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 הכנסות רווחה

 מבוא .1

אדם הזקוק לסעד " "( "נזקק" הואחוק הסעד)להלן: " 1958-וק שירותי הסעד, התשי''חלפי ח .1

". חוק הסעד מחייב הרוחני או הגופני, או מסיבות אחרות מחמת גילו, מצב בריאותו, ליקויו

 הקבועיםבהתאם למבחנים  שירותי סעד לתושביה הנזקקיםאת הרשות המקומית להעניק 

 .תקנותב

שירותים אלה מוסדרים באמצעות חוקים שונים העוסקים בטיפול ובהגנה על משפחות,  .2

יחידים, ילדים, זקנים ונשים הנזקקים לסיוע ולתמיכה, ותקנות כגון תקנות שירותי הסעד 

)להלן: "תקנות טיפול בנזקקים"(, תקנות שירותי הסעד  1986 -)טיפול בנזקקים(, התשמ''ו 

ותקנות שירותי הסעד )מבחני נזקקות(,  2001 -מפגר במעון( תשס"א -קק)הסכם להחזקת נז

 . 1970-תש''ל

התע"ס נחלק "(. תע"סכמו כן מוסדרת פעילות זו באמצעות תקנון עבודה סוציאלית )להלן: " .3

לפי תחומי טיפול כגון: פרט ומשפחה, טיפול בזקנים, טיפול בנכים, טיפול  לפרקי משנה

( לתקנות שירותי הסעד )תפקיד 1)א()4החוקי מסעיף  וואב את תוקפשבעיוורים וכד'. התע"ס 

מתן טיפול סוציאלי לנזקקים יהיה בהתאם הקובע כי " 1963-המנהל וועדת הסעד(, התשכ"ד

 ".להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של משרד הסעד

ראי על יישום דברי החקיקה אחראית לשכת הסעד ברשות המקומית. בעיריית בית שמש אח .4

 נמנים השירות את המקבלות האוכלוסיות בין"(. האגףלכך אגף הרווחה בעירייה )להלן: "

 ובני מוגבלויותבעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, בעלי , במצוקה ונוער ילדים

    ., עולים חדשים ועודקשישים, משפחותיהם

 מינהל עובדי של סיוע)בשירותי הרווחה ניתנים על ידי עובדים סוציאליים ברשות המקומית  .5

 (. ומזכירות

לרשויות המקומיות מועבר תקציב ממשרד הרווחה המיועד למימון שירותי הרווחה לתושביהן,  .6

אישרם. על פי מדריך שהכין המשרד בנושא "תקצוב בשירותי רווחה", הרווחה שמשרד  ובלבד

- 75% בכ השוטפות הפעולות ממומנות בתחום, לאומית ממדיניות נגזר הרווחה נושא בהיות"

. חלק ניכר מכספי הרשויות המקומיותבדרך כלל ". היתרה ממומנת הרווחה משרד על ידי

 מהתקציב שמעביר משרד הרווחה למינהל השירותים החברתיים מיועד לתחומים הבאים: 

 75%המשרד אמור להשתתף כאמור בשיעור : עובדי הרווחה ברשות המקומית הוצאות 

 שות המקומית )כולל עובדים מינהליים שהמשרד מאשר(.משכר עובדי הרווחה בר

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
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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 השמה הינה החלטה על מסגרת חברתית/ טיפולית : הוצאות השמת מטופלים במסגרות

עבור מטופל לפרק זמן מוגדר מראש. במסגרת ההשמה קושר המינהל בין המטופל לבין 

מערך מגוון של מסגרות )פנימיות/משפחות אומנה/בתי אבות/מועדוניות/קייטנות וכד'(, 

ים ומשבץ את המטופל על פי צרכיו. המשרד משתתף בעלויות השהייה של המטופל

 . 75%במסגרות אלה, לרוב בשיעור של 

 

 מטרת הביקורת .2

את מיצוי ההכנסות ממשרד הרווחה בעיקר בגין כוח אדם ובגין השמות מטופלים במסגרות, לבחון 

, לרוב השתתפות ממשרד הרווחה בגין הוצאותיה מילתשלו העירייהזכאית  םבה שהם תחומים

  . 75%בשיעור של 

כמו כן נבדק אופן ניצול התקציב של משרד הרווחה: האם היו חריגות מהתקציב שהקצה המשרד, 

 ואם התקציב שהוקצה לפרויקטים חדשים נוצל על ידי העירייה. 

 

 שיטת הביקורת .3

 

  מנהל אגף שירותים חברתיים, מנהלת יחידת זכאות, במסגרת הביקורת נערכו פגישות עם

 עובדת זכאות, תקציבאית ורכזת כח אדם, וחשב באגף הכספים.  

  הנחיות בגין עלויות העסקת כוח אדם, נבדקו  הלצורך בדיקת מיצוי ההכנסות ממשרד הרווח

וניים , בוצעו ניתוחים של דוחות משרד הרווחה ושל דוחות עיר"סהתעמשרד הרווחה והוראות 

 אודות התקנים במחלקה, מצבת עובדיו ורכיבי שכרם, ומסמכים רלוונטיים נוספים. 

  לצורך בדיקת מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה בגין השמות מטופלים במסגרות, וכן לצורך

בדיקת תקינות חיובי העירייה בגינן, הפיקה הביקורת ממערכת מס"ר )של משרד הרווחה( 

טופלים. הביקורת ערכה ניתוחים של קבצי השמות ממערכת דוחות השמות במסגרות של מ

מס"ר של משרד הרווחה, וכן ניתוח נתונים מהמערכת העירונית לניהול מטופלים. הביקורת 

אף הצליבה קובץ ממערכת מרשם התושבים )נכנסים ויוצאים( עם קובץ שהופק ממערכת 

 מה. המס"ר לבחינת חריגות בתשלומים או בזכויות שלא מומשו בהתא

  לצורך בדיקת אופן ניצול התקציבים שהקצה משרד הרווחה לעירייה, נבדקו דוחות תקצוב

 . 2015והתחשבנות לחודש דצמבר 
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 והמלצות ממצאיםעיקרי  .4

 מערכות מידע

לא קיים ממשק ממוחשב בין מערכת המימ"ד למערכת הנמ"ר. היעדר ממשק ממוחשב בין מערכת 

המימ"ד למערכת הנמ"ר אינו מאפשר ביצוע בקרה שוטפת, יעילה וממוחשבת, אחר השמות 

 מטופלים וגביית ההשתתפות העצמית על ידם. 

 

 כח אדם באגף הרווחה

. זאת על אף שעל פי 2015בחודש דצמבר אחוז מהשכר   71%המשרד נושא במימון של כ    .א

מעלויות השכר של עובדי לשכות הרווחה,  75%הנחיות המשרד, המשרד משתתף בסך של 

 מעלויות שכר אלה. 25%-והעירייה צריכה לשאת רק ב

הביקורת מבקשת לציין כי העובדת האחראית לבחינת מיקסום ההכנסות ממשרד הרווחה לא    .ב

ודשים עקב חופשת מחלה ממושכת והאגף לא נערך לגורם מחליף נכחה במקום העבודה מספר ח

אשר יבצע בחינת מקסום ההכנסות מן המשרד במקומה. קיים סיכון כי בהיעדר בקרה ראוייה 

 לא מתקבלות סך ההכנסות מן המשרד בגין עובדי האגף.

 

 מספר התקנים המשמש בסיס להתחשבנות

ואו על ידי העירייה. כך, העירייה לא דו"ח המצבה מטעם משרד הרווחה לא מעודכן במל .א

מעדכנת את משרד הרווחה בדבר כל העובדים העירוניים. בכך, אין בפני המשרד תמונה מלאה 

ושלמה בדבר כח האדם לו זקוקה העירייה, ומאידך, אין בפני בכירי העירייה גם כן, את מלוא 

 רד. המידע בדבר עלויות כח האדם בו נושאת העירייה ללא השתתפות המש

עובדים בהיקף  79 2015על פי דו"ח מצבת העובדים של העירייה, העירייה העסיקה בדצמבר  .ב

עובדים )יעודיים  64, אולם ע"פ דו"ח מצבה מטעם המשרד, קיימים רק 68.05משרה של 

 . 52.48ועירוניים( בהיקף משרה של 

בחודש דצמבר(. לו  2.37) 2015העירייה לא ניצלה את מלוא התקנים הייעודיים בחודש דצמבר  .ג

היתה העירייה מאיישת את מלוא התקנים היעודיים המאושרים לה, היה באפשרותה לקבל 

בגינם השתתפות המשרד בשכר העובדים, לחילופין לבקש המרה כנגד עובדים המועסקים 

 293לחודש, ₪ 1 24,420במימון מלא של העירייה. פעולה זו הייתה עשויה לבצע החזר בסך של 

 לשנה.₪ אלפי 

                                                           
 .וכמות העובדים הלא מאויישים 25% –חלוקת סך שכר העיריה בכמות התקנים העירונים והכפלות ב  1
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 שכר משולב

בעוד שהמשרד ₪  105,245שכר משולב בסך  2015העירייה שילמה לעובדים שבמדגם בחודש דצמבר 

מן הסכום המוכר ₪  2,891כלומר, העירייה שילמה שכר משולב הגבוה בכ ₪.  102,354הכיר בסך של 

 על ידי המשרד, והמהווה מימון עודף של העירייה.  

 

 דרוג דרגה

נמצא, כי ארבע עובדות  מדווחות למשרד בדרגה הנמוכה מן הדרגה הרשומה בעירייה. כלומר, לו 

עובדות אלה היו מדווחות למשרד הרווחה בדרגתן הנכונה, העירייה היתה יכולה לקבל בגינן סכום 

 גבוה יותר. 

 

 תוספת תואר אקדמי

עובדים  אשר מחזיקים בתואר שני לפי רישומי העירייה, אולם לא מדווחים ככאלה  3קיימים 

למשרד הרווחה. כאשר, דיווח אודות תואר שני יכול היה להגדיל את גובה השתתפות משרד הרווחה 

 בשכרם. 

 

 אחזקת רכב

רכב,  בגין אחזקת₪  20,137לעובדים שבמדגם סך של  2015העירייה שילמה בחודש דצמבר  .א

כלומר, העירייה שילמה בחודש דצמבר סך הגבוה ₪.  15,371בעוד שהמשרד מכיר רק בסך של כ 

 יותר מאשר הסכום בו מכיר המשרד. ₪ א'  4,766בכ 

, בגין כלל העובדים שבמדגם, באופן התואם 2015המשרד הכיר בקצובת נסיעות בחודש דצמבר  .ב

 את היקף משרתם.  

 העירייה שילמה לו בדיוק את הסכום המוכר על ידי המשרד.  לא נמצא אף לא עובד אחד אשר .ג
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 שעות נוספות

₪.  29,244עמד על  2015השעות הנוספות בהן המשרד הכיר לכלל העובדים בחודש דצמבר  .א

. 2א' ש"ח 20לעומת זאת, מדו"ח השכר של העירייה עולה כי העירייה שילמה סך מצטבר של כ 

 לוא השעות הנוספות המוכרות על ידי המשרד. כלומר, העירייה לא ניצלה את מ

לארבעה עובדים שעות נוספות בסכומים הגבוהים מ  2015העירייה שילמה בחודש דצמבר  .ב

בהתאמה(, בעוד שהמשרד הכיר ₪  1,443 –ו ₪  ₪1,837,  ₪2,355,  ₪2,450,  ₪3,075, ) 1,400

)על אף ₪  238סך של ולעובדת אחת הכיר המשרד רק ב₪,  720לעובדים הללו רק בסך של 

 שהעובדת היא במשרה מלאה(. 

 

 תוספת שעות כוננות

שעות כוננות, ואילו  581בגין ₪  34,625לעובדים סך של  2015העירייה שילמה בחודש דצמבר 

 שעות כוננות בלבד.  416בגין ₪  11,803המשרד הכיר רק ב 

₪,  4,326נות סך מצטבר של לשלוש עובדות בגין שעות כונ 2015העירייה שילמה בחודש דצמבר 

 בעוד שהמשרד כלל לא הכיר בגינן בשעות כוננות. 

שעות כוננות לעובדים, אשר חלקם מקבלים תוספת זו הן  2015העירייה שילמה בחודש דצמבר 

לשעת עבודה. כך, לדוגמא,  133.3%לשעת עבודה והן בתעריף מוגדל של  66.7%בתעריף מופחת של 

₪,  1,841לשעת עבודה סך של  66.7%שעות כוננות בתעריף של  59גין העירייה שילמה לעובדת ב

כך, לדוגמא, העירייה שילמה ₪.  374לשעת עבודה סך של  133.3%שעות עבודה בתעריף של  6ובגין 

לו היתה העירייה מחלקת את ₪.  534שעות כוננות בתעריף המוגדל סך של  9לעובדת אחרת בגין 

  ספים, ייתכן ולא היה עליה לשלם בגין שעת כוננות את התעריף המוגדל.שעות הכוננות בין עובדים נו

 

 תוספת מעונות

בגין מעונות, בעוד המשרד ₪  10,154סך מצטבר של  2015נמצא, כי העירייה שילמה בחודש דצמבר 

יותר מן הסכום המוכר על ידי המשרד, סכום ₪  2,911כלומר, שילמה כ ₪,  7,243הכיר בסך של 

 עבור כלל השנה. ₪  34,932המהווה כ 

 

 

                                                           
 288יוער, כי על פי דו"ח השכר של העירייה, כלל לא קיים סמל "שעות נוספות" כי אם סמלים אחרים דוגמת סמל  2

 . ש.נ ע"פ נוכחות, והביקורת בדקה את התשלום בגין סמלים אלה 181ללא גמל וסמל שעות נוספות 
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 דו"ח שגויים –התחשבנות בגין השמת מטופלים במסגרות 

הן שגיאות טכניות  שגיאות, כאשר, קיימות 153, היו קיימות 2015במהלך הרבעון האחרון של שנת 

 , שמקורן בליקוי בתהליך העבודה. והן שגיאות מהותיות בהשמות המטופלים

 

 תשלום בגין מושמים שאינם תושבי העירייה

. 25% -ה חויבה בגינם במושמים בתחום ילד ונוער שעזבו את העירייה ובכל זאת, העיריי 13נמצאו 

מסך  25%סך החיוב העודף בגין תושבים שעזבו את העיר אך עדין בוצע חיוב על המשרד בגינם הינו 

 ₪ .אלפי  33.5כלומר ₪ אלפי  134של 

ם של וזכאות םאחר המשך תושבותובקרה מעקב  נמצא, כי לא מבוצעים במחלקה באופן שיטתי

מול קובץ מרשם תושבים  יםקופתית של נתוני המטופל)למשל על ידי ביצוע בדיקה תהמטופלים 

ועל כך שהעובד  עדכני(, ולמעשה נסמכים לצורך כך רק על הקשר בין העובד הסוציאלי לבין המטופל

  . הסוציאלי יעדכן את המינהל בדבר שינוי עיר המגורים של המטופל

ים ולא הותקן על אף פניות תגובת מדור זכאות: "ברור וידוע לכל כי אין לנו קובץ של מרשם תושב

חוזרות ונשנות של הממונים באגף עוד בזמנה של המנהלת הקודמת כך שאין לנו דרך לבצע בדיקה 

 כזו אלה להסתמך על עידכון של עו"ס משפחה בכל שינוי שחל בפרטי המשפחה כולל עזיבת מושם".

לל המושמים הינם הערת הביקורת בתגובה: הביקורת רואה חשובה בבדיקת תקופתית כי אכן כ

 תושבי העיר, ולא קיימים תשלומים בגין תושבים שאינם תושבי העיר.

 

 ניצול התקציב שהמשרד הקצה לרשות

 –נמצא, כי העירייה לא ביקשה הגדלת הקצאת תקציב לפעילויות השונות מן המשרד בסך של כ 

א'  197שרד הרווחה בכ כך, לדוגמא, תכנית לאומית נוער וצעירים תוקצבה על ידי מ₪ . אלפי  284

 ₪.א'  324אולם העירייה הוציאה בגין פעילות זו סך של כ ₪, 

 

 השתתפות מטופלים בעלויות השמות ופעילויות

הייתה צריכה  2015נמצא, כי לפי דוח תקצוב והתחשבנות של משרד הרווחה, נכון לחודש דצמבר 

כי בפועל גובה ההשתתפות  נמצא,₪.  1,964,633-השתתפות המטופלים בכל הסעיפים להגיע ל

 בלבד.₪ אלפי  155 –העצמית בכלל הסעיפים הגיע לכ 

תשלומים באמצעות כרטיס אשראי,  112תשלומים במזומן, ו  115בוצעו  2015נמצא, כי במהלך שנת 

 וזאת בניגוד להנחיית התע"ס, כי יש לגבות את ההשתתפות העצמית באמצעות הוראת קבע.
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 פירוט ממצאים .5

 מידעמערכות 

 המערכות הממוחשבות המשמשות את האגף בעבודתו הינן: 

)ראש משפחה, כתובת, טלפון,  מטופליםנתוני מערכת עירונית לניהול מערכת נמ"ר:  .א

השכלה, מספר צוות, מספר עובד סוציאלי, תאריך פניה ראשונה, מהות נזקקות, 

 אינטנסיביות טיפול ועוד(.

, המרכזת מידע רב על מסגרות, על המערכת המרכזית של משרד הרווחה :מס"ר .ב

המושמים במסגרות ועל התשלומים למסגרות. המסגרות מפולחות לפי קבוצות של 

 סוגי מסגרת ויחידות אחראיות.  

 .  בהווה ובעבר לפי משרד הפנים העירייהפרטי מרשם האוכלוסין של תושבי  :מ"דימ .ג

עדכון הוראת קבע בגין השתתפות המושם/משפחתו  אוטומציה: מערכת גבייה .ד

 במסגרת להשמה. 

 לא קיים ממשק ממוחשב בין מערכת המימ"ד למערכת הנמ"ר. 

לביקורת נמסר, כי על אף שנעשו מספר פניות למערכות המידע בקשר עם יצירת ממשק בין מערכת 

ביצירת ממשק שכזה,  המימ"ד למערכת הנמ"ר, ממשק זה לא נוצר. יוער, כי קיימת חשיבות רבה

שכן, במידה שקיים ממשק בין שתי המערכות, בעת הקמת מטופל חדש כל פרטיו כבר מופיעים 

 במערכת. 

 

 הרווחה באגףכוח אדם 

 כללי .א

 נגזר הרווחה נושא מדריך משרד הרווחה בנושא "תקצוב בשירותי רווחה" קובע, כדלקמן:  "בהיות

הרווחה". על פי  משרד על ידי 75%-בכ השוטפות הפעולות ממומנות בתחום, לאומית ממדיניות

 לתע"ס: 2.7להוראה מס'  1.2סעיף 

"מעסיקתם של עובדי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הינה הרשות המקומית. 

שכרם משולם על ידי הרשויות המקומיות, כאשר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעביר 

מי שכר, תנאים נלווים ותנאים סוציאליים, כפוף למבנה הארגוני מתשלו 75%השתתפותו לרשו"מ 

המאושר על ידי המשרד, מספר המשרות שהוקצו על ידי המשרד, הסכמי שכר כפי שנחתמו ע"י 

 הממשלה עם ארגוני העובדים, הוראות תע"ס בהתאמה ומופיעים בדו"ח החודשי של המשרד".
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משכר עובדי הרווחה ברשות המקומית.  75%מההנחיות עולה, כי משרד הרווחה משתתף בשיעור 

ההתחשבנות עם המשרד מתנהלת על בסיס התקינה שאישר משרד הרווחה לרשות המקומית, על 

פי מספר העובדים המועסקים בפועל בתקינה האמורה, ובהתאמה להסכמי השכר שנקבעו לכל 

 תפקיד.  

: "תקנים יכונו להלן , ושבעלויות שכרם הוא משתתףלעירייהמשרד הרווחה התקנים שאישר 

תקני עובדי רווחה עירוניים שהמשרד לא משתתף בעלות שכרם יכונו להלן: "תקנים  ייעודיים".

 עירוניים".

, וכן 2016ובחודש ינואר  2015להלן נתונים אודות עלות שכר העובדים במחלקה בחודש דצמבר 

 שתתפות של המשרד בגין עובדים אלה בחודשים האמורים: אודות תשלומי הה

 האגףשכר עובדי  חודש בדיקה

 ₪  – ב

הסכום המוכר על 

משרד הרווחה  ידי

 ב האגףבשכר עובדי 

–  ₪ 

הסכום 

המשולם 

בפועל על ידי 

משרד 

 –הרווחה ב 

 ₪ 

סכום המימון 

העירוני מתוך סך 

 ₪  -ב השכר 

 207,153  514,526  672,710  721,679 2015דצמבר 

 

. זאת על אף 2015אחוז מהשכר  בחודש דצמבר  71%נמצא, כי המשרד נושא במימון של כ  1

מעלויות השכר של עובדי לשכות  75%שעל פי הנחיות המשרד, המשרד משתתף בסך של 

מעלויות שכר אלה. שיעור המימון העירוני  25%-הרווחה, והעירייה צריכה לשאת רק ב

 בות: הגבוה מן הנדרש עשוי לנבוע משתי סי

בשל אי  )שמשרד הרווחה מכיר בהם( ייעודייםה תקניםמימון נמוך יחסית של עלות  .א

להלן יפורטו הסיבות הנ"ל. יוער, . ורכיביוהשכר  עלות מלואבשל המשרד הכרה 

( גבוה 1999עובדה זאת בשל הסיבה כי שכרם של העובדים הוותיקים בעירייה )משנת 

הסכמים קודמים להם העירייה כפופה. יותר משל העובדים האחרים, וזאת בשל 

 הביקורת מציינת כי ביחס לרשויות אחרות גובה השתתפות המשרד היא יחסית גבוה.

המשרד אינו מכיר ש במחלקה )תקנים במימון עירוני מלא(, עירוניים תקניםקיום  .ב

  בהם ואינו משתתף במימונם. 
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 מספר התקנים המשמש בסיס להתחשבנות ב.

לתע"ס: "המשרד מקצה משרות על פי אמות המידה המפורסמות  2.7להוראה מס'  2על פי סעיף 

, והיא מחליפה הנחיה קודמת 1.4.2008, נקבעה בתאריך 16.2.". הוראת תע"ס מס' 16.2בהוראה 

קובעת נוסחה להקצאת תקני כוח אדם על ידי משרד הרווחה,  16.2. הוראת תע"ס מס' 2007משנת 

אקונומית ביישוב, -תנים רבים כגון מספר התיקים בטיפול הרשות, נתוני רמה סוציוהמשקללת מש

אינטנסיביות הטיפול וכד'. תקנים מעבר לתקנים שהקצה משרד הרווחה ממונים על ידי הרשות 

  במלואם. 

כי: "פניה לשינוי תקן במחלקה תוגש על ידי  ,לתע"ס קובע 2.9להוראה מס'  3בנוסף לכך, סעיף 

המקומית למחוז שבתחום שיפוטו היא נמצאת, ע"ג טפסים המיועדים לכך...הטופס יוגש הרשות 

  בשלושה העתקים...פנייה כנ"ל תוגש למחוז בהתאם לצרכי המחלקה". 

 : 2015להלן נתונים אודות מספר התקנים במחלקה לחודש דצמבר 

חודש 

 הבדיקה

מספר 

תקנים 

מאוישים 

 בעירייה

מספר 

תקנים 

מאויישים 

בעירייה 

לפי מצבת 

 העירייה )

מספר 

תקנים 

ייעודיים 

 מאושרים

מספר 

תקנים 

ייעודיים 

 מאויישים

מספר תקנים 

עירוניים 

מאוישים 

 עודפים

מספר 

תקנים 

עירוניים 

מאויישים 

עודפים 

בקיזוז 

תקציבי 

 פעולה

דצמבר 

2015 

52.48 68.05 54.10 51.73 0.75  

68.05-

51.73=16.32 

 6.4 

  

המציגה את מס' העובדים, עם אחוזי משרתם, אשר ממומנים על ידי העירייה, כפי להלן טבלה 

 שנמסר לביקורת על ידי אגף הכספים:

 אחוז משרה ע"ח רשות משפחה

1 100 

2 100 

3 25 

4 90 

5 25 

6 100 

7 100 

8 100 



 2016העירייה לשנת  דו"ח מבקר

 

12 

 

נמצא, כי דו"ח המצבה מטעם משרד הרווחה לא מעודכן במלואו על ידי העירייה. כך,  1

העירייה לא מעדכנת את משרד הרווחה בדבר כל העובדים העירוניים. בכך, אין בפני המשרד 

תמונה מלאה ושלמה בדבר כח האדם לו זקוקה העירייה, ומאידך, אין בפני בכירי העירייה 

 בר עלויות כח האדם בו נושאת העירייה ללא השתתפות המשרד. גם כן, את מלוא המידע בד

 79, 2015נמצא כי על פי דו"ח מצבת העובדים של העירייה, העירייה העסיקה בדצמבר  2

 64, אולם ע"פ דו"ח מצבה מטעם המשרד, קיימים רק 68.05עובדים בהיקף משרה של 

 . 52.48עובדים )יעודיים ועירוניים( בהיקף משרה של 

בחודש  2.37) 2015כי העירייה לא ניצלה את מלוא התקנים הייעודיים בחודש דצמבר  נמצא, 3

דצמבר(. לו היתה העירייה מאיישת את מלוא התקנים היעודיים המאושרים לה, היה 

באפשרותה לקבל בגינם השתתפות המשרד בשכר העובדים, לחילופין לבקש המרה כנגד 

. פעולה זו הייתה עשויה לבצע החזר בסך של עובדים המועסקים במימון מלא של העירייה

 לשנה.₪ אלפי  293, 3לחודש₪  24,420

עובדים אשר הרשות מממנת  9נמצא, כי על פי דו"ח שכר מרוכז של אגף הרווחה, קיימים  4

 את שכרם, אולם הם כלל אינם מזוהים על ידי רכזת כח האדם כעובדי רווחה. 

לביקורת לא נמסרו העתקי בקשות מטעם האגף להגדלת כח האדם המוכר על ידי משרד  5

 הרווחה. 

 מסקנות:

מן השכר המוכר על ידי משרד ₪ א'  207השכר אותו משלמת העירייה לעובדיה גבוה בסך של כ  .1

 הרווחה. 

תשלום שכר העובדים על ידי העירייה, מקורו במימון נמוך יחסים של התקנים הייעודיים, ובשל  .2

 קיום תקנים עירוניים אשר אינם ממומנים על ידי משרד הרווחה. 

 המלצות:

 תואםעל מנת לוודא כי הוא , התקנים של חישובה יש לבקש מהמשרד תשובה בכתב לגבי אופן .1

. במידה שאכן יש התאמה כזו, יש "סתעל 16.2הנחיה מס'  לפי מחויב הוא להן המידה לאמות

להגיש בקשה מנומקת בכתב, המפרטת את הצורך בהגדלת תקנים בהתאם לצרכים הגדלים של 

 העירייה. 

 יש לעדכן את משרד הרווחה במלוא התקנים העירוניים וזהות הממלאים אותם.  .2

ית באשר לנחיצות כלל היקף המשרות יש לקבל את אישור הנהלת העירייה ולבצע בחינה מקצוע .3

 אשר לא מתקבל בגינם החזר מן המשרד. 

                                                           
 .וכמות העובדים הלא מאויישים 25% –חלוקת סך שכר העיריה בכמות התקנים העירונים והכפלות ב  3



 2016העירייה לשנת  דו"ח מבקר

 

13 

 

 בעלות העובדים הייעודיים )עובדים במימון המשרד( אחוז ההשתתפות של משרד הרווחה ג.

פרק זה דן ברכיבי ובתוספות השכר של התקנים הייעודיים בלבד, המוכרים על ידי המשרד 

ושהמשרד משתתף במימונם. השתתפות משרד הרווחה בעלויות השכר של התקנים הייעודיים, 

מותנית בדיווח חודשי של המחלקה למשרד הרווחה על קליטה ושינויים בהעסקה לגבי כל אחד 

ים ייעודיים )בהם משתתף המשרד(, ולגבי כל רכיב מרכיבי השכר מהעובדים המאיישים תקנ

המשולם לעובדים אלה. נתונים אלה אודות מצבת העובדים בתקנים ייעודיים מדווחים למשרד 

באופן חודשי באמצעות מילוי טפסים ידניים, על ידי עובדת הזכאות במחלקה. בדיקות הביקורת 

 . 2015נעשו על סמלי שכר חודש דצמבר 

ביקורת ערכה השוואה בין נתוני חלק מרכיבי ותוספות השכר בהם הכיר המשרד בחודש דצמבר ה

( עבור כלל העובדים הייעודיים, לבין 25%)ושמהם המשרד מנכה את חלק העירייה בשיעור  2015

 נתוני תוספות ורכיבי השכר ששילמה העירייה לעובד באותו חודש. להלן פירוט הרכיבים שנבדקו: 

 לב שכר משו .א

בשם שכר משולב. השכר המשולב הוא  וותקתוספת הו שכר היסודקרוי סכומם של במגזר הציבורי 

פונקציה של הוותק, ולכן טבלאות השכר המשולב שמתפרסמות מפעם לפעם כוללות שורות רבות 

רק שכר יסוד ללא  אז יקבל העובדלכל דרגה, שורה לכל שנת ותק אפשרית, מאפס שנות ותק )

  .שיא הוותקועד לתוספת ותק( 

הביקורת ערכה מדגם בין עובדי העירייה באשר לגובה השכר המשולב המשולם על ידי העירייה 

לעומת השכר המשולב המוכר על ידי משרד הרווחה. להלן טבלה המרכזת נתונים אלה, המסודרת 

 לפי גובה ההפרש בין השכר המשולב המשולם על ידי העירייה לשכר המשולב המוכר על ידי המשרד. 

מס' 

 עובד

שכר משולב 

 עירייה 

שכר משולב 

 משרד 
 הפרש

1 6,768 5,366 1,402 

2 5,139 3,937 1,202 

3 4,132 3,007 1,125 

4 5,721 4,868 853 

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/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/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/בסיס-ידע/מילון-לתנאי-עבודה/ש/שיא-הוותק/
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5 6,193 5,366 827 

6 2,829 2,204 625 

7 3,973 3,477 496 

8 5,452 5,111 341 

9 5,198 4,868 330 

10 3,727 3,477 250 

11 5,331 5,111 220 

12 3,261 3,237 24 

13 5,379 5,366 13 

14 4,741 4,873 -132 

15 4,911 5,050 -139 

16 4,100 4,274 -174 

17 4,458 4,636 -178 

18 4,069 4,273 -204 

19 4,378 4,636 -258 
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20 4,036 4,364 -328 

21 3,812 4,190 -378 

22 2,775 3,230 -455 

23 2,553 3,067 -514 

24 2,309 4,366 -2,057 

 105,245 102,354 2,891 

₪  1000נמצא, כי העירייה שילמה לשלושה עובדים שבמדגם שכר משולב הגבוה ביותר מ  1

 מאשר השכר המשולב המוכר ע"י המשרד, והמהווה מימון עודף של העירייה.  

אולם, העירייה שילמה רק ₪,  4,366נמצא כי המשרד הכיר לעובדת בשכר משולב בסך של  2

 לעובדת זו. ₪ כלומר, לא ניצלה סך של כאלפיים ₪,  2,309סך של 

 

 דרוג דרגה  .ב

משרד הרווחה משלם את השכר המשולב על פי דרוג ודרגת העובד. כלומר, דיווח למשרד על דרוג 

ודרגה המתאימים לדרוג ודרגה המשולם בפועל על ידי העירייה עשוי לצמצם את הפערים בתשלומי 

 השכר המשולב. 

הביקורת השוותה בין הדרוג דרגה שבמצבת העובדים מטעם המשרד, ובין הדרוג דרגה המופיעים 

 . להלן טבלה המרכזת את הבדיקה: 2015במצבת העובדים בעירייה  בחודש דצמבר 

מס' 
 עובד

מקסימום 
דרגה 

מאושרת לפי 
משרד 
 הרווחה

דרגה מדווחת 
למשרד לפי דו"ח 

משרד הרווחה )ניע 
113) 

נת דרגה מעודכ
בעירייה לפי 
קובץ משאבי 

 (117אנוש )ניע 

 הערות

1 
הדרגה המדווחת למשרד נמוכה  6 5 6

 מהדרגה בעירייה
2 

7וגם  6גם  8  8 
הדרגה המדווחת למשרד נמוכה 

 מהדרגה בעירייה
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3 
3 2 3 

הדרגה המדווחת למשרד נמוכה 
 מהדרגה בעירייה

4 
3 1 2 

הדרגה המדווחת למשרד נמוכה 
 מהדרגה בעירייה

5 
4 4 2 

הדרגה בעירייה נמוכה מהדרגה 
 המדווחת למשרד

6 
6 6 6 

 
3 5   

7 
 תקין 6 6 6

 
6 6 6 

8 
4 4   

 
3 3 3 

9 
3 3   

 4 4   

10 
 תקין 5 5 3

 
4 5     

 דרגות שונותמדווחת בשתי  3 4 4 11

 
3 3   

הדרגה בעירייה נמוכה מהדרגה 
 המדווחת למשרד

12 
 תקין +8 8 8

 
8 8     

13 
4 4 3 

הדרגה בעירייה נמוכה מהדרגה 
 המדווחת למשרד

 
 מדווחת בשתי דרגות שונות   3 3

 
3 3     

14 
3 2 1 

הדרגה בעירייה נמוכה מהדרגה 
 המדווחת למשרד

 תקין 4 4 6 15

 תקין 3 3 4 16

 תקין 1 1 3 17
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 תקין 5 5 7 18

 תקין 2 2 3 19

 תקין 6 6 7 20

 תקין 2 2 3 21

 תקין 7 7 7 22

 תקין 7 7 7 23

 תקין 9 9 9 24

25 
 תקין 3 3 3

נמצא, כי ארבע עובדות  מדווחות למשרד בדרגה הנמוכה מן הדרגה הרשומה בעירייה.  1

כלומר, לו עובדות אלה היו מדווחות למשרד הרווחה בדרגתן הנכונה, העירייה היתה יכולה 

 לקבל בגינן סכום גבוה יותר. 

ארבע עובדות  רשומות בעירייה בדרגה הנמוכה מן הדרכה המדווחת למשרד. נמצא, כי  2

 המשרד משלם ביתר.הדיווח למשרד הרווחה שגוי, והלכה למעשה כלומר, 

 נמצא כי חמש עובדות  מדווחות בשתי דרגות שונות, והדבר תקין.  3

 

 תוספת תואר אקדמי .ג

משרד הרווחה משלם תוספת שכר לכל 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. 

שומי העירייה הביקורת השוותה בין התואר המדווח למשרד הרווחה לבין התואר המעודכן ברי

 .  2015בחודש דצמבר 

נמצא  כי קיימים שישה עובדים, המדווחים למשרד הרווחה כבעלי תואר שני, אולם, עובדים  4

 אלה אינם מקבלים תשלום כלשהו מן העירייה בגין תואר זה. 

עובדים  אשר מחזיקים בתואר שני לפי רישומי העירייה, אולם לא  3נמצא  כי קיימים  5

למשרד הרווחה כאשר, דיווח אודות תואר שני יכול היה להגדיל את גובה  מדווחים ככאלה

 השתתפות משרד הרווחה בשכרם.  
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 רכבאחזקת  .ד

לתע"ס, משרד הרווחה משלם מידי חודש תוספת אחזקת רכב "לעובדים  1.2לפי הוראה מס' 

 . לחלקיות משרה, בהתאם המאיישים משרות עו"ס ועו"ז" )עובדים סוציאליים ועובדי זכאות(

הביקורת ערכה מדגם באשר לסכומים המשולמים על ידי העירייה והסכומים המוכרים על ידי 

, וכן בדקה מיהם העובדים המקבלים מן 2015משרד הרווחה בגין אחזקת רכב בחודש דצמבר 

העירייה סכומי אחזקת רכב הגבוהים משמעותית מן הסכומים המוכרים על ידי המשרד. כאשר, 

 ים אלה מהווים הלכה למעשה מימון עודף של העירייה. סכומ

 להלן טבלה המרכזת תוצאות בדיקה זו, לפי סדר יורד: 

מס' 
 עובד

רכב  המשולם על ידי 
 העירייה 

רכב המוכר על ידי 
 הפרש המשרד 

1 1,400 0 1,400 

2 770 0 770 

3 1,262 576 686 

4 1,398 770 628 

5 577 0 577 

6 851 385 466 

7 1,022 578 444 

8 385 0 385 

9 962 578 384 

10 1,022 770 252 

11 1,022 770 252 

12 1,022 770 252 

13 1,022 771 251 

14 1,022 771 251 

15 770 770 0 

16 770 770 0 

17 770 770 0 

18 770 770 0 

19 770 771 -1 

20 577 578 -1 

21 682 770 -88 

22 770 963 -193 

23 521 771 -250 

24 0 350 -350 
25 0 579 -579 
26 0 770 -770 

  20,137 15,371 4,766 
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, שאינה מוכרת על ידי משרד הרווחה, ובהתאם, העירייה אינה מקבלת XXנמצא כי העובדת  6

לביקורת נמסר, כי עובדת זו מקבלת ₪.  1,400עבורה החזרים, מקבלת מן העירייה סך של 

 את שכרה ממשרד הכלכלה. 

₪   385ו ₪  ₪577,  770אחזקת רכב בסך של  XXנמצא, כי העירייה שילמה לעובדים  7

 הכיר בגינם בסכום כלשהו.  בהתאמה, אולם המשרד לא

את הסכומים בהם משרד הרווחה מכיר  XXנמצא, כי העירייה אינה משלמת לשלוש עובדות  8

 בהתאמה(. ₪,  350 –ו ₪  ₪579,  770)

 

 קצובת נסיעות .ה

משרד הרווחה משלם בעבור כל אחד מהעובדים שבתקניהם הוא מכיר )לאו דווקא עו"ס או עו"ז( 

באופן גלובלי בסכום אחיד לכולם דהיינו: עלות חופשי חודשי" )לפי קצובה קבועה של נסיעות "

קצובת  2015מכתב מראש ענף כ"א בלשכות של משרד הרווחה(. המשרד שילם בחודש דצמבר 

 בהתאם לחלקיות המשרה. ₪  246נסיעה לפי 

הביקורת ערכה מדגם באשר לסכומים המשולמים על ידי המשרד בגין קצובת נסיעות, ובדקה האם 

סכומים אלה תואמים את גובה קצובת הנסיעות אותה יש לשלם בהתאם לחלקיות המשרה. להלן 

 טבלה המרכזת נתונים אלה: 

 מס' עובד
קצובת נסיעות 

המשולמת על ידי 
 המשרד

אחוז משרה 
 112משרד מניע 

תשלום  האם
תקין עפ"י תעס 

 כן /לא?

 כן 75 185 1

 כן 75 185 2

 כן 90 222 3

 כן 100 246 4

 כן 100 246 5

 כן 100 247 6

 כן 100 246 7

 כן 100 247 8

 כן 75 185 9

 כן 75 185 10

 כן 75 186 11

 כן 100 246 12

 כן 75 185 13

 כן 100 246 14

 כן 100 247 15

 כן 100 247 16
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 כן 100 247 17

 כן 100 246 18

 כן 100 247 19

 כן 100 246 20

 כן 100 246 21

 כן 100 246 22

 כן 100 246 23

 כן 100 246 24

 

, בגין כלל העובדים שבמדגם, באופן התואם 2015משרד הכיר בקצובת נסיעות בחודש דצמבר  1

 תקין  -את היקף משרתם. 

כי קיימים עובדים אשר קיבלו מן העירייה סכומים הגבוהים מן הסכומים אשר הוכרו על  2

ידי המשרד, ומאידך נמצא כי קיימים עובדים אשר קיבלו מן העירייה סכומים הנמוכים מן 

 הסכומים אשר הוכרו על ידי המשרד. 

שרד הרווחה נמצא כי העירייה לא שילמה לשלושה עובדות  קצובת נסיעות, וזאת על אף שמ 3

 ₪. 247 -ו 246הכיר בגינן בקצובת נסיעות בסך

 

 שעות נוספות 

לרשות בגין שעות נוספות בעבור כל אחד ₪  720משרד הרווחה משלם תשלום גלובאלי קבוע בסך 

מהעובדים הסוציאליים מידי חודש, ללא צורך בדיווח מיוחד למשרד על ביצוע השעות הנוספות 

 פועל נגזר מחלקיות המשרה של העובד. בפועל. יודגש, כי התעריף ב

 מס' עובד
שעות 

נוספות 
 משרד

 אחוז משרה
סה"כ שעות 

נוספות 
 עירייה

 הפרש

1 720 100 3,075 2,355 

2 720 100 2,450 1,730 

3 720 100 2,355 1,635 

4 238 100 1,837 1,599 

5 720 100 1,443 723 

6 0 75 0 0 

7 0 100 0 0 

8 720 100 373 -347 

9 540 75 120 -420 

10 720   264 -456 

11 720 100 201 -519 
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12 540 75 0 -540 

13 540 75 0 -540 

14 540 75 0 -540 

15 720 100 118 -602 

16 648 90 0 -648 

17 720 100 0 -720 

18 720 100 0 -720 

19 720 100 0 -720 

20 720 100 0 -720 

21 720 100 0 -720 

22 720 100 0 -720 

23 720 100 0 -720 

24 720 100 0 -720 

25 720 100 0 -720 

  15,286   12,236 -3,050 

 1,400שעות נוספות בסכומים הגבוהים מ  XXלעובדים  2015העירייה שילמה בחודש דצמבר  1

בהתאמה(, בעוד שהמשרד הכיר ₪  1,443 –ו ₪  ₪1,837,  ₪2,355,  ₪2,450,  ₪3,075, )

)על אף ₪  238ולעובדת נוספת  הכיר המשרד רק בסך של ₪,  720לעובדים הללו רק בסך של 

 שהעובדת היא במשרה מלאה(. 

ממנהל משאבי אנוש בעירייה תוספת של שעות  3.12.15על אף שאגף הרווחה ביקש ביום  2

. כך, מנהל האגף 18.1.16נוספות וזאת תוך ציון השתתפות המשרד, בקשה זו נדחתה ביום 

שעות נוספות מידי חודש בשל גידול במספר העובדים באגף  150ביקש כי יאושר לעו"ס 

 30ציין כי משרד הרווחה מעביר מידי חודש סכום המגיע לכ ובביצוע שעות נוספות בפועל, ו

 שעות נוספות בחודש. בקשה זו כאמור נדחתה.  840עובדים, המהווים כ  50לכ ₪ א' 

 

 תוספת שעות כוננות

משרד הרווחה משלם לרשויות המקומיות סל שעות כוננות, לפי דיווחיהן של הרשויות. שעות כוננות 

חוק סדרי דין, חוק הגנה על חוסים, טיפול במפגרים( המחזיקים בכתב ישולמו רק לפקידי הסעד )

 .מינוי בהתאם

הביקורת בחנה את כלל העובדים להם שולמו שעות כוננות, הן על ידי העירייה והן על ידי המשרד, 

ועד לסכום  ולהלן פירוט הממצאים, המסודרים מן הסכום הגבוה ביותר אותו שילמה העירייה,

 שר שולם על ידי העירייה: הנמוך ביותר א

 מס' עובד

תוספת 
כוננות לחודש 

 2015דצמבר 
 )משרד( ₪  ב 

שעות כוננות 
 משרד 

סכום 
משולם בגין 

כוננות 
 עירייה 

שעות כוננות 
 הערות עירייה 
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 רטרואקטיבי 35 11,859 32 833 1

 רטרואקטיבי   3,348 32 758 2

3 2,767 85 3,099 85   
4 2,323 85 3,055 94   
5 952 32 2,215 65   
6 1,769 63 2,174 66   
7 656 23 1,909 58   
8 0 0 1,537 30   
9 0 0 1,449 42   
10 906 32 1,386 38   
11 0 0 1,340 30   
12 839 32 1,254 38   

  11,803 416 34,625 581   

 

שעות  581בגין ₪  34,625לעובדים סך של  2015נמצא, כי העירייה שילמה בחודש דצמבר  3

 שעות כוננות בלבד.  416בגין ₪  11,803כוננות, ואילו המשרד הכיר רק ב 

שעות  35בגין ₪  11,859סך של כ  XXלעובדת  2015נמצא, כי העירייה שילמה בחודש דצמבר  4

קיבלה  Xשעות כוננות. נמצא, כי העובדת  32בגין ₪  833כוננות, ואילו המשרד הכיר רק ב 

 החזרים רטרואקטיביים בגין רכיב שעות הכוננות.  2015במהלך חודש דצמבר 

, בגין הפרשים 2015בחודש דצמבר ₪  3,348סך של כ  Xנמצא, כי העירייה שילמה לעובדת  5

לא שילמה לעובדת  . לעומת זאת, העירייה2015לשעות כוננות בחודשים ספטמבר עד נובמבר 

 ₪.  758, וזאת על אף שהמשרד הכיר בגינה בסך של 2015זו שעות כוננות בגין חודש דצמבר 

לשלוש עובדות בגין שעות כוננות סך מצטבר  2015נמצא כי העירייה שילמה בחודש דצמבר  6

 בעוד שהמשרד כלל לא הכיר בגינן בשעות כוננות. ₪,  4,326של 

שעות כוננות לעובדים, אשר חלקם מקבלים  2015בחודש דצמבר נמצא, כי העירייה שילמה  7

לשעת  133.3%לשעת עבודה והן בתעריף מוגדל של  66.7%תוספת זו הן בתעריף מופחת של 

 66.7%שעות כוננות בתעריף של  59בגין  XXעבודה. כך, לדוגמא, העירייה שילמה לעובדת 

לשעת עבודה סך של  133.3%תעריף של שעות עבודה ב 6ובגין ₪,  1,841לשעת עבודה סך של 

שעות כוננות בתעריף המוגדל סך של  9בגין  XXכך, לדוגמא, העירייה שילמה לעובדת ₪.  374

לו היתה העירייה מחלקת את שעות הכוננות בין עובדים נוספים, ייתכן ולא היה עליה ₪.  534

 לשלם בגין שעת כוננות את התעריף המוגדל. 
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 תוספת מעונות

לתע"ס, בנושא "השתתפות הממשלה במימון שכר עובדי המחלקות לשירותים  1.2פי הוראה מס'  על

חברתיים ברשויות המקומיות", המשרד ישלם בגין מעונות "סכום לחודש לכל עובד/ת המאייש/ת 

(. סכום לחודש לכל עובד/ת אחר/ת שהינו 12משרה של עו"ס ברשות המקומית )אב/אם לילד עד גיל 

. הסכומים מעודכנים אוטומטית לפי הסכמי השכר )עובד זכאי לתשלום זה 5לד עד גיל אב/אם לי

 במידה ובת זוגו אינה מקבלת התשלום(.".

הביקורת ערכה מדגם באשר לסכומי המעונות המשולמים על ידי העירייה, והסכומים המוכרים על 

תוספת מעונות, אולם הם  ידי משרד הרווחה. בנוסף, בדקה הביקורת עובדים להם העירייה משלמת

 אינם מוכרים על ידי המשרד. 

 מס' עובד
החזר בגין 

מעונות 
 עירייה

החזר בגין 
מעונות 

משרד ) ניע 
112) 

 הפרש

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 38 37 1 

4 0 0 0 

8 240 564 -324 

11 354 353 1 

12 0 0 0 

13 0 0 0 

16 354 27 327 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

20 0 0 0 

21 0 0 0 

22 354 353 1 

23 354 0 354 

24 354 0 354 

25 354 0 354 

26 354 0 354 

27 354 0 354 

28 354 0 354 

29 354 0 354 

30 354 0 354 

  4172 1334 2838 
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בגין מעונות, בעוד ₪  10,154סך מצטבר של  2015נמצא, כי העירייה שילמה בחודש דצמבר  1

יותר מן הסכום המוכר על ידי ₪  2,911כלומר, שילמה כ ₪,  7,243המשרד הכיר בסך של 

 עבור כלל השנה. ₪  34,932המשרד, סכום המהווה כ 

ובדים שבמדגם  בסך מעונות לתשעה ע 2015נמצא, כי העירייה שילמה בחודש דצמבר  1

ש"ח, וזאת על אף שמשרד הרווחה לא הכיר בעובדים אלה. המדובר בסכום  2,832מצטבר של 

מקבלות את שכרן מתקציב  XXלביקורת נמסר כי העובדות ₪.  31,632שנתי העומד על כ 

 פעולה.

וזאת למרות ₪,  240סך של  XXמעונות לעובדת  2015נמצא כי העירייה שילמה בחודש דצמבר  2

 ₪.  564שמשרד הרווחה הכיר בגינה בסך של 

 

 מסקנות

קיימים פערים בין רכיבי השכר המשולמים על ידי העירייה לבין אלה המוכרים על ידי משרד  1

הרווחה. ניכר, כי אין בקרה שוטפת במסגרתה נערכת השוואה ובחינה של רכיבי השכר 

 מול אלה המוכרים על ידי משרד הרווחה. השונים אותם משלמת העירייה אל 

נתוני העובדים המופיעים במשאבי אנוש בעירייה, אינם זהים במלואם לנתונים המופיעים  2

 בדו"חות משרד הרווחה. 

 המלצות

יש לערוך בקרה ופיקוח על הנתונים המדווחים למשרד הרווחה, ולתקן שגיאות במהירות  1

 במידת הצורך. ככל שניתן, יש לבצע תיקונים באופן רטרואקטיבי. 

יש לבחון את הסיבה לפערים בין נתוני העירייה לנתוני המשרד בסמלי השכר השונים, ולבצע  2

 התאמות בשכר במידת הצורך. 

בביצוע שעות נוספות על ידי העובדים השונים, מעבר לסכומים המוכרים על  יש לבחון הצורך 3

 ידי משרד הרווחה. 

יש לבחון הצורך בביצוע שעות כוננות על ידי עובדים אשר לא מתקבל בגינם החזר ממשרד  4

 הרווחה, או שמתקבל בגינם החזר חלקי בלבד. 

מדווחים למשרד הרווחה יש לבדוק אחת לרבעון כי כלל הדרגות והתארים האקדמיים ה 5

 תואמות את דרגתם בפועל של העובדים, ולערוך תיקונים בהתאם. 

 בעת העסקת עובדים חדשים יש לקחת בחשבון את גובה השכר המוכר על ידי משרד הרווחה.  6
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 מטופלים במסגרותהתחשבנות בגין השמות . 3

 רקע

 כגון שונים, טיפוליים ובמוסדות מטופלים במסגרות של השמה האגף מבצע שאר פעולותיו, בין

מפגרים  אבות, החזקת בבתי תשושים קשישים אומנה, השמת בפנימיות ובמשפחות ילדים החזקת

 העירייה של חלקה .ועוד משפחתונים יום, מעונות במועדוניות, נזקקים ילדים במוסדות, סידור

 . 75% הוא הרווחה משרד של וחלקו25% הוא לרוב  במוסדות המטופלים של ההשמה בהוצאות

תהליך העברת נתוני ההשמה מהעירייה למשרד הרווחה לצורך קליטתם במשרד הוא כדלקמן: 

בשלב הראשון, העובד הסוציאלי המטפל אחראי על קבלת ההחלטה בדבר ההשמה בשיתוף 

הגורמים הרלוונטיים. לאחר מכן, יש למלא טופס "השמה למסגרת", להעביר אותו לחתימות 

וונטיים, ולצרף את המסמכים המתאימים. לאחר תהליך זה נשלח הטופס על הגורמים הרל

 צרופותיו, במשלוח ידני, מהאגף למשרד הרווחה. 

 : 2015להלן התפלגות השמות במסגרות לפי תחומים השונים, נכון לחודש דצמבר 

 תחום
מספר מושמים 

במערכת מס"ר נכון 
 2015לדצמבר 

 94 השרות לזקן

 893 ונוערילדים 

 232 פיגור

 100 שיקום ונכים

 44 אוטיסטים

 49 נשים ונערות

 41 שיקום נוער

 37 השרות לעיוור

 39 רווחת הפרט ומשפחה
 3 נוער וצעירים

 38 נפגעי התמכרויות
 1,570 סה"כ מושמים

 

 דוח שגויים

ת שכללו שמומדי חודש מעביר המשרד באמצעות מערכת מס"ר, "דו"ח שגויים" המפרט את הה

חריגות מסוגים שונים ולכן לא נקלטו במשרד. כל עוד לא תוקנו השגויים, ההשמה אינה נקלטת 

 במשרד. 
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הביקורת ערכה בדיקה באשר לדו"חות השגויים שהועברו במהלך חודשים אוקטובר, נובמבר 

השגיאות  , בתחום ילדים ונוער. להלן טבלה המרכזת תוצאות בדיקה זו, ופילוח סוגי2015ודצמבר 

 , בסדר יורד:2015הקיימות בתחום ילדים ונוער במהלך הרבעון האחרון לשנת 

 מספר השגיאות סוג השגיאה

 23 השמה במקביל אסורה

 19 התעריף אינו מתאים לגיל החוסה

 15 חסר תאריך שינוי סעיף תקציבי

 11 לא נמצאה החלטה להשמה

 11 התעריף לא הוצמד למסגרת

 8 מתקופת הצו תקופת השמה שונה

 7 השמה לא קיימת

 6 זהות אינה תקפה בנתוני יסוד

 6 חסר תאריך שינוי תעריף

 5 תוקף תעריף במסגרת אינו חופף תוקף תעריף בהשמה

 4 רשות לא תואמת בנתוני יסוד

 4 מספר זהות לא קיים בנתוני יסוד
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 3 חסר תאריך שינוי השתתפות

 3 חובה לדווח השתתפות לתעריף זה

 3 חסרה חתימת מנהל המחלקה

 2 תאריך גמר התחייבות נמוך מתאריך עזיבה

 2 בעקבות השינויים שהוקלדו גיל החוסה אינו מתאים

 2 אין לשנות גמר התחייבות בתעריף גלובלי

 2 נתונים אישיים אינם זהים

 2 קליטה בחופשת קיץ עבר לאישור

 2 במסגרתמספר מושמים גבוה מהתפוסה הכללית המותרת 

 2 תאריך עזיבה קיים

 1 לא קיימת רשומת צו לפרט בתוקף

 1 זהות לא במרשם

 1 סמל התעריף אינו מתאים ליחידה האחראית

 1 לא ניתן להזין תאריך עזיבה עתידי
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 1 חסרה חתימת מנהל המסגרת

 1 אין לקלוט עזיבה בתקופת הקיץ

 1 רמת השתתפות אינה מוגדרת לתעריף זה

 1 תוקן ללא חתימההטופס 

 1 חסר תאריך עזיבה

 1 רטרו ללא מכתב לוועדת חריגים

 1 דרגות השתתפות מחייבות וועדת חריגים

 153 סה"כ

  

הן  שגיאות, כאשר, קיימות 153, היו קיימות 2015נמצא, כי במהלך הרבעון האחרון של שנת  7

בליקוי בתהליך , שמקורן שגיאות טכניות והן שגיאות מהותיות בהשמות המטופלים

 . העבודה

 4השמות בהן הזהות אינה תקפה בנתוני היסוד;  6להלן דוגמאות בדבר שגיאות מהותיות:  8

השמות בהן לא נמצאה החלטה להשמה;  11השמות בהן הרשות לא תואמת בנתוני היסוד; 

השמות בהן חסרה חתימת מנהל המחלקה; השמה אחת בה חסרה  3השמות לא קיימות;  7

השמות  2 –השמות בהן מספר הזהות לא קיים בנתוני היסוד; ו  4ל המסגרת; חתימת מנה

 בהן מספר המושמים גבוה מהתפוסה הכללית המותרת במסגרת. 

הביקורת מבקשת להדגיש, כי אי טיפול בשגיאות קליטה בהקדם, עלול לגרום לפגיעה  9

 בשירות לתושב ולאובדן כספי מהסיבות הבאות:  

אמור להיות מועבר ישירות למסגרת )בקיזוז חלקה של  התשלום של המשרד כאשר .א

אי קליטת ההשמה יגרום לכך שהתשלום למסגרת לא יועבר במועדו, ולכן ייפגע  (,העירייה

 השירות לתושב. 
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על ניצול תקציב ההשמה, עלול לגרום להפחתה למשרד הדיווח  תבנוסף לכך, עיכוב בקליט .ב

 בהמשך השנה או בשנה שלאחר מכן.  של המשרד לעירייהבתקציב/במכסת ההשמות 

 

 : מסקנות

קיימות שגיאות רבות בביצוע ההשמות, אשר חלקן הן שגיאות טכניות, וחלקן שגיאות  1

 מהותיות בביצוע ההשמות. 

 

 : ותהמלצ

מומלץ כי עובדת הזכאות של המחלקה תפיק דוח תקופתי של כל הנתונים השגויים, ותבצע  1

 בקרה כי כל השגיאות תוקנו וכי אין שגיאות מהותיות החוזרות על עצמן. 

מומלץ כי יבוצע רענון בדבר פרוצדורת ביצוע ההשמות והבקרה הדרושה לבדיקת ההשמות  2

 שבוצעו. 

שהמערכת די חדשה לכולם, ובהתחשב שאין  2015וחנת את שנת תגובה אגף הכספים: "הביקורת ב

אנו עובדים מול קובץ מרשם תושבים מה שמגדיל את האפשרות של בדיקת המושם )כפי שציינתי ( 

צוות הזכאות עבד במתכונת מצומצמת וכל עבודת קליטת ההשמות היו אך ורק באחריות צוות 

גדל כיום אחוז השגויים הוא אפסי הבקרה  הזכאות . היום מספר העובדים המטפלים בהשמות

 נעשית מידי חודש ומידי יום וכל שגוי מטופל מידי ומשודר למשרד און ליין ."

 

 השמות מקבילות

בנוסף, הביקורת ביקשה לבחון מקרים בהם נרשם חיוב בגין השמת מטופל בשתי מסגרות 

 שונות במקביל באותו החודש. להלן טבלה המרכזת בדיקה זו: 

סכום 

 ת.ז תיאור מסגרת סמל מסגרת חודש חיוב

 XX בית שמש-תוכנית הקן 200290 0615 433

 XX יד רחל-נ.להורות ג.רך 210445 0615 1,168
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 XX כפר ילדים דוד 2781 1215 3,836

 XX אור לדוד-משה מרגלית 7377 1215 5,429

 XX ה.ילדים יסודי-יד רחל 208538 0315 579

 XX אלטמן ישראל 480010 0315 860

 XX אינך יותר לבד-א.י.ל 207912 0915 1,030

 XX ה.ילדים יסודי-יד רחל 208538 0915 1,737

 XX ש.תקווה-2מ.מתבגרים  206298 0615 1,168

 XX ה.ילדים יסודי-יד רחל 208538 0615 579

 XX ה.ילדים יסודי-יד רחל 208538 0815 579

 XX שמש_מעדונבית -א.י.ל. 208539 0815 1,786

 XX ביתשמש-חמד-2יום  מעון 201848 0715 1,298

 XX מטב ירושלים 860014 0715 1,655

 XX בבית יעק-מעון טף מרים 203795 1115 2,309

 XX יד רחל-נ.להורות ג.רך 210445 1115 585

 XX ביתשמש-חמד-2יום  מעון 201848 0815 3,693
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 XX רחליד -נ.להורות ג.רך 210445 0815 1,168

 

נמצא, כי השמות "כפולות" אלה הינן תקינות, כיון שמדובר בהשמות שניתן לבצע במקביל,  3

 דוגמת הדרכה הורית והשמת ילד במעון יום.

 

 אינם תושבי העירייהש מושמיםתשלום בגין 

כוללות מבחנים לקביעת השתייכות המטופל,  1986-תקנות שירותי הסעד )טיפול בנזקקים(, תשמ"ו

דהיינו לקביעת הרשות החייבת לשאת בהוצאות הסעד והטיפול. לרוב נושאת בעלויות ההשמה 

 הרשות שבתחום שיפוטה מתגורר המושם ו/או משפחתו. 

צאות הטיפול הסוציאלי בילד. על פי תקנה קובעת את הכללים לקביעת הרשות החייבת בהו 3תקנה 

ישא משרד הרווחה בהוצאות  -( 1)ה(, "לא נתקיים בילד או במפגר האמור בתקנות משנה )א( עד )ד3

 .הסעד או הטיפול הסוציאלי בילד"

, רשות שהגישה לאדם סעד, שבהוצאותיו חייבת לשאת רשות אחרת, תפנה לרשות 5על פי תקנה  

ההוצאות. על הרשות החייבת להחזיר, תוך שלושה חודשים מקבלת הפניה,  החייבת בדרישה להחזר

 את הוצאות הטיפול הסוציאלי. 

 

 תושבים עוזבים

הביקורת ביקשה לברר אם קיימים מקרים בהם העירייה נושאת למעשה בעלויות השמתם של 

מרשם תושבים מטופלים שעזבו את העירייה, בתחום ילדים ונוער. לשם כך, הוצלב קובץ ממערכת 

, עם נתוני קובץ שהופק ממערכת מס"ר ושהכיל 2015לגבי תושבים שעזבו את העירייה לפני שנת 

 תנועות חיוב בגין השמה בתחום ילדים ונוער.

 -מושמים בתחום ילד ונוער שעזבו את העירייה ובכל זאת, העירייה חויבה בגינם ב 13נמצאו  1

 (. להלן פירוט מקרים אלה: 25%
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 דת זהותתעו מס'

 ₪ -תשלום עודף ב

 

 

תאריך 

תשלום 

 מסר אחרון

תאריך 

 עזיבה

1 XX 2,339 1215 16/08/15 

2 XX 1,052 1115 25/08/15 

3 XX 5,384 0815 10/06/15 

4 XX 2,339 1215 16/08/15 

5 XX 1,422 0415 03/03/15 

6 XX 4,376 1215 20/08/15 

7 XX 5,574 1215 14/10/15 

8 XX 1,812 0815 13/07/15 

9 XX 33,570 1215 28/06/15 

10 XX 36,128 1215 11/08/15 

11 XX 24,467 1215 21/04/15 

12 XX 5,107 0415 15/01/15 

13 XX 5,107 0515 15/01/15 
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14 XX 1,378 0815 26/07/15 

15 XX 1,870 0415 03/03/15 

16 XX 2,540 1215 15/11/15 

   134,465 סה"כ:  

 

החיוב העודף בגין תושבים שעזבו את העיר אך עדין בוצע חיוב על המשרד בגינם הינו סך  2

 ₪ .אלפי  33.5כלומר ₪ אלפי  134מסך של  25%

לביקורת נמסר, כי לא מבוצעת הצלבה של נתוני המושמים ממערכת מס"ר לנתוני מרשם  3

סוד של המטופלים התושבים, וכי על העובדות הסוציאליות לעדכן במידת הצורך את נתוני הי

(. כלומר, אין כל בקרה מחשובית אחר שייכות המטופלים השונים לעיריית 122השונים. )ניע 

 בית שמש. 

 תגובה אגף כספים: כפי שכבר ציינתי אין בקרה מחשובית היות ואין לנו אפשרות כזו כאן באגף .

יות השמתם הביקורת ביקשה לברר אם קיימים מקרים בהם המועצה נושאת למעשה בעלו  4

, כלומר לא היו לכאורה תושבי 2016של מטופלים בתחום ילדים ונוער שנכנסו למועצה בשנת 

. לשם כך, הוצלב קובץ 2015, ובכל זאת הושמו על חשבון המועצה בשנת 2015העיר בשנת 

, עם נתוני קובץ שהופק 2016ממערכת מרשם תושבים לגבי תושבים שנכנסו למועצה בשנת 

 . 2015שהכיל תנועות השמה בתחום ילדים ונוער, לשנת ממערכת מס"ר ו

, ובכל זאת העירייה חוייבה בגינם 2015לא נמצאו מטופלים שנכנסו לעירייה במהלך שנת  5

 לפני מועד כניסתם.

 םוזכאות םאחר המשך תושבותובקרה מעקב  נמצא, כי לא מבוצעים במחלקה באופן שיטתי 6

מול קובץ מרשם  יםתקופתית של נתוני המטופל )למשל על ידי ביצוע בדיקהשל המטופלים 

 תושבים עדכני(, ולמעשה נסמכים לצורך כך רק על הקשר בין העובד הסוציאלי לבין המטופל

  . ועל כך שהעובד הסוציאלי יעדכן את המינהל בדבר שינוי עיר המגורים של המטופל
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 מסקנות

לא קיימת בקרה )מחשובית או ידינית( אחר שייכות מטופלים לעיר, כך שקיימים מטופלים  1

 אשר אינם תושבי העיר ויחד עם זאת העיר נושאת בתשלום בגין השמתם. 

 

 המלצות

לפנות לרשויות מקומיות אחרות בדרישה להחזר כספי לגבי חיובי המועצה בהשמות ילדים  1

 –חני תקנות שירותי הסעד )טיפול בנזקקים( תשמ"ו שאינם משתייכים למועצה על פי מב

1986. 

ליידע את העובדים הסוציאליים בדבר חשיבות העדכון המיידי לגבי שינוי כתובתם של   2

 המטופלים ומשפחותיהם, ולערוך בקרה שוטפת על שינויים אלה. 

 

 ניצול התקציב שהמשרד הקצה לרשות

 הטיפול לתחומי בחלוקה לרשות המקומית, שיוקצה התקציב את הרווחה משרד קובע שנה מידי

השונים. בקרה על ניצול התקצוב/מכסות יכולה להתבצע באמצעות "דו"ח תקצוב והתחשבנות" 

 שהמשרד מעביר לרשות המקומית מדי חודש. 

 מכסה/תקציב בחשבון קיימים לבדוק האם לפני קבלת החלטה בעניין השמה או הוצאה אחרת, יש

עיף הרלוונטי. אם אין תקציב מספיק, יש לפנות למשרד הרווחה בבקשה להגדלת לס בהתאם פנויים

 המכסה/ התקציב. 

אם נוצלה כל ההקצבה של המשרד לסעיף מסוים ולא הייתה חריגה ממנה, הסעיף הרלוונטי בדו"ח  

 ש"ח.  0תקצוב והתחשבנות של חודש דצמבר )בסוף שנה( אמור לעמוד על 

 בדיקת ניצול תקציבי זה.להלן טבלה המרכזת תוצאות 

 המוצר קוד

הקצבה 

 שנתית

הוצאה 

 הפרש מצטברת

1038404 

תוכנית לאומית נוער 

 וצעירים

197,200 324,577 -127,377 

 66,391- 310,272 243,881 מועדוניות משותפות 1039441
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1026090 

מרכזי טיפול 

 באלימות

173,333 219,255 -45,922 

1026097 

מרכזי טיפול 

 עולים באלימות

57,333 81,167 -23,834 

855431 

הסעות למעונות יום 

 מש"ה

612,169 623,799 -11,630 

 8,500- 88,500 80,000 מחשוב רפורמה 112921

 כ"סה

 

1,363,916 1,647,570 -283,654 

 

נמצא, כי העירייה לא ביקשה הגדלת הקצאת תקציב לפעילויות השונות מן המשרד בסך של  3

כך, לדוגמא, תכנית לאומית נוער וצעירים תוקצבה על ידי משרד הרווחה ₪ . אלפי  284 –כ 

 ₪. א'  324אולם העירייה הוציאה בגין פעילות זו סך של כ ₪, א'  197בכ 

 מסקנה:

לא קיימת בקרה שוטפת על ניצול תקציבי ההשמות שהוקצו על ידי משרד הרווחה לעירייה,  1

 תיים המשתנים מעת לעת. ולא נערכת התאמה לצרכים השנ

 המלצה: 

יש לערוך בקרה שוטפת על ניצול תקציבי ההשמות שהקצה משרד הרווחה לעירייה, על מנת  1

להימנע מאי ניצול מלוא התקציב שניתן על ידי משרד הרווחה, ולהבדיל, מחריגה מתקציבים 

יש להגיש בקשה מנומקת  –אלו. כאשר מסתמן צורך בחריגה מהתקציב שהקצה המשרד 

 להגדלתו. 

 

 השתתפות מטופלים בעלויות השמות ופעילויות

עיקר המימון להשמה במוסדות ולפעילויות מקורו במשרד הרווחה ובעירייה, אך בחלק מהמקרים 

נדרשת גם השתתפות כספית של המטופל או של החייבים במזונותיו. לדוגמה: הורים אמורים לשלם 

 ר שהות ילדיהם במעונות, במשפחות אומנה ובפנימיות יום. השתתפות עצמית עבו
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לתע"ס, שנושאה "הנחיות לגביית השתתפות הלקוחות בשירותי רווחה  1.26להוראה מס'  2סעיף 

 כי הסדרת ההשתתפות העצמית תיעשה באמצעות הוראת קבע.  ברשויות מקומיות" קובע

הפסד כספי לרשות, שכן גובה  אי הקפדה על גביית השתתפות עצמית מן הלקוחות משמעה

 השתתפותה גדל בהתאם. 

 להלן תיאור הליך גביית ההשתתפות העצמית ממטופלים:

 

החלטה בדבר השמת מטופל מועברת לעובדת הזכאות

עובדת הזכאות קובעת את דרגת ההשתתפות העצמית

עובדת הזכאות מעבירה את התיק לעובדת זכאות האחראית על ביצוע הוראות הקבע

המטופל מגיע למשרדי העירייה וחותם על הוראת קבע

עובדת הזכאות שולחת את טופס השמת המטופל למסגרת

פקס לחברה לאוטומציה/ הוראות הקבע נשלחות בדואר פעם בחודש בדואר 

אשר נבדק ידנית על ידי עובדת הזכאות האחראית על  , ח הוראות קבע מחברת אוטומציה"חודש לאחר מכן מתקבל דו
(הן באשר לסכום ההוראה והן באשר לקליטתה)ומתוקן במידת הצורך , הוראות הקבע
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הייתה  2015נמצא, כי לפי דוח תקצוב והתחשבנות של משרד הרווחה, נכון לחודש דצמבר  2

נמצא, כי בפועל גובה ₪.  1,964,633-צריכה השתתפות המטופלים בכל הסעיפים להגיע ל

 ₪ .אלפי  155-ההשתתפות העצמית בכלל הסעיפים הגיע לכ 

תשלומים באמצעות כרטיס  112תשלומים במזומן, ו  115בוצעו  2015נמצא, כי במהלך שנת  3

אשראי, וזאת בניגוד להנחיית התע"ס, כי יש לגבות את ההשתתפות העצמית באמצעות 

 הוראת קבע. 

ראות קבע בגין השתתפות עצמית אצל בנוסף, הביקורת ערכה מדגם באשר לקיומן של הו 4

מטופלים בתחומים שונים, וכן האם הוראות קבע אלה כובדו או חזרו. להלן טבלה המרכזת 

 מדגם זה 

 תחום ת.ז

גובה 

השתתפות 

ע"פ דוח 

אחזקת 

 חניכים

האם קיימת 

 הוראת קבע

האם בוצע 

 תשלום בפועל

XX כן כן 388 אחזקת ילדים בפנימיות 

XX  כן כן 1,045 בפנימיותאחזקת ילדים 

XX כן כן 1,455 אחזקת ילדים בפנימיות 

XX לא  אין 535 ילדים במעונות יום 

XX לא  אין 475 ילדים במעונות יום 

XX  מעון יום טיפולי– 

 כן  אין 234 מש"ה

XX  לא  אין 209 מש"ה –סידור מעונות 

XX לא  אין 3,892 אחזקת זקנים במעונות 
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XX  לא  אין 4,380 במעונותאחזקת זקנים 

XX לא כן 490 מעון יום שיקומי לנכים 

 

לביקורת נמסר, כי קיים קושי בתפעול ומעקב אחר הוראות הקבע אל מול חברת אוטומציה,  5

 הנובע מהסיבות הבאות: 

אוטומציה נעשית בדואר או בפקס, דבר המקשה את המעקב שליחת הטפסים לחברת  .א

 אחריהן. 

חברת אוטומציה מנפיקה את דו"חות הוראות הקבע פעם בחודש, כך שהמידע אינו נמצא  .ב

 בידי העובדות "און ליין", דבר הגורם לעיכוב בתיקוני הוראות הקבע. 

לא קיים קשר עם גורם אנושי בחברת אוטומציה, היכול לספק פתרונות או מענה לשאלות  .ג

 המתעוררות. 

עובדות ערכו )במועד כלשהו במהלך השנה( דף, הנערך , כי ה9.8.16לביקורת נמסר ביום  6

באופן ידני, ובו סיכום שמות המושמים אשר לא קיימת להם הוראת קבע. סיכום ידני זה של 

 חניכים ללא הוראת קבע. מצ"ב כנספח א'.  113העובדות העלה, כי קיימים 

מית ממטופלים נמצא, כי לא קיים נוהל פנימי העוסק באופן קביעת גובה ההשתתפות העצ 7

 ודרך גבייתה. 

 

 מסקנות: 

העירייה נושאת בתשלום עודף בגין מטופלים אשר אינם משלמים את ההשתתפות העצמית  .1

 לה הם מחוייבים. 

 קיים קושי תפעולי בניהול ומעקב אחר תשלומי ההשתתפות העצמית והוראות הקבע.  .2

 ההשתתפות העצמית. קיימים מטופלים אשר אינם מחזיקים בהוראות קבע לצורך תשלום  .3

נוהל פנימי בנושא ההשתתפות העצמית יוכל לייעל את תהליכי העבודה בתפעול וגביית  .4

 ההשתתפות העצמית. 

 המלצות:

לקבוע מדיניות ברורה באשר למקרים בהם בכוונת העירייה, לפנים משורת הדין, שלא  .1

 לגבות השתתפות עצמית ממטופלים. 

 לפעול מול המטופלים לגביית מלוא ההשתתפות העצמית, בהתאם למדיניות אשר תיקבע.  .2
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לבחון מול חברת אוטומציה כיצד ניתן לקבל דו"חות שוטפים ועדכניים, כמו גם קבלת  .3

 פרטי מענה אנושי זמין לפתרון בעיות. 

לכתוב נוהל פנימי בנושא ההשתתפות העצמית, וזאת תוך התחשבות במדיניות אשר  .4

 תיקבע, ובתוצאות הבחינה מול חברת אוטומציה. 

תגובת אגף הכספים: "אין שום דרך אנושית לעקוב אחר הוראות קבע, ישנה עובדת בזכאות  .5

עבודתה, לא שמנסה מידי חודש לטפל בכך על ידי מעקב ידני דבר המקשה מאוד מאוד את 

ייתכן כי באגף כל כך גדול עם לא מעט מושמים במסגרות השונות לא תהיה מערכת 

ממוחשבת לגבייה מהתושבים הדבר עלה לא מעט פעמים על ידי מנהלי האגף בפני תקציבן 

 הרשות וגזבר הרשות אך לא נעשה דבר בעניין" .

 

 סיכום והמלצות. 6

רד הרווחה, הן בקשר עם שכר כוח האדם, והן בקשר דו"ח ביקורת זה בחן את ההתחשבנות עם מש

עם השמות מטופלים במסגרות. כך, באשר להחזרים המתקבלים בגין כוח האדם, בחן הדו"ח סמלי 

שכר שונים, ובין היתר השווה בין הסכומים המוכרים בגינם ממשרד הרווחה  לבין תשלומי העירייה 

ופלים, בחן הדו"ח, בין היתר, את תהליך ביצוע בגינם. באשר להחזרים המתקבלים בגין השמות מט

 ההשמה וגביית תשלום ההשתתפות העצמית בגינה, וכן שגיאות המתרחשות בביצוע ההשמות. 

 להלן ריכוז המלצות הביקורת: 

 תואםעל מנת לוודא כי הוא , התקנים של חישובה יש לבקש מהמשרד תשובה בכתב לגבי אופן .1

. במידה שאכן יש התאמה כזו, יש "סתעל 16.2הנחיה מס'  לפי מחויב הוא להן המידה לאמות

להגיש בקשה מנומקת בכתב, המפרטת את הצורך בהגדלת תקנים בהתאם לצרכים הגדלים של 

 העירייה. 

 יש לעדכן את משרד הרווחה במלוא התקנים העירוניים וזהות הממלאים אותם.  .2

ית באשר לנחיצות כלל היקף המשרות יש לקבל את אישור הנהלת העירייה ולבצע בחינה מקצוע .3

 אשר לא מתקבל בגינם החזר מן המשרד. 

יש לערוך בקרה ופיקוח על הנתונים המדווחים למשרד הרווחה, ולתקן שגיאות במהירות  .4

 במידת הצורך. ככל שניתן, יש לבצע תיקונים באופן רטרואקטיבי. 

ד בסמלי השכר השונים, ולבצע יש לבחון את הסיבה לפערים בין נתוני העירייה לנתוני המשר .5

 התאמות בשכר במידת הצורך. 

יש לבחון הצורך בביצוע שעות נוספות על ידי העובדים השונים, מעבר לסכומים המוכרים על  .6

 ידי משרד הרווחה. 
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יש לבחון הצורך בביצוע שעות כוננות על ידי עובדים אשר לא מתקבל בגינם החזר ממשרד  .7

 זר חלקי בלבד. הרווחה, או שמתקבל בגינם הח

יש לבדוק אחת לרבעון כי כלל הדרגות והתארים האקדמיים המדווחים למשרד הרווחה  .8

 תואמות את דרגתם בפועל של העובדים, ולערוך תיקונים בהתאם. 

 בעת העסקת עובדים חדשים יש לקחת בחשבון את גובה השכר המוכר על ידי משרד הרווחה.  .9

פיק דוח תקופתי של כל הנתונים השגויים, ותבצע מומלץ כי עובדת הזכאות של המחלקה ת .10

 בקרה כי כל השגיאות תוקנו וכי אין שגיאות מהותיות החוזרות על עצמן. 

מומלץ כי יבוצע רענון בדבר פרוצדורת ביצוע ההשמות והבקרה הדרושה לבדיקת ההשמות  .11

 שבוצעו. 

לפנות לרשויות מקומיות אחרות בדרישה להחזר כספי לגבי חיובי המועצה בהשמות ילדים  .12

 .1986 –שאינם משתייכים למועצה על פי מבחני תקנות שירותי הסעד )טיפול בנזקקים( תשמ"ו 

ליידע את העובדים הסוציאליים בדבר חשיבות העדכון המיידי לגבי שינוי כתובתם של  .13

 לערוך בקרה שוטפת על שינויים אלה. המטופלים ומשפחותיהם, ו

יש לערוך בקרה שוטפת על ניצול תקציבי ההשמות שהקצה משרד הרווחה לעירייה, על מנת  .14

להימנע מאי ניצול מלוא התקציב שניתן על ידי משרד הרווחה, ולהבדיל, מחריגה מתקציבים 

נומקת יש להגיש בקשה מ –אלו. כאשר מסתמן צורך בחריגה מהתקציב שהקצה המשרד 

 להגדלתו. 

לקבוע מדיניות ברורה באשר למקרים בהם בכוונת העירייה, לפנים משורת הדין, שלא לגבות  .15

 השתתפות עצמית ממטופלים. 

 לפעול מול המטופלים לגביית מלוא ההשתתפות העצמית, בהתאם למדיניות אשר תיקבע.  .16

ם, כמו גם קבלת פרטי לבחון מול חברת אוטומציה כיצד ניתן לקבל דו"חות שוטפים ועדכניי .17

 מענה אנושי זמין לפתרון בעיות. 

לכתוב נוהל פנימי בנושא ההשתתפות העצמית, וזאת תוך התחשבות במדיניות אשר תיקבע,  .18

 ובתוצאות הבחינה מול חברת אוטומציה. 
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 ביקורת בנושא גינון

 

 מטרת הביקורת .1

 

 :כדלהלן לנושאים דגש מתן תוך במחלקת הגינון העבודה תהליכי נבחנו הביקורת במסגרת

 הגינון. קבלני עם החוזה הוראות ההתקשרות עם משכ"ל וקיום בחינת 

 אחזקת הגינון. עבודות על ופיקוח הבקרה תהליכי 

 מערכת בקרת ההשקיה המרכזית. וניהול תפעול 

 .יעילות עובדי העירייה מול עובדי קבלן בגינון 

 .התקשרות עם תאגיד מי שמש 

  ונהלי עבודה.קיום תכניות עבודה 

 2016דצמבר -הביקורת נערכה במהלך החודשים יוני 

 

 היקף וגבולות הביקורת .2

 

 .06/2016עד שנת  2014תקופה משנת  נתונים שהועברו על על התבססה הביקורת

 :כדלהלן העבודה בשיטות שימוש כללה הביקורת

 ותכתובות פנימיים דוחות העירייה נהלי סקירת . 

 הגינוןקבלני  עם חוזים סקירת . 

 ועובדים מנהלים עם וברורים שיחות . 

 והדיווח הפיקוח הבקרה אמצעי של והלימותם קיומם בחינת . 

 מדגמיות מבססות בדיקות ביצוע . 

 מענה לשאלות ביקורת המשולבות בגוף הדוח. 

 .קיים אם ליקוי כל שתחשוף הכרח ואין מדגמיות בדיקות על התבססה הביקורת
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 מבוא .3

 איכות על ולשמירה לניקיונה, ליופייה, העיר חזות לשיפור דואג( שיפור פני העיר)שפ"ע  אגף

 שטח תושבים, סך 100,000-מונה כיום מעל ל שמש בית העיר שמש,-בית העיר תושבי של החיים

 דונם. 50,500הוא  שמש-בית של השיפוט

 מחלקות שונות: 4-אגף שפ"ע מורכב מ

 שוטפת אחזקה עבודות ומבצעת בעיר הצמחייה לשיפור הדואגת -ונוף גנים מחלקה .1

 חינוך. ובמוסדות בחורשות, ציבוריות בגינות, העיר רחבי בכל הירוקים בשטחים

 העיר. בניקיון המטפלת -תברואה מחלקת .2

 הדואגת לתחזוקה שוטפת של תאורת רחוב, גנים ציבוריים ומבני ציבור. -חשמל מחלקת .3

 בגינות וריהוט משחק מתקני של שוטפת לתחזוקה הדואגת -וגן רחוב ריהוט מחלקת .4

 .האוטובוסים תחנות של ותחזוקה טיפול, חינוך במוסדות, ציבוריות

 

 : אחזקות גינון

 אחזקת הגינון מחולקת בין שלושה גורמים:

אחראים על השכונות הוותיקות אשר נמצאות בהתפתחות מתמדת  -עובדי העירייה .1

 ואחראים גם על שכונת גבעת שרת.

.  2015" אשר זכתה במכרז שבוצע באמצעות חברת משכ"ל בשנת קבלן א'להלן " -ש.י.חברת  .2

  מגוננים. של שטחים דונם 407 הם של קבלן א' האחזקה שטחי

על  אחריות. י בשם מקבלן קבלן א' לאחריות דונם 10.93 עוד הועבר 18.2.16 בתאריך

  .18.5.16-ב אחזקת הגינון החלה

 :םבדונ שהועברו השטחים גודל

 1.405 -803 פ"שצ, דונם 2.152 -  822 פ"שצ, דונם 3.217 -813 פ"שצ, דונם 3.149 -801 פ"שצ

 .דונם 10.93 נמסרו:  כ"סה,  דונם 1.007 -819 פ"שצ, דונם

. 2015" אשר זכתה במכרז שבוצע באמצעות חברת משכ"ל בשנת קבלן ב'להלן " -חברת ג.ח. .3

 .מגוננים שטחים של דונם 381 הם 'ב קבלן של האחזקה שטחי
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 עיקרי הממצאים .4

 להלן תמצית  עיקרי הממצאים העולים מתוך הביקורת.

 הערות ביקורת תיאור מס"ד

 מיפוי שטחי גינון לא תקין בעירייה 1

שטחי הגינון ששייכים לעובדי העירייה אינם 

מוגדרים, מנהל עובדי העירייה אינו יודע מה 

 הם שטחי הגינון מוגדרים תחת אחריותו

 תכנית עבודה מסודרת לעובדי העירייה 2

לא קיימת תכנית עבודה יומית מוגדרת 

לעובדי העירייה, וכמו כן אין תכנית עבודה 

 שנתית או לטווח ארוך יותר. 

3 
התאמה בין שמות שטחי הגינון 

 לשמות במערכות ההשקיה

כיום שטחי הגינון שרשומים אצל הקבלנים 

ועובדי העירייה לא תואמים לשמות 

מופיעים במערכות ההשקיה והתשלומים ש

 למי שמש

4 
עלויות גבוהות בשטחי גינון לעובדי 

 העירייה

בניתוח לפי עלות לדונם מגונן יש הבדל של 

מיליוני שקלים בין התשלום לקבלנים לבין 

 התשלום לעובדי העירייה.

 עלויות גבוהות למשכ"ל  5

הוצאות ניהול ופיקוח על הגינון דרך מכרז 

והות מאוד ביחס לחישוב של משכל גב

ההוצאות במידה ומבצעים מכרז ופיקוח לא 

 דרך משכ"ל.

 שמות שטחי הגינון לא עקביים 6

בדוחות השונים שקיימים בעירייה לכל שטח 

גינון ישנם מספר שמות והדברים לא פועלים 

בצורה עקבית בכל הדוחות, כשל זה גורם 

לכך שאי אפשר לבצע בקרה איכותית על 

 ם.הנתוני
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 הוצאות מים בעירייה 7
סכומי החשבוניות בעלות תנודתיות גבוהה 

 מאוד ולא ברורה.

 אין הקפדה על כללי חתימת חוזים 8
נספחי השינוי לא מוספרו ולא נחתמו חלק 

 מהטפסים והחוזים ע"פ הנדרש.

  

 בחינת התקשרות עם משכל וקיום הוראות החוזה עם קבלני הגינון .5

 

 התקשרות עם משכ"ל  .5.1

 אופן ההתקשרות בין העירייה לבין משכ"ל והתחייבויותיה של משכ"ל .5.1.1

 

 /גנ' מס פומבי גנים, מכרז ואחזקת נופי פיתוח לעבודות הכלליים במכרז לתנאים 13.7בסעיף 

 שהוציאה חברת משכ"ל נאמר: 21/2/42

 

. הבלעדידעתה  שיקול לפי, מנהלת חברה ידי על או המקומית הרשות ידי על יהיו הניהול "שירותי

 כחברה מ"המקומי בע השלטון של וכלכלה למשק החברה את למנות רשאית המקומית הרשות

 ההתקשרות.  בחוזה כמפורט, והבקרה התיאום, הניהול שירותי לביצוע מנהלת

 

, עבור ניהול תשלום כוללים המחירים, ". נקבע2בסעיף  ,שנחתם עם קבלני הגינון בנספח א' לחוזה

אולם לא נמצא חוזה התקשרות בין משכ"ל לבין העירייה  ",9% של בשיעור בקרה ופיקוח תיאום,

 על העלות ומתן השירות ומהותו.

 

כללי על הגנים  סקר, החוזה בתחילת ביצעה ל"שחברת משכ האגף הסביר לעובדי הביקורת מנהל

ע"י עובד מטעם חברת  ,פעם בשבוע עליון פיקוח מתבצע, כן כמו. הקבלן עם החוזה שבמסגרת

המפקח מוציא דו"ח  ביקורת שבועי ודו"ח מעקב על תיקון ליקויים משבוע קודם. במידה  .משכ"ל

מוטל עליו קנס בהתאם לקנסות המפורטים במכרז  -והקבלן לא ביצע את הנדרש בדו"ח הביקורת

 של משכ"ל. 

 

 היקף ההתקשרות דרך משכ"ל  .5.1.2

 :כדלהלן ביםמרכי שלושה כולל משכ"ל לחברת התשלום

 עבור אחזקת גינון שנעשית ע"י חברות הקבלן שזכו במכרז. תשלום .1

מהיקף התשלום החודשי  5% -עמלה למשכ"ל עבור ניהול ותאום ביצוע המכרז  תשלום .2

 לקבלנים.
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מהיקף התשלום  4% -תשלום עבור פיקוח שבועי ובקרה על קבלני הביצוע, שמבוצע ע"י משכ"ל .3

 החודשי לקבלנים.

 

רובו  מ."מע כולל לא₪,  מיליון 15.5 -ב מסתכם, שנים 3 -עם שני קבלני הגינון ל ההתקשרות היקף

מחוזי ההתקשרות  שעולה כפי, חדשות שוטפת של הגינון וחלק קטן עבור פיתוח נופי לגינות לאחזקה

 שנחתמו עם זכייני משכ"ל.

מיליון  15.5-הם מתוך הלשלוש שנים.  ש₪ מיליון  1.395 -היקף ההתקשרות מול משכ"ל מסתכם ב

 שמשולמים לקבלני הגינון.₪ 

 

 ניתוח העלויות למשכ"ל ואפשרויות חיסכון .5.1.3

בחלק זה נותנת הביקורת  סקירה של אפשרות החיסכון במידה ולא מבצעים את המכרז והשירות 

דרך משכ"ל, את החיסכון נראה ע"פ הערכותינו ונחלק זאת לפי סוגי התשלומים הקיימים היום 

 חודשים(: 60-)הנחתינו היא שההתקשרות תהיה ל למשכ"ל

 

 סה"כ חיסכון עלות באופן עצמאי עלות במשכ"ל סוג שירות מס"ד

1 
ניהול 

 מכרז

 מגובה ההתקשרות 5%

 שנים 3-ל₪  775,000

 שנים 5-ל₪  1,291,667

 3סה"כ ניהול מכרז ל

שנות התקשרות  5או 

280,000 ₪ 

1,011,667 ₪ 

2 
פיקוח על 

 קבלנים

 מגובה ההתקשרות 4%

 שנים 3-ל₪  620,000

 שנים 5-ל₪  1,033,333

הנחתנו שאפשר 

 10%לחסוך לפחות 

900,000 ₪ 

133,333 ₪ 

3 
קבלני 

 גינון

התשלום לקבלנים הוא 

 לשנה₪ מיליון  5

הנחתנו היא שאפשר 

 10%-לחסוך כ

 מהתשלום השנתי

2,500,000 ₪ 

 סה"כ חיסכון
3,645,000 ₪ 

 

לחמשת ₪ מיליון  3.645סה"כ חיסכון צפוי מניהול מכרז עצמאי ופיקוח דרך חברה פרטית עומד על 

 שנות ההתקשרות. 

 

מהנתונים בטבלה לעיל ניתן לראות בהשוואת העלויות של ניהול המכרז באופן עצמאי   סיכום:

וכנן אפילו לעומת ניהול מכרז תחת מסגרת מכרז של משכ"ל, אם העירייה תצא למכרז עצמאי מת

באותם פרמטרים האמורים במכרז הקיים עם משכ"ל ותכניס רכיב מחיר מקסימום על מנת לא 

 לייקר את הקיים הרי שצפויה התייעלות משמעותית לתקופת המכרז.
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המהות בהתקשרות מול משכ"ל הינו בתכנון המכרז ובבקרה, ומהעולה מנתוני הבדיקה כי עלות 

 משמעותית מניהול מכרז עצמאי בליווי יועץ חיצוני אחר. התכנון והליווי גבוהים בצורה

 במספר רשויות בתחום הגינון מצינו כי הם בצעו מכרזים עצמאיים והתייעלו בנושא זה.

לגבי הנדבך של הבקרה והפיקוח, הבקרה של משכ"ל אינה משמעותית לאחר יישום המכרז וההכרזה 

פחות  80%ובקרת מכרז עצמאי שכנראה עלותו כ  על זוכה לכן העלות כאן אינה הולמת עלות לניהול

 מהעלות אותה גובה משכ"ל.

 

 הביקורת ממליצה  לבצע חשיבה ובדיקה לביצוע מכרז עצמאי על הנתונים של העיר כיום.

 

 

 התקשרות מול קבלני הגינון .5.2

לחוק הרשויות  9הינה על בסיס אישור של שר הפנים לפי סעיף  ההתקשרות עם זכייני חברת משכ"ל

  .1972-ב"משותפים( תשל המקומיות )מכרזים

 

התקיימה ישיבה בחברת משכ"ל לאחר שהתקיים נוהל הצעות מחיר בין זכייני  6/10/2014בתאריך 

כנדרש. על פרוטוקול הישיבה  24/2013מכרז לעבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים בהתאם למכרז גנ/

 ל העירייה.               חתמו גזבר העירייה, מנכ"ל העירייה והיועץ המשפטי ש

 

אושרה בחירתם של שני הקבלנים ע"י העירייה, באמצעות מכתב למשכ"ל  26/10/2014בתאריך 

שנחתם ע"י מורשי החתימה של העירייה )ראש העירייה והגזבר( וניתן אישור העירייה להתחלת 

 מרות שנדרשה.העבודות. על מכתב אישור הזכייה של חברת ג.ח. לא הוטבעה חותמת העירייה ל

 

 להלן ריכוז ממצאי בדיקת חתימת חוזים עם קבלני הגינון: .5.2.1

 חתימות נספח שינויים חתימות חוזה מקורי קבלן
חתימות ליד 

 שינויים בכתב יד

 

 א'

קיימת חותמת העירייה 

וחתימות שני מורשי 

 חתימה

קיימות חתימות  -2015בנספח לשנת 

 וחותמת העירייה.

חותמת העירייה. חסרה  -2016בנספח לשנת 

 קיימות חתימות שני מורשי חתימה

קיימת חתימת 

הספק. לא 

קיימת חתימת 

 העירייה.

 

 ב'

קיימת חותמת 

העירייה. קיימות 

חתימות שני מורשי 

 חתימה

חסרה חותמת העירייה. קיימות חתימות 

 שני מורשי חתימה

 

 לא רלוונטי.
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 חוזים. כמו כן, נספחי השינויים לא מוספרו.מהטבלה לעיל עולה כי אין הקפדה על כללי חתימת 

 

הביקורת ממליצה כי על מנת למנוע מצב של חוזים שאינם חתומים כראוי, לקבוע  נוהל מסודר 

 לחתימה על החוזים בעירייה, המסדיר את  כלל ההתקשרויות בצורה ראויה.

 

 להלן ריכוז תקופות ההתקשרות עם קבלני הגינון: .5.2.2

 קבלן
מועד חתימת 

 הסכם

תאריך צו 

התחלת 

 עבודה

תקופת 

 ההתקשרות

מועד סיום 

 התקשרות
 נספח שינויים

תחולת נספח 

 השינויים

 31/12/2017 חודשים 36 01/01/2015 26/1/2014 א'
 1/3/2015 -1נספח 

 16/9/2015 -2נספח 

15/2/15-

31/12/15  

1/1/16- 

31/12/16 

 22/02/2015 31/12/2017 חודשים 36 01/01/2015 22/12/2014 ב'
 1/1/15 -מ

 ואילך

 

נספח השינויים הראשון נחתם לאחר חודשיים –מהטבלה לעיל עולה כי במקרה של קבלן א'  .5.2.2.1

של עבודות ותחולתו כחצי חודש רטרואקטיבית. הנספח השני נחתם מבעוד מועד והוא נכנס 

לתוקף רק כשלושה וחצי חודשים לאחר חתימתו. יחד עם זאת תוקפו של נספח השינויים 

המכרז הינו פי תנאי -בלבד, בו בזמן שמועד סיום ההתקשרות על 31/12/2016הינו עד 

31/12/2017 . 

נספח השינויים של קבלן ב' נחתם עם תחולה רטרואקטיבית של קרוב לחודשיים. יחד עם  .5.2.2.2

, בו נאמר כי 3/2/2015זאת קיים סיכום פגישה בין נציגי העירייה עם נציגי קבלן ב' מתאריך 

זקה, "חודש ינואר ישולם במלואו, בתמורה לכך חברת ג.נ. מתחייבת שבחודש הראשון לאח

דונם, בכדי לצמצם פערים שהצטברו. לאחר חודש  20דהיינו חודש פברואר, יהיה עובד לכל 

 דונם." 25זה החברה מתחייבת לעובד לכל 
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 להלן ריכוז נתונים על היקף ההתקשרות עם קבלני הגינון ותנאיה: .5.2.3

 קבלן

עבודות אחזקה 

היקף התקשרות 

כספי מקורי לחודש 

 )ללא מע"מ(, בש"ח

אחזקה היקף עבודות 

התקשרות כספי 

לחודש נספח שינויים 

 )ללא מע"מ(, בש"ח

שיעור 

השינוי 

 בתמורה

עבודות אחזקה היקף 

התקשרות כספי בפועל  

( 2015לחודש )ממוצע 

 )ללא מע"מ(, בש"ח

 204,634.53 -19.92% 186,440 232,830 א'

 152,299.91 -25.8% 145,000 195,444 ב'

 

קבלני הגינון קיים שוני ביחש שבין כמות העובדים למספר הדונמים שרשאי בשתי ההתקשרויות עם 

 כל עובד לעבד. נתון זה היה חלק מתנאי המכרז ותנאי ההסכם שנחתמו עם קבלני הגינון.

 

בנספח השינויים שנחתם עם שני הקבלנים, הועלתה כמות הדונמים שעובד אחד רשאי לעבד,   

 בשטח שעובד אחד רשאי לעבד. 25%גידול של דונם. דהיינו  25 -דונם ל 20 -מ 

 .25.8% -. התמורה לקבלן ב' הופחתה ב19.92%התמורה לקבלן א' הופחתה ב 

 

התשלום בפועל לחודש גבוה מהיקף ההתקשרות על פי נספח השינויים ככל הנראה לאור השקעות 

מכרזים  2-ון חולקו לבגינון מתכלה. ישנו שוני בין המחיר לדונם אצל הקבלנים מכיוון ששטחי הגינ

שונים על מנת לפצל את הגינון בעיר לשני קבלנים ובכך לא להיות תלויים רק בחברת גינון אחת, 

מתוך רצון זה קיים פער  בעלויות שונות לקבלני הגינון וזה נגרם גם כתוצאה מהשוני של הדרישות 

 בכל שטח גינון.

 קבלן

היקף  עבודות פיתוח נופי

 מקוריהתקשרות כספי 

לחודש )ללא מע"מ(, 

 בש"ח

היקף  עבודות פיתוח נופי

התקשרות כספי לחודש 

)ללא  נספח שינויים

 מע"מ(, בש"ח

 עבודות פיתוח נופי

היקף התקשרות כספי 

לחודש )ממוצע(  בפועל 

 )ללא מע"מ(, בש"ח

 לא ידוע ע"פ החשבוניות ללא שינוי 11,396 א'

 לא ידוע ע"פ החשבוניות ללא שינוי 11,063 ב'
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 להלן ריכוז נתוני ההתקשרות עם הקבלנים: .5.2.4

 קבלן גינון

 שטח מגונן

באחזקה 

 )דונם(

עלות 

אחזקה 

 לדונם

תוספת עבור 

אחריות על 

מערכת השקיה 

 לדונם

סה"כ עלות 

אחזקה 

ואחריות מע' 

 השקיה לדונם

תוספת 

עבור 

אחריות על 

 הצמחייה

עלות 

טיפול 

בעצים 

 בודדים

 ₪ 13.9 ₪ 41.7 ₪ 449.49 ₪ 41.7 ₪ 407.79 407 קבלן א'

 ₪ 14.28 ₪ 42.85 ₪ 461.91 * 42.85₪ ₪ 419.06 ₪ 381 קבלן ב'

 

 הדונם שבאחריות קבלן ב'. 381דונם ולא על כל  368*על פי החוזה התוספת תינתן רק עבור 

 מקבלן א', לכל דונם. 2.7% -מהטבלה לעיל עולה כי קבלן ב' יקר ב

 

באחריות על הצמחייה, הכמות שהועברה לטיפולו  2.76% -כמו כן, למרות שקבלן ב' יקר מקבלן א' ב

 דונם לקבלן א'.  25דונם לעומת  63.7עמדה על 

 

 מהות השירות שניתן ע"י הקבלנים .5.2.5

 מהות השירות שניתן לעירייה ע"י הקבלנים הוא: 

 -על פי החוזה שנחתם עם קבלני הגינון הם קיבלו לאחריותם את "אחזקת השטחים המגוננים

גנים ציבוריים, מדשאות, גינון לאורך הכבישים, ככרות, איי תנועה, על כל הכלול בהם, הכול לפי 

 המפרט והוראות הרשות המזמינה". 

 

 3מערכות ההשקיה, על פי פרק  כמו כן, ניתנה תוספת מחיר עבור לדונם אחזקה עבור "אחריות על

 לא כולל שירות שנתי עבור מערכת מחשוב מרכזי".– 3.3בחוזה התקשרות סעיף 

 

 אחריות הקבלנים ע"פ המכרז בנוגע למערכות השקיה

 הממוחשבות ההשקיה מערכות של ותחזוקה לאחריות בהסכם הקבלן להתקשר מתחייב 

 למערכות ותחזוקה אחריות שירותי הנותנות החברות עם, חלקן או כולן ,בגנים הקיימות

 את יציג הקבלן. זה חוזה פי על ההתקשרות תקופת כל בתוקף את ההסכם ולקיים, אלה

 .דרישתן עם מיד, המנהלת החברה או/ו המזמינה בפני הרשות האמור ההסכם

 ועל ותקינים נעולים המערכת ארגזי כאשר לקבלן השטח את תמסור המזמינה הרשות 

 .הארגזים את לנעול החובה חלה הקבלן
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 תיקון  , בשנה פעם ממתכת המערכת ראש ארגזי צביעת תכלול המערכת ראש תחזוקת 

 פי על מסננים וניקיון לחץ ומקטיני ווסתים כיוון, המערכת ראש באביזרי ופיצוצים נזילות

 .המפקח להוראות ובהתאם הצורך

  

צריך להיות מסמך מפורט מה העירייה לקחה הביקורת העלתה כי לפי מסמכי החברה למשק וכלכלה 

מתוך חבילת השירות המופיעה בחוזה על כלל השירותים אותם מספקת חברת התחזוקה עבור 

 העירייה , במהלך הביקורת נדרש האגף למסמך יסוד זה ולא סופק.

 

 לבדיקת מטה עבודת מבצעת הייתה העירייה אם כי היא הביקורת הגיעה אליה המסכנה

 במסגרת שניתן מה כגון סל מוצר ולא העירוני הגינון לשטחי המותאמים ציפייםהספ צרכיה

 היו התפעולי והביצוע הכלכלית שהעלות הרי הגינון קבלני מול למשק החברה עם ההתקשרות

 (.לנושא תחשיב מובא הכלכלי בפרק) שיעור לעין מתייעלים

 

 

  קיום תכניות עבודה ונהלי עבודה .6

 

 תכנית עבודה: .6.1

מבחינת תכנית עבודה ישנה הפרדה בין הקבלנים לעובדי הגינון של העירייה, נמצא כי אצל 

עובדי העירייה לא קיימת כלל תכנית עבודה מסודרת אשר מחלקת את שטחי הגינון שתחת 

אחריותם לחלוקה ע"פ ימים כדי לוודא שאכן כלל שטחי הגינון מקבלים את הטיפול הראוי 

ה עם מנהל עובדי העירייה עולה מהביקורת שההתנהלות היא ובתדירות נכונה ע"פ שיח

 במתכונת של כיבוי שריפות, מבצעים את מה שצריך באותו הרגע ע"פ קריאות המוקד. 

 

בניגוד לעובדי העירייה לקבלנים כן קיימות תכניות עבודה מסודרת שקובעת את הסדר השבועי 

 של העבודה.

 

  -להלן נציג את תכנית העבודה של ג.ח.

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

 כל שבוע

 העליה  רחוב

 נחום חורשת, 

 גן חורשת, לוי

 כיכר, העיר

 אי, הטווס

 ביג תנועה

 גן) הפסלים גן

 רמת גן(, גולן

, הגפן גן, לחי

 גן, 903 פ"שצ

 גן, מצדה' רח

 סיני' רח

 גן) המים מגדל גן

, מעפילים גן(,  901

 - לעיר כניסה

 טרסות+  גן, דרומית

 עצים, ארבל' רח

 בן יהודה צירי לאורך

 שכונת

 גן, חפציבה

 מעל גל, יפה

 איש בן' רח

 חי

 שביל

 גן, החרובים

 גן, הנורית

 שבטי, מצפה

 גן)  ישראל

 גן(, שיינפלד
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, חפציבה עצים, זאב

 הדקל' רח, ראובן גן

 כיכר, אסייג

 אתרוג

 

 

 -להלן נציג את תכנית העבודה של ש.י.

 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

 1שבוע 

 3-ו

 רחוב הירדן

 רחוב הקישון

 רחוב הירקון

 רחוב צאלים

 רחוב איילון

, 614שצ"פ א' 

615 ,616 ,

617 ,521 ,

522 ,523 ,

524 ,526 

, 607שצ"פ ב' 

608 ,610 ,

611 ,612 ,

613 ,621 

, 700שצ"פ א' 

701 ,702 

ניקיונות 

 והשלמות

 2שבוע 

 4-ו

, 310שצ"פ א' 

311 ,720 ,

723 ,726 

, 508שצ"פ ב' 

511 ,512 ,

513 ,515 ,517 

, 703שצ"פ ב' 

710 ,711 ,

709 ,715 ,507 

, 705שצ"פ א' 

, 501שצ"פ ב' 

502 ,503 ,

504 ,505 ,

507 ,508 

, 721שצ"פ ב' 

714 ,708 ,

707 ,706 ,

728 ,725 ,712 

ניקיונות 

 והשלמות

 

 

אנחנו מדברים על שני מישורים, מישור אחד עם זאת, כאשר אנחנו מדברים על תכנית עבודה 

שנוגע בתכנית עבודה יומיומית ובמישור השני תכנית עבודה ארוכת טווח,  תכנית שרואה לטווח 

רחוק וקובעת יעדים מוגדרים ומפקחת שאכן יעדים אלו מתקיימים, בשני המישורים לא 

 קיימת תכנית מסודרת אצל עובדי העירייה. 

 

בקרה על פעילות הקבלנים מבוצעת רק ע"י המפקחים, לפעמים מתבצעים סריקות בשטחי 

הגינון גם ע"י מנהל הקבלנים מר דוד איטח, אין העברת מידע בנוגע לביצוע העבודה בסוף כל 

 יום/שבוע ע"י הקבלנים למנהל מטעם העירייה. 

 

מועבר למנהל הקבלנים הפיקוח מתנהל בישיבות על הדוח שמוציא המפקח ממשכ"ל, הדו"ח 

מטעם העירייה, למשכ"ל ולקבלן הרלוונטי תוך קביעת יעדים לתיקון הליקוי ובמידה והליקוי 

 חוזר ניתן קנס על הליקוי.
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הביקורת העלתה שבשנים האחרונות לא הושקעו כספים כלל בפיתוח ובשתילה ברחבי העיר, 

שנשתלים כפעמיים בשנה.הוצאות  ההוצאות היחידות בגין שתילה הן הוצאות עבור פרחי עונה

השתילה והפיתוח אומנם נחסכות כעת אך יגרמו להוצאות גדולות יותר בעתיד, ויש לקיים 

ישיבה שבה יוגדרו תקציבים ברורים עבור שתילה ברחבי העיר ולבחון את המיקומים הנכונים 

 בעיר שבהם יושקעו הכספים.

 סקר גן: .6.2

 על פי מכרז משכ"ל, 

 השטחים המגוננים לכל גן סקר ,זה חוזה חתימת ממועד יום 120 תוך ,יןתכ המנהלת "החברה

 ליקויים בהתאם או/ו חוסרים של פירוט ויכלול הגן תיק את יהווה אשר , Access בתוכנת

 .דונם לכל₪   190 יהיה הסקר הכנת בגין המנהלת החברה טרחת שכר ג',  בנספח אשר לנוסח

 ייפרע התשלום .כאמור ,הסקר הכנת בגין המנהלת החברה של טרחתה בשכר ישא הקבלן

 שלושת מתוך(חוזה זה  פי על לקבלן שיגיע מהשכר קיזוז של בדרך ,שווים תשלומים בשלושה

 ".)שכרו ח"ע לקבלן שיגיעו הראשונים התשלומים

 

ע"פ מידע שהועבר ע"י מר דוד  2016הקבלנים אכן העבירו סקר אתר, הסקר בוצע בחודש יוני 

איטח, מבצע סקר הגן לשתי החברות הקבלניות הוא הסוקר יואב פליישר, הסקר בוצע באיחור 

 חודשים לאחר הזכייה.  4-ממועד זכיית הקבלנים במכרז שכן היה עליהם להעביר סקר גן כ

 

ך הנכונה יותר היא ביצוע של סקר גן ע"י חברה שהעירייה קובעת את לדעתהביקורת הדר

ההתקשרות מולה ולא ע"י חברה שנבחרת ע"י הקבלן וזאת כדי למנוע ניגודי עניינים ואפשרות 

לסקר גן לא תואם את השטח. הציפייה שלנו מסקרי גן היא פירוט רחב יותר שכולל תצלומים 

גש ע"י החברות הקבלניות.עם זאת סקר גן הוא חשוב ורישומים דבר שלא קיים בסקר גן שהו

 מאוד גם אם הוא נעשה בצורה שבה הוא נעשה לשטחי הגינון של הקבלנים. 

 

 הביקורת העלתה שלשטחי הגינון של עובדי העירייה לא קיים כלל סקר גן.

 

 יומן ניהול .6.3

 במסגרת האחזקה עבודות לרבות האחזקה עבודות עם בקשר עבודה יומן ינהל הקבלן

 :הבאים הפרטים את בו וירשום כוללת אחריות

 .העבודות בביצוע ידו על המועסקים, לסוגיהם העובדים של מספרם  .6.3.1

 .ממנו המוצאים או העבודה לאתר המובאים למיניהם החומרים כמויות  .6.3.2

 .העבודה בביצוע ידו על שהושקעו החומרים כמויות  .6.3.3

 .ממנו והמוצא העבודה לאתר המובא הציוד  .6.3.4

 .העבודה בביצוע מכני בציוד השימוש  .6.3.5

 ו לתיקון/שנשלח ים/העובד פרטי, הטיפול אופן, ליקויים לתיקוני מוקד קריאות פירוט  .6.3.6

 .הליקוי בתיקון הטיפול סיום ומועד הליקוי

 .העבודה באתר השוררים האוויר מזג תנאי  .6.3.7
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 .העבודות בביצוע והפרעות תקלות  .6.3.8

 .היום במשך העבודות בביצוע ההתקדמות  .6.3.9

 -. המפקח או/ו המזמינה הרשות נציג ידי על שניתנו הוראות .6.3.10

 .העבודות ביצוע מהלך בדבר המפקח או/ו המזמינה הרשות נציג הערות .6.3.11

הנציג  ושלדעת המפקח או/ו המזמינה הרשות נציג ידי על שיידרש אחר דבר כל .6.3.12

 .העבודות ביצוע במהלך העובדתי המצב את לשקף כדי בו יש המפקח או/ו

, המפקח ידי ועל המוסמך כוחו בא או הקבלן ידי על שבוע כל ייחתם היומן .6.3.13

 רשאי הקבלן. המזמינה הרשות לנציג או/ו למפקח יימסר בו חתום מהרישומים והעתק

 את יחייבו לא אלה רישומים אולם, העבודה לביצוע בקשר את הערותיו ביומן לרשום

 מובהר ספק כל הסר למען. בכתב המפקח אותם אישר כן אלא אם, המזמינה הרשות

 סיבה או כלשהו צידוק משום הקבלן ידי על הערה או/ו ברישום הסתייגות אין כי בזאת

 הרשות נציג, המפקח הוראות מילוי אי או/ו כלשהי עבודה אי ביצוע או/ו ביצוע לעיכוב

 .החוזה - הוראות או המזמינה

 

מעקב על נושאים אלו, המעקב משיחה שנערכה עם מנהל הקבלנים מר דוד איטח כיום אין 

 היחיד שמתבצע הוא דרך פעילות מפקח משכ"ל, וישיבה לאחר ביצוע הפיקוח.

 

 סיכום פרק זה:

כפי העולה מהאמור לעיל במחלקת הגינון של עובדי העירייה לא נמצאה תכנית עבודה מוסדרת 

בהתאם לתקלות  אשר נותנת מענה לגינון לפי סדר והעדפות אלא יותר התנהלות יומית ושבועית

 ובעיות.

מהעולה מתכניות העבודה של חברות הגינון ישנה תכנית עבודה שבועית מוסדרת ומפוקחת 

 אולם תכנית רב שנתית לפיתוח הגינות אינה קיימת כחלק ממענה לטיפוח ואחזקת גינות העיר.

וגם בעניין סקר אתר הביקורת העלתה כי הסקר נעשה באיחור רב לאחר קבלת העבודה דבר הפ

 במהות ההתקשרות בכך שחובת הספק לתת מענה בהתאם למצב קבלת הגינות.

 כמו כן לדעת הביקורת היה ראוי כי העירייה תקנה שירות זה מספק באופן ישיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016העירייה לשנת  דו"ח מבקר

 

54 

 

 תהליכי הבקרה והפיקוח על עבודות אחזקת הגינון .7

 

 :פיקוח משכ"ל על הקבלנים הזוכים .7.1

יום מחתימה על חוזה  14תכניות העבודה שלהם תוך משכ"ל אחראית לקבל מהקבלנים את 

לנספח א' במכרז,  לא הועברו אלינו תכניות העבודה של קבלן ש.י. ואצל  2וזאת ע"פ סעיף 

 קבלן ג.ח הועבר אלינו רשימת תכנית עבודה לא מלאה על כל שטחי הגינון.

נון וכתיבת משכ"ל אחראית על פיקוח עבודות הקבלנים, הפיקוח כולל מעבר בשטחי הגי

דוחות בקרה על עבודות הקבלנים. הפיקוח של משכ"ל מבוצע אחת לשבוע על כל קבלן גינון, 

 בקרת פיקוח מוצגת בטבלה ע"פ חודשים:

 

 ביקורים בחודש לצורך פיקוח על הקבלנים. 3.43סה"כ מדובר על כמות של 

ינון ויש חלוקה הפיקוח מלווה בתמונות, שעת הגעה לשטח הגינון, שעת עזיבה של שטח הג

מסודרת של שטחי הגינון המפוקחים. הדוח של משכ"ל מועבר לנציג העירייה ולקבלן. במידה 

והקבלן לא תיקן את הליקוי הוא מקבל קנס ממשכ"ל שמשולם לעירייה )ע"י הורדת תשלום 

 לקבלן(.  סה"כ ביקור מפקח לוקח בין שעתיים לשלוש שעות בממוצע.

 הגינון:פניות על תקלות בתחום  .7.2

ע"פ החומרים שקיימים בעירייה ישנה חלוקה מעניינת בנוגע לכמות הפניות הקיימות בשנת 

 , להלן נציג מספר נתונים מפניות הציבור:2016

 

 מהפניות מדווחות כמטופלות אך אינן טופלו בפועל. 3% -כ

 

 לסיום טיפולם.מהפניות מדווחות יותר מפעם אחת עד  16% -כ

 

 מהפניות מטופלות כראוי לאחר הפניה הראשונה. 81% -כ
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תלונות מדווחות שטופלו אך הבעיה עדיין קיימת, זהו מספר סביר של תקלות שלא  3%סה"כ 

מהפניות אינו צריך להיות ונתון זה מעלה שאלה  16%טופלו כראוי, עם זאת דיווח נוסף של 

 שניתנים ע"י הפיקוח של משכ"ל.בנוגע לגובה הקנסות הקטן יחסית 

 

 

 מהפניות נמצאות בבית שמש הוותיקה. 29% -כ

 

 מהפניות נמצאות בשכונת רמת שרת. 26% -כ

 

 מהפניות נמצאות ברמת בית שמש א. 21% -כ

 

 מהפניות מתחלקות בין שלוש שכונות סה"כ. 76%-סה"כ כ

 

ניתן לראות שיש חלוקה לא שווה של תקלות בין השכונות בעיר, הכמות הגדולה של הפניות 

בנוגע לתקלות בשכונות שלא מהוות את גודל שטחי הגינון הגדולים מעידה על כשל של הקבלן 

 האחראי וכשל של המפקח על הגינון. 

 

 מהפניות נפתחות ע"י התושבים. 78% -כ

 

 מהפניות נפתחות ע"י גורם פנימי בעירייה. 21% -כ

 

 פחות מאחוז נפתח ע"י המשטרה.

 

ניתן לראות שקיימת מעורבות טובה של התושבים בעיר בנוגע לדיווח על תקלות ומפגעים 

 בעיר.

ספטמבר -מבחינת פניות ע"פ חודשי השנה רואים עלייה משמעותית בחודשי הקיץ כלומר מאי

 אפריל.-ות בממוצע מאשר בחודשים אוקטוברישנם פי שתיים יותר פני

 

 קנסות .7.3

 טבלת קנסות בגין הפרות ממכרז משכ"ל: .7.3.1

 גובה הפיצוי תיאור ההפרה

מרגע  שעה תוך דחופה בבעיה לטפל הגיע לא הקבלן כונן

 .הקריאה
 למקרה₪  1,000

 למקרה₪  500 .טיפול / תיקון הדרוש בגן מפגע על דיווח אי

פניות הציבור 

 ע"פ אזורים

אחראי פתיחת 

 הפנייה
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 ₪ 450 .עבודה יומני / עבודה תוכנית הגשת אי

 למקרה₪  500 .רשלני טיפול עקב בצמחיה פגיעה

 למקרה₪  700 .למפרט בהתאם 'וכו גן ריהוט / מערכת ראשי צביעת ביצוע אי

 למקרה₪  500 .למפרט בהתאם דישון ביצוע אי

 למקרה₪  400 .שלכת וסילוק גירוף / קלטור אי

 למקרה₪  500 .מ"ס 5 מעל בגובה עשביה

 למקרה₪  500 .ומזיקים מחלות הדברת של מקצועי ביצוע אי

וקשירה  תמיכות הסדרת או/ו עצים / שיחים גיזום ביצוע אי

 .לעצים
 למקרה₪  500

 למקרה₪  350 .השקיה מחוסר הנובע יובש סימן עם צמחיה

 למקרה₪  350 .במועד גזם פינוי אי

 למקרה₪  1,500 .גן באותו מים נזילת על ,שעות 12 בתוך ,שנייה התרעה

מקבלת  שעה תוך טיפול אי או/ו ההשקיה כונן של מענה אי

 .הקריאה
 למקרה₪  1,500

 למקרה₪  500 .מערכת ראש ארגזי נעילת אי

 למקרה₪  800 ולמפרט העבודה לתוכנית בהתאם מושקה לא שטח

 יום ממסירת 14 תוך המנהל דרישת לפי השקיה איש החלפת אי

 הדרישה
 איחורליום ₪  500
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 למקרה₪  100 .משני צידיה ומקופלת מנותקת טפטוף טבעת או\ו טפטוף שלוחת

 לממטיר₪  300 הנכון בגובה ולא מפולס לא ,מכוון לא ממטיר

 לתקלה₪  200 שעות 24 תוך טופלה ולא הבקרה מרכז י"ע שנמסרה תקלה

 למגוף₪  100 אוטומט במצב לא שיימצא הידראולי מגוף

 לראש₪  100 מערכת בראש וקריא מעודכן הפעלה לוח המצאות אי

 למקרה₪  400 .ולמפרט העבודה לתכנית בהתאם מכוסח לא שטח

 למקרה₪  300 ולמפרט עבודה לתכנית בהתאם מטופלים לא דשא שולי

 למקרה₪  500 10:00 השעה   עד הגן בשטח יומי ניקיון בוצע לא

שהועברה  בהנחיה לכך שהוגדר במועד ליקוי של תיקון אי

 .המפקח ידי על ,בכתב ,לקבלן
 למקרה₪  500

 למקרה₪  500 .בטיחותי ליקוי של תיקון אי

 עובדי הקבלן את המסכנת בטיחותי לא באופן המתבצעת עבודה

 .אחר אדם כל או/ו
 למקרה₪  500

יעשה  זו הפרה בגין הקיזוז( הקבלן ידי על טופל שלא גינון שטח

 המנהלת והחברה המזמינה הרשות אישור קבלת לאחר רק

 2 פי לעד השווה סך

 החודשי המגיע מהתשלום

 שטח הגינון בגין לקבלן

שנתית  תלת / שנתית / חודשית תפקוד בחינת  בביצוע איחור

 .הבדיקה תיעוד כולל משחקים למתקן

לכל חודש איחור ₪  1,000

 לכל אתר

 לאשפתון₪  50 באשפתון שקיות החלפת או\ ו ריקון ביצוע אי
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 למקרה₪  1,000 עבודה מנהל של התייצבות אי

 למקרה₪  800 השקיה איש של התייצבות אי

 למקרה₪  500 עובד של התייצבות אי

 

 :2015טבלת סיכום הקנסות שניתנו במהלך שנת  .7.3.2

 גובה הקנס סיבת הקנס קבלן מס"ד

 ₪ 2,000 אי התייצבות עובדים ג.ח. 1

 ג.ח. 2

מכוסח, עשבייה דשא לא  –המדשאה לא מטופלת 

 גבוהה לא מטופלת.

 העצים לא מעוצבים

 השיחים לא גזומים

 הגן. חוםלת לא מטופלת פולשת צמחייה

1,400 ₪ 

 ש.י. 3

 אי ביצוע צביעת ריהוט גן

 צמחיה עם סימן יובש הנובע מחוסר השקיה

 ס"מ 5עשביה בגובה מעל 

 אי תיקון ליקוי במועד שהוגדר לכך

 העבודהשטח לא מכוסח בהתאם לתכנית 

אי ביצוע גיזום שיחים / עצים ו/או הסדרת תמיכות 

 וקשירה לעצים

5,450 ₪ 

 ₪ 4,000 יםאי התייצבות של עובד ש.י. 4
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 ש.י. 5

 ס"מ 5עשביה בגובה מעל 

 צמחיה עם סימן יובש הנובע מחוסר השקיה

 אי התייצבות של איש השקיה

1,650 ₪ 

 ש.י. 6

 אי התייצבות של עובד

 ס"מ 5עשביה בגובה מעל 

אי ביצוע גיזום שיחים / עצים ו/או הסדרת תמיכות 

 וקשירה לעצים

5,000 ₪ 

 ₪ 1,500 אי תיקון ליקוי במועד שהוגדר לכך ש.י. 7

 

 ₪  17,600 -לש.י.₪    3,400 -עד להעברת הנתונים: לג.ח 2015כמות הקנסות שהוטלו במהלך שנת 

 3-לשנה וזאת עבור כ₪  200,000סה"כ תשלום למשכ"ל עבור פיקוח קבלנים מסתכם לסכום של 

 שעות פיקוח בשטח וכתיבת דוחות כמעט בכל שבוע על כל קבלן. 

מגובה ההתקשרות מול המפקח, אך מדובר  10%-מהוות כ 2015הקנסות שניתנו במהלך שנת 

ם, מדובר באחוז נמוך מאוד של קנסות מגובה ההתקשרות השנתית של הקבלני 0.5%-בפחות מ

 ביחס לגובה ההתקשרות.

 סיכום פרק זה:

ניתן לומר מהטבלה לעיל כי יתכן שפעמים רבות לא הגיעו כלל העובדים המחויבים בהתאם לשטח 

המטופל על ידי אותו קבלן אולם הבקרה הינה אחת לשבוע ולכן לא תמיד עולה הליקוי המשמעותי 

 אות זאת כי תקלה זו נפוצה אצל שתי החברות הקבלניות.בנושא האמור, אפשר לר

בנוסף ניתן להסיק שלמרות שהפיקוח הינו עם מערכת תיעוד דיגיטלית ועולה לאינטרנט כך שיהיה 

ניתן לראות את הפיקוח ותמונות על ליקויים הרי שכמות הבקרות הנעשית על הקבלנים מאפשרת 

ות שהינו המרכיב העיקרי בעלויות של הקבלן, נמליץ לחריגות מתוכננות של כוח אדם לביצוע עבוד

 בחודש. 3.4כי הבקרה על הקבלנים תהיה פעמיים בשבוע ולא 
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 תפעול וניהול מערכות בקרת השקיה .8

 

 אחזקת מערכות השקיה

כחלק מהביקורת ניסנו לנתח את צריכת המים של כל גינה ע"פ כל קבלן, הביקורת העלתה שיש פער 

 שרשומים במספר מקומות.בשמות שטחי הגינון 

השם של שטח הגינון בתכנית העבודה של הקבלנים שונה מהשם שרשום להם ברשימת שטחי הגינון 

שתחת אחריותם ושונה גם כן מהשם שרשום בדוח על צריכת המים של העירייה וגם בסקר אתר 

 לא רשום שמות מפורטים לכל גינה.

גינה שייכת לכל קבלן ולחלק את נתוני צריכת המים ע"פ מכיוון שכך, לא היה ביכולתנו להבין איזה 

 קבלנים.

המלצת הביקורת היא יישור קו של כלל שמות שטחי הגינון בין כל הדוחות הרלוונטיים ושכולם 

 ידברו בשפה אחת.

בנוסף האגף צריך שתהיה רשימה מסודרת של כל שטח גינון, שם שטח הגינון, הקבלן האחראי על 

ידורי של מערכת ההשקיה, סוג מערכת ההשקיה והחברה שנותנת את השירות שטח הגינון, מס ס

 למערכת ההשקיה. 

נקודה נוספת שהביקורת העלתה בנוגע למערכות ההשקיה היא שבמערך עובדי העירייה קיים רק 

גנן אחד שמוסמך ויודע לעבוד עם מערכות השקיה ולכן הוא היחיד שמטפל בנושא זה בכל הגנים 

עובדי העירייה, זאת בנוסף לעבודה הרגילה שהוא מבצע בתור אחראי אזור.  מכיוון שתחת אחריות 

שכך ניתן להניח שביצוע ההשקיה לא מטופל בצורה מיטבית שכן אין את כמות הגננים הדרושה 

 בכדי לטפל בנושא זה.

 מערכות ההשקיה ע"פ החברות הקיימות

חברת אקווה וחברת אגם, לחברת אקווה יש כיום בעירייה ישנם שתי חברות של מערכות השקיה, 

ראשי מערכות השקיה.  חברת  5 -את מרבית ראשי מערכות השקיה בעיר ואילו לחברת אגם יש כ

אגם נכנסה לעירייה רק בשנים האחרונות לבחינת האיכות של החברה היא קיבלה מספר קטן של 

 ראשי מערכות שהיא מתחזקת וזה מבוצע ללא עלות נכון לעכשיו.

 לא כולל מע"מ עבור שירות ותחזוקה. ₪  84,000 -סכום השנתי המשולם לחברת אקווהה

 כרגע השירות הוא ללא עלות.  -הסכום השנתי המשולם לחברת אגם

צריכת מים ע"פ סוג ראש מערכת ההשקיה, לא ניתן לדעת נתון זה מהסיבה הרשומה בתחילת 

 ר לסווג את שטחי הגינון בשל כך.הסעיף, השמות של שטחי הגינון אינם תואמים ואי אפש
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המלצתנו היא לבחון האם חברת אגם אכן עומדת בסטנדרטים של העירייה ובמידה וכן לבחון את 

הצעת המחיר של חברת אגם מול הצעת מחיר של חברת אקווה לצורך בחינת אפשרות של הוזלת 

 עלויות בנושא זה.

 דוחות צריכת מים דו חודשיים

ניתן לראות  2016עד ינואר  2014כוללים את מרבית החודשים בין פברואר מהדוחות שניתנו לנו ש

שקיימים פערים גדולים בתשלומים בין החודשים, אין עקביות ואין הסבר הגינוי לשוני בין 

 הדוחות.

 חודשי:-להלן מצורף גרף שמתאר את הסכומים לתשלום ע"פ כל דוח דו

 

ת יש לסדר את רשימת שמות שטחי הגינון ובכך לצורך מעקב ראוי על דוחות צריכת המים ראשי

להתחיל מעקב על צריכת המים בכל שטחי הגינון, כמובן שאין רצון לא להשתמש במים ולהזניח 

את הגינון אך יש צורך להשתמש במים בצורה האופטימלית עבור גינון איכותי ולא 

  בזבזני. 

₪ -
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 יעילות עובדי הקבלן מול עובדי העירייה במחלקת גינון .9

 

 להלן ריכוז נתונים על היקף ההתקשרות עם עובדי עירייה במחלקת גינון: .9.1

 
עלות שכר לעובדי 

 עירייה

הוצאות 

 נוספות

סה"כ הוצאות 

 גינון

גודל שטח 

 הגינון*

סה"כ עלות 

 גינון לדונם

2012 ₪ 2,407,854 ₪ 575,700 ₪ 2,983,554 400 ₪ 7,459 

2013 ₪ 2,666,678 ₪ 479,605 ₪ 3,146,283 400 ₪ 7,866 

2014 ₪ 2,605,162 ₪ 554,700 ₪ 3,159,861 400 ₪ 7,900 

2015 ₪ 2,654,231 ₪ 490,386 ₪ 3,144,617 400 ₪ 7,862 

2016 ₪ 2,962,885 ₪ 737,272 ₪ 3,700,156 400 ₪ 9,250 

 *גודל שטחי הגינון באחריות עובדי העירייה הינו בהתאם להצהרת מנהל האגף.

 

לפי קבלן מבצע,  2015-2016 העבודות הקבלניות לגינון בשנים עלות אודות נתונים להלן .9.2

 ועלויות עובדי עירייה. 

קבלן 

 גינון

שטח  2016

מגונן 

באחזקה 

 )דונם(

סה"כ  2016

עלות )כולל 

 מע"מ(

שטח  2015

מגונן באחזקה 

 )דונם(

סה"כ  2015

עלות )כולל 

 מע"מ(

סה"כ עלות 

אחזקה 

ממוצעת לדונם 

 לשנה

 ₪  7,137 ₪ 2,898,000 407 ₪  2,912,028 407 קבלן א'

 ₪  5,664 ₪ 2,157,000 381 ₪  2,181,744 383 קבלן ב'



 2016העירייה לשנת  דו"ח מבקר

 

63 

 

עובדי 

 עירייה
400 3,700,156  ₪ 400 3,144,617  ₪ 8,556 ₪ 

סה"כ הוצאות עבור עבודות קבלניות עמדו  2015לשנת  1746000750*על פי נתונים בהנח"ש בכרטיס 

חודשים.  12בטבלה לעיל נרשמו רק התשלומים ששולמו לקבלני הגינון עבור ₪.  5,167,836.21על 

יתר ההוצאות עבור אחזקת מתקני משחק, משטחי גומי או כריתת עצים שולמו לקבלנים אחרים 

 ולא נכללו בטבלה זו. 

 ₪ מיליון 2.9 – בכ 2015 בשנת הסתכמו ,הגינון לקבלן א' הוצאות כי לעיל עולה מהנתונים .9.2.1

הסתכמה  2014ואילו בשנת  ,)על פי נתוני חצי שנה מוכפלים בשתיים( 2016גם בשנת כמו 

  .מהותית ששטחי הגינון לא השתנו למרות זאת ₪, מיליון  2.6העלות השנתית בסך של 

)על פי  2016כמו גם בשנת  ₪ מיליון 2.16 – בכ 2015 בשנת הסתכמו ,הגינון לקבלן ב' הוצאות .9.2.2

 2.06הסתכמה העלות השנתית בסך של  2014ואילו בשנת  ,בשתיים(נתוני חצי שנה מוכפלים 

  .מהותית ששטחי הגינון לא השתנו למרות זאת ₪, מיליון 

ככל  זאת (8% -אלש"ח )כ 376 -כ של בסך גידול חל 2015בשנת  כי מעלה הנתונים ניתוח .9.2.3

 וחסתמי בהוצאות הגידול בתעריפים, יתרת עלייה הנראה, בשל תוספת התקורה למשכ"ל,

 .שכורה מדד הובלה ועליית לצרכן המחירים מדד עליית,  0.5%. בסך מ"המע לעליית

 גם כמו ₪ מיליון 2.1 – בכ 2015 בשנת הסתכמו', ב לקבלן הגינון הוצאות כי עולה מהנתונים .9.2.4

 .(בשתיים מוכפלים שנה חצי נתוני פי על) 2016 בשנת

כאשר מדובר בשטח גינון  67.5% -ניתן לראות שעלות גינון לדונם גבוהה ב .9.2.5

 שמתוחזק ע"י עובדי העירייה.

העלויות שכתובות אצל הקבלנים כוללות עלויות פיקוח ובקרה של משכ"ל ואילו  .9.2.6

העלויות של עובדי העירייה אינם כוללות פיקוח חיצוני על העבודה שמתבצעת. כמו כן 

ודר לשטחי לא קיימת תכנית עבודה מסודרת לעובדי העירייה ולא קיים סקר אתר מס

 הגינון שתחת אחריות עובדי העירייה.

 טבלת סיכום עלויות:

 שם אחראי
עלות שנתית 

 ממוצעת לדונם

הוספת עלות 

 פיקוח

סה"כ עלות 

 ממוצעת

 ₪  6,423 - ₪  6,750 קבלנים

 ₪  9,326 ₪  770 ₪  8,556 עובדי עירייה

 סה"כ הפרש לדונם
2,903  ₪ 
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חיסכון לשנה במעבר מגינון ע"י עובדי העירייה לגינון ע"י המכרז שנעשה במשכ"ל הוא 

כאשר מחשבים את הסכום לאורך חמש שנות התקשרות מגיעים לחיסכון של ₪,  1,161,200

 חיסכון לתקופת ההתקשרות. ₪ 5,806,000

 

 

 סיכום פרק זה:

עלויות הממוצעות של עובדי מ 38%-ניתן לראות שעלויות עובדי העירייה גבוהים במעל ל

הקבלן לפי דונם גינון לשנה, זאת לפני שחישבנו את עלויות הפחת על המשאית שקיימת 

 לעובדי העירייה. 

הבדלים נוספים בין עובדי הקבלן לעובדי הגינון באים לידי ביטוי בנושא ההיעדרויות, ניתן 

בלן צריך להביא עובדים לראות שקיימות היעדרויות רבות אצל עובדי העירייה ואילו הק

אחרים במקום, ובמידה וחסרים עובדים לקבלן, הקבלן נקנס כפי שניתן לראות בניתוח 

 הקנסות. 

 

ההפרשים בעלויות בפרק זה לא לוקחות בחשבון אפשרות של הוזלה  רה כיהביקורת מעי

 .38%-בעלויות הקיימות אצל עובדי הקבלן ולכן ההפרש גדול עוד הרבה מעבר ל

 

 

 ניהול משאבי אנוש .10

 מנהל מחלקת גינון  10.1

המצב הקיים כיום בעירייה כי אין מנהל מחלקת גינון מובהק שמנהל את כל מערך הגינון 

שמחולק לשתי תתי אחריות האחת קבלני הגינון השני עובדי העירייה האחראים על בית שמש 

 העיר הוותיקה.

מנהל האגף שלמעשה מתפקד כמנהל במצב האמור אין מי שמנהל את המערך הכולל מלבד 

 מחלקת גינון על שני מנהלי התחום בעירייה.

 

המלצתה ביקורת היא כי העירייה תוציא מכרז למנהל מחלקת גינון שיהיה אחראי על שתי 

הקטגוריות הקיימות בעירייה כך שיראה את התמונה הכוללת ועליו תהיה האחריות לטפל בכל 

 תחום הגינון.

 

ת והראיונות עולה כי מר דוד איטח למעשה מאייש תפקיד שמנהל גינון רק מובהר כי מהשיחו

של קבלני הגינון כאשר התפקיד אותו מאייש ואשר זכה במכרז הוא מנהל מדור מתקני 

 משחקים. 

 

ניתן לומר כאן כי התרשמנו בחיוב מתפקודו של מר דוד איטח בשליטה בחומרים ובהבנת ניהול 

 מערך הגינון של הקבלנים.

 

יש לבצע מכרז עבור התפקיד מנהל מחלקת גינון מטעם העירייה באופן מסודר ולא לאייש את 

 התפקיד ע"י גורם שאחראי על דברים אחרים בעירייה.
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 סיכום והמלצה:

על העירייה להוציא מכרז למנהל מחלקת גינון בעיר עם תחומי אחריות על עובדי קבלן ועובדי 

 לנים ואחראי עובדי גינון בעירייה.עירייה כאשר תחתיו יהיו אחראי קב

 

 ניתוח היעדרויות עובדי עירייה 10.2

אחד ללא היקף  עובד שהתקבל ממערכת השכר, מופיע 2015 לשנת מעביד עלויות בדוח 10.2.1

  היעדרויות. ריכוז משרה. כמו כן שמו אינו מופיע בדוח 

 

 עובדים 4 שהתקבל ממחלקת משאבי אנוש, מופיעים 2015לשנת  היעדרויות ריכוז בדוח 10.2.2

 שכר לאותה שנה. עלויות בדוח מופיעים אשר אינם

 

 ימי חופשה.  22 -ימי מחלה בשנה ול 30 -על פי חוקת העבודה זכאי כל עובד ל 10.2.3

ימים בשבוע(. בתום כל שנה  6ימים למי שעובד  65ימי חופשה ) 55כל עובד יכול לצבור עד 

 -ובד יתרה העולה על המותרעל העירייה לבדוק את יתרות החופשה של עובדיה ובמידה ולע

 ימחקו הימים העודפים.

ימי  14עובדים נעדרו במעל  27עובדים מתוך  11עולה כי  2015מדוח ריכוז היעדרויות לשנת  10.2.4

 מחלה בשנה.

ימים של כלל  502.4ימים מתוך  433.40 -עובדים הסתכם ב 11סה"כ ימי מחלה של אותם 

 עובדים. 11חלה התחלקו בין מכלל ימי המ 86%עובדי מחלקת גינון. דהיינו 

 .2015ימי מחלה בלבד בשנת  5-ל 0עובדים נצלו בין  10 -מן העבר השני

 1.5חודשי עבודה, דהיינו כ   17.5 -סה"כ ימי מחלה של עובדי מחלקת גינון מסתכמים ב כ

 משרות לשנה נגרעו ממצבת עובדי העירייה במחלקת הגינון בגין מחלה.

 

יש לבצע מעקב ובקרה על  -שאושרה ע"י מועצת העיר 2016 על פי תכנית העבודה לשנת 10.2.5

 ימים בשנה. 14עובדי גינון שיעדרו מעל 

הביקורת ביקשה לקבל את הפעולות שבוצעו ע"י מחלקת משאבי אנוש בגין היעדרויות מעל 

 ימי מחלה בשנה. 14

וף . בס2015ימים בתחילת שנת  55עובדים הייתה יתרת פתיחה של ימי חופשה מעל  11-ל

 ימים. 55עובדים ביתרה מעל  10נותרו עדיין  2015שנת 

 .2015ימי חופשה בשנת  30 -עובד אחד )א.מ.( זוכה ב

 .2015ימי חופשה בשנת  27.3עובד אחד )ב.א.י.( זוכה ב 

 

 -ימים שהם קרוב ל 542.5ב  2015סה"כ ימי החופשה של עובדי מחלקת גינון הסתכמו בשנת 

 פשות.חודשי היעדרות בגין חו 19

חודשים  36 -במחלקת גינון הסתכמו בכ 2015סה"כ היעדרויות בגין מחלה וחופשה בשנת 

 משרות מלאות. 3 –דהיינו 
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יש לשנות את המעקב ובקרה לכמות נמוכה יותר של ימי היעדרות מכיוון שמדובר על נתונים  10.2.6

של כמות  חריגים מהנורמה והוצאות גבוהות בגין ימי חופשה ומחלה. המלצתנו היא שינוי

 ימי היעדרות. 7-הימים לתחילת מעקב ובקרה ל

 

 סיכום פרק זה:

נסכם ונאמר כאן כי מערך ההיעדרויות של עובדי העירייה הינו רב  ונראה כי למעשה האמור 

 פוגע קשות במערך ניהול לוגיסטי של גינון העיר הוותיקה.
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 נתונים כספיים נוספים .11

 באלש"ח 2015מול ביצוע שנת   תקציב 11.1

 

 

 515 -ב שהסתכמה עבודות קבלניות ותחזוקה, בסעיף בוצעה בתקציב העיקרית החריגה 11.1.1

 .שתוכנן מהתקציב 5% -כ שהם, אלש"ח( 456+59ח )"אלש

אלש"ח לעומת התקציב ואילו בשכר נותרה  188 -בסעיף עלויות השקיה הביצוע היה נמוך בכ 11.1.2

 המסגרת למעשה נשמרה הסעיפים התקציב המתוכנן. ביתראלש"ח לעומת  75 -יתרה של כ

 .התקציבית

 הפרש ביצוע תקציב סוג הוצאה

 75 2,654 2,729 שכר

 -59 444 385 תחזוקה גינון

 -456 5,171 4,715 עבודות קבלניות

 188 1,812 2,000 מים

 35 166 201 דלק ושמנים

 0 47 47 תקוני כלים מכניים

 38 39 77 רישוי וביטוח

 6 18 24 טלפון

 3 255 258 חומרים וציוד

 1- 29 28 ליסינג

 171- 10,635 10,464 סה"כ
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הגינון, לעומת קרוב ל  מתקציב 20% -כ (2015כיום )שנת  מהווה ההשקיה הוצאות סעיף 11.1.3

 .2012בשנת  32%

 

 2012-2015ביצוע של מחלקת גנים ונוף לשנים  נתוני מובאים שלהלן בטבלה 11.2

 באלש"ח:

 

 לשנה₪ מיליון  9-10נעה בסביבות  סך ההוצאה במחלקת גנים ונוף כי לעיל עולה מהנתונים  11.2.1

שיעור הוצאות הגינון בפועל מסך הוצאות העירייה בפועל,  אולם ,2015 עד 2012 בין השנים

 .0.5%מעל  ירידה של -2015 בשנת 2.67% -ל 2012 בשנת 3.18% -ירד מ

. במקביל, 2015 -ל 2012בעלויות המים לגינון בין השנים ₪ מיליון  1.5כ  של ירידה קיימת 11.2.2

 בעבודות קבלניות.₪ מיליון  1.1עליה של כ 

 

תוני הטבלה לעיל ניתן להבין כי לכאורה יש ירידה בעלויות המים אך נתון זה מנסיכום פרק זה: 

ור עבודת מטה של האגף מול חיובי המים הוסדרו אינו מדויק היות ובעבודת הביקורת עלה כי לא

 ירידה בעלויות. הייתההחיובים וכנראה שלאור כך 

 

 2012 2013 2014 2015 סוג הוצאה

 2,408 2,667 2,605 2,654 שכר

 4,033 4,174 4,739 5,171 עבודות קבלניות

 3,241 1,724 1,159 1,812 מים

 711 680 943 999 אחזקה  ואחרות

 10,393 9,245 9,446 10,636 סה"כ

 326,521 359,414 375,470 398,774 סה"כ ביצוע הוצאות העירייה

אחוז הוצאות הגינון מסך ביצוע 

 העירייההוצאות 
2.67% 2.52% 2.57% 3.18% 
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 תגובת העירייה 

 2015לדו"ח ביקורת מפורט לשנת 

 ממצאים עיקריים שהועלו השנה .ב

 

: לא ידוע לגזברות על רישום חשבונות ספקים שמעוכבים. נשמח אם חשבונות ספקים .1

לחשבוניות שעוכבו. בכל מקרה נראה שגם אם קרו מקרים תעבירו אלינו דוגמאות 

 מעין אלו הרי שאין מדובר בתופעה אלא אולי במקרה נקודתי חולף.

: העירייה העבירה בינואר אש"ח ללא ועדת תמיכות 260העברת  –ביצוע תקציב רגיל  .2

אש"ח במסגרת הסכם שיתוף פעולה  להפעלת  100לעמותת "ספורט השמש"  2015

אש"ח הועברו לעמותה  160ורגל לנוער ברחבי העיר ולא במסגרת תמיכה. קבוצות כד

מתקציב מח' ספורט לאחר שזו הגישה בקשה ל"קול קורא" שפרסמה  2015ביוני 

העירייה להפעלת אקדמיה לכדורגל. הפעלת האקדמיה ע"י העמותה אושרה ע"י ועדת 

יה לכדורגל אש"ח, קול קורא על הפעלת האקדמ 100מתכננים. מצ"ב חוזה על 

 ופרוטוקול ועדת מתכננים. 

: אי סגירת התב"רים נובע  בד"כ פיגור בסגירת תב"רים –ביצוע תקציבי פיתוח  .3

מהעובדה שעדיין לא הסתיימה הפעילות בתב"ר למרות שעבר זמן מפתיחתו.  ישנם 

פרויקטים שהעירייה דיווחה עליהם למשרדי ממשלה וטרם הועבר התשלום מסיבות 

ב בהעברת הרשאות ממשרד החינוך לאחר העברת כספים עבור קדם תכנון, שונות, עיכו

פרויקטים  שלא הושלמו מחוסר מימון והעירייה מנסה  לגייס כספים להשלמתו, עיכוב 

 בהעברת חשבונות סופיים ע"י הקבלן והמפקח לגזברות ועוד.

וא מתזכר היועמ"ש של העירייה שלח מכתב לכל יו"ר הועדות החובה בו ה ועדות חובה: .4

 אותם לגבי החוק ולגבי חובת תדירות כינוס הוועדות במהלך השנה.

: העירייה תבדוק ההנחיות והחוק בנושא מול היועמ"ש ותפעל תווי שי לחברי מועצה .5

 מכאן ולהבא עפ"י ההנחיות המקובלות.

 

 

 מעקב אחר תיקון ליקויים .ג

 

 וע בחוק.במועד הקב 2016: העירייה אישרה את תקציב אישור תקציב רגיל .1

: עם קבלת ההרשאה מהמשרד המממן את התב"ר, מוגש התב"ר תקציב פיתוח .2

לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים. כתוצאה מכך לעיתים נוצרים פערים 

 תקציביים עם פרסום תוצאות המכרז.
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: העירייה התייחסה בעבר ומתייחסת גם חובות עובדי עירייה בגין מיסים –חייבים  .3

ייה פועלת בהתאם לנהלים והחוק לגבי עובדים אלו וכל העובדים כעת ומשיבה שהעיר

 נמצאים בהסדרים שונים לסילוק החובות. 

 . 4ראה הערה לעיל סעיף ב. כינוס ועדות חובה: .5

ימי  55: העירייה תפעל להוציא באופן תדיר את העובדים שצברו מעל ימי חופשה .7

-חופשה. נושא זה אמור להיות מטופל ע"י מחלקת משאבי אנוש, העירייה מקדמת רה

אירגון במחלקות השונות בעירייה כולל מחלקת משאבי אנוש כך שכלל הנושאים 

ב אחר ימי החופשה המטופלים ע"י משאבי אנוש יטופלו כנדרש כולל נושא זה של מעק

 של העובדים. 

: העירייה מקבלת את הערת המבקר. העירייה החלה לפעול מול תאגיד מים וביוב .9

התאגיד ע"מ להסדיר את נושא התאמות ונושא נהלי העבודה ואנו מקווים שהנושא 

 יבוא על פתרונו.

שיערוך בדיקות שכר של עובדי  2016העירייה מינתה בודק שכר בשנת  בודק שכר: .13

 קבלן בתחום הניקיון.ה

: העירייה העבירה למשרד הפנים לפני כשנתיים מס' לא מבוטל של הקצאות קרקע .14

בקשות לאישור הקצאות קרקע אך עד היום לא קיבלה העירייה אישורים על בקשות 

 שהועברו.

 

 

  בהמשך לשיחתך עם הגב' מונט בעניין רישום הוצאות שכר של רשת אמי"ת הרינו להעלות על

הסביר כי העירייה רושמת בכרטיס החו"ז ומתחשבנת עם רשת אמי"ת בכל מה שקשור הכתב ול

 לבית הספר כולל הוצאות שכר. 

 הוצאות כוללות את השכר, חשמל, שמירה , אוטומציה מלגות ועוד.

נזכיר כי אשתקד נרשמה הערה בטיוטת הדו"ח בנושא רשת אמי"ת אך זו נמחקה לאור הסבר 

 העירייה. 

  אש"ח. 750להעברת הכספים וההוצאה שלנו מסתכמת בסך של צינור  הינההעירייה 
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 2016לשנת  תלונות ציבור

 (החוק תמצית) הציבור פניות על הממונה של פעולתו ותחומי סמכויות .1

, עובד על, ומוסדותיה המקומית הרשות על הציבור תלונות על לממונה תלונה להגיש רשאי אדם כל

 בסעיף מבוקר כמשמעותו עירוני, גורם על וכן, המקומית ברשות תפקיד ממלא על או משרה נושא על

 .בו תפקיד ממלא על או משרה נושא על, העיריות לפקודת( ב)א 170

 :שני אלה ובלבד שהתקיימו, הנילון של תפקידיו למילוי הנוגע בעניין תהא בסעיף כאמור תלונה

 אחר, והמתלונן באדם במישרין הפוגע מעשה או, עצמו במתלונן במישרין פוגע המעשה (1

 ;בעניינו תלונה להגיש אדם אותו של הסכמתו את, קיבל

 שיש או, תקין למינהל בניגוד או חוקית סמכות בלא שנעשה או לחוק בניגוד נעשה המעשה (2

 פה בעל שהוגשה תלונה או בכתב שהוגשה תלונה. בולט צדק-אי או יתרה נוקשות משום בו

 מפורט תיאור, ומענו המתלונן שם בה ויצוינו המתלונן בידי תיחתם המתלונן מפי ונרשמה

 לעניין הנוגע אחר פרט וכל, אירע המועד שבו לרבות ,התלונה נסבה שעליו העניין של

 .התלונה של יעיל לבירור והמסייע

 

 לבררן שאין תלונות

 :אלה בתלונות בירור יהיה לא( א)

 בו הכריע דין(  בית או משפט שבית או דין בבית או משפט בבית ועומד התלוי בעניין תלונה (1

 ;לגופו

 ; טורדנית או קנטרנית שהיא תלונה (2

 ; שיפוטית מעין או שיפוטית פעולה על תלונה (3

 הסכם, תקנות מהוראות החורג מעשה על, כעובד לשירותו הנוגע בעניין עובד של תלונה (4

 ;כדין שנקבעו כלליים מהסדרים או קיבוצי

 תלונות. כנציב בתפקידו המדינה למבקר תלונה לגביו הוגשה שכבר בעניין תלונה (5

 מיוחדת סיבה שיש הציבור תלונות על הממונה מצא כן אם אלא, אלה בתלונות בירור יהיה לא( ב) 

 :בירורן את המצדיקה
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 להגיש, אפשר היה או, אפשר שעליה החלטה בו שניתנה בעניין תלונה (1

 קטן שסעיף העניינים מסוג אינו והוא, ערעור או ערר, דין השגה פי על

 ;בהם דן( 1()א)

 התלונה נסבה שעליו המעשה מיום שנה שעברה לאחר שהוגשה תלונה (2

 .יותר המאוחר לפי, למתלונן נודע שהמעשה מיום או

 הממונה יודיע, אותה לברר אין( ב) או( א) קטנים סעיפים לפי או לחוק 5 סעיף שלפי תלונה הוגשה (ג)

 .הנימוקים לכך את ויציין בה יטפל שלא, בכתב, למתלונן הציבור תלונות על

 

 תלונה בירור דרכי

 להוראה אינו קשור והוא, לנכון שיראה דרך בכל התלונה את לברר רשאי הציבור תלונות על הממונה

 היה ואם, הנילון לידיעת התלונה את יביא הציבור תלונות על הממונה. ראיות בדיני או דין שבסדר

 הזדמנות להם ייתן, עליו הממונה לידיעת גם 5 בסעיף כאמור תפקיד ממלא או משרהנושא , עובד

. בדרישתו בתוך תקופה שיקבע התלונה על ישיבו כי מהם לדרוש רשאי והוא, עליה להשיב נאותה

 בכך ראה אם, אחר אדם וכל הנילון את, המתלונן את לשמוע רשאי הציבור תלונות על הממונה

 :הציבור תלונות על הממונה רשאי הבירור לצורך. תועלת

 או ידיעה כל, שיקבע ובאופן בדרישה שיקבע תקופה בתוך, לו למסור אדם מכל לדרוש (1

 ;התלונה בבירור לעזור הציבור תלונות על הממונה לדעת העשויים מסמך

 שיקבע לפניו במועד להתייצב( א)5 בסעיף המנויים הגופים מן גוף של עובד מכל לדרוש (2

 (1) בפסקה כאמור מסמכים או ידיעות מסירת לשם

 הגשתה. מיום אחת שנה תום עד המאוחר לכל יסתיים התלונה בירור (3

 

 הבירור הפסקת

 לפי מקום לבירורה היה לא מלכתחילה כי ראה אם תלונה בירור יפסיק הציבור תלונות על הממונה

 ביטל או שהמתלונן תיקונו על בא התלונה שעניין ראה אם להפסיקו הוא ורשאי, זה חוק הוראות

 את שהפסיק, עליו לנילון ולממונה, למתלונן בכתב יודיע הציבור תלונות על הממונה; תלונתו את

 .לכך הנימוקים את ויציין הבירור
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 (11 סעיף) הבירור תוצאות

, חלקה או כולה, מוצדקת היתה שהתלונה, הבירור הליך בתוך, הציבור תלונות על הממונה מצא( א)

 :להלן כמפורט ינהג

 ולראש הרשות עליו לממונה, לנילון, למתלונן בכתב מנומקת הודעה כך על ימסור (1

 ;המקומית

( הרשות למועצת גם כאמור הודעה תימסר – המקומית הרשות ראש הנילון היה (2

 ;המקומית

( הציבור להצביע תלונות על הממונה רשאי – ליקוי של קיומו התלונה בירור העלה (3

, העניין לפי, המקומית הרשות מועצת או המקומית הרשות ראש ולפני הנילון לפני

 .לכך והמועד הדרך ועל הליקוי בתיקון הצורך על

  תלונות על לממונה יודיעו, המקומית הרשות ראש, העניין לפי, וכן, עליו הממונה או הנילון (ב)

 .3(א) קטןבסעיף  כאמור המועד בתוך הליקוי לתיקון שננקטו האמצעים על הציבור

 

 להודעה סייגים

 נימוקיו או ממצאיו את מלציין פטור הציבור תלונות על הממונה יהיה( א)11 סעיף לפי בהודעה

 ; פלוני תפקיד הטלת או פלונית למשרה מינוי בעניין היתה כשהתלונה (1

 ;המתלונן זולת אדם של בזכותו כדין שלא לפגוע לדעתו עלולים הראיה או כשהחומר (2

 סודית כמשמעותם ידיעה או מקצועי סוד גילוי משום הראיה או החומר בגילוי לדעתו כשיש (3

 .דין כל לפי

 

 התלונה דחיית

 לנילון ,למתלונן ממצאיו על יודיע, מוצדקת אינה התלונה כי הציבור תלונות על הממונה מצא

 – תלונה בעניין הציבור תלונות על הממונה של וסעדים החלטותיו זכויות .עליו ולממונה

 שלא, (דין בבית או משפט בבית סעד או זכות אחר לאדם או למתלונן להעניק כדי בהן אין (1

 ; כן לפני לו היו

 זכאי שהוא סעד לבקש או בזכות להשתמש אחר מאדם או מהמתלונן למנוע כדי בהן אין (2

 .בירורה או התלונה הגשת בשל המועד יוארך לא, בחיקוק מועד לכך נקבע אם ואולם, להם



 2016העירייה לשנת  דו"ח מבקר

 

74 

 

 תלונות על הממונה של וממצאיו החלטותיו נגד סעד לבקשת דין בית או משפט בית ייזקק לא

 )עד כאן לשון החוק(. .תלונה בעניין הציבור

 רבים שירותים לציבור חוק כאמור לעיל מספקות י"עפ תפקידן מתוקף המקומיות הרשויות

 המקומית הרשות מוסדות לבין בציבור נרחבים חוגים בין יומיומי נוצר קשר שבגינם ומגוונים

האחרים,  באיה ועל התושבים על ניכרת במידה משפיעות הרשות המקומית של פעולותיה.  ועובדיה

 . ראוי או טיפול מענה ללא אלה נותרים אחת ולא

 תלונות על ממונה) המקומיות הרשויות חוק, ופורסם חוקק 2008 אפריל בחודש, האמור רקע על

 לטיב בנוגע תלונות להפניית ברורה כתובת לציבור לתת במטרה נועד החוק, 2008-ח"תשס(, הציבור

מפני  התושב על בהגנה חשוב תפקיד זה למוסד. מעניקה המקומית שהרשות ליחס או השירות

 .והרשות התושב שביחסי בעניינים עובדיה או/ו הרשות שרירות

 לממלאי התפקידים תחליף להוות בא אינו הציבור תלונות על הממונה כי, לציין ראוי זאת עם יחד

 . מופקדים עליהם בנושאים אחריותם מתוקף השונים ברשות

 מיצה שהמתלונן ובלבד התלונה קבלת עם נכנס לתמונה הציבור תלונות על הממונה לאמור בכפוף

 .בעניינו והאפשרויות ההליכים את בדבר הנוגעים עם
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 2016פילוח פניות ציבור שהתקבלו בשנת  .2
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 הוראות החוק בנושא ביקורת

 המבקרתפקיד 

 מגדיר את תפקידי מבקר העירייה כדלקמן: 170סעיף 

, נעשו 1965 -לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ''ה .1

 כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון; 

 לבדוק את פעולות עובדי העירייה;  .2

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין,  .3

 טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון; 

לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת  .4

 רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

ר העירייה נקבעו בפקודת העיריות. אלו חוזקו תפקידו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבק .5

לפקודת העיריות. ההוראות באו בעיקר להקנות למבקר העירייה מעמד  80בתיקון מספר 

 עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית.

 

 גופים מבוקרים

 )ב( מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:170סעיף 

הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, 

מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה 

שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן ''גוף 

 ירוני מבוקר''; ע

 על פי הוראה זו, גוף מוגדר כ"גוף מבוקר" אם מתקיים בו לפחות אחד משני  תנאים:

 העירייה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי. .1

 העירייה משתתפת במינוי הנהלתו. .2
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 לענייני ביקורת ועדהעבודת ה

ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני  (א)

ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל 

דו"ח של מבקר העירייה, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון 

תגיש למועצה את סיכומיה  דהועבכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין; ה

 והצעותיה.

יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב  ועדהלא יעלה על שבעה; הרכב ה ועדהמספר חברי ה (ב)

לענייני  ועדההסיעתי של המועצה; ראש העירייה, סגניו וחברי ההנהלה לא יהיו חברים ב

 ביקורת. 

, מהאופוזיציה ולא יכהן (2לענייני ביקורת יהיה, בכפוף להוראות פסקה ) ועדהיושב ראש ה (ג)

 כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;

 

לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה, אם התקיימו בסיעתו,  ועדהלעניין סעיף זה יראו את יושב ראש ה

 בין היתר, לפחות כל אלה:

 סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה;      )א( 

 ההנהלה; ועדתלסיעתו אין ייצוג ב      )ב(

 מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה;      )ג(

 סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה.      )ד(

 

 ועדהההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה ראש ה ועדתהיו הסיעות כולן מיוצגות ב

 לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:

 ההנהלה; ועדתאינו חבר בהוא  (א)

 הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים; (ב)

 הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר. (ג)

 סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת (ד)
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 תוכנית עבודה

בכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת 

  -בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר;  .1

 על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני;  .2

שני  לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על ועדהעל פי דרישת ה .3

 עבודה. נושאים לשנת

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.  .4

 

 תקציב שנתי

יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה  )ה( לפקודת העיריות קובע כי מבקר העירייה יכין170סעיף 

 הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. 

ת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה, כפי שיקבע היקף הצע

 השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.

ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותן 

 תקציב השנתי.מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת ה

  

 המצאת מסמכים ומסירת מידע )תיקון: התשל''א, התשל''ט, התש''ן, התשס''ב(

 )ב( קובע:170סעיף 

ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי  (א)

המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו 

למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש 

העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה  לצורכי הביקורת ויתנו למבקר

 בדרישה ובאופן הקבוע בה. 

למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר  (ב)

מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה 

 או של גוף עירוני מבוקר.  או של המשרתים את העירייה
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לגבי המידע החסוי על פי דין, יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות  (ג)

 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו, לעניין עבודתו האמורה, כל  (ד)

 ד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.איסור והגבלה החלים על עוב

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת  (ה)

יו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה ועדותיה או כל ועדה מועדותהעירייה או כל ועדה מ

 סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו. 

כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות, אך אין חובה על המבקר יש לשים לב 

להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן. יש הסוברים שנוכחותו של מבקר העירייה בישיבות , 

מליאה שלישיבתה הוא הוזמן, תיעשה כהלכה ואם /ועדההיא על מנת להשגיח ולהבטיח שעבודת ה

לא התריע על פגמים, משמע  שהדבר אושר על ידו, אין לך טעות השתתף בישיבה ולא אמר דבר ו

 גדולה מזו.

יה, היא למטרת הביקורת, יעילות ועדותמ ועדהמטרת נוכחותו של המבקר, בישיבות המועצה או 

הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה מוקדמת ועדכנית ככל האפשר, של פעולות העירייה על כל ענפיה 

קביעת מדיניות, קבלת החלטות, חשובות והקצאת  -מכלל פעולות אלו המרובים. חלק חשוב מאוד

. מבקר העירייה משתתף בישיבות אלו כדי ועדותמתבצע בישיבות מועצה העירייה וב-משאבים

 להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולות העירייה.

 

 דיווח

 )ג( קובע את חובת הדיווח כדלקמן:170סעיף 

ו"ח על ממצאי הביקורת שערך. הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא המבקר יגיש לראש העירייה ד (א)

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"ח. בדו"ח יסכם המבקר את  1-יאוחר מ

פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד. בעת 

לענייני ביקורת. אין  ועדהנו להגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממ

-ב לחוק מבקר המדינה, התשי''ח21-א ו21בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 

 )נוסח משולב(.  1958

לענייני ביקורת דו"ח  ועדהבנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ול (ב)

 לענייני ביקורת ועדהעל ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או ה

 דרשו ממנו  לעשות כך.

לענייני ביקורת את  ועדהתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה ל (ג)

 צירוף הערותיו. הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח ב
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לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה  ועדהה (ד)

לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור 

בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה, תדון 

בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים  הועדה

את סיכומיה והצעותיה  ועדה. בטרם תשלים הועדהממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה ל

רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני 

 ח. "ב על הדומבוקר כדי לאפשר להם להגי

    את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד ועדה( תוך חודשיים מן היום שהגישה ה1)ה

 ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור. "בהם ובדו

קטן  את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף ועדההגישה ה ( לא2)ה

ציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו, ימציא )ד(, או לא המ

המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה 

 חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.

שנקבע ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד "לא יפרסם אדם דו (ו)

להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ואולם מבקר העירייה או 

 , להתיר פרסום כאמור.ועדהראש העירייה רשאי, באישור ה

היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה הוא צד  (ז)

, יעביר המבקר את 1977-נשין, התשל''זלעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העו

 העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

 

 פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת

)ג()ו( לפקודת העיריות קובע איסור פרסום של כל דו"ח או חלק ממנו, לפני שחלף המועד 170סעיף 

ביקורת או חלק ממנו לפני )א( לפקודה, המפרסם דו"ח  334שנקבע להגשתו למועצה. על פי סעיף 

 שהדבר הותר כדין עובר עבירה פלילית אשר העונש בגינה הוא שנת מאסר.

 

 מעקב אחר תיקון ליקויים

, קובעת שמבקר העירייה יפרט 1974-לתקנות העירייה )דין וחשבון מבקר העירייה( תשל"ד 4תקנה 

יקון הליקויים שנמצאו על בדו"ח השנתי שהוא מגיש לראש העירייה את המעקב שהוא ביצע אחר ת

 חות  קודמים וכמו כן יציין את תיקוני הליקויים"ידי הביקורת בדו

יש לפרסם נוהל שכל אגף יהיה חייב לשלב במסגרת תוכנית העבודה השנתית כמשימה לביצוע, את 

 יישום תיקון הליקוי והמלצות המבקר ולדווח על ביצועה.
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ת שרואה הנהלת העירייה ביישום המלצות המבקר בפועל של נוהל זה יבטא את החשיבו םיישו

 לטובת המערכת העירונית ולשמירה על החוק.

 

 תגובת המבוקרים

תגובות המבוקרים במהלך הכנת דו"ח הביקורת וגם לאחריו, הינן חלק בלתי נפרד מעבודת 

הביקורת. מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה לעיתים, תוצאת הביקורת אינה קלה 

גם למבוקרים. ראוי, על כן, שהכללים המנחים את עבודת הביקורת בקביעת העובדות והמסקנות 

 יהיו גלויים לעין כל וידועים למבוקרים.

סדרנה דברים של מהלך הכנת הדו"ח נחלק לשלבים: השלב הראשון הוא בירור עובדתי עם 

נתמכים בהתכתבויות המבוקר, תוך מתן אפשרות למבוקר להמציא לביקורת את הסבריו כשהם 

ובמסמכים שונים. בשלב הבא מקבל המבוקר את טיוטת הדו"ח הראשונה עליה הוא רשאי להגיב, 

אם רצונו בכך, בין בכתב בין בעל פה. לעיתים הביקורת מזמנת את המבוקר להבהרת נקודות 

השלישי   עובדתיות ולברור פרטים שנראים לביקורת כי טרם הברור סופי. רק לאחר מכן מגיע השלב

שהוא הכנת דו"ח סופי במידת הצורך ועל פי העניין מאפשרת הביקורת למבוקר להעיר את הערותיו 

 ח הסופי."גם לאחר הדו

מחובתה של הביקורת לגלות רגישות רבה וזהירות כלפי המבוקר ובדרך כלל לבקר תהליכים 

 ופעולות של נושאים ולא לעניינו של מבוקר.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


