המועצה המקומית מסרה לביקורת  הקודמת"ס המתנ מנהלת

מעבירה את כספי התקציב למתנ"ס בניכוי ההוצאות המושתות על 

שלמתנ"ס ניתנת אפשרות לבחון את נאותות המתנ"ס במקור, מבלי 

 .מבעוד מועד התחשיב

כי אין היא בקיאה  לביקורת מסרה של המתנ"ס החשבונות מנהלת

בסכום התקציב לו זכאי המתנ"ס מהמועצה והסכומים בגינם הוא 

 מחויב, על כן אין באפשרותה לבדוק ולוודא את נכונות הסכומים. 

 בכל הבקי"ס למתנ מנהל בהעדר, הביקורת במהלך, האמור על רקע

 במועדים"ס המתנ לבין המקומית המועצה בין שנקבע הסיכומים

 נציגי לבין לשעבר"ס המתנ מנהלת בין שונות ובהתכתבויות שונים

 לו המאפשר ידע בעל שהיה"ס מתנב גורם היה לא, המקומית המועצה

 המועצה שביצעה והקיזוזים הכספיות ההעברות נאותות את לבדוק

 .המקומית

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 וקהילה לפנאי לעמותה כספים רבעון בשום העבירה לא המועצה" כי

 חשבונות את לבדוק ניתן לא לעמותה .דצמבר בחודש כבר ואנחנו

 חיובים על לערער האפשרות ניתנת לא ואף עליה המושתים החשמל

 ."ואחרים כאלה

 

.3.4 מתקני המתנ"ס 
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המתנ"ס מקיים את פעילותו במספר מתקנים שונים ברחבי היישוב, 

 להלן:לרבות המפורט 

המבנה הראשי של המתנ"ס שוכן  –המרכזי"ס המתנ מבנה .א

. במבנה הראשי מתנהלת מרבית פעילות 13ברחוב הרב עוזיאל 

 הנהלת המתנ"ס.ממוקמת החוגים של המתנ"ס וכן 

לרשות המתנ"ס עומד אולם  – בי"ס הדרים –הספורט  אולם .ב

. המתנ"ס 15:00הספורט שבבית הספר הדרים החל מהשעה 

 .מבנהמקיים באולם חוגים לכדורסל וכן חוג נוסף בחדר פנוי ב

שני מגרשי  היישובהמתנ"ס מעמיד לרשות תושבי  –טניס  מגרשי .ג

 את המגרשים לשימוש על פי דרישה.לשכור טניס צמודים. ניתן 

 ולם ספורט מאחורי בית הספר "צאלון".א – " צאלון" אולם .ד

האולם עומד לרשות המתנ"ס לאחר שעות הפעילות של בית 

 הספר.

 האולם את שכירמ"ס המתנ – "מקס"מרכז  –כדורסל  אולם .ה

; כמו כן הוא משכיר לשעה מחיר בסיס על התושבים לשימוש

 חדר באולם למפעיל חדר כושר.

 ןמפעיל פעוטוהמתנ"ס  –"הגוזלים" ןפעוטולהפעלת  מבנה .ו

 שנים במבנה ייעודי 3לילדים מגיל שנה וארבעה חודשים ועד 

 .3במבנה עירוני ברחוב הגפן 

, המתקנים והמבנים השונים משמשים את המתנ"ס לקיום ככלל

הינם מבנים בבעלות המועצה  שבשימוש המתנ"ס המבניםפעילותו. 

והועמדו לרשות המתנ"ס שלא במכרז לקיום פעילותו, ללא תהליך 

 הקצאת קרקע וללא תמורה.

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 בתחזוקה נמצאים שכירות תשלום אין שעליהם הספורט מתקני" כי 

. שנה מידי גדולה והוצאה שוטפת תחזוקה המצריכה מאוד ירודה

 כדי גדולה הוצאה ונדרשת עסקים רישוי אין מקס הספורט לאולם
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 רעוע במצב נמצא ס"המתנ מבנה גם. ומשטרה אש כיבוי אישור לקבל

 ."2017 מרץ לסוף עד עסקים רישוי למבנה – יקרה שוטפת ותחזוקה

 

.3.5  ס"במתנ מועצה עובדי העסקת 

 חוגים ואחראית מזכירות שתי, המקומית המועצה של עובדות שלוש

, קהל קבלת על, היתר בין, האחראיות, 2016 מאי לחודש עד הועסקו

 של אדמיניסטרטיבי וניהול גבייה, וקייטנות צהרונים ,לחוגים רישום

כמו כן, המועצה מעסיקה אב בית לאולם הכדורסל מרכז . ס"המתנ

 "מקס" וכן עובדת ניקיון, בנוסף לאבות הבית המועסקים על ידי

 המתנ"ס, על אף שהאולמות משמשים את המתנ"ס.

שלושת העובדות כבר אינן מועסקות במתנ"ס על  2016נכון לנובמבר 

חשבון המועצה; שתיים מהעובדות נקלטו כעובדות המתנ"ס והעובדת 

 השלישית כבר אינה עובדת במתנ"ס.

 י"ע ושולמ ןמשכורתש עובדותהעסיק שלוש  ס"מתנה 2016עד יוני 

. כמו כן, המועצה מעסיקה מנהל אולמות הסדר ללא, המועצה

הספורט שבשימוש המתנ"ס, אם בית ועובדת ניקיון נוספת, מבלי 

 סעיף הוראת של הפרה מהווה שהמתנ"ס מחויב בגין שכרם. הנ"ל

ללא  חוץ בעבודות עיסוק איסור בדבר המקומיות המועצות לצו 143

 . המועצה עובדי על המוטל, אישור

 בקונסטלציה ס"במתנ מועצה עובדי העסקת כישוב  מעירה הביקורת

 .תמיכות נוהל פ"ע ושלא אסורה עקיפה תמיכה להוות עשויה  זו

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 שיש ככל. העמותה ידי על המועסקים המועצה של עובדים אין" כי

 ".להם זקוקה אינה העמותה עבודתם לסיים המועצה על כאלה
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.3.6 העברת זכויות שימוש במתקני המועצה  

 זכות את להעביר רשאי אינו בהתאם לתקנות המכרזים,  תאגיד

 שקיים וככל, בלבד המועצה אלא, שלישיים לצדדים במתקנים השימוש

 .ממכרז בפטור להעביר ניתן,  הרביעית בתוספת חריג

 :בתקנות המכרזים הרביעית לתוספת( יד) 3' לס בהתאםכך 

 לתאגיד שכירות של בדרך מועברים המקרקעין( יד")

 לפי מיזם ביצוע לצורך עמו התקשרה המקומית שהמועצה

 ".ההתקשרות תקופת ולמשך( 13)3 סעיף

 )ב(: . א190ס'  הצו הוראת להלןלעניין 

 שימוש להרשות או מקרקעין להשכיר רשאית מועצה"

 השכרת אולם, שכירות משום בו שאין במקרקעין

 נכס והשכרת שנים חמש על העולה לתקופה מקרקעין

 על חל, 1972-ב"תשל[, משולב נוסח] הדייר הגנת שחוק

 קטן בסעיף כאמור ואישור החלטה טעונות, שכירותו

 (".א)

 הגבילה לאלמתנ"ס ו/או  בנכסיה השכרה שימוש זכות נתנה המועצה

 לא זה ובכללשלישיים,  לצדדיםנכסיה  השכרתו/או הסדירה את אופן 

(, ארנונה) המיסים תשלום הסדרתכנדרש,  הפעלה הסכמי החילה

 '. וכד המבנים של שוטפת אחזקה, השימוש מהות

 וכפוף מקרקעין עסקת להוות עשויים המועצה מתקני נציין כי השכרת

 .השר ואישור המועצה אישור את המצריך( ב א190 לסעיף לעיל כאמור

כי המועצה הינה בעלת הנכסים והיא זו בלבד  יובהרלמען הסר ספק, 

 הרשאית להשכיר אותם ובהליך מכרזי. 

על פי  2015להלן פירוט הכנסות מהשכרות שהתקבלו במתנ"ס בשנת 

 נתוני הנהלת החשבונות של המתנ"ס:
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 הסכם השכרה )₪(הכנסה שנתית  שם המשכיר/ הפעילות מס"ד
 לא נמצא 18,000 חדר כושר 1
 לא נמצא 12,000 סיקסשלומי  2
 יש 16,800 חלי ממן 3
 לא נמצא 14,400 השכרת אולם במוצ"ש 4
 לא נמצא 39,000 מגרש הטניס 5
 לא נמצא 118,200 סה"כ 6

 

 –הערה: בנוסף פועלים קיוסק/דוכן במגרש הספורט ובבית ספר צאלון 

 נושאים אלה יפורטו בנפרד.

לעיל עולה כי למתנ"ס נבעו הכנסות מהשכרת מתקנים  מהטבלה

  .₪ אלף 118 -כ בסך מנכסי המועצה

לצורך הפעלת  "מקס" במרכזחדר באולם הכדורסל  משכיר"ס המתנ

לדעת הביקורת, . ₪ 36,000חדר כושר, בתמורה לתשלום שנתי בסך 

נעשתה ללא סמכות, בניגוד לצו השכרת החדר למפעיל חדר הכושר 

א)ב( לעניין אישור עסקה במקרקעין ואף בניגוד  190ס' המועצות 

לדיני המכרזים לפיו כל חוזה מקרקעין כפוף לחובת המכרזים.  בנוסף 

מודגש שלחדר הכושר אין רישיון עסק כנדרש בחוק. כמו כן, לא נבדק 

 האם עלות השכירות מכסה את עלויות החשמל שחלות על המתנ"ס.

 למנהלת פנייההעבירה היועמ"ש של המועצה   08.05.16 ביום

התקשרות של המתנ"ס  ככלל כי לראשונה  מבהירההמתנ"ס בו היא 

 המועצה הנהלת הסכמתקבלת  את מחייבלהשכרת מתקני המועצה 

עוד ציינה, כי במידה שההתקשרות בוצעה ללא מכרז הנ"ל . ואישורה

שנחתמו הסכמים בניגוד מהווה התנהלות שלא על פי נוהל תקין וככל 

לסמכות העמותה ו/או המתנ"ס ביחס לנכסי המועצה, הרי שאילו 

 נחתמו שלא כדין ועל כן על המתנ"ס לבטל את ההסכמים ללא דיחוי.

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

למפעיל חדר הכושר הועבר מכתב סיום התקשרות והעמותה יצאה " כי

 .להשכרת האולם" במכרז
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 עובדים העסקת .4

 

 

.4.1 כללי 

עובדים  5 -המתנ"ס מעסיק את מרבית עובדיו באופן ישיר )פרט ל

המועסקים על ידי המועצה ומספר מדריכי חוגים המקבלים את שכרם 

 238 -שילם המתנ"ס שכר ל 2016כנגד חשבונית מס(. בחודש אפריל 

 עובדים, לפי החלוקה הבאה:

 עובדים מספר מחלקה "דמס
שיעור מסך 

 העובדים
 9% 21 מנהלה 1

 8% 20 ספורט 2

 4% 9 פעוטון 3

 17% 41 צהרון בתי ספר 4

 49% 117 צהרון גנים 5

 13% 30 חוגים 6

 100% 238 "כסה 7

קיימת מגמת גידול בעלויות השכר. בהתאם לדוחות הכספיים 

 2014 -ו 2013המבוקרים של המתנ"ס, סך הוצאות השכר בשנים 

בהתאמה. בהתאם ₪ אלפי  9,573 -ו₪ אלפי  7,653הסתכמו לסך של 

שאינם מבוקרים,  2015לנתוני הנהלת החשבונות של המתנ"ס לשנת 

 ₪.אלפי  9,721 -הסתכמו לסך של כ 2015הוצאות השכר בשנת 

עובדי המתנ"ס מדווחים נוכחות במהלך החודש באמצעות מערכת 

רישום נוכחות טלפונית. עובדים "י.ל.מ. פתרונות בע"מ", רובם על ידי 

במקומות בהם אין טלפון נייח מדווחים נוכחות באופן ידני. תלושי 

השכר מופקים על ידי מנהלת החשבונות של המתנ"ס, באמצעות 

 מערכת שכר "שקלולית". 
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יצוין כי בעמותה מונתה וועדת כוח אדם; הביקורת לא בדקה את 

 התנהלות הוועדה.

 

.4.2 ס"המתנ ל"מנכ 

מטעם החברה  ס"מתנ כמנהלת שימשה 26.05.16 לתאריך עדכאמור, 

 מונתה מנהלת מתנ"ס חדשה. 2016ובחודש ספטמבר  למתנ"סים

 ס"המתנ מנהלת המשיכה, פרישתה( )לאחר 2016 יוני חודש במהלך

 שההתקשרות לספקים ס"המתנ בשם המחאות על לחתום, לשעבר

 . כדי לא לעכב תשלומים כהונתה בתקופת אושרה איתם

 זמנית חתימה כמורשית הנהלה חברת מונתה 2016 יולי חודש במהלך

 ספקים עם להתקשר הצורך בשל, ס"המתנ ר"ליו בנוסף, ס"במתנ

 . לעובדים שכר תשלומי ולאשר

, 2016ספטמבר  –בין החודשים יוני  ל"מנכ ללא ס"המתנ התנהלות

 יעדי ובהשגת לתושב בשירות, השוטף בתפקוד פגעהככל הנראה, 

 : הלדוגמ כך .ס"המתנ

המתנ"ס נקלע לבעיה בתזרים המזומנים. חשבון הבנק של  .א

)תקופה  2016המתנ"ס היה ביתרת חובה במהלך חודש ספטמבר 

 בה לא היה מנהל קבוע למתנ"ס(.

מדריכות הצהרונים עקב  של"ס נקלע למצוקת כוח אדם המתנ .ב

עזיבת מדריכות בתום שנת הלימודים תשע"ו, מבלי שהיה גורם 

במתנ"ס שהעריך את מצבת כוח האדם מבעוד מועד, על סמך 

איתור מדריכות לשנים קודמות וצפי לגידול בביקוש, ופעל 

 חדשות. 
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.4.3 הודעה לעובד על תנאי העבודה 

תנאי עבודה והליכי מיון חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה ) 1בסעיף 

נקבע, בין  "(חוק הודעה לעובד)להלן: " 2002-וקבלה לעבודה(, תשס"ב

ימים מהיום  30-ו, לא יאוחר מיל מעסיק למסור לעובדהיתר כי ע

שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, 

 4תיקון מס' ב לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו'.

לבית הדין לעבודה סמכות  נקבע, בין היתר, כילחוק הודעה לעובד 

לפסוק כי מעסיק אשר לא מסר לעובד הודעה בדבר תנאי העסקתו 

 ש"ח. 15,000עד ישלם פיצויים לעובד, ללא הוכחת נזק, בשיעור של 

הודעה בכתב על החדשים המתנ"ס אינו מקפיד להעביר לעובדים 

או לחילופין הסכם עבודה עם תנאי ההעסקה בכתב  תנאי עבודתם

 .כנדרש בחוק

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 ".בחוק כנדרש ההעסקה תנאי על בכתב הודעה על הקפדה יש כיום"כי 

 

.4.4 דיווחי נוכחות 

 אכן מתנ"סה עובדי כי שיבטיח בקרה מערך לקיים חייב מתנ"סה

 העובדים עבודת אחר למעקב הכלים. עבודתם בגין רק שכר מקבלים

 העובדים על הממונים  ידי-על ואישור בקרות, נוכחות דיווחי כוללים

 של נוכחות רישום .התשלום על חשבת השכר ידי-על נוספת ובקרה

 פיקוח לקיים כדי בנהלים בייחוד ומגובה שלם בתיעוד חייב, עובדים

  ובקרה.

נקבע, בין  1951 -, תשי"א )א( לחוק שעות עבודה ומנוחה 25בסעיף 

 היתר, כי:

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3/408_3_2.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3/408_3_2.rtf
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מעסיק חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית,  )א("

שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית, ובו 

 יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות.

לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות  (1) (1)א 

נוספות ייערך הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף 

 ויכלול רישום שעות עבודה בפועל;

( באמצעים 1לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה ) (2)

הרישום מדי , ייחתם מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים

יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעסיק מינה 

, אלא אם כן קבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לכך

לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר 

הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגוני מעבידים 

שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת 

חה והבריאות של הכנסת, דרך אחרת לביצוע העבודה הרוו

 )ההדגשה אינה במקור( ."הרישום

 נמצאו ליקויים מהותיים בניהול נתוני נוכחות העובדים, כדלקמן:

 בסוף הנוכחות דיווחי את בחתימתם מאשרים אינם העובדים .א

 מסתמנת,  זה הליך בשל כי נראה .בגין החודש שחלף החודש

 בחודש עובדים נוכחות לנתוני ושינויים עדכונים, תיקונים תופעת

. השכר הוצאות על המשפיעה, השכר תלוש קבלת לאחר העוקב

חשבת השכר מסרה לביקורת כי ישנם תיקונים רבים בחודש 

 העוקב הנובעים, ככל הנראה, מהאמור לעיל.

 לעיתים, נייד טלפון באמצעות נוכחות מדווחות הצהרונים רכזות .ב

. למותר 14:00 משעה החל מופעלים שהצהרונים בעוד, מהבית

 אינו עבודתם שמקום ייחודים בעובדים מדובר איןלציין, כי 

 .ממוחשבים החתמה תנאי מאפשר
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באתרי  הממוחשבות מערכותה באמצעות עובדים נוכחות דיווח אי

את נוכחות  לאמתמתנ"ס ה יכולת את מחלישבאופן קבוע  העבודה

 על משמעותית שלילית השפעהלמצב זה עלולה להיות  .העובדים

במתנ"ס. כמו כן,  והתהליכים הפעילויות אפקטיביות או/ו יעילות

 עלול להיות מצב בו עובד מקבל שכר למרות שלא היה נוכח.

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 ."רכזות הצהרונים מדווחות כניסה רק באמצעות הטלפון שבמשרד" כי

מהביקורת : המתנ"ס הנוכחית תהביקורת להתייחסות מנהלתגובת 

כי בעבר ניתנה האפשרות לרכזות הצהרונים לדווח נוכחות  עולה

ככל שהמצב השתנה היום אזי הביקורת  באמצעות הטלפון הסלולארי.

 מברכת על כך.

  

.4.5 העדר בקרות בהפקת תלושי השכר 

 זו מעין בקרה. השכר תשלומי על נאותה לבקרה רבה חשיבות נודעת

 הנתונים את המזינה, השכר ת חשבתשעורכ הבדיקות את עליה להקיף

 .במערכת הנוספות המופעלות הבקרות את והן

נמצאו חולשות בבקרות במסגרת הטיפול במשכורות, אשר מהוות 

 חשיפה משמעותית למתנ"ס:

. השכר תשלומי על נאותים בקרה נהלי קיימים לא"ס במתנ .א

 השכר סבירות לבדיקת שכר בקרת דוחות מפיקה השכר חשבת

לעובדים ספציפיים או למחלקות בהן השכר  טרם אישור השכר

מורכב יותר. עם זאת, לא מופקים דוחות בקרה כוללים לבדיקה 

 החדשים העובדים פירוט: כגון, מלאה לגבי כלל העובדים

)מבוצע לגבי  שכר קיבלו לא שעבר ובחודש החודש שכר שקיבלו

 הנוכחי החודש ששכר העובדים פירוט ,עובדים ספציפיים(

 '.וכיוצב שונה שעבר החודש לעומת
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 , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

בקרה בהפקת תלושי השכר נעשית ע"י חשבת " כי לביקורת

 ."השכר ועל ידי. בכל חודש נבדק השכר אל מול חודשים קודמים

במתנ"ס קיים ריכוז תפקידים וסמכויות אצל גורם אחד  .ב

המאפשר ביצוע מעילות והונאות ללא שהדבר יתגלה. יודגש כי 

בשל המבנה הארגוני במתנ"ס וכוח האדם המוגבל, חשבת 

השכר קולטת את העובדים במערכת השכר, עורכת את תלושי 

השכר של העובדים, מבצעת בדיקה של התלושים, בודקת את 

הנוכחות, מבצעת רישום בספרי הנהלת החשבונות  דיווחי

 והתאמות בנק. 

כי מדובר על חשיפה פוטנציאלית בלבד ולא  מציינת הביקורת

חשש לניצול לרעה של ריכוז הסמכויות בידי חשבת השכר  העל

החשיפה המובנת,  עקבבמסגרת עבודת הביקורת. עם זאת, 

 הביקורת מוצאת לנכון לציין את הנושא. 

על ידי חשבת השכר  הנבדקים המפורטים השכר תלושי כמו גם, .ג

באופן  המנהלת שלה מאושרים בחתימת אינםומנהלת המתנ"ס 

 דוח על מנהלת המתנ"ס הקודמת נהגה לחתום אלא, פרטני

 . בלבד מרוכז חודשי תמחיר

 

.4.6 העדר תיעוד לעובדים שקיבלו משכורת 

קיבלו משכורת חד  שלושה עובדים במחלקת כדורגל 2013באוקטובר 

בלי שנמצא לעובדים (, בלבד חודשיים במשךפעמית )או במקרה אחד 

 שמקבליקיים חשש  – 101הסכם עבודה, דיווחי נוכחות וטפסי  אלה

 "ס.מתנ עובדי היו לא המשכורת
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הביקורת בדקה את תשלומי המשכורות לשלושה מקבלי משכורת 

 :2013נובמבר בגין חודש במחלקת כדורגל 

 הערות מס"ד

 11.2013+  10.2013קיבל משכורת פעמיים  (1 1
 101לביקורת לא נמסרו טפסי  (2
 לביקורת לא נמסר הסכם עבודה (3
 אין דיווחי נוכחות (4

 11.2013קיבלת משכורת חד פעמית ב (1 2
 101לביקורת לא נמסרו טפסי  (2
 לביקורת לא נמסר הסכם עבודה (3
 אין דיווחי נוכחות (4

 11.2013+  10.2013קיבל משכורת פעמיים  (1 3
 101לביקורת לא נמסרו טפסי  (2
 לביקורת לא נמסר הסכם עבודה (3
 אין דיווחי נוכחות (4

 

 

.4.7 פגמים בשמירה ומסירת תלושי שכר לעובדים 

 לעובדיו למסור מחויב מעסיקקובע כי השכר  הגנתלחוק ( ג) 24 סעיף

 שלאחר התשיעי היום עד ,להם ששילם השכר פרטי עם שכר תלוש

 מתן אובזמן  תלושים מתן אי. השכר את לשלם אמור היה שבו המועד

והמעסיק  בפיצויים העובד את לזכות עשויים מפורטים לא תלושים

 מחצית את לשלם עליו ולפיה, לחוק( א)ב25 סעיף פי על לסנקציה צפוי

  .1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 2()א)61 בסעיף הקבוע הקנס

( שכר תלושי של מיוחדות מסירה דרכי) השכר הגנת תקנות, כן כמו

 באמצעים שימוש לעשות יש כי קובעות(, א) 4' ס 2014-ד"התשע

 תתבצע שבו במידע והצפייה השכר לתלוש הגישה כי שיבטיחו סבירים

 של בהצפנה שימוש תוך הפחות ולכל, בהרשאתו או, בלבד העובד ידי על

 .המידע
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תלושי השכר של עובדות הצהרונים נשמרים במחלקת הגיל הרך 

 ה וכתוצאה מכךבמשרדי המתנ"ס באופן גלוי ולא במעטפה סגור

חשופה לעיני הרכזת ולכל  השכר שבתלושי במידעוהצפייה  הגישה

הגנת השכר )דרכי  תקנותהדבר נוגד את  ;עובד שבא לקחת את התלוש

  .)א( 4' ס 2014-ד"התשע( שכר תלושי של מיוחדות מסירה

 יזום באופן הצהרונים ותמועברים לעובד םהשכר אינ כמו כן, תלושי

 מספר מזה נמסרים אינם התלושים ולעיתים שנקבע בחוק ובמועד

 .לחוק לכאורהבניגוד  חודשים

 לביקורת , מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרהלטיוטת הדוח הבהתייחסות

 באופן ניתנים השכר תלושי לתפקיד מכניסתי החל. בהחלט צודק"כי 

 ".עובד לכל מעטפה בתוך חתומים אישי

 

.4.8 עצמאיים מדריכים העסקת 

חלק מהחוגים מועברים על ידי מדריכים שאינם מועסקים באופן ישיר 

כעובדי המתנ"ס, כלומר מדריכים שמקבלים תמורה כנגד הצגת 

חשבונית מס/קבלה, כאשר המדריך מקבל את שכרו כאחוז מהגבייה 

ההכנסות הישירה ממשתתפי החוג אותו הוא מעביר; במקרים אלה 

מהחוג מכסות את מלוא עלות המדריך, שהינה העלות הישירה 

העיקרית של הפעלת החוג ונותר בידי המתנ"ס סכום למימון העלויות 

העקיפות. ככל שמספר המשתתפים בחוג גבוה יותר, ההכנסות של 

המתנ"ס גבוהות יותר ואף ההכנסה של המדריך גדולה יותר. זאת 

כשכיר על ידי המתנ"ס ושכרו החודשי  בניגוד למצב שהמדריך מועסק

קבוע; במקרה זה, במידה שאין מספיק משתתפים בחוג, ההכנסות 

מהחוג עשויות שלא לכסות את העלות הישירה של העסקת המדריך 

 והעלויות העקיפות רק יגדילו את ההפסד מהחוג.
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בניגוד למדריכים המועסקים באופן ישיר על ידי המתנ"ס ולהם יש 

מסור הסכם העסקה או הודעה לעובד, עובדים עצמאיים חובה בחוק ל

 אינם כפופים לחוקי העבודה. 

בכדי לעגן את תנאי הפעלת החוג על  ידי מדריכים עצמאיים, נהוג 

לערוך הסכם התקשרות בין הצדדים, במסגרתו יקבעו הזכויות של כל 

אחד מהצדדים, החובות, האחריות, התמורה ויתר תנאי ההתקשרות. 

ם להיות חתום על ידי מורשי החתימה של כל אחד מהצדדים. על ההסכ

כמו כן, במסגרת ההסכם נהוג לדרוש מהמדריך להציג בטוחות לקיום 

ההסכם ואישור על קיום ביטוחים מקצועיים נדרשים המתאימים 

לאופי הסיכונים בהפעלת החוג, בכדי לצמצם את הסיכונים שבפניהם 

 ל ידי גורם חיצוני.עומד המתנ"ס כתוצאה מהפעלת החוג ע

על הסכמי  העצמאיים מקפיד להחתים את המדריכים אינוהמתנ"ס 

התקשרות ולקבל בטוחות לקיום ההסכם ואישור על קיום ביטוחים 

. מבין שישה המדריכים החיצוניים שתועדו מהמדריכים החיצוניים

בקלסר ונבדקו על ידי הביקורת, בחמישה מקרים לא נחתמו הסכמי 

המדריכים ולא התקבלו בטוחות ואישור על קיום התקשרות עם 

ביטוחים. במקרה אחד, ההסכם נחתם על ידי מנהלת המתנ"ס 

הקודמת בלבד ללא מורשה חתימה נוסף. להלן פירוט הממצאים שעלו 

 :בבדיקה

קיום הסכם  שם החוג מס"ד
 חתום

בטוחה לקיום 
 ההסכם

אישור על 
קיום 

 ביטוחים
 X X X ג'ודו 1
 X X X אקרובטיקה 2
 X X X אנגלית 3
 X X X בצק סוכר 4
 X X X קיד פיט 5
  X  מדע 6
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  רכש והתקשרויות .5

 

 

.5.1 כללי 

 חובת ובתקנות 1992 ב"התשנ המכרזים חובת בחוק הסדיר המחוקק

 וגופים תאגידים של ההתקשרויות תנאי את -1993 ג"התשנ, המכרזים

 אינה פרטיתכעמותה  מאוגד אשר הקהילתי המרכז .בחוק נמנו אשר

צו המועצות  גם. פיו על שהותקנו ולתקנות האמור לחוק כפופה

 כך, עמותה )המתנ"ס(ה על חלות אינן המכרזים ותקנות המקומיות

 בדין החובה לכאורה אין זה מעין גוף עלכי  הוא היום המשפטי שהמצב

  .מכרזים לקיים

 העליון מ"ביה קבע, בחוק ממכרז הפטורות להתקשרויות בהקשר

 וספורט שעשועים 2349/10 מ"בר" העליון המשפט בית של ד"בפס

 :כלהלן", ברק בני עיריית' נ מ"בע

 הרי... העיריות בתקנות האמור הפטור של קיומו חרף"

 הוא, והפטור ... פומבי מכרז של קיומו עדיין הוא שהכלל

 בפטור שהתקשרות בעובדה נעוץ לכך הטעם. החריג בגדר

 ביסוד העומדים האינטרסים כל תחת חותרת ממכרז

 על בתחרות שוויון של תנאים הבטחת: הפומבי המכרז

 וטוהר ראויה התנהלות, שקיפות על שמירה תוך, הזכייה

 לרשות אפשרות מתן ולבסוף, בהתקשרות המידות

 תועלתה את שתמצה בעסקה להתקשר המינהלית

 ". הכלכלית

 החינוך בתחומי המועצה של הביצועית כזרוע פועל ס"המתנ, כאמור

מהמועצה  תקציבים קבלת תוך ביישוב הפנאי ותרבות, פורמאלי הבלתי

 את לבצע ועלי וחובה המנהלי המשפט מתחולת  משוחרר אוה איןו
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, הגינות, לב תום, שוויון של מקובלים כללים י"עפ והתקשרויותי

 '. וכו סבירות

 אף שיפעל יהיה נכון, הציבור כלפי אמון חובת החב ציבורי כגוף, בנוסף

לתקנון  20נציין כי בסעיף  .ובתקנות שבחוק הנורמות ברוח הוא

( המתנ"ס קיבל על עצמו את הכללים 2015העמותה )מחודש דצמבר 

החלים על המועצה המקומית בנושא התקשרויות, לרבות עריכת 

 מכרזים.

להלן פירוט הוצאות המתנ"ס בגין רכש ציוד ושירותים )ללא הוצאות 

לוח לפעילויות השונות, על פי הדוחות הכספיים המבוקרים שכר( בפי

על פי דוח תקציב מול  2015ונתוני  2014 -ו 2013של המתנ"ס לשנים 

 ביצוע שאינו מבוקר:

 2015 2014 2013 סוג הפעילות מס"ד
 4,526,652 4,810,290 3,880,941 גיל הרך וקייטנה 1
 684,732 775,268 625,010 חוגים ותכניות העשרה 2
פעילות בתחום  3

 התרבות
1,411,595 1,170,271 2,116,552 

 1,088,584 334,887 281,879 פעילות בתחום הנוער 4
 12,130 10,398 23,358 פעילות בתחום הרווחה 5
 636,073 1,074,416 548,653 הנהלה וכלליות 6
 9,066,738 8,177,544 6,773,449 סה"כ 7

נוהל מקוצר התפרסם ונקבע החברה למתנ"סים  מאת הנהלים באוגדן

לאחרונה בתאריך  לביצוע התקשרויות ורכישות. הנוהל עודכן

בהעדר הנחיות מחייבות אחרות, הנוהל מהווה מעין  .19.09.15

 התנהלות מקובלת בנושא רכש בעמותות המפעילות מתנ"סים.

לנוהל נקבע, בין היתר, רמות סיווג לתהליך הרכש  4בסעיף 

 וההתקשרויות, כמפורט להלן:

 . רמה א'4.1.2"

  על סמך הצעה יחידה.₪  1,000א. רכישות בסכום עד  
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לאחר ברור ₪   4,999ועד ₪  1,001 –ב. רכישות בסכום מ  

 טלפוני אפשר שיאושר

בסמכות מנהל המתנ"ס ובכפוף לנוהל מורשי חתימה 

 קבלת הצעת מחיר אחתולאחר 

  לפחות, בכתב מהספק.

אפשר שיאושר ₪  9,999ועד  5,000ג.  רכישות מסכום 

 בסמכות מנהל מתנ"ס ובכפוף

הצעות מחיר בכתב  שלושלנוהל מורשי חתימה יש לקבל 

 ולתעד בתיק רכישות.

 'ב רמה. 4.1.3

₪,  141,599ועד לסכום של ₪ 10,000 –רכישות מ 

ספקים  שלושההצעות מחיר   מתבוצענה לאחר קבלת 

לפחות. בכל מקרה שמתקבלות הצעות מחיר יש לשמור 

 אותן בתיק   שיועד לכך ובצמוד לניירת של אותה עסקה. 

 

תפנה ₪,  10,000לשם ביצוע התקשרות  בסכום מעל 

מנהל/אחראי על הרכש ל היחידה הדורשת במתנ"ס

 ". ]המצורף לנוהל[במתנ"ס בטופס דרישה לרכש 

 )ההדגשה במקור(

 של המשפטי היועץ י"ע פורסם סים"מתנ מנהלי דרישת בעקבות

  ."למנהל מדריך" סים"למתנ החברה

 תקינים עבודה וסדרי נהלי להטמעת לתרום בא, כהגדרתו, המדריך

 מנהל עבודת את וליעל לשפר מנת על להשתמש ניתן בהם כלים ולהציע

 ורכישת הזמנה בנוהל הדן 15 בסעיף. השוטפת בעבודתו"ס, המתנ

 הסכם-ומפורטת חוקית באסמכתא הצורך: מצוין שירותים/טובין

, מכרז באמצעות תעשה שירות קנית. טובין/שירות הזמנת או רכישה

 .ב"וכיוצ קבלה ועדות, מחיר הצעות קבלת
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.5.2 ניהול רשימת ספקים 

בכדי לשפר ולייעל את נושא הרכש, נהוג לפנות למספר ספקים ונותני 

שירותים עימם למתנ"ס ניסיון טוב מהעבר, ולבנות מאגר ספקים 

מאושרים העומדים בקריטריונים מקדמיים. מתוך מאגר הספקים 

יהיה באפשרותו של המתנ"ס לבצע תיחור פנימי בעת הצורך ולבחור 

 את הספק הרצוי לכל הזמנה.

 ונותני ספקים רשימת לנהל נהג המתנ"ס לא הנסקרת בתקופה

גורם מוסמך במתנ"ס )כגון: י "ע מראש שאושרו ריםכשי שירותים

 לקבלת לפנות אפשר שאליהםאו מנהלת המתנ"ס(,  המנהלועד ה

 הספקים בחירת שיטת, ספקים מאגר בהעדר .כשנדרש מחיר הצעות

 מנת על, ראויים ספקים בין רוטציה להנהיג מאפשרת אינה הנוכחית

 טובין ספקי של קטן מספר עם קשורה החברה בו ממצב להימנע

 שתיערך ומבלי, ממושכת תקופה במשך מסוימים שירותים ונותני

 .חדשים ספקים שמציעים למחירים מחיריהם השוואת

 

.5.3 וועדת רכש 

מאחר שהמתנ"ס מבצע רכישות מגורמים רבים בסכומים גבוהים רצוי 

שהחלטות רכש מעל סכום מסוים, ככל שאינן מחייבות פרסום מכרז 

 יתבצעו באמצעות וועדת הרכש.על פי תקנון העמותה, 

 למרות הרכישות בסכומים גבוהים בעמותה לא מונתה וועדת רכש.

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

 ."עם הקמת ההנהלה החדשה תיבחן האפשרות להקמת וועדת רכש" כי
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.5.4 מערכת רכש 

 רכש מערכת הטמיעה"סים למתנ החברה רשת כי מציינת הביקורת

 הרכש תהליך על להקל בכדי"סים, המתנ של המחשבים ברשת ייעודית

  "ס.המתנ הזמנות כלל אחר ממוחשב מעקב ולנהל

ייעודית, דבר במערכת הזמנות  לעשות שימוש"ס טרם החל המתנ

 .שמהווה חולשה בבקרה אחר תהליך הרכש

יצוין כי כיום המערכת הממוחשבת של החברה למתנ"סים אינה 

רלוונטית עוד וראוי כי המתנ"ס ייבחן חלופות אחרות לניהול הזמנות 

 הרכש.

 

.5.5 תהליכי הרכש 

בהתאם לנוהג הקיים במתנ"ס, כפי שתואר על ידי מנהלת המתנ"ס 

 1,000 -הקודמת בנושא הרכש במתנ"ס, כל ביצוע רכש בסכום הגבוה מ

 -הצעות מחיר. במידה שאכן צפי הרכישה גבוה מ 3מחייב קבלת ₪ 

ספקים בבקשה לקבלת הצעות מחיר,  3 -אב הבית פונה ל₪,  1,000

עורך השוואה בין ההצעות ומביא את המלצתו לאישור מנהלת 

המתנ"ס, לאחר שהוא מוודא כי ברשות הספק מלוא האישורים 

הנדרשים, כגון: אישור ניהול ספרים, אישורי בטיחות ואישורי עבודה 

ימים וכד'. לאחר בחירת בגובה במידת הצורך, קיום ביטוחים מתא

הספק, על מזמין הרכש למלא טופס הזמנת טובין ייעודי, מאושר 

 בחתימת מנהלת המתנ"ס, ולהעביר לספק.

כמו כן, מנהלת המתנ"ס היוצאת מסרה לביקורת כי לאחר בחירת 

הספק הזוכה ממלאת מנהלת המתנ"ס טופס הזמנה ידני ייעודי, על 

בחתימתה ומעבירה לספק. בסיס הצעת המחיר המאושרת, מאשרת 

 העתק מטופס ההזמנה נשאר למעקב בפנקס ההזמנות.
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אי הקפדה על  –"ס לרבות במתנ הרכש בתהליכי רבות חולשות ישנן

/או ויציאה למכרז ברכישות בסכומים גדולים, אי הקפדה על קבלה 

תיעוד  איהזמנות לספקים,  הפקתתיעוד הצעות מחיר, אי הקפדה על 

של מחלקת הספורט  התקשרויותאישורים בטיחותיים של הספקים, 

התקשרויות שלא ועם ספקים ללא אישור מראש של מורשי חתימה 

 .הספורט מחלקת מנהלבסמכות על ידי 

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

 ."הזמנות רכש מתבצעות רק ע"ג טופס הזמנה" כי

כל מנהל מחלקה מטפל בעינייני רכש "  כי לביקורת מסרה היא כן כמו

במחלקתו בהתאם לתקציב השנתי ובהתאם למדיניות הרכש של 

הצעות מחיר לכל  3הצעות מחיר. כיום, על מנהל המחלקה לספק 

רכישה אותן הוא מצמיד להזמנת העבודה. הנהלת החשבונות לא 

לה צמודות הצעות  מוציאה תשלום ללא דרישת תשלום חתומה על ידי

 ."המחיר

 ספורט ציוד רכש .5.5.1

 נכון) 2016במהלך שנת מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת נמצא כי 

בשם  מספק רכישות מחלקת הספורט ביצעה( אוקטובר חודש לסוף

ללא מכרז וללא  ₪ 136,617 של כולל בסכום "ספורט גום בע"מ"

 ביצעה שנים 3 -כ לפני כי לביקורת מסר הספורט רכז. השוואת מחירים

 הספק כי ונמצא מחיר הצעות בחינת של הליך הספורט מחלקת

גום בע"מ" הוא הזול ביותר ומאז מחלקת הספורט רוכשת  ספורט"

הביקורת מציינת כי ההזמנות מהספק  באופן קבוע. מספק זה

 מילוי ללאללא הסכם ושל הודעות דואר אלקטרוני,  בדרךמבוצעות 

 . מראש"ס המתנ מנהלת אישור וללא הטובין הזמנת טופס

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

במחלקת הספורט לא התנהל רכש באופן תקין ודרישות התשלום " כי 

הגיעו בדיעבד. כיום כל המחלקות וגם מח הספורט יושבים עימי על 
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הצעות רכש במסגרת פגישות העבודה השבועיות אליה הם מביאים את 

 ."המחיר

 בטיחות אישור המחייבות עבודות .5.5.2

אב הבית של המתנ"ס מתקשר עם ספקים שעבודתם מחייבת, 

נמצאו המסמכים  לאלעיתים, הצגת אישורים מתאימים. במתנ"ס 

שצירפו ספקים להצעתם, כגון: אישור לעבודה הנלווים והאישורים 

על אף נדרשו כאלה. ש, במידה בגובה, הסמכות של בעלי מקצוע וכד'

 את מחלישתיעוד  העדרשהנ"ל אינו מחויב, הביקורת בדעה כי 

 את לחשוף עשויו הספקים עם ההתקשרויות אחר והמעקב הבקרה

 תאונת: כגון, בטיחותי אירוע בקרות עתידיות תביעות בפני"ס המתנ

לא יהיו בידי ש במידה)פל עובד מגובה ונחבל. ועבודה במסגרתה נ

 הנדרשים האישורים את לקבל דאג כי המעידות ותאסמכתאהמתנ"ס 

 .(בכדי לוודא קיומם של כללי בטיחות בעבודה ההתקשרות טרם

הוא בדק את קיומם של האסמכתאות כי  אב הבית מסר לביקורת

עוד הוסיף כי לאור  המסמכים הנלווים. של תיעוד אולם לא נהג לשמור

 הערת הביקורת יחל לשמור תיעוד של כלל המסמכים מעתה ואילך.

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

אב הבית איננו אחראי על הרכש. כל מנהל מחלקה מטפל בעינייני " כי

רכש במחלקתו בהתאם לתקציב השנתי ובהתאם למדיניות הרכש של 

הצעות מחיר לכל  3מחיר. כיום, על מנהל המחלקה לספק הצעות 

רכישה אותן הוא מצמיד להזמנת העבודה. הנהלת החשבונות לא 

מוציאה תשלום ללא דרישת תשלום חתומה על ידי לה צמודות הצעות 

 ."המחיר

 הזנהעם חברה לאספקת שירותי  התקשרות .5.5.3

במסגרת הפעילות בצהרונים התקשר המתנ"ס עם חברת תמ"מ 

"( לאספקת ארוחות חברת תמ"משיות מזון מטוסים בע"מ )להלן: "תע

צהרונים  42 -צהריים לילדים. החברה מספקת מנות אוכל לילדים ב
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שונים ביישוב בהתאם למחיר לארוחה שנקבע בהסכם בין הצדדים. על 

פי נתוני הנהלת החשבונות, היקף ההתקשרות עם חברת תמ"מ לשנת 

סכום המחייב פרסום מכרז ₪, אלפי  2,425 -הסתכם לסך של כ 2015

פומבי הן על פי תקנות המכרזים ברשויות המקומיות והן על פי נוהל 

 הרכש של החברה למתנ"סים.

מבדיקה שערכה הביקורת נמצאו ליקויים בהתקשרות עם חברת 

 תמ"מ, כמפורט להלן:

עם "ס  המתנ מבירור שערכה הביקורת עלה כי התקשרות .א

₪ מיליון  2.5 -מזון  לצהרונים בסך כהחברה שמספקת מנות 

הביקורת מציינת כי . מכרז פומבי באמצעות שלא בשנה נעשה

 מבדיקה שנערכה אף לא נמצאו הצעות מחיר מספקים נוספים.

הסכם ההתקשרות בין המתנ"ס לחברת תמ"מ שהוצג לביקורת  .ב

בלבד( ואינו  2013אינו נושא תאריך עריכה )פרט לציון שנת 

לא נחתם בהתאם  ברת תמ"מ. ההסכםחתום על ידי ח

לפרוטוקול זכויות החתימה הקובע כי התחייבות כספית בשם 

המתנ"ס מצריכה חתימה של שני מורשי חתימה לפחות. בפועל, 

ההסכם חתום בחותמת וחתימה ידנית של מנהלת המתנ"ס 

 הקודמת בלבד.

 ההתקשרות עם חברת תמ"מ: בנושא ציינה הקודמתהמתנ"ס  מנהלת

לבחירת  למכרז יציאה של בהליךהמתנ"ס  החל 2016אפריל  בחודש

 סיום עקב הושלם לא התהליך אולם, לצהרונים מזון להספקתספק 

"ס למתנ לספק משיכהה חברת תמ"מונכון למועד הביקורת,  תפקידה

 .מכרז ללא הזנה שירותי

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

תהליך יציאה למכרז, הדבר לא מתועד בשום מקום,  ...לא התחילו " כי

לא בפרוטוקולים ואין אסמכתאות או טיוטות של מכרזים. יחד עם 
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זאת בימים אלו מסיימים היועצים המשפטיים להכין עבורי מכרז עבור 

 ".הזנה שיפורסם בקרוב

 

 צביעת גן גוזלים  .5.5.4

שברחוב גפן,  ,ים"הביקורת בחנה את ההתקשרות לצביעת "גן הגוזל

. יצוין כי מדובר בתקופה שלמתנ"ס לא 2016ספטמבר חודש בתחילת 

 היה מנהל ותהליך ההתקשרות נוהל על ידי חברי הוועד המנהל.

 נאספו שלוש הצעות מחיר:

 לפני מע"מ ₪  83,000 .א

 לפני מע"מ ₪  88,000 .ב

 כולל מע"מ ₪  51,700 .ג

שהספק שנתן את הוחלט של ההצעות בפועל, עקב העלות הגבוהה 

חלק  כולל מע"מ( , "י.מ." יבצע₪   51,700ההצעה הזולה ביותר ) 

להלן ₪.  21,000-מהעבודה בלבד. בתמורה לעבודה חלקית שולם לו כ

 ,PVCצביעת שני הגנים מבפנים, החלפת פנלים מ  עיקרי העבודה: 

התקנת דלת נוספת. מאחר ששתי ההצעות והתקנת חצי דלת לשירותים 

, לא ניתן לבדוק האם לעבודות הספציפיות כוללניותיו האחרות ה

 שבוצעו זו ההצעה הזולה ביותר.

 לתשלום בעל פה. ההעבודה נבדקה על ידי חברי הוועד המנהל ואושר

הביקורת ביקרה בשטח וראתה שהעבודה אכן בוצעה בהתאם לרשום 

 בחשבונית.

הספק שביצע את העבודה בפועל, שפרט להצעת המחיר של  מאחר

יתר ההצעות לא היה פירוט ברמת המשימה, לא קיימת אפשרות ב

לבצע השוואה אמיתית בין ההצעות; הצעות המחיר לא תועדו 

במתנ"ס. כמו כן, מבדיקה שנערכה באמצעות מחלקת ההנדסה 
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 -במועצה על פי כתב כמויות, עלות העבודה למתנ"ס הוערכה בכ

יותר ממה  75% -לפני מע"מ. דהיינו, העבודה עלתה כ₪  12,380

 שהייתה עולה למועצה בעבודה מסודרת.

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

. הדבר התרחש את הקבלן הביא חבר הנהלה דאז מר פנחס גנישכי "

 . "י טרם הייתי מורשת חתימהתעבימים הראשונים להג

." 

 עבודת שיפוץ במעון .5.5.5

לבין מר  הקודמת בין מנהלת המתנ"סנערך הסכם  2015אוגוסט  11-ב

 ע עבודות שיפוץ במעון. העבודה כללה:וקובי צרור לביצ

פירוק ארגז חול, פירוק גדר אמצעית, ניקיון –עבודות בחצר  .א

 לפי הסימונים. –יסודי של החצר, צביעת מתקנים, צביעת ריצפה 

בכל חדרי המעון כולל שיפוץ וגידור צבע, איטום  –צביעת המעון  .ב

 שפכטל, צביעת כל החדרים כולל מטבח ומחסנים.

 עות ביטומניות, כולל צביעת היריעות בסיד לבן.יאיטום הגג ביר .ג

שנות אחריות על עבודת  3יצוין כי ניתנו  ₪. 32,000  -עלות העבודה 

 איטום הגג. 

נמצא כי ההסכם חתום על ידי מנהלת המתנ"ס בלבד ואין חותם נוסף 

 כויות חתימה.כנדרש על פי פרוטוקול ז

מבצע ונמסר לביקורת שנמצא כי הגג נזל  2016אוקטובר חודש נכון ל

והמתנ"ס תכנן לצאת על העבודה לממש את האחריות  סירבהעבודה 

לאחר הערת הביקורת,  נוספים.₪  40,000-בעלות של כלעבודה נוספת 

ולאחר התערבות מנהלת המתנ"ס החדשה, הקבלן הסכים לבצע את 

בלבד )תכולת העבודה בפועל גדולה ₪  8,000-של כ העבודה בתוספת

 מהתכולה המקורית(.
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 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

זומן לתקן את הגג לדבריו לא קיבל את כל המגיע לו.  ]ק.[ מרכי "

לטענתו מנהלת המתנ"ס בקשה הצעה למטראז' מסויים כשבפועל 

השטח היה גדול יותר. קובי קנה חומר לשטח אותו ציינה המנהלת 

ומשנגמר החומר הפסיק את עבודתו. לאחר בחינת הצעות מחיר לזיפות 

הסכים מר דרור  ]ק.[שיחה עם ב₪.  40.000עלות זיפות נעה סביב  –הגג 

 3מע"מ, לעבודה תינתן אחריות של ₪ +  8.000לסיים את העבודה בסך 

שנים ובכפוף שלא יהיו נזילות בימי הגשם. לאחר ביצוע העבודה נמצא 

 ."שאין נזילות כעת

 הדפסת חוברת חוגים .5.5.6

הביקורת בחנה הוצאה של המתנ"ס להפקה הדפסת חוברת חוגים 

כולל מע"מ על ידי "רשת שוקן, ₪  18,252סך ב 2016/2017לשנים 

עותקים, הפיכת  7,000השיקמה". העלות כללה הפקה והדפסת 

החוברת לדיגיטלית והפצת החוברת. העלות ללא ההפצה עמדה על 

 כולל מע"מ.₪  14,800

 להלן הערות הביקורת:

ס הביקורת מעירה כי עקב מצבה הכלכלי הבעייתי של המתנ" .א

-רך בהכנה והפצת בחוברת מהודרת בהצוהיה מקום לבחון את 

עותקים, כאשר ניתן לעיין בחוברת דיגיטלית באינטרנט  7,000

ושניתן לשלוח קישור לחוברת בדוא"ל, ו/או להכין חוברת בעלות 

 נמוכה יותר.

הייתה לפחות הצעה אחת  -לא נבחרה ההצעה הזולה ביותר  .ב

₪  14,800כולל מע"מ במקום ₪  12,741 – 14%-זולה יותר ב

כולל מע"מ )ללא עלות ההפצה(. לא נמצא נימוק לאי בחירת 

 ההצעה הזולה ביותר.
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 –לפני מע"מ בגין הפצה ₪  1,950החשבונית בגין העבודה כללה  .ג

סעיף שלא נכלל בהצעות המחיר ולכן לא ניתן לדעת האם ניתן 

 היה לקבל שירות זה זול יותר.
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ם לא חוקיים בשטחים המופעלים על ידי הקמת עסקי  5.6.

 המתנ"ס

הוקמו עסקי מזון לא חוקיים בשטח שבשליטת  2016במחצית שנת 

 המתנ"ס:

דוכן הפועל באולם  נמצא –"צאלון"  באולם אוכל דוכן הקמת .א

 .מההסכם העתק נמסר לא לביקורת"צאלון". 

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

את האולם מתחזקים במשך כל היום אבות בית מטעם המועצה, " כי

לעמותה אין קשר לדוכן זה ולא נחתם עימו חוזה. לאחר התערבות 

שית של המועצה נלקח ממנו המפתח לגינה הציבורית ולהבנתי "היועמ

 ."הפסיק לפעול וממתין ומכרז

הביקורת קיבל  – הספורט במגרש אוכל/דוכן קיוסק הקמת .ב

 החוזה.העתק של 

 נמצאו. הספורט במגרש העסק הקמת נושא את בחנה הביקורת

 ליקויים חמורים בתהליך ההתקשרות:

הצעות מחיר מגורמים שונים  שלוש מנהל מחלקת הספורט אסף .א

שוויונית  התמודדותולא באמצעות תהליך מכרז שמאפשר 

 ה. קופוש

 ן חתומות.הצעות המחיר שלא זכו אינ .ב

על ידי מנהל מחלקת  ונחתםהוכן  עם בעל הדוכן/קיוסק ההסכם .ג

 שאינו מורשה חתימה במתנ"סלמרות הספורט בחתימת יחיד, 

בניגוד לנוהל  ואינו מוסמך לחייב את העמותה בחתימתו, זאת

 תקין ובניגוד להנחיות של מנהלת המתנ"ס. 

לבעל העסק אין רישיון עסק, אלא רישיון רוכלות בלבד אשר  .ד

ולכן הוא  רי מגרש הספורטור מעגלה מחוץ לשעמאפשר לו למכ

 מוכר בתוך מגרש הספורט בניגוד לחוק.
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את מפעיל לגורם שמנהלת המתנ"ס החדשה הוציאה מכתב  .ה

 -הדוכן בניגוד לחוק והנחה אותו לפנות את הדוכן עד ה

העסק הלא חוקי טרם  22.11.2016. נכון לתאריך 15.11.2016

 פונה.

 הנוכחית מסרה לביקורתלטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס  הבהתייחסות

 סיים לפעול וממתין למכרז".)הקיוסק( "כי 

 

.5.7 ניהול המצאי 

 של שוטף לתפקוד פונקציונאלי אמצעי בהיותו היא המצאי חשיבות

 המתנ"ס דוגמתתאגיד כ. ו והשגת מטרותיומשימותי ולביצועתאגיד ה

 כמותיים במונחים ומבוקר נמדד וניהולו, ציבור מכספי נרכש הוא

 לניהול זהים של המתנ"ס רשימותיו וניהול ארגון .יחד גם ואיכותיים

 דוחות, עודף, חוסר, יתרות, מאזנים ,הכנסות, הוצאות: בנקאי פיננסי

 .למיניהם וכספיים כמותיים וסכומים

 סים"למתנ החברה של ומשק מינהל, כספים בנוהלי -33 ו 32 נהלים

 לביצוע והוראות עקרונות וכן וסימונו הציוד רישום אופן את קובעים

 .המלאי ספירת

 כן, מלאי בספר קיימא בר הציוד רישום את לנהל יש כי נקבע ,היתר בין

 בר פריט כל. לכך שתיועד נפרדת במחברת מתכלה ציוד לרשום יש

 של המלא שמו את כולל הסימון '. ס"המתנ רכוש'כ יסומן קיימא

 .להסירו ניתן שלא באופן ויוטבע ס"המתנ

 הציוד כל של כללית ספירה להיערך אמורה תקציבית שנה סוף לקראת

. מנהלים החלפת בעת גם להיערך אמורה כזו ספירה. ס"המתנ שברשות

 של בכיר עובד: אנשים שלושה של בהרכב ועדה ידי על תיעשה הספירה

 רואה נציג וכן משרדו נציג או החשבונות מנהל, ס"המתנ

 הדוח על והחתימה הספירה תום עם. ס"המתנ של מבקר/החשבון
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 יוצג הדוח. ס"המתנ למנהל הספירה תוצאות את הוועדה רכז יעביר

 בציון הספירה ממצאי את יכלול הדוח. המנהל ידי על ההנהלה לפני

 להתהוות וההסברים הסיבות, שנמצאו החוסר והפרשי העודף הפרשי

 הצורך ובמידת הספירה ממצאי בעקבות שננקטו הצעדים, ההפרשים

 את הדוח יכלול ,כן כמו. בעתיד הפרשים למניעת הננקטים האמצעים

 תדון ס"המתנ הנהלת. שימוש מכלל יצאו או שניזוקו הפריטים רשימת

, הערותיה את הישיבה בפרוטוקול ותציין הספירה בתוצאות

 לכספים לאגף ישלח מהדוח העתק. בנדון והחלטותיה המלצותיה

 .סים"למתנ בחברה ומינהל

המשמש, בין היתר, לקיום הפעילות השוטפת במשרדי מתנ"ס ציוד רב ל

 המתנ"ס, ציוד לקיום החוגים והפעילויות, ציוד בטיחות וכדומה.

 לגרום עלולש דבר, נמצא כי המתנ"ס אינו מנהל את המצאי שלו

 :משמעותיים כספיים להפסדים

 אשר קיימא בר ציוד המצאי; את המתנ"ס אינו מנהל .א

 שאינו בסימן מסומן ואינו נירשם  לא במתנ"ס מתקבל/נרכש

בהעדר ניהול ומעקב שיטתי של  .מעקב לגביו מבוצע ולא נמחק

 המצאי, המתנ"ס חשוף לאובדן ציוד שיתבטא בהפסד כספי.

. ממוחשב אינו והרישום מצאי בספר שימוש נעשה לאבמתנ"ס  .ב

 נרשם אינו הוא, חדש ציוד נרכש כאשר השנה לאורך, כן כמו

 .פריט בכרטיס

 אחראית ידי על לא ,מצאיכלל ספירת  מתבצעת לאבמתנ"ס  .ג

 ועדת ידי על ולא הקהילתי המרכז של הבית אב או/ו מצאיה

 אינה ממילא הספירה. המרכז הנהלת ידי על שמונתה ספירה

 נציג או ס"המתנ של מבקר/החשבון רואה בנוכחות מבוצעת

 בפורום לדיון מובאים אינם הספירה ממצאי וממילא, מטעמו

 .הקהילתי המרכז הנהלת ידי על מאושרים ואינם כלשהו
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 חוגים .6

 

 

.6.1 כללי 

שונים ומגוונים המיועדים לאוכלוסיות שונות. המתנ"ס מפעיל חוגים 

תושב המעוניין להשתתף בחוג נדרש להירשם אליו ולשלם את דמי 

ההשתתפות. דמי ההשתתפות בחוג מיועדים לממן את העלות הישירה 

הנדרשות להפעלת  תהעלויות האדמיניסטרטיביולהפעלת החוג וכן את 

 המתנ"ס.

 

.6.2 הפעלת חוגים גרעוניים 

תחילת כל שנה, במהלך עריכת התקציב, מתמחרת מנהלת לקראת 

 על פיהןאת עלויות החוגים  בשיתוף עם רכזת החוגים  המתנ"ס

 בכל חוג.פר משתתף ההשתתפות מתומחר מחיר 

 יונינכון לחודש ופעילויות שונות חוגים  50 -כפעיל מבהינתן שהמתנ"ס 

השתתפות בחוגים ה קבוע בצורה מיטבית את עלויותל נדרש, 2016

, הכוללות של הפעלת החוגים הישירותההוצאות  כלל כיסויל שיביאו

כגון: את שכר המדריך ואביזרים ייעודיים לחוג, והעלויות העקיפות, 

, יםת אחזקת המבנעלות ניהול המתנ"ס, עלויות מזכירות ורישום, עלויו

 להעריך את . כמו גם, נדרשעלויות ניהול הכספים והנהלת החשבונות

התקורה . בהתאם, יש לבחון את עלויות הצפי לכמות המשתתפים בחוג

, על כלל הפעילויות באופן יחסי ואת שיטת העמסת הוצאות התקורה

 .שתיקבע על ידי הנהלת המתנ"ס בהתאם לנוסחה

המתנ"ס מפעיל חוגים שההכנסות ממשתתפי החוג אינן מכסות 

הפעלת חוגים אלה מעמיקים . ההפעלהאת העלות הישירה של אפילו 

 את הגרעון של המתנ"ס. 
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 (: 2015נתוני הנהלת החשבונות לשנת )מ להלן מספר דוגמאות

הוצאות  שם החוג מס"ד
 ישירות

₪ 

הכנסות 
 ישירות

₪ 

 27גירעון
₪ 

היערכות לקראת 
שנת הלימודים 

 תשע"ז )*(
תיבחן פתיחת  (4,392) 47,659 52,087 קפוארה 1

הקורס, המדריך 
הקודם פתח 

 קורס מתחרה
ביה"ס  2

 לכדורגל
294,536 273,310 (20,726)  

  (7,698) 28,419 36,117 מאמאנט 3
לא היו מספיק  (7,759) 11,357 19,116 הרכב קולי 4

נרשמים בשנת 
תשע"ו, תיבחן 

 הקורס פתיחת
שני ילדים בלבד  (26,655) 1,224 27,879 גיטרה 5

נרשמו לחוג בשנת 
הלימודים תשע"ו, 

לא ייפתח בשת 
 הלימודים תשע"ז

שירה צליל  6
 הבאר

ייפתח בשנת  (468) 45,010 45,478
 הלימודים תשע"ז

 מנהלת החוגים של המתנ"ס.לביקורת ע"י )*( כפי שמסרה 

 

.6.3 משתתפים לחוגים רישוםהליך  

תקשר המתנ"ס עם החברה למתנ"סים, הלצורך פעילותו השוטפת, 

 התמיכה מחבילת כחלק לו תשתית ארגונית וניהולית סיפקהאשר 

עושה שימוש  ס"המתנ. כך לדוגמה: סים"למתנ החברה של והליווי

 מערכת: "להלן" )דיאלוג" בשםהנקראת  ממוחשבת ניהול במערכת

לצורך ניהול הרישום לחוגים  סים"למתנ החברה של"( וגבייה רישום

  .ולצהרונים, ניהול התשלומים וניהול הגבייה

                                                           
27
יצוין כי מדובר בגרעון מול העלויות הישירות, כאשר הגרעון הכולל, לאחר הוספת  

 עלויות תקורה, הוא גבוה יותר.
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המופעלים על ידי המתנ"ס יכולה להתבצע  ולצהרונים הרשמה לחוגים

 כדלקמן: בשני אופנים,

התושב מגיע למשרדי המתנ"ס, ממלא  – "סהמתנ במשרדי רישום .א

, טופס רישום ידני, חותם על טופס נהלי ההרשמה המצורף

במסגרתו מתחייב לפעול על פי הכללים שנקבעו על ידי המתנ"ס, 

בין היתר: כללי התנהגות במתנ"ס, מדיניות התשלומים 

 ומבצע תשלום.  והביטולים וכד',

המשלמים באמצעות כרטיס  – האינטרנט אתרבאמצעות  רישום .ב

אשראי יכולים לבצע רישום מקוון לחוגים ולצהרונים )באמצעות 

. לצורך ביצוע הרישום המקוון, המתנ"ס( אתר האינטרנט של

קריאת "תקנון חוגים ונהלי רישום",  את נדרש המשתתף לאשר

למלא את פרטיו האישיים, וכן, להזין את פרטי כרטיס האשראי 

, האינטרנט באתר הפרטים לאחר הזנת  ביצוע התשלום.לצורך 

 מערכת עם אוטומטי באופן מתממשקים המשתתפים נתוני

 . ייהוהגב הרישום

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

בימים אלו אנו עובדים על  אין כיום רישום אינטרנטי במתנ"סכי "

הקמת אתר חדש בו תהיה אפשרות להירשם לכלל הפעילויות וחתימה 

על תקנון ע"י כפתור "אישור", האתר יהיה נגיש כמחוייב בחוק, תהיה 

 ."לנייד, ניוזלטר חודשי לתושב, שרות מסרונים ועודאפליקציה 

 טופס נהלי המתנ"סעל  חתימה .6.3.1

בכשליש מהמקרים מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת עולה כי 

 המתנ"ס לא מקפיד להחתים את הנרשמים על טופס נהלי המתנ"ס.

הנ"ל חושף את המתנ"ס לחילוקי דעות עתידיים אפשריים עם 

הנרשמים לחוגים במקרים כגון עבירה על כללי ההתנהגות או ביטול 

השתתפות בחוג, מבלי שלמתנ"ס ישנה התחייבות של הנרשם לפעול 

 על פי הכללים המחייבים, בין היתר לשלם את מלוא החוב.   
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 אשראי כרטיס פרטי שמירת .6.3.2

במשרדי  התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי במקרים בהם

המלאים על  האשראילמלא את פרטי כרטיס  המשלם, נדרש המתנ"ס

 . הידני גבי טופס הרישום

 PCI DSS Payment Card Industry Data Security תקן כי יצוין

Standard)  )הגדולות האשראי כרטיסי חברות כל ידי על  אומץ אשר 

 לתקן בהתאם .האשראי כרטיסי פרטי מלוא שמירת על אוסר במשק

 בעלי על איסור תוך האשראי חברות ידי על הסליקה הסכמי נקבעו

 לקוחותיהם של האשראי כרטיסי של מלאים פרטים לשמור עסקים

 כרטיס מפרטי בלבד חלק שמירת אלה) האשראי כרטיס חיוב לאחר

 (.האשראי

 כרטיס פרטי לרבות אישיים פרטים הכוללים, הרישום טופסי

 בתוך בקלסרים נשמרים( זה תשלום באמצעי למשלמים) האשראי

, בניגוד לתקן קבע דרך נעול שאינו חדר, המזכירות בחדר הנמצא ארון

 עד ננעל ואינו העבודה במהלך בשימוש נמצא הארון כי יצוין. המקובל

עלול לחשוף את המתנ"ס לתביעות מצד  הנ"ל .העבודה יום לסוף

בקרות אירוע של שימוש במידע חסוי )פרטי כרטיסי חברות האשראי 

האשראי של הנרשמים( שלא נשמר באופן נאות על ידי גורם שאינו 

 מורשה.

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

הפרטים יוזנו דרך האתר החדש למסלקה של החברה למתנסים כי "

 ".וישמרו שם

 

.6.4 במערכת החוגיםהרשאות לביצוע פעולות  

 דבר לכל כספית מערכת בהיותה הממוחשבת, החוגים מערכת

 למעילות פתח ומהווה תפעוליים סיכונים בחובה טומנת ועניין,
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 תכלול הממוחשבת הגביה מערכת כי מקובל לכך,-אי והונאות.

 מנגנון ולהבטיח סיכונים למזער במטרה ,מובנה הרשאות מערך

 להקטין מהאפשרות ,היתר בין ,נובעים הסיכונים .אפקטיבי בקרה

 הנחה הקלדת באמצעות החוגים משתתפי של חיוב סכומי את

  .וכד' חיוב ביטול ,במערכת

 ורק אך הגביה למערכת גישה להבטיח אמור הרשאות בקרת מערך

 סיסמה( )עם משתמש קוד באמצעות שיזוהו מורשים למשתמשים

 או ומיםלייש ורק אך משתמש כל של הגישה את ולהגביל ,אישי

 .עבודתו לביצוע החיוניים למסכים

 בנושא הישראלי התקנים מכון של 1495 ישראלי תקן גם כך

 קובע בסיסמאות" שימוש – ממוחשבות מידע מערכות "אבטחת

 לרמת בהתאם ממוחשבת מידע למערכת כניסה לסיסמת דרישות

 המידע. למערכת שנקבעה האבטחה

 - מידע אבטחת כללי על לשמירה הקפדה קיימת לא במתנ"ס

 עובדות לשלוש כי עולה החוגים במערכת הרשאות מסקירת

 של החוגים במערכת "9" משתמש הרשאת קוד ניתן המתנ"ס

 הסביר למתנ"סים החברה של המחשוב מחלקת נציג .המתנ"ס

 "9" הרשאה קוד בעל משתמש כי  03.07.16 מיום בשיחה לביקורת

 לביצוע מלאות הרשאות המאפשר במערכת על" "משתמשכ גדרמו

 ,הנחות הענקת קבלות, הפקת :היתר בין ,במערכת הפעולות כלל

 שתיים וכד'. למשתמשים הרשאות שינוי ,זיכויים הפקת

 אינןו החשבונות הנהלת מחלקת עובדות הינן הנ"ל מהעובדות

 מסייעת מהן אחת כי צויןי החוגים. במערכת לשימוש כלל נדרשות

 משרד מטעם חוץ במיקור בשבוע פעם החשבונות הנהלת לעבודת

  העמותה. של המבקר החשבון הרואה

 עבודה תהליך ביצוע המאפשרת החוגים במערכת מלאה הרשאה

 וביצוע לבנק ההפקדות רישום לקוחות, זיכוי היתר בין מלא,
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 מאשר, נוסף גורם של ובקרה תפקידים הפרדת ללא הבנק, התאמות

28לסיכונים המתנ"ס את לחשוף עלול
 ללקוח, זיכוי רישום כגון: 

 את לאתר שניתן מבלי הבנק, התאמות ביצוע כספים, משיכת

 אותם. ולמנוע הנ"ל המקרים

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

 ."בימים אלו אני מבצעת סדר בכל עניין המחשוב לרבות הרשאותכי "

 

.6.5 הנחות 

המתנ"ס מפעיל חוגים וקורסים לרווחת התושבים בעלות ככלל 

בעלון פורסם וכמהנהלת המתנ"ס בהתאם למדיניות  שנקבעה מראש.

המפורטים בחוברת במקרים  הגיש בקשה לקבלת הנחה לציבור, ניתן ל

החוגים. ההנחות במערכת מוצגות בניכוי מהמחיר המלא וכך ניתן 

היקף ההנחות שניתן למשתתפי לבחון מהו הסכום המלא לחיוב ומה 

החוגים. מכיוון שנתוני מערכת החוגים אינם מפורסמים לציבור, רצוי 

לציין את היקף ההנחות בביאור במסגרת הדוחות הכספיים לצורכי 

 שקיפות המידע לציבור.

להלן הקטע הנבחר מנהלי ההרשמה המפורסמים בחוברת החוגים 

 :לשנת הלימודים תשע"ז שהפיץ המתנ"ס

 

על הליך תקין של מתן הנחות בהתאם כי המתנ"ס מקפיד  מצאנ

באמצעות טופס בקשה ייעודי. כל בקשה נדונה ו שנקבעוקריטריונים ל

 בוועדת ההנחות וההחלטה מתקבלת ונרשמת על גבי טופס הפרוטוקול.

לאחר קבלת ההחלטה בוועדת ההנחות, מועברת רשימת הזכאים 

                                                           
המדובר בחשיפה פוטנציאלית בלבד, שלא נמצא כי מומשה ונוצלה לרעה במדגמי  28

ת. לאור העובדה, כי הביקורת מושתתת על מדגמים בלבד ונתונים היסטוריים הביקור
 ראוי להציג חשיפה פוטנציאלית זו. -
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את ההנחה למשתתף במערכת להנחות למזכירות המתנ"ס, המעדכנות 

 החוגים.

מפעילויות מוצגות בנטו,  בדוחות הכספיים של המתנ"ס ההכנסות

היקף ההנחות שניתנו למשתתפי  שלהצגה בהם אין ו לאחר הנחות

 ., בכך נפגעת שקיפות המידע המוצגהחוגים

 דוח התקבל לא, ונשנות תחוזרו בקשות אף על כי מציינת הביקורת

 .החוגים ממערכת הנחות

 

.6.6 רישום נוכחות בחוגים 

בכדי להבטיח כי המשתתפים בחוגים הינם מורשים ששילמו את דמי 

ההשתתפות, על המדריכים לנהל רישום מסודר של המשתתפים 

ולהעביר את הרשימות למזכירות המתנ"ס.  בתחילת חודש מגישה 

רכזת החוגים את רשימת הרשומים בחוגים ממערכת החוגים 

רישום ומעקב אחרי המשתתפים בחוגים, כאשר  למדריכים לטובת

  בסוף החודש המדריך מחזיר את הרשימה המלאה לרכזת החוגים.

הביקורת מציינת כי במקרים בהם התשלום למדריך נקבע על פי כמות 

המשתתפים בחוג, ישנו אינטרס ברור למדריך לדווח על כל תלמיד 

ום התלמיד שנכח ולהעביר את השמות להנהלת המתנ"ס לצורך ריש

 וגביית דמי ההשתתפות. 

מבדיקה מדגמית של טפסי החוגים עלה כי קיימת  הקפדה על מילוי 

רשימת התלמידים שהשתתפו בכל חוג. כאשר משתתף תלמיד שאינו 

רשום בחוג ממלא המדריך את שם התלמיד, בכתב יד, על גבי הטופס 

ווח על ומציין כי היה נוכח בחוג ובאילו ימים. במידה שהמדריך די

תלמיד שאינו מופיע לרשימת התלמידים שנרשמו לחוג יוכל המתנ"ס 

 .הערות אין לביקורתלאתר את המשתתף ולחייבו בעלות החוג. 
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 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

נתתי הנחיה להעביר אליי בסוף כל חודש רשימת נוכחות של כלל כי "

 ."אחר הרישוםהחוגים לבצע מעקב 
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 (צהרונים)הפעלת  הרך לגיל פעילויות .7

 

 

.7.1 כללי 

"( מגדיר את חוק לימוד חובה)להלן: " 1949-חוק לימוד חובה, התש"ט

( ועד 3עבור ילדים מגיל הגן )מגיל ב המחייבות החינוכיותהמסגרות 

 לכיתה י"ב )במסגרות מוסדות החינוך הרשמיים במדינה(. 

גיל הרך המיועדות ל ותפורמאלילא  מסגרות לימוד"ס מפעיל המתנ

)בטווח הגילאים שאינם מוגדרים במסגרת חוק לימוד חובה, דהיינו, 

 (, כדלקמן:3מתחת לגיל ילדים 

הצהרונים הינם מסגרות חינוך בלתי פורמאליות,  - צהרונים .א

ת פורמאליהפועלים בשעות ובימים שבהם מערכת החינוך ה

ופשות של מערכת איננה פועלת )בשעות אחר הצהריים ובח

החינוך(. הצהרונים מסייעים להורים לגשר על הפער בין השעות 

שבהן עליהם להימצא בעבודה לבין השעות שבהן מערכת החינוך 

 ת פעילה.פורמאליה

מסגרת חינוכיות  המהוו ןהמשפחתו -)משפחתון( ן פעוטו .ב

המיועדת לתינוקות, אשר מופעלים בבתיהם של מטפלות 

עצמאיות, תחת ליווי אדמיניסטרטיבי ומקצועי של המתנ"ס, 

אשר כולל, בין היתר: רישום, ביטוח, פרסום, לווי מקצועי ועוד. 

על ידי ההורים ישירות  משולםתשלום בגין שכר המטפלת 

י ליווי חודשיים מכל למטפלת, כאשר המתנ"ס גובה בנפרד דמ

 הורה. 

צהרונים המיועדים לילדים בגיל הגן,  39  -צהרונים  42 המתנ"ס מפעיל

. צהרונים נוספים בבתי הספר 3היישוב וכן בגני ילדים שונים ברחבי 

בצהרונים מתקיימות פעילויות  ילדים. 35בכל צהרון ניתן לקלוט עד 

ם הילדים ארוחת מקבלים בה ,כמו כן ;חברתיות ופעילויות העשרה
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פועלים במבנים של המופעלים על ידי המתנ"ס צהרונים ה צהריים.

המקומית.  למועצה)גני ילדים(, השייכים  ביישוב מוסדות החינוך

המתנ"ס משלם למועצה המקומית דמי שכירות בגין זכות השימוש 

 במבנים של מוסדות החינוך.

 

.7.2 בשטחהאחריות וסמכות הרשות המקומית להפעלת צהרונים  

( קובע חוק חינוך ממלכתי")להלן: " 1953-חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג

הגוף הממונה על קיומו וקידומו של החינוך  הינומשרד החינוך  כי

יסודי ועד  משלב החינוך הקדם  ,תכניו ורמותיו לרבות במדינת ישראל, 

 יסודי. -שלב החינוך העל

הנעשית בשעות  פעילות הצהרונים איננה פעילות חינוכית רשמית

הלימודים של מוסדות החינוך, ולפיכך, הצהרונים אינם תחת פיקוח 

בנושא הפעלת  מבקר המדינה הביע את דעתועם זאת, משרד החינוך. 

בנושא  2009הצהרונים והפיקוח עליהם במסגרת דוח המבקר לשנת 

 מעורבותן של הרשויות המקומיות בהקניית חינוך לערכים לבני הנוער

הפעלת מסגרות משלימות בשעות אחר וכן דוח הביקורת בנושא 

הצהריים )צהרונים( בגני ילדים ובבתי ספר ברשויות מקומיות 

דוח מבקר המדינה בנושא הפעלת מסגרות ". )להלן: "4-10באשכולות 

 "(.משלימות

כי על הרשויות המקומיות לפתח, על פי האחריות מבקר המדינה ציין 

גם את מסגרות החינוך הבלתי רשמיות הפועלות והסמכות שבידיהן, 

הפעלת צהרונים בגני הילדים ובבתי הספר . לפיכך, 29בתחום שיפוטן

שבבעלות הרשויות המקומיות, כהמשך ליום הלימודים, היא אפוא 

 .בלתי רשמיותחלק מהפעולות של הרשויות לפיתוח מסגרות חינוך 

                                                           
(, בנושא "מעורבותן 2010) 2009ראה דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  29

דוח מבקר של הרשויות המקומיות בהקניית חינוך לערכים לבני הנוער". )להלן: "
 (מעורבות הרשות המקומית בהקניית חינוך"המדינה בנושא 
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כי  תו דוח ביקורתהביע את דעתו באו מבקר המדינה ,לגבי הצהרונים

גם במקרים בהם הצהרונים המופעלים בשטח שיפוטה של רשות 

מקומית מופעלים באמצעות גורם אחר, שאינו הרשות )במקרה דנן, 

המתנ"ס(, הרשות  -כאמור, הצהרונים מופעלים על ידי גורם אחר 

לפיכך, על הרשות  המקומית עדיין נותרת הגורם האחראי לפעילותם.

כי בצהרונים מועסק כוח אדם שהוכשר לביצוע המקומית לוודא 

המשימה, וכי הפעלת הצהרונים נעשית על פי דרישותיה, בייחוד כאשר 

 הצהרונים פועלים בגני הילדים שבתחומי שיפוטה ובבעלותה.  

על הרשות המקומית מוטלת אחריות לקיים מערכת פיקוח על כמו כן, 

דות החינוך שלה, איכות השירות הניתן בצהרונים שמופעלים במוס

לקבוע תנאים להפעלתם, לפקח על פעילותם החינוכית והתפעולית 

 .30ולשמש כתובת לבירור תלונות של ההורים

ציינה שהטיפול בילדים בגיל הרך  31"טרכטנברג"בהקשר זה, גם ועדת 

הינו שירות שעל הממשלה להיות מעורבת באספקתו, משיקולים 

אף שהמלצה זו של , 32חינוכיים, תעסוקתיים ועוד. לדעת מבקר המדינה

ניתנה בהקשר של השלטון המרכזי, היא רלוונטית  "טרכטנברג"ועדת 

 המקומי.  מבחינה עקרונית לכל הגופים השלטוניים, ובכלל זה לשלטון

הפעלת צהרונים על כן, אף שלא נקבעה לכך חובה מפורשת בחוק, 

מן הראוי שהרשויות הינה פעילות מוניציפאלית ו היישובברחבי 

המקומיות יעשו כל שביכולתן כדי לספק את השירות של הפעלת 

צהרונים בתחום שיפוטן, כמסגרת משלימה ליום הלימודים וכחלק 

 .היישוב רשמית שעליהן להציע לתושבימהפעילות החינוכית הבלתי 

                                                           
ראה דוח מבקר המדינה בנושא "הפעלת מסגרות משלימות בשעות אחר הצהריים  30

דוח ". )להלן: "4-10)צהרונים( בגני ילדים ובבתי ספר ברשויות מקומיות באשכולות 
 "(. מבקר המדינה בנושא הפעלת מסגרות משלימות

 .26.9.11ראה דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי מיום  31
(, בנושא הפעלת 2010) 2014ראה דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  32

 מסגרות משלימות. 
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, כפי שציין במסגרת הדוח יתרה מכך, לדעת משרד מבקר המדינה

רשות מקומית להעמיד את  החלטת ,בנושא הפעלת מסגרות משלימות

מוסדותיה למתן שירות מסוים שמהווה מעין המשך ליום הלימודים 

ה של הילדים, גם אם השירות ניתן באמצעות גופים אחרים, מעמד

הציבורי מטיל עליה אחריות כלפי תושביה לוודא כי השירות ניתן 

גם אם  -באמצעות גופים הכשירים לכך ועל פי אמות המידה שקבעה 

 אין לה חובה בחוק לתת שירות זה.

צהרונים הפועלים ב השירות איכותמבצעת פיקוח על  המועצה אינה

 2014משנת , כפי שנתן דעתו מבקר המדינה בדוח העירוניים הבנכסי

בנושא הפעלת מסגרות משלימות, שהמליץ כי משהחליטה המועצה 

להעמיד את מוסדותיה למתן שירות המהווה מעין המשך ליום 

הלימודים, גם אם השירות ניתן באמצעות גופים אחרים, מעמדה 

הציבורי מטיל עליה אחריות כלפי תושביה לוודא כי השירות ניתן 

 .על פי אמות המידה שקבעהבאמצעות גופים הכשירים לכך ו

 

.7.3 והפעוטונים רווחיות פעילות הצהרונים 

ציין במסגרת דוח הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה 

הפניית כי  בנושא מעורבות הרשות המקומית בהקניית חינוך 2009

לסבסוד פעילויות אחרות מהפעלת הצהרונים על ידי מתנ"ס הרווחים 

רת רווחים המתקבלים מחלק מסוים שמבצע המתנ"ס, משמעותה העב

חלק אחר של של האוכלוסייה למימון פעילויות המיועדות לרווחת 

שלה, וספק אם זו אמורה להיות אחת המטרות או התוצאות של 

 . 33פעילות המתנ"ס

יש מקום לשקול לדרוש ממפעילי הצהרונים, ובייחוד אם לפיכך, 

לגבות מחירים נמוכים יותר המפעילים הם מוסדות ללא כוונת רווח, 

להשתמש בחלק מרווחיהם לשיפור איכות המזון מההורים ובמקביל 
                                                           

 ראה דוח מבקר המדינה בנושא הפעלת מסגרות משלימות.  33
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בצהרונים, לביצוע הכשרות והשתלמויות לצוותים החינוכיים בהם, 

למתן תשלום הולם לצוותים אלה על מנת למשוך לצהרונים כוח אדם 

לן לה. וכיוצא באלומיומן ואיכותי, לביצוע פעילויות העשרה לילדים 

 ציטוט מדברי המבקר:

זאת ועוד, מן הראוי שהרשויות המקומיות ישקלו "

ישירות ולא  -בעיקר בגני הילדים  -להפעיל צהרונים 

באמצעות עמותה או חברה פרטית, כדי לצמצם את 

העלויות הכרוכות בהפעלתם ולשפר את איכות השירות 

 .34"הניתן בהם

 יבו "רווחים";הצהרונים והפעוטונים הנ 2015 -ו 2014בשנים 

חוגים  ומימנכתוצאה מכך הורי הילדים הרשומים במסגרות אלה 

אחרים שהיו הפסדים, דהיינו נוצר מצב בו אוכלוסייה מסוימת  

 מימנה אוכלוסייה אחרת.

עולה כי  2014 – 2012שנים לדוחות הכספים של המתנ"ס ב מעיון

למתנ"ס עודף הכנסות על  הניבהוהפעוטונים הפעלת הצהרונים 

 -הוצאות מפעילות הצהרונים, הפעוטונים והקייטנות בגובה של כ

הנהלת החשבונות של המתנ"ס  בהתאם לנתוניכך גם, ₪. אלפי  1,712

נבעו למתנ"ס עודפי כספים  2015בשנת )שאינם מבוקרים(,  2015לשנת 

 ₪.  אלפי 963 -של כ

                                                           
 . 180, עמוד ראה דוח מבקר המדינה בנושא הפעלת מסגרות משלימות 34

 הוצאות הפעילות מס"ד
₪ 

 הכנסות
₪ 

עודף/ 
 )גירעון(

₪ 
 99,675 1,008,516 908,841 פעוטון 1
 1,280,820 7,263,756 5,982,936 צהרון גנים 2
צהרון בתי  3

 ספר
2,466,975 2,583,781 116,806 

 (534,719) 131,138 665,858 מנהלה 4
 962,582 10,987,191 10,024,610 סה"כ 5
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 2015פעילות הצהרונים והפעוטונים לשנת  להלן תוצאות כספיות של

בהתאם לנתוני הנהלת החשבונות של המתנ"ס )נתונים שאינם 

 :(35מבוקרים

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

בכלל מחלקות העמותה לרבות המחלקה לגיל  2017התקציב לשנת כי "

המחלקה לגיל הרך ילכו הרך יבנו כמשקים סגורים. רווחים שתניב 

 ."לטובת המחלקה

 

.7.4 תעריפים בצהרונים 

ניתנת . 16:30עד  07:00הפעילות בפעוטונים מתקיימת בין השעות 

₪  150בתוספת תשלום של  17:00 האפשרות להירשם עד השעה

הורי התלמידים לשלם בשנת  נדרשובגין השתתפות בפעוטונים   .בחודש

 .לחודש ₪ 1,800 –הלימודים תשע"ז 

הצהרונים מתקיימת משעות הצהריים, לאחר סיום הפעילות  פעילות

. בגין 17:00עד  14:00ים, בין השעות פורמאליבמוסדות החינוך ה

 לשלם התלמידים הורי נדרשוהשתתפות בצהרונים בתקופה האמורה 

 .לחודש ₪ 980 ז"תשע הלימודים 2016 בשנת

מגולמים עלויות השכר של  ניםפעוטובבתעריף שכר הלימוד בצהרונים ו

הצוות החינוכי, עלויות אספקת המזון לילדי הצהרון, עלויות חוגי 

, העשרה, עלויות הציוד, תשלומים בגין השימוש במתקני המועצה

 ועוד. עלויות תקורה

 המליץבהקשר לקביעת תעריפי שכר הלימוד בצהרונים, מבקר המדינה 

ויות הפעלת הצהרונים כי על הרשות לערוך תחשיב אשר יבחן את על

, ולקבוע את העלות שהיא מאפשרת למפעילי ברשות המקומית

                                                           
35
 על ידי רואה החשבון החיצוני המבקר. טרם נבדקו 
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מבקר המדינה כי העלויות  טועןהצהרונים בגני הילדים לגבות. כמו כן, 

הגבוהות הנדרשות מההורים בגין השתתפות ילדיהם בצהרונים מהוות 

נטל כבד על הורי הילדים אשר נזקקים לשירות זה, ולפיכך באחריות 

שות המקומית, לא רק לבצע תחשיב ולקבוע את עלויות הצהרונים הר

 . 36אלא "מן הראוי כי הרשויות המקומיות יבחנו דרכים להפחתתן"

 על המופעלים בצהרונים ההשתתפות בגין החודשית העלות, בפועל

 מעורבות ללא ס"המתנ הנהלת ידי על שנה מדי נקבעת ס"המתנ ידי

 .המועצה

יצוין כי, מבדיקה שנערכה על ידי מבקר המדינה עולה כי שכר הלימוד 

בחודש )בטווח שבין ₪  995 -על כ 2014הממוצע לצהרונים עמד בשנת 

 שקבע בטווח נמצא ס"במתנ הצהרון תעריףבחודש(. ₪  1,290ועד  700

  .המדינה מבקר

 

.7.5 " השייך למועצהפשוש"רכישת מזון להזנה לגן  

מעיון בנתוני הנהלת החשבונות נמצא במסגרת הוצאות צהרונים בגנים 

 בירורהחזר מועצה". מ –הזנה" וכן סעיף "גן פשוש  –סעיף "גן פשוש 

תנ"ס רוכש את ארוחות המזון לשירותי המ כי עולה הביקורת שערכה

ההזנה שמעניק הגן עירוני "פשוש" לילדי הגן במסגרת ההתקשרות עם 

  רה המועצה מחזירה את עלות הארוחות למתנ"ס. חברת תמ"מ; בתמו

 המועצה בין סיכום על תיעוד או אישור נמצא לא ס"המתנ ברשות

רכישת המזון לצהרון של גן השייך למועצה, על ידי  בדבר ס"למתנ

על  הארוחות. הנ"ל עשוי לגרור חילוקי דעות לגבי המימון המתנ"ס

 ידי המועצה בעתיד.

נציגת גזברות המועצה מסרה לביקורת כי היא רושמת זיכוי למתנ"ס 

בכרטיס הנהלת החשבונות בספרי המועצה המקומית בגובה סכום 

                                                           
 ראה דוח מבקר המדינה בנושא הפעלת מסגרות משלימות.  36
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החיוב בגין רכישת הארוחות לגן "פשוש" שבוצעו על ידי המתנ"ס, 

 בהתאם להחלטה של מחלקת החינוך במועצה. 
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 קופה קטנה .8

 

 

.8.1 כללי 

הקטנה נועדו לאפשר למתנ"ס לבצע רכישות בסכומים כספי הקופה 

מעצם ביצוע רכישות  קטנים באופן מיידי באמצעות כספים במזומן.

מזומן, קיים סיכון בלתי מבוטל כסף ללא תהליך רכש מלא והשימוש ב

  בשימוש בכספי הקופה הקטנה והשמירה עליהם.

 באוגדן הנהלים של החברה למתנ"סים קובע את 22מספר נוהל 

 םהכללים לשימוש בכספי הקופה הקטנה והשמירה והבקרה על כספי

 במסגרת הנוהל נקבע, בין היתר, כי: אלה.

 קביעת דמי הקופה .5"

דמי הקופה הקטנה יותאמו לצורכי המתנ"ס ולמחזוריות הכספית  5.1
 ₪(. 1,000המתבצעת בפועל )

 המתנ"ס ינהל קופה קטנה אחת בלבד. 6.1

לרכישה... שאין יכולת לרכוש אותם מספקים הפריטים הניתנים  7.1
 קבועים עימם עובד המתנ"ס.

 ₪. 150הסכום המרבי המותר בהוצאה חד פעמית הינו עד  7.2

 אישור רכישה ותשלום .9

יש לקבל אישור עקרוני של המנהל לפני כל רכישה באמצעות  9.1
 הקופה.

 בלבד... מקוריתכנגד כל תשלום תמצא קבלה / אסמכתא  9.2

 ."מנהל המתנ"ס יחתום על הקבלה/האסמכתא )החריגים( 9.3

 

 של הכללים פי על הקטנה הקופה בכספי השימוש הביקורת בחנה את

 עם .הנבדקת בתקופה"ס המתנ את חייבו אשר"סים, למתנ החברה
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כל עוד לא נקבעו נהלים אחרים, הנהלים ששימשו את הביקורת , זאת

 הינם נהלי החברה למתנ"סים.

 

.8.2 קטנה למתנ"ס נהלי קופה 

בכספי  לגבי השימוש בכתבוהנחיות  שימוש םנהלי נקבעו לאבמתנ"ס 

הקופה הקטנה של המתנ"ס. הנ"ל מהווה חולשה בבקרה אחר ניהול 

 כספי קופה קטנה.

כי הנחתה את העובדים  לביקורת מסרההקודמת המתנ"ס  מנהלת

 לרכישה בודדת.₪  100במתנ"ס לבצע רכישות עד לגובה של 

 

.8.3 סקירת הוצאות מכספי הקופה הקטנה  

מבדיקת הביקורת נמצא כי קיימות חריגות מהותיות בשימוש בקופה 

 הקטנה ושההוצאות גבוהות מהסביר. להלן פירוט הממצאים:

במתנ"ס קיימת קופה קטנה אחת; המחזור הכספי של הקופה  .א

כפול מהסכום המרבי המצוין בנוהל.  ₪,  2,000הקטנה נקבע על 

-2016חיה פלג" לשנים  –כרטסת בשם "קופה קטנה מסקירת  

שהוצגה לביקורת עולה כי מחזור הכספים בקופה הקטנה  2015

 מספיק למתנ"ס לתקופה כחודש עד חודש וחצי.₪  2,000בסך 

הסתכם לסך של  2015 בשנתבכספי הקופה הקטנה  השימוש .ב

 5.1 בסעיף שנקבע מהסכום 2.65 -כ פי הגבוה סכום, ₪ 31,904

 לפי לשנה ₪ 12,000"סים )למתנ החברה של קטנה קופה לנוהל

 כי נמצא 2016 בשנת(. לחודש ₪ 1,000 של מומלץ מחזור

 ₪ 7,941 של בסך הקטנה הקופה מכספי רכישות ביצע"ס המתנ

 לחודש.₪  1,750 -, ממוצע של כ15.05.16 לתאריך עד

 -רכישות באמצעות הקופה הקטנה בוצעו ללא אישור מראש  .ג

מסקירת האסמכתאות שמעידות על ההוצאות מהקופה הקטנה 

לא נמצא אישור עקרוני לפני ביצוע רכישות מהקופה הקטנה וכן 
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לא נמצא אישור בחתימת אחראית הקופה הקטנה או מנהלת 

המתנ"ס על גבי החשבוניות/קבלות )אף לא בגין רכישות 

לנוהל קופה קטנה של החברה  9.3, כפי שנדרש בסעיף חריגות

  (.למתנ"סים

מתחזקת הערכת הביקורת עיל הממצאים המפורטים ל על רקע

כי הרכישות בוצעו ללא קבלת אישור מראש והכספים הוחזרו 

לעובדים בדיעבד לאחר שכבר בוצעה ההוצאה. לדעת הביקורת, 

נדרש אישור מראש לכל רכישה מכספי הקופה הקטנה, שבמידה 

 היו נמנעות.חלק מההוצאות החריגות המפורטות להלן 

כרטסת הקופה הקטנה  מסקירת -הוצאות ללא אסמכתא  החזר .ד

נמצא כי נרשמו שתי הוצאות הכספי הקופה הקטנה בהן צוין 

 להלן פירוט ההוצאות על פי הכרטסת:אסמכתא. שלא הועברה 

תאריך  מס"ד
 הרכישה

מהות 
 הרכישה

סכום 
 הרכישה

  )בש"ח(

הערה 
בכרטסת 
הנהלת 

 החשבונות

מתנות  –קרן  203.00 מתנות 08.03.16 1
ללא 

 חשבונית

אגרת כיבוי  22.03.16 2
 אש

אגרת כיבוי  146.00
אש )ללא 

 אסמכתא(
 

לא נרשם מספר אסמכתא  בגינן נוספות הוצאות 8 נמצאוכמו כן, 

בכרטסת הנהלת החשבונות, עובדה המעלה חשש כי לא הוגשה 

חומרים  רכישתפרטנית של  בדיקהאסמכתא בגין הרכישה. 

 מספר נרשם לא בו, 13.04.16 מתאריך ₪ 45.80"ס עלמצוינות 



 

 העמותה לפנאי וקהילה  – 2016/3

 

 

210 

 

 קבלה או חשבונית נמצאה לא אכןעולה כי   ,בכרטסת אסמכתא

 .הרכישה ביצוע על המעידה

 הוצאות שאינן בגדר "הוצאות קופה קטנה" .ה

במתנ"ס לא נקבעה מדיניות ברורה של סוגי הוצאות שניתן 

לרכוש מהקופה הקטנה. ההוצאה מאושרת באופן פרטני לפני 

מקופה קטנה שאינן עונות על נמצאו הוצאות כל רכישה. 

 ההגדרה של הוצאה חד פעמית שניתן לבצע מקופה קטנה, כגון:

 צוין לא. שונים לעובדים דלק הוצאות החזר בגין תשלומים (1

 נקבע ההחזר וסכום הנסיעה מרחק מה החשבוניות גבי על

 .רכבו תדלוק בגין העובד שהגיש החשבונית סכום פי על

 .אגרת כיבוי אש (2

המתנ"ס נוהג לרכוש חומרי ניקוי מספקים  - חומרי ניקוי (3

קבועים באופן מרוכז והתשלום מבוצע באמצעות המחאה 

דוע , על כן לא ברור מהמאושרת בחתימת מורשה החתימה

 בוצעה רכישה של חומרי ניקוי מכספי הקופה הקטנה.

 .תווי שי (4

 ₪   150 -בסכומים הגבוהים מ רכישות .ו

מסקירת כרטסת הנהלת החשבונות של הקופה הקטנה בספרי 

 חלקן ,המתנ"ס נמצאו הוצאות שאינן בגדר הוצאות מהקופה הקטנה

להלן ₪,  150 -תשלומים בגין החזר הוצאות בסכומים הגבוהים מ

 מספר דוגמאות:

 תאריך מס"ד

 הרכישה

מספר 
 חשבונית

מהות 
 הרכישה

סכום 
הרכישה 
 )בש"ח(

חומרי  2063 24.01.16 1
 יצירה

184.00 
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 תאריך מס"ד

 הרכישה

מספר 
 חשבונית

מהות 
 הרכישה

סכום 
הרכישה 
 )בש"ח(

 200.00 תווי שי 1668 28.01.16 2

תפוזים  )*( --- 18.02.16 3
 מהירקן

194.90 

 285.00 אגרת נוער 20589 28.02.16 4

 203.00 מתנות )*( --- 08.03.16 5

חומרי  208857 13.04.16 6
 ניקוי

200.00 

 צוין מספר אסמכתאכרטסת הנהלת החשבונות של המתנ"ס לא )*( על פי 

 בגין הרכישות הנ"ל.

מנהלת החשבונות מסרה לביקורת כי הקופה הקטנה משמשת 

בהתאם ₪.  100להוצאות דחופות ומיידיות, בסכומים נמוכים, עד 

לנוהל קופה הקטנה של החברה למתנ"סים נקבע כי ניתן לבצע רכישות 

 ₪.  150מהקופה הקטנה בסכום של עד 

 חשבוניות  למספררכישה באופן מלאכותי  פיצול .ז

נמצאו מספר חשבוניות בעלות מספר סידורי עוקב או קרוב אחד 

לשני, מאותו ספק ובאותו יום, המעלות חשש כי פוצלה רכישה 

 גדולה אחת למספר רכישות בסכומים נמוכים. 

חשבוניות שונות מרשת "פוקס" בגין רכישת  3כך לדוגמה: נמצאו 

הופקו ש₪,  100כל חשבונית בסך ₪,  300תווי שי בסך כולל של 

 באותו יום, מאותה קופה כאשר מספרי החשבוניות קרובים. 

הביקורת מציינת כי אף אחראית הקופה הקטנה רשמה את ההוצאה 

בספר הקופה הקטנה כהוצאה אחת )תוך פירוט החשבוניות השונות 
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באותה שורה(, דבר המחזק את הערכת הביקורת כי אכן מדובר 

 למספר חשבוניות.בהוצאה אחת שפוצלה, באופן מלאכותי, 

.8.4 חידוש כספי הקופה הקטנה  

לנוהל קופה קטנה של החברה למתנ"סים נקבע, בין היתר,  13.3בסעיף 

 כי:

אין לערב כספים אישיים עם כספי הקופה, לא על ידי מתן  11.4"
 הלוואה ולא בלקיחת הלוואה זמנית ממנה.

החזר כספי הקופה הקטנה יועברו בצ'ק של המתנ"ס על שם  13.3
 המורשה, שימירם לכסף נזיל".

מכספי ₪  2,000מהביקורת עולה כי לקראת השלמת רכישות בסך 

הקופה הקטנה מגישה האחראית על הקופה הקטנה את 

החשבוניות/הקבלות למנהלת החשבונות לרישום בספרי הנהלת 

החשבונות של המתנ"ס והנפקת שיק לחידוש הכספים בקופה 

 שברשותה. 

ה המחאה לפקודת האחראית על הקופה מנהלת החשבונות מפיק

הקטנה מפנקס ההמחאות הממוחשב של המתנ"ס, הכוללת סימון 

"קרוס" ואת הכיתוב "למוטב בלבד", על כן האחראית על הקופה 

הקטנה נאלצת להפקיד את הכספים לחשבונה הפרטי ולמשוך את 

 ימי עסקים.  3הכספים במזומן מחשבונה לאחר 

בניגוד לכללי מינהל תקין, מסיבות רבות  שיטת העברת כספים זו היא

כגון: רישום עמלות בגין פעולות ע"ח העובדת, סיכון של חסימה של 

  משיכת מזומן בשל חריגה בחשבון וכיוצב'.

 

.8.5 רישום יתרת הקופה הקטנה במערכת הנהלת החשבונות 

אחראית הקופה הקטנה מנהלת רישום ידני, בספר קופה קטנה ייעודי, 

מהקופה הקטנה מיד עם העברת הכספים לעובד שביצע  בגין כל הוצאה
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את הרכישה והגיש חשבונית. במסגרת ספר קופה קטנה מפרטת 

אחראית הקופה הקטנה, בין היתר, את תאריך ההוצאה, שם העובד, 

פירוט ההוצאה והסכום. רישום ההוצאות במערכת הנהלת החשבונות 

 ולא קטנההמבוצעת במועד הנפקת המחאה לחידוש כספי הקופה 

  .שוטף באופן

חיה פלג" עולה, כי  –מסקירת כרטסת הנהלת החשבונות "קופה קטנה 

 בכרטסת הקטנה הקופה לשימוש כספים למשיכת ההמחאה רישום

כלומר, . ההוצאות רישום לאחר, בדיעבד מבוצע החשבונות הנהלת

ראשית נרשמות חשבוניות ההוצאה בכרטיס הנהלת החשבונות 

מבוצעת פקודת יומן לאחר הפקת ההמחאה למשיכת הכספים ו

אוטומטית בכרטיס המחייבת את כרטיס הנהלת החשבונות ומוצגת 

". מצב זה אינו משקף את יתרת הכספים 0" -יתרת הקופה הקטנה כ

, לאחר משיכת הכספים₪  2,000על  תבפועל בקופה הקטנה, שעומד

לקופה הקטנה יש  שהרי המצב בפועל שלאחר משיכת כספים מהבנק

 :". כך לדוגמה0בפועל כסף בקופה הקטנה והיתרה איננה "

בוצעו רכישות מכספי  2016פברואר  –במהלך החודשים ינואר  .א

הקופה הקטנה ולקראת סוף חודש פברואר התרוקנו הכספים 

 בקופה בפועל.

מחשבון הבנק במזומן ₪  2,000נמשך סכום בסך  27.2.16בתאריך  .ב

 הקטנה. לחידוש כספי הקופה

מבדיקת כרטיס הנהלת החשבונות של הקופה הקטנה עולה, כי  .ג

", 0, יתרת הכרטיס עמדה על "28.2.16יום לאחר מכן, בתאריך 

 במזומן.₪  2,000בעוד בפועל יש ברשות מנהלת הקופה הקטנה 

 ראה העתק כרטיס הנה"ח לדוגמה כנספח ב'.

₪,  2,000כלומר, על אף שהקופה הקטנה נמצאת ביתרת חובה בסך 

כרטיס הנהלת החשבונות בו מנוהלים רישומי התנועות בכספי הקופה 

 ", שאינה תואמת את המצב בפועל. 0הקטנה מציג יתרת "
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 2016הביקורת מציינת, כי האחראית על הקופה הקטנה עד לחודש מאי 

על ניהול כספי הקופה הקטנה סיימה את עבודתה במתנ"ס והאחריות 

הועברה, באופן זמני, למנהלת החשבונות של המתנ"ס. החל מתאריך 

רכישות  2, בוצעו 18.07.16ועד למועד הבדיקה, בתאריך  01.06.16

 בלבד.₪  40.70מכספי הקופה הקטנה בסכום כולל של 

 נוהל כל לידיעתה הועבר לא כי לביקורת מסרה החשבונות מנהלת

 הקטנה הקופה כספי ניהול לאופן בכתב ברורות הנחיות או קטנה קופה

 .בנושא כלשהו מסמך על לחתום נדרשה ולא

 

.8.6 ספירת כספי הקופה הקטנה 

לנוהל קופה קטנה של החברה למתנ"סים נקבע, בין היתר,  10.2בסעיף 

"הכספים הנמצאים הקופה בצירוף קבלות/אסמכתאות של  כי:

 ...."רכישות יותאמו בכל עת לגובה הקופה

שערכנו במועד הביקורת )בתאריך מספירת כספי הקופה הקטנה 

( נמצא כי יתרת הקופה הקטנה על פי הרישום בספר קופה 18.07.16

 הקטנה נמצא מתאים ליתרת הכספים בפועל והחשבוניות בקופה. 

 לביקורת אין הערות.
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 קיץ קייטנות .9

 

 

.9.1 כללי 

"קייטנות ומחנות קיץ" ( בנושא )א9תשעד/ משרד החינוך חוזר מנכ''ל

 מגדיר את הכללים וההנחיות לניהול קייטנות.

מגדיר את המושגים הקשורים לנושא ומסביר במפורט חוזר המנכ"ל 

את חובותיו של מנהל הקייטנה ואת תהליך הכשרתו טרם כניסתו 

הסבר מפורט של תהליכי  קיים לתהליך ההכנות לפעילות. בחוזר

 .קידיםהרישוי של הקייטנה והגדרת תפ

 

.9.2  ניהול תיק קייטנה 

 לחוזר המנכ"ל נקבע, בין היתר, כי: 13בסעיף 

כל מנהל קייטנה יחזיק תיק נתונים שיכלול את כלל האישורים 13.1"

המחייבים לניהול תקין של קייטנה ויציג אותו במהלך ביקורת 

 לגורמים השונים.

13.2 

 :תכולת התיק

 רישוי עסק מהרשות המקומית.  

 החינוך לתכנית החינוכית ולכוח האדם אישור של משרד.  

 י.אישור של קב"ט רשות 

  אישור של יועץ בטיחות או מנהל בטיחות מוסדות חינוך של
 .הרשות המקומית

 אישור של משטרת ישראל על העדר עברות מין. 

  חלוקה של מזון הבריאות )רק אם יש הכנה או אישור של משרד
 בקייטנה(.



 

 העמותה לפנאי וקהילה  – 2016/3

 

 

216 

 

 יים להידרש על ידי מחלקת רישוי אישורים בנושאים נוספים העשו
 .עסקים ברשות המקומית

  אישור של מנהל הקייטנה שעבר השתלמות מנהלי קייטנות מחוזית
 .תוקף ועמד בבחינה-בת

  תצלום של רישוי עסק של כל האתרים שהקייטנה עומדת לבקר
  .פארק וכדומה(-בהם )ברכה, פארק מים, ספארי, לונה

 של מוסדות כמו המשטרה, מד"א,  ריכוז כתובות וטלפונים לחירום
כיבוי אש, המוקד העירוני, הקב"ט הרשותי, המפקח על הקייטנות 

  .במינהל החברה והנוער במשרד החינוך

  ריכוז כתובות וטלפונים של החניכים וצוות הקייטנה: צוות
 .הניהול, מנהל הקייטנה, החניכים וההורים

  ילדיהם עם פירוט של ריכוז הצהרות של הורי החניכים על בריאות
בעיות רפואיות מיוחדות ואישור על כך שילדם יודע או אינו יודע 

  .לשחות

 נוהל פינוי קייטנה בעת חירום. 

 חוזר מנכ"ל מעודכן בנושא קייטנות.  

  אישור קצין בטיחות בתעבורה על תקינות האוטובוסים שהקייטנה
  .מפעילה

  מד"צים, מש"צים תעודות הסמכה של כלל המדריכים בקייטנה(
 ומדריכים מקצועיים(.

 

הביקורת ערכה בדיקה של תיקי הקייטנות בהתאמה להנחיות חוזר 

כי עובדי מחלקת הגיל מבדיקה שנערכה עולה מנכ"ל משרד החינוך. 

לקייטנות  2016בשנת  תיקי קייטנה 44הרך במתנ"ס מנהלים 

   המופעלות על ידי מתנ"ס.

כי המתנ"ס אינו מקפיד על קיומם  להעבמדגם של שני תיקי קייטנה 

  של כלל האישורים הנדרשים.
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 להלן פירוט ממצאי סקירת תיק הקייטנות:

 ב א נדרש עפ"י חוזר המנכ"ל מס"ד

לא רלוונטי   .רישוי עסק מהרשות המקומית 1
)*( 

אישור של משרד החינוך לתכנית החינוכית  2
  .ולכוח האדם

  

   אישור של קב"ט רשותי. 3

ת אישור של יועץ בטיחות או מנהל בטיחו 4
 מוסדות חינוך של הרשות המקומית.

  

   ל משטרת ישראל על העדר עברות מין.אישור ש 5

הכנה או  אישור של משרד הבריאות )רק אם יש 6
 חלוקה של מזון בקייטנה(.

  

אישורים בנושאים נוספים העשויים להידרש  7
עסקים ברשות מחלקת רישוי על ידי 

 המקומית.

  

אישור של מנהל הקייטנה שעבר השתלמות  8
תוקף ועמד -טנות מחוזית בתמנהלי קיי

 בבחינה.

  

תצלום של רישוי עסק של כל האתרים  9
שהקייטנה עומדת לבקר בהם )ברכה, פארק 

  .פארק וכדומה(-מים, ספארי, לונה

  

מוסדות ריכוז כתובות וטלפונים לחירום של  10
כמו המשטרה, מד"א, כיבוי אש, המוקד 

העירוני, הקב"ט הרשותי, המפקח על 
הקייטנות במינהל החברה והנוער במשרד 

  .החינוך

  

ריכוז כתובות וטלפונים של החניכים וצוות  11
, מנהל הקייטנה, הקייטנה: צוות הניהול

 החניכים וההורים.

  

בריאות  ריכוז הצהרות של הורי החניכים על 12
ילדיהם עם פירוט של בעיות רפואיות מיוחדות 

ואישור על כך שילדם יודע או אינו יודע 
  .לשחות

  

   נוהל פינוי קייטנה בעת חירום. 13
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 ב א נדרש עפ"י חוזר המנכ"ל מס"ד

    .חוזר מנכ"ל מעודכן בנושא קייטנות 14

אישור קצין בטיחות בתעבורה על תקינות  15
  .האוטובוסים שהקייטנה מפעילה

  

תעודות הסמכה של כלל המדריכים בקייטנה  16
 )מד"צים, מש"צים ומדריכים מקצועיים(.

  

לצו רישוי עסקים )פטור מחובת רישוי לתוספת  4על פי סעיף )*( 

, מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה 1998-לקייטנות(, תשנ"ח

 למתנ"סים אינו נדרש לרישיון עסק.
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 ביטחון ובטיחות .10

 

 

.10.1 כללי 

מפעיל תכניות שונות לילדים, בני נוער ומבוגרים. ס המתנ"כאמור, 

הפעילויות מתקיימות באתרים שונים, הן במבנים סגורים והן 

במקומות פתוחים, כגון טיולים, מגרשי ספורט וכד'. ישנה חשיבות רבה 

לשמור על כללי ביטחון ובטיחות בכל המקומות בהם מתקיימת פעילות 

 המתנ"ס כדי שהמשתתפים לא ייפגעו.

 

.10.2 רישוי עסקים 

, ובטיחות ביטחון ,2010 אפריל מחודש סים"למתנ החברה ל"מנכ חוזר

 פרטי את מפרט החוזר". עסקים רישוי הטעונים ועיסוקים מבנים"ב דן

, מופעים אולמות, בין היתר: רישוי הטעונים והעיסוקים המבנים

 .כושר חדריו ספורט אולמות

מבירור שערכה הביקורת עם מחלקת רישוי עסקים במועצה עולה כי 

המתנ"ס אינו מקפיד לוודא כי הפעילויות מופעלות במסגרת התנאים 

והמגבלות שחלות עליהם בהתאם לצו רישוי עסקים וחלקם אינם 

סיכון "ס והמועצה ל. הנ"ל חושף את המתנבעלי רישוי עסק בתוקף

 . אירועחיי אדם וחשיפה לתביעות בקרות 

 :להלן פירוט הליקויים

חדר הכושר שפועל באולם הכדורסל שבמרכז – חדר הכושר .א

מתחייב בצו רישוי עסקים ואף כ, פועל ללא רישיון עסק "מקס"

בעל העסק מעולם לא פנה למועצה המקומית להסדיר את נושא 

 רישוי העסק שהוא מפעיל.
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 לביקורת לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה הבהתייחסות

חדר הכושר קיבל מכתב סיום התקשרות ויציאה למכרז בתנאי "

 ".המכרז יבדק קיומו של רישוי עסקים

למרבית אולמות הספורט בהם מקיים – אולמות הספורט .ב

כמתחייב בצו  אין רישיון עסקהמתנ"ס את  הפעילויות השונות 

 אולם "צאלון".למעט  רישוי עסקים,

לאולם  01.09.16נכון ליום  – אולם המופעים במבנה המתנ"ס .ג

המופעים במתנ"ס ניתן רישיון עסק שתוקפו מסתיים בעוד כחצי 

שנה, לצורך תיקון הליקויים שנמצאו במסגרת בדיקת כיבוי אש. 

האישור הזמני ניתן בעקבות התחייבות מנכ"ל לביקורת נמסר כי 

לא הוצגה  המועצה המקומית לתיקון כל ליקויי הבטיחות והכיבוי.

  רת התחייבות בכתב.לביקו

( טרם תוקנו כל 01.09.2016נכון למועד בדיקת הביקורת )בתאריך 

לא יעשה כן לא ניתן יהיה להאריך את במידה שהליקויים ולפיכך 

 תוקף הרישיון.

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

 ...."נשלחה הודעה למועצה, טרם התקבלה התייחסות"

 

.10.3 נאמן בטיחות 

עובדים, נדרש המעסיק למנות ועדת בטיחות  25במפעל שבו יש מעל 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ועדות ונאמני בטיחות, בהתאם ל

הבטיחות נדרשים נאמני  .1960-בטיחות ונאמני בטיחות(, תשכ"א

לעבור הכשרה במוסד או אצל אדם המאושר על ידי מינהל הבטיחות 

 .והבריאות התעסוקתית, או במוסד לבטיחות ולגיהות

הקפדה  המתנ"ס מקיים פעילות לקהילה, מרביתה לילדים ובני נוער.

על קיום נהלי בטיחות בסביבת הפעילות הינה בעלת חשיבות עליונה 

 טיחותם של משתתפי הקורסים והחוגים.לשמירה על ביטחונם וב

http://economy.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-048.aspx
http://economy.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-048.aspx
http://economy.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R031-048.aspx
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במתנ"ס לא מונה נאמן בטיחות כנדרש בתקנות ארגון ופיקוח על 

 העבודה.

במתנ"ס מיועד להיות נאמן  הבית אבהמתנ"ס לשעבר מסרה כי  מנהלת

 טרם, אך הנדרשת הכשרה אתבביצוע  החלשל המתנ"ס ו הבטיחות

 ההכשרה מהלך כי לביקורת מסר הבית אב .הכשרתוהשלים את 

 למועצה סים"למתנ החברה בין שנתגלעו דעות חילוקי בשל הופסקה

בפועל במתנ"ס לא קיים ממונה בטיחות עם ההכשרה . המקומית

 המתאימה ועם כתב מינוי כנדרש בחוק.

 לטיוטת הדוח, מנהלת המתנ"ס הנוכחית מסרה לביקורת הבהתייחסות

מנהלת המתנס מבדיקת הנושא מול אב הבית אשר יצא לקורס כי "

הקודמת הפסיקה לו את הקורס למרות שנשאר יום אחד בגלל 

 ".שעזבה

 

.10.4 תיק בטיחות 

בנושא  2012מחודש ספטמבר  16חוזר מנכ"ל החברה למתנ"סים מס' 

"היערכות המתנ"ס והתנהלותו בשעת חירום ובמצבי חירום" קובע את 

בע בין היתר נק הכללים וההנחיות החלות על המתנ"סים בשעת חירום.

 כי המתנ"ס ינהל תיק חירום שמטרתו המוגדרת: 

"ריכוז הנתונים להיערכות המתנ"ס לשעת חירום על מנת להעביר את 
 המתנ"ס משיגרה לחירום במהירות וביעילות".

עוד נקבע כי: "התיק חייב להתעדכן בכל תחילת שנת לימודים ובאופן 

 שוטף במהלך השנה".

כי במסגרת תפקידו, על נאמן מנהלת המתנ"ס לשעבר מסרה לביקורת 

האבטחה של המתנ"ס לארגן את תיק הבטיחות ולוודא כי הוא מכיל 

 את כל הנדרש.
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, לא קיים המתנ"ס תיק 31.05.16נכון למועד הביקורת, בתאריך 

 בטיחות מלא כנדרש. 

 סיכום ומסקנות .11

 

 

, על פי בקשת וועדת הביקורת, נערכה ביקורת 2016במהלך שנת 

 וה גוף מתוקצב של המועצה.במתנ"ס אשר מהו

עד לשינוי  –נמצאו פערים מהותיים בממשל התאגידי של המתנ"ס

, הרכב הוועד המנהל לא תאם 2016התקנון של העמותה בתחילת שנת 

את התקנון; נמצא כי שומרי הסף )היועץ המשפטי, הגוף המבקר 

ומבקר הפנים( לא היו שותפים בישיבות האסיפה הכללית וועד המנהל; 

תנ"ס פעל גוף מבקר שונה מהגוף המבקר שאושר על ידי האסיפה במ

הכללית והגוף המבקר לא ביצע את תפקידו; מונה מבקר פנים בסוף 

, 2016לאחר התראות של מבקר המועצה, אך נכון לנובמבר  2015שנת 

 לא ערך אפילו ביקורת אחת ולא סיים את הסקר שהתחיל.

כנית עבודה ותקציב המתנ"ס פעל רוב השנה ללא ת 2016בשנת 

הוא פעל על פי טיוטת תקציב גרעוני בניגוד  2016מאושרים. בשנת 

התקציב אושר באיחור. כמו כן,  2015להנחיות ניהול תקין. גם בשנת 

לא מבוצע מעקב אחר ביצוע מול תכנון תכנית עבודה ותקציב. בפועל, 

 מאז שהתווספה מחלקת הספורט לעמותה, היא הפכה להיות גרעונית.

מבדיקת המקור לגרעון נמצא כי מחלקת הספורט מהווה נטל כלכלי 

כבד על המתנ"ס. עקב ההתנהלות הכספית הגרעונית, בחודש ספטמבר 

העמותה נכנסה ליתרת חובה בחשבונות הבנק שלה ושקים חזרו,   2016

 דבר שעלול לחשוף אותה מבחינה משפטית.

מעבירה לו כספים  נמצא שלמרות שהמתנ"ס אינו בגוף עירוני, המועצה

שלא כדין ושלא באמצעות נוהל תמיכות. כמו כן, המועצה נותנת 
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למתנ"ס תמיכה עקיפה באמצעות כוח אדם ונכסים של המועצה. 

בנוסף, המתנ"ס משכיר שטחים מתוך הנכסים של המועצה, ללא קבלת 

אישור מראש בכתב מהמועצה. למרות יחסי הגומלין הרבים בין 

 לא נערך הסכם כתוב בין הצדדים. המועצה לבין המתנ"ס

העובדים אינם מקבלים  –נמצאו ליקויים בהעסקת עובדים ושכר 

הודעה על תנאי העבודה כנדרש בחוק, נמצאו חולשות בתהליך ניהול 

הנוכחות, חסרות בקרות בהכנת ותשלום המשכורת וקיימים ליקויים 

ם. כמו באופן חלוקת תלושי השכר ובשמירת חיסיון פרטי שכר העובדי

כן, לא נערכו הסכמים חתומים עם המדריכים העצמאיים. בסוף שנת 

שולמו משכורות לשלושה עובדים זמניים )שנבדקו על ידי  2013

חודשיים שלא נמצא שיש להם הסכמי עבודה, -הביקורת( למשך חודש

 .101דיווחי נוכחות וטופס 

 –"סנמצאו חולשות רבות בתהליכי הרכש שמשמעותן הפסד כספי למתנ

המתנ"ס פועל ללא וועדת רכש, ללא הזמנות וללא הצעות מחיר,  מנהל 

מחלקת הספורט מנהל רכש וכורת הסכמים עם גורמים שונים באופן 

עצמאי ללא אישור מנהלת המתנ"ס, לא נערכים מכרזים, חסר תיעוד, 

אין ניהול מצאי ואין ניהול ספקים. במסגרת הביקורת נמצא כי 

זפות גגות לתקן את העבודה הלקויה שביצע  המתנ"ס לא דרש מקבלן

ועמד לצאת בהתקשרות חדשה לתיקון הליקויים בעשרות  2015בשנת 

 אלפי שקלים )אשר נחסכו בעקבות הביקורת(.

 –נמצאו חולשות בתהליכי הבקרה בעת רישום משתתפים לחוגים 

העדר הפרדת סמכויות וניהול הרשאות לקוי במערכת המידע, אי 

על הנהלים, אי אבטחת פרטי כרטיסי אשראי כנדרש.  החתמת ההורים

כמו כן, נמצא כי לא קיימת מדיניות בנושא הפעלת חוגים גרעוניים 

ושהמתנ"ס מפעיל מספר חוגים שהעלות הישירה שלהם גבוהה 

 מההכנסות הישירות. 
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נמצא כי עודפי הכסף מהפעלת הצהרונים מכסים את הגרעונות 

הספורט( ולכן בניגוד לרצוי, הורים בתחומים אחרים )בדגש למחלקת 

ששולחים את ילדיהם לצהרונים מסבסדים פעילויות אחרות של 

המתנ"ס. יצוין כי מבקר המדינה בביקורת שערך ברשויות המקומיות 

 העיר שמדובר בתהליך שאינו מקובל.

הוצאות כספים  –נמצאו חולשות משמעותיות בניהול הקופה הקטנה 

אסמכתאות להוכחת ההוצאות, הוצאות ללא אישור מראש, חוסר ב

שאינן מתאימות לקופה קטנה, פיצולי רכישות, החזר כספים באמצעות 

חשבון הבנק הפרטי של עובד מתנ"ס ואי רישום בזמן בהנהלת 

 החשבונות.

נמצאו ליקויים בניהול קייטנות קיץ, פעילות ללא רישיון עסק באתרי 

כנדרש בחוק, אשר המתנ"ס והעדר נאמן בטיחות ותיקי בטיחות 

 עלולים לסכן את חיי המשתתפים בחוגים והמלווים שלהם.

הביקורת מעירה כי רוב הליקויים מחייבים תיקון מיידי כדי לצמצם 

 את הסיכונים הכספיים, בטיחותיים ומשפטיים.

יצוין כי מנהלת המתנ"ס החדשה החלה כבר ליישם המלצות 

 שנמצאות בשליטתה.
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 נהלת החשבונות של המתנ"ס בספרי המועצהכרטיס ה –נספח א' 

 

סכום זכותסכום חובהשם כרטיס נגדיפרטי התנועהתאריך ערךשם כרטיס

150,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבחיוב המתנס בגין העסקת עובדים31/12/2015הכנסות מהעסקת עובדי מתנ"ס

8,099.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבעלות מעביד טלי אנקרי 31/01/20161/16הכנסות מהעסקת עובדי מתנ"ס

7,676.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבעלות מעביד לונה אלקיים 31/01/20161/16הכנסות מהעסקת עובדי מתנ"ס

1,019.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבעלות מעביד לונה אלקיים 28/02/20162/16הכנסות מהעסקת עובדי מתנ"ס

1,751.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבעלות מעביד טלי אנקרי 29/02/20162/16הכנסות מהעסקת עובדי מתנ"ס

14,466.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבעלות מעביד טלי אנקרי 31/03/20163/16הכנסות מהעסקת עובדי מתנ"ס

15,276.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבעלות מעביד לונה אלקיים 31/03/20163/16הכנסות מהעסקת עובדי מתנ"ס

8,314.59עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבחיוב טלי לנקרי 31/05/20164/16הכנסות מהעסקת עובדי מתנ"ס

7,265.54עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבחיוב לונה אלקיים 31/05/20164/16הכנסות מהעסקת עובדי מתנ"ס

סכום זכותסכום חובהשם כרטיס נגדיפרטי התנועהתאריך ערךשם כרטיס

47,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקב שכירות גנים לקייטנות קיץ02/08/2015שכירות גנים למתנ"ס

90,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבשכירות גנים עבור צהרונים 31/03/20161-3/16שכירות גנים למתנ"ס

17,000.00-עדכון כרטיס מתנ"ס31/05/2016שכירות גנים למתנ"ס

90,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקברבעון 2- 30/06/20164-6/2016שכירות גנים למתנ"ס

90,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקברבעון 3- 30/09/20167-9/2016שכירות גנים למתנ"ס

90,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקברבעון 4- 31/12/201610-12/2016שכירות גנים למתנ"ס

סכום זכותסכום חובהשם כרטיס נגדיפרטי התנועהתאריך ערךשם כרטיס

312,500.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקברבעון 1- 31/03/20161-3/2016הקצבה מתנ"ס תרבות

312,500.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקברבעון 2- 30/06/20164-6/2016הקצבה מתנ"ס תרבות

312,500.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקברבעון 3- 30/09/20167-9/2016הקצבה מתנ"ס תרבות

312,500.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקברבעון 4- 31/12/201610-12/2016הקצבה מתנ"ס תרבות

סכום זכותסכום חובהשם כרטיס נגדיפרטי התנועהתאריך ערךשם כרטיס

375,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבתקציב תרבות 31/03/20151-3/2015תמיכה בעמותת התרבות

375,000.00-עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבתקציב תרבות**סטורנו 31/03/20151-3/2015תמיכה בעמותת התרבות

300,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבתקציב תרבות 31/03/20151-3/2015תמיכה בעמותת התרבות

300,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבהשתת' תרבות 30/06/20154-6/015תמיכה בעמותת התרבות

300,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקבהשתת' תרבות 30/09/20157-9/15תמיכה בעמותת התרבות

300,000.00עמותת פנאי וקהילה בבאר יעקברבעוני 10-12/15הקצבות איגודים,ניהול עצמי31/12/2015תמיכה בעמותת התרבות
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ניתן להיווכח, כי הכרטיס 
נמצא ביתרת זכות עד 

₪  2,000שהועבר שיק בסך 
ואז הכרטיס עבר ליתרת 

, על אף חובה והתאפס
שלאחר העברת הכספים יש 

 2,000בפועל בקופה הקטנה 
 28.2.16נכון ליום ₪ 
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 מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה  
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 מבקר המועצה
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 כללי  -פרק א' 

 

 רקע .1

( "נזקק" להלן: "חוק הסעד") 1958-לפי חוק שירותי הסעד, התשי''ח

"אדם הזקוק לסעד מחמת גילו, מצב בריאותו, ליקויו הרוחני או  הוא

הגופני, או מסיבות אחרות". חוק הסעד מחייב את הרשות המקומית 

הקבועים להעניק שירותי סעד לתושביה הנזקקים בהתאם למבחנים 

 .תקנותב

שירותים אלה מוסדרים באמצעות חוקים שונים העוסקים בטיפול 

ובהגנה על משפחות, יחידים, ילדים, זקנים ונשים הנזקקים לסיוע 

ולתמיכה, ותקנות כגון תקנות שירותי הסעד )טיפול בנזקקים(, 

)להלן: "תקנות טיפול בנזקקים"(, תקנות שירותי  1986 -התשמ''ו 

ותקנות  2001 -מפגר במעון( תשס"א -ם להחזקת נזקקהסעד )הסכ

 . 1970-שירותי הסעד )מבחני נזקקות(, תש''ל

להלן: כמו כן, מוסדרת פעילות זו באמצעות תקנון עבודה סוציאלית )

(. התע"ס נחלק לפרקי משנה לפי תחומי טיפול כגון: פרט "תע"ס"

כד'. התע"ס ומשפחה, טיפול בזקנים, טיפול בנכים, טיפול בעיוורים ו

( לתקנות שירותי הסעד )תפקיד 1)א()4שואב את תוקפו החוקי מסעיף 

מתן טיפול סוציאלי הקובע כי " 1963-המנהל וועדת הסעד(, התשכ"ד

לנזקקים יהיה בהתאם להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של 

 משרד הסעד".

על יישום דברי החקיקה אחראית לשכת הסעד ברשות המקומית. 

( אחראית לכך המחלקה להלן: "המועצה"מקומית באר יעקב ) במועצה

(. להלן: "המחלקה"/"מחלקת הרווחה"לשירותים חברתיים במועצה )

בין האוכלוסיות המקבלות את השירות נמנים ילדים ונוער במצוקה, 

בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, בעלי מוגבלויות ובני 

 וד.   משפחותיהם, קשישים, עולים חדשים וע

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%93#.D7.97.D7.95.D7.A7.D7.99.D7.9D_.D7.95.D7.AA.D7.A7.D7.A0.D7.95.D7.AA_.D7.A7.D7.A9.D7.95.D7.A8.D7.99.D7.9D
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שירותי הרווחה ניתנים על ידי עובדים סוציאליים ברשות המקומית 

 )בסיוע של עובדי מינהל ומזכירות(. 

לרשויות המקומיות מועבר תקציב ממשרד הרווחה והשירותים 

( המיועד למימון שירותי הרווחה להלן: "משרד הרווחה"החברתיים )

ין משרד הרווחה לתושביהן, ובלבד שהמשרד אישרם. על פי מדריך שהכ

 ממדיניות נגזר הרווחה נושא "בהיותבנושא "תקצוב בשירותי רווחה", 

 משרד על ידי 75% - בכ השוטפות הפעולות ממומנות בתחום, לאומית

. היתרה ממומנת בדרך כלל מכספי הרשויות המקומיות. חלק הרווחה"

ניכר מהתקציב שמעביר משרד הרווחה למינהל השירותים החברתיים 

 מיועד לתחומים הבאים: 

משרד הרווחה אמור  –שכר עובדי הרווחה ברשות המקומית  .א

משכר עובדי הרווחה ברשות  75%להשתתף בשיעור של 

 שמשרד הרווחה מאשר(.המקומית )כולל עובדים מינהליים 

השמה הינה החלטה על  - הוצאות השמת מטופלים במסגרות .ב

מסגרת חברתית/טיפולית בעבור מטופל לפרק זמן מוגדר מראש. 

במסגרת ההשמה קושרת המחלקה בין המטופל לבין מערך מגוון 

של מסגרות )פנימיות/משפחות אומנה/בתי 

אבות/מועדוניות/קייטנות וכד'(, ומשבץ את המטופל על פי 

המטופלים  צרכיו. משרד הרווחה משתתף בעלויות השהייה של

 שנה(.  19)לפי וותק של  75%במסגרות אלה, לרוב בשיעור של 

מספר גורמים במועצה מטפלים בכספים בתחום הרווחה. להלן גורמים 

 אלה: 

על החשב המלווה להכווין את הרשות לאיזון  –החשב המלווה  .א

 תקציבי ולניהול תקין. 

האחראי על הכנסות המועצה וכן על תשלומי  –גזבר המועצה  .ב

 המועצה. 
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 –מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים )מחלקה הרווחה( .ג

האחראית על מתן שירותי הסעד לתושבי המועצה. מנהלת 

 .  1.10.15המחלקה החלה את עבודתה במועצה ביום 

האחראית על הקשר בין המועצה למשרד  –עובדת הזכאות  .ד

יוער כי עובדת הזכאות הקודמת של המועצה סיימה הרווחה )

ועובדת חדשה נכנסה לתפקידה  31.5.16את תפקידה ביום 

 (. 2016בחודש יולי 

אחראי מטעם חברת   -יועץ מטעם חברת שחף )להלן: "היועץ"(  .ה

שחף בע"מ על מתן שירותי ייעוץ למחלקה, לגזבר ולחשב 

ת שחף המלווה, בהתבסס על התקשרות בין המועצה לחבר

 בע"מ. 

 

 

 מטרת הביקורת .3

 בחינת אפקטיביות מיצוי ההכנסות וניצול התקציב ממשרד הרווחה. 

  

 היקף הביקורת .4

הביקורת התמקדה בעיקר במרכיבי כוח אדם  והשמות מטופלים 

במסגרות, שהם תחומים בהם זכאית המועצה לתשלומי השתתפות 

 . 2016ומחצית שנת  2015מהמשרד, בשנת 

 . 2016אוקטובר  -הביקורת נערכה במהלך החודשים יוני

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .5

במסגרת הביקורת נערכו פגישות עם בעלי התפקידים הבאים: החשב 

המלווה של המועצה, מנהלת המחלקה, הגב' רותי דריהם; עובדת 
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הזכאות בתקופת הבדיקה, הגב' רות דנן; הגב' רות לחיאני ממחלקת 

 עץ המועצה לתחום ההכנסות, מר עידן בר.  הגביה, יו

לצורך בדיקת מיצוי ההכנסות ממשרד הרווחה בגין עלויות העסקת  

כוח אדם, נסרקו הנחיות משרד הרווחה והוראות התע"ס, נסקרו 

נתונים סטטיסטיים שפרסם משרד הרווחה בשנים האחרונות בנושא 

לת תקני זה, בקשות שהוגשו על ידי המועצה למשרד הרווחה להגד

עובדים ומסמכים רלוונטיים נוספים. כמו כן, בוצעו ניתוחים של דוחות 

משרד הרווחה ושל דוחות עירוניים אודות התקנים במחלקה, מצבת 

 עובדיו ורכיבי שכרם. 

לצורך בדיקת מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה בגין השמות מטופלים 

ן, הפיקה במסגרות, וכן לצורך בדיקת תקינות חיובי המועצה בגינ

הביקורת ממערכת מס"ר )מערכת סיעוד ורווחה של משרד הרווחה( 

דוחות השמות במסגרות של מטופלים. הביקורת ערכה ניתוחים של 

קבצי השמות ממערכת מס"ר של משרד הרווחה, וכן ניתוח נתונים 

מהמערכת העירונית לניהול מטופלים. הביקורת אף הצליבה קובץ 

נסים ויוצאים( עם קובץ שהופק ממערכת ממערכת מרשם התושבים )נכ

 המס"ר לבחינת חריגות בתשלומים או בזכויות שלא מומשו בהתאמה. 

לצורך בדיקת אופן ניצול התקציבים שהקצה משרד הרווחה למועצה, 

 .2016וינואר  2015נבדקו דוחות תקצוב והתחשבנות לחודש דצמבר 

לכך ננקטו  הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.
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 תמצית ממצאים  -פרק ב' 

 תקני כח אדם רווחה

המועצה לא מיצתה את מלוא ההכנסות המגיעות לה ממשרד  .1

הרווחה בגין כוח אדם וכתוצאה מכך נגרם לה הפסד כספי:  

(. הן 8.23 ואיוש 9.39; ביוני: תקן  8.48ואיוש  9.06 –בינואר: תקן 

היה קיים תקן עירוני  2016והן בחודש ינואר  2015בחודש דצמבר 

(. בחודש יוני התקן העירוני המאויש אף עמד על 1.28ולא ייעודי )

. לו הייתה המועצה מסבה תקן זה לתקן ייעודי, יכולה היתה 2.15

 (1.2לקבל בגינו השתתפות בשכר ממשרד הרווחה. )

יקורת, מסרה מנהלת המחלקה כי בהתייחסותה לטיוטת דו"ח הב

 נובע מעזיבת עובדת הזכאות. 2015הפער בחודש יוני 

במחלקה לא קיים תיעוד בדבר בקשות ממשרד הרווחה להגדלת  .2

תקני כח האדם; מנהלת המחלקה העבירה את הבקשות בעל פה 

 (1.2בלבד. )

במסגרת תקציבי פעולות, הועסקו עובדים אשר היקף העסקתם  .3

קף הממומן על ידי משרד הרווחה. יודגש כי הינו גבוה מההי

העסקה במסגרת תקציבי פעולה הינה העסקה מעבר לתקנים 

 (1.2היעודיים והעירוניים של המחלקה. )

נמצאו שלושה עובדים המוכרים על ידי משרד הרווחה, אולם  .4

 (1.2בהיקף משרה קטן מהיקף משרתם בפועל במועצה. )

 העובדים היעודייםההשתתפות של משרד הרווחה בעלות 

תשלומי המועצה לעובדי המחלקה  ברכיבי השכר  2015בדצמבר  .5

מהסכום שמוכר על ידי משרד ₪  23,647 -שנבדקו היו גבוהים ב

בהנחת ₪ אלף,  283 -הרווחה )במונחים שנתיים זה מסתכם לכ

 (2.1לינאריות(. )

שכר היסוד שהמועצה שילמה לעובדי  2015בחודש דצמבר  .6

מהשכר המשולב המוכר ע"י ₪ אלף  15 -וה בכהמחלקה היה גב

חודשים(, ההפרש לגבי עובדי  12המשרד. באומדן שנתי לינארי )
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בהם משרד הרווחה אינו מכיר. ₪ אלפי  180 -המחלקה מגיע לכ

(2.2) 

נמצאו פערי דיווח של הדירוג והדרגה של העובדים למשרד הרווחה  .7

 (2.2)בשני הכיוונים(. )

 5 -המחלקה אחזקת רכב סכום הגבוה בכהמועצה משלמת לעובדי  .8

לחודש מהסכום שמוכר על ידי משרד הרווחה. על פי ₪ אלף 

בשנה. במסגרת זו, היא ₪ אלף  60-הערכת הביקורת מדובר בכ

משלמת למזכירה אחזקת רכב אף שלא מתקבל החזר כלשהו 

 (2.4בגינה ממשרד הרווחה. )

ם הייתה קצובת הנסיעות ששולמה לעובדי 2015בחודש דצמבר  .9

מן הסכום המוכר על ידי משרד הרווחה. כלומר, ₪  963 -בוהה ב

הביקורת מעירה כי ₪. א'  11מדובר באומדן שנתי לינארי של כ 

 (2.5התעריף עליו מתבסס משרד הרווחה אינו תקין. )

במועצה אין קריטריון ברור מיהם העובדים הרשאים לבצע שעות  .10

מכיר בשעות נוספות לכלל נוספות, וזאת בשים לב שמשרד הרווחה 

 (2.6העובדים הסוציאליים. )

בגין שעות נוספות, אולם ₪  4,677משרד הרווחה הכיר בסך של  .11

כלומר, המועצה לא ₪,  3,689המועצה שילמה בגין רכיב זה רק 

בגין שעות נוספות שניתן היה לשלם ₪  988שילמה סך של 

 (2.6לעובדים. )

ין שעות נוספות של עו"ס בג₪  522משרד הרווחה מכיר בסך של  .12

משפחה, בעוד שהיה עליו להכיר, בהתאם לחלקיות המשרה שלה 

 (₪2.6.) 648(, בסך של 0.9*720)

 4,058בסך של  2015המועצה שילמה שעות כוננות בחודש דצמבר  .13

שעות כוננות, בעוד שמשרד הרווחה הכיר בסך של  114בגין ₪ 

ביקורת סבורה כי שעות כוננות בלבד. ה 38בלבד, בגין ₪  1,164

במידה ששעות הכוננות של שתי עובדות סוציאליות המחזיקות 

בכתב מינוי פקיד סעד היו מדווחות במלואן, ניתן היה לקבל 

 (2.7החזרים נוספים ממשרד הרווחה. )
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המועצה משלמת מרכיבי "תוספת מעונות" הגבוהים מן הסכומים  .14

סך  2015בר המוכרים על ידי המשרד.  המועצה שילמה בחודש דצמ

לחודש בגין מעונות מן הסכום המוכר על ידי ₪  338הגבוה בכ 

לשנה )על פי חישוב ₪  4,056משרד הרווחה, קרי, המדובר בסך של 

 (2.8לינארי(. )

 התחשבנות בגין השמות מטופלים במסגרת

דוח השגויים המפרט את ההשמות שכללו חריגות, שמועבר  .15

הותיות שמקורן בליקוי למחלקה ממשרד הרווחה כולל שגיאות מ

בתהליך העבודה. אי טיפול בשגיאות קליטה בהקדם עלול לגרום 

 (3.2) .לפגיעה בשירות לציבור ולאבדן כספי למועצה

נמצאו שישה מושמים בתחום ילד ונוער שעזבו את המועצה ובכל  .16

ש"ח )השתתפות המועצה  20,320-זאת המועצה חויבה בגינם ב

 (3.3.1(. )25%בעלות ההשמה 

נמצאו שני מטופלים בתחום ילד ונוער שנכנסו למועצה במהלך  .17

₪  4,107, והמועצה חויבה בגינם לפני מועד כניסתם בסך 2015שנת 

 (3.3.2(. )25%)השתתפות המועצה בעלות ההשמה 

במחלקה לא מבוצע באופן שיטתי מעקב ובקרה אחר המשך  .18

תושבותם וזכאותם של המטופלים )למשל על ידי ביצוע בדיקה 

תקופתית של נתוני המטופלים מול קובץ מרשם תושבים עדכני(, 

ולמעשה נסמכים לצורך כך רק על הקשר בין העובד הסוציאלי 

לבין המטופל ועל כך שהעובד הסוציאלי יעדכן את המשרד בדבר 

 (3.3.3שינוי יישוב המגורים של המטופל.  )

המחלקה לא ביקשה ממשרד הרווחה להגדיל את  2015בשנת  .19

יב בגין פעילות ספציפית, כך, עבור הסעות למעון יום שיקומי התקצ

שאינה מתוקצבת על ידי משרד ₪  5,879קיימת הוצאה בסך כ 

הרווחה; ועבור תוכנית לאומית ילד ונוער קיימת הוצאה בסך 

 (3.4.1שאינה מוכרת על ידי משרד הרווחה. )₪  5,433

ב את מלוא התקצי 2015מאידך, המחלקה לא ניצלה בשנת  .20

שהוקצה לה על ידי משרד הרווחה. באופן מצטבר המועצה לא 
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מן התקציב שהוקצה לה על ידי משרד ₪ א'  38ניצלה סך של כ 

הרווחה; כך, לדוגמה, הפעילות "תכנית עם הפנים לקהילה" 

אולם המועצה ₪, א'  53תוקצבה על ידי המשרד בסך של כ 

ועצה יכולה כלומר, המ₪. א'  6הוציאה במסגרת פעילות זו רק כ 

היתה לפעול בתחום זה, ולתת שירות לתושביה באמצעות תקציב 

משרד הרווחה, אולם לא עשתה כן. יצוין כי תקציב שלא מנוצל 

 (3.4.2נלקח לרשויות אחרות. )

הוצאות המועצה גבוהות יותר מן ההקצבה השנתית  2015בשנת  .21

 8.5קרי כ ₪, א'  11מ  75%שניתנה לה על ידי משרד הרווחה בסך 

 (₪3.4.3. )א' 

₪, א'  280, המועצה גבתה השתתפות עצמית בסך של כ 2015בשנת  .22

כאשר על פי דו"ח תקצוב והתחשבנות של משרד הרווחה, היה על 

 65%כלומר, המועצה גבתה כ ₪. א'  429המועצה לגבות סך של כ 

 (3.5בלבד מגובה ההשתתפות העצמית. )

קת זקנים במעונות מבדיקת סעיפי אחזקת ילדים בפנימיות ואחז .23

נמצא כי על המועצה היה לגבות השתתפות עצמית במהלך שנת 

ממטופלים בגין השמות, אולם בפועל ₪ א'  215בסך של כ  2015

בלבד. כלומר, נמצא כי המועצה גבתה ₪ א'  84גבתה סך של כ 

פחות ממחצית הסכום הנדרש בגין ההשתתפות העצמית של 

 (3.5המטופלים. )

נוהל כלשהו או ממשק עבודה מסודר וממוכן בין  במועצה לא קיים .24

עובדת הזכאות במחלקה לבין מחלקת גביה. כך, עדכון בקשר עם 

מטופלים חדשים מועבר בפתק למחלקת הגביה, ולעתים אף 

באיחור של חודשים. במידה שפתק זה לא מועבר למחלקת גביה, 

הרי שמחלקת הגבייה כלל לא "פותחת תיק" בעבור המטופל, 

לקה כלל אינה מעודכנת כי הלכה למעשה קיים חוב בגינו.  והמח

(3.5) 

 ארגון וניהול
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על אף מורכבותם של תהליך ההשמה במסגרות ותהליך קבלת  .25

ההחזרים ממשרד הרווחה בגין כוח אדם, לא נמצאו נהלים 

עירוניים  המסדירים אותם במלואם, באופן שיגדיר )מעבר 

להיבטים המקצועיים המפורטים בתע"ס( את תהליכי העבודה 

התפעוליים בתוך המועצה, לרבות תהליכי מילוי טפסי ההשמה 

הדיווח למשרד הרווחה, בדיקת החריגים, קביעת לו"ז וחלוקת ו

אחריות בהתאם, מנגנוני בקרה פנימיים שיבטיחו את תיקון 

החריגים במועד וקבלת מלוא התשלומים המגיעים ממשרד 

 (4.2הרווחה. )

במועצה לא נמצא תיעוד לכך שנערך הליך של השוואת מחירים בין  .26

ועצה, לבין גורמים נוספים. ההצעה של חברת "שחף", המייעצת למ

(4.4.1) 

כמו כן, לא נערך חוזה התקשרות בין המועצה לבין חברת "שחף",   .27

החתום על ידי מורשי החתימה של הצדדים. אלא, ההתקשרות 

)עלות ₪  5,500נעשתה בהתבסס על הצעת המחיר החודשית בסך 

שהוגשה על ידי חברת "שחף" ביום ₪( א'  66שנתית בסך כ 

14.4.15 .(4.4.1) 

על אף שהיועץ מטעם חברת "שחף" ערך בדיקות רבות וניכר כי  .28

במהלך התקופה המבוקרת ניתנה תמיכה שוטפת על ידי היועץ 

לגורמים הרלוונטיים במועצה, הרי שבמועצה לא נמצא תיעוד לכך 

וכן  2016-2015בדמות דו"חות ביקורת שנערכו על ידי היועץ לשנים 

להצעת המחיר.  1כאמור בסעיף לא נמצאו דו"חות רבעוניים 

(4.4.2) 

על אף שהיועץ מטעם חברת שחף קיים פגישות עבודה רבות  .29

ושוטפות, הרי שבמועצה לא נמצא תיעוד מסודר לפגישות עבודה 

בין היועץ לגזבר, ובהתאם, לא נמצא תיעוד באשר לפעולות אותן 

על היועץ לבצע. היעדר תיעוד שכזה יקשה על המעקב והבקרה 

 (4.4.2ודת היועץ, ויפגע ביעילות העבודה ושקיפותה. )אחר עב
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במועצה לא נמצאה תוכנית עבודה שנתית מפורטת באשר לפעולות  .30

ולבדיקות אותן על היועץ לבצע. כך, לדוגמה, לא נקבע מהן 

הבדיקות שיש לערוך באשר להחזרים המתקבלים ממשרד הרווחה 

לאחזקת בגין עובדים,  מהן הבדיקות אותן יש לערוך באשר 

 (4.4.2חניכים, מהן הבדיקות הנדרשות בנושא גבייה. )

היועץ לא נדרש לבצע בדיקות ממוכנות בסיסיות כגון הצלבה של  .31

נתונים מול מערכת "מימד", בדיקות אשר הכרחיות לצורך וידוא 

שייכות מטופלים למועצה, שיוך אשר מחייב את המועצה לשאת 

 (4.4.2בתשלום בגינם. )

של היועץ, לא נמצא תיעוד לבדיקות אחר כל  במסגרת הבקרות .32

סמלי השכר )אחוז ההשתתפות של משרד הרווחה בעלות העובדים 

הייעודיים )עובדים במימון המשרד((, וזאת על מנת להציג בפני 

המועצה את העלויות הנוספות בהן היא נושאת בתשלום שכר 

 (4.4.2העובדים.  )

ת תשלומים בגין אחזקת היועץ לא נדרש לבצע בדיקות בנושא גביי .33

חניכים במוסדות, למרות שלנושא משמעות כספית למועצה. 

(4.4.2) 

הממשק בין מערכת הרווחה למערכת הגבייה אינו ממוחשב ולכן  .34

עדכון המערכות והשוואה ביניהם במידת הצורך יכולה להתבצע 

באופן ידני בלבד, וכתוצאה מכך עלולים להיגרם להפסדים כספיים 

 (4.5חוסר עדכניות של מערכת הגביה. )למועצה עקב 

במועצה לא מבוצעת בקרה תקופתית באמצעות הצלבת הנתונים  .35

בין מערכת מס"ר לבין מערכת מרשם תושבים ומערכת הגבייה, 

וזאת לצורך איתור חריגים. כלומר, המועצה לא מפקחת ולא 

 (4.5מנצלת את מלוא המידע העומד לרשותה במערכות השונות. )
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 המלצות - פרק ג'

 תקן מול איוש כוח אדם במחלקת הרווחה

לפעול בעדיפות לאיוש מלוא התקנים הייעודיים על פני התקנים  .1

העירוניים. )כלומר, ככל שיותר עובדים ישויכו לתקנים יעודים, 

 המועצה תקבל יותר כסף מהמשרד(.

לבקש מהמשרד תשובה בכתב לגבי אופן החישוב של התקנים על  .2

 מנת לוודא כי הוא תואם לאמות המידה להן היה מחויב. 

במידה שאכן יש התאמה כזו, יש להגיש בקשה מנומקת בכתב,  .3

המפרטת את הצורך בהגדלת תקנים בהתאם לצרכים הגדלים של 

התקנים המועצה. )יצוין כי כיום קיימת ועדה הבוחנת את נושא 

 לרשויות המקומיות(.

לבצע בחינה מקצועית באשר לנחיצות כלל היקף המשרה באשר  .4

לעובדים אשר לא מתקבל בגינם החזר ממשרד הרווחה בגין מלוא 

משרתם, ובמידה שנמצא כי אכן משרתם נחוצה, לקבל את אישור 

 הנהלת המועצה.

 השתתפות משרד הרווחה בעלות העובדים הייעודיים

יבות לפערים בין נתוני המועצה לנתוני משרד הרווחה לבחון את הס .5

 במרכיבי השכר השונים, ולקבוע תכנית פעולה כנגזר מהבדיקה. 

לערוך באופן שוטף בקרה ופיקוח על הנתונים המדווחים למשרד  .6

 הרווחה.

לבצע בחינה מעמיקה של גובה תשלומי אחזקת הרכב לעובדי  .7

קף שמוכר על ידי מחלקת הרווחה בהשוואה לצרכים בפועל ולהי

משרד הרווחה. )הביקורת מזכירה שאחזקת רכב מיועדת לכיסוי 

 נסיעות בתפקיד(.  

לפנות למשרד הרווחה כדי שיתקנו את התשלומים בגין קצובת  .8

 נסיעה.

לבצע בחינה של צרכי שעות הנוספות ושעות הכוננות הנדרשות  .9

 למחלקת הרווחה ולהגדיר כללים לתכנון והקצאתם.
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דיווח פקידי סעד למשרד הרווחה כדי שישתתפו להקפיד על  .10

 בעלויות שעות הכוננות שלהם.

 התחשבנות בגין השמות מטופלים במסגרות

עובדת הזכאות של המחלקה תפיק דוח תקופתי של כל הנתונים  .11

השגויים, ותבצע בקרה כי כל השגיאות תוקנו וכי אין שגיאות 

אחת לרבעון מהותיות החוזרות על עצמן. מנהלת המחלקה תסקור 

את כלל השגויים על מנת לחדד הנחיות ולהפיק לקחים לעובדת 

 הזכאות.

לפנות לרשויות מקומיות אחרות בדרישה להחזר כספי לגבי חיובי  .12

המועצה בהשמות ילדים שאינם משתייכים ליישוב, אלא ליישובים 

האחרים על פי מבחני תקנות שירותי הסעד )טיפול בנזקקים( 

 .1986 –תשמ"ו 

ריך את העובדים הסוציאליים בדבר חשיבות העדכון המיידי להד .13

לגבי שינוי כתובתם של המטופלים ומשפחותיהם, ולערוך בקרה 

 שוטפת על שינויים אלה.

לערוך בקרה שוטפת על ניצול תקציבי ההשמות שהקצה משרד  .14

הרווחה למועצה על מנת להימנע מאי ניצול מלוא התקציב שניתן 

להבדיל, מחריגה מתקציבים אלו. כאשר על ידי משרד הרווחה, ו

יש להגיש  –מסתמן צורך בחריגה מהתקציב שהקצה המשרד 

 בקשה מנומקת להגדלתו.

לערוך בקרה תקופתית על מצב החובות )ההשתתפות העצמית של  .15

 המטופלים( והפעולות שננקטו לגביית חובות אלה.

לערוך ישיבות תקופתיות משותפות למחלקת הרווחה, מחלקת  .16

הגבייה וגזבר הרשות עם יועמ"ש המועצה לצורך קבלת החלטות 

 בדרכי הטיפול לגביית ההשתתפות העצמית של המטופלים אלו.

ליצור נוהל עבודה מסודר באשר לאופן "פתיחת תיק" במחלקת  .17

 הגביה בגין מטופל.
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 ארגון וניהול

לגבש נהלי עבודה שיסדירו את שלבי העבודה, מנגנוני הבקרה  .18

האחריות בנושא, בין המחלקות השונות במועצה ומול וחלוקת 

 משרד הרווחה.

לבצע מהלך תחרותי לבחירת יועץ למועצה בתחום הרווחה,  .19

 ולחתום על הסכם התקשרות עם הזוכה בהתאם.

לדרוש מן היועץ קבלת תוצרים שונים וסדורים בהתאם  .20

להתחייבות החברה במסמך הצעת המחיר. כגון: דו"חות חודשיים 

 יים, דו"חות ביקורת, הצלבות ובדיקות אותן ערך.ורבעונ

לקיים פגישות עבודה שוטפות, סדורות ומתועדות, בין גזבר  .21

המועצה והחשב המלווה לבין היועץ ולהנחות את היועץ לערוך 

 סיכומי פגישות ומשימות לטיפול לעתיד לבוא. 

לבצע בדיקות ממוכנות ולהצליב נתונים בין המערכות השונות ובין  .22

ני השכר המשולם על ידי המועצה לבין נתוני השכר המוכרים נתו

על ידי משרד הרווחה, וזאת על מנת לוודא כי ההחזרים 

המתקבלים מן המשרד נכונים, ועל מנת לקבל תמונה שלמה 

 ומלאה בדבר העלויות בהן נושאת המועצה, וסיבותיהן. 

לקבוע תוכניות עבודה סדורות ליועץ המועצה בדבר התוצרים  .23

 תם עליו לספק לגורמים השונים במועצה.או

ליצור ממשקים ממוחשבים בין המערכות המשמשות את מחלקת  .24

 הרווחה ומחלקת הגבייה.

לבצע בקרה תקופתית באמצעות הצלבת נתונים בין המערכות;  .25

 לדוגמה: הצלבת נתוני מושמים במס"ר לנתוני מרשם התושבים. 
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 פירוט ממצאים -פרק ד' 

 

 כוח אדם במחלקת הרווחהתקן מול איוש  .1

 

 

 כללי  .1.1

מדריך משרד הרווחה בנושא "תקצוב בשירותי רווחה" קובע כדלקמן:  

 ממומנות בתחום, לאומית ממדיניות נגזר הרווחה נושא "בהיות

 1.2. על פי סעיף הרווחה" משרד על ידי 75% - בכ השוטפות הפעולות

 לתע"ס: 2.7להוראה מס' 

לשירותים חברתיים ברשויות "מעסיקתם של עובדי מחלקות 

המקומיות הינה הרשות המקומית. שכרם משולם על ידי הרשויות 

המקומיות, כאשר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעביר 

מתשלומי שכר, תנאים נלווים ותנאים  75%השתתפותו לרשו"מ 

סוציאליים, כפוף למבנה הארגוני המאושר על ידי המשרד, מספר 

ל ידי המשרד, הסכמי שכר כפי שנחתמו ע"י המשרות שהוקצו ע

הממשלה עם ארגוני העובדים, הוראות תע"ס בהתאמה ומופיעים 

 בדו"ח החודשי של המשרד".

משכר עובדי  75% -מהמדריך עולה כי משרד הרווחה אמור להשתתף ב

הרווחה ברשות המקומית, כאשר ההתחשבנות עם משרד הרווחה 

שות המקומית, על פי מספר מתנהלת על בסיס התקינה שאישר לר

העובדים המועסקים בפועל בתקינה האמורה, ובהתאמה להסכמי 

 השכר שנקבעו לכל תפקיד.  

התקנים שאישר משרד הרווחה למועצה, ושבעלויות שכרם הוא 

תקני עובדי רווחה עירוניים  "תקנים ייעודיים".משתתף יכונו להלן: 
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"תקנים הלן: שמשרד הרווחה לא משתתף בעלות שכרם יכונו ל

 עירוניים".
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הטבלה שלהלן מפרטת נתונים אודות עלות שכר העובדים במחלקה 
, וכן אודות תשלומי 2016ובחודש ינואר  2015בחודש דצמבר 

 ההשתתפות של משרד הרווחה בגין עובדים אלה בחודשים האמורים: 

חודש  מס"ד
 בדיקה

שכר 
עובדי 

המחלקה 
 בש"ח

השתתפו
ת משרד 
הרווחה 
בשכר 
עובדי 

המחלקה 
 בש"ח

אחוז 
השתתפו
ת משרד 
 הרווחה

סכום 
המימון 
העירונ

י מתוך 
סך 

 השכר

אחוז 
השתתפות 

 המועצה

דצמבר  1
2015 

159,517 
)סכום 
 תשלום(

107 ,
 ברוטו

68% 51,648 32% 

ינואר  2
2016 

159,325 
)סכום 
 תשלום(

117,513  
 ברוטו

74% 41,812 26% 

 

מהשכר   68%מהטבלה ניתן לראות כי משרד הרווחה נשא במימון של כ 

. זאת על אף 2016מהשכר בחודש ינואר  74%-, וב2015בחודש דצמבר 

 75%שעל פי מדריך משרד הרווחה, המשרד אמור להשתתף בסך של 

-מעלויות השכר של עובדי לשכות הרווחה, והמועצה צריכה לשאת ב

שיעור מימון עירוני הגבוה מן הנדרש  מעלויות שכר אלה בלבד. 25%

 עשוי לנבוע משתי סיבות: 

מימון נמוך יחסית של עלות תקנים הייעודיים )שמשרד הרווחה  .א

מכיר בהם( בשל אי הכרה של משרד הרווחה במלוא עלות 

 השכר ורכיביו. 

קיום תקנים עירוניים במחלקה )תקנים במימון עירוני מלא(,  .ב

 ם ואינו משתתף במימונם.  שמשרד הרווחה אינו מכיר בה

 

 הביקורת ניתחה את הנתונים ולהלן יוצגו הממצאים.
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 תקני כוח אדם רווחה .1.2

"המשרד מקצה משרות על פי לתע"ס:  2.7להוראה מס'  2על פי סעיף 

 16.2. הוראת תע"ס מס' "16.2.37אמות המידה המפורסמות בהוראה 

קובעת נוסחה להקצאת תקני כוח אדם על ידי משרד הרווחה לרשויות 

המקומיות, המשקללת משתנים רבים כגון מספר התיקים בטיפול 

אקונומית ביישוב, אינטנסיביות הטיפול -הרשות, נתוני רמה סוציו

וכד'. תקנים מעבר לתקנים שהקצה משרד הרווחה ממומנים על ידי 

 המקומית במלואם.   הרשות

"פניה לשינוי לתע"ס קובע כי:  2.9להוראה מס'  3בנוסף לכך, סעיף 

תקן במחלקה תוגש על ידי הרשות המקומית למחוז שבתחום שיפוטו 

היא נמצאת, ע"ג טפסים המיועדים לכך...הטופס יוגש בשלושה 

   העתקים...פנייה כנ"ל תוגש למחוז בהתאם לצרכי המחלקה".

, 12/15חודשים:  3ה את תקני כוח האדם במדגם של הביקורת בחנ

1/16 ,6/16. 

מהבדיקה נמצא כי  המועצה לא מיצתה את מלוא ההכנסות המגיעות 

 לה ממשרד הרווחה בגין כוח אדם וכתוצאה מכך נגרם לה הפסד כספי:  

המועצה לא איישה את מלוא  2016ויוני  2016בחודש ינואר  .א

ואיוש  9.06 –התקנים הייעודיים המאושרים לה )בינואר: תקן 

(, ולו הייתה עושה כן היה 8.23ואיוש  9.39; ביוני: תקן  8.48

באפשרותה לקבל בגינם השתתפות בשכר ממשרד הרווחה בגובה 

 משכרם.  75%

היה קיים תקן  2016דש ינואר והן בחו 2015הן בחודש דצמבר  .ב

(. בחודש יוני התקן העירוני המאוייש אף 1.28עירוני ולא ייעודי )

. לו היתה המועצה מסבה תקן זה לתקן ייעודי, 2.15עמד על 

 יכולה היתה לקבל בגינו השתתפות בשכר ממשרד הרווחה.

                                                           
37
, והיא מחליפה הנחיה 1.4.2008, נקבעה בתאריך 16.2הוראת תע"ס מס'  

 .2007קודמת משנת 
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בהתייחסותה לטיוטת דו"ח הביקורת, מסרה מנהלת המחלקה כי 

 נובע מעזיבת עובדת הזכאות. 2015וני הפער בחודש י

 לחודשים במחלקה התקנים מספר אודות נתוניםהטבלה שלהלן מפרטת 

 משרד"חות בדו מופיעיםש כפי, 2016 ויוני, 2016 ינואר, 2015 דצמבר

 :הרווחה

חודש  מס"ד
 הבדיקה

מספר 
תקנים 

מאוישים 
 במועצה

מספר 
תקנים 

ייעודיים 
 מאושרים

מספר 
תקנים 

ייעודיים 
מאויישי

 ם

מספר 
תקנים 

עירוניים 
מאוישי

ם 
 עודפים

דצמבר  1
2015 

8.38+1.28=
9.66  

8.38 8.38 1.28 

ינואר  2
2016 

8.48+1.28=
9.76  

9.06 8.48 1.28 

 2.15 8.23 9.39 10.38  2016יוני  3

 

במחלקה לא קיים תיעוד בדבר בקשות ממשרד הרווחה להגדלת תקני 

מסרה לביקורת כי בקשות להגדלת כח האדם. מנהלת מחלקת הרווחה 

כוח אדם נמסרות בעל פה באופן שוטף, אולם הן לא מועלות על הכתב. 

כמו כן, היא מסרה לביקורת כי במהלך פגישה שנערכת עם נציגת 

משרד הרווחה הועלתה בע"פ שוב בקשה זו, ונדחתה על ידי הנציגה, 

 כאשר, הדבר בא לידי ביטוי בסיכום הפגישה שנרשם. סיכום

 הפגישה לא הוצגה בפני הביקורת.

 בהתייחסותה לטיוטת הדוח, מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי

הומלץ על הסבת תקנים לתקנים יעודיים וכו' זה לא אפשרי תקני 

 משרד הרווחה צבועים ולא ניתן להעביר מתחום לתחום. 
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הביקורת ערכה הצלבה לשם איתור עובדים המקבלים שכר מן המועצה 

ואינם מדווחים למשרד הרווחה; נמצא כי למעט עובדים המועסקים 

, נמצא עובד מחלקה אשר הועסק על ידי 38במסגרת תקציבי פעולה

המועצה, ולא דווח למשרד הרווחה במסגרת דוח המצבה. יוער כי 

 3רד הרווחה במסגרת קוד פעולה העובד דווח למש 2016בחודש יוני 

נוספים במימון  10%, ו 90%)ע"ח הרשות( באשר להיקף משרה של 

 משרד הרווחה. 

נמצאו עובדים המועסקים במסגרת תקציבי פעולות, אשר היקף  .א

העסקתם הינו גבוה מההיקף הממומן על ידי משרד הרווחה. יודגש 

קנים כי העסקה במסגרת תקציבי פעולה הינה העסקה מעבר לת

( להלן פרטי 2.1היעודיים והעירוניים של המחלקה )ראו סעיף 

ממשרתה ממומנת על  50%: עובדת א' 2016העובדים נכון למרס 

משכרה  33%משרד הרווחה מממן –ידי המועצה בלבד; עובדת ב' 

משכרה ממומן על ידי  67%במסגרת תקציבי פעולה, ויתר 

 המועצה.  

ידי משרד הרווחה, אולם  נמצאו שלושה עובדים המוכרים על .ב

 בהיקף משרה קטן מהיקף משרתם בפועל במועצה. 

 

  

                                                           
38
תקציב הניתן על ידי המשרד לביצוע פעולה ספציפית, כגון,  –תקציבי פעולה  

בית חם לנערות, מועדון חברתי לזקנים, מועדון ניצולי שואה ועוד. בדצמבר 
 היו כחמישה עובדים במסגרת תקציבי פעולה.  2015
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 ההשתתפות של משרד הרווחה בעלות העובדים הייעודיים  .2

 

 

 כללי .2.1

השתתפות משרד הרווחה בעלויות השכר של התקנים הייעודיים, 

מותנית בדיווח חודשי של המחלקה )באמצעות עובדת הזכאות( למשרד 

הרווחה על קליטת עובדים חדשים ושינויים בהעסקה לגבי כל אחד 

מהעובדים המאיישים תקנים ייעודיים )בהם משתתף המשרד(, ולגבי 

 עובדים אלה. כל רכיב מרכיבי השכר המשולם ל

הביקורת ערכה השוואה בין נתוני חלק מרכיבי ותוספות השכר בהם 

)ושמהם משרד הרווחה מנכה  2015הכיר משרד הרווחה בחודש דצמבר 

( בעבור כלל העובדים הייעודיים, 25%את חלקו של המועצה בשיעור 

 לבין נתוני תוספות ורכיבי השכר ששילמה המועצה לעובד באותו חודש.

 

)סמלי השכר  2015הביקורת ערכה בדיקה על סמלי שכר חודש דצמבר 

אשר נבחרו לבדיקה הם הסמלים המרכזיים הבאים: שכר משולב, 

אחזקת רכב, קצובת נסיעות, שעות נוספות, שעות כוננות ותוספת 

 מעונות(. 

 

תשלומי המועצה לעובדי המחלקה  ברכיבי השכר  2015בדצמבר 

מהסכום שמוכר על ידי משרד ₪  23,647 -שנבדקו היו גבוהים ב

בהנחת ₪ אלף,  283 -הרווחה )במונחים שנתיים זה מסתכם לכ

 לינאריות(.

 

הטבלה שלהלן מפרטת את הסכומים ששולמו על ידי המועצה 

והסכומים המוכרים על ידי משרד הרווחה בגין רכיבי השכר שנבדקו 

 , ואת האומדן השנתי שהם מגלמים:2015בחודש דצמבר 
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הסכום  תיאור רכיב שכר מס"ד
ששולם 
על ידי 

המועצה 
בחודש 
דצמבר 

2015 
)₪( 

הסכום 
המוכר 
על ידי 
משרד 

הרווחה 
בחודש 
דצמבר 

2015 
)₪( 

הפרש 
חודש 

דצמבר 
)₪( 

אומדן 
הפרש 
 שנתי
)שכר 

דצמבר 
*12) 

)₪( 

 182,016 15,168 35,284 50,452 שכר משולב 1
 61,416 5,118 5,672 10,790  אחזקת רכב     2

 13,404 1,117 2,031 3,148 קצובת נסיעות    3
 11,856- 988- 4,677 3,689 שעות נוספות 4
 34,728 2,894 1,164 4,058 כוננות 5
 4,056 338 528 866 תוספת מעונות   6
 283,764 23,647 49,356 73,003 סה"כ  7

 

 בהמשך יפורטו רכיבי השכר השונים.

בהתייחסות לטיוטת הדוח, חשבת השכר מסרה לביקורת כי לצערה 

הרב, למרות שנוכחה בלא מעט פגישות בעניין עובדי הרווחה, ושם 

הובהר כי מחלקת הרווחה, לרבות עובדת הזכאות, אינם מדווחים 

דיווח נכון על העו"ס, מה שיוצר פער בין זכאותם ע"פ חוק לתנאי שכר 

צב בפועל; נקודה חשובה נוספת, היא לבין מה שמשרד הרווחה מתק

שגם בעבר הובהר למחלקת הרווחה כי אם חלו שינויים בדיווח למשרד 

הרווחה בגין שכרם של העובדים, הרי שחלה חובה להעביר עותק 

 מהדיווח לכח אדם, על מנת שיותאם שכר העובדים. 

מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי בהתייחסות לטיוטת הדוח, 

בתחום הזכאות יבדקו ויתוקנו טרם הספקנו לבדוק. כמו כן, טעויות "

עובדת זכאות התחלפה במשך השנה והגיעה עובדת מיומנת אני 

מאמינה שמספר טעויות הזכאות יפחתו משמעותית ומתבצע תיקון 

 הליקויים מהעבר".
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 שכר משולב ודרוג דרגה .2.2

בשם "שכר  תוספת הוותקו שכר היסודבמגזר הציבורי קרוי סכומם של 

טבלאות השכר  משולב". השכר המשולב הוא פונקציה של הוותק, ולכן

המשולב שמתפרסמות מפעם לפעם כוללות שורות רבות לכל דרגה, 

שורה לכל שנת ותק אפשרית, מאפס שנות ותק )אז יקבל העובד רק 

שנה(. יוער כי משרד  19) שיא הוותקשכר יסוד ללא תוספת ותק( ועד ל

הרווחה משלם את השכר המשולב על פי דרוג ודרגת העובד. כלומר, 

דיווח למשרד הרווחה על דרוג ודרגה המתאימים לדרוג ודרגה המשולם 

בפועל על ידי המועצה עשוי לצמצם את הפערים בתשלומי השכר 

 המשולב. 

הביקורת השוותה בין השכר המשולב המוכר על ידי משרד הרווחה 

לבין שכר היסוד והוותק אשר משלמת המועצה לעובדים בפועל )שניהם 

כמו כן, הביקורת השוותה גם בין הדרוג דרגה מהווים שכר בסיס(. 

שבמצבת העובדים מטעם משרד הרווחה, ובין הדרוג דרגה המופיעים 

 במצבת העובדים במועצה. 

שכר היסוד שהמועצה שילמה לעובדי המחלקה  2015בחודש דצמבר 

מהשכר המשולב המוכר ע"י המשרד. ₪ אלף  15 -היה גבוה בכ

חודשים(, ההפרש לגבי עובדי המחלקה  12באומדן שנתי לינארי )

 בהם משרד הרווחה אינו מכיר.₪ אלפי  180 -מגיע לכ

 

  

https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/בסיס-ידע/מילון-לתנאי-עבודה/ש/שכר-יסוד/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/בסיס-ידע/מילון-לתנאי-עבודה/ת/תוספת-ותק/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/בסיס-ידע/מילון-לתנאי-עבודה/ש/שיא-הוותק/
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 ב: הטבלה שלהן מרכזת את הבדיקות בדבר השכר המשול

 

ההפרש נובע בין היתר מפערי דיווח של הדירוג והדרגה של העובדים 

 למשרד הרווחה )בשני הכיוונים(:

מדווחת למשרד הרווחה בדרגה הנמוכה יותר  10עובדת מס'  .א

מדרגתה המדווחת במועצה, שעה שהדרגה המקסימלית 

המאושרת במשרד הרווחה תואמת את דרגתה במועצה. כלומר, 

לו היתה מדווחת בהתאם לדרגתה, המועצה היתה מקבלת בגינה 

 סכום גבוה יותר. 

ות, אשר שתיהן מדווחת למשרד הרווחה בשתי דרג 3עובדת מס'  .ב

אינן תואמות את דרגתה במועצה. כך, מצד אחד המשרד מעביר 

תפקיד  מס"ד
 העובד

שכר משולב 
המוכר על 
ידי משרד 
 –הרווחה ב 

₪ 

שכר משולב 
המשולם על 
ידי המועצה 

 ₪ –ב 

הפרש 
 ₪ -ב

הפרש 
 באחוזים

עו"ס  1
 2,303 5,040 2,737 משפחה

46% 

עו"ס  2
 1,042 2,965 1,923 משפחה

35% 

עו"ס  3
 314 4,076 3,762 משפחה

8% 

עובד  4
 517 1,799 1,282 שכונתי

29% 

עובד מנהל  5
 1,495 4,936 3,441 וזכאות

30% 

 22% 1,410 6,521 5,111 מנהלת 6

 82% 3,447 4,223 776 מזכירה 7

עובד נוער  8
 219 4,409 4,190 וצעירים

5% 

עו"ס  9
 1,253 6,121 4,868 משפחה

20% 

עו"ס  10
 1,771 4,510 2,739 משפחה

39% 

עו"ס  11
 1,397 5,852 4,455 משפחה

24% 

12  35,284 50,452 15,168 30% 
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בגינה סכום ביתר, ומן הצד השני, דרגתה המדווחת למשרד 

ודרגתה בפועל במועצה גבוהות מן הדרגה המקסימלית 

 המאושרת, כך שלטעות זו אין משמעות כספית. 

מדווחת למשרד הרווחה בדרגה הנמוכה יותר  4עובדת מס'  .ג

דרגתה המדווחת במועצה. אולם, כיון שהדרגה המקסימלית מ

המאושרת במשרד הרווחה נמוכה יותר מדרגתה בפועל, אין לכך 

 משמעות כספית. 

מדווחת למשרד הרווחה בדרגה הגבוהה יותר מן  8עובדת מס'  .ד

הדרגה המדווחת במועצה. כלומר, משרד הרווחה מעביר בגינה 

 סכום הגבוה יתר על המידה. 

משרה,  25%מוכרת על ידי משרד הרווחה רק ב  7מס'  עובדת .ה

 ויתר משרתה ממומנת על ידי המועצה. 

 הטבלה שלהן המרכזות הבדיקות בדבר דירוג/דרגה: 

מקסימום  דרוג מס"ד
דרגה 

מאושרת 
לפי 

משרד 
 הרווחה

דרגה 
מדווחת 
למשרד 

לפי 
דו"ח 
משרד 
 הרווחה

דרגה 
מעודכנת 
במועצה 

לפי 
קובץ 

משאבי 
 אנוש

 הערות

1 
 עו"ס

4עו"ס ח 4 4  
מדווחת בשתי 

 דרגות שונות
3 3     

3עו"ס ט  3 4 עו"ס 2  תקין 
3 

 עו"ס
6עו"ס ו  7 7  

מדווחת בשתי 
 דרגות שונות

קובץ המועצה 
אינו תואם את 
 הדיווח למשרד

4 5     
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מקסימום  דרוג מס"ד
דרגה 

מאושרת 
לפי 

משרד 
 הרווחה

דרגה 
מדווחת 
למשרד 

לפי 
דו"ח 
משרד 
 הרווחה

דרגה 
מעודכנת 
במועצה 

לפי 
קובץ 

משאבי 
 אנוש

 הערות

 

 +8 5 7 7 אחיד

מדווחת 
במועצה 

בדרגה גבוהה 
יותר מהדרגה 

המדווחת 
למשרד. אולם 
אין משמעות 
כספית כיון 

שהדרגה 
המקסימלית 

המאושרת 
נמוכה  יותר 
 מהדרגה בפועל

4 

 +9 5 +9 9 אחיד

הדרגה 
במועצה 
והדרגה 

המדווחת 
גבוהה 

ממקסימום 
הדרגה 

 המאושרת
6עו"ס ו  6 8 עו"ס 5  תקין 
6 

 אחיד
מדווחת בשתי  +8 5 +8 9

   +9 9 דרגות שונות
7 

2עו"ס י  3 3 עו"ס  

הדרגה 
המדווחת 

למשרד גבוהה 
מן הדרגה 

המדווחת 
 במועצה
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מקסימום  דרוג מס"ד
דרגה 

מאושרת 
לפי 

משרד 
 הרווחה

דרגה 
מדווחת 
למשרד 

לפי 
דו"ח 
משרד 
 הרווחה

דרגה 
מעודכנת 
במועצה 

לפי 
קובץ 

משאבי 
 אנוש

 הערות

8 

 עו"ס
 תקין  5עו"ס ז  5 3

3 5     
9 

 עו"ס

3 2 

3עו"ס ט   

מדווחת 
במועצה 

בדרגה גבוהה 
יותר מהדרגה 

המדווחת 
למשרד.מנהלת 

המחלקה 
מסרה 

לביקורת כי 
הדבר תוקן ב 

1.3.16 . 

4 2 

10 

 עו"ס

  5עו"ס ז  3 3

מדווחת       .1
במועצה 

בדרגה גבוהה 
יותר מהדרגה 

המדווחת 
 למשרד

4 4   
מדווחת       .2

בשתי דרגות 
 שונות

 

 בהתייחסות לטיוטת דוח חשבת השכר מסרה לביקורת כי:

שכרם של עובדי הרשות, לרבות העו"ס, משולם בהתאם לדירוג  .א

ודרגה ובהתאם להשכלתם, ובהתאם לחוקת העבודה, אוגדן 
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וההסכמים הקיבוציים הנחתמים מדי פעם ופעם שירות  תנאי

 במשק.

העו"ס עם השנים יוצאים להשתלמויות ומקבלים הכרה בגמולי   .ב

השתלמות, על הרשות חובה לשלם לעו"ס את גמול ההשתלמות 

 לאחר אישור הוועדה לגמול.

 m.aאם זה לתואר  העו"ס עם השנים צוברים השכלה נוספת  .ג

 ו"ס בהתאם להשכלתם.והלאה , על הרשות חובה לשלם לע

 באשר לדרגות העובדים: .ד

, כך שאין  9עובדת א', דרגתה משולמת לפי דרגת השיא + (1

 חריגה בדרגתה

, כך שאין 8עובדת ב', דרגתה משולמת לפי דרגת השיא + (2

 חריגה בדרגתה

עובדת ג', דרגתה משולמת מאז שנת , דרגתה אושרה מאז  (3

 3/99ואושרה בהתאם להסכם  1991

אבדוק בתיק  -  עובדות 2למעט  ינים, )השאר נמצאו תק (4

 האישי היסטוריה שלהן(

באשר לעובדת ששמה מופיע לאורך הביקורת, חשוב לציין כי  .ה

 75%רווחה +  25%מדובר במזכירת מחלקה ששכרה מתוקצב 

 מועצה .

בהתייחסות לטיוטת הדו"ח, מנהלת המחלקה מסרה לביקורת  כי 

שנות ותק ולא פחות,  19 משרד הרווחה אינו משלם על עובד יותר מ

כך שאין תיאום מלא בין המציאות/ השכר של העובד לתשלום המשרד 

אם העובד צעיר תשלום המשרד גבוה ואם העובד ותיק תשלום 

 המשרד נמוך יותר. 

הביקורת מקבלת את הסבר החשבת כי הרשות כפופה לחוקת 

ים העבודה, האוגדן וההסכמים הקיבוציים, כמו גם לתשלומים הנובע

מהשתלמויות והשכלת העובדים. יחד עם זאת, חלק מן הפערים בשכר 
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המוכר על ידי המשרד לשכר המשולם על ידי המועצה נובע מטעויות 

 בדיווח למשרד הרווחה. 

באשר להסברי החשבת בדבר דרגות העובדים, הרי שהביקורת לא 

קבעה כי קיימת חריגה בדרגה, אלא הצביעה על כך שבין היתר 

קיימים עובדים אשר דרגתם בפועל גבוהה מן הדרגה המקסימלית בה 

 משרד הרווחה מכיר. 

 

 תוספת תואר אקדמי  .2.3

משרד הרווחה משלם תוספת שכר בגין כל אחד מהעובדים הזכאים 

לגמול תואר אקדמי, לפי תעודות המאשרות זאת. יצוין כי משרד 

הרווחה מתנה את תוספת התואר האקדמי בקיום זיקה בין התואר 

 האקדמי לבין תפקיד העובד. 

הביקורת השוותה בין התואר המדווח למשרד הרווחה לבין התואר 

במערכת כוח האדם במועצה של העובדים המועסקים על המעודכן 

 בסיס תקן ייעודי. 

הדיווח למשרד הרווחה אודות התארים האקדמיים של העובדים 

 תואמים את הדיווח במערכת כוח האדם במועצה.

 5%המועצה שילמה לעובדת תוספת "גמול תואר  2015בחודש דצמבר 

המדובר בחריגת שכר  לביקורת נמסר כי₪.  352"(, בסך של כ 10%או 

בגינה נערך לעובדת שימוע, וכי תוספת זו בוטלה החל מחודש מרס 

2016 . 
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הטבלה שלהלן מרכזת את נושא התארים האקדמיים של עובדי 

 המחלקה:

 

 

 אחזקת רכב .2.4

לתע"ס, משרד הרווחה משלם מידי חודש תוספת  1.2לפי הוראה מס' 

" )עובדים "לעובדים המאיישים משרות עו"ס ועו"זאחזקת רכב 

 סוציאליים ועובדי זכאות(, בהתאם לחלקיות משרה. 

המועצה שילמה בגין אחזקת רכב סך הגבוה ב  2015בחודש דצמבר 

מן הסכום המוכר על ידי משרד הרווחה. כלומר, מדובר ₪  5,118

)בהנחת לינאריות( אותו משלמת ₪  61,416בסכום שנתי העומד על כ 

 המועצה ללא קבלת החזר מן המשרד. 

חושב חשבת השכר מסרה לביקורת כי הזכאות על ידי משרד הרווחה מ

באופן שונה מן הזכאות המחושבת על ידי המועצה. כך, משרד הרווחה 

תפקיד  מס"ד
 העובד

תואר 
לפי 

מצבת 
 משרד

תואר 
 לפי תקן

תואר לפי 
מצבת 
 המועצה

 2 1 2 עו"ס משפחה 1
 1 1 1 עו"ס משפחה 2
 2 1 2 עו"ס משפחה 3
 0 0 0 עובד שכונתי 4
עובד מנהל  5

 0 0 0 וזכאות
 2 1 2 מנהלת 6
 0 0 0 מזכירה 7
עובד נוער  8

 2 1 2 וצעירים
 2 1 2 עו"ס משפחה 9
 1 1 1 עו"ס משפחה 10
 1 1 1 עו"ס משפחה 11
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 1.4ק"מ כפול  550מתקצב הזכאות לאחזקת רכב לעובד סוציאלי לפי 

ואילו המועצה משלמת החזר הוצאות קבועות ועוד ק"מ ₪(,  ₪770 )

מכאן, נמצא כי בהכרח יהיה פער בין תשלום אחזקת הרכב ₪.  0.68לפי 

במסגרת זו,  לבין תשלום אחזקת הרכב על ידי המועצה.  על ידי המשרד

₪,  1,641המועצה משלמת הוצאות רכב למזכירת המחלקה בסך של 

 וזאת על אף שלא מתקבל החזר כלשהו בגינה ממשרד הרווחה. 

הטבלה שלהן מציגה סכומי אחזקת הרכב המוכרים על ידי משרד 

ה, נכון לדצמבר הרווחה, אל מול הסכומים המשולמים על ידי המועצ

2015 : 

 

 נסיעה קצובת .2.5

משרד הרווחה משלם בעבור כל אחד מהעובדים שבתקניהם הוא מכיר 

)לאו דווקא עו"ס או עו"ז( קצובה קבועה של נסיעות "באופן גלובלי 

בסכום אחיד לכולם דהיינו: עלות חופשי חודשי" )לפי מכתב מראש ענף 

תפקיד  מס"ד
 העובד

אחזקת רכב 
המשולמת 

ע"י 
המועצה 
 בש"ח 

אחזקת 
רכב 

המוכרת 
ע"י משרד 

הרווחה 
 בש"ח

היקף 
משרה 

באחוזים 
במשרד 
 הרווחה

הפרש 
תשלומים 

 בש"ח

 298 61 724 1022 עו"ס משפחה 1
 675 45 347 1022 עו"ס משפחה 2
 368 90 654 1022 עו"ס משפחה 3

4 
עובד מנהל 

 1014 100 350 1364 וזכאות
 859 100 770 1629 מנהלת 5
 1641 25 0  1641 מזכירה 6

7 
עובד נוער 

 82- 100 770 688 וצעירים
 252 100 770 1022 עו"ס משפחה 8
 159- 67 517 358 עו"ס משפחה 9

 252 100 770 1022 עו"ס משפחה 10
סה"כ   11  10790 5672 8.28 5118 
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 2015כ"א בלשכות של משרד הרווחה(.  המשרד שילם בחודש דצמבר 

 פר עובד בהתאם לחלקיות המשרה. ₪  246לפי קצובת נסיעה 

קצובת הנסיעה ששולמה לעובדים הייתה גבוהה  2015בחודש דצמבר 

מן הסכום המוכר על ידי משרד הרווחה. כלומר, מדובר ₪  963ב 

 ₪. א'  11באומדן שנתי לינארי של כ 

הביקורת מעירה כי התעריף של משרד הרווחה אינו תקין, כיון 

שמחיר ה"חופשי חודשי" בתקופה הרלוונטית באזור הרלוונטי סמל 

כפי שחישב ₪  246ולא ₪,  284"לוד, באר יעקב, נתב"ג"  היה  64

לתקן לחודש, קרי, עבור ₪  38משרד הרווחה. כך, קיים פער של כ 

 3,821לחודש, ופער של ₪  318של כ  תקנים ייעודיים קיים פער 8.38

 לשנה, אותו היה על המשרד לשלם.  ₪ 

 המועצה אינה משלמת קצובת נסיעות לחלק מעובדי המחלקה: 

לשתי עובדות סוציאליות, וזאת על אף שמשרד הרווחה מכיר  .א

 ש"ח.   277בגינן, בסך כולל של 

 ₪;  62למזכירה, על אף שמשרד הרווחה העביר בגינה סך של  .ב

בת השכר מסרה לביקורת כי קצובת הנסיעות משולמת לעובדים חש

אשר הצהירו במחלקת כח אדם על טופס נסיעות, ואילו עובד אשר לא 

 הצהיר לא שולמה בגינו קצובת נסיעות. 
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הטבלה שלהלן משווה בין קצובת הנסיעה המוכרת על ידי משרד 

יקף הרווחה, אל מול הסכום בו היה על המשרד להכיר, בהתאם לה

 המשרה של העובדים: 

אחוז  תפקיד העובד מס"ד
 משרה

קצובת 
הנסיעות 
המוכרת 

ע"י 
משרד 

הרווחה 
)₪( 

קצובת 
הנסיעות 
בה היה 

על משרד 
הרווחה 
להכיר 

בהתאם 
לאחוז 
 המשרה

 הפרש

 1- 150 151 61 עו"ס משפחה 1
 0 111 111 45 עו"ס משפחה 2
 33 221 188 90 עו"ס משפחה 3
 0 123 123 50 עובד שכונתי 4
 0 246 246 100 עובד מנהל וזכאות 5
 0 246 246 100 מנהלת 6
 1- 62 62 25 מזכירה 7
 0 246 246 100 עובד נוער וצעירים 8
 0 246 246 100 עו"ס משפחה 9

 1- 165 166 67 עו"ס משפחה 10
 0 246 246 100 עו"ס משפחה 11
 30 2061.48 2031   סה"כ  12

 

בטבלה שלעיל(, המשרד  3נמצא כי באשר לעו"ס משפחה )מס"ד 

מן הסכום בו היה עליו להכיר בהתאם ₪  33מכיר בסכום הגבוה ב 

 להיקף המשרה שלה. 

 בהתייחסותה לטיוטת הדוח, חשבת השכר מסרה לביקורת כי:
שולם לעובדים באופן  12/15בעניין קצובת הנסיעות, הרי שעד  .א

הרשות פועלת בהתאם  2016מינואר כולל ע"פ דיווח. החל 

רפורמת התחבורה הציבורית, כך שתשלום נסיעות   להנחיות

 משולם בסכום השווה לחופשי חודשי ובתעריפי הרפורמה.
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ככל   . לגבי מיה בראון,3/16-קצובת נסיעות משולמת מ לגבי א., .ב

הנראה שלא דיווחה הצהרה על תשלום קצובת נסיעות ומכאן 

  שלא שולם.

., בעבר התגוררה מחוץ לעיר ולכן שולמו לה נסיעות עד לגבי ב .ג

ככל הנראה שלא דיווחה הצהרה על  , עם המעבר לבאר יעקב3/15

  תשלום קצובת נסיעות ומכאן שלא שולם.

  

 שעות נוספות  .2.6

לחודש לרשות בגין ₪  720משרד הרווחה משלם תשלום קבוע בסך 

שעות נוספות בעבור כל אחד מהעובדים הסוציאליים ללא צורך בדיווח 

מיוחד למשרד על ביצוע השעות הנוספות בפועל. יודגש, כי התעריף 

בפועל נגזר מחלקיות המשרה של העובד. לעומת זאת, המועצה משלמת 

 ת נוספות בפועל. לעובדים עבור ביצוע שעו

אין במועצה קריטריון ברור מיהם העובדים הרשאים לבצע שעות 

נוספות, וזאת בשים לב שמשרד הרווחה מכיר בשעות נוספות לכלל 

חשבת השכר מסרה לביקורת כי חל איסור על  העובדים הסוציאליים.

תשלום שעות נוספות גלובאליות, וכי שעות נוספות משולמות בהתאם 

ווח בפועל, ובכפוף לאישור מנהלי המחלקות ולאחר מכן לביצוע ודי

הביקורת סבורה כי יש מקום לניצול מלוא אישור מנכ"ל המועצה. 

השעות הנוספות אשר מתקבל בגינן החזר ממשרד הרווחה, וזאת 

 במידה שקיים צורך לביצוע שעות נוספות אלה. 

 בגין שעות נוספות, אולם₪  4,677משרד הרווחה הכיר בסך של 

כלומר, המועצה לא ₪.  3,689המועצה שילמה בגין רכיב זה רק 

 בגין שעות נוספות שניתן היה לשלם לעובדים. ₪  988שילמה סך של 

בפועל המועצה שילמה שעות נוספות לשלוש עובדות סוציאליות בלבד: 

ולשתי עובדות סוציאליות סך של ₪,  1,458למנהלת המחלקה סך של 

  בהתאמה.₪  291ו ₪  659
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בנוסף, המועצה שילמה בגין שעות נוספות למזכירת מנהלת המחלקה, 

יצוין כי משרד הרווחה אינו מכיר בשעות הנוספות של ₪.  426בסך של 

מזכירת המחלקה. נמסר לביקורת על ידי חשבת השכר כי השעות 

הנוספות המשולמות לעובדת זו הינן בגין טיפול בפרויקט קרן הידידות, 

 ות על כך. ולביקורת אין הער

בגין שעות נוספות של עו"סית ₪  522משרד הרווחה מכיר בסך של 

בטבלה(, בעוד שהיה עליו להכיר, בהתאם לחלקיות  3משפחה )מס"ד 

 ₪.  648(, בסך של 0.9*720המשרה שלה )

הטבלה שלהלן מפרטת את שעות הנוספות של עובדי המחלקה 

 בהשוואה לתיקצוב משרד הרווחה:

תפקיד  מס"ד
 העובד

שעות 
נוספות 

המוכרות 
על ידי 
משרד 
 הרווחה
 )ש"ע(

אחוז 
משרה 
המוכר 
על ידי 
משרד 
 הרווחה

)%( 

שכר 
שאמור 
להיות 
מוכר 

כנגזרת 
מחלקיות 

 המשרה
)₪( 

שעות 
נוספות 

המשולמות 
על ידי 
 המועצה

)₪( 

 הפרש
)₪( 

עו"ס  1
 220.45 659.45 439.2 61 439 משפחה

עו"ס  2
 324- 0 324 45 324 משפחה

עו"ס  3
 552- 0 648 90 552 משפחה

עובד  4
 0 0 0 50 0 שכונתי

עובד  5
מנהל 
 0 0 0 100 0 וזכאות

 738 1,458 720 100 720 מנהלת 6
 426 426 0 25 0 מזכירה 7
עובד  8

נוער 
 428.45- 291.55 720 100 720 וצעירים

עו"ס  9
 720- 0 720 100 720 משפחה

עו"ס  10
 482- 0 482.4 67 482 משפחה

עו"ס  11
 134 854 720 100 720 משפחה
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תפקיד  מס"ד
 העובד

שעות 
נוספות 

המוכרות 
על ידי 
משרד 
 הרווחה
 )ש"ע(

אחוז 
משרה 
המוכר 
על ידי 
משרד 
 הרווחה

)%( 

שכר 
שאמור 
להיות 
מוכר 

כנגזרת 
מחלקיות 

 המשרה
)₪( 

שעות 
נוספות 

המשולמות 
על ידי 
 המועצה

)₪( 

 הפרש
)₪( 

 4677 סה"כ 12
 

4773.6 3689 -988 
בהתייחסותה לטיוטת הדו"ח, חשבת השכר מסרה לביקורת שבעניין 

השעות הנוספות, על פי דיווח משרד הרווחה, הרי שהרשות מתוקצבת 

כפי שכבר הובהר הרי   שעות נוספות לכל עו"ס במשרה מלאה. 12עבור 

שתשלום שעות נוספות הינו בכפוף לדיווח בלבד, אין תשלום שעות 

 נוספות גלובליות.

הביקורת מבקשת להבהיר כי לא קבעה שיש לשלם תשלום שעות 

נוספות גלובלי לעובדים, אלא, כי לא קיים קריטריון ברור מיהם 

העובדים הרשאים לבצע שעות נוספות, וכי הביקורת סבורה שיש 

וספות המתקבל בגינן החזר ממשרד הרווחה, וזאת מקום לנצל שעות נ

 במידה שקיים בביצוע שעות אלה צורך.  

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי 

שעות נוספות לא נבנה נוהל אולם העובדים מבצעים שעות נוספות לפי 

 הצורך.    

 

 תוספת שעות כוננות .2.7

 התע"ס, ביצוע שעות כוננות הוא חלק מתפקידם של פקידי סעד. לפי 

משרד הרווחה משתתף בהוצאות המועצה בגין עלויות שעות כוננות 

וקריאות פתע, בהתאם לדיווחי המועצה. לפי הנחיות משרד הרווחה, 

 2/3כוננות אחת שקולה לשמונה שעות עבודה, ומשולמת לפי ערך של 

  (.66%שעה לכל שעת כוננות )

 משרד  הרווחה קבע כי השתתפותו בהוצאות הכוננות תהא כדלקמן:
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פקידי סעד )חוק סדרי דין, חוק הגנה על חוסים, טיפול בבעלי  .א

 32עד ארבע כוננויות לחודש, ובסך הכול עד  -מוגבלות שכלית( 

 שעות חודשיות. 

 12עד  - 1960-פקידי סעד לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך .ב

 שעות חודשיות.  96כוננויות בחודש, ובסך הכל עד 

עוד נקבע הסכום בגין שעות אלה יועבר רק על סמך דיווח פרטני של 

 המועצה.

שעות כוננות ישולמו רק לפקידי הסעד )חוק סדרי דין, חוק הגנה על 

 מחזיקים בכתב מינוי בהתאם. חוסים, טיפול במפגרים( ה

₪  4,058בסך של  2015המועצה שילמה שעות כוננות בחודש דצמבר 

₪  1,164שעות כוננות, בעוד שמשרד הרווחה הכיר בסך של  114בגין 

שעות כוננות בלבד. הביקורת סבורה כי במידה ששעות  38בלבד, בגין 

וי פקיד הכוננות של שתי העובדות הסוציאליות המחזיקות בכתב מינ

סעד היו מדווחות במלואן, ניתן היה לקבל החזרים נוספים ממשרד 

 הרווחה. להלן פירוט:

עובדת מחזיקה בכתב מינוי מטעם משרד הרווחה כעובדת  .א

סוציאלית לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים חולי נפש 

ונעדרים( ולפי חוק ההגנה על חוסים, אולם המשרד לא ביצע 

ת הכוננות של עובדת זו. כלומר, מלוא התשלום החזר בגין שעו

בגין שעות הכוננות שלה הוטל על המועצה, שעה שניתן היה לקבל 

בגינה החזרים מן המשרד. נמסר לביקורת על ידי מנהלת 

לחודשים  2016המחלקה כי הדבר תוקן רטרואקטיבית בשנת 

 .2015נובמבר דצמבר 

ה כעובדת עובדת מחזיקה בכתב מינוי מטעם משרד הרווח .ב

סוציאלית לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, והמשרד הכיר בחלק 

משעות הכוננות המבוצעות על ידה. כלומר, המועצה שילמה 

 לעובדת זו בגין שעות כוננות אשר לא הוכרו על ידי המשרד. 
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הטבלה שלהלן המרכזת את הנתונים באשר לעובדות המחזיקות כתב 

 מינוי כנדרש: 

תוספת  מס"ד
כוננות 

המוכרת 
על ידי  
משרד 
 הרווחה

 שעות
כוננות 

המוכרות 
על ידי 
משרד 
 הרווחה

תוספת 
כוננות 

המשולמת 
על ידי 
 המועצה

שעות 
כוננות 
 במועצה

 הערות

1 

0 0 1,140.85 18.00 

נמסר לביקורת 
על ידי מנהלת 
המחלקה, כי 
הדבר תוקן 

רטרואקטיבית 
 2016בשנת 

לחודשים 
נובמבר דצמבר 

2015 

2 1164 38 2,918 96  
 סה"כ 114 4058.85 38 1164 3

 

בהתייחסות לטיוטת הדוח, חשבת השכר מסרה לביקורת  כי "בתקופת 

המנכ"לית הקודמת, הגב' אירית נתן, נתבקשתי לבדוק בין היתר את 

שעות הכוננות המדווחות במשרד הרווחה , וכך בוצע". להתייחסות 

וכתבה ששם ניתן לראות   10/2013היא צירפה דוח שכר עובדים לחודש 

כי משרד הרווחה, מדווח ומתקצב עבור העובדים הבאים )הרלוונטיים 

ולכן מאז כך שולם לעובדות   שעות. 32שעות ב' =  96לדוח(: א' = 

 שעות כוננות.

 כמו כן, היא מסרה לביקורת ש: 

עם קבלת דו"ח הביקורת, ולאור הממצאים בעניין הכוננות, היא  .א

למול עובדת הזכאות, והתברר לה כי מאז כניסתה של בדקה 

מנהלת המחלקה החדשה, הועבר דיווח שונה למשרד הרווחה. 

 שעות. 18שעות, ובעבור ב' דווחו  50בעבור א'  דווחו 

נתון זה הובא לידיעתה רק בבוקר של הפצת ההתייחסות ולצערה  .ב

אף גורם ברשות בשינויים.  במחלקת הרווחה לא דאגו ליידע
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תייחסות היא צירפה את הדיווח שהועבר למשרד הרווחה לה

 שאינו מאושר על ידי אף אחד ממורשי החתימה של הרשות.

משרד הרווחה, הרי  9/16בנוסף, היא ביקשה לציין כי ע"פ דיווח שכר 

לשעות הכוננות א + ב כפי שהיו עד  8/16-שבוצעו הפרשים רטרו מ

 . , דו"ח רלוונטי צורף להתייחסות. 9/15

בהתייחסות לטיוטת הדו"ח, מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי 

כוננות ההפך הגמור המועצה לא משלמת את מלוא שעות הכוננות "

 שניתן לקבל כיסוי ממשרד הרווחה". 

מנהלת המחלקה לא פרטה בתגובתה דבר, הביקורת מבקשת לציין כי 

יגוד ותגובתה הכוללנית עומדת בניגוד לקבוע בדו"ח הביקורת, ואף בנ

 להתייחסותה המפורטת של חשבת השכר.

 

 תוספת מעונות .2.8

לתע"ס, בנושא "השתתפות הממשלה במימון  1.2על פי הוראה מס' 

שכר עובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות", 

משרד הרווחה ישלם בגין מעונות "סכום לחודש לכל עובד/ת 

לחודש לכל המאייש/ת משרה של עו"ס ברשות המקומית. סכום 

. הסכומים מעודכנים 5עובד/ת אחר/ת שהינו אב/אם לילד עד גיל 

אוטומטית לפי הסכמי השכר )עובד זכאי לתשלום זה במידה שבת זוגו 

 אינה מקבלת התשלום(".

המועצה משלמת רכיבי "תוספת מעונות" הגבוהים מן הסכומים 

 סך 2015המוכרים על ידי המשרד.  המועצה שילמה בחודש דצמבר 

לחודש בגין מעונות מן הסכום המוכר על ידי משרד ₪  338הגבוה ב 

לשנה )על פי חישוב לינארי(. ₪  4,056הרווחה, קרי, המדובר בסך של 

כלומר, המועצה משלמת בגין רכיב שכר זה סכומים אשר לא מתקבל 

 בגינם החזר ממשרד הרווחה. 
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בוה חשבת השכר מסרה לביקורת כי המועצה אינה משלמת סכום הג

יותר מן הסכום לו זכאי העובד, ולכן יש לבדוק מדוע משרד הרווחה 

אינו משתתף בהתאם. מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי המשרד 

 2משלם תוספות על פי מרשם האוכלוסין בהתאם לגיל הילד, בגילאי 

 . 12עד  5לכלל העובדים, ולעו"ס אף לילדים בגילאי  5עד 

 
 : 2015אים באשר לחודש דצמבר הטבלה שלהלן המרכזת את הממצ

תפקיד  מס"ד
 העובד

היקף 
 משרה

מעונות 
המשולמים 

על ידי 
 המועצה

מעונות 
המוכרים 

על ידי 
משרד 
 הרווחה

מעונות 
על פי 

נספח ג' 
להוראה 

1.2 
לתע"ס 

עבור 
משרה 
 מלאה

גובה 
מעונות 
בהם על 
המשרד 
להכיר 

בהתאם 
להיקף 
 משרד

הפרש 
בין 

הסכום 
בו על 

המשרד 
להכיר 
לבין 

הסכום 
שהוכר 
 בפועל

1 
עו"ס 

 משפחה
61% 567 345 316 192 153 

2 
עו"ס 

 משפחה
45% 270 159 316 142 17 

3 
עו"ס 

 משפחה
67% 30 24 36.98 24 0 

4     866 528     170 

בהתייחסותה לטיוטת הדו"ח, מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי 

בדיקתה מול משרד הרווחה בעניין מעלה כי זהו הסכום אותו על משרד 

 הרווחה לשלם. 

בהתייחסותה לטיוטת הדו"ח, חשבת השכר מסרה לביקורת שבאשר 

לתוספת מעונות, הרי שע"פ אוגדן תנאי שירות, תוספת מעונות 

למשרה מלאה, ועוד ₪  313הינה בסך  5עד גיל  המשולמת לילד ראשון

המועצה פועלת בהתאם וש מלאה  למשרה 5בגין ילד שני עד גיל ₪  210

 להנחיות ומשלמת תוספת מעונות בהתאם לעו"ס.
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הביקורת מעירה כי יש לבחון אפוא מדוע יש פער בין הסכום בגין 

שרד המעונות המשולם על ידי המועצה לבין הסכום המוכר על ידי מ

 הרווחה. 

 התחשבנות בגין השמות מטופלים במסגרות .3

 

 

 כללי .3.1

 מטופלים במסגרות של השמה המחלקה מבצעת פעולותיה, בין

 בפנימיות ובמשפחות ילדים כגון החזקת שונים, טיפוליים ובמוסדות

מפגרים  אבות, החזקת בבתי תשושים קשישים אומנה, השמת

 משפחתונים יום, מעונות במועדוניות, נזקקים ילדים במוסדות, סידור

 במוסדות המטופלים של ההשמה בהוצאות המועצה של חלקה .ועוד

 . 75% הוא הרווחה משרד של וחלקו25% הוא לרוב 

תהליך העברת נתוני ההשמה מהמועצה למשרד הרווחה לצורך 

 קליטתם במשרד הוא כדלקמן:

בשלב הראשון, העובד הסוציאלי המטפל אחראי על קבלת  .א

 ר ההשמה בשיתוף הגורמים הרלוונטיים. ההחלטה בדב

לאחר מכן, יש למלא טופס "השמה למסגרת", להעביר אותו  .ב

לחתימות הגורמים הרלוונטיים במועצה, ולצרף את המסמכים 

 המתאימים. 

לאחר תהליך זה נשלח הטופס על צרופותיו, במשלוח ידני,  .ג

 מהמחלקה למשרד הרווחה. 

 130איש, מתוכם  644טופלים , במחלקת הרווחה מ2015נכון לדצמבר 

 מושמים במסגרות.
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הטבלה שלהלן מציגה את התפלגות ההשמות במסגרות לפי התחומים 

 : 2015השונים, נכון לחודש דצמבר 

מספר מושמים  תחום מס"ד
ע"פ דו"ח אחזקת 

חניכים נכון 
 2015לדצמבר 

 2 השרות לזקן 1

 66 ילדים ונוער 2

 21 פיגור 3

 3 שיקום ונכים 4

 5 אוטיסטים 5

 15 נשים ונערות 6

 1 שיקום נוער 7

 1 השרות לעיוור 8

רווחת הפרט  9
 1 ומשפחה

 15 נוער וצעירים 10

 130 סה"כ מושמים 11

 

 

 דוח שגויים .3.2

מדי חודש מעביר משרד הרווחה למחלקה באמצעות מערכת מס"ר, 

"דו"ח שגויים" המפרט את ההשמות שכללו חריגות מסוגים שונים 

ולכן לא נקלטו במשרד. כל עוד לא תוקנו השגויים, ההשמה אינה 

 נקלטת במשרד. 

קיימות הן שגיאות טכניות והן שגיאות מהותיות בהשמות המטופלים. 

כך, חלק מהשגיאות המצוינות בדוח הן שגיאות טכניות הנוגעות להזנת 
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תאריכים, אולם חלק מהן הינן שגיאות מהותיות שמקורן בליקוי 

  בתהליך העבודה.

דוח השגויים המפרט את ההשמות שכללו חריגות, שמועבר למחלקה 

הרווחה, כולל שגיאות מהותיות שמקורן בליקוי בתהליך ממשרד 

 העבודה. להלן דוגמאות בדבר שגיאות מהותיות:

השמות במקביל אסורות, כאשר מושם אחד מופיע בהן מספר  8 .א

 חודשים; 

השמה אחת בה מספר מושמים גבוה מהתפוסה הכללית המותרת  .ב

 במסגרת; 

 השמות בהן תוקף השמה שונה מתקופת הצו;  4 .ג

 השמות בהן התעריף אינו מתאים לגיל החוסה;  4 .ד

 השמה אחת בה תאריך גמר ההתחייבות נמוך מתאריך עזיבה; .ה

 השמות לא קיימות;  2  .ו

 השמה אחת בה חסרה חתימת גזבר.  .ז

הטבלה שלהלן מציגה פילוח סוגי השגיאות בתחום ילדים ונוער החל 

 : 2016ועד יוני  2015מינואר 

 סוג שגיאה מס"ד
מספר 
 רשומות

 8 השמה במקביל אסורה 1
 1 לא ניתן להקיש תאריך עתידי 2
מספר מושמים גבוה מהתפוסה הכללית  3

 1 המותרת במסגרת
 4 תקופת השמה שונה מתקופת הצו 4
 1 תאריך גבוה מתאריך נוכחי 5
תוקף תעריף במסגרת אינו חופף תוקף תעריף  6

 4 בהשמה
 4  התעריף אינו מתאים לגיל החוסה 7
 3 חסר תאריך שינוי השתתפות 8
 1 רטרו ללא מכתב לוועדת חריגים 9
 1 תאריך גמר התחייבות נמוך מתאריך עזיבה 10
 2 השמה לא קיימת 11
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 סוג שגיאה מס"ד
מספר 
 רשומות

בעקבות השינויים שהוקלדו גיל החוסה אינו  12
 1 מתאים

 22 חסר תאריך שינוי סעיף תקציבי 13
 1 התעריף לא הוצמד למסגרת 14
תקפה בנתוני יסוד הקלד את  זהות אינה 15

 1 הטופס המלא
 1 תאריך החלטה מאוחר לתאריך קליטה 16
 1 חסרה חתימת גזבר 17
 1 נתונים אישיים אינם זהים 18
 1 הקש שעות טיפול בחודש 19

 

לשלושה מטופלים נרשם חיוב בגין השמה בשתי מסגרות שונות 

 במקביל באותו החודש. להלן טבלה המרכזת בדיקה זו: 

 מס"ד ת.ז חודש סכום סמל מסגרת שם מסגרת

 1 1 0616 589 210450 נ.להורת אגד גיל רך

 2 1 0616 842 860226 מטב רמלה

 3 2 0416 1,494 201159 נשות חרו-מעון ענבלים

 4 2 0416 2,336 210450 נ.להורת אגד גיל רך

 5 3 0416 2,265 201159 נשות חרו-מעון ענבלים

 6 3 0416 2,336 210450 נ.להורת אגד גיל רך

 

מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי מדובר בהשמה במקביל שהינה 

תקינה וזאת לאור מהות המסגרות, כיון שמסגרת אחת הינה הדרכה 

 השנייה הינה השמה של הילד. לביקורת אין הערות.הורית, והמסגרת 

הביקורת מבקשת להדגיש כי אי טיפול בשגיאות קליטה בהקדם 

האפשרי עלול לגרום לפגיעה בשירות לתושב ולאובדן כספי למועצה 

 מהסיבות הבאות:  

כאשר התשלום של משרד הרווחה אמור להיות מועבר ישירות  .א

אי קליטת ההשמה יגרום למסגרת )בקיזוז חלקה של המועצה(, 
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לכך שהתשלום למסגרת לא יועבר במועדו, ולכן ייפגע השירות 

 לתושב. 

בנוסף לכך, עיכוב בקליטת הדיווח למשרד הרווחה על ניצול  .ב

תקציב ההשמה עלול לגרום להפחתה בתקציב/במכסת ההשמות 

 של המשרד למועצה בהמשך השנה או בשנה שלאחר מכן. 

 

 ם תושבי היישובתשלום בגין מושמים שאינ .3.3

כוללות מבחנים  1986-תקנות שירותי הסעד )טיפול בנזקקים(, תשמ"ו

לקביעת השתייכות המטופל, דהיינו לקביעת הרשות החייבת לשאת 

בהוצאות הסעד והטיפול. לרוב נושאת בעלויות ההשמה הרשות 

 שבתחום שיפוטה מתגורר המושם ו/או משפחתו. 

רשות החייבת בהוצאות הטיפול קובעת את הכללים לקביעת ה 3תקנה 

)ה(, "לא נתקיים בילד או במפגר האמור 3הסוציאלי בילד. על פי תקנה 

יישא משרד הרווחה בהוצאות הסעד או  -( 1בתקנות משנה )א( עד )ד

 .הטיפול הסוציאלי בילד"

, רשות שהגישה לאדם סעד, שבהוצאותיו חייבת לשאת 5על פי תקנה  

רשות אחרת, תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות. על 

הרשות החייבת להחזיר, תוך שלושה חודשים מקבלת הפניה, את 

 הוצאות הטיפול הסוציאלי. 

 תושבים עוזבים 3.3.1

המועצה נושאת הביקורת ביקשה לברר אם קיימים מקרים בהם 

בעלויות השמתם של מטופלים שעזבו את היישוב בתחום ילדים ונוער. 

לשם כך, הוצלב קובץ ממערכת מרשם תושבים לגבי תושבים שעזבו את 

עם נתוני קובץ שהופק ממערכת מס"ר ושהכיל  2015היישוב לפני שנת 

 תנועות חיוב בגין השמה בתחום ילדים ונוער.
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חום ילד ונוער נמצאו שישה מושמים במסגרת בדיקת המושמים בת

-בתחום זה שעזבו את היישוב ובכל זאת, המועצה חויבה בגינם ב

 (. 25%ש"ח )השתתפות המועצה בעלות ההשמה  20,320

 

 

 להלן פירוט מקרים אלה: 

סכום ששולם על ידי  מועד התשלום
משרד הרווחה לאחר 

 עזיבה
 )בש"ח(

 מס"ד תאריך עזיבה

03/15-01/16 
)*( 

35,139 
8.2.2015 

1 

03/16-06/16 9,120 23.6.2015 2 

04/16-06/16 8,364 20.12.2015 3 

04/16-06/16 8,364 20.12.2015 4 

03/16-06/16 8,418 10.2.2015 5 

03/16-06/16 11,876 23.6.2015 6 

 7 סה"כ 81,281 

חלקו של  20,320 
 (25%המועצה )

8 

כי המושם חזר להתגורר  שחף)*( נמסר על ידי היועץ מטעם חברת 

 .2016במועצה במהלך חודש ינואר 

 

 תושבים נכנסים למועצה 3.3.2

הביקורת ביקשה לברר אם קיימים מקרים בהם המועצה נושאת 

בעלויות השמתם של מטופלים בתחום ילדים ונוער שנכנסו למועצה 

, ובכל 2015, כלומר לא היו לכאורה תושבי המועצה בשנת 2016בשנת 

. לשם כך, הוצלב קובץ 2015זאת הושמו על חשבון המועצה בשנת 

עם  2016שנכנסו למועצה בשנת ממערכת מרשם תושבים לגבי תושבים 

נתוני קובץ שהופק ממערכת מס"ר ושהכיל תנועות השמה בתחום 

 . 2015ילדים ונוער, לשנת 

  



 

 הכנסות ממשרד הרווחה מיצוי – 2016/4

 

275 

 

במסגרת בדיקת המושמים בתחום ילד ונוער נמצאו שני מטופלים 

, והמועצה חויבה בגינם לפני מועד 2015שנכנסו למועצה במהלך שנת 

 (. 25%ה בעלות ההשמה )השתתפות המועצ₪  4,107כניסתם בסך 

מועד 
 התשלום

סכום 
ששולם 
על ידי 
משרד 

הרווחה 
לפני 
 כניסה

 )בש"ח(

 מס"ד תאריך כניסה

05/15 14,600 18.10.2015 1 
05/15 1,830 14.8.2015 2 
 3 סה"כ 16,430 
 4 (25%חלקו של המועצה ) 4,107 

 

 מעקב ובקרה אחר המשך תושבות 3.3.3

המועצה מממנת השמתם של אנשים שאינם כדי למנוע מצבים בהם 

 תושבי היישוב נדרש לבצע מעקב ובקרה אחר עדכונים.

במחלקה לא מבוצע באופן שיטתי מעקב ובקרה אחר המשך תושבותם 

וזכאותם של המטופלים )למשל על ידי ביצוע בדיקה תקופתית של 

נתוני המטופלים מול קובץ מרשם תושבים עדכני(, ולמעשה נסמכים 

כך רק על הקשר בין העובד הסוציאלי לבין המטופל ועל כך  לצורך

שהעובד הסוציאלי יעדכן את המשרד בדבר שינוי יישוב המגורים של 

 המטופל.  

בהתייחסותו לטיוטת דו"ח הביקורת, מנכ"ל המועצה הקודם מסר 

לביקורת כי כל החוסרים ואי ההתאמות נגרמו בשל עבודה לקויה של 

. העובדת הנ"ל לא דיווחה בזמן, 2016ה במאי עובדת הזכאות אשר פרש

החסירה דיווחים ודיווחה דיווחים שגויים וכן החסירה ימים רבים 

מהעבודה. העובדת הוזמנה מספר פעמים לשיחות בירור על חוסר 
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מקצועיות ע"י מנהלת המחלקה והוזמנה לבירור ושימוע לפיטורין אצל 

נה להעביר את כרטיס מנכ"ל המועצה. העובדת הנ"ל גם לא היתה מוכ

 הכניסה למערכת לצורך דיווח בזמן שהיא לא היתה נוכחת בעבודה. 

 

 ניצול התקציב שמשרד הרווחה הקצה לרשות .3.4

 לרשות המקומית, שיוקצה התקציב את הרווחה משרד קובע שנה מידי

השונים. בקרה על ניצול התקצוב/מכסות  הטיפול לתחומי בחלוקה

יכולה להתבצע באמצעות "דו"ח תקצוב והתחשבנות" שהמשרד מעביר 

 לרשות המקומית מדי חודש. 

 לבדוק האם לפני קבלת החלטה בעניין השמה או הוצאה אחרת, יש

לסעיף הרלוונטי. אם  בהתאם פנויים מכסה/תקציב  בחשבון קיימים

למשרד הרווחה בבקשה להגדלת  אין תקציב מספיק, יש לפנות

 המכסה/התקציב. 

אם נוצלה כל ההקצבה של משרד הרווחה לסעיף מסוים ולא הייתה  

חריגה ממנה, הסעיף הרלוונטי בדו"ח תקצוב והתחשבנות של חודש 

 דצמבר )בסוף שנה( אמור לעמוד על אפס ש"ח. 

 בקשה להגדלת תקציב  3.4.1

מחלקה לפנות למשרד במידה שמתווספים צרכים למחלקה, על ה

 הרווחה לקבלת תוספות תקציב.

המחלקה לא ביקשה ממשרד הרווחה להגדיל את התקציב  2015בשת 

בגין פעילות ספציפית, כך, עבור הסעות למעון יום שיקומי קיימת 

שאינה מתוקצבת על ידי משרד הרווחה; ועבור ₪  5,879הוצאה בסך כ 

שאינה מוכרת ₪  5,433בסך תוכנית לאומית ילד ונוער קיימת הוצאה 

על ידי משרד הרווחה. הביקורת סבורה כי היה צריך לבקש את 

 תוספת התקציב טרם ביצוע ההוצאה.

 אי ניצול תקציב הרווחה  3.4.2
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את מלוא התקציב  2015מאידך, נמצא כי המחלקה לא ניצלה בשנת 

שהוקצה לה על ידי משרד הרווחה. באופן מצטבר המועצה לא ניצלה 

מן התקציב שהוקצה לה על ידי משרד הרווחה. כך, ₪ א'  38ל כ סך ש

לדוגמה, הפעילות "תכנית עם הפנים לקהילה" תוקצבה על ידי 

אולם המועצה הוציאה במסגרת פעילות ₪, א'  53המשרד בסך של כ 

כלומר, המועצה יכולה היתה לפעול בתחום זה ולתת ₪. א'  6זו רק כ 

משרד הרווחה, אולם לא עשתה כן. שירות לתושביה באמצעות תקציב 

 יצוין כי תקציב שלא מנוצל נלקח לרשויות אחרות.

 חריגה מתקציבי משרד הרווחה 3.4.3

הוצאות המועצה גבוהות יותר מן ההקצבה השנתית  2015בשנת 

א'  8.5קרי כ ₪, א'  11מ  75%שניתנה לה על ידי משרד הרווחה בסך 

קיימת חריגה מתקציב הטבלה שלהלן מרכזת את המקרים בהם ₪. 

 משרד הרווחה:  

הקצבה  המוצר קוד מס"ד
 שנתית

הוצאה 
 מצטברת

הפסד  הפרש
מימון 

ממשרד 
 הרווחה

1 
622113 

הסעות 
למעון יום 

 שיקומי
306,345 312,224 -5,879 -4,409.25 

2 
1038400 

תוכנית 
לאומית ילד 

 ונוער
51,465 56,898 -5,433 -4,074.75 

3 
1043441 

טיפולי 
שיניים 
 לקשיש

450 600 -150 -112.5 

 סה"כ 4
 

358,260 369,722 
-

11,462 -8,597 

 

 

 השתתפות מטופלים בעלויות השמות ופעילויות .3.5

עיקר המימון להשמה במוסדות ולפעילויות מקורו במשרד הרווחה 

ובמועצה, אך בחלק מהמקרים נדרשת גם השתתפות כספית של 

המטופל או של החייבים במזונותיו. לדוגמה: הורים אמורים לשלם 
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השתתפות עצמית עבור שהות ילדיהם במעונות, במשפחות אומנה 

פות עצמית מן הלקוחות ובפנימיות יום. אי הקפדה על גביית השתת

 משמעה הפסד כספי לרשות, שכן גובה השתתפותה גדל בהתאם. 

באחריותה של עובדת הזכאות להעביר את הפרטים הנדרשים לצורך 

 גביית השתתפות עצמית למחלקת הגבייה. 

לפי דוח תקצוב והתחשבנות של משרד הרווחה, נכון לחודש דצמבר 

-בכל הסעיפים להסתכם ל הייתה צריכה השתתפות המטופלים 2015

להלן טבלה המפרטת את עיקרי התחומים בהם נדרשה ₪.  429,216

 :2015השתתפות עצמית במהלך שנת 

 

 

, 2015מבדיקת ההשתתפות העצמית שנגבתה על ידי המועצה בשנת 

הגם שעל פי דו"ח תקצוב ₪, א'  280נמצא כי המועצה גבתה סך של כ 

 429והתחשבנות של משרד הרווחה היה על המועצה לגבות סך של כ 

בלבד מגובה ההשתתפות  65%כלומר, המועצה גבתה כ ₪. א' 

 העצמית. 

קציב מרכזיים לעניין זה. להלן נתוני הביקורת בדקה שני סעיפי ת

חישוב משרד הרווחה לגובה ההשתתפות האמורה להתקבל 

 2015מהמטופלים בסעיפים אלה )לפי דו"ח תקצוב והתחשבנות דצמבר 

שנתי(, וכן נתוני גובה ההשתתפות בפועל של המטופלים בסעיפים 

 הנדונים לפי נתוני הנה"ח של המועצה. 

השתתפות צד  תחום מס"ד
 ג'

 80,610 מעון יום שיקומי לאוטיסט 1
 30,276 מעון יום טיפולי מש"ה 2
 15,360 מש"ה -הסעות למעון יום  3
 121,634 אחזקת ילדים בפנימיות 4
 22,028 טיפול בילד בקהילה 5
 94,150 אחזקת זקנים במעונות 6
 6,240 מסגרות יומיות לזקן 7
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ים בפנימיות ואחזקת זקנים במעונות, מבדיקת סעיפי אחזקת ילד

 2015נמצא כי על המועצה היה לגבות השתתפות עצמית במהלך שנת 

ממטופלים בגין השמות, אולם בפועל גבתה סך ₪ א'  215בסך של כ 

בלבד. כלומר, נמצא כי המועצה גבתה פחות ממחצית ₪ א'  84של כ 

 הסכום הנדרש בגין ההשתתפות העצמית של המטופלים. 

 

 טבלה שלהלן מציגה את תוצאות הבדיקה:ה

מספר  מוצרקוד/ מס"ד
 המטופלים

תשלום 
 מועצה

)₪( 

חישוב 
משרד 

הרווחה 
להשתתפות 

 עצמית
)₪( 

גביית 
השתתפות 

 בפועל
)₪( 

הפרש 
 בש"ח
)₪( 

1 1038410/ 
אחזקת 

ילדים 
 48,095 73,539 121,634 1,862,175 19 בפנימיות

2 1042410/ 
אחזקת 

זקנים 
 83,350 10,800 94,150 75,482 2 במעונות

 131,445 84,339 215,784 1,937,657  סה"כ  3

 

בנוסף, הביקורת ביקשה לבחון באופן אקראי תשלום ספציפי של 

ולהלן מספר מטופלים אשר לא שילמו את סכום ההשתתפות , מטופלים

 העצמית:  

גובה  תחום מס"ד
השתתפות 
ע"פ דוח 
אחזקת 
 חניכים

האם 
קיימת 
הוראת 

 קבע

האם 
בוצע 

תשלום 
 בפועל

 לא לא 785 ילד ונוער 1
 כן לא 405 אגף מש"ה 2
אזרחים  3

 לא לא 4,665 ותיקים
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במועצה לא קיים נוהל כלשהו או ממשק עבודה מסודר וממוכן בין 

עובדת הזכאות במחלקה לבין מחלקת גביה. כך, עדכון בקשר עם 

ולעתים אף באיחור מטופלים חדשים מועבר בפתק למחלקת הגביה, 

של חודשים. במידה שפתק זה לא מועבר למחלקת גביה, הרי 

שמחלקת הגבייה כלל לא "פותחת תיק" בעבור המטופל, והמחלקה 

 .כלל אינה מעודכנת כי הלכה למעשה קיים חוב בגינו

בהתייחסות לטיוטת הדוח, מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי 

המחלקה קבעה שמקבלים שירות רק לאחר שמשלמים/חותמים על 

 הוראת קבע. 
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 ארגון וניהול  .4

 

 

 כללי .4.1

מיקסום השתתפות משרד הרווחה בעלויות שכר העובדים במחלקה 

מותנית בכך שהנתונים במשרד הרווחה תואמים לנתונים שבמועצה 

אחד מהעובדים המאיישים תקנים ייעודיים ובגין כל רכיב  לגבי כל

מרכיבי השכר המשולמים. כך גם בנוגע להחזרים בגין אחזקת חניכים 

 במוסדות. 

הגורמים האחראים לנושא החזרים/תשלומים בגין שכר עובדים 

והשמות הינם גזבר המועצה, מנהלת מחלקת הרווחה, מנהלת מחלקת 

ועץ למועצה. על גורמים אלה לפעול הגבייה, עובדת הזכאות והי

בתיאום בינם, תוך ניהול והכוונת הכפופים להם, וכן לעמוד בקשר מול 

 משרד הרווחה. 

הן ממשרד הרווחה והן  –על מנת להביא למיקסום הכנסות המועצה 

על הגורמים הללו לפעול בתיאום, על פי   -בגין השתתפות מטופלים 

גשו על ידי היועץ, ישיבות עבודה נהלים, באמצעות דו"חות בקרה שיו

 הכוללות פרוטוקולים סדורים ופעולות נדרשות לביצוע. 

מנגנוני בקרה הולמים שתומכים בניהול תקציב הרווחה והתחשבנות 

מול משרד הרווחה אמורים לכלול נהלים כתובים וברורים הכוללים 

 הגדרת סמכות ואחריות ברורה של בעלי תפקידים ואת הקשר בין בעלי

 התפקידים השונים ושימוש אפקטיבי במערכות מידע.

 

 נהלי עבודה .4.2

על אף מורכבותם של תהליך ההשמה במסגרות ותהליך קבלת 

ההחזרים ממשרד הרווחה בגין כוח אדם, לא נמצאו נהלים עירוניים 
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המסדירים אותם במלואם, באופן שיגדיר )מעבר להיבטים 

המפורטים בתע"ס( את תהליכי העבודה התפעוליים המקצועיים 

בתוך המועצה, לרבות תהליכי מילוי טפסי ההשמה והדיווח למשרד 

הרווחה, בדיקת החריגים, קביעת לו"ז וחלוקת אחריות בהתאם, 

מנגנוני בקרה פנימיים שיבטיחו את תיקון החריגים במועד וקבלת 

 מלוא התשלומים המגיעים ממשרד הרווחה. 

 

 יפה בין עובדיםאי חפ .4.3

כדי שיהיה רצף עבודה חשוב שתהיה חפיפה מסודרת בין עובדים 

 שעוזבים לעובדים חדשים.

למרות שמועד עזיבתה של עובדת הזכאות במועצה היה ידוע לכל זמן 

רב, לא בוצעה חפיפה בין עובדת הזכאות שסיימה עבודתה בסוף חודש 

, לעובדת הזכאות החדשה שהחלה עבודתה בחודש יולי 2016מאי 

2016 . 

בהתייחסותו לטיוטת דו"ח הביקורת, מנכ"ל המועצה הקודם מסר 

מה מכרז פנימי וחיצוני זמן רב לפני פרישת לביקורת כי המועצה פרס

העובדת אך לא היו מתמודדים, ורק לאחר פניה לעזרה מהממונה על 

המחוז של משרד הרווחה נמצאה עובדת זמנית אשר לאחר הליך מכרזי 

 התקבלה לעבודה במועצה. 

 

ההתקשרות עם חברת שחף המייעצת למועצה ועבודת היועץ  .4.4

 בהתאם לה

רות עם חברת שחף בע"מ למתן שירותים כאמור למועצה התקש

 בתחום בקרת תקציב הרווחה.

 התקשרות עם חברת שחף 4.4.1
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חשוב להקפיד על תהליכי התקשרות מסודרים, הכוללים פניה לקבלת 

הצעות מחיר על בסיס מפרט מוגדר, בחירת ספק מועדף על פי 

 קריטריונים וחתימה על חוזה כתוב בין הצדדים.

עוד לכך שנערך הליך של השוואת מחירים בין במועצה לא נמצא תי

ההצעה של חברת "שחף" המייעצת למועצה לבין גורמים נוספים. 

בתיקים נמצאה הצעת מחיר של חברת "שחף" בלבד ולא נמצאו 

הצעות מחיר מספקים נוספים אשר מעניקים שירותי בחינת 

 התחשבנות עם משרד הרווחה. 

המועצה לבין חברת "שחף", כמו כן, לא נערך חוזה התקשרות בין 

החתום על ידי מורשי החתימה של הצדדים. אלא, ההתקשרות 

)עלות ₪  5,500נעשתה בהתבסס על הצעת המחיר החודשית בסך 

 . 14.4.15שהוגשה על ידי חברת שחף ביום ₪( א'  66שנתית בסך כ 

 עריכת בקרה על ידי חברת שחף ותיעודה 4.4.2

חף", נקבע כי היועץ יערוך דו"חות במסגרת הצעת המחיר של חברת "ש

חודשיים על הכנסות והוצאות הרווחה, יערוך מעקב תקציבי אחר 

ניצול תקציבי הרווחה, ויבצע ביקורת אחר עבודת עובדת הזכאות אחת 

 לחודש. היועץ ידווח על פעילותו לגזבר המועצה אחת לחודש. 

י על אף שהיועץ מטעם חברת "שחף" ערך בדיקות רבות וניכר כ

במהלך התקופה המבוקרת ניתנה תמיכה שוטפת על ידי היועץ 

לגורמים הרלוונטיים במועצה, הרי שבמועצה לא נמצא תיעוד לכך 

וכן  2016-2015בדמות דו"חות ביקורת שנערכו על ידי היועץ לשנים 

להצעת המחיר, ואף לא  1לא נמצאו דו"חות רבעוניים כאמור בסעיף 

 היועצת.  הוצגו לביקורת בתגובת החברה

בהתייחסותה לטיוטת הדו"ח, מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי 

כיום בודקים תשלומים במחלקת הרווחה בעזרת היועץ. בוצעה בדיקה 

 . 2016על ידי היועץ בסוף שנת 
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בהתייחסותו לטיוטת הדו"ח, היועץ מטעם חברת "שחף" מסר 

 לביקורת כי:

להצעת  1נמצאו דו"חות ביקורת ודו"חות רבעוניים כנדרש בסעיף  .א

המחיר. היועץ מפרט בתגובתו מיילים רבים אשר נשלחו על ידו 

 לגורמים שונים בעירייה. ראו נספח א'. 

הביקורת אינה חולקת על היועץ כי נעשו על ידו פעולות שונות 

ורבות לאורך תקופת הייעוץ. אלא, שהעבודה הרבה אשר נעשתה 

על ידי היועץ אינה עונה במלואה על הקבוע בהצעת המחיר מטעם 

 חברת שחף. 

על אף שהיועץ מטעם חברת "שחף" קיים פגישות עבודה רבות 

א תיעוד מסודר לפגישות עבודה ושוטפות, הרי שבמועצה לא נמצ

בין היועץ לגזבר, ובהתאם, לא נמצא תיעוד באשר לפעולות אותן 

על היועץ לבצע. היעדר תיעוד שכזה, יקשה על המעקב והבקרה 

 אחר עבודת היועץ, ויפגע ביעילות העבודה ושקיפותה. 

נמצא תיעוד מסודר לפגישות עבודה ונמצא תיעוד באשר לפעולות  .ב

 ץ לבצע: אותן על היוע

  בהתאם להנחיית הגזבר, נתקיימו פגישות עבודה שבועיות עם

 עוזרת הגזבר. 

  למנהלת  4.11.15ניתוח תקנים בקוץ אקסל הועבר בתאריך

הרווחה הגב' רותי דריהם לצורך ישיבה עם הגזבר ולצורך דיון 

 בתקנים עם הגזבר, המנכ"ל והחשב המלווה. 

תיעוד פגישות עבודה הביקורת מבקשת להבהיר כי הממצא עסק ב

ומעקב אחר ביצוע, אולם היועץ בתגובתו התייחס לעצם קיומן של 

 הפגישות ולמייל אשר נשלח כהכנה לפגישה. 

במועצה לא נמצאה תוכנית עבודה שנתית מפורטות באשר לפעולות 

ולבדיקות אותן על היועץ לבצע. כך, תוכנית עבודה הינה דבר מקובל 
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על מנת לייעל את העבודה, לשפרה,  בכל רשות מקומית או חברה,

לערוך מעקבים ובקרות שוטפות בצורה שקופה. כך, לדוגמה, לא נקבע 

מהן הבדיקות שיש לערוך באשר להחזרים המתקבלים ממשרד 

הרווחה בגין עובדים,  מהן הבדיקות אותן יש לערוך באשר לאחזקת 

 חניכים, מהן הבדיקות הנדרשות בנושא גבייה.

לבצע בדיקות ממוכנות בסיסיות כגון הצלבה של היועץ לא נדרש 

נתונים מול מערכת "מימד", בדיקות אשר הכרחיות לצורך וידוא 

שייכות מטופלים למועצה, שיוך אשר מחייב את המועצה לשאת 

"תשלום בגין מושמים שאינם  3.3בתשלום בגינם, וזאת בדומה לפרק 

 תושבי המועצה". 

, לא נמצא תיעוד לבדיקות אחר כל כמו כן, במסגרת הבקרות של היועץ

)אחוז ההשתתפות של משרד הרווחה  2סמלי השכר בדומה לפרק 

בעלות העובדים הייעודיים )עובדים במימון המשרד(( שבדו"ח זה, 

וזאת על מנת להציג בפני המועצה את העלויות הנוספות בהן היא 

 נושאת בתשלום שכר העובדים.  

היועץ מטעם חברת שחף, כי נמצא  בהתייחסותו לדו"ח הביקורת, מסר

 תיעוד לבדיקות אחר כל סמלי השכר. 

הועבר ניתוח אקסל המפרט את הכנסות השכר המצטברות מול 

בגין כל עובד רווחה  1-11/2015הוצאות השכר המצטברות לתקופה של 

במחלקת הרווחה ובמסגרות הרווחה המועלות ע"י המועצה המקומית. 

לפי משרד הרווחה  100%מול הוצאה של הקובץ הציג את עלות השכר 

בלבד ע"י משרד הרווחה. איני חשב שכר ויש  75%ומול מימון של 

להפנות את הביקורת לתגובת חשבת השכר. נמצאו פערי מימון )פער 

בין עלות המשרות בפועל ובין חלקו של משרד הרווחה במימונן( 

קו . סופ25% –מימון המועצה גדול משמעותית מ  –משמעותיים 

הסברים לחלק מהפערים בהתאם לדרישות. קובץ זה הוצג במהלך 

 הביקורת לרואה החשבון שביצע את הביקורת!
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בהתייחסותו לטיוטת הדוח, מסר מנכ"ל המועצה הקודם כי היועץ לא 

נדרש לבצע בדיקת שכר, לצורך זה יש את חשבת השכר של המועצה 

ע"י החשב  וזה היה תפקידה והיא גם קיבלה הנחיה לבצע את זה

 והגזבר. 

הביקורת מבקשת להבהיר כי אכן נעשו על ידי היועץ בדיקות הכנסות 
והוצאות של השכר כמכלול, אך לא בדיקות פרטניות של כל סמל וסמל 

 בשכר. 

כמו כן, היועץ לא נדרש לבצע בדיקות בנושא גביית תשלומים בגין 

 עצה.אחזקת חניכים במוסדות, למרות שלנושא משמעות כספית למו

בהתייחסותו לטיוטת הדו"ח  היועץ מטעם חברת שחף מסר לביקורת 

כי היועץ נדרש לבצע בדיקות בנושא גביית תשלומים בגין אחזקת 

 חניכים במוסדות. 

היועץ מטעם חברת שחף נדרש לבצע בדיקה זו והוציא דוח ביקורת 

בנושא בדיקת השתתפות צד ג' בתקציב הרווחה בחודש מאי ובחודש 

נשלח מייל לעובדת הזכאות, הגב' ]  [, עם  18.10.16. בתאריך 2015יוני 

יתרות חובות של מושמים לצורך בדיקתם ולצורך הוצאת דוח עוקב. 

מכיוון שלא בוצעה בדיקה מלאה של נכונות הדוח העוקב לא יצא 

 החובות ע"י עובדת הזכאות. 

בהתייחסותו לדו"ח  הביקורת, מסר מנכ"ל המועצה הקודם כי עובדת 

הזכאות לא שיתפה פעולה והסתירה נתונים על טעויות שהיא עשתה, 

 אותם חשף היועץ. 

 הביקורת מבקשת להבהיר, כי הבדיקה הראשונית בעניין הגבייה אכן

נעשתה על ידי היועץ, אולם, לא נערך מעקב אחר הביצוע, וודאי שלא 

 באופן שוטף. 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, היועץ מטעם חברת שחף מסר לביקורת כי 

דוח הביקורת אינו מציין את הסיוע הרב שניתן למחלקת הרווחה 

ולמועצה בעדכונים, בדיווחים, באיסוף חומרים לדיווחים שונים או 
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לביקורות של משרד הרווחה בתקופה לאחר כניסתה של מנהל הרווחה 

נו מציין את קיומן של ישיבות תכופות לתפקיד. כמו כן, הדוח אי

ועדכונים שוטפים עם מנהלת הרווחה בנושאי תקצוב וחריגות 

מתקציבי משרד הרווחה או הרשות )ניהול מעקב תקציבי אחר ניצול 

 תקציבי הרווחה(. 

 

 

 מערכות מידע .4.5

 כללי 4.5.1

המערכות הממוחשבות המשמשות את המועצה לצורך ביצוע השמות 

 הינן: 

מערכת  -רווחה" )להלן: "מערכת רווחה( –מערכת "מטרופולינט  .א

נתוני מטופלים )ראש משפחה, כתובת, טלפון, עירונית לניהול 

השכלה, מספר צוות, מספר עובד סוציאלי, תאריך פניה ראשונה, 

  מהות נזקקות, אינטנסיביות טיפול ועוד(.

המערכת המרכזית של משרד  -מס"ר )מערכת סיעוד ורווחה(  .ב

הרווחה, המרכזת מידע רב על מסגרות, על המושמים במסגרות ועל 

התשלומים למסגרות. המסגרות מפולחות לפי קבוצות של סוגי 

 מסגרת ויחידות אחראיות.  

פרטי מרשם האוכלוסין של  -מימ"ד )מערכת מידע דמוגרפי(  .ג

 .  תושבי המועצה בהווה ובעבר לפי משרד הפנים

עדכון  -גבייה" )להלן: "מערכת גבייה"(  –מערכת "מטרופולינט  .ד

 הוראת קבע בגין השתתפות המושם/משפחתו במסגרת להשמה. 

 להלן תרשים המתאר את הממשקים בין המערכות:

 

 

 מערכת מטרופולינט

 )רווחה(
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     ממשק ממוחשב             

 ממשק ידני                                           

 

 

 

 

הממשק בין מערכת הרווחה למערכת הגבייה אינו ממוחשב ולכן עדכון 

המערכות והשוואה ביניהם במידת הצורך יכולה להתבצע באופן ידני 

בלבד, וכתוצאה מכך עלולים להיגרם להפסדים כספיים למועצה עקב 

 הגביה.חוסר עדכניות של מערכת 

במועצה לא מבוצעת בקרה תקופתית באמצעות הצלבת הנתונים בין 

מערכת מס"ר לבין מערכת מרשם תושבים ומערכת הגבייה, וזאת 

לצורך איתור חריגים. כלומר, המועצה לא מפקחת ולא מנצלת את 

 לדוגמאות:  להלןמלוא המידע העומד לרשותה במערכות השונות. 

כת מס"ר לנתוני מרשם הצלבה של נתוני המושמים ממער .א

התושבים יכולה להביא לאיתור מושמים שעזבו את היישוב 

 במהלך תקופת ההשמה; 

הצלבה ממוחשבת בין ההשמות במס"ר לבין נתוני גביית דמי  .ב

השתתפות עצמית יכולה להביא לאיתור מושמים שלא שילמו את 

 דמי ההשתתפות העצמית בהם הם מחויבים.  

, מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי בהתייחסותה לטיוטת הדו"ח

 כיום מבוצעות הצלבות נתונים מול מערכת מס"ר. 

  

מטרופולינט מערכת  מימ"דמערכת 

 גבייה
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 סיכום ומסקנות .5

 

משרד הרווחה משתתף בעלויות שירותי הרווחה של המועצה בהתאם 

"תקצוב בשירותי הרווחה"  –לכללים אשר מפורטים  במדריך המשרד 

המשרד. הביקורת והוראות התע"ס, ובתנאי שההוצאות מוכרות על ידי 

 בחנה את אפקטיביות מיצוי ההכנסות של המועצה ממשרד הרווחה.

המועצה אינה ממצה באופן מקסימאלי את היכולת  שלה לקבל 

השתתפות ממשרד הרווחה בגין תקני עובדים סוציאליים. נמצא 

שבתקופות מסוימות איישה תקנים בהם ניתן לקבל מימון ממשרד 

בדים סוציאליים על חשבון המועצה הרווחה ובמקביל העסיקה עו

באופן מלא. כמו כן, היא חרגה מהתקנים שמוכרים על ידי משרד 

 הרווחה במסגרת תקציבי פעולות.

מהשכר שמוכר על ידי משרד הרווחה, דבר  50% -המועצה חורגת בכ

בשנה. החריגות נובעות ₪ שגורם למועצה הפסד כספי של מאות אלפי 

וג/דרגה, חריגות בתשלומי אחזקות רכב בין היתר מפערי דיווח דיר

לעובדים, אי קבלת תשלום קצובת נסיעות ממשרד הרווחה בהתאם 

לחופשי חודשי המתאים, אי הכרת משרד הרווחה במלוא היקף שעות 

הכוננות המבוצעות על ידי המועצה ואי הכרת משרד הרווחהה במלוא 

צה אינה עלות המעונות המשולמות על ידי המועצה. מצד שני, המוע

מנצלת את מלוא שעות הנוספות שניתן להקצות לעובדי מחלקת 

 הרווחה.

נמצאו פערים בהתחשבנויות בגין השמות מטופלים במסגרות, אשר 

אי טיפול הולם בדוח שגויים,  –למועצה ₪ גורם להפסד של מאות עלפי 

המועצה מממנת מושמים שכבר עזבו את המועצה ומשלמת על 

קופה טרם הגעתם למועצה. כמו כן, נמצא כי מושמים חדשים בגין ת

המועצה אינה מנצלת את התקציבים שמשרד הרווחה מקציבה לה 
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בצורה יעילה. כמו כן, המועצה אינה גובה את מלוא דמי השתתפות 

 ₪.ממטופלים/בני משפחתם, במאות אלפי 

במסגרת הביקורת נמצא כי סביבת הארגון והניהול במחלקות המועצה 

בין היתר נמצא  –בצורה מיטבית בניהול תקציבי הרווחה אינה תומכת 

כי אין נהלים כתובים בנושא, חסרים מנגנוני פיקוח ובקרה יעילים, לא 

נמצא תיעוד להליך בחירת חברת הייעוץ ולא נחתם איתו חוזה, חסר 

קשר ממוחשב בין מערכת "מטרופולינט גביה" "למטרופולינט רווחה" 

נים במערכות המידע השונות כדי לאתר ולא מבוצעת הצלבה בין נתו

חריגים. כמו כן, נמצא כי למרות שניכר כי היועץ עורך בדיקות רבות 

בתחומי תקציב הרווחה, מקיים פגישות עם בעלי תפקידים במועצה, 

הוא אינו נדרש לבצע בקרות חשובות, שחלקן מפורטות בחוזה ואין 

 מספיק תיעוד לבקרות שלו.

הליקויים ויישום ההמלצות עשוי להביא לדעת הביקורת, תיקון 

לשנה ולשפר את המענה של ₪ למועצה חסכונות בסך מאות אלפי 

 המועצה בתחום הרווחה.
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פירוט פעולות שבוצעו  –התייחסות יועץ מטעם חברת שחף  –נספח  
 על ידו

  בוצעה בדיקה ראשונית של תקציב מול ביצוע  7.5.15בתאריך
 ר המועצה. שנשלח למנכ"ל המועצה ולגזב

  הועברו מספר ניתוחים למנכ"ל המועצה  13.5.15בתאריך
ולגזבר המועצה. ניתוח תקנים וכח אדם, ניתוח כספי וכמותי 

 , ניתוח חובות צד ג' קיים וצפוי לסוף שנה. 2015לחודש אפריך 

  העביר יועץ הרווחה מטעם חברת שחף דוח  9.6.15בתאריך
תקציב הרווחה לגב' ביקורת בנושא בדיקת השתתפות צד ג' ב

רותי דנן עם העתקים : למנכ"ל המועצה, לגזבר המועצה ]   [ 
 )מ"מ מנהל מחלקת הרווחה(. 

  הועבר מייל בנושא משיכת תקציבי רווחה  28.6.2015בתאריך
ע"י משרד הרווחה, עקב פיטורי עובדי מסגרות רווחה וסגירת 

ה מסגרות רווחה, לגזבר המועצה עם העתקים: למנכ"ל המועצ
 ולעובדת הזכאות. 

  נשלח לעוזרת הגזבר קובץ אקסל המפרט את  12.7.15בתאריך
אי ההתאמות בין כרטסת המועצה ובין דוח ההתחשבנות של 

 משרד הרווחה המצטבר.

  נשלח מייל לעובדת הזכאות, לגזבר המועצה  27.7.15בתאריך
ולמנכ"ל המועצה ובו הוצגו גירעונות בסעיפי משרד הרווחה 
ואחוזי מימון המשרד בפועל של סעיפי הרווחה, לפי דוח 

 . 2015ההתחשבנות של חודש יוני 

  נשלח ניתוח בקובץ אקסל המפרט את הכנסות השכר
-1צטברות לתקופה המצטברות מול הוצאות השכר המ

בגין כל עובד רווחה במחלקת הרווחה ובמסגרות  11/2015
הרווחה המועלות ע"י המועצה המקומית. הקובץ עודכן מידי 
חודש במשך מספר חודשים. קובץ זה נשלח לגזבר בתאריך 

ולמנכ"ל המועצה  17.1.16, למנהלת הרווחה בתאריך 11.1.16
נבע מבעיות באיסוף . העיכוב בהוצאת הדוח, 18.1.16בתאריך 

החומרים לצורך ניתוח הנתונים במסגרות הרווחה ומידע שגוי 
הנוגע למסגרות המופעלות ע"י הרשות המקומית. מודלי 
התקצוב של המסגרות המופעלות ע"י הרשות המקומית, אינם 
מפורסמים בהוראות תע"ס או באתר משרד הרווחה. מודלים 

רשות הרלוונטית אלה מועברים ע"י מפקחי משרד הרווחה ל
הדורשת אותם. מודלי תקצוב אלה התקבלו במועצה בעקבות 

 דרישתי לקבלם. 
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  הועבר לעובדת הזכאות רותי דנן מייל ובו  30.3.16בתאריך
נתבקשה לעדכן במערכת דיווח מצבת עובדים את ]    [ בתפקיד 
מתאמת הסעות בהתאם לתקן החדש ולברר על אופן דיווח 

יבים אלה. מייל זה נשלח עם השומר לצורך קבלת תקצ
העתקים למנהלת הרווחה, לגזבר המועצה ולמנכ"ל המועצה. 

 הוראות אלה לא בוצעו!

  הועבר לגזבר המועצה, למנכ"ל המועצה  31.3.16בתאריך
ולמנהלת הרווחה, ניתוח מפורט של תקצוב מול איוש תקני 
משרות במחלקת הרווחה ובמסגרות הרווחה המופעלות ע"י 

קבות ניתוח זה בוצעו פגישות להסברים עם גזבר הרשות. בע
המועצה, מנכ"ל המועצה והחשב המלווה ולקבלת החלטות 

 הנוגעות למשרות העודפות. דוח זה הוצג לביקורת!

  נשלח מייל לגזבר המועצה עם העתקים  31.3.16בתאריך
למנכ"ל המועצה ולמנהלת הרווחה ובו צוין הקושי לעקוב אחר 

משרד הרווחה מהסיבה הבאה: "רק התנהלות הדיווחים ל
לרותי דנן יש גישה למערכות המשרד כיום והיא כמעט ולא 

 נמצאת". 

  נשלח למנהלת הרווחה, דוח התחשבנות עם  21.4.16בתאריך
עם העתקים לגזבר  2016משרד הרווחה לרבעון הראשון של 

 המועצה, למנכ"ל המועצה ולעוזרת הגזבר. 

  כ"ל המועצה לגבי כספי דיווחי נשלח עדכון למנ 2.5.16בתאריך
הסעות שטרם נכנסו לחשבון המועצה והועברו בדוח 

 ההתחשבנות של החודש העוקב. 

  משרד הרווחה החל להפעיל מערכת  2016החל מחודש פברואר
דיווח אינטרנטית. כל דוחות ההתחשבנות )הכנסות מול 
הוצאות( של משרד הרווחה הופקו באמצעותי מהמערכת 

 רות המועצה. והועברו לגזב

  דוח הביקורת אינו מציין עדכונים תקציביים שנעשו באופן
שבועיים( עם עוזרת הגזבר בהתאם להנחיית -שוטף )מיד שבוע

הגזבר, לצורך טיפול באירועים, תקלות ונושאים שוטפים 
 בתחום מחלקת הרווחה. 

  דוח הביקורת אינו מציין את הכנסת תקציב מחלקת הרווחה
חדשים של מחלקת הרווחה לאחר אישור וטיפול בתקציבים 

 התקציב. 

  עבדה  2016בתקופה הנדונה בדוח הביקורת ועד לחודש מאי
עובדת זכאות שלא ביצעה את תפקידה באופן מלא. הדבר גרם 
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נזק כספי למועצה )לדוגמא: אי דיווח מתאמת ההסעות עד 
 (. 31.3.16לתאריך 

 דמת בתקופה שבין סיום תפקידה של עובדת הזכאות הקו
לתקופה של תחילת עבודת עובדת הזכאות החדשה, ביצעתי 

 השמות ודיווחים למשרד הרווחה. 

  החל מכניסתה של עובדת הזכאות החדשה לעבודה, כל השמה
שמבוצעת ע"י המחלקה עוברת בדיקה ומאושרת בהתאם 
לגודל התקציב. במקרים בהם קיימת חריגה תקציבית או 

הרווחה מתבקשת לפנות קיים תקציב שאינו מספיק, מנהלת 
 למפקח/ת הרלוונטי ולדרוש תקציב נוסף. 

  הדוח אינו מציין כי משרד הרווחה משנה במהלך שנה קלנדרית
את תקציבי הרשות בהתאם לחריגות ו/או לעודפים קיימים, 
במרבית סעיפי הרווחה ובהתאם לצרכי היישוב וכי ייתכן 
שחריגה שנגרמת בתקציב מסוים מסיבה זו או אחרת, תכוסה 

 בדוח ההתחשבנות האחרון של השנה. 
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 תוכן העניינים

 

 עמוד שם הפרק  פרק

 287 מבוא, מטרה, הקף, מתודולוגיה –כללי   א

 290 תמצית ממצאים   ב

 297 המלצות  ג

 301 פירוט ממצאים  ד

 301 ארגון וניהול 1 

 310 קליטת עובד חדש 2 

 322 נוכחות עובדים 3 

 326 שעות נוספות 4 

 329 שעות כוננות וקריאות פתע 5 

 334 חופשה ומחלה 6 

 339 נושאים שונים 7 

 343 סיכום ומסקנות 8 
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כללי –פרק א'   

 

 מבוא .1

 במועצה המקומית באר יעקב"( המחלקה: "להלן) מחלקת כוח האדם

 המועצה ממחלקות תאח ומהווה ל"למנכ כפופה"( המועצה: "להלן)

 למעשה לה ואין, המועצה בתוך פנימית השפעילות היחידות

 דורשי של אקראיות בפניות למעט) היישוב תושבי עם אינטראקציה

יחד עם זאת, לכוח האדם השפעה מהותית  (.למכרזים פונים או עבודה

על רמת השירות של המועצה לציבור ולכן ניהול כוח אדם מהווה 

 תהליך מרכזי במועצה.

 :מישורים בשני במקביל שירות המחלקה נותנת

, והעובדים המחלקות מנהלי בפני המועצה הנהלת מדיניות יישום .א

 .והודעות נהלים, עדכונים של מידע העברת צינור כמעין

 עדכונם, נוכחות דיווחי קבלת, המועצה לעובדי שירות מתן .ב

 בכרטיסי טיפול, ומחלות חופשות לרבות הממוחשבת במערכת

 לגבי ובירורים עובדים לפניות מענה, טלפוניים קודים, נוכחות

, תפקיד הגדרות, השתלמויות,  ל"אש דוגמת שוטפות זכאויות

 .וכדומה עבודה יחסי

 עובדים. 400-המועצה מעסיקה כ 2016נכון לשנת 

בעת הביקורת המועצה נמצאת בתהליך של התייעלות והסדרת 

 עובדים.

והשלמות בוצעו במהלך הרבעון  2016הביקורת נערכה במהלך שנת 

 .2017הראשון של שנת 
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 מטרת הביקורת .2

 תחום של העיקריים בהיבטים במועצה העבודה תהליכי נאותות בדיקת

 המנהל ובכללי והנחיות בחוקים עמידה בדיקת תוך, ניהול כוח אדם

 .התקין

 

 היקף הביקורת .3

בדקה את הניהול של עובדים פעילים )ללא פנסיה( והתמקדה  הביקורת

קרובי  ;חדשים עובדים קליטת תהליכי: ארגון וניהול, הבאים בנושאים

משפחה, ניהול נוכחות עובדים, ניהול חופשה ומחלה, ניהול שעות 

 נוספות ושעות כוננות, קבלת קביעות, הערכת עובדים.

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

גזבר המועצה,  :הביקורת נפגשה עם בעלי התפקידים הרלוונטיים

 מזכירת משאבי אנוש, מנהלת חשבונות ראשית בגזברות וחשבת השכר.

 .ודיווחים אסמכתאות, מסמכים, עובדים תיקי בנוסף, הביקורת סקרה

 וההסכם החוק בהוראות העמידה מבדיקת וכחלק הביקורת לצורך

 :הבאים המסמכים נסקרו, הקיבוצי

 חוקת: "להלן) המקומיות הרשויות לעובדי העבודה חוקת .א

 "(;העבודה

 המקומי בשלטון העובדים של וזכויות חובות, שירות תנאי אוגדן .ב

 "(;האוגדן: "להלן)

 ;רלוונטיים ל"מנכ חוזרי .ג

 .בטפסים שימוש לרבות( בפועל שמבוצעים כפי) עבודה תהליכי .ד

 נתונים לתחקור CaseWare IDEA בתכנת שימוש נעשה, כן כמו

 .המועצה של המידע במערכות אדם כוח בתחום



 ניהול כוח אדם – 2016/5

300 
 

הדוח הועבר להתייחסות הגורמים הרלוונטיים וההתייחסויות שולבו 

 בדוח.

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.
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 תמצית ממצאים  -פרק ב' 

 ארגון וניהול

אינה מנוהלת על ידי מנהל מקצועי למרות  מחלקת כוח האדם .1

הגידול המתמשך של היישוב וכתוצאה מכך גידול בצרכי כוח 

האדם. לדעת הביקורת המצב בו כוח האדם מנוהל ישירות על ידי 

התקיימה וועדת בחינה  3.3.2015 -)יצוין כי ב .המנכ"ל אינו מיטבי

קיד(. לתפקיד מנהל מחלקת משאבי אנוש אך לא נבחר מועמד לתפ

(1.2) 

במועצה לא קיים מסמך מדיניות כתוב ופורמאלי בנושא כוח אדם,  .2

ואין במחלקת כוח האדם נהלים כתובים המסדירים את תהליכי 

העבודה המהותיים, כדוגמת: נוהל קליטת עובד חדש; נוהל סיום 

מעביד; נוהל טיפול בדיווחי נוכחות חודשיים; נוהל -יחסי עובד

מעקב אחר מסלולי קידום, ותק ודרגות. הדרכות לעובדים; נהלי 

)יצוין כי המחלקה מפיצה הנחיות וחוזרים בנושאים שונים 

שקשורים לכוח אדם אך הביקורת מעירה שהם אינם מחליפים 

 (1.3) נהלים כתובים(.

תהליך של ייעוץ ארגוני שמטרתו להתאים  יצוין כי במועצה מתבצע .3

המענה של את המערך הארגוני אשר תאפשר שיפור איכות 

 המועצה.

, המועצה משנים קודמותבעקבות חריגות משמעותיות בכוח אדם  .4

ואמורה להתכנס  ,נמצאת בתהליך התייעלות והסדרה של עובדים

המועצה חרגה מתקני  2016-ו 2015לתקנים מתוקצבים; בשנים 

היא  2015; בשנת שאושרו במסגרת תקציב המועצהכוח האדם 

משרות  16 -ב 2016( ובשנת 3.1%)( 360 משרות )מתוך 11-חרגה ב

 (1.5) (.4.1%( )387)מתוך 

( מתקני כוח האדם 20%משרות ) 17-המועצה חרגה ב 2016בשנת  .5

 102המוניציפליים שאושרו על ידי משרד הפנים )בפועל ישנם 

עובדים  85עובדי ניקיון, למול  10עובדים מוניציפליים, כולל 

התקנים המאושרים  85-בחשבון ש שלוקחיםשאושרו(. במידה 
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כוללים גם מנהל מחלקת משאבי אנוש, סגן גזבר, אדריכל, אזי 

 (1.6) .23.5%משרות והחריגה בפועל היא  105הפער הוא 

המחלקה אינה עורכת תכנית עבודה שנתית אשר מתרגמת את  .6

מטרות העל לפעילות אופרטיבית ולכן המועצה אינה יכולה לבצע 

ול תכנון תכנית העבודה. ללא תכנית עבודה לא מעקב אחר ביצוע מ

 (1.7) ניתן להגיע להישגים מיטביים בתחום.

מערכות המידע לניהול הנוכחות שבשימוש המועצה בעת הביקורת  .7

החודשים  ךיצוין כי במהלהמעודכנים.  אינן נותנות מענה לצרכים

המועצה נמצאת בתהליך הטמעת  2017וינואר  2016דצמבר 

חדשה המבוססת על דיווח ביומטרי אשר אמורה  מערכת נוכחות

 (1.8.1) לתת מענה.

במערכת המידע חסרה הפרדת בין בעל התפקיד שמזין את נתוני  .8

העובדים לבין בעל התפקיד שמכין את המשכורות, דבר שמהווה 

חשיפה מבחינת תהליכי הבקרה ומהווה מקור לטעויות אפשריות. 

אדם צריך להיות אחראי הביקורת מעירה כי מי שאחראי על כוח 

 (1.8.2) גם על הזנת נתוני כוח האדם.

לא קיים ממשק יעיל בין מערכת ה"לביא" למערכת "אוטומציה",  .9

דבר שמחייב העברת נתונים בין המערכות בצורה ידנית. כיום 

 (באמצעות מסמכים)מזכירת כוח האדם מעבירה את הנתונים 

ת הנתונים לחשבת השכר באופן ידני וחשבת השכר מזינה א

 (1.8.2) למערכת המידע.

 קליטת עובד חדש

הטפסים הקיימים לקליטת עובד חדש ישנים ונותנים מענה חלקי  .10

בלבד לצורכי קליטת עובדים: חסרים טפסים נחוצים כגון טופס 

(; בטופס 2014טיולים )ראה דוח ביקורת ניהול מצאי ומלאי משנת 

ריך ליד "גיליון הזמנת עובד/ת" חסר מקום לרישום התא

החתימות. כמו כן, מומלץ לבחון את שם הטופס; החתימה על 

"חוזה מיוחד  –הטופס שמציג את תנאי העבודה של העובד 

להעסקת עובד" אינה בהתאם לפרוטוקול מורשי חתימה של 
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" חסרה הצהרה כנדרש רכבהמועצה; בטופס "רישום ועדכון פרטי 

 (2.2) באוגדן תנאי שירות.

לקחים מדוח מבקר המדינה שפורסם בשנת במועצה לא הופקו ה .11

נבחרי  6קרובי משפחה של  27במועצה אותרו  2016; בשנת 2010

חברי מועצה  4קרובי משפחה של  9ציבור )המהווה גידול לעומת 

מהם הינם קרובים  9בעת עריכת ביקורת מבקר המדינה(, כאשר 

 (2.3)מדרגה ראשונה )הורה, בן/בת, אח/אחות(. 

של קרובי משפחה מבין עובדי המועצה, בחלק קיים מספר רב  .12

 –מהמקרים בעלי קשרי עבודה בעייתיים היוצרים ניגוד עניינים

; שלוש עובדות לדוגמה עובד גזברות קרוב משפחה של עובד רכש

גזברות שהם קרובי משפחה; שתי קרובות משפחה מועסקות 

במחלקת ההנדסה, שתי קרובות משפחה במחלקת הפיקוח 

נכון  ובת מועסקים כמנקים בבית ספר תלמים;  העירוני, אם

המיפוי נמצא בתהליך עבודה ועדיין אין במועצה  2017לינואר 

 (2.3) תמונה כוללת.

במחלקה לא מקפידים לקבל מהעובדים בחוזה בכירים וותק  .13

כתוצאה מכך עובדים אלה אינם מקבלים את גובה דמי   ;להבראה

 (2.4) ההבראה שמגיע להם. 

, והשוואת הנתונים שבתיקים לנתונים יקי עודיםת 8מבדיקת  .14

שמוזנים במערכת השכר, נמצא מקרה בודד עם טעות בהזנת 

לעבודה עם וותק מצה"ל של  עובדת נקלטה .הוותק במערכת השכר

שנים.  1.1ימים, אך במערכת השכר הוזן  1-חודשים ו 11שנה,  1

 (2.4) )יצוין כי מדובר בטעות בהקלדת הנתון במערכת השכר(.

"חוזה מיוחד להעסקת   -הטופס שממלאים בעת קליטת עובד חדש  .15

עובד" אינו נותן מענה לדרישות החוק בנושא "הודעה בדבר תנאי 

עבודה/העסקה"; חסרים בו מספר סעיפים שנדרשים על פי החוק: 

שמו ותוארו של הממונה הישיר על העובד, אורכו של יום עבודה, 

העבודה בשבוע, יום המנוחה השבועי  מספר שעות עבודה ביום, ימי

של העובד. כמו כן, בטופס חסר הכיתוב הנדרש: " אין באמור בה 

כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, 
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 הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו".

(2.5) 

אינו חתום "חוזה מיוחד להעסקת עובד" בין המועצה לבין העובד  .16

 שזהעל ידי מורשי חתימה, אלא על ידי המנכ"ל בלבד, למרות 

 (2.5) מהווה התחייבות כספית של המועצה.

המועצה אינה מקפידה למסור לעובדים העתק מחוזה ותנאי  .17

רק  המסמכיםהעבודה כנדרש בחוק, אלא מוסרת להם את 

 (2.5) .לקבל אותם במקרים בהם העובדים מבקשים

לא נערכה על ידי המועצה ולא חולקה חוברת  בשנים האחרונות .18

"ילקוט לעובד" או "זכויות עובד וחובותיו", דבר שעשוי לשפר את 

אופן קליטת העובד החדש ולהוסיף לרמת תאום הציפיות בין 

 (2.6) המערכת לבין העובד.

 ניהול נוכחות עובדים

( מחתימים כרטיס 40%בלבד )כ 155 -עובדי מועצה, כ 400 -מתוך כ .19

 אינן מנוהלותמהעובדים  60%-שעות העבודה של כ –כחות נו

במערכת המידע, זאת בניגוד לדרישות הרגולציה. להלן קבוצות 

עובדים שאינם מחתימים שעון נוכחות: עובדים בכירים במועצה; 

עובדי הספרייה העירונית; עובדי בתי ספר בהם אין שעון נוכחות; 

 (3.2) סעות.סייעות בבתי ספר ובגני ילדים; מלווי ה

העובדים שאינם מחתימים נוכחות באמצעות שעון הנוכחות,  .20

אינם נדרשים לדווח את שעת הכניסה הם  ;מדווחים באופן ידני

ושעת היציאה כנדרש אלא מדווחים על יום עבודה, כתוצאה מכך 

 (3.2) בפועל. אין פיקוח ובקרה על שעות העבודה שלהם

כחות באמצעות הטלפון במועצה טרם הוטמעה האפשרות לדווח נו .21

 (3.2) וכתוצאה מכך עובדים נאלצים לדווח באופן ידני.

עובדי המועצה לא מקפידים על החתמת כרטיס נוכחות בעת יציאה  .22

 (3.4)מהעבודה במהלך היום, למרות שהופצו הנחיות בנושא. 

אינה שומרת את טפסי הנוכחות הממוחשבים חתומים  המחלקה .23

על ידי המנהלים והעובדים עם התיקונים. עובדי המחלקה 
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משמידים אותם לאחר כשלושה חודשים; כתוצאה מכך לא נשמר 

תיעוד חשוב לתיקוני הנוכחות ולאישורי הנוכחות. יחד עם זאת, 

ים על תומחיצוין כי טפסי נוכחות ממוחשבים שמולאו באופן ידני 

 (3.5ים. )נשמרים בתיקים האישיים של העובדוידי מנכ"ל המועצה 

 

 ושעות כוננות שעות נוספות

במחלקה לא קיים מסמך פורמאלי המגדיר את מדיניות חלוקת  .24

השעות הנוספות לעובדים, ולא נקבע מהם הקריטריונים לאישור 

שעות נוספות. כמו כן, המועצה אינה קובעת מסגרות שעות נוספות 

 (4.2) למחלקות השונות.

דיווח שעות נוספות במועצה מבוצע באופן ידני על ידי מילוי טופס  .25

"רישום עבודה בשעות נוספות", זאת למרות יכולתה של מערכת 

נוספות באופן ממוחשב, דבר שמהווה השעות ההמידע לחשב את 

 (4.3)חולשה בבקרה. 

שעות הנוספות בחתימתו, למרות שלא ההמנכ"ל מאשר את  .26

 (4.3) הוסמך לכך על ידי ראש המועצה כנדרש באוגדן.

במועצה לא קיים מסמך פורמאלי המגדיר את מדיניות חלוקת  .27

שעות הכוננות לעובדים; לא נקבע מהם הקריטריונים להקצאת 

 (5.2) שעות כוננות ולא נקבעו מסגרות שעות כוננות לפי תפקידים.

כוננות ביחס חל גידול בשעות  2016במחצית הראשונה של שנת  .28

 .2.4פי  –( 2,285לעומת  4,890) 140%-בשיעור של כ 2015לשנת 

(5.2) 

בידי המוקד העירוני רשימת כוננים חודשי ממחלקת המים  .29

ומחלקת הרווחה בלבד, אין בידה את רשימת הכוננויות ביתר 

היחידות המועצה, כגון מחלקת החינוך, אחראי ניקיון, איכות 

קוח עירוני, הנדסה ותחזוקה.  כמו כן, הסביבה, מחלקת גינון, פי

במוקד אין מעקב מסודר של הפעלת כוננים וקריאות פתע ובפועל, 

יקים עובדים מהבית, בעיקר עלמרות שישנם מקרים בהם מז

 (5.3) אין דיווח של קריאות פתע. .במחלקת המים
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לביקורת נמסר כי לעיתים הכוננים אינם זמינים בטלפון, לדוגמה  .30

בשבת שאינם מסתובבים עם הטלפון שלהם בשבת,  כוננים ישנם

 (5.3) עובדים אחרים בשעות נוספות. המועצה מפעילהולכן 

שעות הכוננות מועברות באופן ידני ממזכירת המחלקה לחשבת  .31

השכר לצורך הזנתן למערכת ה"אוטומציה". היעדר ניהולן של 

 שעות הכוננות במערכת דיווח הנוכחות מהווה חולשה בבקרה.

(5.4) 

הביקורת ביצעה בדיקה של שעות כוננות ושעות נוספות במחלקת  .32

נמצא כי לעיתים עובד מסוים כונן, אך במקומו מפעילים  –המים 

 (5.5) עובדים אחרים בשעות נוספות.

 חופשה ומחלה

עובדים שהיו בימי חופשה במהלך  8מבדיקת תיקי העובדים, מתוך  .33

 (6.2) כנדרש. לעובד אחד היה טופס חופשה 2016חודש יולי 

למרות שניתן לנהל את ימי החופשה השנתית ואת ימי המחלה  .34

מבוצע על ידי  בפועלבאמצעות מערכת ה"אוטומציה", הניהול 

 (6.3) עובדי המחלקה באמצעות טבלאות "אקסל".

דוח מאזן החופשה/מחלה השנתי מנוהל באופן ידני באמצעות  .35

רת המחלקה טבלאות "אקסל" ולא באמצעות מערכת המידע. מזכי

, ניהול ימי המערכת הנוכחות החדשבמסרה לביקורת ש

 (6.4) החופשה/מחלה אמור להיות ממוחשב.

נמצאו שני עובדים שלא לקחו  2015מסריקת נתוני החופשה בשנת  .36

 (6.5) חופשה רצופה של שבוע במהלך כל השנה , בניגוד לחוק.

 החופשהימי המחלקה אינה מתריעה לעובדים שעליהם לנצל את  .37

ובמידה שלא ינצלו אותם אז עודפי ימי החופשה ימחקו; רצוי 

לעובדים כדי שינצלו את ימי החופשה. ככלל מראש להתריע 

 לצורךהמועצה צריכה לדאוג שהעובדים ינצלו את ימי החופשה 

 (6.6) התרעננות.

עובדים  20היו  31.12.2015על פי רישומי המחלקה, נכון ליום  .38

עובדים  4, מתוכם יום אחד ומעלהל ביתרת ימי חופשה שלילית ש
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 ותימים(. לא נמצא אישור בכתב לחריג 3-5.5עם יתרה שלילית של 

 (6.7) בימי חופשה.

 נושאים שונים

, המועצה לא ביצעה תהליך תקופתי של קבלת חוות 2016עד לשנת  .39

דעת ממנהלי המחלקות אודות העובדים במועצה. יצוין כי עם 

, הוא יזם מהלך של 2016בספטמבר כניסת המנכ"ל החדש לתפקיד 

 (7.2) מילוי חוו"ד על ידי מנהלי המחלקות.

העובדים שנקלטים למועצה מקבלים "קביעות" בתום תקופת  .40

הניסיון באופן אוטומטי, ללא בחינת צרכים והתאמה, ללא קבלת 

חוות דעת הממונה הישיר וללא הנפקת כתב מינוי של עובד קבוע. 

לה להעניק קביעות לעובדים שאינם המשמעות היא שהמועצה עלו

 (7.2) מתאימים ובכך לפגוע באפקטיביות שלה.

 במאיבמועצה לא בוצע מעקב אחר עובדים בעבודה נוספת. רק  .41

בעת המחלקה פנתה לעובדים כדי שיצהירו על עבודה נוספת.  2016

מרוכזים אצל חשבת השכר והמועצה  היו השאלונים הביקורת

 (7.3) בנושא. צריכה להחליט כיצד לפעול
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 המלצות–פרק ג' 

 ארגון וניהול
להשלים בהקדם את תהליך בחירת ומינוי מנהל משאבי אנוש  .1

 .מקצועי הכפוף למנכ"ל המועצה

לנסח מסמך מדיניות בתחום משאבי אנוש במועצה, לרבות פירוט  .2

המטרות, היעדים ושיטות העבודה של המחלקה, ולערוך מערך 

 העבודה המהותיים של המחלקה.נהלים כתובים לכל תהליכי 

תהליך של ייעוץ ארגוני שמטרתו להתאים ה להשלים בהקדם את .3

 אפשר שיפור איכות המענה של המועצה.כדי לאת המערך הארגוני 

בדגש לתקנים  פיד לעמוד בתקני כוח האדם שנקבעולהק .4

 מוניציפאליים.

להבא נקפיד בהתייחסותו לטיוטת הדוח הגזבר מסר לביקורת כי "

 ."לעמוד בתקני כוח אדם שנקבעו ויקבעו בעתיד

להקפיד על סיווג נכון ואחיד של התקנים בכלל מערכות המועצה,  .5

 לרבות במחלקת הגזברות.

ההערה " בהתייחסותו לטיוטת הדוח הגזבר מסר לביקורת כי

הסיווג הוא תוצאה של תנאי העסקה  –נכונה אך אבקש להאיר 

 ".ווגים ישתנו כפי הדרושודא כי הסיראשוניים. בכל מקרה נו

המחלקה תכין תכנית עבודה שנתית מסודרת, ותציג אותה בפני  .6

הנהלת המועצה. ההנהלה מצידה תקפיד לדרוש מהמחלקה את 

תכנית העבודה בכל שנה ותנהל מעקב אחר ביצועה והעמידה 

 ביעדים.

להשלים בהקדם את החלפת מערכות הנוכחות הקיימות במערכת  .7

 החדשה, תוך יישום המלצות הביקורת.נוכחות הביומטרית 

ליצור הפרדה בין הנתונים שבאחריות מחלקת כוח האדם לבין  .8

במערכת השכר. )הקמת עובד,  נתונים שבאחריות חשבת השכר

כתובת, טלפון, וותק, דירוג דרגה וכד' יבוצעו על ידי מחלקת כוח 

 האדם וחישובי השכר על ידי חשבת השכר(.

 ערכת כוח האדם לבין מערכת השכר.ליצור ממשק עבודה בין מ .9



 ניהול כוח אדם – 2016/5

309 
 

 קליטת עובד חדש

להגדיר מערך טפסים חדש לקליטת עובדים שלוקח בחשבון את  .10

 כחית.והערות הביקורת הנ

להשלים את הסדרת נושא קרובי המשפחה כדי שהמועצה תעמוד  .11

 בהוראות החוק.

 ,לקבל ולהזין את נתוני הוותק להבראה גם לעובדים בחוזה בכירים .12

 בעת קליטתם למועצה.

מחלקת כוח האדם תזין את נתוני העובדים למערכת המידע  .13

 וחשבת השכר תאמת את הנתונים.

לעדכן את ה"חוזה מיוחד להעסקת עובד" כדי שיתאים לדרישות  .14

 החוק.

חתום על יהיה להקפיד שהחוזה עם העובד המפרט את תנאי השכר  .15

 ידי מורשי חתימה של המועצה.

 ה, הכולל את תנאי ההעסקה לעובד.למסור העתק מהחוז .16

להכין חוברת מידע לעובד הכוללת מידע על המועצה, מדיניות  .17

ולחלק  ,המועצה בתחום משאבי אנוש, וזכויות וחובות של העובד

 אותו לעובדים )אפשר שיהיה אינטרנטי(.

 ניהול נוכחות עובדים

להקפיד שכלל העובדים יחתימו בשעון נוכחות שעת כניסה ושעת  .18

ובמקומות בהם אין אפשרות להחתים שעון  ,ה כנדרש בחוקיציא

 נוכחות, להנהיג דיווח שעות טלפוני.

לעובדים בעבר שעליהם להעביר  הלהקפיד על ההנחיה שנשלח .19

כרטיס נוכחות כשהם יוצאים מהמועצה במהלך יום העבודה, 

ולהנחות את מנהלי המחלקות שיקפידו שההנחיה תבוצע בקרב 

 העובדים שלהם.

את כל העתקי דוחות הנוכחות הממוחשבים לאורך זמן שמור יש ל .20

עם השלמות וחתימות העובדים והמנהלים, לא רק הדוחות 

 שמולאו באופן ידני וחתומים על ידי המנכ"ל.
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 שעות נוספות ושעות כוננות

לערוך מסמך המגדיר את מדיניות חלוקת שעות הנוספות הכולל  .21

ולהגדיר מראש מסגרות שעות קריטריונים לאישור שעות נוספות 

 נוספות למחלקות השונות.

לבצע את חישובי שעות הנוספות באמצעות מערכת המידע ולא  .22

 באופן ידני כנהוג היום.

על המנכ"ל לקבל הסמכה פורמאלית מראש המועצה כדי שיוכל  .23

 לאשר את שעות הנוספות של עובדי המועצה.

על ולהגדיר לבצע בחינה של מערך הכוננות לעומת הצרכים בפו .24

 הקצאת שעות כוננות לפי מחלקות.למדיניות כתובה 

להקפיד שבידי המוקד העירוני תהיה רשימה מלאה של כוננים ועל  .25

הכוננים להיות זמינים בעת שעות הכוננות שלהם. כמו כן, יש לנהל 

 קריאות פתע כנדרש.

 לנהל את שעות הכוננות באמצעות מערכת הדיווח הממוחשב. .26

 חופשה ומחלה

חופשה כנדרש ויחתימו את לקפיד שעובדים ימלאו טפסי בקשה לה .27

 המנהלים שלהם; יש לתייק את האישורים בתיקי העובדים.

לנהל את ימי החופשה והמחלה באמצעות מערכת המידע ובסוף כל  .28

שנה להפיק מאזן חופשה/מחלקה ממערכת המידע ולבדוק סבירות 

 הנתונים.

של לפחות שבוע  תיתשנ להקפיד שכלל העובדים לוקחים חופשה .29

 רצוף כנדרש בחוק.

מספר חודשים לפני תום השנה, להתריע לעובדים שעליהם לנצל  .30

החופשה ובמידה שלא ינצלו אותם אז עודפי ימי החופשה ימי את 

 ימחקו.

להקפיד שעובדים לא יכנסו ליתרת ימי חופשה שלילית; במקרים  .31

 חריגים, לגבות את החריגה באישור בכתב מהמנכ"ל.
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 נושאים שונים

 להנהיג חוות דעת תקופתית בקרב עובדי המועצה. .32

המחלקה תבצע בחינה מסודרת של כל העובדים שנקלטו במועצה  .33

בתקופה של השנתיים האחרונות, תוך ביצוע ההנחיות למעבר של 

, כנדרש בחוק; במידה לקבועים העובדים הנ"ל מעובדים זמניים

לו כתב מינוי כעובד להפיק  –שיוחלט לקלוט עובד כעובד קבוע 

 קבוע.

להקפיד שעובדי המועצה יעבדו בעבודה נוספת, בתשלום או  .34

 באישור בלבד. ,בהתנדבות
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 פירוט הממצאים  –פרק ד' 

 

 ארגון וניהול  .1

 

 

 כללי .1.1

כוח אדם מהווה משאב מרכזי של הארגון אותו צריך לנהל בצורה 

הכישורים מיטבית. ניהול מיטבי של התחום מחייב מנהל מחלקה עם 

והידע המתאימים, מדיניות ונהלים כתובים, תקני כוח אדם 

שמבוססים על ניתוח עיסוקים, ניהול של תקן מול מצבת כוח אדם, 

תכנית עבודה שנתית הכוללת מטרות, יעדים ומשימות ומערכות מידע 

 תומכות.

ארגונים רבים עברו מניהול כוח אדם לניהול משאבי אנוש. ניהול 

הווה תחום של ניהול שמתייחס לעיסוק בכוח האדם משאבי אנוש מ

כחלק מכריע בהתנהגות ארגונית. תחום זה מניח כי עובדי ארגון הם 

משאב ככל משאבי הארגון. המשאב האנושי הינו מרכזי וקריטי לניהול 

מוצלח של הארגון. משאבי אנוש אינו מתמקד בניהול כוח אדם בלבד 

לרבות קורסים, השתלמויות,  )מנגנון(, אלא בפיתוחו לאורך זמן,

הערכת ביצועי עובדים, רווחת העובדים וכד'. לאור זאת, קיימת 

 חשיבות לניהול מקצועי של משאבי האנוש של הארגון.

 

 כוח אדם במחלקה .1.2

הגידול המואץ של הישוב גורר צורך בגידול בצרכי כוח האדם במועצה 

כוח אדם איכות וכמות. כמו כן, קיימת מגמה של מעבר מניהול  –

)התמקדות בניהול טכני של עובדים( לניהול משאבי אנוש )ניהול כולל 

הביקורת בחנה את המבנה הארגוני של מחלקת  -של צרכי העובדים( 

 כוח האדם. 
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בהתאם לנתוני משרה שפורסם על ידי משרד הפנים תחומי האחריות 

 של מנהל יחידת "משאבי אנוש" ברשות המקומית הם:

 תור, מיון וגיוס של עובדים לרשות.ניהול תהליכי אי .א

 ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות. .ב

 ניהול תקני משאבי אנוש ברשות. .ג

 פיתוח של ההון האנושי ושל תהליכים ארגוניים ברשות. .ד

 ניהול תחום רווחת העובדים בארגון. .ה

 טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות. .ו

 ניהול יחסי עבודה ברשות. .ז

ועצה מנוהלת על ידי מנכ"ל המועצה ישירות מחלקת כוח האדם שבמ

 באמצעות מזכירת כוח אדם ופקידת כוח אדם.

למרות הגידול המתמשך אינה מנוהלת על ידי מנהל מקצועי  המחלקה

. לדעת הביקורת של היישוב וכתוצאה מכך גידול בצרכי כוח האדם

המצב בו כוח האדם מנוהל ישירות על ידי המנכ"ל אינו מיטבי 

 הבאות:מהסיבות 

ניהול כוח אדם/משאבי אנוש מהווה תחום מקצועי שמחייב  .א

 מנהל שמתמחה בתחום.

במסגרת ניהול לטפל במספר רב של נושאים נדרש המנכ"ל  .ב

 המועצה, וניהול כוח אדם דורש ממנו תשומת לב רבה.

למצוא את עצמו בניגוד המנכ"ל, בהיותו משרת אימון, עלול  .ג

  .עניינם

יצוין כי משרד הפנים אישר נחיצות משרה למנהל מחלקת משאבי 

מזכירת המחלקה מסרה  התפקיד. המועצה מתעכבת באיושאנוש, אך 

התקיימה וועדת בחינה למנהל משאבי אנוש  3.3.2015 -לביקורת כי ב

פורסם מכרז פנימי לתפקיד  29.1.2017ולא נבחר מועמד לתפקיד. ב 

ם מתוך הרשות המקומית אמור ובמידה שלא ימצא מועמד מתאי

 להתפרסם מכרז חיצוני. 
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 מדיניות ונהלים .1.3

כתובים  עבודה ונהלי מדיניות על שיתבסס ראוי כוח אדם ניהול

 פורמאלי מסמך יהיה המדיניות שמסמך ראוי. המועצה ידי על שיקבעו

 אמורה פיה שעל המדיניות את מפרט ואשר, המועצה במוסדות שאושר

 העבודה ושיטות היעדים, המטרות פירוט לרבות, לפעול המועצה

 לנהלי מתורגמות להיות אמורות העבודה שיטות. המדיניות ליישום

 את, תהליךב השונים השלבים את מפרטים אשר כתובים עבודה

 ואת הדיווחים מערכת את, שלב כל לביצוע האחראיים הגורמים

 .תהליך כל בתום השוטפות הבקרות

, כוח אדם בנושא ופורמאלי כתוב מדיניות מסמך קיים לא במועצה

 תהליכי את המסדירים כתובים נהלים במחלקת כוח האדם ואין

 :כדוגמת, המהותיים העבודה

 ;חדש עובד קליטת נוהל .א

 ;מעביד-עובד יחסי סיום נוהל .ב

 ;חודשיים נוכחות בדיווחי טיפול נוהל .ג

 ;לעובדים הדרכות נוהל .ד

 .ודרגות ותק, קידום מסלולי אחר מעקב נהלי .ה

הנחיות וחוזרים מופצים מזכירת מחלקת כוח אדם מסרה לביקורת כי 

שמסמכים הביקורת מעירה בנושאים שונים שקשורים לכוח אדם. 

שהנהלים יהיו  אלה, למרות שהם חשובים אינם מספקים וחשוב

 .כתובים

, הוכן והופץ מסמך "נוהלי 2016יצוין כי במהלך הביקורת, בספטמבר 

עבודה" מפורט יותר מאשר בעבר ואשר מאגד חוזרים שהופצו 

לעובדים בעבר. מסמך זה נותן מענה חלקי למדיניות כתובה, וכולל את 

הפרקים הבאים: כללי, איסור עבודה נוספת, החתמת כרטיס ושעות 

במשרדי המועצה, חומרים מקצועיים  נוספות, רכבי מועצה חנייה

 ורשתות חברתיות. 
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 ניתוח עיסוקים .1.4

 צרכי כל נבחנים שבמסגרתו ופורמאלי סדיר הליך הינו עיסוקים ניתוח

 מצרכי מושפעים האדם כוח צרכי. יחידות המועצה כלל של האדם כוח

 השירות מרמת, המשימות ומורכבות ממספר, הדרושים העבודה

 העובדה לאור. המקומי השלטון מרכז ומהוראות לתושבים הנדרשת

 קיימת, העובדים במספר גידול עם בבד-בד גדל התושבים מספרש

 .עיסוקים ניתוח לביצוע נוספת חשיבות

 מסודרת תפקיד הגדרת בניית הוא עיסוקים מניתוח אינטגראלי חלק

, כפיפות, סמכויות פירוט לרבות, המועצה מעובדי אחד לכל ופורמאלית

 .וכדומה משימות, אחריות

בשנים האחרונות מתקיים תהליך של הסדרת עובדים ומשרד הפנים 

קבע את תקני כוח האדם שבהם המועצה צריכה לעמוד. יצוין כי 

 תקנים אלה אינם מבוססים על ניתוח מקצועי של צרכי המועצה.

יצוין כי במועצה מתקיים תהליך של ייעוץ ארגוני שמטרתו להתאים 

 הארגוני אשר תאפשר שיפור איכות המענה של המועצה. את המערך

 

 תקן מול מצבת כוח אדם .1.5

 אמור והוא מאושר תקציב כמעין אדם כוח בסוגיית מהווה התקן

המועצה )כאמור רצוי שיתבסס על ניתוח  של הארגוני המבנה את לשקף

 במסגרת תקציב המועצה הוגדר תקן כוח אדם מתוקצב. .עיסוקים(

 39מדי רבעון, במסגרת הצגת הדיווח הכספי של המועצה, מוצג גם ביצוע

 מול תכנון של כוח האדם. 

קיים  ,יצוין כי מאחר שהמועצה נמצאת בתהליך הבראה והסדרה

ים ומזכירת מחלקת כוח מעקב צמוד אחר עמידה בתקנים המתוקצב

 אדם מבצעת מעקב שוטף ברמת העובד.

                                                           
39
 )שכר(. 66הביצוע מתבסס על דוח  
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אדם משנים קודמות, המועצה  בעקבות חריגות משמעותיות בכוח

נמצאת בתהליך התייעלות והסדרה של עובדים, ואמורה להתכנס 

המועצה חרגה מתקני כוח  2016-ו 2015לתקנים מתוקצבים; בשנים 

 11-היא חרגה ב 2015האדם שאושרו במסגרת תקציב המועצה; בשנת 

( 387משרות )מתוך  16 -ב 2016( ובשנת 3.1%( )360  משרות )מתוך

הטבלה (. 6.5%עיקר החריגה הוא בשירותים ממלכתיים )  (. 4.1%)

 .2016וחציון ראשון  2015שלהלן מפרטת ביצוע מול תכנון לשנת 

 2016חציון א'  2015שנת  הנושא מס"ד

מצבה  תקן
 40בפועל

מצבה  תקן חריגה
 41בפועל

 חריגה

1 
הנהלה 
 27.8 - 27 27 וכלליות

28.0 0.2 

2 
שירותים 
 48.4 (3) 47 50 מקומיים

45.5 (2.9) 

3 
שירותים 

 273.9 11 263 252 ממלכתיים
291.8 17.9 

 - 8.6 8.6 (1) 7 8 מפעלים 4

 1.0 29.3 28.3 4 27 23 גמלאים 5

 16.2 403.2 387 11 371 360 סה"כ 6

 

גם עובדים זמנים בלתי  הערה: המצבה בפועל לוקחת בחשבון

 .360היא  2016מתוקצבים. ללא עובדים אלה המצבה בשנת 

בהם התקנים אינם משקפים את המצב בפועל. בודדים נמצאו מקרים 

חלק מהעובדים אינם נמצאים בפועל במחלקה בה הם רשומים. 

רשום כפקח, למרות שבפועל הוא עובד במחסנים שרשום שלדוגמה 

למרות שבפועל הוא לא נמצא במחלקה זו. כמו  כפקחרשום  ועובד אחר

מחלקת רישוי עסקים ושילוט מסווג יחד עם בתקציב המועצה כן, 

                                                           
40
של משרד  2015. לפי נתוני דוח כספי מבוקר לשנת 2015נתוני גזברות לשנת  

 משרות. 371הפנים היו 
41
טרם בוקרו על  –כולל עובדים זמניים ללא תקן. בעת הביקורת נתוני הגזברות  

 ידי משרד הפנים.
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)יצוין כי  .הפיקוח העירוני, למרות שמדובר בשתי מחלקות נפרדות

 הסעיפים התקציבים נקבעים על ידי הגזברות(.

 

 םתקנים מוניציפליי .1.6

התקנים המוניציפאליים הם תקנים של עובדים פעילים שאינם 

מתוקצבים על ידי משרדי ממשלה )לרוב התקנים המתוקצבים הם של 

 משרד הרווחה ומשרד החינוך(. 

התקיימה ישיבה בין המועצה לבין משרד הפנים, בראשות  23.7.2015-ב

ה מנהל האגף לניהול ההון האנושי ברשומ"ק, מר מוני מעתוק שמטרת

לדון בדוח מצבת כ"א של המועצה ובצרכים עתידיים. לסיכום צורף 

התקנים המוניציפאליים  74טבלת תקנים מוניציפאליים אשר פירט את 

 המאושרים.

התקיימה ישיבה נוספת עם משרד הפנים בנושא  26.1.2016בתאריך 

כ"א במועצה, בו סוכם כי "בהמשך להחלטת בית המשפט, יובהר כי 

 משרות..". 85עד  –לא יעלה על "מוניציפאלי  2016יב תקן כ"א בתקצ

( מתקני כוח האדם 20%משרות ) 17-ב המועצה חרגה 2016בשנת 

עובדים  102המוניציפליים שאושרו על ידי משרד הפנים )בפועל ישנם 

עובדים שאושרו(. במידה  85עובדי ניקיון, למול  10מוניציפליים, כולל 

התקנים המאושרים כוללים גם מנהל  85-בחשבון ש שלוקחים

משרות  105מחלקת משאבי אנוש, סגן גזבר, אדריכל, אזי הפער הוא 

 .23.5%והחריגה בפועל היא 

 

 תכנית עבודה שנתית .1.7

, המטרות את המפרטת שנתית עבודה תכנית כיןשהמחלקה ת ראוי

 להתבצע המתוכננות העיקריות והמשימות היסוד הנחות, היעדים

 להנהלת ותוצג המחלקה ידי על שתיערך ראוי זו תכנית. השנה במהלך

 .התכנית ביצוע התקדמות על והדיווח הבקרה הסדרת לרבות, המועצה
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מזכירת מחלקת כוח האדם מסרה לביקורת שמטרות העל העיקריות 

 בתחום כוח אדם הן הבראה, הסדרה ועמידה בתקנים. 2016לשנת 

דה שנתית אשר מתרגמת את מטרות המחלקה אינה עורכת תכנית עבו

העל לפעילות אופרטיבית ולכן המועצה אינה יכולה לבצע מעקב אחר 

ביצוע מול תכנון תכנית העבודה. ללא תכנית עבודה לא ניתן להגיע 

 להישגים מיטביים בתחום.

 

 לניהול כוח אדם מידעה מערכות .1.8

המחלקה ואת חשבת מערכות המידע הממוחשבות המשמשות את 

 400-פרטים אודות כמכילות בין השאר מאגר מידע גדול הכולל  השכר

לרבות פרטים אישיים, מספרי ת"ז, מספרי מועצה פעילים,  עובדי

חשבונות בנק, מצב משפחתי וכדומה. את המידע הנ"ל נדרש לנהל 

בצורה שיטתית ומסודרת, בסודיות מרבית, תוך שמירת הפרטיות 

 ובאופן מבוקר.

 קטגוריות: 2-ל המידע בכללותו נחלק

מידע על העובד, תפקידו, מועד כניסתו לתפקיד,  -מידע אישי  .א

 , מצב משפחתי וכו'.דירוג, דרגהותק, 

כל המידע הדרוש לצורך הפקת תלוש שכר חודשי,  -מידע כספי  .ב

לרבות שעות נוכחות, היעדרות, פרטי תנאי העסקה, פרטי חשבון 

 בנק וכו'.

בנושא כוח האדם, המועצה נעזרה לצורך ניהול המידע בעת הביקורת, 

 בכלים הממוחשבים הבאים:

)להלן:   פייוויי בע"מ-מבית  "סינאל" מללמערכת "סינאל"  .א

"סינאל"( לצורך ניהול שעוני הנוכחות ואיסוף שעות העבודה של 

מערכת המשמשת לדיווחי  אדם.ההעובדים על ידי מחלקת כוח 

מספר שעוני  במועצה מותקניםנוכחות באמצעות כרטיס מגנטי. 

נוכחות אשר באמצעותם מדווחות השעות על ידי העברת כרטיס 
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כרטיסי במערכת זו קיימים שמות העובדים ומספרי  עובד.

 בלבד. נוכחות

, המועצה נמצאת בתהליך הטמעת 2017יצוין כי נכון לינואר 

 מערכת ביומטרית )תביעות אצבע(.

בע"מ  "לביא" טיימטק  - "סינריון"מבית מערכת  "לביא"  .ב

)להלן:"לביא"( קולטת את דיווחי השעות ממערכת  "סינאל" 

 עבור דוחות השכר.בומחשבת את השעות 

)להלן: "אוטומציה"( מערכת השכר מבית החברה ל"אוטומציה"  .ג

  משמשת לצורך ניהול משכורות לעובדים על ידי מחלקת השכר.

לניהול נתונים שונים כגון חופשות, מחלות,  –טבלאות "אקסל"  .ד

 תקן מול מצבת עובדים ועוד.

 מערכות לניהול הנוכחות נוכחות .1.8.1

שעוני נוכחות:  12מזכירת המחלקה מסרה לביקורת שבמועצה ישנם 

במבנה המועצה, במחלקת המים, במתנ"ס, במחלקת הקליטה, במוקד 

הדרים, בבי"ס העירוני, בבי"ח אסף הרופא, במחסני המועצה, בבי"ס 

רמון, בבי"ס צאלון, במשרד פניות הציבור )כרגע לא פעיל(, במועדון 

 הגיל הזהב.

 המחלקה מזכירת - משיכת נתוני דיווחי הנוכחות משעוני הנוכחות

מספר פעמים מסרה לביקורת שמשיכת הנתונים מתבצעת באופן יזום 

 ביום. אין הערות. 

מוש בכרטיסי נוכחות במועצה נעשה שי - שימוש בכרטיסי נוכחות

 חכמים, אותם מצמידים לקורא כרטיסים.

מערכות המידע לניהול הנוכחות שבשימוש המועצה בעת הביקורת 

 אינן נותנות מענה לצרכים המעודכנים:

בספריה ובמספר בתי ספר )בי"ס  -בחלק מאתרי המועצה  .א

הותקנו תלמים, בי"ס צמרות החדש, בית יעקב ורשב"י( לא 

 .ודיווחי הנוכחות הם ידנייםנוכחות שעוני 
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במועצה לא קיים פתרון לדיווחי נוכחות במקומות בהם יש  .ב

)במקומות רבים מיעוט עובדים, כגון סייעות של גני ילדים. 

 נהוג לדווח באמצעות טלפון(.אחרים 

, למרות "לביאה"שעות נוספות אינן מנוהלות באמצעות מערכת  .ג

היא שמדי חודש היכולת של המערכת לתמוך בכך. המשמעות 

 .נדרשת עבודה ידנית כדי לחשב את שעות הנוספות

דיווחי הנוכחות מתבצעים באמצעות כרטיס נוכחות ולא  .ד

 באמצעות דיווח ביומטרי שמהווה שיטה יעילה ואמינה יותר.

)מבחינת מספר העובדים שהוא יכול  עקב מגבלת המערכת .ה

 ישנם עובדים רבים שאינם נדרשים לדווח נוכחות להכיל(

  .למערכת

מזכירת המחלקה אינה יכולה להפיק דוחות שנדרשים לביקורת  .ו

כקובץ, אלא הדפסה ישירה למדפסת בלבד. כתוצאה מכך, קיים 

 קושי לנתח את נתוני הנוכחות.

המועצה נמצאת  2017וינואר  2016יצוין כי במהלך החודשים דצמבר 

ביומטרי בתהליך הטמעת מערכת נוכחות חדשה המבוססת על דיווח 

 אשר אמורה לתת מענה לפערים שפורטו לעיל.

 מערכת השכר .1.8.2

הנתונים שמהווים בסיס לחישוב המשכורות )כגון דירוג/דרגה, וותק 

כדי שהבקרה תהיה אפקטיבית  .מנוהלים במערכת ה"אוטומציה" וכו'(

חשוב שתהיה הפרדת סמכויות בין הגורם שמזין את נתוני העובדים 

 ישובי השכר.לבין הגורם שמבצע את ח

במערכת המידע חסרה הפרדת בין בעל התפקיד שמזין את נתוני  .א

העובדים לבין בעל התפקיד שמכין את המשכורות, דבר שמהווה 

חשיפה מבחינת תהליכי הבקרה ומהווה מקור לטעויות 

אפשריות. הביקורת מעירה כי מי שאחראי על כוח אדם צריך 

  להיות אחראי גם על הזנת נתוני כוח האדם.

למערכת  "לביא"לא קיים ממשק יעיל בין מערכת ה .ב

, דבר שמחייב העברת נתונים בין המערכות "אוטומציה"ה
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כיום מזכירת כוח האדם מעבירה את הנתונים  בצורה ידנית.

באמצעות מסמכים לחשבת השכר באופן ידני וחשבת השכר 

 מזינה את הנתונים למערכת המידע.

 קליטת עובד חדש .2

 

 

 כללי .2.1

תהליך קליטת עובד חדש הוא שלב קריטי בו נוצרים יחסי הגומלין 

הראשוניים בין העובד לבין הארגון; קליטה נכונה של העובד מהווה 

 גורם חשוב בהצלחת שילובו בארגון. 

בהיעדר נוהל עבודה כתוב ומוסדר, ערכה הביקורת בשיתוף עם 

 פירוט של תהליך קליטת עובד חדש, כדלהלן: המחלקה

גורם  פרטים שלב מספר

 אחראי

 טפסים

בקשה  1
לעובד 

 נוסף

בעת שמתעורר צורך 
בעובד נוסף, ממלא 
 מנהל המחלקה

גיליון "טופס  הרלוונטית
" המפרט להזמנת עובד

העובד הנדרש את סוג 
והנסיבות בגינן נדרש, 

 וחותם על הטופס.

מנהל 
המחלקה 

 הרלוונטית

טופס 
"גיליון 

להזמנת 
 עובד"

אישור  2
 מנכ"ל

הטופס מועבר לאישור 
המנכ"ל אשר מאשר/לא 

 מאשר את הבקשה.

טופס  מנכ"ל
"גיליון 

להזמנת 
 עובד"

אישור  3
 תקציבי

הטופס מועבר לאישור 
וחתימת הגזבר והחשב 

 המלווה.

גזבר וחשב 
 מלווה

טופס 
"גיליון 

להזמנת 
 עובד"

לאחר אישור כל  גיוס עובד 4
לעיל, מתחיל שהגורמים 

 תהליך הגיוס. לעיתים
מדובר במכרז, ולעיתים 
ללא מכרז )גיוס עובד 
זמני/גיוס למשרה 

 (.5-7בדרגה 

מנכ"ל 
המועצה 

באמצעות 
מנהלי 

 המחלקות

--- 
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גורם  פרטים שלב מספר

 אחראי

 טפסים

קליטת  5
 העובד

בעת קליטת עובד חדש 
נדרש העובד למלא 
ולחתום על מספר 
"מסמכי קליטה" 
המפרטים בין היתר 

שם פרטים אישיים, 
משפחה, ושם פרטי 

שפות, ידע בהשכלה, 
שירות בצה"ל/שירות 
לאומי, מקומות עבודה 
קודמים, נסיעות, קופת 
חולים, השתייכות 
לאיגוד מקצועי, פרטי 
בנק, קצובת נסיעות, 
הפרשות סוציאליות 

 ופרטים נוספים.

מזכירת 
מחלקת כוח 

 אדם

הטפסים 
הרלוונטיים 

מפורטים 
 .2.2בסעיף 

 

 

 טפסי קליטת עובד חדש .2.2

למלא סט טפסים שכוללים נתונים עובד חדש שנקלט למועצה נדרש 

שחשובים לקליטה הנכונה של העובד. להלן ריכוז הטפסים שמשמשים 

 את המועצה בעת קליטת עובד חדש, עם הערות הביקורת:

 הערות הביקורת הטופס מס"ד

ליד החתימה חסר תאריך  .גיליון להזמנת עובד/ת 1
החתימה. מומלץ לבחון האם 
"הזמנת עובד" זה השם 

)חלופה:  לטופס. המתאים
 בקשה לעובד חדש".

שאלון אישי/בקשה למשרה  2
 פנויה.

 

 –הצהרה בנושא טלפון פרטי  3
טופס שמיועד למי שמקבל 

 השתתפות בטלפון.

 

 מועבר לחשבת השכר . 101טופס  –כרטיס עובד  4
 –טופס "הפקדת משכורת  5

 –מספר חשבון בנק וסניף" 
 פרטי חשבון בנק.

 

לבחינת התאמתו של "הפניה  6
מועמד/עובד לעבודתו 

על הטופס מופיע לוגו של 
 קופת החולים.
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 הערות הביקורת הטופס מס"ד

והצהרת בריאות של 
 מועמד".

הצהרת עובד בדבר העדר  7
 קירבה משפחתית.

טופס חדש שהוגדר במהלך 
 הביקורת.

"חוזה מיוחד להעסקת עובד"  8
לעובד שהוא לא בחוזה  –

 אישי.

החתימה היא לא לפי מורשי 
 חתימה.

תנאי ההעסקה אינם מועברים 
באופן ייזום לעובדים, אלא 

 רק אם הם מבקשים.
 אין כתב מינוי לעובד קבוע. כתב מינוי לעובד זמני. 9

 

נדרש להביא אישור במסגרת חוק למניעת  בנוסף, במידה שהעובד

העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, במוסדות ציבוריים התשס"א 

 טופס ולהגישו לקב"ט המועצה. , הוא נדרש למלא 2001 –

הטפסים הקיימים לקליטת עובד חדש ישנים ונותנים מענה חלקי 

 בלבד לצורכי קליטת עובדים:

חסרים טפסים נחוצים כגון טופס טיולים )ראה דוח ביקורת  .א

 (.  2014ניהול מצאי ומלאי משנת 

בטופס "גיליון הזמנת עובד/ת" חסר מקום לרישום התאריך ליד  .ב

 כמו כן, מומלץ לבחון את שם הטופס.החתימות. 

 –החתימה על הטופס שמציג את תנאי העבודה של העובד  .ג

"חוזה מיוחד להעסקת עובד" אינה בהתאם לפרוטוקול מורשי 

 חתימה של המועצה )על הטפסים חתום המנכ"ל בלבד(.

בטופס "רישום ועדכון פרטי רכב" חסרה הצהרה של מקבל  .ד

צע את כל הנסיעות שיוטלו "הוא מתחייב לבאחזקת הרכב כי 

עליו על ידי הממונה, בכל אמצעי תחבורה מתאים, במסגרת 

מכסת הק"מ שאושרה לו. כן ידרש להצהיר כי ידוע לו כי תקן 

הרכב ומכסת הק"מ שהוקצבו לו נקבעו על פי צרכי התפקיד 
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ועשויים להשתנות על פי שיקול דעתה של הנהלת הרשות 

 .42המקומית"

 

  

                                                           
42
 "ביצוע נסיעות בתפקיד". –באוגדן  4.4.6-2ראה סעיף  
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  קרובי משפחה .2.3

וחוזרי מנכ"ל משרד   45, האוגדן44, חוקת העבודה43פקודת העיריות

מגדירים כללים בנוגע  3/2011-ו 4/2011, 1/2012 ,1/2002 הפנים

להעסקת קרובי משפחה של חברי מועצת הרשות ועובדי הרשות 

 המקומית.

 :46(1/2002א לפקודת העיריות )ראו גם חוזר מנכ"ל 174על פי סעיף 

אחד מסגניו של לראש העירייה או   אדם הקרוב קרבת משפחה .א

 לא יתקבל לעבודה בעירייה ולא יתמנה למשרה. 

תו ממונה על יחידה מיחידות העירייה, לא קרוב משפחאדם ש .ב

 באותה יחידה ולא יתמנה למשרה בה.  לעבודהיתקבל 

אדם שקרוב משפחתו עובד ביחידה מיחידות העירייה, לא יתמנה  .ג

אלא אם כן המינוי אינו יוצר לתפקיד הממונה על אותה יחידה, 

 ביניהם יחסי כפיפות.

הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג( יחולו גם על קבלה לעבודה או  .ד

על מינוי של עובד ארעי, של עובד המועסק בעירייה על פי חוזה 

מיוחד ושל אדם המועסק על ידי קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק 

 .1996 –ו העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"

שר הפנים  רשאים, סעיפים קטנים )א( עד ) ד(ב על אף ההוראות .ה

כעובד עירייה, בנסיבות  אדםוועדת השירות  להתיר העסקת 

 מיוחדות, שיפורטו בכתב.

בכל מקרה אחר שבו מדובר בהעסקת קרוב משפחה של עובד ברשות 

המקומית, יש לקבל אישור בכתב מהיועץ המשפטי של הרשות שלא 

                                                           
43
 .26.7.2001ראה תיקון לפקודת העירייות שפורסם ביום  
44
עובד הקרוב קירבת משפחה לאחד  –( )ד 4סעיף  –קבלת עובדים  –פרק ב'  

העובדים מראשי מחלקה מסוימת או מנהליה, לא יוכל להתקבל לעבודה לאותה 
 מחלקה ברשות מקומית.

45
 פרק תשיעי. –נוהל קבלת עובדים לרשות  
46
לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים  108-ו 106,107ראו גם סעיפים  

 לעבודה(.
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באחד מהמצבים האסורים על פי חוק, ושניתן להעסיק את  מדובר

 העובד אף ללא אישור ועדת מינהל השירות או ועדת השירות.

לבדוק, יחד עם המועמד  המחלקהלצורך יישום ההוראות כאמור, על 

קרובי  במועצה, האם מועסקים במועצהבמועד קליטתו לתפקיד החדש 

 המחלקהמשפחה, על  משפחתו. אם המועמד מדווח שקיימים קרובי

לפעול לקבלת אישור ועדת השירות או לקבלת אישור היועמ"ש בכתב, 

 בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה לצורך המשך טיפול בקליטת המועמד.

 מבהיר את סוגי קשרי המשפחה השונים: 3/2011חוזר מנכ"ל 

 קרוב משפחה ממלא תפקיד סטטוטורי ברשות המקומית. .א

קבלת החלטות, מתן המלצות וקביעת עבודה משותפת לצורך  .ב

 נהלים.

קרוב משפחה ממלא תפקיד בלשכה המשפטית, יחידת כ"א  .ג

ומשאבי אנוש, יחידת כספים, יחידת ביקורת פנימית או כל 

יחידה אחרת אשר יש לה קשר והשפעה על מרבית מהיחידות 

 ברשות המקומית.

קרוב משפחה המכהן כחבר בוועד העובדים של הרשות  .ד

 המקומית.

כל קשר אחר אשר לדעת יועמ"ש הרשות המקומית, לאחר קבלת  .ה

הרשות המקומית, עלול מפאת מהותו  לחוות הדעת של מנכ"

 ונסיבותיו להשפיע על יחסי העבודה.

ההעסקה עלולה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד  .ו

 אחר ברשות המקומית.

מדובר בקרוב משפחה של אחד מנבחרי הציבור ברשות  .ז

 קומית.המ

במינוי  העוסק, 3/2011"חוזר מנכ"ל מובהר כי  4/2011בחוזר מנכ"ל 

קרובי משפחה ברשויות מקומיות, חל אף על עובדים שהחלו לכהן 

ברשות המקומית עוד לפני פרסומו של חוזר זה. יש להסדיר העסקת 

 .עובדים כאלה בהתאם לאמור בחוזר"
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יש להם קשרי עבודה לגבי עובדים שמבהירה כי " 1/2012חוזר מנכ"ל 

(, אין צורך באישור מטעם ועדות 3/2011ומונו לפני פרסום חוזר זה ]

השירות למינוי. עם זאת, על היועץ המשפטי של הרשות לערוך הסדרים 

למניעת ניגודי עניינים פנימיים בין העובדים הללו, לצורך הבטחת 

 .פעילות תקינה של הרשות המקומית"

אחת לתקופה בדיקה שתכליתה לאתר יחסי לבצע  המחלקהכמו כן, על 

כפיפות ו/או יחסי משפחה בין עובדים לאחר שנקלטו לתפקידם 

)עובדים שהתחתנו במהלך תקופת עבודתם בעירייה לא יועסקו האחד 

מהעובדים  אחדתחת אחריותו של השני ובמידת הצורך יתבצע ניוד של 

שבמסגרתו לתפקיד אחר(. לרוב מדובר בביצוע "סקר קרובי משפחה" 

מועבר שאלון לכל עובדי הרשות, בו הם נדרשים למלא האם יש להם 

קרובי משפחה המועסקים ברשות ופירוט של 

התפקידים/המחלקות/אגפים. סקר זה משמש כלי לשלילת היווצרות 

 יחסי כפיפות שאינם תקינים.

נכלל דוח בנושא  2010במסגרת דוח מבקר המדינה שהופץ בשנת 

קבלת עובדים". במסגרת דו"ח זה הועלו  –ר יעקב "מועצה מקומית בא

ליקויים, בין היתר, בנושא קליטת קרובי משפחה של נבחרי ציבור. 

 להלן ציטוט מהדוח:

תשעה קרובי משפחה של ארבעה חברי מועצה התקבלו למשרות "

שמשרד הפנים לא אישר כדין, בלא שהתקיים הליך בחירה שוויוני 

לאיוש המשרה. שבעה מתשעת העובדים האמורים לא ציינו בטופס 

הבקשה למשרה שמילאו במסגרת קבלתם לעבודה, כי יש להם קרוב 

 ."מועצת הרשותבמשפחה המכהן 

המועצה נדרשת להפיק את הלקחים הדרושים " :ח כתובבדוכמו כן, 

ולהקפיד הקפדה יתרה כי קיום הליכי קבלה של עובדים יהיו בהתאם 

 ." להוראות הדין
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בתחילת הביקורת לא היה מיפוי של קרובי משפחה בקרב עובדי 

המועצה. בעת הביקורת הופץ שאלון מבין העובדים כדי לאתר קרובי 

אלון נמצא כי במועצה קיימים קרובי משפחה. מריכוז נתוני הש

 משפחה רבים בניגוד להוראות החוק:

במועצה לא הופקו הלקחים מדוח מבקר המדינה שפורסם  .א

קרובי משפחה של  27במועצה אותרו  2016; בשנת 2010בשנת 

 4קרובי משפחה של  9נבחרי ציבור )המהווה גידול לעומת  6

 9חברי מועצה בעת עריכת ביקורת מבקר המדינה(, כאשר 

מהם הינם קרובים מדרגה ראשונה )הורה, בן/בת, 

אח/אחות(. בהתאם לדין, אסור היה למועצה לקלוט 

לשורותיה מי מהעובדים הללו בטרם קיבלה אישורים 

החלה פעילות  2016יצוין כי במאי מתאימים בגין העסקתם. 

 להסדרת הנושא.

רב של קרובי משפחה מבין עובדי המועצה, בחלק  קיים מספר .ב

מהמקרים בעלי קשרי עבודה בעייתיים היוצרים ניגוד 

לדוגמה עובד גזברות קרוב משפחה של עובד רכש;  –עניינים

שלושה עובדי גזברות שהם קרובי משפחה; שתי קרובות 

משפחה מועסקות במחלקת ההנדסה, שתי קרובות משפחה 

, אם ובת מועסקים כמנקים בבית במחלקת הפיקוח העירוני

המיפוי נמצא בתהליך עבודה  2017ספר תלמים;  נכון לינואר 

יצוין כי כיום, בעקבות  ועדיין אין במועצה תמונה כוללת.

הביקורת, כל עובד לפני קליטתו למערכת, נדרש למלא טופס 

 בדבר העדר קרבה משפחתית.

 

 וותק עובדים .2.4

והוותק הנגרר( משפיע על שכרו של הוותק של העובד )ותק בעבודה 

 העובד במספר מרכיבי שכר:

 ;בסיסי/משולבשכר  .א

 תשלום סכום ההבראה השנתית; .ב
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 שנות ותק נצבר. 25תשלום מענק יובל המשולם החל מתום  .ג

( על ידי "אוטומציה"נתוני שנות הוותק מוזנים למערכת הממוחשבת )

 מזכירתעל ידי  בכתב חשבת השכר בהתאם להנחיות שמועברות אליה

 .המחלקה

 במועצהלהלן סוגי הוותק הקיימים במערכת הממוחשבת 

 (:"אוטומציה")

שנות עבודתו של עובד במקומות עבודה קודמים  - ותק מוכר .א

במגזר הציבורי באותו תחום, הנצברים לזכותו כ"וותק נגרר" 

 למקום העבודה החדש. 

לזכותו  שנות שירותו של עובד בצבא אשר נזקפים - ותק צה"ל .ב

 כתוספת לוותק הנגרר.

ותק נגרר של העובד בגין עבודתו במקומות  - ותק להבראה .ג

 אחרים לטובת ותק להבראה )שאינם במגזר הציבורי(.

 שנות ותק של העובד ברשות. - ותק בעבודה .ד

לבעלי תואר שני, שלישי, לימודי תעודה. אינו  - ותק מואץ .ה

 רלוונטי לחישוב מענק יובל.

ממקומות עבודה ותק צבאי וותק מוכר ו במערכת לא מוזןיצוין כי 

 .בכיריםבחוזה לעובדים  קודמים

במחלקה לא מקפידים לקבל מהעובדים בחוזה בכירים וותק 

כתוצאה מכך עובדים אלה אינם מקבלים את גובה דמי  ;להבראה

 ההבראה שמגיע להם. 

, והשוואת הנתונים שבתיקים לנתונים תיקי עובדים 8מבדיקת 

, נמצא מקרה בודד עם טעות בהזנת הוותק השכרשמוזנים במערכת 

שנה,  1לעבודה עם וותק מצה"ל של  עובדת נקלטה .במערכת השכר

. )יצוין כי שנים 1.1, אך במערכת השכר הוזן ימים 1-חודשים ו 11

 מדובר בטעות בהקלדת הנתון במערכת השכר(.
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 תנאי עבודה/העסקה הודעה בדבר .2.5

הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון בהתאם לחוק 

, המעסיק מחויב להנפיק לכל עובד  2002 -וקבלה לעבודה( תשס"ב  

מהיום שבו העובד התחיל לעבוד יום  30תוך  חדש שנקלט בעבודה,

 :48. ההודעה על תנאי העבודה שלו בעניינים אלה47בארגון

 המעסיק וזהות העובד;זהות  .א

 –תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה  .ב

תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין 

 זאת המעסיק;

 תיאור עיקרי התפקיד; .ג

 ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד; .ד

סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי  .ה

תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח 

 דירוג העובד ודרגתו; –הסכם קיבוצי או לפיו 

אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד,  .ו

 נין;ילפי הע

 יום המנוחה השבועי של העובד; .ז

סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים  .ח

, וכן פירוט הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את של העובד

התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעסיק להעביר בפועל 

 .את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך

בנוסח ההודעה על תנאי עבודה יצוין כי אין באמור בה כדי כמו כן, 

הסכם  לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה,

 .49קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו

                                                           
47
 בחוק. 1סעיף  
48
 )א( בחוק 2סעיף  
49
 )ב( לחוק. 2סעיף  
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הוראות חוק זה חלות על כל מעסיק מכל סוג שהוא, ומשכך חובה זו 

 המחלקהועל  המועצהשל מסירת ההודעה לעובד כאמור חלה על 

 למועצה.מטעמה על קבלת עובדים  תכאחראי

יחד עם  בעת קליטת עובד חדש )שלא בחוזה אישי(, המועצה חותמת

העובד על "חוזה מיוחד להעסקת עובד", ומצרפת דף הכולל את תנאי 

 השירות.

 

"חוזה מיוחד להעסקת   -הטופס שממלאים בעת קליטת עובד חדש 

הודעה בדבר תנאי עובד" אינו נותן מענה לדרישות החוק בנושא "

"; חסרים בו מספר סעיפים שנדרשים על פי החוק: עבודה/העסקה

הממונה הישיר על העובד, אורכו של יום עבודה,  שמו ותוארו של

מספר שעות עבודה ביום, ימי העבודה בשבוע, יום המנוחה השבועי 

אין באמור בה כדי  "של העובד. כמו כן, בטופס חסר הכיתוב הנדרש: 

לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם 

 ."לתנאי עבודתו קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע

"חוזה מיוחד להעסקת עובד" בין המועצה לבין העובד אינו חתום על 

מהווה  שזהידי מורשי חתימה, אלא על ידי המנכ"ל בלבד, למרות 

 התחייבות כספית של המועצה.

מורשי " למסור כיבהתייחסות לטיוטת הדוח, חשבת השכר ביקשה 

נחיצות משרה מופיע החתימה חותמים על גיליון הזמנת עובד. בטופס 

ולכן חתימת המנכ"ל ר חותם הגזבלות המשרה השנתית עליו סכום ע

הינה במסגרת העלות התקציבית שאישרו מורשי החתימה ולכן לדעתי 

אין צורך בנוסף על חתימתם בחוזה המיוחד כי זה משקף את 

לדעת הביקורת על מורשי החתימה . "חתימותיהם שקדמו לחוזה

 ויות מול העובדים.התחייבלחתום גם על 

תנאי העבודה העתק מחוזה והמועצה אינה מקפידה למסור לעובדים 

, אלא מוסרת להם את המסמכים רק במקרים בהם כנדרש בחוק

 העובדים מבקשים לקבל אותם.
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 ילקוט מידע לעובד .2.6

אחד הכלים שעשוי לשפר את תהליך הקליטה של העובדים הוא חוברת 

המציגה את החובות והזכויות של העובד ומידע על הרשות המקומית. 

בעבר מרכז השלטון המקומי הפיץ חוברת "ילקוט מידע לעובד", אשר 

מיועדת לעובדי הרשויות המקומיות ואמורה לספק מידע רלוונטי 

את זכויותיו וחובותיו של העובד. החוברת לעובדים, הכולל בין היתר 

 חלקים כדלהלן: 6עמודים, וכוללת  25בת 

 טופס תנאי שכר לעובד; .א

 קבלת עובד; –פרק א'  .ב

 תנאי שירות; –פרק ב'  .ג

שכר ונלווים )לרבות כללי יציאה מהעבודה בשעות  –פרק ג'  .ד

 העבודה(;

 משמעת ואתיקה; –פרק ד'  .ה

 סיום שירות. –פרק ה'  .ו

באינטרנט ניתן למצוא דוגמאות לילקוטים של רשויות בנוסף, 

 מקומיות אחרות.

המועצה חילקה לעובדים חוברת "זכויות עובד  1999יצוין כי בשנת 

 וחובותיו" אשר כללה:

 דבר-פתח .א

 תולדות היישוב .ב

 מבנה המועצה המקומית, פעילותיה ושירותיה .ג

נוהל כניסה לשירות במועצה,  –שירות במועצה  –פרק ראשון  .ד

ופסי פנייה ומסמכים לפני הכניסה לעבודה, תקופת ניסיון, ט

בדיקות רפואיות, סייגים לכניסה לשירות, קידום, גרירת ותק 

מגופים ציבוריים, גרירת ותק צה"ל, הבראה, ביגוד, נסיעות, 

 תגמול השתלמות, שעות עבודה, שעות נוספות, היעדרויו

 ואיחורים ועוד.
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פעה חיצונית, שמירת סדר, הו –הנחיות לעובדים  –פרק שני  .ה

יעילות בעבודה, עיסוקים שלא בענייני עבודה, מתנות וטובות 

 הנאה ועוד.

אי שימוש בנייר של המועצה  –סדרי משרד ומשק  –פרק שלישי  .ו

 לשימושים פרטיים, אי הוצאת ציוד מקוטלי המועצה ועוד.

הימנעות מכל פעילות  –פעילות פוליטית וציבורית  –פרק רביעי  .ז

 טית על ידי עובד מועצה.פולי

טיפול בעבירות  –התנהגות וענייני משמעת  –פרק חמישי  .ח

 משמעת.

 איסור הבאת ילדים לעבודה. –פרק שישי  .ט

 נוהלי עבודה לעובדי תחזוקה. –פרק שביעי  .י

 מילוי גיליונות נוכחות בעבודה. –פרק שמיני  .יא

 קווים מנחים להתנהגות הולמת לעובד המועצה. .יב

נערכה על ידי המועצה ולא חולקה חוברת בשנים האחרונות לא 

"ילקוט לעובד" או "זכויות עובד וחובותיו", דבר שעשוי לשפר את 

תאום הציפיות בין המערכת רמת אופן קליטת העובד החדש ולהוסיף ל

  לבין העובד.
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 נוכחות עובדים .3

 

 

 כללי .3.1

עובד רשות מקומית חייב אישית להטביע את ",  50בהתאם לאוגדן

 ;הנוכחות שלו בשעון רישום הנוכחות בתחילת עבודה ובסיומהכרטיס 

במקומות בהם אין שעון רישום נוכחות חייב העובד לחתום אישית 

אין עובד רשאי )בגיליון הנוכחות בתחילת העבודה ובסיומה 

 .("להטביע/לחתום על כרטיס נוכחות של עובד אחר

הסתדרות בין המדינה לבין  1989ההסכם הקיבוצי שנחתם באפריל 

העובדים הכללית החדשה קבע שהנהגת שעון הנוכחות קשורה קשר 

ישיר לשכר הניתן בגין העבודה, הואיל ועל פי דיווחי נוכחות בזמן 

עבודה משולם שכרו של העובד. על כן יש להקפיד על הנהגת שעון 

 נוכחות.

כלל עובדי הרשות "קובע ש 3/2008חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

ובדים המועסקים בחוזה משכורת כוללת או בשכר המקומית, כולל ע

בכירים, חייבים להחתים כרטיס נוכחות פעמיים ביום. החתמת 

הכרטיס חייבת להיעשות בתחילת יום העבודה וכן ביציאה ממנו. 

במקרה של היעדרות עובד לצורך עבודה, על העובד לדווח על השעות 

המקומית לנקוט בדוח הנוכחות ולקבל את אישור הממונה. על הרשות 

סנקציות נגד עובדים הנעדרים מהעבודה בלא אישור ו/או שאינם 

 ."ממלאים אחר ההנחיות בנוגע לדיווחי נוכחות

עובד היוצא לשם מילוי תפקידו באמצע שעות , 51בהתאם לאוגדן

עובד העבודה, ירשום יציאתו לאחר שקיבל אישור ממנהל היחידה. 

המתחיל את יום העבודה מחוץ למקום עבודתו הקבוע, יודיע מראש 

למנהל היחידה ולאחראי על דיווח הנוכחות בעבודה שלמחרת יאחר 

                                                           
50
 באוגדן. 5.6.2סעיף  
51
 באוגדן. 5.6.6 – 5.6.3סעיפים  
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לבוא לעבודה. עובד המסיים את יום העבודה מחוץ למקום עבודתו 

הקבוע, ירשום יציאתו לאחר שתיאם זאת עם הממונה עליו ויודיע על 

נוכחות בעבודה. עובד הנעדר ממקום עבודתו כך לאחראי על דיווח ה

לשם מילוי תפקידו יום שלם לפחות, יתאם זאת עם הממונה הישיר 

 עליו ויודיע על כך לאחראי על דיווח הנוכחות בעבודה.

כאמור הותקנו שעוני נוכחות באתרים שונים ברחבי המועצה. יצוין כי 

ות ספציפי, לכל עובד שהונפק לו כרטיס נוכחות, הוגדר שעון נוכח

כאשר לחלק מהעובדים ניתנה אפשרות להחתים נוכחות ביותר משעון 

 אחד.

 

 החתמת כרטיס נוכחות .3.2

, המפרט את ה"לביא"הביקורת קיבלה דוח שמי שהופק ממערכת 

 2016 בחודש יוני המועצהדיווחי הנוכחות של כל עובדי 

( מחתימים כרטיס 40%בלבד )כ 155 -עובדי מועצה, כ 400 -מתוך כ

מהעובדים אינה מנוהלת במערכת  60%-שעות העבודה של כ –נוכחות 

המידע, זאת בניגוד לדרישות הרגולציה. להלן קבוצות עובדים שאינם 

 מחתימים שעון נוכחות:

 עובדים בכירים במועצה. .א

 עובדי הספרייה העירונית. .ב

 ר בהם אין שעון נוכחות.עובדי בתי ספ .ג

 סייעות בבתי ספר ובגני ילדים. .ד

 מלווי הסעות. .ה

העובדים שאינם מחתימים נוכחות באמצעות שעון הנוכחות, מדווחים 

באופן ידני. הם אינם נדרשים לדווח את שעת הכניסה ושעת היציאה 

כנדרש, אלא מדווחים על יום עבודה, כתוצאה מכך אין פיקוח ובקרה 

 בפועל. ה שלהםעל שעות העבוד
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במועצה טרם הוטמעה האפשרות לדווח נוכחות באמצעות הטלפון 

 וכתוצאה מכך עובדים נאלצים לדווח באופן ידני.

 

 שעון גמיש .3.3

כגוף ציבורי המקבל קהל ונותן שירותים  במועצהשעות העבודה 

 . 16:30עד  8:00הן  לתושבים

פעם אחת "עובד שאיחר לעבודה יותר מאשר  5.7בהתאם לאגדן, סעיף 

דקות, תנוכה ממשכורתו תמורת הזמן  30בחודש והאיחור הוא עד 

". הסעיף גם דן במקרים השווה לסך כל האיחורים במשך אותו חודש

 חריגים ובאיחורים מתמשכים.

לאור זאת, על פניו, עובד אינו רשאי להחתים באופן קבוע כרטיס 

מוקדמת על מנת לסיים את עבודתו בשעה  8:00נוכחות לפני השעה 

 8:00יותר, או לחילופין להגיע לעבודה בשעה מאוחרת יותר מהשעה 

דקות( ולהשלים את השעות בשעות  10בבוקר )מותר איחור של עד 

 הערב.

במועצה לא הוגדר שעון גמיש, דהיינו עובדים אמורים לעבוד בשעות 

הקבועות. עם הכנסת מנהלים למערכת נדרש להנהיג שעון גמיש לחלק 

 מהעובדים.

 

 החתמת שעון בעת יציאה מהעבודה במהלך היום .3.4

 לעיתים עובדים צריכים לצאת מהעבודה במהלך היום מסיבות שונות.

עובדי המועצה לא מקפידים על החתמת כרטיס נוכחות בעת יציאה 

 מהעבודה במהלך היום, למרות שהופצו הנחיות בנושא.

 

 תיעוד דוחות נוכחות חודשיים .3.5



 ניהול כוח אדם – 2016/5

337 
 

דיווחי הנוכחות של העובדים, חשוב לתעד כדי לאפשר בקרה נאותה של 

את תהליך אישור ועדכון הדיווחים, החל מהדיווח המקורי כפי שנקלט 

משעוני הנוכחות והטלפונים למערכת המידע, כולל השינויים 

  .והדוח הסופי מחלקת כוח האדם,אושרים על ידי מנהל העובד והמ

 

 להלן תהליך אישור השעות במחלקה:

פיקה את דיווחי השעות ממערכת הנוכחות מזכירת המחלקה מ .א

 ומעבירה אותם למחלקות השונות לאישור.

מנהל המחלקה הרלוונטית מעביר את הטפסים לעובדים כדי  .ב

שישלימו את הנתונים והאישורים המתאימים, במידת הצורך, 

וחותם על הטפסים עם התיקונים ומחזיר אותם למחלקת כוח 

לוונטית מרכז את האדם. במסגרת זו, מנהל המחלקה הר

התיקונים והשלמות לדוח הנוכחות )השלמת שעות, ימי חופשה, 

 –ימי מחלה, השתלמויות וכו'( ומצרף את האישורים הנדרשים 

 אישורי מחלה, חופשה, ימי הצהרה.

מחלקת כוח האדם מזינה את העדכונים למערכת הנוכחות,  .ג

מפיקה דוחות נוכחות מתוקנים ומתייקת אותם בקלסרים לפי 

 מחלקות/עובדים. לכל שנה נפתח תיק חדש.

דיווחי הנוכחות עם התיקונים וחתימות העובדים והמנהלים  .ד

נשמרים לפי חודשים בשמרדפים למשך כשלושה חודשים לצורך 

 טיפול בערעורים, שלאחריהם גורסים אותם.

אינה שומרת את טפסי הנוכחות הממוחשבים חתומים על  המחלקה

התיקונים. עובדי המחלקה משמידים  ידי המנהלים והעובדים עם

אותם לאחר כשלושה חודשים; כתוצאה מכך לא נשמר תיעוד חשוב 

לתיקוני הנוכחות ולאישורי הנוכחות. יחד עם זאת, יצוין כי טפסי 

נוכחות ממוחשבים שמולאו באופן ידני חתומים על ידי מנכ"ל 

 נשמרים בתיקים האישיים של העובד.והמועצה 
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 שעות נוספות  .4

 

 

 כללי .4.1

מעבר לשעות  המועצהשעות נוספות הינן שעות המבוצעות על ידי עובדי 

עובד הנדרש ע"י הממונה עליו לעבוד שעות התקניות שנקבעו לכל עובד. 

נוספות חייב לעשות זאת אלא אם קיימות סיבות אישיות, המתקבלות 

 .52על דעת הממונה, המונעת מהעובד להיענות לפניית הממונה

 סוגים: 4-הנוספות מחולקות להשעות 

עובד במשרה חלקית הנדרש לעבוד מעל תחום יום  - 100% .א

 עד להשלמת יום עבודה מלא. –העבודה המקובל במשרתו 

הנוספות הראשונות  שעתייםשעות המשולמות עבור  - 125% .ב

 שעות העבודה היומיות. 8.5שלאחר 

 שעות המשולמות בעד השעה הנוספת השלישית ואילך. - 150% .ג

 שעות המשולמות בעד יום עצמאות. - 200% .ד

הביקורת ביצעה ניתוח של השעות הנוספות ששולמו לעובדים במהלך 

 .2016ובמחצית הראשונה של שנת  2015שנת 

 

 מדיניות אישור שעות נוספות  .4.2

כחלק מתהליך הבקרה בתחום שעות הנוספות רצוי להגדיר 

ראש כך קריטריונים לחלוקת השעות הנוספות ולבצע הקצאה מ

 שהמחלקות יוכלו לתכנן את עבודתן בצורה מיטבית. 

מסמך פורמאלי המגדיר את מדיניות חלוקת  במחלקה לא קיים

 לאישורהשעות הנוספות לעובדים, ולא נקבע מהם הקריטריונים 

כמו כן, המועצה אינה קובעת מסגרות שעות נוספות  שעות נוספות.

 למחלקות השונות.

                                                           
52
 5.2.1סעיף  –אוגדן  
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אנוש מסרה לביקורת כי למנכ"ל החדש קיימת מזכירת מחלקת משאבי 

כוונה לקבוע בנק שעות נוספות למנהל מחלקה ככלי  בידי המנהל 

 שיוכל לחלק אותו בין העובדים ו/או הגבלת שעות לעובד.

 

 אישור שעות נוספות .4.3

כאמור, שעות נוספות הן שעות מעבר לשעות העבודה הרגילות. דהיינו 

השעות מעבר לשעות אלה נחשבות שעות,  8.5אם עובד אמור לעבוד 

 כשעות נוספות.

 

, תשלום עבור עבודה בשעות נוספות יהיה באישור ראש 53על פי האוגדן

הרשות המקומית/מוסמך מטעמו ויבוצע לפי רישום )להלן: "גורם 

מוסמך"(. עבודת שעות נוספות תאושר לעובד רק אחרי שמילא את 

 מכסת שעות העבודה הרגילה.

 יארה את התהליך כדלקמן:מזכירת המחלקה ת

 העובד מדווח נוכחות באמצעות שעון הנוכחות. .א

 בסוף החודש מועבר לו דוח נוכחות לבדיקה. .ב

 העובד ממלא טופס שעות נוספות ידני. .ג

מזכירת המחלקה מבצעת בדיקה של הטופס, כולל הצלבת  .ד

הנתונים לדיווח הממוחשב, כדי לוודא ששעות הנוספות שבטופס 

 ת שמדווחות למערכת.אינן חורגות מהשעו

לאחר בדיקה ואישור/תיקון, מזכירת המחלקה מעבירה את  .ה

 הטופס לחתימת המנכ"ל.

 המנכ"ל מחליט האם לאשר את השעות הנוספות וכמה לאשר. .ו

מזכירת המחלקה מעבירה את הטופס לחשבת השכר כדי שתכין  .ז

את חישובי השכר החודשיים )יצוין כי תשלום שעות הנוספות 

 וא בגין החודש הקודם(.בחודש השוטף ה
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דיווח שעות נוספות במועצה מבוצע באופן ידני על ידי מילוי טופס 

"רישום עבודה בשעות נוספות", זאת למרות יכולתה של מערכת 

נוספות באופן ממוחשב, דבר שמהווה השעות ההמידע לחשב את 

 חולשה בבקרה. 

 שעות הנוספות בחתימתו, למרות שלא הוסמךההמנכ"ל מאשר את 

 לכך על ידי ראש המועצה כנדרש באוגדן.

    

 200%-ו  100%שעות נוספות  .4.4

. הביקורת בחנה 150%לבין  125%שעות הנוספות נעות בין  ככלל

במהלך  200%-ו 100%מקרים בהם ניתנו שעות נוספות בשיעור של 

 .2016המחצית הראשונה של שנת 

 -ו 100% בשיעור של שעות נוספות שולמו 2016 יוני בחודשנמצא כי 

לעובדים רבים. הביקורת בדקה מה המקור לשעות נוספות אלה.  200%

 להלן ההסבר:

 .שולם בגין עבודה ביום העצמאות 200% .א

 - 13.00שולם למי שעבד בערב יום העצמאות אחרי השעה  100% .ב

 13.00מי שעבד אחרי ל(. 13.00מדובר ביום מקוצר )עבודה עד 

שעות ליום.  8.5עד שהשלים  100%ור שולמו שעות נוספות בשיע

 8.5 מתחיל להיות משולם אחרי השעה ה 125%

 לביקורת אין הערות בנושא.
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 וקריאות פתע שעות כוננות .5

 

 

 כללי .5.1

שעות כוננות הינן שעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות הנהוגות 

, אשר בהן העובד נדרש להימצא בכוננות בביתו לרגל צרכי במועצה

אחרי שעות העבודה. בגין שעות אלו מקבל העובד תשלום העבודה, 

נוסף על עצם היותו זמין לקריאה במקרה והתרחש אירוע המצריך 

 קריאה של העובד בחזרה למקום העבודה.

עובדים ברשויות מקומיות מכל " 54בהתאם לאוגדן תנאי השירות

הדירוגים שלגביהם לא נקבעו בהסכמים ארציים הוראות מיוחדות 

של כוננות, הנדרשים להמצא בכוננות בביתם לרגל צרכי בנושא 

 העבודה, אחרי שעות העבודה, יקבלו תשלום עבור הכוננות כדלהלן:

 100%תשלום של  –בעד כוננות הנמשכת עד חמש שעות ושליש  .א

 בעד כל שעת כוננות.

שעות תשלום בסכום זהה לזה שקיבל  8בעד כוננות הנמשכת  .ב

 חמש שעות ושליש.כאמור בסעיף א. לעיל בעד 

תשלום בסכום זהה  –בעד כוננות הנמשכת למעלה משמונה שעות  .ג

לזה שקיבל כאמור בסעיף ב. לעיל בעד שמונה השעות הראשונות 

משכר שעה,[ בעד  2/3תשלום של  –ובעד השעה התשינית ואילך 

 ."כל שעה

עובדים הזכאים לשעות כוננות בהתאם להסכמים  במועצה מועסקים

 מה:שנקבעו, לדוג

שעות כוננות חודשיות באופן שמשרד  20-זכאים ל -פסיכולוגים  .א

 החינוך מממן את השעות הנ"ל.

שעות כוננות  30-זכאים ל -רכזים במשרות הפסיכולוג העירוני  .ב

 באופן שמשרד החינוך מממן את השעות הנ"ל.
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זכאים  -עובדים סוציאליים בתפקיד של פקיד סעד לחוק הנוער  .ג

דשיות כחלק מהסכם עם משרד הרווחה שעות כוננות חו 32-ל

 המממן שעות אלו.

-זכאים ל -עובדים סוציאליים בתפקיד של פקיד סעד לסדרי דין  .ד

שעות כוננות חודשיות כחלק מהסכם עם משרד הרווחה  64

 המממן שעות אלו.

בנושא קריות פתע מגדיר את התנאים בעת קריאת  55אוגדן תנאי שירות

 פתע של עובדים. בין היתר כתוב:

"עובד, שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא לפתע לחזור לעבודתו 

אחרי הפסקה של שעה אחת לפחות, מקבל תשלום כמקובל עד השעות 

הנוספות בהן עבד. התשלום לא יהיה פחות מאשר בעד ארבע שעות 

שעות, יהיה  4-. הועסק עובד בקריאת פתע יותר מעבודה רגילות

 התשלום הניתן לו בעדן פחות מהתמורה בעד יום עבודה מלא".

 

 מדיניות אישור שעות כוננות .5.2

רצוי להגדיר קריטריונים  הכוננותכחלק מתהליך הבקרה בתחום שעות 

ולבצע הקצאה מראש כך שהמחלקות יוכלו  שעות הכוננותלחלוקת 

 בצורה מיטבית.  להיערך

מסמך פורמאלי המגדיר את מדיניות חלוקת שעות  במועצה לא קיים

 שעות כוננות להקצאתהכוננות לעובדים; לא נקבע מהם הקריטריונים 

 .ולא נקבעו מסגרות שעות כוננות לפי תפקידים

שעות כוננות  מועצה עובדי 32 ביצעו 2016יוני  –במהלך חודשים ינואר 

; מדובר בעובדים ממגוון מחלקות שעות )במצטבר( 4,890-בהיקף של כ

שבחלקן לא ברור מדוע נדרשות להן שעות כוננות; להלן המחלקות להן 

עובדי ניקיון, איכות הסביבה, גינון, מחלקת  –הוקצו שעות כוננות 
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המים וביוב, חינוך, פיקוח עירוני, רווחה, הנדסה, תחזוקה, שירותי 

 רח. חירום, פסיכולוגים, ייעוץ לאז

 הטבלה שלהלן מפרטת את היקף שעות הכוננות לפי מחלקות:

)לפי  המחלקה מס"ד
 דוח השכר(

מספר 
 עובדים

מספר 
 שעות

 הערות

אחראי עובדי  1
 ניקיון

2 264  

  264 2 איכות הסביבה 2
  48 1 מחלקת גינון 3
  974 5 מחלקת מים 4
  120 2 חינוך 5
  644 4 פיקוח עירוני 6
  740 3 רווחה 7
  24 1 הנדסה 8
  288 1 תחזוקה 9

10 
ממונה על 

 שירותי חירום
1 600  

11 

עובדי המחלקה  560 9 פסיכולוגים
שעות  10מקבלים 

כוננות לחודש 
 30ומנהלת המחלקה 

שעות, קיים 
השתתפות של משרד 

 החינוך.

12 
שירות ייעוץ 

 לאזרח
2 328  

  4,890 33 סה"כ 13
 

 2,285שעות כוננות לאורך כל השנה ו  5,635 היו 2015יצוין כי בשנת 

מחצית הראשונה של ב ,דהיינו שעות כוננות בחודשים ינואר עד יוני.

-שיעור של כב 2015בשעות כוננות ביחס לשנת חל גידול  2016שנת 

 .2.4פי  –( 2,285לעומת  4,890) 140%
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מזכירת המחלקה מסרה לביקורת שההחלטה על תשלום שעות הכוננות 

 בידי המנכ"ל. היא 

 

 רישום שעות כוננות במוקד העירוני והפעלת כוננים .5.3

מאחר שהמוקד העירוני אמור להפעיל את הכוננים, הביקורת בחנה 

 האם בידי המוקד העירוני ישנה רשימה של הכוננים לחודש השוטף. 

המוקד העירוני רשימת כוננים חודשי ממחלקת המים ומחלקת בידי 

את רשימת הכוננויות ביתר היחידות הרווחה בלבד, אין בידה 

, כגון מחלקת החינוך, אחראי ניקיון, איכות הסביבה, מחלקת המועצה

גינון, פיקוח עירוני, הנדסה ותחזוקה.  כמו כן, במוקד אין מעקב 

מסודר של הפעלת כוננים וקריאות פתע ובפועל, למרות שישנם 

. אין מקרים בהם מזעיקים עובדים מהבית, בעיקר במחלקת המים

 דיווח של קריאות פתע.

לביקורת נמסר כי לעיתים הכוננים אינם זמינים בטלפון, לדוגמה 

ישנם כוננים בשבת שאינם מסתובבים עם הטלפון שלהם בשבת, ולכן 

 המועצה מפעילה עובדים אחרים בשעות נוספות.

 

 

 דיווח שעות כוננות .5.4

"טבלת  –י על גבי טופס ידנ הלמחלקשעות הכוננות מדווחות מדי חודש 

כוננויות" אשר נבדק על ידי מזכירת המחלקה ומאושר על ידי מנכ"ל 

 המועצה.

לחשבת השכר ממזכירת המחלקה שעות הכוננות מועברות באופן ידני 

של שעות הכוננות ניהולן ". היעדר אוטומציה"הלצורך הזנתן למערכת 

אינו מאפשר בקרה מהווה חולשה בבקרה ו במערכת דיווח הנוכחות

ממוחשבת למניעת דיווח כפול של שעות עבודה או שעות נוספות יחד 

 עם שעות כוננות. 
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 שעות כוננות מחלקת המים .5.5

הביקורת ביצעה בדיקה של שעות כוננות ושעות נוספות במחלקת 

 מפעיליםכונן, אך במקומו מסוים עובד  נמצא כי לעיתים –המים 

 עובדים אחרים בשעות נוספות.

עובדים בשעות  מופעלים ןלהלן מספר דוגמאות ממחלקת המים בה

 קריאות פתע לעובדים שמקבלים כוננות:בנוספות במקום 

 2.5.2016 -יום ב' ה .א

 למחרת. 07:00עד השעה  16:30כונן מהשעה  עובד א' (1

באותו יום הייתה סתימת ביוב, כאשר הכונן לא הופעל, אלא  (2

 נוספות: הופעלו עובדים אחרים אשר קיבלו שעות

i. 'סתימת ביוב האלונים – 22:30-19:30 – עובד ב 

ii. 'סתימת ביוב אהוד מנור – 24:00 – 20:00 – עובד ג 

 4.5.2016 -יום ד' ה .ב

 למחרת. 07:30עד לשעה  17:00כונן מהשעה  עובד ד' (1

באותו יום היה פיצוץ, כאשר הכונן לא הופעל, אלא הופעלו  (2

 עובדים אחרים אשר קיבלו שעות נוספות:

i. 'פיצוץ מים ברחוב האנפה – 17:30 – 15:30 – עובד ה 

ii. 'פיצוץ מים בשכונת חותר – 17:30 – 15:30 – עובד ב 

iii. 'פיצוץ מים בשכונת חותר – 17:30 – 15:30 – עובד ג 

iv. 'פיצוץ מים רחוב האנפה – 19:00 – 15:30 – עובד א 

 

נמצאו פערים בין הנתונים שדווחו ולנתונים שאושרו  2015בחודש מאי 

 לנתונים ששולמו במשכורת:

שעות  שם העובד מס"ד
 שדווחו

שעות 
 שאושרו

שעות 
 ששולמו

 12 20 45 עובד א' 1
 48 48 72 עובד ג' 2
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 חופשה ומחלה .6

 

 

 כללי .6.1

-חוק חופשה שנתית, התשי"אחופשת שנתית ניתנת לשם נופש ומנוחה. 

קובעת כללים בנושא החופשה השנתית. בנוסף, הרשויות  1951

 . 57ולאוגדן תנאי השירות 56המקומיות כפופות בנושא לחוקת העבודה

ימי  22ימים בשבוע מקבל  5ככלל, פרט לתפקידים ייחודיים, עובד 

 ימי חופשה בשנה. 26ימים בשבוע מקבל  6חופשה לשנה ועובד 

ה. עובד משכורת שחלה זכאי באוגדן דן בנושא חופשת מחל 5.14סעיף 

יום לשנה. עובד  30לחופשת מחלה בתשלום משכורת מלאה בהיקף של 

חדש במשכורת חודשית שנתקבל לעבוד ברשות המקומית, זכאי בשנה 

הראשונה לעבודתו ברשות המקומית, לניצול ימי מחלה בתשלום עד 

ימים לכל חודש. עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה חייב להציג  2.5

ישור מרופא )תעודת מחלה(. עובד שנעדר במשך יום או יומיים ואין א

הוא רשאי לעשות זאת פעמיים בשנה.  –לו אישור מחלה, יצהיר על כך 

ימים  8שה זכאי לזקוף עד  16כמו כן, עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 

בשנה של היעדרות, בשל מחלת ילדו, על חשבו ימי המחלה הצבורה 

 .58שלו

 

 ה לחופשהבקשה ליציא .6.2

                                                           
56
 פרק ט' מתייחסת לחופשה השנתית. 
57
 באוגדן  5.13פרק  
58
ילד עם מחלה ישנם גם חריגים, לדוגמה עובד חד הורי, או עם תאומים או  

 ממארת וכד'.
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, עובד המבקש לצאת לחופשה יגיש מראש בקשה 59בהתאם לאוגדן

לממונה עליו, ולא ייצא לחופשה אלא באישור הממונה על היחידה בה 

 הוא עובד.

כל בקשה של עובד להיעדרות מהעבודה בנסיבות של חופשה  ,כלומר

 מחייבת:

בקשה פורמאלית כתובה של העובד על גבי טופס בקשה ליציאה  .א

 לחופשה;

 אישור הממונה הישיר בחתימתו על גבי הטופס; .ב

במועד העברת הנתונים למחלקת השכר  מחלקת כוח אדםאישור  .ג

 כאסמכתא לעדכון הפרטים.

". בטופס יש תבמועצה מונהג טופס "בקשה לחופשה/הודעה על היעדרו

 מקום לחתימת העובד והממונה הישיר ומקום לאישור החופשה.

שות לחופשה למדגם עובדים שנרשמו להם ימי הביקורת בחנה קיום בק

 .2016חופשה בחודש יולי 

עובדים שהיו בימי חופשה במהלך  8מבדיקת תיקי העובדים, מתוך 

  לעובד אחד היה טופס חופשה כנדרש. 2016חודש יולי 

 להלן פירוט הבדיקה שנערכה:

מספר ימי חופשה  מס"ד
 2016ביולי 

 קיום אישור חופשה

 אין 5 1
 אין 1 2
 אין 3 3
 קיים 11 4
 אין 4 5
 אין 5 6
 אין 11 7
 אין 11 8

 

                                                           
59
 באוגדן  5.13.8סעיף  
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 אופן ניהול ימי מחלה/חופשה .6.3

 קיימת חשיבות לניהול מסודר וממוחשב של ימי חופשה/מחלה.

החופשה השנתית ואת ימי המחלה ימי ניתן לנהל את שלמרות 

עובדי מבוצע על ידי  בפועלבאמצעות מערכת ה"אוטומציה", הניהול 

מסרה  המחלקהבאמצעות טבלאות "אקסל". מזכירות  המחלקה

שבמערכת המידע אינם מעודכנים  והמחלה לביקורת שנתוני החופשה

שהיא מנהלת באמצעות טבלאות ולכן היא מתבססת על הנתונים 

 . "אקסל"

 

 

 שנתי /מחלהדוח מאזן חופשה .6.4

הינו דוח שמופק בדרך כלל  /"מאזן מחלה שנתי""מאזן חופשה שנתי"

כדי לבחון את תקינות  המחלקהבסוף כל שנה, ואמור לשמש את 

 בראייה שנתית. /מחלההנתונים והתנועות בימי החופשה

במועצה קיים דוח יתרת חופשה ודוח יתרת מחלה אשר מפרטים את 

מספר ימי החופשה בפתיחת השנה, הניצול ברמה החודשית ואת יתרת 

 סוף השנה.

אזן החופשה/מחלה השנתי מנוהל באופן ידני באמצעות טבלאות דוח מ

"אקסל" ולא באמצעות מערכת המידע. מזכירת המחלקה מסרה 

לביקורת שבמערכת הנוכחות החדשה, ניהול ימי החופשה/מחלה 

 אמור להיות ממוחשב.

 

 רציפות חופשה .6.5

 נקבע כי: 1951-בחוק חופשה שנתית, התשי"א

 רציפות החופשה. 8"
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תהיה רצופה, אלא שבהסכמת העובד והמעביד ובאישור ועד החופשה 

העובדים במקום, אם ישנו, אפשר לחלקה, ובלבד, שפרק אחד ממנה 

 יהיה לפחות שבעה ימים".

נמצאו שני עובדים שלא לקחו  2015מסריקת נתוני החופשה בשנת 

 ., בניגוד לחוק כל השנהחופשה רצופה של שבוע במהלך 

 

 ימי חופשה שנתית 55 -צבירה של יותר מ .6.6

ימים,  5על פי האוגדן , ברשויות מקומיות בהן נהוג שבוע עבודה בן 

ימים )פרט לעובדים  55רשאי העובד לצבור באישור הממונה חופשה עד 

שנקבע בגינם בחיקוק תנאים אחרים(. יתרת חופשה שלא נוצלה מעל 

בדצמבר של  31יום תימחק מחשבון צבירת החופשה של העובד בכל  55

 אותה שנה.

במקרים בהם העובדים חורגים ממקסימום ימי החופשה הצבורה, 

 המחלקה מוחקת את ימי החופשה העודפים.

 החופשהימי המחלקה אינה מתריעה לעובדים שעליהם לנצל את 

רצוי להתריע  ובמידה שלא ינצלו אותם אז עודפי ימי החופשה ימחקו;

ל המועצה צריכה ככל לעובדים כדי שינצלו את ימי החופשה.מראש 

 לדאוג שהעובדים ינצלו את ימי החופשה לצורך התרעננות.

 

 יתרת ימי חופשה שליליים .6.7

בהתאם לאמור בחוקת העבודה, עובד שנעדר מהעבודה וניצל את מלוא 

זכאותו לימי חופשה, יום ההיעדרות ינוכה משכרו. מהוראה זו משמע 

 שלא ניתן לאשר לעובד להיכנס ליתרת חופשה שלילית.

עובדים ביתרת  20היו  31.12.2015נכון ליום על פי רישומי המחלקה, 

עובדים עם יתרה  4ומעלה, מתוכם  חדשל יום א ימי חופשה שלילית

  ימים( 3-5.5שלילית של 

 ימי חופשה שלילית לפחות: 3עמדו על  2015להלן עובדים שבסוף שנת 
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 הערה יתרת סוף שנה יתרת פתיחה מס"ד
פתיחה יתרת  -4 17 1

מראה על חריגה 
 שנה קודמת

2 25.5 3-  
. 2015מיולי  -5.5 11 3

אושרה חריגה 
בעל פה ע"י 

 המנכ"ל הקודם.
4 27 3-  

 לא נמצא אישור בכתב לחריגות בימי חופשה.

 

 תוספות ימי חופשה חריגים .6.8

-ו 2015הביקורת בדקה את זיכויי ימי החופשה שניתנו לעובדים בשנים 

מהמכסה השנתית שמגיע להם. נמצא כי מדובר ואשר גבוהים  2016

בזיכויים שניתנו לעובדים במהלך השנה עקב עבודה מעבר לימי עבודה 

 קבועים. אין הערות.

 

 מחלה .6.9

. 2016הביקורת בדקה קיום מדגם אישורי ימי מחלה לחודש יולי 

, 2016עובדים שהיו חולים במהלך חודש יולי  8מבדיקת תיקים של 

 .ימי מחלה לעובדת בודדת 5-לא נמצא אישור לנמצא מקרה בודד בו 

 ימים, אך לא תויק בתיק. 5 -לאחר בדיקה נמצא כי היה אישור מחלה ל
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 נושאים שונים .7

 

 

 כללי .7.1

תקופת  –בתת סעיף זה נדונו מספר נושאים שקשורים לניהול כוח אדם 

 ניסיון, חוו"ד עובדים, כתב מינוי לעובד קבוע, אישור עבודה נוספת.

 

 והנפקת כתב מינוי , חוו"ד עובדיםתקופת ניסיון .7.2

על פי חוקת העבודה  וכן על פי האמור באוגדן, כל עובד בהיכנסו 

לעבודה נחשב כעובד בניסיון. עם תום תקופת הניסיון יקבל העובד כתב 

  .60יחשב כ"עובד קבוע"מינוי מאת ההנהלה וי

 (:2.4.1בהתאם לאוגדן )

"כל עובד בהכנסו לעבודה נחשב כעובד בניסיון פרט אם הוסכם והותר 

מראש שנתקבל לעבודה כקבוע. .. עבר עובד בהצלחה את תקופת 

הניסיון הנ"ל יוצא לעובד כתב מינוי קבע למשרה החדשה, בתוקף 

לא עבר עובד את למפרע מהיום בו התחיל לשרת במשרה למעשה... 

תקופת הניסיון בהצלחה, הוא יפוטר מיד לאחר הודעה מוקדמת. 

פיטורי עובד חדש בתקופת הניסיון תקפים אם נמסרה לעובד הודעת 

פיטורים בתוך תקופת הניסיון; חלפה שנה והעובד הזמני לא פוטר, הרי 

הוא במעמד של עובד קבוע. עובד זמני שלא עבר בהצלחה את תקופת 

 חודשים מקבלתו לעבודה". 12, רצוי לפטרו בטרם חלפו הניסיון

 באוגדן תנאי השירות "חוות דעת על עובדים", 3.6בהתאם לסעיף 

חוות הדעת על העובד תוגש ע"י מי שהממונה על עניין העובדים יקבע, "

 ולמטרות הבאות:

                                                           
60
עובד קבוע מוגדר כ"עובד שעמד בתקופת הניסיון  1.3.23באוגדן תנאי שירות  

 וקיבל כתב מינוי".
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להארכת שירותו מעל לתקופה הקבועה בחוזה המיוחד, אם הוא  .א

 מיוחד.מועסק עפ"י חוזה 

 לקבלת מינוי קבע בתפקידו אחרי גמר תקופת הניסיון. .ב

 להעברתו לקביעות. .ג

 לקידומו בדרגה ובתפקידו. .ד

 להכוונתו לתפקידים ולמקצועות אחרים. .ה

 לקביעת הכשתו ולהכוונתו להשתלמויות. .ו

 לסיום שירותו של העובד. .ז

 חוות דעת שלילית על עובד זמני תביא לסיום השירות."

תקופתי של קבלת חוות תהליך  צה לא ביצעה, המוע2016עד לשנת 

במועצה. יצוין כי עם כניסת דעת ממנהלי המחלקות אודות העובדים 

, הוא יזם מהלך של מילוי 2016המנכ"ל החדש לתפקיד בספטמבר 

 חוו"ד על ידי מנהלי המחלקות.

אם העובד לא עמד בניסיון, רשאית הרשות להפסיק את עבודתו תוך 

הודעה מוקדמת. תקופת הניסיון האמורה הינה  תקופת הניסיון לאחר

חודשים  12-חודשים בדירוג המנהלי, המח"ר והחינוך, ו 24תקופה של 

 בשאר הדירוגים.

לבצע מעקב שוטף אודות כל עובדי הרשות  המחלקהיוצא אפוא שעל 

 שהתקבלו לעבודה, ונמצאים עדיין בסטטוס "עובד בתקופת ניסיון".

 לגבי עובדים אלו:

לבצע  נדרשת המחלקהודשים לפני תום תקופת הניסיון מספר ח .א

פניה לממונה הישיר ולעדכן אותו אודות סיום קרוב של תקופת 

 הניסיון.

הממונה הישיר נדרש להעביר חוות דעת כתובה אודות איכות  .ב

 עבודת העובד, התאמתו לתפקיד והצורך בהמשך העסקתו.
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ישור אם חוות הדעת של הממונה הישיר הינה חיובית, ובא .ג

להפיק לעובד כתב מינוי כנדרש בהנחיות  המחלקהההנהלה, על 

 חוקת העבודה.

אם חוות הדעת של הממונה הישיר הינה שלילית, ובאישור  .ד

ההנהלה, על האגף להודיע לעובד על מועד צפוי של הפסקת 

 עבודתו תוך מתן הודעה מוקדמת כנדרש בחוק.

חיובית( חוות הדעת של הממונה הישיר )הן השלילית והן ה .ה

 .המחלקהצריכה להיבחן ולהיות מאושרת גם על ידי 

( לא מתבצע 1-5בבדיקת הביקורת נמצא שכל האמור לעיל )סעיפים 

 בפועל.

תקופת הניסיון  בתוםמקבלים "קביעות"  למועצהנקלטים שהעובדים 

באופן אוטומטי, ללא בחינת צרכים והתאמה, ללא קבלת חוות דעת 

. המשמעות של עובד קבוע הממונה הישיר וללא הנפקת כתב מינוי

להעניק קביעות לעובדים שאינם מתאימים  עלולה שהמועצההיא 

 ובכך לפגוע באפקטיביות שלה. 

 

 אישור עבודה נוספת .7.3

עובד הרשות )עובד קבוע/במשרה מלאה( אינו רשאי לעבוד ככלל 

, באישור המועצה, רשאים הרשות. ראש למועצהבעבודה נוספת מחוץ 

שלא בתשלום.  למועצהלאשר לעובד לעבוד בעבודה נוספת מחוץ 

 לרשותהמועצה רשאית אף לאשר לעובד לעבוד בעבודה נוספת מחוץ 

של משרד הפנים(,  בתשלום )במקרים מיוחדים יידרש אישור גם

 בהתקיים התנאים הבאים:

 העבודה הינה לטובת הכלל; .א

 העבודה אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידו של העובד; .ב

לכל גוף  הרשות המקומיתהעבודה אינה יוצרת ניגוד עניינים בין  .ג

הרשות אחר העומד בהתקשרות כספית, מסחרית או עניינית עם 

 ;המקומית
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 ל בעד העבודה.העובד הצהיר על התמורה שיקב .ד

 2016במועצה לא בוצע מעקב אחר עובדים בעבודה נוספת. רק במאי 

המחלקה פנתה לעובדים כדי שיצהירו על עבודה נוספת. בעת 

הביקורת השאלונים היו מרוכזים אצל חשבת השכר והמועצה צריכה 

 להחליט כיצד לפעול בנושא.

בהתייחסות לטיוטת הדוח, חשבת השכר ביקשה לציין כי נתוני הכנסה 

 2016נוספת מועברים באופן שוטף על ידי חשבת השכר למנכ"ל ובשנת 

העובדים מועסקים בעבודה נוספת  ..נתבקשה חשבת השכר לקבל מידע 

 משרתם וכך נעשה. היקףומה 
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 סיכום ומסקנות .8

 

 

דם במועצה, לרבות מערך הביקורת בחנה את נושא ניהול כוח הא

הארגון וניהול, תהליך קליטת עובד חדש, ניהול נוכחות עובדים, ניהול 

שעות נוספות ושעות כוננות, ניהול ימי חופשה ומחלה, ונושאים נוספים 

כגון חוו"ד עובדים, הפיכת עובד מעובד זמני לעובד קבוע, קרבת 

 משפחה ועוד.

המחלקה עדיין  –מחלקת כוח האדם אינו מותאם לגידול באוכלוסייה 

מנוהלת ללא מנהל כוח אדם מקצועי, אלא על ידי המנכ"ל ישירות, 

וטרם ביצעה את המעבר מניהול כוח אדם לניהול משאבי אנוש. כמו כן, 

אין חוברת המאגדת את תיאורי תפקיד. נמצאו מקרים בהם התקנים 

המועצה  2016 – 2015דים בפועל ובשנים אינם משקפים את התפקי

חרגה מתקני כוח האדם שהוגדרו, לרבות תקנים מוניציפליים שנקבעו 

 במסגרת תכנית ההתיעלות.

במועצה מופץ לעובדים מסמך בשם "נוהלי עבודה" אשר מהווה מסמך 

"מדיניות", אך טרם נערכו נהלים מקצועיים מפורטים לתהליכי 

ניהול כוח אדם )קליטת עובד חדש, ניהול העבודה השונים בתחום 

מעביד וכד'(. כמו כן, המחלקה אינה עורכת -נוכחות, סיום יחסי עובד

 תכניות עבודה שנתיים.

מערכות המידע הקיימות אינן תומכות בתהליכי העבודה הקשורים 

עובדים רבים אינם יכולים לדווח נוכחות למערכת, –לניהול כוח אדם 

וספות, וימי מחלה וימי חופשה מנוהלים באופן שעות כוננות ושעות נ

ידני. כמו כן, במערכת ה"אוטומציה" לא קיימת הפרדת סמכויות בין 

ולא קיים ממשק יעיל בין מערכת  מחלקת כוח האדם למחלקת השכר,

הנוכחות לבין מערכת "האוטומציה". יצוין כי במהלך הביקורת 

 המועצה החלה להטמיע מערכת נוכחות חדשה.
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ים הקיימים לצורך קליטת עובדים חדשים ישנים ומחייבים הטפס

, המועצה 2010עדכון. למרות הערת ביקורת מבקר המדינה משנת 

המשיכה לקלוט קרובי משפחה של חברי מועצה ובעת הביקורת 

קרובי משפחה של חברי מועצה, בניגוד לכללים.  27הנוכחית אותרו 

מת של קרובי משפחה בין יצוין כי במועצה עדיין אין תמונת מצב מסכ

עובדי המועצה, אך מהנתונים שעובדו עד כה נמצאו מספר מקרים בהם 

 קרובי משפחה עובדים יחד באותה יחידה.

הבראה ללקבל מעובדים בחוזה בכירים נתוני וותק במועצה לא הוקפד 

ודה קודמים, דבר שגורם להפסד כספי לאותם עובדים. ממקומות עב

בדים החדשים, או בעת סיכום תנאי בעת עריכת הסכם עם העו

ההעסקה שלהם, אין הקפדה על חתימות בהתאם לפרוטוקול זכויות 

חתימה )קיימת חתימת המנכ"ל בלבד( ועל מסירת מסמך תנאי עבודה 

לעובדים כנדרש בחוק. בנוסף, בשנים האחרונות לא נערכה על ידי 

 המועצה ולא חולקה חוברת "ילקוט לעובד".

ובדים אינו מתבצע בהתאם לדרישות משרד הפנים. ניהול נוכחות הע

מהעובדים מחתימים כרטיס נוכחות, לגבי היתר, הנוכחות  40%רק 

מנוהלת באופן ידני. כמו כן, עובדי המועצה אינם מקפידים על החתמת 

כרטיס נוכחות בעת יציאה מהעבודה במהלך היום. בנוסף, מחלקת כוח 

הממוחשבים המקוריים של האדם אינה שומרת את דיווחי הנוכחות 

כלל העובדים לאורך זמן )רק את דוחות הנוכחות הממוחשבים שמולאו 

 באופן ידני וחתומים על ידי המנכ"ל(.

במועצה לא הוכנה מדיניות כתובה בנושא שעות נוספות ושעות כוננות. 

נמצאו ליקויים בניהול שעות הכוננות וקריאות פתע של עובדי המועצה. 

במקום להפעיל עובדים שנמצאים בבית בכוננות,  בנוסף, נמצא כי

דבר שמביא  –מפעילים עובדים אחרים ומשלמים להם שעות נוספות 

 לתשלום כפול.

נמצא כי קיימת הקפדה לאישורי ימי מחלה; יחד עם זאת, אין הקפדה 

על מילוי טפסי חופשה והחתמת מנהלים, על ידי עובדים המבקשים 
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יקת רישומי ימי החופשה, נמצא כי שני לנצל ימי חופשה שנתיים. מסר

 , בניגוד לחוק. 2015עובדים לא לקחו חופשה במהלך שנת 

נמצא כי במועצה לא נערכה הערכת עובדים, ועובדים זמניים הפכו 

באופן אוטומטי לעובדים קבועים מבלי שנבחנה התאמתם להיות 

 מועסקים במועצה לאורך זמן. בנוסף, במועצה לא נוהל מעקב מסודר

אחר עובדים בעבודה נוספת. )יצוין כי חשבת השכר ריכזה נתונים 

 בנושא(.

לדעת הביקורת עובדי מחלקת כוח האדם מבצעים את מיטב יכולתם 

בכלים הקיימים ועל המועצה לבצע פעילות לקידום נושא ניהול כוח 

האדם החל ממינוי מנהל מחלקת משאבי אנוש. יישום ההמלצות 

עו בשיפור ניהול המשאב האנושי במועצה המפורטות בדוח זה יסיי

 וכתוצאה מכך יאפשר למועצה לתת מענה טוב יותר לציבור.
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 כללי –פרק א' 

 

.1 מבוא 

התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה  הסעת

לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא 

פי אמות מידה שנקבעו -בריחוק ניכר מביתם. ההסעות מתבצעות על

לצורך זה. הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים מושתת על קביעת מיפוי 

נכון של תלמידים בין מוסדות ואזורי רישום, תוך הקפדה על ויסות 

 אינטגרציה. –החינוך השונים ושמירה על שילוב חברתי 

מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים 

קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי 

במקום מהיבטים פדגוגיים וכלכליים. מערכת ההיסעים גם נותנת 

חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת בסוגי  מענה

הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידי החינוך 

 על צרכיהם הייחודיים. ספר העונים המיוחד ללמוד בבתי

 החוקי המקור

 הקיימת בנושא הסעת תלמידים: העיקרית להלן הרגולציה

-התשנ"ד מוגבלות, עם ולפעוטות לילדים בטיחותית הסעה חוק .א

 של זכאותו את הקובע (תלמידים" הסעות "חוק )להלן: – 1994

 הוא בו הלימוד למוסד מגוריו ממקום להסעה מוגבלות עם ילד

 להסעה. לדאוג המקומית הרשות של חובתה ואת משובץ

 ם"תלמידי "הסעות – 3.3-6 מספר החינוך משרד מנכ"ל חוזר .ב

 "חוזר )להלן: – רשמיים" חינוך  למוסדות הוראה ועובדי

 הסעות לביצוע וההנחיות הכללים הזכאות, את הקובע "(המנכ"ל

 המיוחד. והחינוך הרגיל חינוך למוסדות תלמידים
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 )כללים מוגבלות עם ולפעוטות לילדים בטיחותית הסעה תקנות .ג

  פרטותהמ – 1995 – התשנ"ה ולליווי(, להסעה לזכאות ומבחנים

 הם בו הלימוד למוסד להסעה ופעוטות ילדים של הזכות את

 הקריטריונים. פי על בהסעה לליווי והזכאות משובצים

 (מיוחד" חינוך "חוק )להלן: – 1988 – התשמ"ח מיוחד, חינוך חוק .ד

 הקשור בכל המיוחד החינוך ילדי של הזכאויות את המגדיר

 לצרכיהם. המתאימים ייעודיים ספר בבתי והשמה לרישום

 לזכאות ומבחנים )כללים נכים לילדים בטיחותית הסעה תקנות .ה

 של זכאותם את המגדירות – 1995 – התשנ"ה ולליווי(, להסעה

 לגבי וכללים הלימוד למוסד בהסעה לליווי המיוחד החינוך ילדי

 המלווים. של זהותם

, נושא הפעלת מערך הסעות תלמידים מנכ"להלחוזר  בהתאם

בין היתר, לאתר  ,מושת על הרשות האחראית ביישובלמוסדות חינוך 

את הילדים הזכאים להסעות, להגדיר את מסלולי קווי ההסעות, 

, לדאוג להימצאותם של מלווים בהסעות להתקשר עם חברות ההסעה

ולפקח על ביצוע ההסעות בפועל,  בהם מוסעים תלמידים זכאים

המיטבי. מערכת בהתאם לכללים שנקבעו ועל פי צורכי הילדים באופן 

ההיסעים אף נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד, תוך 

התחשבות בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת 

 לתלמידים אלו ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.

רשות מקומית שבתחום שיפוטה גר  61על פי הוראות החוק והתקנות

, תדאג להסעתו ממקום מגוריו או 21גיל  עד 3ילד עם מוגבלות מגיל 

ובהתחשב בסוג  צרכיוממקום סמוך לו למוסד חינוכי וממנו, לפי 

המגבלה שלו. במסגרת חובה זו נכללים ילדי החינוך המיוחד שזכאותם 

, בין אם 62וחדידי ועדת השמה לפי חוק החינוך המי-להסעה נקבעה על

                                                           
ותקנות  1994-חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד 61

לזכאות להסעה  הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות )כללים ומבחנים
 1995–ולליווי(, התשנ"ה

 .1988–חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח 62
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הושם במוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק האמור ובין אם הושם 

 63במסגרת וועדות ההשמה במוסד חינוך מוכר אחר לפי אותו חוק.

נקבעת זכאותם של תלמידי החינוך המיוחד, בין היתר, לסוג ההסעה 

)רכב רגיל, רכב עם מעלון וכד'( וכן נקבע האם הילד זכאי למלווה 

 לסוג הלקות ועל פי קריטריונים קבועים מראש.צמוד, בהתאם 

 לחוזר המנכ"ל נקבע, בין היתר, כי: 2.4בסעיף 

המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר  "א.

 המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה הוא כמפורט להלן:

 ק"מ 2-לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' )ועד בכלל(: מ    -

  ק"מ. 3-מכיתה ה' ומעלה: מלתלמידים     -

למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה 

 בדרך עבירה להולכי רגל.

ועד גיל  3תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתות הגן של גילאי    ב.

, הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן, זכאים להסעה 21

 מאורגנת מיוחדת ללא קשר למרחק

... 

זכאים להסעה  אחרות החינוך המיוחד הסובלים מלקויותתלמידי 

 ."בהתאם לכללי הזכאות החלים על ילדי החינוך הרגיל
 

הסעה בטיחותית לילדים נכים )כללים ומבחנים לתקנות  2בסעיף 

תקנות הסעה )להלן: " 1995-לזכאות להסעה ולליווי(, תשנ"ה

 נקבע, בין היתר, כי:"( בטיחותית

" ... 

 זכאי לליווי אם הוא אחד מאלה:ילד נכה  )ג( 
(, שאופיין בוועדת 1)א()1ילד חריג כאמור בתקנה  (1)

ההשמה כחולה נפש, כאוטיסט, כמי שסובל מהפרעות 

                                                           
ועדת ההשמה דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים, בעל לקות  63

משמעותית, לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים במסגרת 
 ההולמת את צרכיו

קליטה של תלמידים חדשים ועדת שיבוץ מרכזת את הנתונים אודות אפשרויות ה
ומשבצת את התלמידים למסגרות החינוך במסגרות החינוך המיוחד של אותה רשות 

 פי החלטת ועדת ההשמה/הערר.-המיוחד על
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התנהגות קשות, כבעל פיגור עמוק )סיעודי(, כבעל פיגור קשה 
 או כבעל פיגור בינוני;

 משותק מוחין או בעל נכות פיסית קשה; (2)
לליווי על ידי ועדת חריגים שמינה לענין זה נמצא זכאי  (3)

 שר החינוך, התרבות והספורט".
 

בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית, על המועצה לדאוג להסעות 

מאורגנות לתלמידים הזכאים וכן לדאוג לעובד מועצה שיהיה מלווה 

בהסעות בהם ישנו ילד הזכאי לליווי )אלא אם כן ישנו מתנדב שאושר 

ציבורי(. לצורך כך, עליה למפות את רשימת התלמידים לכך בידי ארגון 

הזכאים, מוסדות החינוך ומערכות הלימודים של התלמידים ולתכנן 

את המסלולים הנדרשים באופן שייתן מענה הולם לצורכי התלמידים, 

תוך שימת דגש על ביצוע ההסעות באופן שמחד יאפשר מערך הסעות 

מוסדות הלימוד השונים בזמן יעיל, איסוף כלל התלמידים בבוקר אל 

ומאידך צמצום כלי הרכב המשתתפים בהסעות ככל האפשר בכדי 

 לפעול בהתאם לעיקרון היעילות והחיסכון המתחייב בכספי ציבור.

הריכוז והטיפול בנושא הסעות התלמידים הינו באחריות מחלקת 

החינוך במועצה. מרכזת ההיסעים במחלקת החינוך אחראית הן על 

למידים הזכאים ועריכת המסלולים והן על בדיקת ואישור ריכוז הת

 החשבונות לתשלום לחברת ההסעות. 

המועצה התקשרה עם חברת טיולי א. ראם בע"מ )להלן: "חברת ראם" 

שפרסמה החברה למשק  11/2011או "המסיע"( שזכתה במכרז הס/

וכלכלה )להלן: "משכ"ל"( לביצוע הסעות תלמידים במועצה. מרכזת 

ם מסרה לביקורת כי מידי כשלוש שנים נערך מכרז בנושא זה ההיסעי

וחברת ראם זוכים במכרז כבר מספר פעמים ברצף, בוודאי מאז שהיא 

 שנים. 10 -החלה לשמש בתפקיד זה לפני כ

 היקפי ההסעות

"(  אין בית ספר המועצהבתקופה המבוקרת, בבאר יעקב )להלן: "

תיכון ואין בתי ספר מכל סוג בזרמי החינוך הקיימים )כגון: החינוך 
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העצמאי, מעיין החינוך התורני, החינוך המשלב וכד'(, על כן הסעת 

תלמידים מהווה פתרון מחויב המציאות. )יצוין כי בית ספר תיכון 

 נמצא בתהליכי הקמה(. 

הסעה בעלות תמחירית של מסלולי  104בשנת הלימודים תשע"ז תוכננו 

והערכת המסלולים  הטבלה שלהלן מפרטת את מספר₪. מיליון  7.8 -כ

 ההסעות לשנת הלימודים תשע"ז )*( עלויות

שהועבר  23.11.16מתאריך  "אקסל"על פי קובץ מעקב בגיליון )*( 

 מלווי הסעות. ללא שכר ;לביקורת

סוג  מס"ד
 החינוך

כמות 
 המסלולים

סכום 
הוצאה 
שנתי 
 מוערך

)₪( 

עלות 
הסעות 
מלווים 
 מוערכת

)₪( 

סה"כ 
עלות 

ההסעות 
 מוערכתה

)₪( 
חינוך  1

 4,961,491 934,127 4,027,365 77 מיוחד
חינוך רגיל  2

 1,047,027 14 יסודי
 

1,047,027 
חינוך רגיל  3

 1,234,765 4 תיכון
 

1,234,765 
 594,946 77,510 517,435 9 רווחה 4
 7,838,230 1,011,637 6,826,593 104 סה"כ 5

 

 
-7 -עלות הסעת התלמידים בפועל הסתכם לכ 2015עד  2013בין השנים 

לשנה. הטבלה שלהלן מפרטת את עלויות הסעות ₪ מיליון  10

 :2016-201364התלמידים לפי סעיפים בין השנים 

 מס"ד

 סוג ההסעה

 שנה

2013 2014 2015 2016 

הסעות  1
 –תלמידים 

3,418,577 1,217,870 1,516,588 1,639,679 

                                                           
64 

 העלויות נלקחו מכרטסות שהופקו ממערכת המידע על ידי הגזברות.
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 מס"ד

 סוג ההסעה

 שנה

2013 2014 2015 2016 

 חינוך רגיל
הסעות החזר  2

 כרטיס נסיעה
775,295 593,033 4,188 -12 

-הסעות חינוך 3
 המגזר הדתי

491,653 1,025,882 269,019 525,663 

 -חינוך מיוחד  4
 הסעות

3,537,795 4,536,876 3,959,543 4,159,134 

עלות מלוות  5
 הסעות חינוך

1,353,186 153,377 3,750 - 

עלות סדרן  6
 הסעות

140,850 - - - 

הסעות שונות  7
 על פי הזמנה

41,056 40,120 45,818 30,113 

הסעות למ. יום  8
 שיקומי

58,538 511,910 610,567 422,444 

הסעות למ. יום  9
 למפגר

24,536 24,536 215,999 286,392 

 7,065,429 6,627,487 8,105,618 9,843,499 סה"כ 10

מרכזת ההיסעים מסרה לביקורת שהירידה בהוצאות ההיסעים בין 

נובעת בעיקר מהתיעלות על ידי ביטול קוי הסעות  2015 – 2013השנים 

 אותם המועצה אינה מחויבת לספק.

 

.2 מטרת הביקורת 

בדיקה נאותות ניהול ותפעול מערך ההסעות במועצה, לרבות מלווי 

 ההסעות, בהתאם לחוקים וההוראות המחייבות. 

  

.3 הביקורתהיקף  

הביקורת התמקדה בעיקר בניהול מערך ההיסעים במועצה, בדיקת 

קיומן של ההסעות בפועל, שילוב המלווים בהסעות ותפקודם 

בפועל. הביקורת בחנה בין ותשלומים לקבלן ההסעות בהתאם לביצוע 
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היתר, את נאותות הבקרות, הפרדת תפקידים, עריכת מסלולי הסעות, 

ניהול מערך המלווים בהסעות, התחשבנות כספית עם הקבלן העיקרי 

 המסיע, תשלום חשבוניות ועוד.

 .2017עד ינואר   2016הביקורת נערכה בין החודשים נובמבר 

.4 מתודולוגיית הבדיקה 

 :עם בעלי התפקידים הרלוונטייםהביקורת נפגשה 

 מנהל מחלקת החינוך. .א

 רכזת היסעים במחלקת החינוך.מ .ב

יועץ המועצה בנושא תקציבי החינוך מטעם חברת שחף בע"מ, מר  .ג

 "[.היועץעידן בר ]להלן: "

שיחות עם גורמים שונים במהלך הביקורת, כגון: נהגים שונים  .ד

 של חברת ההסעות, מלווים והורי תלמידים.

נאספו ונבדקו מסמכים לפי דרישה ובוצע ניתוח של נתונים , בנוסף

לתקופה שבין ינואר של המועצה המערכות הממוחשבות שהופקו מ

 לרבות: 2016 דצמברועד  2015

הוצאות המועצה בגין הסעות כרטסת הנהלת החשבונות של  .א
 חברת ההסעות.שבוצעו על ידי 

 חיוב חודשיות.חשבוניות הסכמי התקשרות עם המסיע ו .ב

 קובץ ריכוז תלונות כנגד המסיע. .ג

 דיווחי הנוכחות של המלווים בהסעות. .ד

 דוחות ביקורת על הסעות שערכה משכ"ל. .ה

 נתוני מערך ההיסעים של המועצה. .ו

 ריכוז תוצאות ביקורת של המשכ"ל. .ז
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כמו כן, הביקורת ביצעה ביקורות פתע ובדקה את ביצוע ההסעות 

תוצאות ביקורות הפתע  .17.1.17ובתאריך  6.12.16בפועל בתאריך 

 בנספח ב'.מפורטות 

התייחסויות הגזבר ומנהל מחלקת החינוך שולבו בדוח זה. להתייחסות 

 .נספח ג'ראו  –המלאה של מנהל מחלקת החינוך 

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.



 הסעות תלמידים למוסדות חינוך – 2016/6

370 
 

 תמצית ממצאים –' בפרק 

 ארגון וניהול

במועצה לא נערכו נהלי עבודה בכתב ואף לא הוגדרו תהליכי עבודה  .1

כתובים לבעלי התפקידים במועצה האחראים על ניהול ותפעול 

מערך ההיסעים, בין היתר: עריכת רשימת התלמידים הזכאים 

עריכת מסלולי הסעות, ריכוז ההסעות ואופטימיזציה של  מסלולי 

קרה אחר מסלולי ההסעות שנקבעו, ניהול ופיקוח על ההסעות, ב

שיבוץ מלווים בהסעות, בקרה אחר ביצוע הסעות בפועל, אופן 

 (1.2) בדיקת החשבונות לתשלום ואישורם, וכדומה.

בין שתי עובדות מחלקת במועצה לא הוגדרה חלוקת תפקידים  .2

בנושא תפעול מערך ההסעות באופן שתבטיח הפרדת ההסעות 

ההיסעים  מרכזתין מספר בעלי תפקידים שונים. תפקידים ב

במלואו, החל כמעט מבצעת את תהליך העבודה בנושא ההסעות 

משלב ריכוז רשימות התלמידים הזכאים להסעות, עריכת מסלולי 

ההסעות, העברת רשימת המסלולים לידיעת חברת ההסעות 

לביצוע, קבלת חשבוניות החיוב בגין ההסעות בפועל ואישורם. 

אישור החשבוניות לתשלום על ידי הגורם שערך את המסלולים 

פגיעה בעיקרון הפרדת  לחברת ההסעות לביצוע מהווה והעברתם

 (1.3) התפקידים.

המועצה לא הטמיעה מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול ותפעול  .3

המערך מנוהל ומתופעל בפועל באופן ידני,  -מערך ההיסעים 

באמצעות גיליונות "אקסל", ללא שמירת היסטוריית מערך 

ההסעות. ניהול ידני של מידע כגון: רשימת התלמידים הזכאים 

תכנון מערך המסלולים בהתאם, פותחים פתח לטעויות להסעות ו

אנוש, לחילוקי דעות ולחוסר בקרות וחסימות מתאימות. מצב 

דברים זה, מחליש את הבקרה והמעקב אחר ההוצאות וחושף את 

המועצה לטעויות אנוש, ותכנון מסלולי ההסעות שאינם מיטביים 

 (1.4) עצה.ו/או נאותים ואשר אינם מאפשרים חיסכון ויעילות למו
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 עריכת מסלולי ההסעה

בלבד, להסעת תלמידים בחינוך הרגיל המועצה בחנה שתי חלופות  .4

האחת ביצוע כלל המסלולים על ידי הסעות מאורגנות והשנייה 

החזר הוצאות בתחבורה ציבורית לכלל התלמידים על פי סכום 

נה האפשרות לשלב בין שתי חלא נב ;שנדרש על ידי ההורים

ניסיון לקבל את השילוב הזול ביותר למועצה. המועצה החלופות ב

לא בחנה את כדאיות ההסעות לאחר הרפורמה בתחבורה 

הציבורית אשר הוזילה את עלויות הנסיעה בתחבורה הציבורית 

באופן משמעותי ולכן עשוי לשנות את בסיס ההשוואה בין 

 (2.2) החלופות.

כלי תפעולי התייחסות הגזבר: הגזברות תבצע ניתוח פנימי כל

כאמור, ובאם ימצא לנכון כי יש לעבור לחלופה אחרת, אזי הדבר 

 יטופל.

 10למרות שכיום המסלולים נערכים על ידי מרכזת הסעות שיש לה  .5

שנות ניסיון בריכוז הסעים, הביקורת מציינת כי על פי ניסיון 

ברשויות מקומיות אחרות, ניתן לקבל ערך מוסף אם נעזרים בבעל 

 (2.3) שמתמחה בעריכת מסלולים.מקצוע 

 פהובחל להישאר תחליט המועצה התייחסות הגזבר: באם

 .כאמור האפשרות תבחן אזי, הנוכחית

המועצה אינה מקיימת שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות סמוכות  .6

לשילוב תלמידים במסלולי הסעות פעילים של רשויות אחרות או 

סמוכות במסלולי הסעות לחילופין שילוב תלמידים מרשויות 

)יצוין כי  קיימים של המועצה, בכדי לחסוך בהוצאות ההסעות

במסגרת הביקורת של המשכ"ל אותרו מספר מקרים בהם המסיע 

 (2.4) .ערך שילובים ללא תיאום מראש עם המועצה(

 פהובחל להישאר תחליט המועצה התייחסות הגזבר: באם

 .כאמור האפשרות תבחן אזי, הנוכחית
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 בקרה על המסייע ותשלום

עד לשנת הלימודים תשע"ה )ועד בכלל( לא רוכזו התלונות הורים  .7

בגין ההסעות ולא הושתו קנסות על המסיע בגין ביצוע ההסעות 

 (3.2.2)שלא בהתאם לתנאי חוזה ההתקשרות. 

המחלקה משתמשת בתלונות כדי להטיל קנסות על המסיע בלבד,  .8

הרבים שנאספו נמצאים  ואינה מבצעת ניתוחים של הנתונים

ברשותה כדי למצוא תבניות, מקרים חוזרים וכו'. קובץ ריכוז 

התלונות כפי שהוא בנוי היום, אינו מאפשר עריכת ניתוחים כאלה 

 (3.2.2) ביעילות.

 וקלרה כיוון, להיבדק עדיין צריך התייחסות הגזבר: הדבר

, הגזברות לידי שלה האקסל את מעבירה שהיא טוענת מההסעות

 אני. מקוזזים הסכומים ל"המנכ התערבות לאחר בגזברות וכנראה

 מקרה בכל. שלך בדוח גם הזה התהליך את לכלול אולי ממליץ

 .אליך ואחזור הנושא את אבדוק

ברוב המקרים המועצה וויתרה , 6.2016ל  9.2015-בתקופה שבין ה .9

בלבד מהקנסות הנדרשים על  16%למסיע והושתו קנסות בשיעור 

 (3.2.2) בהתאם להפרות שדווחו. פי החוזה

עולה כי ישנן  2016מסקירת התלונות במהלך מספר חודשים בשנת  .10

תלונות חוזרות באותם מסלולי הסעות, דבר המעלה חשש, 

לכאורה, כי אופן הטיפול אינו מספיק וככל הנראה הקנס אינו 

 (3.2.2) מרתיע והבקרה אינה מספיקה.

טח" אחר ביצוע ההסעות המועצה אינה מבצעת בעצמה בקרות "ש .11

בפועל בכדי לבחון כיצד ההסעות מתבצעות הלכה למעשה, האם 

התקיימו בפועל, האם בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהסכם, 

 (3.3) האם מלווי ההסעות פועלים כנדרש וכדומה.

במסגרת ביקורות פתע, הביקורת מצאה מקרים בהם קיים  .12

וים או מעבר לכלי רכב פוטנציאל לחסוך בעלויות על ידי איחוד ק
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קטן יותר. במסגרת ביקרות השטח שנערכו על ידי הביקורת 

קוים, נמצאו ארבעה מקרים  15-ב 17.1.2017-ו 6.12.2016בתאריך 

( של אי עמידת המסיע בדרישות, המחייבים בירור על ידי 27%)

המועצה. הליקויים כללו שילוט לא מתאים/העדר שילוט על כלי 

 (3.3) כב מעל המותר, וכלי רכב גדול מהנדרש.הרכב, גיל כלי הר

 

 מלווים בהסעות

המלווים המחליפים נקלטו לעבודה בצורה לא  2016עד לשנת  .13

מסודרת. הם נקלטו לרוב בשיטת "חבר מביא חבר" מצב שיצר 

מקרים רבים של העסקת קרובי משפחה של עובדי מועצה כמלווים 

המועצות המקומיות ללא בדיקת עמידה בכללים שנקבעו בצו 

וללא אישור יועמ"ש המועצה כי בהעסקת  3/2011ובחוזר מנכ"ל 

המלווים המחליפים לא מתקיים מצב המחייב אישור אחת 

 (4.3) הוועדות המחויבות.

הסעות שנבדקו בשני המועדים,  15מתוך במסגרת ביקורת פתע,  .14

נמצאו  שני מקרים בהם מלווה ישבה במושב הקדמי של ההסעה, 

וד להוראות ושני מקרים בהם המלווים לא התייצבו להסעה, בניג

(. 27%מקרים חריגים ) 4סה"כ  –מבלי לעדכן את המועצה מראש 

( 37.5%קוים שנבדקו ) 8חריגים מתוך  3נמצאו  16.12.17בתאריך 

קוים שנבדוק  7נמצא חריג אחד בלבד מתוך  17.1.17ובתאריך 

ות בביקורת השניה (; הביקורת מעריכה שהתוצאות המשופר14%)

 (4.4) נבעו מהשפעת הביקורת הראשונה על מערך המלווים.
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 המלצות –' גפרק 

 ארגון וניהול

שמגדירים את תהליכי העבודה  כתובים לקבוע נהלי עבודה .1

הרלוונטיים הנדרשים להפעלת מערך ההיסעים לתלמידי היישוב 

ואת האחריות והסמכות של כל אחד מבעלי התפקידים המעורבים, 

 הן לגבי החינוך הרגיל, הן לגבי החינוך המיוחד והן לגבי המלווים.

במסגרת קביעת הנהלים בתחום ההסעים, ליצור הפרדת תפקידים  .2

בעלי התפקידים השונים כדי למנוע ריכוז סמכויות בידי אדם בין 

 אחד.

לבחון הסתייעות במערכות ממוחשבות תומכות לניהול ולתפעול  .3

 מערך ההיסעים במועצה.

 

 עריכת מסלולי הסעות

תפעולי חוזר בין חלופת הסעות תלמידים לפני -לבצע ניתוח כלכלי .4

סוד )כגון תחילת שנת הלימודים תשע"ח, תוך בחינת הנחות הי

בין חלופת הסעות באמצעות קבלן הסעות  –סכום ההחזר להורים( 

לבין חלופה של החזר הוצאות על פי קבוצות תלמידים, על פי 

מיקום בתי הספר שיכלול, בין היתר, בחינת שילוב בין שתי 

 .האופציות, הן הסעות והן החזר הוצאות

סלולי לבחון אפשרות להתקשר עם גורם מקצוע לצורך עריכת מ .5

  .ההסעות

לבחון באופן מלא לגבי כלל הרשויות המקומיות בסביבה מדי שנה,  .6

שיתוף פעולה, תוך שילוב הסעות, במטרה לחסוך בעלויות, ולתעד 

 את תוצאות הבדיקה.

 

 בקרה על המסיע ותשלום על ההסעות

 להקפיד על הטלת קנסות על המסיע בעקבות הפרות ההסכם. .7

המועצה בנוסף לבקרות האחרות לבצע ביקורות שטח מטעם  .8

 הקיימות.
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לבחון את המקרים שעלו מתוך ביקורות השטח שנערכו על ידי  .9

 (.כלי הרכבהביקורת )גודל רכב, שילוט לא תקין, גיל 

 

 מלווים בהסעות

להיערך מראש לקראת תחילת שנת הלימודים לבניית מצבת  .10

מלווים מחליפים קבועים ובכמות מספקת שתאפשר מענה הולם 

להקפיד לקלוט מלווים להסעות ו קרים של תקלות בלתי צפויותלמ

התלמידים, לרבות מלווים מחליפים, על פי נהלי קליטת עובדים 

עליהם מחויבת המועצה ולאחר שנבדקה עמידתם בקריטריונים 

 שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

לבצע בקרה ומעקב בשטח על ביצוע עבודת המלווים על ידי גורם  .11

המועצה, בהתאם לתכנית בקרות מוגדרת מראש שתכלול, מטעם 

בין היתר: בדיקת עמידה בשעות ההגעה, תפקוד המלווה בהסעה, 

 רכב מתאים לכמות וסוג הילדים בהסעה וכדומה.
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 פירוט הממצאים  –פרק ד' 

 

.1 ארגון וניהול 

 

.1.1 כללי 

בשנה, ₪ אפקטיבי של כל תחום, במיוחד תחום שעלותו מיליוני  ניהול

כגון תחום ההסעות, מחייב נהלי עבודה ברורים, הכוללים חלוקה 

ברורה של סמכות ואחריות, פירוט תהליכי עבודה ותהליכי בקרה. כמו 

 כן, רצוי שהמחלקה תיעזר במערכת מידע מתאימה לניהול הנושא.

 

.1.2 נהלי עבודה 

 באופן המועצה של שוטף תפעול להבטיח שנועד הכלי הם הארגון נהלי

 ועקרונות המוסכמים הכללים פי ועל חוק פי על ,מראש וידוע קבוע

 גם ואמורים דין לכל ובכפוף ממשלתיות רשויות ,המועצה של המדיניות

 מתחלפים כאשר גם הרלוונטי התפעול של אחידה המשכיות להבטיח

 ,התפקידים בעלי של ברורה הגדרה מאפשרים הנהלים התפקידים. בעלי

 אחריות בין הנדרש המתאם על שמירה תוך ,אחריותם ותחומי תפקידם

 מבקר. לגורם מבצע גורם ובין לסמכות

 עבודה נהלי לעיגון חשיבות יש מקובלות, ניהול למתודולוגיות בהתאם

 מקבלים כאמור, נהלים המועצה. פעילויות לכלל ומחייבים כתובים

 הילדים בטיחות לתושבים, שירות על האמון תחוםב חשיבות משנה

  .בשנה ₪ מיליוני של בהיקפים המועצה הוצאותו

 עבודה תהליכי הוגדרו לא ואף בכתב עבודה נהלי נערכו לא במועצה

 מערך ותפעול ניהול על האחראים במועצה התפקידים לבעלי כתובים

 יכתער הזכאים התלמידים רשימת עריכת היתר: בין ההיסעים,

 ההסעות, מסלולי  של ואופטימיזציה ההסעות ריכוז הסעות, מסלולי

 מלווים שיבוץ על ופיקוח ניהול שנקבעו, ההסעות מסלולי אחר בקרה



 הסעות תלמידים למוסדות חינוך – 2016/6

377 
 

 החשבונות בדיקת אופן ,בפועל הסעות ביצוע אחר בקרה בהסעות,

 .וכדומה ,ואישורם לתשלום

כי  לביקורת מסר מנהל מחלקת החינוך, לטיוטת הדוח תובהתייחסו
"לא נכון. בתחילת השנה נדרשתי להכין תכנית עבודה  שנתית אשר 

תהליכי העבודה מצוינים ומוגדרים על  הגשתי אותה לראש המחלקה.
פי לוחות זמנים ועמידה ביעדים. וכמו כן ישנה חלוקת עבודה ברורה 

שעוזרת לי. בנוסף מחלקת ההיסעים נעזרת בחברת שחף  ]בין העובדים[
 ".גדרות ברורות אותן ניתן להציגומשכל בהתאם לה

הערת הביקורת  :מנהל מחלקת החינוך להתייחסות הביקורת תגובת
התייחסה להעדר נהלי עבודה כתובים שקובעים עקרונות ואינם 
משתנים כל שנה אלא על פי הצורך. תכנית עבודה שנתית אינה מהווה 
תחליף לנהלי עבודה קבועים המאושרים במועצה ומהווים כללים 

 ועקרונות לניהול המחלקה. 

 

.1.3 הפרדת תפקידים וסמכויות 

 תהליך המבצעים התפקידים בעלי בין וסמכויות תפקידים הפרדת עקרון

 את בודד מעובד ומונע חשוב ניהולי בקרה כלי מהווה ,מתמשך אחד

 כל נוסף. גורם של בקרה ללא סופו ועד מתחילתו תהליך לבצע האפשרות

 ,אנוש טעות בשל אם ,בתהליך רצויות בלתי פעולות למנוע במטרה זאת

 העובד. דיי על והונאות מעילות למנוע במטרה או

 שאחראית, המחלקה מנהלת עובדות, שתי מועסקות ההסעות במחלקת

 עריכת ההסעות, חברת עם הקשר במחלקה, הפעילות ניהול על היתר, בין

 שמסייעת המחלקה מנהלת ועוזרת וכד', תשלומים אישור המסלולים,

 יועץ מעסיקה המועצה כן, כמו הצורך. פי על השוטפים בנושאים לה

 למסלולים בהתאם הנדרש התקציב חישוב בנושא יעהמסי חיצוני

 החזרי לקבל בכדי החינוך למשרד ההסעות עלות דיווח וכן שנקבעו

  השתתפות.

 תפעול בנושא העובדות שתי בין תפקידים חלוקת הרהוגד לא במועצה

 בעלי מספר בין תפקידים הפרדת שתבטיח באופן ההסעות מערך

 בנושא העבודה תהליך את מבצעת ההיסעים מרכזת שונים. תפקידים
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 הזכאים התלמידים רשימות ריכוז משלב החל במלואו, כמעט ההסעות

 לידיעת המסלולים רשימת העברת ההסעות, מסלולי עריכת להסעות,

 בפועל ההסעות בגין החיוב חשבוניות קבלת לביצוע, ההסעות חברת

 את ערךש הגורם ידי על לתשלום החשבוניות אישור .ואישורם

 בעיקרון פגיעה מהווה לביצוע ההסעות לחברת והעברתם המסלולים

  התפקידים. הפרדת

 אינו אולם ,התהליך בתום החשבונות גבי על חותם החינוך מחלקת מנהל

 למעשה. הלכה תקינותם בודק

כי  לביקורת מסר מנהל מחלקת החינוך, לטיוטת הדוח תובהתייחסו
וקיימים נוהלי עבודה. יש יחסי גומלין "במועצה ישנה חלוקת תפקידים 

סית ורכזת "בין כל בעלי התפקידים במחלקת החינוך. כגון: הקב
החינוך המיוחד מעבירה רשימת תלמידים הזכאים להסעה. בנוסף 
קיים נוהל על בסיס חוזר מנכ"ל משרה" שעל פיו אנו משבצים 

ל ומספקים הסעה לתלמידים הזכאים. וכמובן שהשיבוץ להסעה מתנה
על פי כל  הנהלים המתחייבים. המזכירה  במחלקה מדווחת  במשבצת  

 ."את וועדות ההשמה

מבדיקת  :מנהל מחלקת החינוך להתייחסות הביקורת תגובת
אשר ריכוז פעולות בידי רכזת ההיסעים  ישנוהביקורת עולה כי בפועל 

 שמפורט בממצא. כפיעקרון הפרדת התפקידים  אינו מתיישב עם

 

.1.4 ממוחשבות במערכות שימוש אי 

 ואפקטיבי יעיל עזר כלי מהוות ממוחשבות מערכות ,המודרני בעידן

  ובקרות. מעקבים ,ביצוע התהליכים, ותפעול לניהול

 מערך בניהול למועצה לסייע עשוי ממוחשבות במערכות מושכל שימוש

 תלמידים זכאות בדיקת ההסעות, מסלולי בטיוב היתר בין ,ההיסעים

 העשויים תהליכים ועוד, בתקלות טיפול תשלומים, על בקרה להסעה,

 ומיצוי מחד ההסעות מערך הפעלת בהוצאות וחיסכון ליעילות להביא

 דבר מאידך, החינוך משרד השתתפות מכספי המועצה הכנסות של מרבי

 .המועצה הכנסות והגדלת תקציבית להתייעלות יביא אשר
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 מערך ותפעול לניהול ייעודית ממוחשבת מערכת הטמיעה לא המועצה

 באמצעות ידני, באופן בפועל ומתופעל מנוהל המערך - ההיסעים

 ידני ניהול ההסעות. מערך היסטוריית שמירת ללא ,"אקסל" גיליונות

 מערך ותכנון להסעות הזכאים התלמידים רשימת :כגון מידע של

 דעות לחילוקי ,אנוש לטעויות פתח פותחים ,בהתאם המסלולים

 הבקרה את מחליש ,זה דברים מצב .ותמתאימ וחסימות תבקרו ולחוסר

 ותכנון אנוש, לטעויות המועצה את שףוחו ההוצאות אחר והמעקב

 מאפשרים אינם ואשר נאותים ו/או מיטביים שאינם ההסעות מסלולי

  .למועצה ויעילות חיסכון

כי  לביקורת מסר מנהל מחלקת החינוך, לטיוטת הדוח תובהתייחסו
מערך ההיסעים נבנה ונשמר בהיסטוריה בגיליונות עד היום אכן "

אקסל אך בימים אלו נבדקת אפשרות על ידי המשק וכלכלה לתת 
שירות של תוכנת היסעים  ממחושבת בשם "שיפט" שתינתן למועצה 
במסגרת סל השירותים הקיים. דבר שיכול להקל ולתמוך על מערך 

. עם זאת לא קידמנו תוכנה אחרת בשלב זה ההיסעים. מסיבה זו
 ."גיליונות האקסל מספקים מענה טוב
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.2 עריכת מסלולי ההסעות 

 

.2.1 כללי 

 ושיבוץ הסעה רכבי מספר ההסעות, מסלולי היתר: בין ההסעות, מערך

 התלמידים כמות בסיס על יםנקבע ,רכב כליול למסלולים התלמידים

 ומוסדות המגורים בתי של הגיאוגרפי ומיקומם להסעות הזכאים

 את לתכנן מאפשר להסעות הזכאים התלמידים של נכון ניהול החינוך.

 למועצה. ביותר והחסכוני היעיל ,מיטביה באופן ההסעות מסלולי

 התלמידים רשימת את מרכזת ההיסעים מרכזת לימודים, שנת כל בתום

 החינוך. משרד של הקריטריונים פי על העוקבת, לשנה להסעה כאיםהז

 בין אליה, המועברים הזכאות נתוני סמך על נערכת התלמידים רשימת

 מגורי מרחק ,65השיבוץ וועדות ההשמה וועדות החלטות היתר:

 עורכת הללו, לנתונים בהתאם וכדומה. החינוך ממוסדות התלמידים

 להסעות. הזכאים ידיםהתלמ רשימת את ההיסעים מרכזת

 שירותי להזמנת הבסיס את מהווה להסעות הזכאים התלמידים רשימת

 המועצה. לתלמידי ההסעות

 

.2.2 כדאיות מערך ההסעות 

 לתלמידים ההסעות את ולספק המנכ"ל חוזר בהנחיות לעמוד בכדי

 שתי בפני עומדת המועצה המיוחד, החינוך תלמידי שאינם הזכאים

 ביניהן: שלבל שניתן מרכזיות חלופות

 ציבורית. בתחבורה נסיעה תשלומי החזרי .א

   ההסעות. לביצוע הסעות חברת עם התקשרות .ב

                                                           
ועדת שיבוץ מרכזת את הנתונים אודות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים  65

ומשבצת את התלמידים למסגרות החינוך במסגרות החינוך המיוחד של אותה רשות 
 פי החלטת ועדת ההשמה/הערר.-המיוחד על
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 משרד של החדשה הרפורמה לפועל נכנסה ,1.1.2016 מתאריך החל

 אמצעי כל את המשלב אזורי, נסיעה מינוי לרכוש המאפשרת התחבורה,

 בתחומי הגבלה ללא לנסוע ניתן באמצעותו, הציבורית. התחבורה

 ברכישת ביניהם בשילוב או בנפרד שנבחר, תחבורה אמצעי בכל האזור,

  אחד. נסיעה כרטיס

 בדיקה ערכה המועצה שנים 4-כ לפני כי לביקורת מסרה ההסעות מרכזת

 לעומת ההסעות חברת באמצעות ההסעות את לספק כדאיות בדבר

 החזרי סכום את להגדיל הורים דרישת בעקבות התשלום החזרי

 לשיטה נסיעות החזרי של משיטה עברה הבדיקהמ כתוצאהו ההוצאות,

 שנערכו תחשיבים הוצגו לביקורת  .הסעות חברת עם התקשרות של

66אוטובוסים באמצעות ההסעות עלות ניתוח של "אקסל", בגיליונות
 

 לפי בפועל הנסיעה עלות פי על ציבורית בתחבורה נסיעות החזרי לעומת

 נמוכה באוטובוסים ההסעות עלות כי נמצא לפיהם ההורים, דרישת

 נסיעות. החזרי מעלות יותר

 בלבד, הרגיל בחינוך ידיםתלמ להסעת חלופות שתי בחנה המועצה

 החזר והשנייה מאורגנות הסעות ידי על המסלולים כלל ביצוע האחת

 ידי על שנדרש סכום פי על התלמידים לכלל ציבורית בתחבורה הוצאות

 לקבל בניסיון החלופות שתי בין לשלב האפשרות נבחנה לא ההורים,

 למועצה. ביותר הזול השילוב את

 רשנמס כפי שנים 4 -כ ינלפ שבוצעה זו, בדיקה כי מציינת הביקורת

 בתקופה התחבורה, משרד של החדשה הרפורמה לפני נערכה ,לביקורת

 באופן וגבוהים שונים היו ציבורית בתחבורה הנסיעה תעריפי בה

 את בחנה לא המועצה .הרפורמה לאחר לתעריפים ביחס משמעותי

 את ילההוז אשר הציבורית בתחבורה הרפורמה לאחר ההסעות כדאיות

 לשנות עשוי ולכן משמעותי באופן הציבורית בתחבורה הנסיעה עלויות

  .החלופות בין ההשוואה בסיס את

                                                           
 הכוונה היא גם לטרנזיטים ומוניות, לפי מספר הילדים לקו. 66
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כי  לביקורת מסר מנהל מחלקת החינוך, לטיוטת הדוח תובהתייחסו
בוצעה בדיקה כלכלית בשנת תשע"ה של כדאיות הובהר כי אכן "

תלמידי החינוך החזרים לתלמידים על פני עלות הסעות מאורגנות של 
הנתונים וצפי  הרגיל. הבדיקה נעשתה בשיתוף עם נציגת הגזברות.

הגידול של האוכלוסייה נדונו יחד עם חומרי הבדיקה אצל מנכ"ל 
 ]התחשיבים הועברו לביקורת[המועצה דאז ונבחרה החלופה הזולה. 

ישיבות יחד עם ההנהגה ההורית ביישוב לצורך  התקיימו כמו כן,
. יש לקחת בחשבון כי  במידה והיינו מקבלים החלטה םהבהרת הנתוני

על החזר נסיעות או חודשי חופשי, הייתה מסרבלת את ההסעה בבוקר 
ובצהריים. יש לציין כי  בבאר יעקב אין תחבורה ציבורית נוחה ומהירה 
למערב ראשל"צ או לוד. רוב  התלמידים שנוסעים למערב ראשל"צ 

ציבוריים על מנת להגיע לבית   רכבים  3ייאלצו להשתמש להחליף 
 ".הספר ולחזור ממנו

 

.2.3 עריכת מסלולי ההסעות  

 המועצה הוצאותל הנוגע בכל חשיבות ההסעה מסלולי לקביעת כאמור,

 באופן המסלולים מערך את לבנות יש כן על ההיסעים, שירותי בגין

 מציינת הביקורת .המועצה מטעם מתאים ידע בעל גורם ידי על מיטבי

 בכלל התחשבות מחייבת ההסעות מסלולי של מיטבית עריכה כי

 מסלולי בכבישים, תנועה עומסי היתר: בין הרלוונטיים, הפרמטרים

 בכדי האמור, לאור וכד'. חלופיים, מסלולים המיטביים, הנסיעה

 מנוסה מקצוע בבעל להיעזר רצוי המיטביים המסלולים את לערוך

 כלל את שמכיר סעותה מסלולי בבחירת ניסיון בעל ההסעות בתחום

  הפרמטרים.

 כי: היתר, בין נקבע, המסיע עם ההתקשרות לחוזה 2.1 בסעיף

 פי על במלואם, ממנו שהוזמנו השירותים את לבצע מתחייב הקבלן"

167-א' בנספח המפורט
 המפורטים הרכב כלי באמצעות זה, לחוזה 

 בהתאם השירותים את ולבצע שם המפורטים במועדים זה, בחוזה

 זה." בחוזה לאמור

                                                           
 ומחירים שנה"ל מפרט הסעות - 1 –נספח א'  67
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 לארגן המקומית הרשות על חובה מחיל 3.3-6 מנכ"ל בחוזר 2.8 סעיף

 הרשות על חלה וביצוען ההסעות ארגון "חובת ולנהלן: ההסעות את

 ".בתחומה מתגוררים שהתלמידים המקומית

 בעלת שהינה ,בעצמה ההיסעים מרכזת ידי על נערכים ההסעות מסלולי

 כי לביקורת מסרה ההיסעים מרכזת בתפקיד. שנים 10 -כ של ניסיון

 בצורה ההסעות מסלולי את מכירה היא בתפקיד הרב נסיונה לאור

  טובה.

 10 לה שיש הסעות מרכזת ידי על נערכים המסלולים שכיום למרות

 ברשויות ניסיון פי על כי מציינת הביקורת הסעים, בריכוז ניסיון שנות

 מקצוע בבעל נעזרים אם מוסף ערך לקבל ניתן אחרות, קומיותמ

  מסלולים. בעריכת שמתמחה

מסר לביקורת כי  מנהל מחלקת החינוךבהתייחסותו לטיוטת הדוח, 
 חברות חיצוניות לניהול מערך ההיסעים. 2"אנו נעזרים ב 

במכרז, בתכנון מסלולים ובביקורת המלוות וחברת ההסעות  .א
 הינם אנשי הקשר המקצועיים שלנו. וא.[י.  ]בחברת משכל 

בתקציב בתכנון שכר מלווים בבניית מסלולים ובדיווחים למשרד  .ב
 בר   החינוך אנו נעזרים בחברת שחף ואיש הקשר הינו עידן

 ."מומחה לתחום הסעות

 היא הלימודים שנת תחילת לפני כי לביקורת מסרה ההסעים רכזת 

 הלימודים משנת להסעה הזכאים התלמידים רשימת את סקרה

 תשע"ז הלימודים בשנת לומדים עדיין מהתלמידים מי בדקה תשע"ו,

 החדשים התלמידים רשימת את קיבלה לימוד, מוסדות ובאילו

 לליווי, זכאות כולל ההשמה, ועדת החלטות פי על להסעה הזכאים

 מוסד בדבר מידע לקבל בכדי השיבוץ ועדת החלטת את קיבלה

 הנסיעה מסלולי את לבנות והחלה תלמיד כל ילמד בו הלימוד

 שאיתרה הנסיעה למסלולי בהתאם הבנתה, פי על המיטביים

 מסלולי את שערכה לאחר האינטרנט. באתרי מפות באמצעות

 החינוך. מחלקת מנהל לאישור המסלולים את העבירה היא ההסעות

 מתועד. אינו החינוך מחלקת מנהל אישור כי מציינת הביקורת
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.2.4 המסלולים בבניית סמוכות רשויות עם פעולה פישיתו העדר 

 בעלויות ולחסוך ההיסעים מערך את ולייעל לשפר הדרכים אחת

 סמוכות. מקומיות רשויות מספר בין פעולה שיתוף באמצעות הינה

 למקום להסעה הזכאי אחד תלמיד ישנו מקומית שברשות במידה

 מקומית רשות של קיימת בהסעה התלמיד שילוב לבחון ניתן מרוחק,

 והוספת המקומית לרשות בסמוך עוברת שההסעה במידה אחרת;

 או משמעותי, באופן הנסיעה זמן את מאריכה אינה התלמיד

 היוצאת בהסעה אחרות מרשויות נוספים תלמידים שילוב לחילופין

 שתי בין מתחלקת ההסעה עלות זה, באופן המקומית. מהרשות

 יחד. גם שתיהןל ויעילות חיסכון המאפשר דבר הרשויות,

 סמוכות מקומיות רשויות עם פעולה שיתופי מקיימת אינה המועצה

 או אחרות רשויות של פעילים הסעות במסלולי תלמידים לשילוב

 קיימים הסעות במסלולי סמוכות מרשויות תלמידים שילוב לחילופין

  ההסעות. בהוצאות לחסוך בכדי המועצה, של

 לשילוב האפשרות את בחנה היא כי לביקורת מסרה ההסעות מרכזת

 לאחראי פנתה ואף ציונה נס עיריית עם המועצה של ההסעות

 זו לא אולם מסלולים, לשילוב בבקשה ציונה נס בעיריית ההסעות

 ציונה נס שעיריית בטענה לבקשה שלילית תשובה שקיבלה בלבד

 לא שערכה חוזרת מבדיקה גם אלא מסלולים, בשילוב מעוניינת אינה

 השירות, באיכות הפגיעה על גובר למועצה שיצמח יסכוןהח כי מצאה

 לא לכך מעבר ציונה. נס עיריית עם מסלולים שילובי ביצעה לא ולכן

 אחרות. רשויות עם מסלולים לשילוב ניסיון נעשה כי נמצא

 לביקורת מסרה ההיסעים מרכזת כי הביקורת מציינת זה לעניין

 של תלמידים בשיל המסיע כי נמצא משכ"ל, שערכה שבביקורת

 וללא אישור ללא המועצה, של תלמידים בהסעות אחרות רשויות

 כך על מעיד הדבר החינוך. מחלקת או ההיסעים מרכזת ידיעת

 ולהוזיל רשויות מספר של בהסעות תלמידים לשלב אפשרות שישנה
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 תלונות היו לא שהרי השירות באיכות יפגע שהדבר מבלי העלויות את

 ידי על שנמסרו מנתונים .שגרתית יקורתבב התגלה והדבר בנושא

 – תשע"ה לימודים בשנת שלהם, הביקורות במסגרת המשכ"ל,

 – (1.2017 )עד תשע"ז ובשנת מאושר לא שילוב של מקרים 6 אותרו

 מקרים.  5

 )ראו המועצה מטעם ייעודי בקרה גורם בהעדר כי מציינת הביקורת

 בהם אלה מעין םנוספי מקרים שישנם ייתכן (,3 בסעיף פירוט יתר

 במסלולי אחרות מרשויות תלמידים בפועל מסיעה ההסעות חברת

 ידי על מתגלים ואינם למועצה מדווחים שאינם המועצה של ההסעות

 ההיסעים, למרכזת השילוב דבר היוודע  עם כי יצוין .המועצה

 בגין המסיע על קנס הושת משכ"ל, ידי על שנערכה הביקורת בעקבות

 ההסכם. הפרת

מסר לביקורת כי  מנהל מחלקת החינוךייחסותו לטיוטת הדוח, בהת
נבדקו אפשרויות של שיתופי פעולה בהסעות בשנים תשע"ה, תשע"ו "

לדוגמא נעשתה פנייה טלפונית להסעת תלמידים  עם רשויות סמוכות.
. שיתוף פעולה זה לא יצא ורמלה משותפת לגדרה עם תלמידי נס ציונה

ניתן )רכזת ההיסעים(  אלה נעשו מיוזמתי!הפניות לרשויות  לפועל.
עם זאת, במהלך  לברר זאת עם תמיר רכז ההיסעים מנס ציונה.

העבודה נעשות בדיקות  במידת הצורך אפשרויות של שילוב רשויות 
 ."בהסעות

העובדה שנמצאו  :מנהל מחלקת החינוך להתייחסות הביקורת תגובת
שילובים בהסעות בפועל בביקורות שנערכו על ידי משכ"ל שלא אותרו 
על ידי המועצה ולא הגיעו לידיעתה מעידה, לדעת הביקורת, כי ניתן 

 לשלב תלמידים מרשויות סמוכות בהסעה.
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.3 בקרה על המסיע ותשלום בגין ההסעות 

 

 

.3.1 כללי 

 8-לכ מסתכמת המלווים( שכר )ללא השנתית ההסעות עלות – כאמור

 ₪. מיליון

 בכדי מחויבת פעולה מהווה בפועל ההסעות ביצוע אחר ובקרה מעקב

 כי תבטיח אשר המסיע, מצד ההסכם תנאי של נאות קיום לוודא

 הולם מענה מספקות המועצה, דרישות פי על מתבצעות ההסעות

 גורמות ואינן הלימוד סדותלמו בזמן מגיעות התלמידים, לצרכי

 הסעות. על ידם הסומכים וההורים התלמידים בקרב נפש לעוגמת

 כנדרש. ההסעות בביצוע מותנה למסיע התשלום

 ביצוע את לבחון יש התשלומים, ביצוע על נאותה בקרה לקיים בכדי

 שהוסכם כפי מבוצעים ההסעות מסלולי כי ולוודא בפועל ההסעות

 נהוג כך לצורך הצורך. פי ועל שנקבעו תובשעו בימים המסיע, עם

 המועצה ברחבי שיסייר המקומית הרשות מטעם בקרה גורם להגדיר

 פי על מתקיימות ההסעות כי בפועל ויוודא התלמידים איסוף בשעות

 )כגון פעמי חד באופן מסוים במסלול שינוי שישנו ובמידה ההסכם,

 תשלם לא ועצההמ מסוים( ביום הלימוד למוסד הגיעו שלא תלמידים

 יום. אותו בגין למסיע

 של שבאפשרותה הקנסות נקבעו ההתקשרות להסכם 9 בסעיף

 בין ההסכם, תנאי את שיפר במידה המסיע על להשית המועצה

 היתר:

 או כולם השירותים, במתן איחור כי לו ידוע כי מצהיר הקבלן 9.1"

 וקבועים מוסכמים בפיצויים המזמינה הרשות את יזכה חלקם,

 מבלי וזאת ממנו חלק או איחור של יום לכל ₪ 1,000 בסך אשמר

 דין. כל פי על המזמינה הרשות מזכויות לגרוע
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... 

 בין מוסכם ... לעיל 9.2 -ו 9.1 בסעיפים מהאמור לגרוע מבלי 9.3

 הרשות תהא להלן המפורטות החוזה הפרות בגין כי הצדדים

 בצידם. כמפורט מוסכמים לפיצויים זכאים המזמינה

 .א' נספח ראה - מפורטת המלאה הקנסות טבלת

 לתנאי בהתאם בפועל, שביצע ההסעות בגין לתשלום זכאי המסיע

 תהליך את הן למסיעים, התשלום את בדקה הביקורת ההסכם.

 למסיעים בפועל שולמו אשר התשלומים את והן התשלום אישור

  המאושר. ההסכם למחירי ביחס

 לתשלום החשבונות אישור תהליך

 של פירוט הכולל  לתשלום, חשבון המסיע מגיש חודש סוף ימד

 החודש בגין השונים, במסלולים יום מידי בוצעו אשר ההסעות

 של הדיווח פי על שבוצעו המסלולים של פירוט כולל החשבון שחלף.

 מפורט טור ובכל אחר מסלול מפורט שורה שבכל באופן המסיע,

 המסלולים לתכנית בהתאם הינו המצורף הפירוט בחודש. היום

  ההסכם. במסגרת  לכאורה, המאושרים,

 המוסעים תלמידים ברשימות שינויים חלים השנה במהלך זאת, עם

 שמצטרפים תלמידים הישוב, את שעוזבים תלמידים כגון: בפועל,

 וכן וכד', לימוד מוסדות שעוברים תלמידים להסעות, וזכאים ליישוב

 של מחלה ימי חגים, חופשה, ימי כגון: הלימודים, בימי שינויים

  וכדומה. התלמיד

 יום בכל המסלולים ביצוע על המסיע של נאות דיווח לוודא בכדי

 שהוגש החודשי החשבון את לבדוק יש בפועל, שבוצע כפי בחודש

 כי: ולוודא פרטני באופן

 אכן תשלום, בגינם ודרש המסיע דיווח עליהם המסלולים כל .א

 בפועל. בוצעו

 המועצה. של מאושרים סלוליםמ הינם המסלולים .ב
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  בחשבונית. דווחו בהם הימים בכל התקיימו ההסעות .ג

 בהסכם. שנקבע לסכום מתאים מסלול כל בגין החיוב .ד

 חופשה. בימי הסעות על דיווח לא המסיע .ה

 את ומאשרת החודשי החיוב נאותות את בודקת ההיסעים מרכזת

 המסלולים לרשימת בהתאם מבוצעת הבדיקה לתשלום. החשבוניות

 במוסדות המתוכננים החופשה וימי הלימוד ימי המתוכננים,

  הלימוד.

 ומוסדות המוסעים התלמידים מהורי באקראי שמגיע מידע כן, כמו

 של ראוי לא ביצוע בדבר תלונות על שדיווחו במידה השונים, החינוך

 מרכזת בידי מסייע התקיימו, שלא הסעות או איחורים ההסעות,

 של הפרות או התקיימו שלא הסעות בדבר מידע לקבל ההיסעים

 עורכת היא כי ההיסעים, מרכזת ציינה זה לעניין ההסכם. תנאי

 בקובץ לימוד מוסד בכל החופשה וימי הלימוד ימי של רשימה

  "אקסל".

 

.3.2  ההיסעים מערך על בקרה מנגנוני 

 ואישור בפועל ההסעות ביצוע על נאותה בקרה כי מציינת הביקורת

 בחשבונית, החיוב מסלולי של קפדניות בדיקות מחייבים התשלום

 שוטפת בדיקה סמך על בפועל המסלולים לביצוע השוואה תוך

  החודש. כל במהלך שנערכת

 המועצה את לחשוף עלול ההסעה, מסלולי על נאותה בקרה העדר

 בימי הסעות כגון: התקיימו, שלא מסלולים בגין יתר לתשלומי

 מסלולי החודשי, החשבון במסגרת ודווחו התקיימו שלא חופשה

 תשלום, בגינם ולדרוש עליהם לדווח המשיך והמסיע שבוטלו הסעות

  וכדומה.
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 כאשר המועצה, של ההיסעים מערך לע בקרה מנגנוני מספר קיימים

 תחליף מהווים אינם והם ומגבלות יתרונות מהמנגנונים אחד לכל

 להלן: כמפורט המועצה, מצד לבקרה

 – התלמידים הורי .א

 להם ויש משמעותי בקרה גורם הינם ההורים - יתרונות  (1

  המגיע. השירות את יקבלו שילדיהם מובהק אינטרס

 או ההסכם, סעיפי בכל בקיאים אינם ההורים – מגבלות (2

 התנאים, קיום את לבדוק המקצועי הידע בעלי שאינם

 על וכד', בתקנות הקבוע הטכני המפרט הרכב, כלי גיל כגון:

 בתקנים עומד המסיע האם לדעת ביכולתם יש תמיד לא כן

 תחליף מהווים אינם ההורים כן על ממנו. הנדרשים

  המועצה. מצד לבקרה מספיק

  – בהסעות המלווים .ב

 על לדווח ויכולים להסעות צמודים המלווים – יתרונות (1

 המסיע. מצד בהסעות חריגות

 קבועים מלווים על מדובר המקרים במרבית - מגבלות (2

 נוצרים הזמן עם הדברים שמטבע כך קבועים ונהגים

 לגרום העשוי דבר לנהג, המלווה בין אישיים קשרים

 תנאי בהפרת יבחין שהמלווה במידה נוחות אי להרגשת

 כן על למועצה. כך על לדווח לא ועלול ההסכם מתנאי

 מצד לבקרה מספיק תחליף מהווים אינם המלווים

  המועצה.

  – החינוך מוסדות עובדי .ג

 התלמידים של ההגעה לשעת דואגים בעיקר הם – יתרונות (1

 מקור להוות ועשויים למוסד וכניסתם הלימוד למוסדות

 הלימוד. למוסדות הסעות של איחורים על מידע
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 בתנאי בקיאים אינם הלימודים מוסדות עובדי - מגבלות (2

 ביצוע על בקרה מבצעים אינם ובנוסף ההתקשרות הסכם

 תחליף מהווים אינם החינוך מוסדות עובדי כן על ההסעה.

 .המועצה מצד לבקרה מספיק

  – משכ"ל מטעם ביקורות .ד

 לתנאים בהתאם מקיפה בדיקה מבצעים הם - יתרונות (1

 ומנוסה. מקצועי גורם ידי על המסיע עם שנקבעו

 בעיקר מתמקדות המשכ"ל של הביקורות - מגבלות (2

 לוקחים אינן אולם הפיזי, ומצבו הרכב כלי בבטיחות

 כלי כגון: למועצה, שרלוונטיים נוספים פרמטרים בחשבון

 בפועל, המוסעים התלמידים להיקף מתאימים שאינם רכב

 כן על שך.בהמ ויפורט הביקורת ידי על שנמצא כפי

 תחליף מהוות אינן משכ"ל חברת ע"י שנערכות הביקורות

 המועצה. מצד לבקרה מספיק

 משכ"ל מטעם ביקורות .3.2.1

 ביצוע לבדיקת שטח ביקורות משכ"ל מבצעת השנה במהלך כאמור,

 באופן בוחר, למועצה, שמגיע מטעמה בקר באמצעות בפועל ההסעות

 הסכם לתנאי אםבהת בוצעה ההסעה כי ובודק הסעה מסלול אקראי,

 שנקבעה, לשעה ביחס הרכב כלי הגעת שעת היתר: בין ההתקשרות,

 הסעת רישיון קיום בתוקף, רכב רישיון קיום הרכב, כלי גיל

 קצין אישור בטיחות, חגורות קיום בתוקף, ביטוח לנהג, תלמידים

 במועצה ההיסעים למרכזת מועברות הבדיקה תוצאות וכד'. בטיחות

 אלקטרוני. בדואר

 והתלונות השליליות הביקורות של רישום מנהלת ההיסעים כזתר

 ובדיקות ניתוחים ונערכים הביקורות במסגרת שעולות המסיע כנגד

 השנה. במהלך הליקויים והיקף חוזרים ממצאים אחר מעקב לגבי
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 לביקורת מסר משכ"ל נציג לחודש. ביקורות 40 -כ עורך משכ"ל

 שנות במהלך שלה ורותהביק תוצאות אודות סטטיסטיים נתונים

 התוצאות: ריכוז להלן תשע"ז. – תשע"ה הלימוד

 מספר הלימודים שנת מס"ד

 ביקורות
 לא מספר

 תקינים
 שיעור

 לא

 תקינים
 15% 72 468 1.9.14-15.8.15 – תשע"ה 1
 21% 93 435  1.9.2015 – תשע"ו 2
 15% 30 201 (1.2017 עד 1.9.2016) תשע"ז 3
 18% 195 1,104 שנתי רב סה"כ 4

 

 ידי על שנמצאו עיקריות התקלות פילוח את מציגה שלהלן הטבלה

 תשע"ז: – תשע"ה בשנים המשכ"ל

 תשע"ז תשע"ו תשע"ה התקלה מהות מס"ד

 עד –

1.17 
 6 12 8 שעה 1/2 עד אחור 1
  4  נהיגה רישיון המצאות אי 2
 לא בטיחות חגורות 3

 תקינות
3  1 

 10 מעל הרכב כלי גיל 4

 שנים
10 15 9 

 תלמידים להסעת אישור 5

 נהיגה ברישיון
3 3 1 

 1 7 2 רכב ביטוח המצאות 6
 1 11 4 הפעלה רישיון המצאות 7
 6 2 17 ברכב מלווה המצאות אי 8
 1 1 1 ביקורת ביצוע סירוב 9

  4 1 רכב רישיון המצאות אי 10
 להסעת מורשה לא רכב 11

 תלמידים
 1  

 לא בטיחות קצין אישור 12

 תקין נמצא/לא
 14  

 ללא מסלולים שילוב 13

 אישור
6  5 
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 כנגד המסיע ותתלונריכוז תלונות הורים והטלת קנסות בגין  .3.2.2

 הורים התלונות רוכזו לא בכלל( )ועד תשע"ה הלימודים לשנת עד

 ההסעות ביצוע בגין המסיע על קנסות הושתו ולא ההסעות בגין

  ההתקשרות. חוזה לתנאי בהתאם אשל

מסר לביקורת כי  מנהל מחלקת החינוךבהתייחסותו לטיוטת הדוח, 

עלי לציין כי למרות שלא רוכזו, תלונות ההורים טופלו. תויקו תלונות "

בקלסר מסודר. נסרקו ונשמרו בתיקייה  במחשב. החל משנת  תשע"ו 

הוא שיפור  ריכוז זה קיים ריכוז של תיעוד מסודר. ברצוני להדגיש

מת המחלקה ותרם משמעותית להפחתת כמות מהותי שבוצע ביוז

 .  "התלונות

 מגורמים אליה שהגיעו התלונות את לרכז החלה ההיסעים מרכזת

 גבי על וכד', משכ"ל ביקורות מלווים, התלמידים, הורי כגון: שונים,

 ספטמבר )מחודש תשע"ו הלימודים משנת החל "אקסל", גיליונות

  ."אקסל"ה בגיליון פרהה כל בגין הקנס סכום את ולציין (2015

 2015 ספטמבר החודשים בין ההיסעים, מרכזת לרישומי בהתאם

 ובין תלונות 180 החינוך במחלקת התקבלו חודשים( 10) 2016 ליוני

 תלונות. 198 החינוך במחלקת התקבלו 2017 ליוני 2016 ספטמבר

 המסיע. על קנסות להשיט המועצה נדרשת אלה תלונות בעקבות

 המסיע. על קנסות להטיל כדי בתלונות משתמשת המחלקה כיום

 ישנן כי עולה 2016 בשנת חודשים מספר במהלך התלונות מסקירת

 לכאורה, ,חשש המעלה דבר הסעות, מסלולי באותם חוזרות תלונות

 מרתיע אינו הקנס הנראה וככל מספיק אינו הטיפול אופן כי

  מספיקה. אינה והבקרה

 2016 נובמבר לחודש לביקורת שהועברו גמהלדו תלונות פירוט להלן

 ות:עבהס חוזרים ליקויים לראות ניתן במסגרתו
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שם  תאריך הפונה מס"ד
 המוסד

פירוט הליקוי כפי  הליקוי
שהופיע בקובץ 

 התלונות

סכום 
 הקנס

 03.11.2016 הורה 1
גן 

 "פשוש"

איחור 
 30של 

 דקות

גן "פשוש" איחור 
של חצי שעה 
בבוקר הגיעו 

 08.30בשעה 
  ₪
300.00  

2 

גננת 
הגן 

 03.11.2016 והורים
גן 

 "אמנון"

איחור 
 30של 

 דקות

דק  30איחור של 
בצהריים אספו 
את התלמידים 

 14.00בשעה 
  ₪
300.00  

 08.11.2016 הורה 3
בית ספר 

 רשב"י
איחור 

 דקות 40

דק  40איחור של 
 2בהסעה איחוד 

 הסעות 
  ₪
300.00  

4 
מוסד 

 09.11.2016 הלימוד

 מעון
שיקומי 

 לוד

איחור 
 30של 

 דקות
הגיע למעון בשעה 

08.30 
  ₪
300.00  

5 
מוסד 

 15.11.2016 הלימוד
גן 

 "אמנון"

איחור 
 30של 

דקות 
 באיסוף

הגיע לגן בשעה 
14.30 

  ₪
300.00  

 16.11.16 הורה 6
גן 

 "אמנון" 

אחור 
באסוף  

וגם 
 בצהריים

ההסעה מאחרת  
 בחצי שעה לפחות

  ₪
300.00  

 18.11.16 הורה 7
שדות 
 איילון

הנהג  
נסע ללא 

 מלווה

ההסעה הגיעה 
ללא ליווי הנהג 

היה בקרבת מקום 
והחליט על דעת 
עצמו לבצע את 

 ההסעה
  ₪
300.00  

 20.11.16 הורה 8
דה 

 שליט

אחור של 
חצי שעה 

 באיסוף
אחור פעם רביעית 

 משבוע שעבר
  ₪
300.00  

9 
מוסד 

 11.16 .18 הלימוד
אלוטף 

 ראשל"צ

של אחור 
חצי שעה 

 באיסוף
אחור של חצי שעה 

 באיסוף 
  ₪
150.00  

10 
מוסד 

 22.11.16 הלימוד
מעש 
 רמלה

איחור 
 30של 
דק 

 בבוקר

 09.30נאסף בשעה 
בבוקר במקום 

 תשע
  ₪
300.00  
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 ניתן פיה על חוזרות לתלונות ריכוז טבלת ערכה ההיסעים מרכזת

 מספר להלן הסעות. במספר חוזרות תלונות ישנן כי להיווכח

 דוגמאות:

 מוסד שם "דמס

 לימוד
 מספר חודש

 תלונות

 בחודש

 התלונה סוג

 ינואר ותמר אמנון 1

2016 
 בהסעה איחור 8

 שיקומי מעון 2

 לוד
 אוקטובר

2016 
 בהסעה איחור 6

 אפריל "לימן" גן 3

2016 
 בהסעה איחור 4

 ינואר ט' מקיף 4

2106 
 בהסעה איחור 3

 הגיעה שלא או

 כלל

 

 2016 נובמבר לחודש התלונות בקובץ הביקורת שערכה מבדיקה

 איחורים בגין ₪ 1,750 בסך קנס המסיע על שהוטל אף על כי עולה

 מעון לאותו איחור נרשם עדיין אוקטובר בחודש לוד השיקומי למעון

 (.2016 )נובמבר העוקב בחודש

מסר לביקורת כי  מנהל מחלקת החינוךבהתייחסותו לטיוטת הדוח, 
חוזרות ונשנות בדרך כלל מתקיימות מסיבה של קושי  "תלונות

התארגנות  ההורים ולא בגלל שהבעיה לא טופלה כראוי. וזה בדרך כלל 
כל בעיה מטופלת אנו  קורה במשפחות קשות יום ובקושי בהתארגנות.

פונים למלווים לנהג להורים ולמלווה ובצעים שיחות בין כולם ומגיעים 
ם. אנו מקפידים לטפל משמעותית בסוג להחלטה. שתתאים לכל הצדדי

 ."זה של תלונות

 )כפי ההפרה פי על הקנסות רשימת בין השוואה ערכה הביקורת

 את המרכז ה"אקסל" בגיליון ההיסעים מרכזת אותם שרשמה

 בתאריך לביקורת שהועבר בקובץ לידיעתה שהובאו התלונות



 הסעות תלמידים למוסדות חינוך – 2016/6

395 
 

 תונילנ בהתאם המסיע על בפועל שהושתו הקנסות לבין (23.11.16

  החשבונות. הנהלת

 

 

 

 הושתוו למסיע וויתרה המועצה המקרים ברוב בפועל, כי נמצא

 מהקנסות ₪( 57,550 מתוך ₪ 9,200) בלבד 16% בשיעור קנסות

 :להלן כמפורט שדווחו, להפרות בהתאם החוזה פי על יםהנדרש

כמות  חודש מס"ד
 תלונות

קנס לפי 
גיליון 

 "אקסל"ה

)₪( 

סכום 
הקנס 
 בפועל

)₪( 

 --- 7,950 34 2015 ספטמבר 1

 --- 9,100 33 2015 אוקטובר 2

 --- 5,300 18 2015 נובמבר 3

 --- 5,550 14 2015 דצמבר 4

 3,000 6,950 21 2016 ינואר 5

 6,200 7,400 12 2016 פברואר 6

 --- 3,250 9 2016 מרץ 7

 --- 2,650 7 2016 אפריל 8

 --- 6,050 18 2016 מאי 9

 --- 3,350 14 2016 יוני 10

 9,200 57,550 180 סה"כ

 

 להשית היה שניתן הקנסות מרבית כי מתקבל הביקורת בדיקת פי על

 העובדה עקב בפועל. מומשו לא ההסכם תנאי הפרת בגין המסיע על
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 באותם עצמן על חוזרות ואף שבשגרה דבר הינן ההסכם שהפרות

 לא שהקנסות מבין הקבלן הנראה ככל כי הרושם עולה מסלולים,

 .הליקויים את לתקן מקפיד אינו הוא ולכן ימומשו

 זה מסר לביקורת כי מנהל מחלקת החינוךבהתייחסותו לטיוטת הדוח, 
ואינו באחריותי זו  החלטה  "לא במסגרת אחריות מערך ההיסעים

 ."שנעשתה בדרג גבוה יותר

 

.3.3 בקרות שטח 

 חברת אחר אפקטיבי בקרה מערך לקיים חשיבות קיימת כאמור

 אינה אחרים, גורמים ידי על שבקרה בדעה הביקורת ההסעות.

 מטעם גורם ידי על ההסעות ביצוע על בקרה לביצוע תחליף מהווה

 המועצה.

 ההסעות ביצוע אחר "שטח" בקרות בעצמה מבצעת אינה המועצה

 האם למעשה, הלכה מתבצעות ההסעות כיצד לבחון בכדי בפועל

 בהסכם, שנקבעו הזמנים ללוחות בהתאם האם בפועל, התקיימו

  .וכדומה כנדרש פועלים ההסעות מלווי האם

מסר לביקורת כי  מנהל מחלקת החינוךבהתייחסותו לטיוטת הדוח, 
שכ"ל שהיה באחריות מנכ"ל המועצה, נכון! במסגרת המכרז עם מ"

 הביקורות על ההסעות ב"שטח", מבוצעות ע"י בקרים מטעם משכ"ל.
פירוט תפקידי ושירותי משכ"ל על פי  במסגרת מכרז משכ"ל ניתן לקבל

והשעות  במסגרת כוח האדם הנוכחי )משרה וחצי ( מכרז ההסעות.
פתע. כמו  אשר לרשותנו  אין מחלקת ההיסעים  מסוגלת לבצע ביקורי

יש להדגיש כי רכזת ההסעות נדרשת לבצע פעולות נוספות מעבר  , כן
 ."לטיפול בהסעות

לדעת הביקורת  :מנהל מחלקת החינוך להתייחסות הביקורת תגובת
ישנה חשיבות  רבה לביצוע בקרות "שטח" על ההסעות על ידי גורם 

 .מטעם המועצה שרואה לנגד עיניו את האינטרסים של המועצה בלבד

 לבדיקת תיוג רשימת נערכה לא כי לביקורת מסרה ההיסעים מרכזת

 עורכת אינה המועצה ההסכם, בהוראות ההסעות קבלני עמידת

 בהתאם ההסעות את מבצע המסיע כי לוודא בכדי שטח ביקורת
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 על תצפית הכולל בקרה הליך ננקט ולא בהסכם שנקבעו לתנאים

  ההסעות.

 ביכולת פוגם בפועל, ההסעות על המועצה מצד ומעקב בקרה העדר

 אותה וחושף המסיע מצד ההסכם תנאי קיום לוודא המועצה

  .לסיכונים

 מתקבלות אשר הרבות התלונות רקע על תוקף משנה מקבל הדבר

 ותנאי הזמנים בלוחות המסיעים עמידת אי בדבר התלמידים מהורי

 בהנחיות וכן ההתקשרות בהסכם שנקבעו כפי הנדרשים ההסעה

  מוגבלויות. בעלי תלמידים להסעות הקשור בכל ינוךהח משרד

 קיים בהם מקרים מצאה הביקורת פתע, ביקורות במסגרת

 רכב לכלי מעבר או קוים איחוד ידי על בעלויות לחסוך פוטנציאל

 הביקורת ידי על שנערכו השטח ביקרות במסגרת .יותר קטן

 מקרים ארבעה נמצאו קוים, 15-ב 17.1.2017-ו 6.12.2016 בתאריך

 ידי על בירור המחייבים בדרישות, המסיע עמידת אי של (27%)

 כלי על שילוט מתאים/העדר לא שילוט כללו הליקויים המועצה.

 להלן מהנדרש. גדול רכב וכלי ,המותר מעל הרכב כלי גיל ,הרכב

 הממצאים: פירוט

 לא הרכב כלי גבי על כי נמצא – במועצה "תמר" לגן הסעה .א

 הילדים מספר כי ונמצא ילדים הסעת על המורה שלט הוצב

 לאפשר שעשוי דבר מהמתוכנן, בהרבה נמוך בפועל בהסעה

 הרכב. כלי גודל הסעות/הקטנת איחוד

 חינוך ילדי 13 בגן ישנם לביקורת, שהועבר ההסעות מערך קובץ פי על

 טרנזיט הוא שנבחר הרכב כלי סוג ובהתאם להסעה הזכאים מיוחד

 גדול.

 מהשעה החל לגן בכניסה תצפית הביקורת כהער 6.12.16 בתאריך

 נערכה מגיעה אינה ההסעה כי קורתהבי משנוכחה .09:05 על 07:50

 פרט עצמם בכוחות לגן הגיעו התלמידים כל כי שמסרה לגננת פניה
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 ככל כי מסרה, עוד .07:30 בשעה ההסעה עם שהגיע בלבד אחד לילד

 בהסעה. משתמשים שלרוב נוספים ילדים שני ישנם לה, הידוע

 ומצאה לגן בכניסה נוספת תצפית הביקורת ערכה 17.1.17 בתאריך

 לשאלת .בלבד ילדים שני ובה 07:35 בשעה הגיעה ההסעה כי

 ילדים 5 בהסעה איתו מגיעים היותר לכל כי הנהג, ענה הביקורת

  ביום.

 רכב גבי על אולם בהסעה נכחה המלווה אמנם כי מהבדיקה עולה עוד

 ילדים. הסעת על המורה שלט הוצב לא ההסעות

 שנצפתה בגן לילד תהאימהו אחת עם הביקורת שערכה מבירור

 מגיעה ההסעה כי האם מסרה עצמה בכוחות לגן ילדה את מביאה

 שלה, לציפיות וביחס לה שנמסרה לשעה ביחס קבוע באופן באיחור

 יום מידי עצמה בכוחות לגן ילדה את לקחת אלא ברירה לה אין לכן

 הורה עם הביקורת שערכה מבירור יומה. בסדר להמשיך שתוכל בכדי

 באופן לגן בנו את לקחת העדיף הוא יום באותו כי אבה מסר נוסף,

 לעיתים. לעשות נוהג שהוא כפי אישיות מסיבות עצמי

 ובחלק מצומצם זו בהסעה המוסעים הילדים מספר בפועל כלומר,

 חוסר בשל הנ"ל כלל, מתקיימת ואינה ייתכן ההסעה מהימים

 ההקצת המועצה כן פי על ואף מההסעה. ההורים של רצון שביעות

  בפועל. הנדרש  מהצורך גבוהה בעלות גדול טרנזיט זו להסעה

 מגיעים היותר לכל כי הנהג דברי ובעקבות הבדיקה ממצאי רקע על

 להסעת גדול טרנזיט הצבת כי מעריכה הביקורת ילדים, 5 בהסעה

 ימים ישנם כי החשש עולה ואף הכרחית אינה הילדים לגן תלמידים

 המועצה כלומר .בפועל מתקיימת האינ כלל "תמר" לגן ההסעה בהם

  .לצורך שלא יקר שירות מקבלת

 "זתשע הלימודים שנת מתחילת החודשיים החיוב בחשבונות מעיון

 מסוג ברכב "תמר" לגן הסעה בגין המועצה את חייב המסיע כי עולה

 מתקיים אינה שההסעה הרושם שעולה אף על יום בכל גדול טרנזיט

 מאפשר בפועל בהסעה המשתמשים התלמידים ומספר יום מידי
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 מרכזת ידי על לתשלום אושרו החשבונות .בלבד במונית שימוש

 .למסיע המועצה ששילמה יתר תשלומי ,לכאורה ,יצר "להנ .ההסעות

 כפי חודש, מידי המסיע דיווחי של נאותה בדיקה הביקורת, לדעת

 בפועל המסלולים בדיקת על האחראים מהגורמים שמצופה

 מציפה הייתה מחייב, בקרה כתהליך התשלום אישור על והאחראים

 חויבה בהם היתר תשלומי את ומונעת הנ"ל החריגים הדיווחים את

  המועצה.

 מסוג הסעה עלות בחשבוניות, בדיקה פי על כי מציינת הביקורת

 רגיל טרנזיט מסוג הסעה ואילו ₪ 171 היא זה, לאזור גדול טרנזיט

 יתר לתשלום הביקורת הערכת להלן ₪. 133 רק למועצה תעלה

 בשנה:

 בשנה נוכחות ימי מספר

 המיוחד החינוך בגן
 ליום יתר תשלום

 מע"מ כולל ₪

  לשנה יתר תשלום

 מע"מ כולל ₪

242 )*( 38 9,196 

 לביקורת שהועבר המסלולים בקובץ המועצה הערכת פי על )*(

 ובדיקת ההסעות ביצוע על שטח בקרת העדר כי מעירה הביקורת

 מעומס שנבעה במידה אף הפועל, הביצוע כנגד לתשלום החשבונות

 הגורמים בעבודת מהותי וליקוי כשל מהווה לב, ובתום עבודה

 אישור במסגרת המועצה, נכסי על שמירת על האמונים האמורים,

 שאכן חשיפה יתר, לתשלומי המועצה את וחושפת התשלומים,

 לעיל. המתואר במקרה לכאורה, התממשה,

 כי מצאה הביקורת 17.1.17 בתאריך  -"אשלים" ספר בית .ב

 אף על גדול טרנזיט מסוג רכב באמצעות התבצעה ההסעה

 בגין חויבה המועצה כי יצוין .בלבד תלמידים 4 שהכילה

 גדול. טרנזיט ולא רגיל נזיטטר

מסר לביקורת  מנהל מחלקת החינוךבהתייחסותו לטיוטת הדוח, 
בתחילת שנה אנו קובעים סוג רכב על פי מספר התלמידים "כי 
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תלמידים מולווה עוברים לרכב גדול על מנת  2המוסעים. מעל ל
לרוב   שהמלווה תוכל לשבת ליד התלמידים כדי להיות בקשר עין.

היה חסר תלמיד אי אם ישנם רכבים ונהגים קבועים והמסלולים 
 ."אפשר להחליף אותו יום את הנהג

בשני  :מנהל מחלקת החינוך להתייחסות הביקורת תגובת
המקרים המתוארים לעיל הביקורת פנתה בשאלה לנהג כלי 
הרכב ובמקרה אחד אף למנהלת מוסד החינוך שמסרו כי כמות 
התלמידים שנצפתה בביקורת משקפת את כמות התלמידים בכל 

 יום.

 איתור אי  - לציון ראשון במערב הלימוד למוסדות הסעות .ג

 מהיישוב אתלצ נדרשים  ההסעות מערך פי על - שני אוטובוס

 ט' מקיף לציון ראשון במערב הלימוד למוסדות אוטובוסים שני

 ,3.16  לחודשים בחשבוניות מעיון מוניות. שתי ובנוסף י' ומקיף

 אוטובוסים 2 בגין מחויבת המועצה כי נמצא 12.16 -ו 10.16

 שנערכה הפתע בבדיקת מוניות. שתי וכן חודש מידי וחזור הלוך

 מתוך בלבד אחד אוטובוס איתרה תהביקור 17.1.17 בתאריך

 על לציון. ראשון למערב לצאת אמורים שהיו האוטובוסים שני

 בתי בשני התלמידים והורי הספר בתי מורי עם שיחות פי

 למוסדות אחד אוטובוס מגיע לרוב כי הרושם עולה הספר

  יום. מידי הנ"ל הלימוד

 ריוהו הספר בתי מורי עם והשיחות שנערכה הפתע בדיקת עקב

 אוטובוסים שני ידי על ההסעות ביצוע בדבר ספק קיים התלמידים,

 בכל האם בוודאות לקבוע ניתן לא המועצה של בקרה בהעדר בפועל.

 בחשבוניות. מהחיוב שעולה כפי אוטובוסים שני יוצאים יום

 מספר את לצמצם אפשרות לבחון ניתן כי מדגישה אף הביקורת

 אשר התלמידים צירוף ע"י ןלציו ראשון למערב שיוצאות ההסעות

  האוטובוסים. להסעות במוניות נוסעים

 הרכב כלי גיל- לציון ראשון במערב הלימוד למוסדות הסעות .ד

 נמצא 17.1.2017 בתאריך שנערך פתע בביקורת – שנים 10 מעל

 השלט כן, כמו שנים. 10 – המותר מהגיל חורג האוטובוס גיל כי

 תקין. היה לא ההסעה על
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מסר לביקורת כי  מנהל מחלקת החינוךבהתייחסותו לטיוטת הדוח, 
ישנם מצבים שילדים נעדרים מהמוסד שאליו הם מוסעים מסיבת "

מחלה או כל סיבה אחרת. אי  אפשר על סמך נתון של היעדרות חד 
פעמית שאולי הועלה בממצא הביקורת כדי לבטל הסעה או להסיק 

בודקים מדי פעם אפשרויות של  אנו מסקנות כי ההסעה הינה מיותרת.
צמצום אך לא תמיד מצליח עכב גורמים מקצועיים אחרים שנלקחו 
בחשבון לטובת הילדים. כמו טרטור ילדים עם צרכים מיוחדים. 
כו'..)תלמידים עם צרכים מיוחדים לא יכולים להיות בהסעה 

 שמתמשכת יותר מרבע עד חצי שעה.

הביקורת מציינת  :החינוך מנהל מחלקת להתייחסות הביקורת תגובת
קווי הסעה; במסגרת זו  15כי ביצעה ביקורות ביומיים שונים לגבי 

 עלה הרושם כי המדובר בתופעה שאינה חד פעמית.

 

.3.4 ההסעות חברת עם הסכם למול בפועל תשלומים 

 כי נקבע עוד הסעה. מסלול לכל קבוע תעריף נקבע המסיע עם בהסכם

 כל בסוף מהתעריף. 5% בשיעור למועצה נוספת הנחה יעניק המסיע

 מרכזת לידי המועצה, לאישור החשבון את מעביר המסיע חודש

 הסעה בוצעה האם מדווח מסלול לכל כאשר מפורט, באופן ההסעות

 סך ואת מסלול בכל לחיוב הימים סה"כ את יום, בכל בוצעה לא או

 ל.מסלו לכל בש"ח החיוב

 למול בפועל ההסעות תשלומי את מדגמי באופן בחנה הביקורת

 הבדיקה: תוצאות להלן החברה. עם בהסכם שנקבעו התעריפים

 חודש מסלול מס"ד

 תשלום
 סוג

 רכב
 מס'

 כלי

 רכב

 ליום

 עלות

 מכרז

)₪( 

 עלות

 מכרז

 לאחר

5% 

 הנחה

)₪( 

 חיוב

 בפועל

)₪( 

 -הרצוג 1
 בית

 חשמונאי

 367.65 122.55 129 3 מונית 12.16

 -עוז נווה 2
 ראשון

 180.5 90.25 95 2 מונית 10.16
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 לציון

 גן 3

 -"תמר"
 יעקב באר

 טרנזיט 12.16

 גדול
2 90 85.5 171 

 ראשל"צ 4

 רגיל ח. –

 דתי

10.16 
 218.5 109.25 115 2 טרנזיט

 

הביקורת, נמצא כי תשלומי ההסעות  מהבדיקה המדגמית שערכה
 .אין הערות – בפועל תואמות להסכם שנערך עם חברת ההסעות

 שבדקת מסלול כל ליד "" מסמנת ההיסעים מרכזת כי נמצא עוד

 כל החשבון. מדפי דף כל בחתימתה ומאשרת המפורט החשבון גבי על

 ידי על חתומים היו הביקורת של המדגמית בבדיקה שעלו החשבונות

 מדפי עמוד כל גבי על העירייה, מנכ"ל ידי ועל ההיסעים מרכזת

 הערות. אין – החשבון
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.4 בהסעות מלווים 

 

 

.4.1 כללי 

עם מוגבלות,  ולפעוטותהסעה בטיחותית לילדים  לחוק בהתאם

ע"י שר  19.8.98ולנוסח התקנות המתוקן, שפורסם ביום  1994-תשנ"ד

החינוך, זכאי ילד נכה על פי ההגדרות שפורטו בחוק, להסעה לביה"ס 

 עם פעוט: "כי, היתר בין ,נקבע לחוק( 1)א 2 בסעיףוחזרה ממנו. 

 ממגוריו, הנהג על נוסף מבוגר אדם בידי ולליווי להסעה זכאי מוגבלות

 ובהתחשב צרכיו לפי, וממנו שיקומי יום למעון, לו סמוך ממקום או

 הוצאות מימון על האחריות את מטיל אף החוק". שלו המגבלה בסוג

 .המקומית הרשות על הליווי

 ועובדי תלמידים "הסעות )ב(1/עד החינוך משרד "למנכ בחוזר

 בין נקבעו, 2013 ספטמבר מחודש רשמיים" חינוך למוסדות הוראה

  :ביניהם בהסעה, המלווה תפקידי היתר,

 " א. המלווה יהיה נוכח בכל מהלך הנסיעה...

 המלווה יסייע לתלמידים לעלות לרכב ולרדת ממנו, ויקפיד שיעשוג. 

 העלות ולהוריד תלמידיםזאת רק בנקודות שנקבעו מראש. אין ל

 .במקומות מזדמנים ולא מתוכננים

לשבת בעת הנסיעה עם התלמידים ליד פתח היציאה ד. על המלווה 

  והכניסה של הרכב.

הנהג  חל איסור מוחלט על המלווה לשבת במושב שלידלמען הסר ספק, 

לפיכך  חל איסור מוחלט על  ליד התלמידים; ועליו לשבת רק מאחור,

 ...שמש מלווה באותה עתנהג הרכב ל
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במהלך הנסיעה יקפיד המלווה כי התלמידים ישבו במקומותיהם ו. 

ולא יוציאו את הראש ואת הידיים , חגורים בחגורות הבטיחות

 ."מהחלונות

 :היתר בין, מהמלווים הנדרשים הכישורים"ל המנכ בחוזר נקבעו עוד

עליהם ה... עליהם לדעת את השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיב "

למעלה... עליהם להיות  18... עליהם להיות בני להיות ללא עבר פלילי

 בעלי יחס חם לילדים ויכולת ליצור קשר איתם".

"הנחיות בטיחות בהסעות" במסגרת חוזר המנכ"ל  68'ג לנספח 3 בסעיף

ספק ,מודגש כי על המלווה לשבת עם  למען הסר" נקבע, בין היתר, כי:

במושב האחורי של הרכב. בשום מקרה לא ישב  התלמידים המלווים

 ".במושב שליד הנהג המלווה

 של ונוחיותם בטיחותם, לשלומם לדאוג המלווה של תפקידו, כלומר

 שיאפשר במקום לילדים סמוך לשבת ועליו ,הנסיעה במהלך התלמידים

 .המיטבית בצורה תפקידו את לבצע לו

 

.4.2 המלווים העסקת 

לילדים נכים )כללים ומבחנים )א( לתקנות הסעה בטיחותית 2סעיף 

תקנות הסעה )להלן: " 1995 –לזכאות להסעה ולליווי(, התשנ"ה 

-)ב( לחוק יהיה על2ליווי לפי סעיף " כי , בין היתר,"( קובעבטיחותית

ידי מי שמועסק בתפקיד מלווה בידי רשות מקומית, או מתנדב שאושר 

 ".ציבורילכך בידי ארגון 

האחריות ")ב( לתקנות הסעה בטיחותית קובע, בין היתר, כי  2 סעיף

לביצוע הליווי לילד נכה הזכאי לקבלו חלה על הרשות המקומית 

 ".רשבתחום שיפוטה הוא ג

                                                           
  נספח ג הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה 68
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 בשל לו הנדרש, לתלמיד סיוע מתן הינו המלווים של העיקרי תפקידם

מהווים מעין בקרה  המלווים, זאת עם. בה שרוי שהוא המוגבלות

נוספת על קיום ההסעה בפועל על פי צרכי התלמיד וכפי שנקבע 

 ההתקשרות בין המועצה למסיע. בהסכםהמסלול 

מועסקים על ידי הם עובדים אשר המלווים בהסעות התלמידים 

 אין הערות. - המועצה בהתאם להוראות בתקנות הסעה בטיחותית

 

.4.3 מחליפים מלווים 

 הקבועים המלווים הן המועצה, ידי על מועסקים המלווים ,כאמור

 גיוס כללי המועצה על חלים בהתאם, המחליפים. המלווים והן

 קרובי העסקת על הגבלות היתר בין המקומיות, ברשויות עובדים

 לכולם. שווה הזדמנות ומתן ושקיפות מועצה עובדי של משפחה

 אף על בפעם פעם מידי הקבועים המלווים נעדרים המציאות מכורח

 אלה. בימים מחליף למלווה לדאוג המועצה ועל ,מתקיימת שההסעה

 ובעת מחליפים מלווים של מאגר מקימה ההיסעים מרכזת כך לצורך

  קבוע. מלווה ולהחליף להסעות להגיע בבקשה אליהם פונה היא הצורך

 לעבודה(, עובדים קבלת )נוהל המקומיות המועצות צול תשיעי רקפב

 להעסקה סייגים" "(המקומיות המוצעות "צו )להלן: 1977-תשל"ז

 :כי נקבע "משפחתית קרבה מטעמי

 –בפרק זה  .106
לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי  -"עובד"  

 חוזה מיוחד;
אחות, גיס, גיסה, בן זוג, הורה, בן, בת, אח,  -"קרוב משפחה"  

אחות, חותן, חותנת, חם, -אחות, בת-אח, בן-אח, בת-דוד, דודה, בן
חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, 

 צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים;
 

ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד  -"ממונה"  
 באותה רשות מקומית הממונים על יחידה מינהלית ברשות המקומית.
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לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד  )א( .107
 משפחה שלו. למשרה שעליה ממונה קרוב

לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית  )ב( 
 שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות.

רשאית ועדת מינהל השירות, לפי  107על אף האמור בסעיף  .108
בקשת ראש הרשות המקומית, להתיר העסקת עובד אף אם לא 

 ."מתקיימות הוראות הסעיף האמור
 נועד "(3/2011 מנכ"ל "חוזר )להלן: 3/2011 הפנים משרד מנכ"ל חוזר

 בהתאם המצבים של ברורה והגדרה החוק הוראות בהבהרת לסייע

 בין נקבע, המנכ"ל בחוזר .האמורות הוועדות אישור נדרש בהם לחוק

 כי: היתר,

 המקומית ברשות משפחה קרוב עובד להעסיק אין כי יובהר"

   אם: לעיל האמורות

 בינו עבודה לקשרי או ,כפיפות ליחסי להביא עלולה ההעסקה .1

 .המקומית ברשות שלו המשפחה קרוב לבין

  מאלה: אחד כל להיות יכולים עבודה קשרי זה לעניין

 המקומית. ברשות סטאטוטורי תפקיד ממלא המשפחה רובק 1.1

 המלצות מתן ,החלטות קבלת לצורך משותפת עבודה 1.2

  נהלים. וקביעת

 כ"א יחידת ,המשפטית בלשכה תפקיד ממלא המשפחה קרוב 1.3

 או הפנימית הביקורת יחידת ,הכספים יחידת ,אנוש ומשאבי

 מרבית על והשפעה קשר לה יש אשר אחרת יחידה כל

  המקומית. ברשות מהיחידות

 הרשות של העובדים בוועד כחבר המכהן משפחה קרוב 1.4

 .המקומית

 רולאח המקומית הרשות יועמ"ש לדעת אשר אחר קשר כל 1.5
 עלול, המקומית, הרשות מזכיר מנכ"ל/ של הדעת חוות

 העבודה. יחסי על להשפיע ,ונסיבותיו מהותו מפאת

 לעובד משפחה קרבת בשל עניינים לניגוד להביא עלולה ההעסקה .2

  המקומית. ברשות אחר

 ברשות הציבור מנבחרי אחד של משפחה בקרוב מדובר .3

  המקומית.
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 בכתב אישור לקבל יש שפחהמ קרוב בהעסקת מדובר שבו מקרה בכל

 המצבים באחד מדובר לא כי ,המקומית הרשות של המשפטי מהיועץ

 מינהל ועדת אישור ללא העובד את להעסיק ושניתן לעיל האמורים

   ."השירות ועדת או השירות

 לא בצורה לעבודה נקלטו המחליפים המלווים 2016 לשנת עד

 שיצר מצב "חבר מביא "חבר בשיטת לרוב נקלטו הם מסודרת.

 כמלווים מועצה עובדי של משפחה קרובי העסקת של רבים מקרים

 ובחוזר המקומיות המועצות בצו שנקבעו בכללים עמידה בדיקת ללא

 המלווים בהעסקת כי המועצה יועמ"ש אישור לאלו 3/2011 מנכ"ל

 הוועדות אחת אישור המחייב מצב מתקיים לא המחליפים

 המחויבות.

 לדוגמה: מקרים שני להלן

 במשך מחליפה מלווה הועסקה 2016 ספטמבר חודש במהלך .א

 החודש אותו כל ששהתה קבועה מלווה במקום ימים כחודש

 מחלקתב המזכיר של בתה היא המלווה מחלה. בחופשת

 .החינוך

 בקו מחליפה מלווה הועסקה 2016 ספטמבר חודש במהלך .ב

 לאחר ההסעות למערך שהצטרף תלמיד של חדש הסעה

 לתלמיד קבוע הסעה קו שהוסדר עד השיבוץ הליךת שהושלם

 מלווה של בתה היא המלווה קיים. הסעה קו עם בשילוב

 .המועצה של ההסעות במערך קבועה

חינוך מסר לביקורת כי הבהתייחסותו לטיוטת הדוח, מנהל מחלקת 
רוב המלוות במחלקה הועברו לליווי ממחלקת אחרת במועצה חלקן "

נקלטו בשיטת ו ות מחליפות למלווים בגניםמניקיון וחלקן היו סייע
היום אנו קולטים את המלווים המחליפים על ידי  חבר מביא חבר.

גיליון מסודר לקליטת עובד עם ראיון מסודר והצהרה מצד המחליף 
 . "שאין לו קרוב משפחה במועצה

 ניתן לא כי המועצה קבעה תשע"ז הלימודים שנת תחילת לקראת

 מועצה. מועצה/חברי עובדי של משפחה קרובי שהם עובדים להעסיק

 הסעה קווי קיבלו תשע"ו הלימודים משנת מחליפות מלוות 4 בנוסף,



 הסעות תלמידים למוסדות חינוך – 2016/6

408 
 

 להסעות הזכאים התלמידים בהיקף מעלייה כתוצאה קבועים

 כן על המחליפים. המלווים ממצבת ונגרעו הסעה, קווי ותוספת

 בשנת משמעותי באופן הצטמצמה המחליפים המלווים מצבת

 שלא המועצה של המלווה החשב הנחית בשילוב תשע"ז. ודיםהלימ

 מלווים 8 עומדים המועצה שלרשות מצב נוצר חדשים עובדים לגייס

 .69קבועים מלווים 48 -ל מחליפים

 על בשמירה משמעותי קושי על הצביעה ההיסעים מרכזת כך, בתוך

 שאינם אלה שעובדים מכיוון קבועים מחליפים מלווים מאגר

 זה, עבודה בסוג מסתפקים אינם תדיר באופן הסעות ללוות נקראים

 את עוזב הגדול וחלקם החודש בסוף קבוע שכר להם מבטיח שאינו

 אחר. במקום קבועה עבודה מוצאים הם כאשר התפקיד

 נוכחה 13.11.16 בתאריך ההסעות מחלקת במשרדי הביקור במהלך

 נוכחה בו המקרה פרטי להלן מחליפים. שבמלווים במחסור הביקורת

 נסיעה למסלול הקבועה המלווה הודיעה הביקור במהלך - הביקורת

 הלימודים יום בסיום לביתם הלימוד ממוסד תלמידים להחזרת

 של ובהסעה יום באותו 16:15 השעה של בהסעה וכן 14:00 בשעה

 אישיות. מסיבות הנ"ל להסעות להגיע יכולה אינה כי המחרת בוקר

 והתקשתה המחליפים המלווים תלרשימ פנתה ההיסעים מרכזת

 הצליחה ההסעה מועד לפני אחת כשעה מחליף. מלווה למצוא מאד

 שאינה מכיוון אולם ההסעה, את שתבצע מחליפה מלווה לאתר

 במחלקת המחליפה המלווה את לקלוט עליה היה המועצה עובדת

 להעסיקה יהיה שניתן בכדי המניין מן כעובדת המועצה של אדם כוח

 התלמידים לליווי מחליפה מלווה למצוא איפשר "להנ כמלווה.

 מענה נתן לא אולם הלימוד, ממוסד בחזרה 14:00 השעה של בהסעה

 המחרת. בבוקר לליווי וכן 16:15 השעה של לליווי

                                                           
בחודש נובמבר  ידני שהועבר לביקורת "אקסל"על פי קובץ מערך ההסעים בגיליון  69

2016. 
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 על לציבור פרסום ללא מידי, באופן עובדת גייסה המועצה כלומר,

 רבחוז שנקבעו בתנאים המלווה עמידת בדיקת ללא ,המשרה דבר

 קרוא ברמת העברית השפה ידיעת היתר: בין )ב(, 1עד/ מנכ"ל

 הילדים עם חם קשר ליצור יכולת פלילי, רישום העדר וכתוב,

 מידי מענה נתן אשר העובדת, של ומיון קליטה תהליך וללא וכדומה,

 המלווה בהם הסעות מסלולי 3 מתוך אחד הסעות למסלול חלקי

 היעדרות. על הודיעה הקבועה

 תשע"ז הלימודים שנת לקראת נכונה הערכות יקורת,הב לדעת

 תוך ,אדם כוח מחלקת עם בתיאום מחליפים מלווים מצבת ובניית

 ברשויות עובדים גיוס על החלים הכללים פי על התנהלות

 מצבת לבנות למועצה מאפשרים היו ,המחסור והצגת המקומיות

 הקשור בכל יותר טובה התנהלות שתאפשר מחליפים מלווים

 הצורך. בעת מחליפים מלווים וציוות יתורלא

 

.4.4 המלווים מעבודת התרשמות 

 שונים מהביטים בהסעות המלווים עבודת את בחנה הביקורת

 ההיסעים, מרכזת עם שיחות קיימה היתר בין שונות. ובדרכים

 עובדים מלווה, יש בהן בהסעות המשתמשים לתלמידים הורים

 תוצאות פתע. ביקורות הוערכ ההסעות רכבי ונהגי החינוך במוסדות

 הבא. הפרק בתת מפורטות הפתע ביקורות

 את מבצעים המלווים לדעתה כי לביקורת מסרה ההיסעים רכזת

 הילדים עם טובים אישיים קשרים יצרו ובמרביתם נאמנה עבודתם

 וההורים.

 בהן בהסעות המשתמשים לתלמידים הורים 5 עם שוחחה הביקורת

 הורים 3 ההיסעים, מרכזתל תלונות על שדיווחוו מלווה יש

 חינוך מוסדות בשני עובדים "תמר", המיוחד החינוך בגן  לתלמידים

 רצון שביעות הביעו המרואיינים .ההסעות רכבי נהגי 5 -ו



 הסעות תלמידים למוסדות חינוך – 2016/6

410 
 

 מסורה, עבודה מבצעים המלווים כי לביקורת מסרו הם מהמלווים;

  מתפקודם. מרוצים מאד והם לילדים דואגים

 

.4.5 פתע ביקורת במסגרת המלווים בתחום ליקויים 

 פתע בדיקת הביקורת ערכה 17.1.17 -ו 6.12.16 בתאריכים כאמור,

 היתר בין ימים, באותם בפועל ההסעות ביצוע את ובחנה ההסעות של

 פעל המלווה כי נמצא מהמקרים בחלק המלווים. של תפקודם את

 בשני שנבדקו הסעות 15 מתוך – המחויבות להנחיות בהתאם שלא

 של הקדמי במושב ישבה מלווה בהם מקרים שני  ונמצא המועדים

 התייצבו לא המלווים בהם מקרים ושני להוראות בניגוד ההסעה,

 חריגים מקרים 4 סה"כ – מראש המועצה את לעדכן מבלי להסעה,

 שנבדקו קוים 8 מתוך חריגים 3 נמצאו 16.12.17 בתאריך (.27%)

 קוים 7 וךמת בלבד אחד חריג נמצא 17.1.17 ובתאריך (37.5%)

 בביקורת המשופרות שהתוצאות מעריכה הביקורת (;14%) שנבדוק

  המלווים. מערך על הראשונה הביקורת מהשפעת נבעו השניה

 בביקורות: שנמצאו החריגים פירוט להלן

 את איתרה הביקורת 17.1.17 בתאריך  -"אשלים" ספר בית .א

 הטרנזיט, של הקדמי במושב ישבה המלווה כי ונוכחה ההסעה

 האחורי במושב שישבו המיוחד החינוך ילדי מארבעת רב רחקמ

 החינוך משרד מנכ"ל בחוזר להנחיה בניגוד הרכב, כלי של

 במושב לשבת המלווה על מוחלט איסור חל כי הקובעת )ב(1עד/

 הליקוי התלמידים. עם יחד מאחור לשבת ועליו הנהג שליד

 רב קמרח ונוצר ארוך ברכב שמדובר בהינתן תוקף משנה מקבל

 בהסעה. לתלמידים המלווה בין

 ההסעות מערך קובץ פי על – ציונה נס "התומר" לגן הסעה .ב

 מיוחד, חינוך גן "התומר", לגן ההסעה לביקורת, שהועבר

 מהם 4 גדול, טרנזיט מסוג ברכב תלמידים 12 להסעת מיועדת

 הביקורת 6.12.16 בתאריך הבדיקה במהלך לליווי. זכאים



 הסעות תלמידים למוסדות חינוך – 2016/6

411 
 

 כאשר במועצה תלמידים איסוף ךבמהל ההסעה את איתרה

 בחוזר להנחיה בניגוד ברכב, מלווה ללא תלמידים 8 מעל ברכב

)ב( הקובעת כי המלווה יהיה נוכח בכל 1משרד החינוך עד/ למנכ"

 עם טלפוני קשר ליצור ניסה כי מסר הנהג .מהלך הנסיעה

 שערכה מבירור בטלפון. מענה היה לא אולם הקבועה המלווה

 ההסעה ליום הקודם הלילה במשך כי המלווה מסרה הביקורת

 בבוקר. התעוררה לא ולכן החולים בבית ביתה עם שהתה

 על הודיעה ולא התלמידים את ללוות הגיעה לא המלווה כלומר,

 זכאים שחלקם מיוחד חינוך תלמידי עם יצאה וההסעה היעדרות

 מלווה. וללא לליווי

 בתאריך בביקורת– "אלוטף" לגן האלונים מרחוב הסעה .ג

 של הקדמי במושב ישבה המלווה כי נוכחה הביקורת 6.12.16

 של האחורי במושב ישבו המיוחד החינוך ילדי ושלושת המונית

 הילדים, על ובהט תצפית נקודת למלווה שאין כך הרכב, כלי

 בניגוד אף הנ"ל כמלווה. תפקידה במילוי עליה המקשה דבר

 חל כי הקובעת )ב(1עד/ החינוך משרד מנכ"ל בחוזר להנחיה

 לשבת ועליו הנהג שליד במושב לשבת המלווה על מוחלט איסור

 התלמידים. עם יחד מאחור

 לא המלווה כי נמצא – 6.12.16 - (760 )קו "תמר" לגן הסעה .ד

 למועצה. מראש להודיע מבלי בוקר באותו לעבודה הגיעה

 אחרת מלווה עם וסיכמה שן בעקירת הייתה שהיא התברר

 עליה. שתכפה

 היו לא המלווים בהם מקרים נמצאו המשכ"ל של בביקורות כי יצוין

 3.6%) מקרים 17 היו תשע"ה לימודים בשנת – בהסעות

 הביקורות(מ 0.5% ) מקרים 2 תשע"ו לימודים בשנת מהביקורות(,

 (.0.5%) מקרים 6 – 1.2017 עד – הנוכחית לימודים ובשנת

מסר לביקורת כי  מנהל מחלקת החינוךבהתייחסותו לטיוטת הדוח, 
מלוות בהסעה מקבלות  הנחיות  ועוברות הכשרה מדי שנה על תפקידן "

וכללי התנהגותן בתגובה הקודמת צירפתי מסמך בנדון. עם זאת אנו גם 
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בנוסף  מדי פעם את תפקידן וכללי ההתנהגות. מזכירים למלוות
המלוות יוצאות לכנסים מטעם משרד החינוך שם לומדות  על כללי 

 ןכמו הכנס האחרו התנהגות וכיצד להתנהג בכל מיני מצבים שונים
הנהג. מקרים  . מלוות יודעות שלא יושבים ליד2016בחודש אוגוסט 

יין במגע עם המלווה. שהינם יוצאי דופן. כמו למשל ילד שאינו מעונ
ולפקח על התלמיד. על כל הסעה  במצב זה המלווה חייב לשבת קדימה

שיש בה בעיה דנים בגופו של עניין ולפי הצרכים הנדרשים לסעיפי 
 ."הלקות של כל תלמיד
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.5 סיכום ומסקנות 

 

הביקורת בחנה את הבקרות על מערך הסעות התלמידים, לרבות מלווי 

גם ערכה ביקורות פתע בשטח בשני מועדים ההסעות; במסגרת זו היא 

 שונים.

לא נקבעו נהלי עבודה, לא מתקיימת הפרדת  - בתחום הארגון והניהול

תפקידים נאותה במחלקת ההסעות בין שתי עובדות המחלקה, ועובדת 

אחת מבצעת תהליך עבודה כמעט שלם החל מדיווח התלמידים 

המוסעים והמסלולים לחברת ההסעות ועד אישור התשלום, והעדר 

 שימוש במערכת  ממוחשבת לניהול פעילות המחלקה.

המועצה לא ערכה בדיקת כדאיות ההסעות  - יעילות הכלכליתבתחום ה

אל מול החלופה של החזר הוצאות נסיעה לתלמידים לאחר כניסתה 

לתוקף של הרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית והוזלת עלויות 

ההיסעים עורכת את המסלולים  הנסיעה באופן משמעותי. מרכזת

לי מקצוע בתחום בעצמה ואינה נעזרת בידע והמומחיות של בע

והמועצה אינה מקיימת שיתופי פעולה עם רשויות אחרות לאיחוד 

 מסלולי הסעות והוזלת עלויות ההסעה.

יצוין כי קיימות מספר מנגנוני בקרה  – בתחום הבקרה אחר ההסעות

על ההסעות, לרבות ריכוז תלונות הורים וביקורות מטעם משכ"ל. יחד 

בשטח על ביצוע ההסעות  עם זאת, המועצה אינה מקיימת בקרה

בעצמה; הבקרות על ביצוע ההסעות נשענות על דיווחים המגיעים 

למועצה מגורמים חיצוניים בעלי אינטרסים שאינם בהכרח זהים 

לאינטרס של המועצה. במסגרת ביקורות פתע שנערכו על ידי הביקורת 

נמצא כי קיימת אפשרות לחסוך בעלויות הסעה על ידי איחוד קוים או 

בר לכלי רכב קטנים יותר ונמצאו מקרים בהם רכב ההסעות אינו מע

העדר שלט הסעות תלמידים או שלט לא תקין,  –עומד בכללי הבטיחות 

וכלי רכב שגילו מעל המותר. המועצה אינה מקפידה להשית על המסיע 

קנסות בגין הפרות תנאי ההסכם כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות אלא 
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ה כי הנ"ל אינו מהווה כלי שמרתיע את לעיתים רחוקות בלבד ונרא

המסיע. יצוין כי מהבדיקה שבוצעה לא נמצאו ליקויים בתהליך הבקרה 

 על החשבוניות.

הביקורת העלתה כי ככלל ישנה שביעות רצון  - מלווי ההסעותבתחום 

מתפקוד המלווים בקרב משתמשי ההסעות, בין היתר הורי התלמידים 

, נמצא במסגרת ביקורות פתע שנערכו ועובדי מוסדות החינוך. עם זאת

על ידי הביקורת הנוכחית כי ישנם מלווים שאין מקפידים על הכללים 

המחויבים במסגרת ההסעות, בעיקר בנושא ישיבה במושב האחורי של 

כלי הרכב עם הילדים אלא ישבו לצד הנהג, לעיתים אף בכלי רכב 

עניינים זה אין  ארוכים, כך שנוצר מרחק רב בינם לבין הילדים. במצב

 באפשרותם של המלווים לבצע את עבודתם בצורה נאותה.

יישום המלצות הביקורת צפוי לשפר את רמת השירות בתחום הסעת 

 תלמידים, תוך חסכון כספי למועצה.
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  המסיע עם בהסכם קנסות טבלת – א' נספח
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 הפתע ביקורות תוצאות – ב' נספח

תאריך ביצוע  מס"ד
 הבדיקה

 כמות מוסעים שם הגן וכתובת מספר קו
על פי רישומי 

 המועצה

 הערות הבדיקה

הרב  - "תמר" 760 6.12.16 1
 13  7עוזיאל 

לא  הסעהה – 9:05עד השעה  הביקורת שהתה מחוץ לגן
 .הגיעה
 בשעה  בסביבות ההסעההגיע עם שילד  מסרההגננת 

בד"כ עוד מסרה כי  יתר הילדים הגיעו עם ההורים.ו 7:30
 –בסוף היום ו ילדים מגיעים עם ההסעה בבוקר 2-3רק 

 ילדים. 10אוספים  13:45בשעה 
לגן  מבירור עם חברת ההסעות נמסר כי ההסעה מגיעה

 .בלבד 07:45בשעה 
בועה בהסעה מבדיקת הביקורת עולה כי המלווה הק

 .בוקר בעקירת שן באותו הייתה

2 6.12.16   701 
בן  - "התומר"

נס ציונה 20גוריון   
 

12 

ר בעודה מבצעת איסוף ההסעה אותרה בדרכה לבית הספ
חינוך  תלמידי 8ברכב היו מעל  .ללא מלווה של תלמידים

. הנהג מסר שהמלווה חולה ואין מיוחד הזכאים לליווי
 מענה בנייד שלה. 

 
  – התגוב

המלווה טוענת שהייתה במיון עם הבת אתמול בלילה ולא 
 ישנה ונרדמה.

שהקו אינו מחייב מלווה  מסרה לביקורת מרכזת היסעים
, עם זאת על פי מערך ההיסעים שנשלח על פי חוק
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תאריך ביצוע  מס"ד
 הבדיקה

 כמות מוסעים שם הגן וכתובת מספר קו
על פי רישומי 

 המועצה

 הערות הבדיקה

 תלמידים הזכאים למלווה. 4לביקורת רשומים בהסעה 

 –גן "אלוטף"  לא מצוין  6.12.16 3
 1 ראשון לציון

על פי קובץ מערך ההסעות שהועבר לביקורת ובירור מול 
לשני  07:30אם המשפחה, צפויה להגיע הסעה בשעה 

ילדים הלומדים במוסדות החינוך המיוחד ממקום 
בבאר יעקב למוסדות הלימוד  5מגוריהם ברחוב האלונים 

"אלוטף" ו"חצב" בראשון לציון. הביקורת המתינה עם 
 07:35. בשעה 07:30ה אם המשפחה והילדים החל משע

התקשרה המלווה והודיעה כי ההסעה תגיע באיחור 
מכיוון שאירעה תאונה ברכבה בדרך להסעה. בפועל, 

, אספה 08:05הגיעה מונית עם מלווה וילד נוסף בשעה 
 כאשר ,את הילדים והסיעה אותם למוסדות הלימוד

 הנהג ליד הרכב כלי של הקדמי במושב ישבה המלווה
עם המלווה נמסר כי עברה תאונת דרכים  בבירור שנערך

במהלך הנסיעה לעבודה ולכן איחרה, יחד עם הנהג שסייע 
 לה.

 -"אמנון"גן  לא מצוין  6.12.16 4
 11 1סמטת האנקור 

הסייעת של הגן מדווחת על  –לא נמצאו ליקויים 
איחורים באיסופים של כחצי שעה באופן קבוע בסוף יום 

 . 

שד  -"פשוש"גן  חדש 6.12.16 5
השומר תוחקר אם ידוע לו על בעיה או  –נמצא תקין  8 11האלונים 

 חוסר במלווים, לטענתו הכל  
 ההסעה הגיעה בזמן ולא נמצאו ליקויים.  11שד  -"דרור"גן  761 6.12.16 6
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תאריך ביצוע  מס"ד
 הבדיקה

 כמות מוסעים שם הגן וכתובת מספר קו
על פי רישומי 

 המועצה

 הערות הבדיקה

 11האלונים 

7 6.12.16 702 
גן "דה שליט" 

 ההסעה הגיעה בזמן ולא נמצאו ליקויים.  6 רחובות

הסעה לילדי החינוך ברגיל, אין מלווה בהסעה. הנהג הגיע  8 תיכון מדעים לוד  6.12.16 8
 בזמן ועם רכב ללא ליקויים. 

נוכחת בהסעה.  הההסעה הגיעה בזמן והמלווה היית 4 "אשלים" לא מצוין 17.1.17 9
 המלווה ישבה במושב הקדמי ליד הנהג רחוק מהילדים.

מערבראשל"צ  תיכונים 17.1.17 10 שנים  10הרכב היה מעל ההסעה יצאה בזמן, גיל כלי  תלמידי תיכון 
 והשלט של הסעה תלמידים לא היה מוצג באופן ברור.

 ההסעה הגיעה בזמן ולא נמצאו ליקויים.  2 נווה עוז ראשל"צ לא מצוין 17.1.17 11

גן "הורד"  חדש 17.1.17 12
 ההסעה הגיעה בזמן ולא נמצאו ליקויים.  3 ראשל"צ

 ההסעה הגיעה בזמן ולא נמצאו ליקויים.  2 יפה נוף ראשל"צ חדש 17.1.17 13

הרב עוזיאל -תמר  760 17.1.17 14
ילדים  שניעל ההסעה היו ההסעה הגיעה לגן בזמן,  13 7

 .בלבד

בן גוריון  -התומר  701 17.1.17 15
נס ציונה 20  ההסעה הגיעה בזמן ולא נמצאו ליקויים.  12 
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 תגובה מלאה של מנהל מחלקת החינוך –נספח ג' 

 2017מרץ  19 ראשון יום 

 

 ,רב משה שלום

 להלן תגובתי: 13.03השני מתאריך ה  לאחר שקראתי את הדוח

 נא לתקן בדוח את הסעיפים הבאים:

 

 7עמ'  תמצית ממצאים -פרק ב'

  ארגון וניהול 2.1

במועצה לא נערכו נהלי עבודה בכתב ואף לא הוגדרו תהליכי עבודה "

אים על ניהול ותפעול מערך כתובים לבעלי התפקידים במועצה האחר

 ."ההיסעים

 תגובתנו:

לא נכון. בתחילת השנה נדרשתי להכין תכנית עבודה  שנתית אשר 

 הגשתי אותה לראש המחלקה. רצ"ב התוכנית.

תהליכי העבודה מצוינים ומוגדרים על פי לוחות זמנים ועמידה ביעדים. 

וכמו כן ישנה חלוקת עבודה ברורה ביני לבין איילה שעוזרת לי. בנוסף 

מחלקת ההיסעים נעזרת בחברת שחף ומשכל בהתאם להגדרות ברורות 

 אותן ניתן להציג.

 

ך במועצה לא הוגדרה חלוקת תפקידים בנושא תפעול מער. "2.2

ההסעות באופן שתבטיח הפרדת תפקידים בין מספר בעלי תפקידים 

 ".שונים

 תגובתנו:

במועצה ישנה חלוקת תפקידים וקיימים נוהלי עבודה. יש יחסי גומלין בין 

כל בעלי התפקידים במחלקת החינוך. כגון: הקבסית ורכזת החינוך 

המיוחד מעבירה רשימת תלמידים הזכאים להסעה. בנוסף קיים נוהל על 

בסיס חוזר מנכ"ל משרה" ח שעל פיו אנו משבצים ומספקים הסעה 

. וכמובן שהשיבוץ להסעה מתנהל על פי כל  הנהלים לתלמידים הזכאים
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המתחייבים. המזכירה  במחלקה מדווחת  במשבצת  את וועדות 

 ההשמה. )רצ"ב מבנה ארגוני(.

 

המועצה לא הטמיעה מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול ותפעול "  2.3

 ".סעיםימערך הה

 תגובתנו:

עד היום אכן מערך ההיסעים נבנה ונשמר בהיסטוריה בגיליונות אקסל  

אך בימים אלו נבדקת אפשרות על ידי המשק וכלכלה לתת שירות של 

תוכנת היסעים  ממחושבת בשם "שיפט" שתינתן למועצה במסגרת סל 

השירותים הקיים. דבר שיכול להקל ולתמוך על מערך ההיסעים. מסיבה 

 זו

אחרת בשלב זה. עם זאת גיליונות האקסל מספקים  לא קידמנו תוכנה

 מענה טוב.

 

 של האוטובוסים עריכת מסלולי ההסעה 2.4

בוצעה בדיקה כלכלית  אכןבתגובתי הקודמת הבהרנו נושא זה .הובהר כי 

בשנת תשע"ה של כדאיות החזרים לתלמידים על פני עלות הסעות 

בשיתוף עם נציגת מאורגנות של תלמידי החינוך הרגיל. הבדיקה נעשתה 

 הגזברות.

הנתונים וצפי הגידול של האוכלוסייה נדונו יחד עם חומרי הבדיקה אצל 

כמו  מנכ"ל המועצה דאז ונבחרה החלופה הזולה. מצ"ב תחשיבים עלויות.

ישיבות יחד עם ההנהגה ההורית ביישוב לצורך הבהרת  התקיימו כן,

מקבלים החלטה על החזר . יש לקחת בחשבון כי  במידה שהיינו הנתונים

נסיעות או חודשי חופשי, הייתה מסרבלת את ההסעה בבוקר ובצהריים. 

יש לציין כי  בבאר יעקב אין תחבורה ציבורית נוחה ומהירה למערב 

ראשל"צ או לוד. רוב  התלמידים שנוסעים למערב ראשל"צ ייאלצו 

 כלי רכב  ציבוריים על מנת להגיע לבית הספר  3להשתמש להחליף 

 .ולחזור ממנו
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סיון ברשויות מקומיות אחרות ניתן י" הביקורת מציינת כי על פי נ 2.5

לקבל ערך מוסף אם נעזרים בבעל מקצוע שמתמחה בעריכת 

 ".מסלולים

 תגובתנו:

 סעים.יחברות חיצוניות לניהול מערך הה 2אנו נעזרים ב 

כנון מסלולים ובביקורת המלוות וחברת ההסעות בתבמכרז,  .1
 המקצועיים שלנו. משכל  יאיר ואילן הינם אנשי הקשר בחברת

בתקציב בתכנון שכר מלווים בבניית מסלולים ובדיווחים למשרד  .2
בר רו"ח    החינוך אנו נעזרים בחברת שחף ואיש הקשר הינו עידן

 מומחה לתחום הסעות.
  

 ".  העדר שיתוף פעולה עם רשויות סמוכות בבניית המסלולים" 2.2
 הקודמת:נאמר בתגובה 

נבדקו אפשרויות של שיתופי פעולה בהסעות בשנים תשע"ה, תגובתנו: 

 תשע"ו עם רשויות סמוכות. 

לדוגמא נעשתה פנייה טלפונית להסעת תלמידים משותפת לגדרה עם 

 . שיתוף פעולה זה לא יצא לפועל.ורמלה תלמידי נס ציונה

 !מיוזמתיהפניות לרשויות אלה נעשו 

עם זאת, במהלך  רכז ההיסעים מנס ציונה. ניתן לברר זאת עם תמיר

העבודה נעשות בדיקות  במידת הצורך אפשרויות של שילוב רשויות 

 בהסעות.

  

 .בקרה על המסיע ותשלום

 

. "מחלקת ההיסעים אינה מנהלת תיעוד מסודר של הביקורת של 7

 משכל"

מחלקת היסעים כן מבצעת תיעוד של הביקורות. ישנה דו אקסל תגובתנו: 

 מטעם עד את הביקורות ואת כל הקנסות. כל ביקורת אשר נשלחת המת

 חברת משכל נמצאת במחשב.

. חחודשים אנו עושים סיכום כללי של הדויוחים ועורכים ניתו 3ומידי  כל 

 רצ"ב דוחות הביקורות. מרץחודש השנה יש סיכום עד 
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עד לשנת הלימודים תשע"ה ועד בכלל לא רוכזו תלונות " .8 

 .בגין ההסעות וכו"הורים 

תגובתנו: עלי לציין כי למרות שלא רוכזו, תלונות ההורים טופלו. תויקו  

תלונות בקלסר מסודר. נסרקו ונשמרו בתיקייה  במחשב. החל משנת  

תשע"ו קיים ריכוז של תיעוד מסודר.. ריכוז ז ברצוני להדגיש הוא שיפור 

כמות  מהותי שבוצע ביוזמת המחלקה ותרם משמעותית להפחתת

 התלונות.  

  

 "היעדר ניתוחי נתונים". 9

 אנו מבצעים תיעוד וסיכום תלונות כמו שנאמר בסעיף הקודם.

 

לא במסגרת אחריות מערך ההיסעים ואינו  -"וויתור קנסות". 10

 באחריותי זו  החלטה שנעשתה בדרג גבוה יותר.

 

 "תלונות חוזרות ונשנות". 10

מתקיימות מסיבה של קושי התארגנות  תלונות חוזרות ונשנות בדרך כלל 

ההורים ולא בגלל שהבעיה לא טופלה כראוי. וזה בדרך כלל קורה 

 במשפחות קשות יום ובקושי בהתארגנות.

כל בעיה מטופלת אנו פונים למלווים לנהג להורים ולמלווה ובצעים שיחות 

בין כולם ומגיעים להחלטה. שתתאים לכל הצדדים. אנו מקפידים לטפל 

 ותית בסוג זה של תלונות.משמע

 

אחר ביצוע ההסעות  ביקורת שטח"המועצה אינה מבצעת . 11

 בשטח".

נכון! במסגרת המכרז עם משכ"ל שהיה באחריות מנכ"ל תגובתנו:   

המועצה, הביקורות על ההסעות ב"שטח", מבוצעות ע"י בקרים מטעם 

 במסגרת מכרז משכ"ל ניתן לקבל משכ"ל.

 משכ"ל על פי מכרז ההסעות.פירוט תפקידי ושירותי 
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אין  אשר לרשותנו והשעות )משרה וחצי (אדם הנוכחי הח ובמסגרת כ

ביקורי פתע. כמו כן יש להדגיש כי רכזת לבצע מסוגלת  מחלקת ההיסעים 

 ההסעות נדרשת לבצע פעולות נוספות מעבר לטיפול בהסעות.

 

במסגרת ביקורות פתע הביקורת מצאה כי קיים פוטנציאל ."12

 ...יסכוןלח

.  ישנם מצבים שילדים נעדרים מהמוסד שאליו הם מוסעיםתגובתנו: 

של היעדרות אפשר על סמך נתון  מסיבת מחלה או כל סיבה אחרת. אי 

לבטל הסעה או להסיק חד פעמית שאולי הועלה בממצא הביקורת כדי 

 .ההסעה הינה מיותרתכי ות נמסק

לא תמיד מצליח עכב אנו בודקים מדי פעם אפשרויות של צמצום אך 

גורמים מקצועיים אחרים שנלקחו בחשבון לטובת הילדים. כמו טרטור 

ילדים עם צרכים מיוחדים. כו'..)תלמידים עם צרכים מיוחדים לא יכולים 

 להיות בהסעה שמתמשכת יותר מרבע עד חצי שעה.

 

 .נמצא כלי רכב גדול מהנדרש. 13

התלמידים המוסעים.  בתחילת שנה אנו קובעים סוג רכב על פי מספר

וה תוכל ותלמידים מולווה עוברים לרכב גדול על מנת שהמל 2מעל ל

 לשבת ליד התלמידים כדי להיות בקשר עין.

ונהגים קבועים והיה ו חסר תלמיד אי  כלי רכבלרוב  המסלולים ישנם 

 .אפשר להחליף אותו יום את הנהג

 

  קליטת מלוות. 14

י ממחלקת אחרת במועצה חלקן רוב המלוות במחלקה הועברו לליוו

 מניקיון וחלקן היו סייעות בגנים.

 מחליפות למלווים נקלטו בשיטת חבר מביא חבר.

היום אנו קולטים את המלווים המחליפים על ידי גיליון מסודר לקליטת 

עובד עם ראיון מסודר והצהרה מצד המחליף שאין לו קרוב משפחה 

 במועצה. 
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 "מימלווה ישבה במושב  קיד". 15

מדי שנה על תפקידן ועוברות הכשרה  מלוות בהסעה מקבלות  הנחיות 

עם זאת אנו גם  בנדון. וכללי התנהגותן בתגובה הקודמת צירפתי מסמך

 .תפקידן וכללי ההתנהגותמזכירים למלוות מדי פעם את 

על כללי שם לומדות  משרד החינוך  ים מטעםלכנסהמלוות יוצאות בנוסף 

 שונים. להתנהג בכל מיני מצביםהתנהגות  וכיצד 

מלוות יודעות שלא יושבים ליד  . 2016כמו הכנס האחרות בחודש אוגוסט 

כמו למשל ילד שאינו מעוניין במגע עם שהינם יוצאי דופן. מקרים   הנהג.

על כל  .המלווה. במצב זה המלווה חייב לשבת קדימה ולפקח על התלמיד

ן ולפי הצרכים הנדרשים לסעיפי הסעה שיש בה בעיה דנים בגופו של עניי

 הלקות של כל תלמיד.

 

 )רצ"ב תכנית עבודה, מבנה ארגוני של המחלקה(

 

 

 בברכה

 יגל  מליק קלרה

 רכזת היסעים

 

מספטמבר ריכוז תלונות שנת לימודים תשעז 

 ועד פברואר.

09.2016-

02.2017 

 סכום   מס תלונות חודש    

 9 10  ₪     1,450.00  

 10 12  ₪     2,950.00  

 11 11  ₪     1,500.00  

 12 10  ₪     3,700.00  

 1 7  ₪     1,700.00  

 2 14  ₪     4,300.00  

 
 סה"כ    

 

 ₪   15,000.00  
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 סיכום תלונות של שנת תשע"ו 

 

    
 

 09.16-07.2017 טבלה מרכזת לכל השנה
 

     
 

 סכום   מס תלונות חודש
 

 
  7,950.00             ₪  34 ספטמבר

 
 

  9,100.00             ₪  33 אוקטובר
 

 
  7,700.00             ₪  36 נובמבר

 
 

  5,550.00             ₪  18 דצמבר
 

 
  6,950.00             ₪  17 ינואר

 
 

  7,400.00             ₪  12 פברואר
 

 
  3,250.00             ₪  9 מרץ

 
 

  2,650.00             ₪  7 אפריל
 

 
  6,050.00             ₪  18 מאי

 
 

  3,350.00             ₪  14 יוני
 

 
  300.00                ₪  1 יולי

 
     
  

  60,250.00           ₪  סה"כ
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 מעקב אחר דוחות שנת 2014

 

מלאי  ניהול – 2014דוח מבקר המועצה לשנת  .1
 המלצות שטרם יושמו –ומצאי 

 
 
 

הטיפול  – 2014דוח מבקר המועצה לשנת  .2

 המלצות שטרם יושמו – בפניות מהציבור
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 ומצאימלאי  – 2014דוח מבקר המועצה לשנת  .1

גורם אחראי  ההמלצה מס"ד
 במועצה

 סטטוס ביצוע

ולערוך לקבוע מדיניות  1
נהלים מפורטים בנושא 
 ניהול המצאי והמלאי

  במועצה.

מנהל מחלקת 
 הרכש

 טרם בוצע

לוודא שכלל בעלי  2
התפקידים בתחום ניהול 
המצאי והמלאי יעברו 
הכשרות בנושא, כולל 

 מנהל יחידת הרכש.

מנהל מחלקת 
 הרכש

 טרם בוצע

למנות "רשם מצאי"  3
לניהול המצאי של 

 המועצה כנדרש.

מנכ"ל/משאבי 
 אנוש

 טרם בוצע

 ותכל יחידבלוודא ש 4
אחראי  ובמועצה ימונ

מצאי באמצעות כתב 
 .מינוי

מנהל מחלקת 
 הרכש

  טרם בוצע

פריטי כלל יש  לנהל את  5
והמצאי המלאי 

, באמצעות מערכת המידע
כולל קליטה וניפוק של 

 פריטים.

מנהל מחלקת 
 הרכש

 טרם בוצע

יש לקבוע לכל פריט  6
מספר קטלוגי ייחודי על 
פי שיטת קטלוג אחיד, 
ולסמן פרטי מצאי עם 
מספר טבוע )תעודת זהות 

 לכל פריט(.

מנהל מחלקת 
 הרכש

 בוצע חלקית
עובדים על 

מק"טים 
לפריטים 
מתכלים. 
ההשלמה 

מותנה במינוי 
 רשם מצאי.

להסדיר בנוהל כתוב   7
לרשם המצאי הליך דיווח 

 )שימונה על ידי המועצה(
על הזמנת פריטי מצאי 
ועל קליטתם ביחידות 

הדיווח על  המועצה;
הזמנת הפריטים יכלול 
בין היתר מידע אודות 
המועד  הצפוי לקבלת 

 הפריטים ויעדם.

מנהל מחלקת 
 הרכש

 טרם בוצע
טרם מונה 

 רשם מצאי.

 טרם בוצעמנהל מחלקת לבצע  רשם המצאיעל  8
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גורם אחראי  ההמלצה מס"ד
 במועצה

 סטטוס ביצוע

מעקב אחר קבלת פריטי 
במסגרת זו  ;מצאי מרכש

יש לבצע השוואה בין 
דיווחי היחידות על קבלת 

 המצאי לבין ההזמנות.

טרם מונה  הרכש
 רשם מצאי.

 יחידת הרכשעל מנהל  9
לוודא ניהול ההשאלות 
לעובדים באמצעות 

 ,כנדרש המידעמערכות 
כולל ציוד שמאופיו הינו 

 צמוד לעובד.

מנהל מחלקת 
 הרכש

 טרם בוצע

על מחלקת משאבי  10
אנוש להקפיד שכתנאי ה

להכנת גמר חשבון יוצג 
בפניו טופס "קלירנס" 

. החתום ע"י כל הגורמים
יש להתנות את כמו כן, 

גמר החשבון של מחלקת 
השכר, בין היתר, בצירוף 
טופס "קלירנס" על ידי 

 אבי אנוש.משמחלקת 
 כמו כן, על מחלקת

מנהל משאבי אנוש לדווח 
על כל מחלקת הרכש 

 עזיבה צפויה של עובד.

מנכ"ל/משאבי 
 אנוש

 טרם בוצע

לקבוע נוהל לטיפול  11
בתביעות מול חברות 

 הביטוח.

 –אחראי ביטוח 
 יוסי בוארון

 טרם בוצע

לבחון ולשפר את מצבם  12
, כולל הפיזי של המחסנים

בדגש החלפת הגגות 
 .לגגות האסבסט.

מהנדסת 
 המועצה

 טרם בוצע
 

לבחון אפשרות להקצות  13
 ופתרון אחסון משרדים

; למחלקת הגינון
במסגרת זו לבחון 
 אפשרות לאתר מבנה

מתוך המחסנים 
הקיימים במחלקת 

 התחזוקה.

 טרם בוצע מנכ"ל
ייושם 

במסגרת 
שיפוץ 

 המחסנים

להקפיד על אישור שנתי  14
של מהנדס בטיחות 

 טרם בוצע מהנדסת
יבוצע לאחר 
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גורם אחראי  ההמלצה מס"ד
 במועצה

 סטטוס ביצוע

שיפוץ  למחסנים.
 המחסנים

לאחד חלק מהמחסנים,  15
תוך צמצום מלאי הציוד 

 המתכלה למינימום.

מנהל מחלקת 
 הרכש

 טרם בוצע
יבוצע במסגרת 

שיפוץ 
 המבנים.

לבצע תכנון למלאי  16
במחסנים, כולל קביעת 
סוגי פריטים ורמות מלאי 

 לכל מחסן.
 

מנהל מחלקת 
 הרכש

 טרם בוצע

יש להקפיד על ביצוע  .1 17
ספירות שנתיות 

באתרי הטובין לכלל 
בהתאם  המועצה

לתכנית עבודה 
שנתית שתקבע על 

יחידת ידי מנהל 
 .הרכש

תוצאות הספירה  .2
יובאו לדיון בוועדת 

, לאחר הרכש והבלאי
בקרה על ידי הגזבר, 
אשר תחליט על דרך 
פעולה בעקבות 

 .פערים שמתגלים

מנהל מחלקת 
 הרכש

 טרם בוצע

להגדיר תהליכי  .1 18
דיווח וטיפול בבלאי, 
גניבות, נזק ואבדנים  

במסגרת של טובין. 
להקפיד על מילוי זו, 

כלל הפרטים 
הנדרשים בטפסי 
דיווח אבדנים, 

  .גניבות ובלאי
כי  ציוד  לקבועיש  .2

על רק  יוכר כבלאי
סמך אישור גורם 

  .בלבד מקצועי ראוי
לכנס את ועדת הרכש  .3

בתדירות והבלאי 
, כדי שהזמן הנדרשת

מנהל מחלקת 
 הרכש

 טרם בוצע
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גורם אחראי  ההמלצה מס"ד
 במועצה

 סטטוס ביצוע

החולף בין דיווחי 
הבלאי לבין מתן 
האישורים יהיה קצר 

 ככל שניתן.
להגדיר נהלי  19

פינוי/השמדה אשר 
יבטיחו פינוי תקין של 
הבלאי, כולל נוכחות 
בעלי תפקיד בעת הפינוי 
ואישור על 
פסילה/השמדה ותיעוד 

 הפינוי/השמדה וכו'.

מנהל מחלקת 
 הרכש

 טרם בוצע
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הטיפול בפניות  – 2014דוח מבקר המועצה לשנת  .2
 הציבור

גורם אחראי  ההמלצה מס"ד
 במועצה

 סטטוס ביצוע

להגדיר מדיניות ולערוך  1
נהלי עבודה כתובים בנושא 
הטיפול בפניות 
מהתושבים, כולל בתחום 
ניהול המוקד העירוני 
פניות הציבור, וחוק חופש 

 המידע.

דובר 
 המועצה

הוכנו נהלים 
בתחום הטיפול 

בפניות 
התושבים ומוקד 
העירוני. טרם 
הוכן נוהל בנושא 
חוק חופש 

 המידע.
 

לבחון ריכוז הטיפול  2
בפניות מהציבור שאינן 
"פניות מוקד" אצל גורם 

 אחד במועצה.

 טרם בוצע. מנכ"ל

לקבוע בכתב )אפשר  3
במסגרת הנוהל( את 
הממשקים בין הגורמים 
השונים שמטפלים בפניות 
מהציבור ואת אופן הטיפול 

 בכל סוג פניה.

 טרם בוצע. מנכ"ל

להגדיר תכניות עבודה  4
שנתית למוקד העירוני 

 ולמשרד פניות הציבור.

מנהל 
 המוקד

דובר 
 המועצה

בוצע למוקד 
 העירוני.

להגדיר תהליכי עבודה  5
לטיפול בנושא "פניות 
הציבור", כולל אופן תיעוד 
הפניות במערכת המידע, 
והפצת תוצאות הטיפול 

 בפניה לתושב.

דובר 
 המועצה

 טרם בוצע.

בחינת ניהול כל הפניות,  6
כולל פניות שמטופלות על 
ידי משרד פניות הציבור, 
באמצעות מערכת מידע 

דובר 
 המועצה

 טרם בוצע.
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גורם אחראי  ההמלצה מס"ד
 במועצה

 סטטוס ביצוע

 (.CRMייעודית )
להעביר את הפניות  7

למנהלי המחלקות 
 המידעבאמצעות מערכת 

במקום השיטה הידנית 
הנהוגה. מנהל המחלקה 
הרלוונטי יקבל את הפניה 
באמצעות הדוא"ל שלו 
)בטלפון הנייד(. במסגרת 
זו, לוודא שלכלל 
המחלקות יש את 
האמצעים הטכנולוגיים 
הדרושים ואת היכולת 

 להפעיל אותם.

מנהל 
 המוקד

 בתהליך

מנהלי המחלקות יסגרו את  8
הפניה בעצמם, כאשר 
מנהל המוקד העירוני יבצע 
בקרה אחר איכות  המענה 
של המחלקות. במסגרת זו, 
לבחון אפשרות לסגור את 
הפניות באמצעות הטלפון 

העובד יסגור את  –הנייד 
הפניה תוך ליווי  הסגירה 
עם תמונה שממחישה 

 שהנושא טופל.

מנהל 
 המוקד

 בתהליך

לבחון  אפשרות לעדכן את  9
התושבים אודות סטטוס 

יפול בפניה באמצעות הט
 מסרונים או אפליקציה.

מנהל 
 המוקד

 טרם בוצע

לוודא שלמוקד העירוני  10
תהיה היכולת לשחזר את 

 השיחות המוקלטות.

מנהל 
 המוקד

 טרם בוצע

להתקין מערכת אזעקה  11
במוקד ולהפעילה בשעות 

 שהוא אינו מאויש.

מנהל 
 המוקד

 בתהליך
הותקנה אזעקה 

 אך אינה פעילה
 טרם בוצע מנכ"ללהגדיר מדיניות כתובה  12
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גורם אחראי  ההמלצה מס"ד
 במועצה

 סטטוס ביצוע

לגבי אופן הפעלת 
המצלמות בתחום השיפוט 
של המועצה, והאם לקשר 

 אותם למוקד העירוני.
להיערך להליך קבלת  13

הצעות מחיר 
לרכישת/שכירת תכנה 
מספקים שונים על בסיס 
מפרט המבוסס על הצרכים 
של המועצה. במסגרת זו, 
לבחון אפשרות להתבסס 

רט שהוכן על ידי על המפ
היועץ כבסיס לקבלת 

 הצעות מחיר.
כחלק מהליך הפניה 
לקבלת הצעות מחיר, לצרף 
עותק מהחוזה, כדי למנוע 

 אי הבנות.

מנהל 
מחלקת 

 הרכש

 בתהליך
בשלב ראשון 
הוחלט להאריך 
את ההתקשרות 
עם הספק 

 הקיים.

לבחון כיצד ניתן לתת  14
מענה לטיפול בפניות 
התושבים גם במשך 

שות המרוכזות של החופ
 הרשות.

 –בוצע חלקית  מנכ"ל
יושלם במהלך 

 השנה

להגדיר זמני תקן )אמנת  15
שירות( לטיפול בפניות 

 השונות. 

מנהל 
 המוקד

 טרם בוצע.

לבחון הארכת שעות  16
הפעילות של המוקד 
העירוני בהתאם לניתוחים 
שהוצגו בפרק זה )התחלה 

וסיום  8:00במקום  7:00ב
. 16:00במקום  22:00ב 

כמו כן, לבחון עבודה ביום 
ו'(. בכל מקרה, להקפיד על 
פתיחת המוקד העירוני 
בשעה המוגדרת )כרגע 

מנהל 
 המוקד

 טרם בוצע 
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גורם אחראי  ההמלצה מס"ד
 במועצה

 סטטוס ביצוע

8:00 .) 
הטיפול יש לתעד את  17

בפניות לקבלת מידע 
)במסגרת חוק חופש 

וכן לקיים מעקב  המידע(
 על כך באמצעות טבלה. 

 טרם בוצע דובר 

יש לחייב מבקשי מידע  18
מכוח חוק חופש המידע 
באגרות כנדרש בחוק 

 ובסעיף נפרד.

 טרם בוצע דובר

יש לפרסם מידע באתר  19
האינטרנט של המועצה 
כנדרש, כולל נתוני איכות 
הסביבה, חוקי עזר, דוח 
לתושב, הוראות מנהלתיות 

 –וכד'. רצוי תחת הכותרת 
 "חוק חופשה המידע".

 בוצעטרם  דובר
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 עיקרי הוראות החוק בנושא הביקורת במועצה

 

 תפקידי המבקר  .1
 

פקודת המועצות, מגדיר  לעא בפקודת העיריות שהוחל 170סעיף 
 :תפקידי המבקר כדלקמן

 המבקר:ואלה תפקידי  )א(

  לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק (1)
  , נעשו כדין, בידי המוסמך1965 -התכנון והבניה, תשכ"ה

  לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות
 והחסכון;

 לבדוק את פעולות עובדי העיריה; (2)

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים  (3)
מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות בעיריה 

 היעילות והחסכון; ועקרונות

לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי  (4)
החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את 

 הדעת.

  

 
 גופים מבוקרים  .2
 

 :א מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן 170סעיף  

)א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית  הבקורת לפי סעיף קטן )ב(
שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף 
אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית 
לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי 
שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני 

 מבוקר".
 

 

  



 

441 

 תוכניות עבודה .3
 

א)ג( בפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מתייחס 170סעיף 
 :כדלקמן לקביעת תוכנית העבודה של המבקר

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את 
נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף 

  -הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)

 לבקר ענין פלוני;על פי דרישת ראש העיריה  (2)

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד  (3)
שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים 

 לשנת עבודה.

 
הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על 

תלותו בבואו לבקר נושא שהוא -העיקרון של עצמאות המבקר ואי
 החליט לבדקו. 

 

 מבקרדרכי עבודת ה .4
 

עצמאותו של מבקר המועצה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה בפקודת 
 המועצות המקומיות בשלושה מישורים : 

 קביעת דרכי עבודה א.

א)ד( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות 170סעיף  
 :קובע כדלקמן

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. )ד(

 

 התפקידהסמכויות לביצוע  .5
 

ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות 170בסעיף  א.
  נקבע כדלקמן:

 המצאת מסמכים ומסירת מידע. 

)א( ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש 
המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה 
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ימציאו הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, 
למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת 
מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל 
מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן 

 הקבוע בה.

)ב( למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, 
ידע רגיל או ממוחשב, לכל לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מ

בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או 
 של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.

 

הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים 
המבוקרים להמציא למבקר המועצה את כל המסמכים והמידע 

 שבידיהם.

 

לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות ב 170סעיף   ב.
 נקבע כדלקמן:

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי  ה(
להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ועדה 
מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; 
בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי 

 עובדיו.עובד מ

ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות, אך אין חובה על  
 המבקר להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן.

 

פעמים קיימת אי הבנה וישנם אנשים הסבורים שנוכחותו של מבקר 
המועצה בישיבות היא על מנת להשגיח שפעולת הועדה תיעשה כהלכה 

השתתף בישיבה ולא אמר דבר ולסייע להתנהלותה של הוועדה ואם 
 אך לא כך הדבר. ולא התריע על פגמים, משמע שהדבר אושר על ידיו.

       

, או נציגו, בישיבות המועצה או ועדה מטרת נוכחותו של מבקר המועצה
מועדותיה היא למטרת הביקורת; יעילות הביקורת מותנית בידיעה 
מעמיקה ועדכנית, ככל האפשר, של פעולות המועצה על כל ענפיה 

קביעת מדיניות,  -המרובים. חלק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו, כלומר
מועצת  מתבצע בישיבת -קבלת החלטות חשובות והקצאת משאבים

המועצה, בהנהלתה ובועדות. מבקר המועצה משתתף בישיבות אלו כדי 
 להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולת המועצה. 
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 ועדת הביקורת  .6
 

 לצו המועצות המקומיות קובע כדלקמן:  122סעיף  

 . ועדה ביקורת122"  

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת. (א)
ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת  (ב)

 ביקורת. 
מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה  (ג)

ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה 
פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה 
מיוצגות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת 
הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת 

 בוועדת הנהלה.
אש ועדת ביקורת יהיה מסיעה שונה יושב ר (ד)

מזו של ראש המועצה, זולת אם הייתה 
 במועצה סיעה אחת בלבד.

 

 תפקידי ועדת הביקורת : -א לצו המועצות המקומיות  122

 אלה תפקידי ועדת הביקורת )א(      

לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל  (1)
 נציב תלונות הציבור על המועצה;

של משרד הפנים על המועצה לדון בכל דו"ח  (2)
 ובכל דו"ח של מבקר המועצה; 

לדון בכל דו"ח אחר על המועצה שהוגש לפי כל  (3)
 דין; 

לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה  (4)
 הביקורת;

ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה  )ב(      
 והצעותיה".

     

 שמירה על סודיות  .7
 

מידע על ממצאי  חלק מדרכי העבודה של המבקר מחייב העברת .א
 הביקורת.

 

בעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק 
 ונפרט: -וחלקם כללים מקצועיים
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 :ב לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות170בסעיף . 1

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל -)ג( לגבי מידע החסוי על
בחוק או לפיו לגבי עובדים מטעמו המגבלות הקבועות 

 המורשים לטפל באותו מידע.

 

עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו,  )ד( 
לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד 

 הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.
 

 :ג)ו( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע170סעיף . 2

אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו )ו( לא יפרסם 
או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא 
יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה 

 או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.
 

הוראות אלו מטילות חובת שמירת סודיות על עובדי הביקורת. וכן 
סרים הם על כל אדם פרסום של ממצאי ביקורת, שלא בהתאם או

 לחוק.

 

 דיווח  .8
ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מגדיר את 170סעיף 

 :סדרי דיווח של ממצאי ביקורת כלהלן

א( המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; 
השנה שלאחר באפריל של  1 -הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ

השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, 
יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת 
הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא 
המבקר העתק ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף 

ב לחוק מבקר 21 -א ו21קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 
 ]נוסח משולב[. 1958 -המדינה, תשי"ח

)ב( בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש 
העירייה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך 
בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני 

 ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

שים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש )ג( תוך שלושה חד
העיריה לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא 
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 לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

)ד( הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש 
העיריה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך 

סרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף חדשיים מיום שנמ
קטן )ג(. לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום 
התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה 
לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד 
המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את 

צעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן סיכומיה וה
לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי 

 לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה  (1) )ה( 
והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר 

 צעות כאמור;ותחליט בדבר אישור הסיכומים או הה

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי  (2)
המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא 
המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח 
בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי 
המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר 

 ועד הגשתו לראש העיריה.משבעה חודשים ממ

העיקרון הנמצא בבסיס הוא עקרון הפומביות כך שבסוף תהליך הדיווח 
מובא הדו"ח לידיעת הציבור ע"י הנחתו על שולחן מועצת המועצה 

 והדיון הפומבי בו. 

לפיו המבקר  47עקרון נוסף המבטיח את פומביות הציבור נקבע בתיקון 
כאשר ראש המועצה או ועדת חייב להעביר את הדוח למליאת המועצה 

חודשים  5הביקורת לא סיימו לדון בדוח במסגרת הזמן שנקבעה ]
 במצטבר[. דהיינו פומביות הדוח, אינה תלויה עוד בגורם כל שהוא.

            


