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 :דין וחשבון על ביקורת שנערכה בנושא

 מיצוי הכנסות רווחה

 

 כללי 1
 

מהווה את הבסיס הממלכתי להגשת שירותי הרווחה "( חוק הסעד)להלן: " 1591-חוק שירותי הסעד, תשי"ח

בישראל. שירותים אלה מהווים את מכלול תוכניות הרווחה שמטרתן לקדם ולשמר את רווחתם של  האישיים

גיל או מחסור כלכלי. החוק מספק מסגרת ארגונית  ,אנשים המתקשים בתפקוד אישי בשל נכות, מחלה, מגבלה

 .לאספקת שירותי הרווחה האישיים

הוא המופקד על ביצוע הוראות החוק. בפועל,  "(הרווחה משרדוהשירותים החברתיים )להלן: "משרד הרווחה 

 מפקיד המשרד בידי הרשויות המקומיות את סמכויות הביצוע של שירותי הרווחה הממלכתיים בתחומן. 

( של "תע"ס: "הפעילות בתחום השירותים החברתיים מוסדרת באמצעות תקנון העבודה הסוציאלית )להלן

 ובלבדמשרד תקציב המיועד למימון שירותי הרווחה לתושביהן, המועבר מ המקומיותלרשויות . הרווחה משרד

 נאמר: המשרד בנושא "תקצוב בשירותי רווחה" וציאשה 11.9.11-ממדריך ב. את השירותים משרד אישרהש

. "הרווחה משרד על ידי - %57-בכ השוטפות הפעולות ממומנות בתחום, לאומית ממדיניות נגזר הרווחה נושא בהיות"

. חלק ניכר מהתקציב שמעביר המשרד למינהל מיועד מכספי הרשויות המקומיותבדרך כלל היתרה ממומנת 

 לתחומים הבאים: 

משכר העובדים )כולל  59%אמור להשתתף בשיעור  הרווחה משרד –בעירייה עובדי הרווחה  העסקת .1

 עובדים מינהליים שהמשרד מאשר(.

לפרק זמן מוגדר  מטופלהשמה היא החלטה על מסגרת חברתית/טיפולית עבור  -במסגרות  מטופליםהשמת  .2

לבין מערך מגוון של מסגרות )פנימיות, משפחות אומנה,  המטופל. במסגרת ההשמה קושר המינהל בין מראש

ות משתתף בעלוי הרווחה משרדפי צרכיו. -על המטופלבתי אבות, מועדוניות, קייטנות ועוד(, ומשבץ את 

 . 59%במסגרות אלה, לרוב, בשיעור של  המטופלהשהייה של 

בין  "(האגףפתח תקווה אמון האגף לשירותים חברתיים ובריאות )להלן: "ת על יישומו של החוק בעיריי

האוכלוסיות המקבלות את השירות נמנים ילדים ונוער במצוקה, בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, בעלי 

 מוגבלויות ובני משפחותיהם, קשישים, עולים חדשים ועוד. 

 מטרות הביקורת

 לשכר עובדי הרווחהבנוגע  הרווחה משרדמיצוי הכנסות העירייה מנאותות  בחינתמטרת הביקורת הייתה 

 .במוסדות מטופלי רווחהשל  מותוהש  
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 מתודולוגיה

 : עם הגורמים הבאים ושיחות קיימה הביקורת פגישות, ח"הדו הכנת לצורך
 

 ;מנהל האגף לשירותים חברתיים .1

 מנהלת זכאות שכר.   .2

 מנהלת מחלקת זכאות רווח  .3

 עובדת זכאות.   .1

 עובדת זכאות.  .9

 

 :הבאיםוהמסמכים  הקבצים על, היתר בין, נסמכה הביקורת

 דוחות שכר של משרד הרווחה  .1

 דוחות מצבת עובדים של משרד הרווחה  .2

 דוחות התחשבנות ותקצוב של משרד הרווחה  .3

 ממערכת חילן.  12/2/19קובץ נתוני שכר   .1

 . 12/2/19תלושי שכר של עובדי האגף   .9

 בקשות הגדלת תקציב שנשלחו למשרד הרווחה.   .1

 קבצי מערכת נמ"ר.  .5

 קת חניכים של משרד הרווחה.דוחות אחז  .1

 נתונים ממערכת רווחה ארצית.   .5

 

הביקורת מבקשת לציין לשבח את שיתוף הפעולה של עובדי האגף, אשר קיבלו את המלצות הביקורת בנכונות 

רבה לשפר ולייעל ותיקנו חלק מהליקויים כבר במהלך הביקורת , תיקונים שהביאו לחיסכון כספי לעירייה 

 כבר במהלך תקופת הביקורת. 
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 מבנה ארגוני 2
 את קובע, 1552 בשנת שפורסם" חברתיים לשירותים המחלקה ומבנה פעולה עקרונות" בנושא /1.2 ס"תע

 המבנה את להתאים יש" :כי קובע /1.2 ס"לתע. ב 3 סעיף. חברתיים לשירותים למחלקה הנדרש הארגוני המבנה

 מחלקה ידי על מנוהל להיות אמור הרווחה תחום, ס"התע פי על ".זו בהוראה לאמור המחלקה של הארגוני

 .  לזקן למדור פרט, מדורים בה יופעלו ולא, צוותים של במתכונת שתפעל, חברתיים לשירותים

 להלן תרשים המתאר את המבנה האירגוני של האגף:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

והבקרה החשבונאית  על ידי עובדות מינהל וזכאות המועסקות באגף תהדיווח למשרד הרווחה מבוצעעבודת 

 . מבוצעת על ידי חשבת האגף

 עובדת זכאות וסייעת.  -בתחום שכר עובדי הרווחה 

 עובדות זכאות.   5-מנהלת מחלקת זכאות רווחה ו -בתחום ההשמות 

  

 מבנה כללי –האגף לשירותים חברתיים 

 פונקציונאליות מחלקות מחלקות גיאוגרפיות

 מחלקת  שכטר

 מחלקת מזור

 מחלקת  ירקון

 מחלקת  שילה

 לטיפול בקשישהמחלקה 

 טיפול בנוערלהמחלקה 

 מחלקת נכויות

המחלקה למניעת אלימות  
 ושיקום האסיר

 המחלקה לעבודה קהילתית

 תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

 יחידות

 מרכז גישור

היחידה להתנדבות  
 ל.י.וש

 נוער חרדי מנותק

 טיפול בהתמכרויות

 מרכז קשר

מרכז הורים 
 ילדים
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 הביקורת:ממצאי 

סיימה עובדת מנהל הזכאות באגף אשר הייתה אמונה על דיווחי  2/19על פי הנמסר לביקורת בחודש יוני  .1

 .2/19השכר את עבודתה ופרשה לגמלאות. משרתה אוישה מחדש רק בחודש ספטמבר 

 הכשרהנשלחה על ידי העירייה ל העובדת אשר איישה את משרת עובדת מנהל הזכאות בתחום השכר לא .2

וזאת למרות העובדה  המשרה באיוש הזמנים פער בשל לתפקיד מסודרת חפיפה עברה לא וכן, רלוונטית

  .כספי משמעותיובעל היבט שמדובר בתחום מורכב 

 הערת הביקורת: 

 של העובדת המדוברת ללמוד את התפקיד ולנסות להדביק את הפערים.  הלחיוב את נכונות מציינתהביקורת 

 

 :ההמלצ

תבחן האפשרות להוציא את עובדת מנהל הזכאות בתחום השכר לקורסים או הדרכות הביקורת ממליצה כי 

 מקצועיות אשר יסייעו בעבודתה. 

 ונהלי עבודה שנתיתכנית ת 3

 :שמגדיר ובמשאבים בזמן תחום, מפורט מתווה היאשנתית  עבודה כניתת

 ?תעשה הארגונית היחידה מה  .1

 ?זאת תעשה היא כיצד  .2

 ?מה יעשה מי  .3

 ?ייעשה מתי  .1

 ?משאבים באילו  .9

 ?לעשייה הרצויות התוצאות מהן  .1

, אחידה עבודה ליצירת נורמת פעילות ביצוע דרכי או/ו העבודה שיטת תיעוד הינה נהלים כתיבת מטרת

 לכלל משותפת שפה יוצרים הנהלים. אחריות וסמכות הגדרת לרבות, ופיקוח אכיפה, הדרכה המאפשרת

 .העבודה את שגרת ומתארים והעובדים המנהלים

 ממצאי הביקורת:

אינה כוללת כל התייחסות  מתארת את האגף ואת פעילותו, אולם כנית העבודה השנתית של האגףת .1

של תוכנית העדרה  .ואינה כוללת היבטים כספיים להיבטים התפעוליים והמנהלתיים השוטפים של האגף

אינו מאפשר מימוש אופטימלי של פעילות  ויעדים מדידים,, הכוללת לוחות זמנים, תקציבים עבודה מסודרת

 האגף וקיום בקרה נאותה ומדידה אחר פעילותו. 

על אף מורכבותם של תהליך ההשמה במסגרות ותהליך קבלת ההחזרים מהמשרד בגין כוח אדם, לא נמצאו  .2

המסדירים אותם במלואם, באופן שיגדיר את תהליכי העבודה בעירייה, ובכלל כתובים נוהלי עבודה אגף ב

וכן קיום בקרות נאותות אחר זה הליכי הדיווח למשרד, בדיקת חריגים, קביעת לוח זמנים וחלוקת אחריות 

 . הדיווחים, ההחזרים וגביית ההשתתפות העצמית
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 המלצות:

וחות זמנים, תקציבים ויעדים מדידים, אשר תאפשר תוכנית עבודה שנתית מסודרת, הכוללת ל יש להכין .1

 מימוש אופטימלי של פעילות האגף וקיום בקרה נאותה ומדידה אחר פעילותו. 

יש לקבוע נהלי עבודה פנימיים המסדירים את תהליכי העבודה באגף ואשר מאפשרים קיום בקרה נאותה  .2

 אחר הדיווחים, ההחזרים וגביית ההשתתפות העצמית. 

 תגובת האגף: 

 רק אשר עירונית עבודה תוכנית  ללא שמומלץ כפי מסודרת שנתית עבודה תוכנית להגיש ניתן לא :1המלצה 

 . קיימת אינה עירונית עבודה תוכנית – אגפית עבודה תוכנית להיגזר יכולה ממנה

 תקציב משרד הרווחה 4

 שיטת התקצוב  4.1

לו להעניק שירותי רווחה לתושבי העיר. תקציב תקציב, המאפשר לאגף לשירותים חברתיים ובריאות בעירייה 

  על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.  59% -ממומן כאמור בשיעור של כ, אמור להיות, האגף

וביניהם על פי מפתחות, הנקבעים על ידו  רשויות מקומיותבהתאם למגבלות התקציב שלו, מתקצב , המשרד

בים, הדירוג הסוציואקונומי של הישוב וכו'. התקציב הנקבע על ידי המשרד לכל רשות גודל הישוב, מספר התוש

כן -תקציב זה של המשרד קטן מצרכיה של הרשות, ועל. 59%מהווה את הסכום הכולל מתוכו יממן המשרד 

 הרווחה בעיר.בדרך כלל נאלצת הרשות להוסיף מתקציבה היא על מנת לתת מענה הולם לצרכי 

על העירייה לדווח המועברים על ידי האגף. דיווחים ל בהתאםב באופן שוטף על פני השנה מתבצע ניצול התקצי

 על כל פעולותיה, לנצל במלואו את התקציב שאושר ולעשות כל מאמץ להגדילו. 

 דוח תקצוב והתחשבנות 4.2

נראה מתאים ההנקבע בהתאם לקריטריונים קבועים וכן משרד הרווחה מתקצב את מחלקת הרווחה בתקציב, 

לצרכיה כפי שדווחו במהלך השנים. על מחלקת הרווחה להקפיד ולדווח, באופן מדויק ובמועד על כל ההוצאות 

 . אשר ביצעה העירייה

משרד הרווחה מרכז מדי חודש את כל ההוצאות המועברות אליו לתשלום בדוח מרכז המכונה "דוח תקצוב 

ת דוהיתרה העומ של משרד הרווחה יחס לתקציב המאושרוהתחשבנות". הדוח מפרט את ההוצאה החודשית ב

הביקורת בדקה את נתוני משרד הרווחה. ידי לזכות או לחובת העירייה לאחר העברת התשלומים לעירייה על 

 :2/19התקצוב וההתחשבנות של העירייה בשנת 

 סה"כ מקבלת העירייה תקציב שנתי כולל בסך:

 תקצוב בש"ח שנה
גידול 

 באחוזים

2014 18,838,374   

2015 15,239,535 2.11% 

2016 21,370,666 11.10% 
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 להלן פירוט הסעיפים בהם לא ניצלה העירייה את מלוא התקציב:

 ביצוע תקציב  נושא סעיף

תקציב 
שלא נוצל 

על ידי 
 העירייה

 106,667   106,667 משפחות אומנות 1038412

 288 70,704 70,992 נופשון לזקן 1042430

 106,955 70,704 177,659 סה"כ 

 להלן פירוט הסעיפים בהם הוציאה העירייה כספים מעבר למימון על ידי משרד הרווחה:

 נושא סעיף

תקציב 
של  מקורי

משרד 
 הרווחה

111%** 

 תקציב סופי
של משרד 

 הרווחה
111% 

ביצוע בפועל 
על ידי 
 העירייה

ביצוע מעבר 
. לתקציב

 מימון 111%
על ידי  מלא

 העירייה

 3,426 794,590 791,164 //232,1 הסעות למעונות יום 855431

 5,701 292,320 286,619 211,115 הסעות לאוטיסטים 881041

 176,986 606,319 429,333 215,333 מרכזי טיפול באלימות 1026090

 80,353 164,249 83,896 91,215 מ.טיפול באלימות עולים 1026097

 95,172 312,062 216,890 216,890 *ח. לאומית ילדים ונוער 1038400

 4,939 4,939 0 0 תוכנית עם הפנים לקהילה 1038417

 77,996 356,799 278,803 1/9,533 מועדוניות משותפות 1039441

 227,593 654,260 426,667 426,667 מועדונים לזקנים 1043430

 672,166 3,185,538 2,513,372 1,576,157 סה"כ 

 ולא אושר /11,53ביקשו    *

 השתתפות העירייה.  29%השתתפות משרד הרווחה ו 59%כלומר תקציב שכולל   **

 ממצאי הביקורת:

מבדיקת הביקורת עולה כי לא נוצלו על ידי העירייה תקציבים להם הייתה זכאית ממשרד הרווחה בסך  .1

 .2/19במהלך שנת  ₪ 1/1,559כולל של 

אשר לא נוצל  ₪ 1/1,115 בסך של  משפחות אומנות – 1/31112מבדיקת הביקורת עולה כי סעיף תקציבי  .2

משפחות סעיף העירייה אינה זכאית להחזרים בגין  2/11הופחת לחלוטין ונכון לשנת  2/19כלל במהלך שנת 

 . , התקציב לא נוצל ולא ביקשו להמיר אותו למרות החריגה התקציבית שבה נשאה העירייה במלואהאומנות

סעיפים נוספים המתקצבים את הטיפול במשפחות אומנות בהיבטים  3ישנם מבדיקת הביקורת נמצא כי  .3

 . 2/11בשנת  ₪ ///,//5. ואשר הופחתו אף הם לסך כולל של 2/19בשנת  ₪ 519,515-ואשר הסתכמו ב שונים

מעבר לתקציבי הפעולה  ₪ 152,111הוציאה העירייה סך של  2/19 מבדיקת הביקורת עולה כי במהלך שנת .1

 שאושרו להחזר על ידי משרד הרווחה. 

העירייה, הוגשו לאחר שכבר בוצעה החריגה התקציבית מרבית הבקשות להגדלת תקציב אשר הוגשו על ידי  .9

 בפועל.

לא בוצעה בקשה להגדלת מועדונים לזקנים  1043430מבדיקת הביקורת עולה כי בנוגע לסעיף תקציבי  .1

 זהו הסעיף שבו החריגה התקציבית הגדולה ביותר. בעוד שתקציב במהלך השנה 
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  הערת הביקורת: 

הביקורת רואה לנכון לציין לחיוב את העובדה שהחשבת האגפית האמונה על הבקרה אחר התקציבים, ערכה 

ובשתיהן פנתה בבקשות להגדלת תקציב  19./13.1והשנייה ב 21.1.19במהלך השנה שתי בדיקות הראשונה ב

 לגורמים הרלוונטיים במשרד הרווחה, הגדלות אשר רובן הגדול אושר. 

 המלצות:

פיד על ביצוע מעקב ובקרה שוטפים אחר הניצול התקציבי בכל אחד מהסעיפים לכל אורך השנה להק יש .1

 . ולהקפיד לפנות למשרד הרווחה בבקשות להגדלת התקציב בטרם בוצעה ההוצאה המהווה חריגה

הרווחה, הן  משרדתקציבים המוקצים לעירייה על ידי להקפיד על ניצול מלוא ה לדעת הביקורת ישבנוסף  .2

מנת שניתן יהיה לספק באמצעותם שירות טוב ונרחב יותר והן על מנת לצמצם את ההוצאות בגינן על 

 . נושאת העירייה בתשלום באופן מלא

 

 תגובת האגף: 

 האומנה בחוק שינויים) קיים לא שכבר אומנה ס"עו לתקן מיועד שהיה אדם כח תקציב על מדובר :2ממצא 

 התקצוב מתן, הסעיף קיים היה לא כבר 2/11 וב  2/11 מ אויש לא התקן( , המשרד דרך האומנה מערך והפעלת

 . בפועל בוצע לא ולכן תקינה במתן לווה לא

 .צורך היה לא, בפועל ניצול פי על הוא הדיווח :3ממצא 

לעירייה עומדת הזכות לתקצב  -: מדובר בסעיפים להפעלת מרכז למניעת אלימות ומועדוני קשישים 4ממצא 

 אילו גם באופן עצמאי.סעיפים 

 רווחהשכר עובדי  5

 חישוב הזכאות לתקנים 5.1

"מעסיקתם של עובדי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות  :לתע"ס קובע 2.5 פרמס להוראה 1.2סעיף 

המקומיות הנה הרשות המקומית. שכרם משולם על ידי הרשויות המקומיות, כאשר משרד הרווחה 

מתשלומי שכר, תנאים נלווים ותנאים סוציאליים,  55%השתתפותו לרשו"מ והשירותים החברתיים מעביר 

כפוף למבנה הארגוני 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."

. בעירייה )כולל עובדים מינהליים(משכר עובדי הרווחה  59%משרד משתתף בשיעור ה כימההנחיות עולה 

פי מספר העובדים המועסקים -, עללעירייהמשרד הההתחשבנות עם המשרד מתנהלת על בסיס התקינה שאישר 

 תפקיד.  בפועל בתקינה האמורה ובהתאמה להסכמי השכר שנקבעו לכל 

 ."2..1"המשרד מקצה משרות על פי אמות המידה המפורסמות בהוראה  ,לתע"ס 2.5 פרלהוראה מס 2סעיף 

 ,משרד, המשקללת משתנים רביםבלהקצאת תקני כוח אדם  נוסחהובעת ק 1/.1.1-מ 11.2 פרהוראת תע"ס מס

 החורגיםאינטנסיביות הטיפול. תקנים ואקונומית ביישוב -התיקים בטיפול הרשות, נתוני רמה סוציו מספרכגון 

 . במלואם על ידי זו האחרונה ימומנולעירייה משרד ה קצההש מהמכסה
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פניה לשינוי תקן במחלקה תוגש על ידי הרשות המקומית למחוז "לתע"ס קובע כי  2.5 פרלהוראה מס 3סעיף 

שבתחום שיפוטו היא נמצאת, ע"ג טפסים המיועדים לכך... הטופס יוגש בשלושה העתקים... פנייה כנ"ל 

 ".כי המחלקהתוגש למחוז בהתאם לצור

 סוגי תקנים: שניישנם 

 .הוא משתתף שכרם לעירייה ושבעלויות הרווחה תקנים שאישר משרד - תקנים ייעודיים  .1

 שכרם. משתתף בעלותהרווחה אינו עירוניים שמשרד ם תקני עובדי - תקנים עירוניים  .2

 :2/11- 2/11להלן פירוט התקנים אשר הוקצו לעיריית פתח תקווה על ידי משרד הרווחה בשנים 

תקנים  חודש שנה
 ייעודיים

 25./12 דצמבר 2/11

 113.32 דצמבר 2/19

 2/.111 ינואר 2/11

 123.92 יולי 2/11

 

על מנת להעריך שוויו שווי של כל תקן המוקצה לעירייה שונה בהתאם למשרה הספציפית, מתח הדרגות שלה. 

 של תקן במשך שנה חישבה הביקורת:

 שנתי של תקן בממוצעהחזר שווי =    לשנה  התקנים ההחזרים עבור כללסך 
 המאוישיםמספר התקנים                                

 :, שוויו של תקן במשך שנה עומד על סך של2/19ובמספרים לפי שנת 

 "חש 115,425=     //11,539,2
                                                                    1/3.1  

אחד הקריטריונים המשפיעים על היקף התקצוב ומספר התקנים לו זכאית הרשות הינו מספר התושבים כאמור, 

 .2/12מספר התושבים על פיו מחושבים התקנים המוקצבים לרווחה עודכן לאחרונה בשנת  ברשות. 

מנהל האגף נתונים הציג לפיה התקיימה פגישה של מנהל האגף עם המפקחת מטעם משרד הרווחה  11.1.11ביום 

איש והמעודכן  ///,213בדבר הפער בין הנתון בדבר אוכלוסיית העיר לפיו מחושב התקצוב לעירייה העומד על 

 ///,/3איש. פער של כמעט  /211,31אשר עמד על  31.3.11, לבין אוכלוסיית העיר בפועל נכון ליום 2/12לשנת 

 איש. 

במדד האשכולות  1העיר מדורגת  איש. 292,135 תקווה בפועל עלעמדה אוכלוסיית פתח  2/19שנת נכון ל

 החברתיים כלכליים. 

 תבסקירות שנתיות שפרסם, ושכותרתן "מבחר נתונים על אוכלוסיי הרווחה משרדשהציג  סטטיסטייםמנתונים 

 באופן משמעותי מצבת העובדים הייעודיים גדלההיעד של המשרד ועל תקציבו", עולה כי בשנים האחרונות 

מעלה כי במהלך  2/13לנתונים שהוצגו בשנת  5//2ברשויות בארץ. השוואה בין הנתונים שפרסם המשרד בשנת 

מחוז ת"א והמרכז בלבד. לתקנים חדשים  155, מתוכם 115-ב משרדארבע שנים גדל מספר התקנים בהם הכיר ה

 תקנים.  13התווספו למחוז המרכז עוד  2/11בשנת 
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 ממצאי הביקורת:

 עולה, נוספות גדולות בערים והעירוניים הייעודיים התקנים ובמספר האוכלוסייה גודל בנתוני בהתחשב .1

 .לה המגיע הייעודיים התקנים מספר משרד הרווחה ידי על מוקצה לא שלעירייה חשש

 הוראת לפי לעירייה המוקנית הזכות את למרות הגידול המשמעותי באוכלוסיית העיר לא מימש האגף  .2

, למעט הפנייה בעל פה למפקחת של מנהל תקנים להגדלת בבקשהלמשרד הרווחה  לפנות 2.5 מספר "סתע

 האגף במהלך פגישת עבודה. יצויין כי גם פנייה זו נעשתה כבר לפני כשנתיים. 

חה לרשות העירייה הרי שבין שנת במקום שתוגדל מצבת התקנים אשר מעמיד משרד הרוו יתירה מזאת, .3

 1.59ירידה של  113.32-ל 25./12ירדה מצבת התקנים המאושרת לעיריית פתח תקווה מ 2/19לשנת  2/11

בות , בעק111הועמד מספר התקנים על  2/11יצויין כי במהלך שנת . ₪ ///,1/9-תקנים בשווי מוערך של כ

 "ס לטיפול באוטיסטים על ידי המשרד.הוספת תקני עו

 הערת הביקורת: 

מקצה בעלות מספר תושבים דומה ומדד סוציואקונומי זהה לשל פתח תקווה, גדולות ערים להביקורת תציין כי 

העירייה  , ראוי לציין כי כפי שיוצג בהמשךמזה שניתן לפתח תקווה.  %/2-וה בכמספר תקנים הגב משרד הרווחה

אינה מממשת את מלוא התקנים המוקצים לה על ידי המשרד וזו כנראה אחת הסיבות לכך שלא ביקשו הגדלת 

 . מאוישיםהתקנים, כאשר הקיימים אינם 

 :ההמלצ

לדעת הביקורת ראוי כי ייעשו פניות מסודרות בכתב למשרד הרווחה בבקשה להגדלת מספר התקנים 

 יש את כל מצבת התקנים המאושרת ע"י משרד הרווחה., וכן תדאג לאיהמוקצים לעירייה

 הערת הביקורת: 

פנייה רשמית  13.12.11הביקורת מציינת לחיוב כי המלצתה התקבלה ולאחר פנייתה למנהל האגף, נשלחה ביום 

 למשרד הרווחה בבקשה להגדלת תקנים. 

 איוש תקנים ייעודיים   5.2

ייעודיים כל שנה. הקצאת התקן משמעותה שבאם העירייה תאייש כאמור משרד הרווחה מקצה לעירייה תקנים 

ים הייעודיים . להלן מספר התקנ59%את התקן היא תהיה זכאית להשתתפות המשרד בשכר העובד בשיעור של 

 בפועל והפער ביניהם: שואשר הוקצו לעירייה, מספר התקנים שאוי

 חודש  שנה
 תקנים ייעודים

 פער איוש בפועל תקן
 5.52 1/3.1 113.32 דצמבר  2/19

2/11 

 

 

 51./2 55.21 2/.111 ינואר 
 21.52 51.31 1/.111 פברואר

 1.51 1/5.21 2/.111 מרץ
 11.21 1/1.21 122.92 אפריל
 91./1 1/.113 123.92 מאי
 12.55 99./11 123.92 יוני
 11.29 112.25 123.92 יולי 

 



12 

 

 אילו תקנים ייעודיים לא אויישו על ידי העירייה: 2/19בדקה בנוגע לחודש דצמבר הביקורת 

 תיאור המשרה
מספר 
משרה 
 במשרד

מאושר  %
לפי תקן 
 המשרד

משרה  %
מאויישת 
 בעירייה

 פער

 19% %/1 59% //251 מרכז מניעת אלימות

 29% 29% %/9 //1/15 עו"ס לטיפול נפגעי סם

 1% 15% 11% //1/91 עו"ס )חינוך מיוחד(
 59% %/ 59% //12/1 ק.עליה עובד שכונתי

 %//1 %/ %//1 //13/1 עוזר למנהל המחלקה

 59% %/ 59% //211 עו"ס משפחה )כוללני(

 %/1 %/ %/1 //221 עו"ס משפחה )כוללני(

 %/1 %/1 %/9 //15 מרכז וועדות החלטה

 9% %/ 9% //311 עו"ס לזקן )ק.עליה(
 %//1 %/ %//1 //1//1 מזכירה

 59% %/ 59% //111 )כוללני(עו"ס משפחה 

 9% %/9 99% //121 עו"ס משפחה )כוללני(

 %/1 %/ %/1 //115 עו"ס משפחה )כוללני(

 %/2 99% 59% //2/1 עו"ס משפחה )ק.עליה(

 19% %/ 19% ///1 מדריך ראש צוות
 %/1 %/ %/1 //95 מרכז חוק ביטוח סיעוד

 19% %/1 29% //291 עו"ס משפחה )ק.עליה(

 9% %/3 39% //3/3 לזקןעו"ס 

 25% 1% 39% //395 עו"ס לזקן

 39% 29% %/1 ////1 עו"ס קהילה

 2% %/ 2% //1/3 עו"ס קהילה

 29% 29% %/9 //5/1 עובד שכונתי)ק.עליה(

 %/1 39% 19% //12/2 מזכירה

 %//1 %/ %//1 //11/1 פקיד קבלת קהל

 %/9 %/ %/9 //3/5 עו"ס משפחה )כוללני(

 2... 4.14 14.1 תקניםסה"כ 

 ממצאי הביקורת:

תקנים  11-כ מאוישיםהעירייה אינה מאיישת את מלוא התקנים המוקצים לה על ידי המשרד ובממוצע לא  .1

בשנה משום  ₪מיליון  1.1בחודש ומעל  ₪אלף  139-בכל חודש. המשמעות היא הפסד כספי בשווי של כ

זאת על אף שהעירייה מעסיקה עובדים . כמאוישיםשהדיווח לא נעשה באופן תקין והתקנים לא דווחו 

 מהתקנים המוקצים לעירייה.  12%-יצויין כי מדובר בכ בתקנים עירוניים מקבילים במימון מלא. 

המוצגות בטבלה לעיל אשר ממומנות על ידי המשרד לא המשרות  21מבדיקת הביקורת עולה כי מתוך  .2

תקנים אויישו  1.13המהוות  נוספות משרות 13-תקנים וב 5.15משרות המהוות  13איישה העירייה כלל 

 . תקנים 2.29באופן חלקי ובהיקף של המשרות 

ון עירוני למרות קיומם של תקנים לא מאוישים במימון משרד הרווחה מדווחת העירייה על תקנים במימ .3

, למרות קיומו של תקן במימון משרד הרווחה לעוזר למנהל המחלקהמלא בתפקידים זהים. כך למשל: 

במימון  תקנים 2.59למרות קיומם של  .התקן לא אויש ובמקומו דווח על תקן זהה במימון מלא של העירייה

תקנים במימון מלא של  1.1משרד הרווחה לעו"ס משפחה )כוללני( התקנים לא אוישו ובמקביל דווחו 

 העירייה.
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  הערת הביקורת:

העירייה מממנת מכספה באופן מלא תקנים  , בשל דיווח לא תקיןכיהמשמעות של הממצאים לעיל הינה 

, כלומר לא מתקיימת בקרה ניהולית נאותה עירוניים אשר ניתן היה לקבל בגינם מימון על ידי משרד הרווחה

 .אחר הדיווח למשרד הרווחה

כי איוש מלא ומיטבי של התקנים המוקצים לעירייה על ידי משרד הרווחה, מלבד העובדה כי ראוי לציין, עוד 

יחסוך לעירייה עלויות שכר של עובדים, הרי שבאותם סכומים המושקעים כיום על ידי העירייה ניתן היה לספק 

 מענה רחב ומקיף יותר לאוכלוסייה הנזקקת בעיר. 

 :ההמלצ

שוטפת, ברמה חודשית, אחר הדיווחים המועברים למשרד הרווחה ולפעול  ניהולית ום בקרההקפיד על קייש ל

 . למיצוי התקנים המוקצים לעירייה על ידי המשרד

 אי הכרה במלוא עלות התקנים הייעודיים  5.3

בנוגע למשרד  האגףהשתתפות המשרד בעלויות השכר בגין התקנים הייעודיים מותנית בדיווח חודשי של 

  .םהמרכיבי השכר של שינויים בכל אחדלעובדים המאיישים את התקנים ובנוגע ל

מעבירות למשרד מדי חודש נתונים על אודות מצבת העובדים בתקנים ייעודיים באמצעות  המחלקהעובדות 

 טפסים ידניים. 

 . ₪ //551,1סך של  2/19 בחודש דצמברמהמשרד  דיים בגינם התקבלתקנים ייעו 1/3כאמור, העירייה איישה 

 . ₪מיליון  12בתחשיב שנתי מדובר על סך של כ 

במסגרת הדיווח על איוש עובדים באגף לשירותים חברתיים.  152 –שילמה העירייה שכר ל  2/19בחודש דצמבר 

 עובדים.  131דיווחה העירייה )בחלקיות משרה שונה( על  2/19התקנים בחודש דצמבר 

 ממצאי הביקורת:

כי אין תיעוד לביצוע בקרה תקופתית במינהל על נכונות נתוני כלל העובדים בתקנים הייעודיים נמצא  .1

 )להבדיל מעדכוני נתונים(.

עובדים  13העובדים בגינם דווח הינם ברי השוואה שכן נמצאו  131מתוך  129מבדיקת הביקורת עולה כי רק  .2

מדובר  ואינם מקבלים שכר מהעירייה.אשר מדווחים למשרד הרווחה אולם בפועל סיימו את העסקתם 

  למשרד הרווחה.  לא נכוןבהעברת דיווח 

לא קיים ממשק עבודה מסודר בין האגף למשאבי אנוש ושכר בעירייה, המבטיח כי האגף יעודכן לגבי  .3

שינויים בהשכלה, בדרגה וכדומה של העובדים, ביציאות לחופשת לידה, בסיום העסקה וכדומה באופן 

 אשר יבטיח מהימנות ונאותות הדיווחים המועברים על ידי האגף למשרד הרווחה. מסודר ועקבי 

 וטיוב בדיקת לשם והדרושים הרלוונטיים הנתוניםדוח מסודר ממערכות השכר הכולל את כל  לא הופק .1

, עברה העירייה 2/12מאז חודש דצמבר  ,. על פי הנמסר לביקורתהרווחה למשרד המדווחים הנתונים

 ומאז לא נערכה בדיקה כי נתוני השכר המדווחים למשרד נכונים. רכת שכר חדשה )חילן(,לעבודה על מע
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אין נהלי עבודה מסודרים המגדירים מהם תהליכי העבודה אשר יש לבצע מדי חודש על מנת להבטיח  .9

המוקצים  מהימנות, נאותות ושלמות הדיווחים למשרד הרווחה, באופן אשר יביא לניצול מיטבי של התקנים

 לעירייה. 

  הערת הביקורת:

הביקורת תציין כי דוח מפורט ממערכת השכר של העירייה הכולל את הנתונים הרלוונטיים והדרושים לשם 

 בדיקת וטיוב הנתונים המדווחים למשרד הרווחה הופק רק לאחר התערבות הביקורת וסיועה. 

 הליקויים האמורים תוקנו.  ,הנמסר לביקורתהביקורת כי הרשימה הועברה לרכזת ועל פי עוד תציין 

 המלצות:

 ושלמות נאותות, מהימנותיש לקבוע נהלי עבודה מסודרים אשר יסייעו ביישום הוראות התע"ס ויבטיחו  .1

 . לעירייה המוקצים התקנים של מיטבי לניצול יביא אשר באופן, הרווחה למשרד הדיווחים

להנהלת האגף ואשר יאפשרו לוודא כי פערים באיוש תקנים יש לקבוע דוחות בקרה חודשיים אשר יועברו  .2

 . כפי שהיה עד כה ודיווחים שגויים לא ייגררו במשך שנים

הביקורת ממליצה כי יוקצו רפרנטים ייעודיים לאגף במחלקות משאבי אנוש ושכר, לשם סיוע בקיום  .3

 . הבקרה אחר נאותות שלמות ומהימנות הדיווחים למשרד הרווחה

בגין שהתקבלו  התקבוליםבין  1הביקורת השוואהמשמעות הדיווחים הלא תקינים, ערכה לשם המחשת 

מעלות  %59לבין ( F)עמודה  12/2/19חודש  תקנים( בדיווחי 91./3) עובדים 11 השתתפות משרד הרווחה עבור

 :(Eהשכר המאושרת ע"י משרד הרווחה )עמודה 

 "דמס
(A) 
 

 
אחוז משרה 
מאושר ע"י 
משרד הרווחה 

 ומדווח
(B) 

עלות מעביד 
כוללת לרשות 

בהתאם 
 לאחוזי משרה

(C) 

עלות 
מעביד 
מדווח 

למשרד 
הרווחה 

לפי אחוז 
 משרה

(D) 

הסכום שהיה 
אמור להתקבל 

מעלות  55%בגין 
השכר המאושרת 
ע"י משרד 

 הרווחה 
(E) 

השתתפות 
 המשרד

(F) 

הפרש בין הסכום 
שהיה אמור 
להתקבל לסכום 
שנתקבל בפועל 

 הרווחהממשרד 
(G) 

1 80 ₪ 11,234 
₪ 

11,234 ₪ 8,426 ₪ 3,912 ₪ 4,514 

2 99 ₪ 11,965 
₪ 

11,845 ₪ 8,884 ₪ 6,360 ₪ 2,524 
3 70 ₪ 9,823 ₪ 6,876 ₪ 5,157 ₪ 4,507 ₪ 650 
4 70 ₪ 7,408 ₪ 6,823 ₪ 5,118 ₪ 4,334 ₪ 784 
5 45 ₪ 13,292 ₪ 7,037 ₪ 5,278 ₪ 4,751 ₪ 527 
6 35 ₪ 4,668 ₪ 4,668 ₪ 3,501 ₪ 3,502 - ₪ 1 

                                                      

 

 

 הטבלה לעיל והתחשיבים המפורטים בה, הוכנו ככלי עבודה ע"י הביקורת כאומדן לבחינת סבירות התקבולים ממשרד הרווחה. 1
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 "דמס
(A) 
 

 
אחוז משרה 
מאושר ע"י 
משרד הרווחה 

 ומדווח
(B) 

עלות מעביד 
כוללת לרשות 

בהתאם 
 לאחוזי משרה

(C) 

עלות 
מעביד 
מדווח 

למשרד 
הרווחה 

לפי אחוז 
 משרה

(D) 

הסכום שהיה 
אמור להתקבל 

מעלות  55%בגין 
השכר המאושרת 
ע"י משרד 

 הרווחה 
(E) 

השתתפות 
 המשרד

(F) 

הפרש בין הסכום 
שהיה אמור 
להתקבל לסכום 
שנתקבל בפועל 

 הרווחהממשרד 
(G) 

7 75 ₪ 10,864 
₪ 

10,864 ₪ 8,148 ₪ 7,819 ₪ 329 

8 60 ₪ 12,735 
₪ 

10,612 ₪ 7,959 ₪ 6,499 ₪ 1,460 

9 85 ₪ 13,294 
₪ 

13,294 ₪ 9,970 ₪ 8,510 ₪ 1,460 

10 70 ₪ 20,808 
₪ 

16,184 ₪ 12,138 ₪ 7,279 ₪ 4,859 
11 75 ₪ 9,859 ₪ 9,859 ₪ 7,394 ₪ 7,514 - ₪ 120 

12 85 ₪ 20,612 
₪ 

20,612 ₪ 15,459 ₪ 9,208 ₪ 6,251 
13 50 ₪ 8,207 ₪ 8,207 ₪ 6,156 ₪ 4,887 ₪ 1,269 

14 100 ₪ 11,229 
₪ 

14,036 ₪ 10,527 ₪ 10,165 ₪ 362 
15 50 ₪ 6,625 ₪ 6,625 ₪ 4,969 ₪ 4,980 - ₪ 11 

16 90 ₪ 23,101 
₪ 

20,791 ₪ 15,593 ₪ 10,136 ₪ 5,457 

17 87 ₪ 15,536 
₪ 

13,516 ₪ 10,137 ₪ 8,973 ₪ 1,164 

18 70 ₪ 12,327 
₪ 

10,786 ₪ 8,090 ₪ 7,230 ₪ 860 

19 95 ₪ 21,017 
₪ 

22,185 ₪ 16,639 ₪ 9,880 ₪ 6,759 
20 35 ₪ 6,207 ₪ 4,345 ₪ 3,259 ₪ 3,573 - ₪ 314 

21 75 ₪ 19,127 
₪ 

19,127 ₪ 14,345 ₪ 7,842 ₪ 6,503 
22 50 ₪ 11,061 ₪ 6,913 ₪ 5,185 ₪ 5,332 - ₪ 147 
23 75 ₪ 9,836 ₪ 9,221 ₪ 6,916 ₪ 7,469 - ₪ 553 

24 100 ₪ 16,165 
₪ 

16,165 ₪ 12,124 ₪ 10,310 ₪ 1,814 
25 70 ₪ 10,484 ₪ 9,785 ₪ 7,338 ₪ 7,177 ₪ 161 

26 75 ₪ 18,895 
₪ 

14,171 ₪ 10,628 ₪ 7,732 ₪ 2,896 

27 75 ₪ 19,793 
₪ 

18,556 ₪ 13,917 ₪ 7,954 ₪ 5,963 
28 75 ₪ 9,716 ₪ 7,287 ₪ 5,465 ₪ 5,003 ₪ 462 
29 50 ₪ 8,127 ₪ 6,773 ₪ 5,079 ₪ 4,995 ₪ 84 
30 70 ₪ 11,061 ₪ 9,678 ₪ 7,259 ₪ 6,993 ₪ 266 

31 75 ₪ 13,244 
₪ 

12,416 ₪ 9,312 ₪ 7,720 ₪ 1,592 
32 50 ₪ 6,964 ₪ 6,964 ₪ 5,223 ₪ 5,014 ₪ 209 
33 75 ₪ 10,028 ₪ 9,401 ₪ 7,051 ₪ 7,491 - ₪ 440 
34 65 ₪ 9,976 ₪ 6,484 ₪ 4,863 ₪ 4,399 ₪ 464 
35 70 ₪ 11,294 ₪ 9,882 ₪ 7,412 ₪ 7,024 ₪ 388 

36 100 ₪ 15,071 
₪ 

15,071 ₪ 11,303 ₪ 10,350 ₪ 953 
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 "דמס
(A) 
 

 
אחוז משרה 
מאושר ע"י 
משרד הרווחה 

 ומדווח
(B) 

עלות מעביד 
כוללת לרשות 

בהתאם 
 לאחוזי משרה

(C) 

עלות 
מעביד 
מדווח 

למשרד 
הרווחה 

לפי אחוז 
 משרה

(D) 

הסכום שהיה 
אמור להתקבל 

מעלות  55%בגין 
השכר המאושרת 
ע"י משרד 

 הרווחה 
(E) 

השתתפות 
 המשרד

(F) 

הפרש בין הסכום 
שהיה אמור 
להתקבל לסכום 
שנתקבל בפועל 

 הרווחהממשרד 
(G) 

37 75 ₪ 7,963 ₪ 7,466 ₪ 5,599 ₪ 4,679 ₪ 920 
38 50 ₪ 9,473 ₪ 9,473 ₪ 7,105 ₪ 5,108 ₪ 1,997 
39 5 ₪ 11,321 ₪ 666 ₪ 499 ₪ 512 - ₪ 13 

40 75 ₪ 10,710 
₪ 

10,040 ₪ 7,530 ₪ 3,679 ₪ 3,851 

41 48 ₪ 10,500 ₪ 6,632 ₪ 4,974 ₪ 4,967 ₪ 7 

42 75 ₪ 13,326 
₪ 

11,105 ₪ 8,329 ₪ 3,741 ₪ 4,588 
43 60 ₪ 8,602 ₪ 6,451 ₪ 4,838 ₪ 4,133 ₪ 705 

44 90 ₪ 15,574 
₪ 

14,017 ₪ 10,512 ₪ 4,493 ₪ 6,019 

 539,122 ₪ 30.54(*)   סה"כ
₪ 

474,146 ₪ 355,609 
₪ 

278,136 ₪ 77,473 

 )*( סה"כ מס' התקנים לפי אחוזי המשרה 

 ממצאי הביקורת:

 -כקיבלה העירייה סך של העובדים שנבדקו מ 11בגין , 2/19בחודש דצמבר כי  עולהמבדיקת הביקורת  .1

פחות משהייתה אמורה לקבל בגינם בהתאם לאחוז המשרה המדווח בגינם.  המשמעות הינה כי  ₪ 55,153

פחות בחודש משהיא אמורה לקבל בגין כל תקן. בחישוב שנתי המשמעות  ₪ 2915 -כ העירייה מקבלת סך של

כל התקנים  בגיןהמשולם על ידה בגין כל תקן וסכום פחות מה ₪ 1/1,/3 -כ הינה כי העירייה מקבלת

 . ₪מיליון  3.1-סך שנתי של כ המאוישים

 קליטת תהליכי על הפנימית הבקרה במסגרת הבדיקה בנושא "נאותות 2/19לשנת  11בדוח ביקורת מס'  .2

השכר" נמצאה עובדת אגף הרווחה אשר עלות שכרה הממומנת על ידי  ותשלומי נוכחות דיווחי, עובדים

המדובר בעובדת בלבד.  ₪ 1,153קבל בגינה ממשרד הרווחה עמד על והסכום שהת ₪ //19,9העירייה הייתה 

לפי הטבלה. ניתן לראות כי לא נעשה שינוי במתכונת הדיווח בגין העובדת ולא תוקנו ממצאי דוח  11מס' 

 הביקורת. 

 המלצות:

על מנת להבטיח קבלת  רכיבי השכר המדווחים למשרד הרווחהיש להקפיד על קיום בקרה נאותה אחר  .1

 .מלוא הסכומים המגיעים לעירייה כהשתתפות בשכר עובדי האגף

דוח בקרה חודשי אשר באמצעותו תבוצע השוואה בין תקבולי משרד הרווחה בפועל לבין אומדן  להגדיריש  .2

 .םהתקבולים הצפויי

  יש לפעול לתיקון ליקויים המועלים במסגרת דוחות הביקורת.  .3
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 קדמיתואר א 5.3.1

 תעודות על בהסתמך, אקדמי תואר לגמול הזכאים מהעובדים אחד לכל בשכר העירייה בעלות משתתף המשרד

 בינה זיקה שתהיה כך, ס"תע הוראת במסגרת הלימודים תכנית באישור התוספת את מתנה המשרד. רלוונטיות

 .העובד שמבצע התפקיד לבין

 ממצאי הביקורת:

עובדים אשר לפי דרגתם בעירייה הם בעלי תואר שני ואשר מדווחים למשרד  11נמצאו מבדיקת הביקורת  .1

 'א בנספחראה רשימת העובדים  הרווחה כבעלי תואר ראשון בלבד. 

עובדים אשר לפי דרגתם בעירייה הם בעלי תואר ראשון ואשר מדווחים למשרד  1מבדיקת הביקורת נמצאו  .2

 'ב בנספחעובדים ראה רשימת ההרווחה כבעלי תואר שני. 

 :ההמלצ

 . יש להקפיד על דיווח נכון של השכלת העובדים על מנת להבטיח קבלת החזרים בגינם ממשרד הרווחה

 דרגה 5.3.2

משרד הרווחה מעדכן את דירוגי שכר העובדים בהתאם לדיווחים המועברים אליו על ידי העירייה בעת קליטת 

העבודה של העובד, את התפקיד ואת הדרגה המשולמת לו על ידי העובד. בדיווחים יש לציין את מועד התחלת 

הקבוע למשרה  העירייה. כל דרגה מתעדכנת על ידי המשרד אחת לפרק זמן קבוע מראש בהתאם למתח הדרגות

 אליה משובץ העובד. 

הביקורת בדקה האם דרגת העובד כפי שמעודכנת לצורך השכר בעירייה תואמת לדרגה המדווחת למשרד 

 ה וכן האם העובד משובץ במשרה שמתח הדרגות בה תואם את דרגתו. חהרוו

 ממצאי הביקורת:

עובדים ברי השוואה( אשר  129עובדים )מתוך  15 נמצאו  2/19מבדיקת הביקורת עולה כי בחודש דצמבר  .1

רשימת העובדים  – 'ג נספחראה  הדרגה המדווחת בגינם למשרד הרווחה נמוכה מדרגתם בעירייה.

  עירייה ובמשרד.ב ודרגותיהם

נספח ראה הם מאיישים. שמשרה בעובדים אשר דרגתם גבוהה ממתח הדרגות  /1מבדיקת הביקורת נמצאו  .2

 רשימת העובדים  – 'ד

. איוש נכון עובדים אשר אינם ברף העליון של מתח המשרה אותה הם מאיישים 1מבדיקת הביקורת נמצאו  .3

 רשימת העובדים  - 'ה נספחראה  התקנים האמורים.יאפשר למצות את ההכנסות ממשרד הרווחה בגין 
 

 :ההמלצ

את יש להקפיד על דיווח נכון של דרגת העובדים וכן על איוש התקנים בהתאם למתח הדרגות על מנת להבטיח 

 . ממשרד הרווחה מיקסום ההחזרים המתקבלים

 גמול השתלמות 5.3.3

 שדווח לאחר רק מהמשרד מועבר הסכום. לכך הזכאים לעובדים השתלמות גמול תוספת בעלות משתתף המשרד

 .בגמול המזכות התעודות כל בצירוף, כך על לו
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האם ישנם עובדים אשר בגינם מדווחת העירייה על אחוז גמולים  2/19הביקורת בדקה בדיווחי חודש דצמבר 

 נמוך מזה שהיא משלמת בפועל. 

 ממצאי הביקורת:

עובדים אשר בגינם מדווחת העירייה על אחוז גמולים נמוך מזה שהיא משלמת  1מבדיקת הביקורת נמצאו 

         בפועל. להלן רשימת העובדים:

            

       

 

 

 

 :ההמלצ

על איוש התקנים בהתאם למתח הדרגות על מנת להבטיח יש להקפיד על דיווח נכון של דרגת העובדים וכן 

 . מיקסום ההחזרים המתקבלים ממשרד הרווחה

 אחזקת רכב 5.3.4

 משרות המאיישים לעובדים" רק רכב אחזקת תוספת חודש מדי ישלם המשרד, ס"לתע 1.2 מספר הוראה לפי

 [".זכאות עובדי] ז"ועו ס"עו

 תקין ונמצא נבדק : 

מבדיקת הביקורת עולה כי בגין כל העובדים המדווחים במשרות עו"ס ועו"ז מקבלת העירייה החזר עבור אחזקת 

 רכב. 

 נסיעות 5.3.5

 אחיד בסכום גלובלי באופן" נסיעות של קבועה בקצובה הייעודיים מהעובדים אחד כל עבור משתתף המשרד

 (.  המשרד בלשכות אדם כוח ענף מראש מכתב לפי" )חודשי חופשי עלות: דהיינו לכולם

 נבדק ונמצא תקין:

 מבדיקת הביקורת עולה כי בגין כל העובדים המדווחים מקבלת העירייה החזר עבור נסיעות. 

 שעות נוספות ..5.3

 מהעובדים אחד כל עבור נוספות שעות בגין גלובאלי חודשי תשלום מעביר המשרדבהתאם להוראות התע"ס 

 לחלקיות כפוף התעריף. בפועל הנוספות השעות ביצוע על למשרד המינהל בדיווח צורך ללא, הסוציאליים

 תישא בהפרש - המשרד שקבע לאלו מעבר נוספות שעות עבור משלמת שהעירייה במידה. העובד של המשרה

  .בלבד העירייה

 

 מס"ד
אחוז התוספת 

המשולם 
 בפועל

מדווח האחוז 
 למשרד הרווחה

1 7.2 2 

2 3.6 2 

3 10.8 5 

4 10.8 8 
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 נבדק ונמצא תקין 

 מקבלים שעות נוספות מהמשרדבגינם מדווח למשרד הרווחה הביקורת בדקה האם כל העובדים הסוציאליים 

ונמצא כי כל העו"סים מקבלים שעות נוספות וכי אלו אשר אינם מקבלים שייכים לדרוג המנהלי או שאינם 

 עוס"ים. 

 שעות כוננות  5.3.5

 . 2סעד פקידי של מתפקידם חלק הוא כוננות שעות ביצוע"ס, התע לפי

העירייה.  לדיווחי בהתאםכוננות וקריאות פתע,  שעותעלויות  בגין עירייהה בהוצאות משתתף הרווחה משרד

שעה לכל שעת  2/3, כוננות אחת שקולה לשמונה שעות עבודה, ומשולמת לפי ערך של הרווחה משרדלפי הנחיות 

 . (11%) כוננות

 תהא כדלקמן:בהוצאות הכוננות  השתתפותוקבע כי הרווחה  משרד 

  לחודש כוננויות ארבעעד  -, חוק הגנה על חוסים, טיפול בבעלי מוגבלות שכלית( דיןפקידי סעד )חוק סדרי ,

 . חודשיות שעות 32 עד הכול ובסך

 שעות  51עד  הכל ובסךכוננויות בחודש,  12 עד - /151-ך"תש(, והשגחה טיפול) הנוער חוק לפיסעד  פקידי

 חודשיות. 

 . העירייהבגין שעות אלה יועבר רק על סמך דיווח פרטני של  הסכוםעוד נקבע 

 , דיווחה העירייה על:2/19מבדיקת הביקורת נמצא כי על פי דוח מצבת עובדים לחודש דצמבר 

 זכאות מצטברת לשעות כוננות מספר עובדים סוג 
 //1 29 פקידי סעד

 152 5 הנוער חוק לפיסעד  פקידי
 1452 32 סה"כ

 (. 11%) 2/3( ועבור חלקן %//1העירייה משלמת עבור  חלק משעות הכוננות תעריף מלא )

עובדים  3, מתוכם מעובדי האגף לשירותים חברתיים תשלום בגין תוספת כוננות 29קיבלו  2/19בחודש דצמבר 

 . בדירוג מנהלי בגינם לא זכאית העירייה  להחזר

 :העובדים בגינם היא זכאית להחזר 22-ל התשלומים ששולמו על ידי העירייהלהלן ריכוז 

שעות  
1//% 

דווח למשרד  סה"כ 11%שעות 
 הרווחה

 ההפרש

 1.. 331 1.. 912.23 155.55 מס' שעות
 35,124 11,1.5 45,1.5 11,525 21,119 סה"כ שולם

 5.1,.1 5,555 .25,145 14,145 13,111 55%ההחזר המגיע בגובה 

                                                      

 

 

 .  ס"לתע 11.22 מספר להוראה 3 וסעיף ס"לתע 3.21 מספר להוראה 3 סעיף:  דוגמאות 2



2/ 

 

 ממצאי הביקורת:

תשלום עבור כוננות  2/19מעובדי האגף אשר קיבלו בחודש דצמבר  22מבדיקת הביקורת עולה כי מתוך  .1

ראה ואשר העירייה הייתה זכאית לקבלת החזר בגינם, דווח רכיב זה למשרד הרווחה רק בגין שלושה מהם. 

  .רשימת העובדים שקיבלו שכר בגין כוננות – 'ונספח 

עוד נמצא מבדיקת הביקורת כי דווח שלא כדין למשרד הרווחה בגין שתי עובדות נוספות על רכיב כוננות  .2

פירוט  –' זנספח  ראה. 2/19בגינו לא קיבלו תשלום. אחת מהן בכלל הייתה בחופשת לידה כבר מאוקטובר 

  העובדות והדיווח לגביהן.

אינן מבצעות שעות כוננות ולפיכך ם עות כוננות אולעשר עובדות נוספות אשר זכאיות לקבלת תשלום בגין ש .3

 אינן מקבלות רכיב זה.  

שבוצע על ידה בחודש  ₪ 39,121מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה לא דיווחה על תשלום כוננות בסך של  .1

 -בחישוב שנתי מדובר על הפסד מוערך של כ.  ₪ /15,95וכתוצאה הפסידה החזר כספי בסך  2/19דצמבר 

235,141 ₪.  

ך העירייה אינה זכאית בנוסף, שלושה עובדים מקבלים תוספת כוננות אף שאינם עובדים סוציאליים ולפיכ .9

  .שעות כוננות /1 2/19. שלושת העובדים קיבלו ביחד בחודש דצמבר להחזר בגינם

 :ההמלצ

העירייה, כדי שניתן יהיה יש להקפיד על דיווח נכון ומלא של רכיב הכוננות בהתאם למשולם בפועל על ידי 

 . לקבל החזר מלא בגין רכיב שכר זה ממשרד הרווחה

 ות פתעקריא 5.3.4

עובד אשר אינו זכאי לכוננויות, שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא לפתע לחזור למקום עבודתו אחרי 

 . הפסקה של שעה אחת לפחות, מקבל תשלום בעד השעות הנוספות בהן עבד

שעה לכל  1 1/3שעות עבודה, ומשולמת לפי ערך של  לשלושאחת שקולה  קריאת פתע, 1.2 לפי הוראת תע"ס

 תהא כדלקמן: ת הפתעוקריאבהוצאות  השתתפותוקבע כי הרווחה  משרד  . (133%) שעת כוננות

עד שתי קריאות פתע  -, חוק הגנה על חוסים, טיפול בבעלי מוגבלות שכלית( דיןפקידי סעד )חוק סדרי  .1

 . חודשיות שעות 1 עד הכול ובסך בחודש, 

 3עד  הכל ובסךבחודש,  קריאת פתע אחת עד - /151-ך"תש(, והשגחה טיפול) הנוער חוק לפיסעד  פקידי .2

 שעות חודשיות. 

 .פתע קריאת בגין תשלום העירייה ידי לא שולם על 2115במהלך שנת 

 ממצאי הביקורת:

 אחת.עבור עובדת  בגין קריאת פתע שלא כדיןדווח  2/19מבדיקת הביקורת עולה כי בחודש דצמבר 

 מעונות ..5.3

 חברתיים לשירותים המחלקות עובדי שכר במימון הממשלה השתתפות" בנושא, ס"לתע 1.2 מספר הוראה לפי

 המקומית ברשות ס"עו של משרה ת/המאייש ת/עובד לכל לחודש סכום" המשרד ישלם", המקומיות ברשויות

 מעודכנים הסכומים. 9 גיל עד לילד אם/אב שהנו ת/אחר ת/עובד לכל לחודש סכום(. 12 גיל עד לילד אם/אב)

 (".התשלום מקבלת אינה זוגו ובת במידה זה לתשלום זכאי עובד) השכר הסכמי לפי אוטומטית
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 - 12-9 בגילאי ילד ועבור ח"ש 212 - השני הילד בעד, 311 ישולמו ראשון ילד בעד, 2/19 לינואר נכון, ס"התע לפי

 , כנגזרת מאחוז המשרה. ₪ 35

 הביקורת: ממצאי

  לא דווחה תוספת מעונות עבור שתי עובדות: 2/19הביקורת עולה כי בחודש דצמבר  מבדיקת

            

         

         

         

         

 

 :ההמלצ

להקפיד על דיווח נכון ומלא של רכיב המעונות בהתאם למשולם בפועל על ידי העירייה, כדי שניתן יהיה יש 

, ראוי לציין כי אף שמדובר בסכומים קטנים מדי חודש לקבל החזר מלא בגין רכיב שכר זה ממשרד הרווחה

ת משמעו כי ייתכן שלא הרי שהם מצטברים לכדי מאות שקלים לשנה בגין כל עובדת ואי הדיווח בגין התוספ

יתקבל תשלום בגין הילדים בגינם מגיעה התוספת משך שנים ארוכות. התוספת בגין ילד אחד עומדת על סך 

 . אלף ש"ח  לשנה 22-ל 14של  בין 

 החזרים בגין מושמי רווחה .

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

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

 סידור לילדים נזקקים במועדוניות, מעונות יום, משפחתונים ועוד. 

ש ינואר, מודיע משרד הרווחה לאגף על מכסת חודשי ההשמה במסגרות הטיפוליות אשר הוקצו מדי שנה בחוד

לעירייה, בחלוקה לתחומי הטיפול השונים )ילדים ונוער, קשישים, שיקום וכדומה(. בנוסף, במהלך השנה מעדכן 

-מטפל בכ האגףהמשרד, במידת הצורך, את כמות המכסות בהתאם לבקשות האגף, בכפוף לתקציב המשרד. 

 מושמים במסגרות השונות.  //29

)למעט  59% -הרווחה  משרד של וחלקו 29% הינו במוסדות הלקוחות של ההשמה בהוצאות העירייה של חלקה

(. התשלומים מועברים ישירות ממשרד הרווחה %//1אוטיסטים ששיעור השתתפות המשרד לגביהם הוא 

למוסד הזכאי לתשלום )נותן השירות( והמשרד מקזז מהתשלומים שהוא אמור להעביר לעירייה, את חלקה בגין 

 השמת מטופלים במסגרות השונות. 

תתפות עצמית מהמטופלים או מבני משפחותיהם, במקרים שנקבע תשלום כך, האגף גובה דמי השבנוסף ל

עובדות זכאות, כאשר כל  5-בעירייה מועסקות מנהלת מחלקת זכאות ו השתתפות עצמית בהוראת התע"ס.

עובדת זכאות אחראית על תחום או פלח אוכלוסייה מסויים ואמונה על חישוב הזכאות, קליטת טופסי ההשמה 

 ההשתתפות העצמית.וגביית תשלומי 

 

 סכום ת.ז     

XX 31./1 

ZZ 15.1 

 11./9 סה"כ
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 בפילוח לפי גורם משלם: השנתיות  להלן נתוני עלויות ההשמה

 שנה
השתתפות 

 עצמית
משרד 

 סה"כ עירייה הרווחה

2015 5,405,090 114,010,833 38,605,442 158,021,365 

2016* 5,143,681 130,260,802 44,325,940 179,730,423 

 .ללא נתוני דצמבר*

 הממוחשבותהמערכות  1..

 את לשכת הרווחה לצורך ביצוע השמות ובקרה עליהן הינן:  המשמשותהמערכות הממוחשבות 

המערכת המרכזית של משרד הרווחה, המרכזת מידע רב על מסגרות, על המושמים במסגרות ועל  -מס"ר  .1

 התשלומים למסגרות. המסגרות מפולחות לפי סוגי מסגרת ויחידות אחראיות.  

 לניהול מטופלים הכוללת את נתוניהם. מערכת  -נמ"ר  .2

כאשר מתבצעת השמה, יש לעדכן במערכת הגבייה הוראת קבע בגין מערכת גבייה,  –רווחה ארצית מערכת  .3

 השתתפות המושם/משפחתו.  

 הביקורת: ממצאי

הביקורת התרשמה כי רמת השליטה של עובדות האגף במערכות הממוחשבות נמוכה וכוללת ביצוע פעולות  .1

קבועות במסכים מסויימים בלבד. על פי הנמסר לביקורת בוצעו מעט הדרכות והעובדות היו שמחות לקבל 

יה אי היכולת הדרכות נוספות ותמיכה שוטפת בתפעול המערכות. אחד הדברים שחזרו בנוגע לכל המערכת ה

 להפיק דוחות שיסייעו בבקרה ומעקב שוטפים. 

 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי תבחן האפשרות להוציא את עובדות מנהל הזכאות להשתלמויות והדרכות בנוגע לשימוש 

במערכות הממוחשבות המשמשות לביצוע עבודתן, תוך מתן דגש על היכולת להפיק דוחות ולקיים בקרה 

 ומעקב שוטפים.
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 תהליך ההשמה 2..

 להלן תיאור תהליך ההשמות באמצעות מערכות המידע והטפסים הנלווים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבלת תיק מהעו"ס הכולל טופס החלטה על השמה למסגרת

החזרת התיק  

 לעו"ס להשלמות

 משלוח טופס תשובה + טופס הו"ק למטופל

 מילוי טופס השמה

 השמה חדשה

ההשתפות   בדיקת זכאות וחישוב דרגת

 העצמית

 בדיקה האם התיק כולל:

 טופס נתוני יסוד,-

 טופס פנייה והצהרה-

 אישורי הכנסה-

 עדכון השמה

 העברת טופס ההשמה לגורמים מאשרים:

 מנהל האגף-

 חשבת האגף-

 

העברת טופס ההשמה סרוק במייל 

 למשרד הרווחה

העברת טופס ההשמה למסגרת הקולטת  

 לחתימתה  

המסגרת הקולטת מעבירה את טופס  

 ההשמה הפיזי למשרד הרווחה  

אישור משרד  

הרווחה במערכת  

 מס"ר

 המשך טיפול ומעקב על ידי העו"ז הכולל:

 מעקב אחר תשלומי ההשתתפות העצמית-

 אחת לשנה טופס עוזב/נשאר-

 כן

 לא
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מילוי טופס השמה ואישורו הינו תהליך מורכב הכולל כאמור, קבלת אישורם של גורמים שונים באגף ובמשרד 

 הרווחה. בסוף התהליך נשלח כאמור טופס ההשמה למשרד הרווחה לצורך הזנת הנתונים וקליטתם במערכת. 

העירייה בגין שיעור משרד הרווחה מעביר ישירות למסגרת את סכום ההשתתפות עבור המושם, ומחייב את 

השתתפותה מתוך הסכום. על הרשות לוודא, כי לא מתבצעים תשלומי יתר בגין מטופלים שאינם מושמים יותר 

במסגרת מסיבות שונות, כגון, פטירה, עזיבת העיר, עזיבה למסגרת אחרת וכיו"ב. דוחות מערכת משרד הרווחה 

 פרטי המושמים והסכום שהועבר בגינם. )מערכת מס"ר( מופקים בתדירות חודשית והם כוללים את

 טופסי השמה שגויי קליטה באופנים הבאים:  אודותהמשרד מיידע את המינהל על 

 מדי תקופה. למינהל פסי ההשמה השגויים וט החזרת -

חריגות מסוגים  שכללו השמהה טופסי מפורטים בהם במערכת מס"רחודשיים המוצגים "דוחות שגויים"  -

    כן לא נקלטו במשרד. לו ,שונים

 פנייה במייל למנהלת הזכאות.  -

 //1,1, עולה כי הוצגו 2/19ינואר עד דצמבר עבור חודשים שהופקו ממערכת מס"ר שגויים" דוחות " מניתוח

  :2/19פעמים בשנת  /2-שגיאות.  להלן פילוח סוגי השגיאות שחזרו למעלה מ

 מהות השגיאה
מספר 

 הרשומות

 359 תאריך גמר התחייבות נמוך מתאריך עזיבה   

 162 השמה רציפה להשמה קיימת, ניתן להאריך התחייבות 

 118 לא נמצאה החלטה להשמה - 7390

 101 השמה לא קיימת   

 69 השמה במקביל אסורה  

 54 אין להאריך גמר התחייבות אם קיים תאריך עזיבה  

 44 התעריף אינו מתאים לגיל החוסה 

 42 חסר תאריך שינוי השתתפות    

 39 זהות אינה תקפה בנתוני יסוד.הקלד את הטופס המל 

 37 תקופת השמה שונה מתקופת הצו

 35 תאריך עזיבה קיים

 26 רשות לא תואמת בנתוני יסוד. 

 25 רטרו ללא מכתב לוועדת חריגים  

 23 תוקף תעריף במסגרת אינו חופף תוקף תעריף בהשמה

 21 בעקבות השינויים שהוקלדו גיל החוסה אינו מתאים 

 20 זהות לא במרשם  
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 ממצאי הביקורת:

לא נעשה שימוש בדוחות החריגים מהמס"ר לצורך בקרה שוטפת אחר ההשמות ומנהלת התחום אף לא  .1

ידעה כיצד להפיק אותם. על פי הנמסר לביקורת הטיפול בשגויים מתבצע כאשר טופס ההשמה/עדכון חוזר 

 לעירייה כשעל גביו הודעת השגיאה. 

צעות קיום נהלי וסדרי עבודה של מתאמות הזכאות, ראוי לציין כי חלק ניכר מהשגיאות ניתן היה למנוע באמ .2

כך למשל על פי הנמסר לביקורת ברוב המקרים בהם מתקבלת שגיאה של "השמה במקביל אסורה" או 

השמה רציפה להשמה קיימת", העובדת הסוציאלית ביקשה השמה חדשה בלי לציין בפני עובדת הזכאות 

צם בהארכה של השמה קיימת. עובדות הזכאות אינן כי יש לסגור את ההשמה הקודמת או כי מדובר בע

בודקות במערכת האם קיימת השמה קודמת, בדיקה פשוטה שהייתה יכולה לחסוך שגיאות קליטה רבות. 

 הדבר נכון גם לגבי בדיקה האם קיימת החלטה במערכת. 

 טפסי ההשמה.  אין הקפדה של מתאמות הזכאות על שינוי תאריך העדכון והבדיקה שבוצעו על ידן על גבי .3

  הערת הביקורת:

מעבודת מתאמות הזכאות אלא מאי  בהכרח אינן נובעות "השמה במקביל"יצויין כי חלק מהשגיאות, כגון 

 העברת טפסי ההשמה למשרד הרווחה על ידי המוסדות עצמם. 

עוד יצויין כי על פי הנמסר לביקורת החלה העירייה בהליך לרכישה והטמעה של מערכת ממוחשבת חדשה 

בפיתוח החברה לאוטומציה ובתמיכת משרד הרווחה ואשר תאפשר ביצוע ההשמות בהליך ממוחשב, הכולל 

ההשמות חתימות דיגיטליות של הגורמים המאשרים, שידור מיידי ומקוון של טופס ההשמה וקליטה של 

 והעדכונים בזמן אמת, תוך מתן חיווי מיידי במערכת על שגיאות. 

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי לאור ריבוי השגיאות בקליטת השמות ועדכונים הנובעים מהתנהלות העו"ס ירועננו  .1

 ההנחיות לעו"ס בדבר סדר הפעולות והבדיקות אותן עליהן לבצע בטרם העברת הטיפול לעובדות הזכאות. 

עוד ממליצה הביקורת כי עובדות הזכאות יונחו לבדוק סטטוס מצב קיים בטרם שיגור השמה חדשה או  .2

 עידכונה. 

 

 השתתפות עצמיתגביית  3..

עיקר המימון להשמה במוסדות מקורו במשרד הרווחה ובעירייה, אך בחלק מהמקרים נדרשת גם השתתפות 

 כספית של המטופל או של החייבים במזונותיו. 

על פי הגדרת התע"ס, אשר  )עובדת זכאות( ובד/ת מינהל וזכאותול בחישוב הזכאות מבוצע על ידי עהטיפ

לחישוב הזכאויות וסוגי העזרה השונים המגיעים ללקוחות, להעברתם לאישור הממונה, להסברת כללי  תאחראי

לבצע את ההחלטות המתקבלות  הכמו כן, עלי .זכאות ונהלי הפניה ללקוחות ולהדרכתם במימוש זכויותיהם

זכאות לערוך בדיקות ביחס להכנסות הלקוח ולמעמדו המשפחתי. בהתאם ת העל עובד .ולעקוב אחר הביצוע

זכאות לחשב ולקבוע את הסכומים והשיעורים להם זכאי הלקוח, בהתאם הלממצאי הבדיקות, על עובדת 

 .המחלקה, או מי שהוסמך על ידו להוראות משרד הרווחה ולהעביר את מסקנותיו לאישור מנהל/ת
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ברשויות  לתע"ס, שנושאה "הנחיות לגביית השתתפות הלקוחות בשירותי רווחה 1.21להוראה מס'  2סעיף 

 מקומיות" קובע באשר להעברת תשלומי ההשתתפות העצמית ממושמי הרווחה כדלהלן: 

יכים" )עבור סידורים לילדים, "עובד מינהל וזכאות ממלא שני עותקים של "טופס הרשאה לחיוב חשבון חנ

לנכים ולמפגרים(. .  או "טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להחזקת זקן בבית אבות/ דר רחוב" . . או טופס 

 הרשאה לחיוב חניכים/ אוטיסטים . . הכל לפי העניין.

 חלק א' של הטופס נשמר במחלקה לשירותים חברתיים עד לחתימה על ההוראה לחיוב חשבון. 

 עותקים.   2-מוסר למשלם הוראה לחיוב חשבון ואישור הבנק בהעובד 

המשלם חותם על טופס הוראה לחיוב החשבון בנוכחות עובד מינהל וזכאות, אחר כך פונה המשלם לסניף הבנק 

 בו מתנהל חשבונו ומוסר את ההוראה. סניף הבנק יחתום על החלק השלישי של עותקי הטופס וימסור למשלם.

 חלקה לשירותים חברתיים את העותק החתום על ידי סניף הבנק."המשלם מחזיר למ

 לתע"ס עולה כי יש להעביר את התשלומים ישירות לעירייה באמצעות הוראת קבע. 1.21כלומר, מהוראות סעיף 

הטיפול בהוראות הקבע בגין תשלומי ההשתתפות העצמית נעשה באמצעות מערכת ממוחשבת הנקראת "רווחה 

 פלת מלבד בהוראות הקבע גם בהפקת שוברים ממוחשבים. " המערכת מטתארצי

. הדוח מפרט מנהלת זכאות הרוווחה מקבלת מדי חודש רשימה של הוראות הקבע שחזרו בלא שבוצע תשלום

 . את סיבת החזרת הו"ק ואת השיוך לעובדת הזכאות המטפלת

 ממצאי הביקורת:

בניגוד להוראת התע"ס המחייבת גביית תשלומי ההשתתפות העצמית באמצעות הוראות קבע, העירייה  .1

 מאפשרת לשלם גם באמצעות שוברי תשלום וגם באמצעות שיקים מעותדים. 

מערכת רווחה ארצית אינה מאפשרת הקמת חיוב בגין השתתפות עצמית לתושב שאינו משלם באמצעות  .2

, חלק מהחיובים עבורם משלמים ק מהחיובים כלל אינם מוקמים במערכתהוראת קבע. כתוצאה מכך חל

התושבים באמצעות שוברים מוקמים במערכת תוך הקמת הוראת קבע פיקטיבית וביטולה כך שניתן יהיה 

  .להפיק שובר תשלום

אם יש שיק שמועד  –כאשר תושב מבקש לשלם בשיקים ישנן שתי דרכי פעולה בהן נוקטות עובדות הזכאות  .3

פרעונו עבר הן מפיקות שובר תשלום ושולחות את אחת מעובדות האגף לסניף הדואר הקרוב לשלם את 

השובר. אם השיקים מעותדים הם מועברים לחשבות לשמירה ואולם החיוב והזיכוי בגינם לא יעודכנו 

 במערכת.

אינם מסוגלים לשלם את תשלומי  על פי הנמסר לביקורת קיימים מצבים בהם תושבים מסרבים לשלם או .1

לא ניתן היה לקבל מידע בנוגע למטופלים שאינם משלמים כיוון שהמידע לגביהם ההשתתפות העצמית. 

   כאמור אינו מעודכן במערכת רווחה ארצית. 

ח המפרט את המטופלים שקיבלו "הביקורת לא הצליחה לקבל ממנהל הזכאות ו/או מחשבות האגף דו .9

הסכום אותו היו אמורים לשלם וכמה מתוכו שולם,  מהוייבו בתשלומי השתתפות עצמית, שירותי רווחה וחו

 בשום חתך זמן. 
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יתירה מזאת, על פי הנמסר לביקורת הנתונים במערכת רווחה ארצית אינם מעודכנים גם כאשר כבר מוזנים  .1

בהם החיובים ולא ניתן להסתמך עליהם לצרכי גבייה מהמטופלים שכן פעמים רבות לא מבוצע ביטול של 

באמצעות שיקים  הוראת הקבע מיד עם סיום השמה ולעיתים כאמור שולמו חובות בגין הוראות קבע שחזרו

 ולפיכך החיוב קיים במערכת אולם הסדרת התשלום בגינו אינה מעודכנת. 

אחר גביית תשלומי  עצמאי ועל פי שיטתה, על פי הנמסר לביקורת כל עובדת זכאות מנהלת מעקב .5

. ולא מנוהל כל מעקב מרכזי אחר הגבייה מכלל המושמים ההשתתפות העצמית של המושמים שבאחריותה

הביקורת נפגשה עם אחת מעובדות הזכאות ומצאה כי היא מנהלת את המעקב באמצעות קובץ כך למשל 

אקסל המיועד לשימושה האישי ולא ניתן לדלות ממנו נתונים ברורים לגבי תשלומי ההשתתפות העצמית, 

 מה גם שאין כל דרך לדעת מה רמת ותדירות העדכון המבוצע. 

הוראות קבע בסך  221, ממנו עולה כי 12/2/19בע שחזרו בחודש הביקורת קיבלה לידיה את דוח הוראות הק .1

חזרו בחודש זה. כאמור הדוח מציג פילוח לפי מחלקות )כל מחלקה נמצאת בטיפול  ₪ 55,151כספי כולל של 

. יצויין 35 – 23הוראות קבע שחזרו ובחמישה נוספים היו בין  59עו"ז אחרת( כאשר באחת המחלקות היו 

לביקורת עובדת הזכאות המסייעת למנהלת הזכאות ישבה מספר חודשים במהלך שנת כי על פי הנמסר 

וטיפלה בהסדרת הגבייה מלקוחות  הוראות קבע שחזרו 33 2/19בה היו בדצמבר  באחת המחלקות 2/11

טיפול בהוראות הקבע שחזרו. על פי דוח הוראות קבע חוזרות של חודש נובמבר שהוצג לביקורת המחלקה וב

 ה רק הוראת קבע אחת שחזרה ממחלקה זו. אכן היית

מערכת הרווחה ארצית המשמשת לגביית ההשתתפות העצמית מסורבלת מאוד, מחייבת עבודה במספר רב  .5

של מסכים שהמעבר ביניהם הוא באמצעות הקשת מספר המסך והמון הקלדה ידנית של נתונים אשר כבר 

ו פרטי המשלם נדרשת הקלדה מחדש של כתובתו. קיימים במערכת. כך למשל לצורך הפקת שובר שבו יופיע

יתירה מזאת הפירוט בדבר מהות התשלום אשר מודפס בהערה על גבי השובר אינו מופיע במערכת ולא ניתן 

 כל שובר. שולםלדעת בגין מה 

רישום שוברי התשלום והוראות הקבע בהנהלת החשבונות של העירייה מבוצע באופן מרוכז ובהתאם לסוג  ./1

 אינו משייך את התשלום לתושב המשלם. המטופל ו

מערכת הנהלת החשבונות של העירייה אינה מתעדת את החיובים לתושב אלא רק את התשלומים שנגבו  .11

 בפועל. 

 המלצות:

, מלבד העובדה שהדבר להקפיד על גביית תשלומי ההשתתפות העצמית באמצעות הוראת קבע בלבדיש  .1

מסודרת באמצעות הוראות קבע תאפשר קיום מעקב ובקרה מתחייב מהוראות התע"ס, הרי שגבייה 

 . נאותים אחר גביית תשלומי ההשתתפות העצמית באמצעות המערכת הממוחשבת

ניתן להסדיר נוהל אשר ייקבע מנגנון לאישור ניהולי חריג המאפשר תשלום שלא לדעת הביקורת  .2

 . וטיפול במקרים חריגים באמצעות הוראת קבע

הן של שייתקיים מעקב מרכזי מסודר אחר גביית תשלומי ההשתתפות העצמית לדעת הביקורת ראוי  .3

 מנהלת תחום הזכאות והן של החשבת. 

הביקורת ממליצה כי רישום החיובים והתשלומים בגין השתתפות עצמית ישויך לכרטיס התושב בעירייה  .4

 ולא יירשם כפי שנעשה כיום בנפרד וללא זיהוי התושב המשלם. 
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 תגובת האגף: 

 .משתנה קבע הוראת באמצעות גביה לבצע מסוגלת אינה/מאפשרת אינה הקיימת המיחשוב מערכת :1המלצה 

 .מבוצע הביקורת הערת לאור :2המלצה 

 .מבוצע הביקורת הערת לאור  :3המלצה 

 פונה. בתיק נראות יש :4המלצה 

 :2/11-ו 2/19להלן נתוני ההשתתפות העצמית וגבייתה בשנים 

  2015 2016 

 5,143,681 5,405,090 חיוב בגין השתתפות עצמית

 4,831,695 5,212,142 גבייה בפועל

 311,986 192,948 יתרה לגבייה

שנים אחורה( והמחלקה   5נעשה על ידי העירייה מבצע לגביית חובות עבר )עד  2/19חשוב לציין כי במהלך שנת 

במערכת רווחה ארצית, כך שסביר להניח שנתוני המשפטית הוציאה מכתבי התראה לכל מי שהופיע כחייב 

, כאשר המשמעות הינה כי ההפרש בין החיוב כוללים גם תשלומים בגין חובות עבר 2/19-2/11הגבייה בפועל של 

 . גבוה יותר מהיתרה המופיעה בטבלה 2/19-2/11בגין השתתפות עצמית לבין הגבייה בפועל בגין השנים 

 ממצאי הביקורת:

כחצי מיליון ש"ח מבדיקת הביקורת נמצא כי העירייה לא גבתה תשלומים בגין השתתפות עצמית בסך של 

 .2/11- 2/19בשנים 

 תגובת האגף: 

נעשו מספר פניות של מנהל האגף ליועמ"שית של העירייה על מנת לקבל התייחסות   2/19מינואר : 1ממצא 

  למדיניות אכיפה עכשווית. הפניות נותרו ללא תגובה.לאופן הטיפול הן בנוגע לחובות עבר והן בנוגע 

 והמלצות ממצאים סיכום 5

ממצאי הביקורת עולה תמונה לפיה תהליכי העבודה והבקרה אחר ההתחשבנות הכספית מול משרד הרווחה מ

 אינם מבוצעים באופן מיטבי, הממקסם את הכנסות העירייה. 

שיטתי ומתוכנן ומראש ולא באופן בו היא מבוצעת  הביקורת ממליצה כי הבקרה התקציבית תבוצע באופן .1

כיום, כאשר בדיקת התקציבים מבוצעת לאחר שכבר בוצעו חריגות ולעיתים משמעותיות ממסגרת 

 התקציב המאושרת. 

בהינתן שמשרד הרווחה מאשר בדרך כלל הגדלה רטרואקטיבית של התקציבים  םחשוב לזכור כי ג

המאושרים על ידו, הגדלות התקציב מהוות גם הגדלה של התקציב המוקצה לפעילויות השונות על ידי 

כן כי היקפי החריגות אשר לא ( ו59%-העירייה )אישור המשרד משמעו כאמור השתתפות בשיעור של כ

החריגות הלא מאושרות אותן מימנה  2/19מהווים מימון מלא של העירייה )בשנת  אושרו על ידי המשרד

 (. ₪העירייה במלואן הסתכמו בסך של יותר מחצי מיליון 
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בתחום השכר רואה הביקורת לנכון לציין כי נעשתה ונעשית על ידי האגף עבודה שוטפת שמטרתה טיוב 

מון הכספי לו זכאית העירייה בגין עובדי האגף. הדיווחים המועברים למשרד הרווחה ומימוש מלוא המי

בגין השכר המשולם על  ₪מיליון  1.1-אף על פי כן לא נהנתה העירייה ממימון לו הייתה זכאית  בסך של כ

 ידה לעובדי האגף וסך זה מומן במלואו על ידי העירייה. 

ה אינה מקבלת את מלוא יתירה מזאת, מבדיקת הביקורת עולה כי גם בגין התקנים המאויישים העיריי

 ₪מיליון  3.1-ההשתתפות המגיעה לה ובחישוב שנתי המשמעות הינה כי העירייה מקבלת סך שנתי של כ

 . המאוישיםפחות מהסכום המגיע לה עבור כל התקנים 

 לעירייה המגיעים הסכומים מלוא קבלת להבטיח מנת על הדיווחים אחר נאותה בקרה קיום על להקפיד יש .2

 .האגף עובדי בשכר כהשתתפות

ראוי לציין כי מבדיקת הביקורת עולה כי מספר התקנים המוקצה לעירייה אינו עונה על צרכי הרווחה 

 האמתיים של העיר כפי שנובעים מהגידול באוכלוסיית העיר והשינויים בהרכבה. 

 חה.הביקורת ממליצה כי האגף יפעל להגדלת מספר התקנים המוקצים לעירייה על ידי משרד הרוו .3

 לדעת הביקורת יישום ההמלצות הבאות יסייע בשיפור מנגנון הדיווח בנושא שכר:

תבחן האפשרות להוציא את עובדת הזכאות בתחום השכר להדרכות והשתלמויות הביקורת ממליצה כי  .1

 בתחום.

 יוגדרו נהלים המסדירים את תהליכי העבודה ואופן העברת הדיווחים הנדרשים לאגף הביקורת ממליצה כי .2

לשם סיוע בקיום הבקרה אחר נאותות שלמות ויוקצה רפרנט קבוע  על ידי מחלקות משאבי אנוש ושכר 

 ומהימנות הדיווחים למשרד הרווחה. 

הביקורת ממליצה כי יושם דגש על טיוב הדיווחים בגין רכיב הכוננות בשכר בו נמצאו פערים גדולים של  .3

 חזר, אף שהיא זכאית לו. תשלום שמבצעת העירייה בלא שהיא מקבלת בגינו ה

 ושלמות נאותות, מהימנות ויבטיחו ס"התע הוראות ביישום יסייעו אשר מסודרים עבודה נהלי לקבוע יש .1

 . לעירייה המוקצים התקנים של מיטבי לניצול יביא אשר באופן, הרווחה למשרד הדיווחים

 תקנים באיוש פערים כי לוודא יאפשרו ואשר האגף להנהלת יועברו אשר חודשיים בקרה דוחות לקבוע יש .9

 . כה עד שהיה כפי שנים במשך ייגררו לא שגויים ודיווחים

 לדעת הביקורת יישום ההמלצות הבאות יסייע בשיפור מנגנון הדיווח בתחום ההשמות:

ות נוספות על השימוש במערכות רכפשרות לספק לעובדות הזכאות הדת ממליצה כי תבחן האהביקור .1

 הממוחשבות, כולל ותוך מתן דגש על הפקת דוחות לצורך קיום בקרה ומעקב שוטפים. 

הביקורת ממליצה כי לאור ריבוי השגיאות בקליטת השמות ועדכונים הנובעים מהתנהלות העו"ס ירועננו  .2

 רת הטיפול לעובדות הזכאות. ההנחיות לעו"ס בדבר סדר הפעולות והבדיקות אותן עליהן לבצע בטרם העב

עוד ממליצה הביקורת כי עובדות הזכאות יונחו לבדוק סטטוס מצב קיים בטרם שיגור השמה חדשה או  .3

 עידכונה. 

 

 

 



3/ 

 

 בנוגע לגביית ההשתתפות העצמית:

 שהדבר העובדה מלבד, בלבד קבע הוראת באמצעות העצמית ההשתתפות תשלומי גביית על להקפיד יש .1

 נאותים ובקרה מעקב קיום תאפשר קבע הוראות באמצעות מסודרת שגבייה הרי, ס"התע מהוראות מתחייב

 . הממוחשבת המערכת באמצעות העצמית ההשתתפות תשלומי גביית אחר

 באמצעות שלא תשלום המאפשר חריג ניהולי לאישור מנגנון ייקבע אשר נוהל להסדיר ניתן הביקורת לדעת .2

 . חריגים במקרים וטיפול קבע הוראת

 של הן העצמית ההשתתפות תשלומי גביית אחר מסודר מרכזי מעקב שייתקיים ראוי הביקורת לדעת .3

 . החשבת של והן הזכאות תחום מנהלת

 בעירייה התושב לכרטיס ישוייך  עצמית השתתפות בגין והתשלומים  החיובים רישום כי ממליצה הביקורת .1

 . המשלם התושב זיהוי וללא בנפרד כיום שנעשה כפי יירשם ולא
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 נספחים 4

 אנספח 

 רשימת העובדים אשר מדווחים כבעלי תואר ראשון למשרד הרווחה אולם הם בעלי תואר שני.

 תואר ברווחה שם דרגה מס'

 1 עומא ו 1

 1 עומא ז 2

 1 עומא ז 3

 1 עומא ז 4

 1 עומא ז 5

 1 עומא ח 6

 1 עומא ח 7

 1 עומא ט 8

 1 עומא ט 9

 1 עומא י 10

 1 י עומא 11

 

 בנספח 

 רשימת העובדים אשר מדווחים כבעלי תואר שני למשרד הרווחה אולם הם בעלי תואר ראשון:

 תואר ברווחה שם דרגה מס'

 2 עוס ד 1

 2 עוס ח 2

 2 עוס ח 3

 2 עוס ט 4

 

 

 גנספח 

 בעירייה:רשימת העובדים אשר הדרגה המדווחת בגינם למשרד הרווחה אינה הדרגה לפיה משולם שכרם 

דרגה  מס'
 במשרד

דרגה 
 הפרש בעירייה

1 7 8 1 
2 9 10 1 
3 8 9 1 
4 8 9 1 
5 8 11 3 
6 9 12 3 
7 6 10 4 
8 6 7 1 
9 5 6 1 

10 4 5 1 
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דרגה  מס'
 במשרד

דרגה 
 הפרש בעירייה

11 5 6 1 
12 5 6 1 
13 3 4 1 
14 5 6 1 
15 3 4 1 
16 3 4 1 
17 3 4 1 
18 3 4 1 
19 3 4 1 
20 2 3 1 
21 3 4 1 
22 5 6 1 
23 6 7 1 
24 6 7 1 
25 4 5 1 
26 3 4 1 
27 4 5 1 
28 3 4 1 
29 3 4 1 
30 6 8 2 
31 7 9 2 
32 8 10 2 
33 6 8 2 
34 3 5 2 
35 5 7 2 
36 3 5 2 
37 4 6 2 
38 5 7 2 
39 4 6 2 
40 3 5 2 
41 5 8 3 
42 5 8 3 
43 5 8 3 
44 4 7 3 
45 3 6 3 
46 3 6 3 
47 4 7 3 
48 3 6 3 
49 5 10 5 

 ד נספח

 מאיישים הם אותה במשרה הדרגות ומתח דרגותיהם העובדים רשימת –נספח 

 מס'
דרגה  מתח דרגות

 במשרד
דרגה 

 עד_דרגה מדרגה בעירייה

1 1 3 5 6 

2 1 3 5 6 

3 1 3 5 6 

4 1 3 5 6 

5 1 3 5 7 

6 1 3 5 7 

7 1 3 5 8 
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 מס'
דרגה  מתח דרגות

 במשרד
דרגה 

 עד_דרגה מדרגה בעירייה

8 2 4 5 6 

9 1 3 4 5 

10 2 4 5 8 

 

 ה נספח

 מאיישים הם אותה במשרה הדרגות ומתח דרגותיהם העובדים רשימת – נספח

 מס'
דרגה  מתח דרגות

 במשרד
דרגה 

 עד_דרגה מדרגה בעירייה

1 8 10 9 12 

2 5 7 6 7 

3 1 3 2 3 

4 7 9 7 8 

5 6 8 6 8 

6 8 10 8 10 

7 5 7 5 8 

8 5 7 5 10 

 

 ו נספח 

 :2/19דצמבר  תשלום עבור שעות כוננותרשימת העובדים המקבלים 

  

תשלום 
שעות כוננות 

111%  
לפי תלוש 

 בש"ח

 %..שעות כוננות  שעות
 שעות לפי תלוש בש"ח

דיווח 
למשרד 
 הרווחה 

1 1,318.64 26.65 2,264.75 69.35  

2 1,143.60 20.00      

3 892.88 15.99 590.04 16.01  

4 1,229.31 21.32 406.43 10.68  

5 965.8 21.32 319.31 10.68  

6 2,252.78 37.31 2,338.84 58.69  

7 371.77 5.33 1,227.75 26.67  

8 520.74 10.66 688.02 21.34  

9 1,513.60 32.00      

10 970.75 15.99 641.5 16.01  

11 737.59 15.66 507.95 16.34  

12 254.24 5.33 839.62 26.67  

13 604.32 10.66 798.44 21.34  

14 1,442.88 32.00      

15 2,426.64 37.31 2,261.79 52.69  

16 2,348.63 42.31 1,967.02 53.69  
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תשלום 
שעות כוננות 

111%  
לפי תלוש 

 בש"ח

 %..שעות כוננות  שעות
 שעות לפי תלוש בש"ח

דיווח 
למשרד 
 הרווחה 

17 608.9 10.66 804.5 21.34  

18 1,261.61 26.65 167.16 5.35  

19 809.6 16.00      

20 782.23 15.99 2,583.30 80.01  

21 1,573.10 31.98 0.65 0.02  

22 2,435.81 26.65 322.73 5.35  

  512.23 18,729.80 477.77 26,465.42 סה"כ

 

 ז נספח

 לגביהן והדיווח העובדות פירוט – נספח

סכום  מס"ד
 שדווח

מס' שעות 
 שדווחו

1 1,876 64 

2 1,828 64 

"כסה  3,704 128 
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 :דין וחשבון על ביקורת שנערכה בנושא

 מתנ"סים

 

 כללי 1

 מהווה ס"המתנ. תרבות ופעילויות פורמלי בלתי לחינוך קהילתי מרכז הוא( וספורט נוער תרבות מרכז) ס"מתנ

 14בפתח תקווה  .ובחירום בשגרה השכונה או היישוב תושבי לכלל קהילתית, החברתית בפעילות מרכזי ציר

מתנ"סים פעילים, חלקם אף מפעילים מספר שלוחות וכיום נמצאים בתהליכי הקמה עוד שלושה מתנ"סים. 

  (.מקפ"תתקווה )להלן:  פתח קהילתיים החברה למרכזים -המתנ"סים בעיר מנוהלים על ידי עמותת מקפ"ת 

 מטרות הביקורת

 של ת וכן את הפיקוח והבקרה"הביקורת בחנה את נאותות ניהולם של המתנ"סים בעיר באמצעות עמותת מקפ

 השוטפת של המתנ"סים. וההתנהלות הכספית התנהלות העירייה אחר

שני מתנ"סים ותיקים )מתנ"ס רמת ורבר ומתנ"ס  –במסגרת הביקורת נבדקה הפעלתם של ארבעה מתנ"סים 

נבדקה  ,. בנוסף(מטלון( ושני מתנ"סים חדשים יותר )מתנ"ס נפלאות והמרכז הקהילתי מאור יהודהקרית 

 הפעלתו של מרכז הצעירים "מועדון הגולה". 

הביקורת השתדלה לבחון את אותם הנושאים בנוגע לכל אחד מהמתנ"סים, בכפוף לשונות הרלוונטית בשל 

במהלך הביקורת התברר כי ישנם שורה ארוכה של ליקויים  תחומי הפעילות השונים של כל מתנ"ס ומתנ"ס.

רוחביים הנוגעים לכל המתנ"סים שנבדקו. על מנת שלא לחזור על כל ליקוי בכל מתנ"ס בנפרד, הוחלט לכתוב 

באופן כללי והאמור בו נוגע לכל המתנ"סים שנבדקו ומשמש רקע כללי  פרק מקדים העוסק בניהול המתנ"סים

 לכולם.

ל האמור בפרק העוסק בניהול המתנ"סים מתייחס לממצאים שעלו בבדיקות שערכה הביקורת כי כ יודגש,

 במתנ"סים השונים כלומר מהשטח ובלא שנערכה בדיקת עומק בנושאים הללו במטה מקפ"ת.

עוד יובהר, כי למרות היותם של חלק מהליקויים רוחביים, הרי שאין בכך כדי להפחית מאחריותם של מנהלי 

 השונים שנבדקו להתנהלות תקינה ועל פי כללי מנהל תקין. המתנ"סים 

 ההתקשרות עם החברה למתנ"סים ואף לא את התקופה שבניהולה. את הביקורת אינה בוחנת 

 מתודולוגיה

 הביקורת קיימה פגישות ושיחות או התכתבויות עם מנהלי המתנ"סים ועובדיהם, עובדי מטה מקפ"ת

 עם גורמים רלוונטיים בעירייה. , הרלוונטיים לביקורת וכן

 :הבאיםוהמסמכים  הקבצים על, היתר בין, נסמכה הביקורת

 נהלים 

 פרוטוקולי דיונים 

 הנהלת חשבונות. ודוחות ממערכת כרטסות 

  מסמכי הנהלת חשבונות שונים 

 .חוזים והסכמים 

  שכר ודיווחי נוכחות.תלושי 

 דוחות ממערכת חוגים 

 תכתובות
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 ניהול המתנ"סים 2

קווה והחברה כשותפות של עיריית פתח תת( )ע"ר( הוקמה "עמותת מרכזים קהילתיים פתח תקווה )מקפ

הייתה לעמותה  2011לשנת  עד.תחת השם "המרכז הקהילתי קרית מטלון )מתנ"ס("  1983למתנ"סים בשנת 

נציגי תושבים  40%נציגי עירייה,  40%הנהלה ציבורית בהתאם להוראות המפקח לחברה למתנ"סים, דהיינו: 

ת החל מהקמתה בניהול המתנ"סים בפתח תקווה, ובנוסף נציגי החברה למתנ"סים. העמותה עוסק 20%-ו

 .מנהלת את פעילות אגף הספורט של העירייה

"לפתח ולעודד כל סוגי מלאכה, ספורט, משחקים, נופש ושעשועים וכן הן הוגדרו כפי שמטרותיה של העמותה 

 פעולות תרבות וחינוך לקשישים, נוער, מבוגרים ולגיל הרך". 

העירייה בהסכם משולש עם החברה למתנ"סים ועם העמותה להפעלת מרכזים קהילתיים התקשרה  1984בשנת 

  בפתח תקווה.

  ."תקווה )מקפ"ת( פתח קהילתיים מרכזים"לינתה העמותה באופן רשמי את שמה ש 1998בשנת 

כך שמטרות  2013העמותה שונה בשנת  . ותקנון2011החברה למתנ"סים הפסיקה את חברותה בעמותה בשנת 

 מותה הוגדרו מחדש והורחבו. הע

אשר  ,מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ -התקשרו העירייה ומקפ"ת שוב עם החברה למתנס"ים  2016בשנת 

ת ""( למתן שירותי ניהול למקפהחברה למתנ"סים)להלן: " קהילתיים מרכזים 700 של ארצית ברשת פועלת

ת מנהלת את המתנ"סים "ת ומקפ"את מקפ"(. כלומר החברה למתנ"סים מנהלת ההסכם המשולש)להלן:"

 בעיר.

גוף בעל אלמנטים פרטיים וציבוריים והן כ"עמותה  -עמותה אשר ניתן להגדירה הן כגוף דו מהותי  מקפ"ת היא

הגדרות אלו חשובות כיוון שהן מחייבות את מקפ"ת להתנהל בהתאם לנורמות מנהל תקין מעין עירונית". 

  החלות על העירייה.

 מההוצאות השנתיות של המתנ"ס.  4%ל המתנ"סים גובה מקפ"ת דמי ניהול בסך של בגין ניהו

 למתנ"סים המנוהלים על ידי מקפ"ת אין מעמד משפטי משל עצמם. 

 ותקציב מבנה ארגוני 2.1

 2016עד סוף שנת  .מתנ"סים ברחבי העיר כאשר חלק מהמתנ"סים מפעילים שלוחות 14העירייה מפעילה 

מהמתנ"סים )עמישב,  שלושהו ,אגף הספורטבאמצעות עמותת מקפ"ת ומתנ"סים בעיר  11העירייה ניהלה 

כל המתנ"סים מתוקצבים (. , החברה למתנ"סיםגורמים אחרים )הסוכנות באמצעות נוהלו( ובית מרקו יוספטל

 על ידי העירייה. 

של ותקציבם  ת"די מקפ"ת הועבר לחשבון א' במקפעל י באופן בלעדיתקציבם של מתנ"סים אשר נוהלו 

 ת. "הועבר לחשבון ב' במקפ בעירייה אגף הספורטבשיתוף עם המתנ"סים אשר נוהלו 

בעיר ת חלק ניכר מפעילויות הספורט "העירייה באמצעות חשבון ב' במקפ מקפ"ת בשיתוף בנוסף נוהלו על ידי

עילות בחשבון ב' הוסדרה הפכולל היכל הספורט, הספורטק, אולמות ספורט נוספים, חוגי מבוגרים וילדים ועוד. 

מקפ"ת תארגן פעולות ספורט וחברה  קבע כיואשר  2005בחוזה אשר נחתם בין העירייה ובין מקפ"ת בשנת 
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לנוער ולמבוגרים בתחומים אשר פורט בנספח להסכם ואשר ינוהלו בחשבון בנק נפרד מפעילויותיה האחרות של 

 מקפ"ת. 

  :2016נכון לשנת עד כפי שהייתה  חלוקה לחשבון א' וחשבון ב'להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני ואת ה

 

לחשבון א' ולניהולה העצמאי הועברו, בעקבות ההסכם המשולש, רוב המתנ"סים שהיו בחשבון ב'  1.1.2017ביום 

 של מקפ"ת. 

עירייה

ת"מקפ

ת "מקפ
-ספורט 
'חשבון ב

סים"מתנ

הדר  
המושבות

בן חור

נווה גן 

אשכול פיס

נפלאות  

לזרוס

שלוחות 
ספורט

היכל 
הספורט

אולמות  6
ספורט

בריכת מינץ

-ת "מקפ
'חשבון א

סים"מתנ

אחדות

רמת ורבר

עולמות

מטלון

מאור יהודה

גולה
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 ממצאי הביקורת:

על ניהול תחום המתנ"סים ואשר פועל מטעם העירייה לפיקוח ובקרה אחר  ןהאמו גורם ייעודיאין בעירייה  .1

לבחון את ניהול המתנ"סים בראייה עירונית כוללת, וזאת על מנת , על ידההמתנ"סים מקפ"ת וניהול פעילות 

 .משאבים וחלוקה נכונה של המשאבים בין המתנ"סים השונים איגוםלהבטיח 

של המתנ"סים על ידי מקפ"ת, ואחיד לא היה ניהול מרכזי מסודר מהביקורת עולה כי בשנים האחרונות  .2

מרמת המעורבות של ועדי החל  ,ים בשורת נושאים"סביא לשונות רבה בהתנהלות המתנאשר ההעדר 

"ס נתמחור החוגים ומדיניות המת ס ועד"נוש תוכניות העבודה ופעילויות המתהשכונות ואנשי הקהילה בגיב

יתירה מזאת מבדיקת הביקורת עולה כי בחלק . ש והתקשרויות עם ספקיםלרכ, בנוגע להשכרת חדרים

 מהותיים. תגירעונומהמתנ"סים הדבר הוביל למנהל לא תקין וליצירת 

 המלצות:

וניהול  אשר יהיה אמון על הפיקוח אחר פעילות מקפ"תייעודי יוגדר בעירייה גורם  הביקורת ממליצה כי .1

 המתנ"סים העירוניים באמצעותה, הן ברמה תקציבית והן ברמת המדיניות וההתנהלות השוטפת. 

מומלץ כי מקפ"ת תפעל ליצירת סטנדרט אחיד בכל התחומים בנוגע לאופן ניהול המתנ"סים על ידה  .2

 ולאופן התנהלותם של המתנ"סים השונים.

 הערת הביקורת: 

נכנסה לתפקידה מנכ"לית חדשה במקפ"ת, אשר על פי התרשמות הביקורת פועלת ליצירת  2016בחודש מאי 

סטנדרטים ונהלי עבודה אחידים בכל התחומים ובכל המתנ"סים שבניהולה. הביקורת מאמינה כי דוח זה יכול 

ובאופן התנהלותם  לסייע בהשגת מטרה זו ולשמש כלי עבודה לתיקון ליקויים שהתגלו במתנ"סים השונים

 סטנדרט אחיד בהתנהלותם מכאן ואילך. וביצירת 

  תגובת מקפ"ת:

דים לניהול כלל המתנ"סים ית פועלת בחודשים האחרונים ליצירת סטנדרטים אח"מקפ :2והמלצה  2ממצא 

 באמצעות בניית נהלים, בקרה, תכנת רכש, ביקורת מנכ"ל, בניית חזון, תכנית מתנ"ס במיטבו. 

 העירייהקציב ת 2.1.1

תקנות העיריות העירייה מתקצבת את פעילות המתנ"סים באופן ישיר בתקציבה השנתי וזאת בהתאם להוראות 

התקשרות עם תאגיד המוכר כמוסד ללא כוונת רווח,  "כי: (14) 3הקובעות בסעיף , 1987-מ"חש( התמכרזים)

ונת רווח למטרה של חינוך, תרבות, לרכישת שירותים או לביצוע עבודה לצורך ביצוע מיזם אשר יפעל ללא כו

לפחות מהונו של התאגיד האמור או  40%רווחה או ספורט בתחומה של העירייה, ובלבד שהעירייה מחזיקה 

 . לפחות מחברי הגוף המנהל שלו" 40%מכוח ההצבעה בו או בכוח למנות 

 תיתן לא מקומית רשות כי קובע "של משרד הפנים ציבור למוסדות תמיכות למתן נוהל" 4/2006 ל"מנכ חוזר

 התמיכות כלל את השלם בתקציבה לכלול אמורה היא, וכי כדין המאושר תקציבה במסגרת אלא תמיכה

 .התקציב שבפרקי הנושאים לפי חלוקתן ואת והעקיפות הישירות

בדק את התנהלותה של עיריית חדרה והתקשרותה אשר  2010 על השלטון המקומי בשנת דוח מבקר המדינהגם ב

העיר  ילתית,מטרותיה העיקריות היו פעילות קהאשר והדומה במהותה למקפ"ת  עם עמותת "על"ה", עמותה
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המבקר כי העירייה "לא כללה את מלוא ההוצאות עבור שכר העובדים" וכן כי "היה עליה לכלול בתקציבה את 

 כלל התמיכות ....ואת חלוקתן לפי הנושאים שבפרקי התקציב של העירייה". 

 :2014-2016ה הכולל למתנסים בשנים נתוני תקציב העיריילהלן 

 תקציב שנה

 11,907,700 2014ביצוע  

 13,375,000 2015מקורי 

 13,093,000 16הצעת תקציב 

 תקציב העירייה מחולק לתקצוב ייעודי למתנ"סים השונים ותקצוב נוסף שאינו ייעודי בגין שכר והוצאות תפעול. 

 :)נתוני ביצוע בפועל( 2014-2016העירייה שאינו ייעודי למתנ"סים בשנים להלן פירוט תקציב 

ביצוע  שם חשבון
2014 

ביצוע 
2015 

ביצוע 
2016 

 1,905,163 1,598,300 1,600,000 שכר

 352,805 318,874 350,000 העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות

 777,000 750,000 737,000 אירועים ופעולות במתנסים

 234,690 237,750 1,206,200 מים

 3,269,658 2,904,924 3,893,200 סה"כ

 :2014-2016להלן פירוט תקציב העירייה לכל מתנ"ס בשנים 

ביצוע   1מס' משתתפים מתנ"ס
2014 

מקורי 
2015 

הצעת 
 16תקציב 

אחוז 
 מהתקציב

 15.81% 1,565,000 1,250,000 1,241,600 לא נבדק בית לזרוס

לא נבדק  שערים  1,271,100 1,380,000 1,354,000 13.68% 

 11.43% 1,131,000 1,250,000 1,006,500 לא נבדק  יוספטל

 8.23% 815,000 815,000 587,300 3,282 רמת ורבר

 7.58% 750,000 500,000 333,300 932 מאור יהודה

 7.58% 750,000 650,000 500,000 לא רלוונטי צעירים גולה

 7.48% 740,000 740,000 740,000 9,000 כפר גנים )עולמות(

 6.26% 620,000 620,000 520,000 2,451 אחדות

 5.73% 567,000 660,000 467,300 לא נבדק עמישב

 5.05% 500,000 500,000 500,000 2,597 בן חור ונוה גן

 4.24% 420,000 420,000 170,000 734 מטלון

 3.89% 385,000 385,000 377,400 1,828 נפלאות

 3.03% 300,000 300,000 300,000 11,167 הדר המושבות

   9,897,000 9,470,000 8,014,500   סה"כ

                                                      
המופקים לא נבדקו מספרי המשתתפים במתנס"ים שאינם מנוהלים על ידי מקפ"ת. מס' המשתתפים לקוח מדוחות המשתתפים  1

 ממערכת חוגים מבלי שנבדקו. יצויין כי יתכנו כפילויות של משתתפים וכן הנתון כולל קייטנות וצהרונים.
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 ממצאי הביקורת:

סעיפי פרק התקציב העירוני העוסקים בניגוד לנדרש על פי הוראות משרד הפנים והנחיות מבקר המדינה,  .1

מתנ"ס ואינם כוללים פירוט רכיבי התקציב במתנ"סים מוצגים כנתון כולל אחד שהוא גובה ההקצבה לכל 

  עבור כל מתנ"ס )למשל: שכר עבודה, פעולות, אחזקה וכדומה(.

 כפי שעולה מהטבלה לעיל אין הלימה בין היקפי הפעילות של המתנ"סים לגובה התקצוב העירוני בגינם.  .2

המתנ"סים השונים, למשל לא נקבעו על ידי העירייה קריטריונים לפיהם יש לחלק את התקציב העירוני בין  .3

מס' בתי האב הנהנים משירותי המתנ"ס, תקצוב מותאם לגודל המתנ"ס, מס' המשתתפים בפעילויות, 

 . ככל שיש צרכים מיוחדיםהשטח הגאוגרפי שמשרת המתנ"ס וכן 

אף שהעירייה מחלקת את התקציב העירוני בתחום המתנ"סים תוך הקצאת תקציב ייעודי לכל מתנ"ס  .4

וללא ייחוסן  יוצעות מדי שנה העברות תקציביות נוספות לצרכי שכר או פעילויות באופן כללומתנ"ס, מב

יצויין כי התנהלות כזו אינה עומדת בקנה אחד עם חובתה של העירייה לנהוג בשקיפות למתנ"ס ספציפי. 

 .ומנוגדת להוראות משרד הפנים ולהנחיות מבקר המדינה בתקציביה

לתקציבים הנכללים תחת פרק המתנ"סים בתקציב העירייה מועברים מדי שנה ראוי לציין כי בנוסף  .5

תקציבים נוספים עבור פעילות ייעודית במתנ"סים על ידי אגפים שונים בעירייה )למשל אגף השכונות, אגף 

הרווחה והאגף לתרבות תורנית(. תקציבים אלו נרשמים כחלק מתקציבי ההוצאות השוטפות של האגפים 

סים למתנ"סים השונים. יצויין כי התנהלות כזו אינה עומדת בקנה אחד עם חובתה של העירייה ואינם מיוח

 לנהוג בשקיפות בתקציביה.

כולל את הוצאות  בפרק תקציב המתנ"סים בספר התקציב העירוני, מבדיקת הביקורת עולה כי רכיב השכר .6

 הוצאות . עובדי מתנ"ס נוה גן , וכןשל עובדי מתנ"ס שעריםשכרה של מנהלת מתנ"ס נפלאות, הוצאות שכרם 

כפי שנעשה בנוגע לשכרם של עובדי ומנהלי ע"י העירייה . מתנ"סים האלו ניתן וצריך היה לייחס לתקצוב 

המתנ"סים האחרים. ייחוס נכון של ההוצאות היה משקף תמונה נאותה יותר של חלוקת העוגה התקציבית 

 בין המתנ"סים השונים. 

בפועל במקפ"ת  אשר עובדים ובדים רבים נוספיםעא כי העירייה נושאת בשכרם של מבדיקת הביקורת נמצ .7

אינן ההוצאות בגין עלות שכרם מועסקים על ידי אגפי העירייה השונים ואשר במתנ"סים אולם רשומים כ

ראה הרחבה ופירוט לגבי העובדים משוייכות לסעיף התקציבי של המתנ"ס בו מועסקים העובדים. 

 ים העוסקים במבנה הארגוני בכל מתנ"ס. האמורים בפרק

על פי הנמסר לביקורת תקצוב המתנ"סים השונים אינו נעשה בהתאם לתוכנית עבודה שנתית המוגשת על  .8

 ידי מקפ"ת אלא בהתבסס על התקצוב אשר ניתן בשנה הקודמת. 

ובקרה אחר  על פי הנמסר לביקורת העירייה אינה דורשת ואינה מקבלת דוחות תקופתיים לצורך פיקוח .9

 . ולבחינת סבירות התקצוב הניתן לה בפועל התנהלותה הכספית של מקפ"ת
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 המלצות:

הביקורת ממליצה כי התקצוב העירוני למתנ"סים יפוצל למספר רכיבים קבועים אשר יכללו שכר עבודה,  .1

תנ"סים ויאפשרו שקיפות רבה תפעול שוטף, פרוייקטים מיוחדים וכדומה ואשר יהיו אחידים לכל המ

 של התקציב העירוני וכן יבטיחו את נאותות תהליכי קבלת ההחלטות. יותר 

קבע מדיניות עירונית כוללת בנוגע לניהול ותפעול המתנ"סים העירוניים ואשר יהביקורת ממליצה כי ת .2

קצוב נוסף בגין ממנה ייגזרו קריטריונים לתקצוב פעילות המתנ"סים השוטפת, כמו גם קריטריונים לת

 פעילויות ייחודיות או חד פעמיות .

השתתפות העירייה בפעילויות המתנ"סים באמצעות תקציבי האגפים השונים מהווה אף היא חלק  .3

בתקצוב העירוני של המתנ"סים ויש לייחס הוצאות אלו למתנ"סים השונים על מנת להבטיח שקיפות 

ת מקפ"ת וכן להבטיח את נאותות תהליכי קבלת בנוגע לגובה התקצוב המועבר לכל מתנ"ס ולעמות

  ההחלטות.

תקצוב שכרו של עובד או מנהל מתנ"ס מהווה אף הוא חלק בתקציב העירוני של המתנ"ס. יש להקפיד  .4

ן נושאת העירייה, לסעיפו התקציבי, שוב לשייך את כל ההוצאות בגין כל מתנ"ס, כולל הוצאות שכר בה

 נאותות תהליכי קבלת ההחלטות. על מנת להבטיח שקיפות וכאמור, 

מקפ"ת, במקביל, יש לבצע ביש לבחון את אופן העסקת העובדים בעירייה על אף שהינם עובדים בפועל  .5

חיובים ורישומים מתאימים בספרי העירייה וכן בספרי המתנ"ס הרלוונטי במקפ"ת על מנת לשקף באופן 

 נאות את עלויות השכר. 

אושר העברה תקציבית מאגפי העירייה השונים למתנ"סים שלא דרך הביקורת ממליצה בנוסף כי לא ת .6

 ובלא אישור הגורם הפיקוחי העירוני כפי שייקבע.  הנהלת מקפ"ת

שנתית מפורטת הביקורת ממליצה כי העירייה תתקצב את המתנ"סים השונים בהתאם לתוכנית עבודה  .7

 מקפ"ת.  אשר תוגש לה על ידי

 תקיים פיקוח ובקרה נאותים אחר השימוש הנעשה על ידי מקפ"ת בכספיםהביקורת ממליצה כי העירייה  .8

דרש להגשת דוחות רבעוניים )לכל הפחות( אשר יפרטו יהמוקצים לה על ידי העירייה, וכי מקפ"ת ת

 עמידתה בתוכנית השנתית ובמסגרת התקציבית. 

 ת"תקציב מקפ 2.1.2

ת מעסיקה על פי דוחותיה ". מקפהיא פעילות הממומנת על ידי העירייה בתחום המתנ"סים ת"פעילות מקפ

 .עובדים 1500-הכספיים כ

העירייה )הרשות( לחברה למתנ"סים )החברה( ולמקפ"ת )המרכז(  ןאשר נחתם כאמור ביההסכם המשולש 

 קובע:

  עד תחילתה של שנת הכספים יעבירו החברה והרשות למרכז הערכה מוסכמת על הסכום המיועד בתקציב"

 כל אחת מהן עבור המרכז לשנת הכספים הבאה". 

 " לא העבירו הצדדים הערכה כאמור, מוסכם בזה במפורש כי סכום ההקצבה לשנת הכספים השוטפת לא

 . "מהם בשנת הכספים שהתקיימהיפחת בכל מקרה מסכום ההקצבה אשר המרכז נהנה 

 " החברה והרשות מתחייבים בזה להעמיד לרשות המרכז משאבים כספיים אשר ישמשו לצורך תקציב

 . "ההפעלה השוטף ויפעלו במשותף להשגת תקציבי פיתוח
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  החברה למתנ"סים משלמת את שכרה של מנכ"לית העמותה.  2016מחודש יולי  החלעוד נקבע כי 

לפיו העמותה תארגן פעולות ספורט וחברה בבתי הספר  15.1.90ם מקפ"ת בהסכם מיום העירייה התקשרה ע

של העמותה  גירעונותיהוכלל בתוכו סעיף לכיסוי  31.3.2007ובמרכזי ספורט בעיר. ההסכם היה בתוקף עד 

  מהפעילות האמורה על ידי העירייה.

, אינו כולל התייחסות 30.6.17 ועד 2007חוזה הארכת ההתקשרות אשר נחתם והוארך מספר פעמים החל משנת 

 של העמותה על ידי העירייה.  גירעונותיהלכיסוי 

 ₪ 33,066,374למקפ"ת סך של  בשנה זו על ידי העירייה הועבר 2016כספיים של מקפ"ת לשנת על פי דוחותיה ה

 השתתפות בפרויקטים והחזר הכנסות ממשתתפים(.  )חלקו הקצבות, חלקו

נחתם הסכם קיבוצי עם עובדי  2017בחודש מרץ : "2016ת לשנת ותיה הכספיים של מקפ"על פי האמור בדוח

. הסכום 2019בפריסה עד מרץ  ₪מיליון  3-העמותה. העלויות הצפויות בגין יישום ההסכם הקיבוצי נאמדות בכ

  ."אמור להיות ממומן על ידי תוכנית התייעלות וצמיחה שהוגשה לעיריית פ"ת

 :*בהתאם לדוחותיה הכספיים 2016 – 2012תה של מקפ"ת בשנים להלן נתוני פעילו

 2016 2015 2014 2013 2012 סעיף 

 59,429,045 50,540,112 45,973,030 38,366,567 33,237,753 הכנסות מפעילות

 32,137,548 31,378,008 28,199,794 27,116,850 22,791,692 הכנסות מהעירייה

 91,566,593 81,918,120 74,172,824 65,483,417 56,029,445 סה"כ הכנסות

 87,582,087 79,467,498 72,868,848 64,635,701 55,921,216 הוצאות פעילות

 4,017,734 4,052,406 3,319,308 2,373,032 2,051,028 הוצאות הנה"כ

 492,707 340,585 104,569 290,311 197,817 הוצאות מימון

 92,092,528 83,860,489 76,292,725 67,299,044 58,170,061 סה"כ הוצאות

 525,935- 1,942,369- 2,119,901- 1,815,627- 2,140,616- סה"כ

יצויין כי, כאמור נתונים אלו אינם כוללים עלויות שכר ישירות של עובדי עירייה רבים המועסקים במתנ"סים ואשר משולמות  *

 מימון ישיר נוסף על ידי אגפי העירייה השונים.וכן אינן כוללות במישרין על ידי העירייה. 
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  :2016ת לשנת "להלן נתוני המתנ"סים כפי שמעודכנים בדוחותיה הכספיים של מקפ

 ת )חשבון א'(:"מקפ בלעדי של מתנ"סים בניהול

 שם המתנ"ס
מס' 

משתתפים 
2016 

הכנסות  הוצאות
 עצמיות

מימון 
 עודף/)גרעון( העירייה

מימון היקף ה
הכנסות מכלל 

 המתנ"ס

 20% 244,158- 498,887 2,023,498 2,766,543 734 קריית מטלון

 44% 2,080- 1,453,892 1,843,773 3,299,745 3,282 רמת ורבר*

 53% 10,399- 1,000,000 891,049 1,901,448 932 מאור יהודה

 12% 353,481 1,096,572 8,278,369 9,021,460 1,828 עולמות

 31% 45,551- 776,111 1,731,250 2,552,912 2,451 אחדות

 80,069- 775,000 209,403 1,064,472 --------- גולה**
 

 32% 28,776- 5,600,462 14,977,342 20,606,580 9,227 סה"כ

בדוחות הכספיים של מקפ"ת אין הפרדה בין מתנ"ס רמת ורבר למרכז הקהילתי מאור יהודה והם מוצגים במאוחד תחת מתנ"ס *
 רמת ורבר. 

הכנסות עצמיות של מס' המשתתפים לא רלוונטי. נכללים בהוצאות של השנה הבאה.  וגירעונותיומועדון הגולה מתנהל כמשק סגור **
 ראה פירוט בדוח הרלוונטי.  האחוז. חישוב לא הוצגו בספרים ולכן לא הוצגהגולה בגין מכירת כרטיסים 

 :)חשבון ב'( משותף של מקפ"ת והעיריהמתנסים בניהול 

 שם המתנ"ס
מס' 

משתתפים 
2016 

הכנסות  הוצאות
 עצמיות

מימון 
 עודף/)גרעון( העירייה

היקף 
הסבסוד 

מכלל 
הכנסות 
 המתנ"ס

 17% 61,191- 754,963 3,628,624 4,444,778 3,142 אשכול פיס

 6% 136,951 770,518 11,962,796 12,596,363 11,167 הדר המושבות 

 0% 68,416-   1,072,441 1,140,857 476 בית לזרוס* 

 21% 125,776 509,277 1,914,398 2,297,899 1,828 מתנ"ס נפלאות

 21% 128,590 616,384 2,360,627 2,848,421 2,597 נווה גן 

 13% 261,710 3,723,583 19,866,445 23,328,318 19,210 סה"כ

ציב העירוני של בית לזרוס מועבר למקפ"ת והוצאותיו נרשמות במקפ"ת הכנסותיו של המתנ"ס נרשמות בחשבון ייעודי ק*אף שהת

  בספר התקציב העירוני.
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 ממצאי הביקורת:

ת "לפיה המתנ"סים המנוהלים בפועל על ידי מקפת עולה תמונה "מנתוני הדוחות הכספיים של מקפ .1

ממשיכים להצטבר אף שהמימון העירוני הולך וגדל, בעוד  תהגירעונומנוהלים באופן גרעוני, כאשר 

יצויין  שהמתנ"סים המנוהלים על ידי העירייה מצליחים לשמור על יציבות תקציבית ואף על צבירה חיובית.

  .2014-2016כי נתון זה חזר על עצמו בשנים 

אף שבספרי העירייה מתוקצב המרכז הקהילתי מאור יהודה כמתנ"ס נפרד ולא כשלוחה של מתנ"ס קיים,  .2

 בספרי מקפ"ת נכללים נתוני הפעילות שלו תחת נתוני הפעילות של מתנ"ס רמת ורבר. 

בלא המימון עירוני הרי שבמתנ"סים המנוהלים על ידי יש לציין כי אף שאין מתנ"ס אשר מצליח להתקיים  .3

משותף של בניהול  יםמתנ"סהת הפער בין ההכנסות העצמיות להוצאות גבוה במיוחד, כך בעוד ש"מקפ

ותיו העצמיות לממן את רוב פעילותו והמימון העירוני מהווה רק מצליח באמצעות הכנס העירייה ומקפ"ת

 מממומנתבלבד  ת"מתנ"סים המנוהלים ע"י מקפותם של חלק מההרי שפעיל, מכלל הכנסותיהם 16%-כ

על ידי העירייה המהווה המימון בשיעורים גבוהים מאוד על ידי העירייה ובחלקם רוב הכנסותיהם הן 

 מכלל הכנסות המתנ"סים. 32%-בממוצע כ

את בגרעון כפי שעולה מהנתונים בטבלה המציגה את נתוניה הכספיים של מקפ"ת, עולה כי העמותה נמצ  .4

מצויינת בביאורים הערה של  2016מתמשך אשר הולך וגדל מדי שנה. בדוחות הכספיים של מקפ"ת לשנת 

מפעילות אשר הולך וגדל בשנים האחרונות. על  ₪ 12,613,983לעמותה גרעון בסך רואי החשבון לפיה: "

ל ומעמיד בסכנה את המשך ת על מנת לצמצם גרעון זה, הגרעון הולך וגד"אף שנעשו שינויים בהנהלת מקפ

 ".פעילותה של העמותה

להעביר בכל שנה תוכנית עבודה אשר על בסיסה  תחויביצויין כי במסגרת ההסכם המשולש נקבע כי מקפ"ת  .5

ייקבע תקציבה. עוד נקבע כי מקפ"ת לא תהיה רשאית להוציא כספים שלא ניתן עבורם מראש מקור 

 תקציבי. 

 המלצות:

תעשה בחינה של אופן ניהול ותקצוב המתנ"סים על ידי מקפ"ת ואת האפשרות הביקורת ממליצה כי  .1

 . באופן ניהולם והפעלתם להביא להתייעלות

הביקורת ממליצה כי מקפ"ת תפריד ברישומיה החשבונאיים את נתוני הפעילות של המרכז הקהילתי  .2

מאור יהודה מנתוני הפעילות של מתנ"ס רמת ורבר, באופן אשר יאפשר שקיפות ובחינה נאותה של ניצול 

 הסבסוד העירוני המוענק לכל מתנ"ס. 

 של פעולותיה תקצוב וכי ייאכפו המשולש בהסכם אלו סעיפים כי לוודא העירייה על כי סבורה הביקורת .3

 .בהן הקבועים ביעדים ועמידה מסודרות עבודה תוכניות בקביעת יותנה העירייה ידי על ת"מקפ

  הערת הביקורת:

חשוב לציין כי אף שברור כי לא ניתן לבחון את פעילות המתנ"סים רק מההיבט הפיננסי של תפעולם, שכן ברור 

הרבה ובשל הצורך במתן שירותים לכלל פעילויות אשר מסובסדות בשל חשיבותן החברתית כי ישנן 

בין המתנ"סים המנוהלים  השוואההאוכלוסייה, גם כזו שידה אינה משגת, כגון מועדוני גמלאים וכדומה, אולם 

המתנהלים מתנ"סים של  העירייה לבין המתנ"סים המנוהלים ישירות על ידי מקפ"ת מעלה תמונה בשיתוף עם

 שאינה יעילה. ממושכים ופעילות  גירעונותתוך צבירת 
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  תגובת מקפ"ת:

מקפ"ת בונה תכנית התייעלות בעזרת רו"ח חיצוני ואף עשתה פעולות התייעלות רבות )צמצום ש"נ,  :1המלצה 

הוצאת עובדים לגמלאות, חיסכון ברכש, הורדת עמלות מדריכים( כפי שניתן לראות בצמצום הגירעון בין השנים 

(. מקפ"ת תמשיך ₪חצי מיליון  בגירעון של 2016ובשנת  ₪מיליון  2סיימה בגירעון של  2015)בשנת  2016-ל 2015

 להתייעל. 

 ברישומים החשבונאיים יופרדו נתוני הפעילות של מאור יהודה מרמת ורבר.   :2המלצה 

 ניהול תקציב המתנ"סים 2.1.3

עבור המתנ"סים המנוהלים על ידה מכינה מקפ"ת באמצעות הנהלת החשבונות תקציב שנתי לפעילות בהתאם 

מוכן בקובץ אקסל על ידי  תקציבהצפויות מפעילויות ולהוצאות הצפויות . הלמימון העירוני הצפוי, להכנסות 

 ת. "הנהלת החשבונות של מקפ

 ממצאי הביקורת:

 לא היו מעורבים בהכנת ובקביעת התקציב. הם כי על ידי המנהלים,  נמסר בחלק מהמתנ"סים לביקורת .1

הביקורת תציין כי תלונה אשר חזרה על עצמה בכל מתנ"ס שנבדק בביקורת היא כי למנהלי המתנ"סים אין  .2

גישה למערכת הנהלת החשבונות, אף לא ברמת הרשאת צפייה בלבד וכי על מנת לדעת מהן יתרות התקציב 

וף לעומס העומדות לרשותן הם נאלצים לבקש דוחות ממחלקת הנהלת החשבונות אשר מספקת אותם בכפ

 העבודה השוטף. 

אף שפעילות המתנ"ס מתנהלת במקביל לשנת הלימודים בבתי הספר כלומר מספטמבר עד אוגוסט, לא ניתן  .3

ת מאזני בוחן מותאמים לשנת פעילות, אשר היו מאפשרים לערוך השוואות והתאמות "היה לקבל ממקפ

לדוחות המופקים ממערכת חוגים ואשר מופקים בהתאם לשנת הפעילות ולא בהתאם לשנה קלנדרית 

 דצמבר(. -)ינואר

 המלצות:

עורבים מומלץ כי העבודה על תקציבי המתנ"סים תעשה בשיתוף עם מנהלי המתנ"סים וכי הם יהיו מ .1

 בקביעת התקציב השנתי של המתנ"ס.

ים הרשאת צפייה והפקת דוחות ממערכת דת האפשר תוקם למנהלי המתנ"סבמיהביקורת ממליצה כי  .2

הנהלת החשבונות בכל הנוגע למתנ"ס שלהם בלבד. במידה ולא ניתן להקים הרשאה כאמור, מומלץ כי 

יוסדרו תהליכי עבודה מובנים מול מחלקת הנהלת החשבונות של מקפ"ת אשר יסדירו העברת דוחות 

 שוטפים ברמה חודשית, לכל הפחות. 

 ת תערוך מאזנים מותאמים לשנת הפעילות. "פהביקורת ממליצה כי מק .3

 תגובת מקפ"ת: 

 נבנה בשיתוף מנהלי המתנ"סים.  2017תקציב לשנת  :1המלצה 

המנהלים מקבלים מאזן בוחן אחת לחודשיים. בקרוב יקבלו אחת לחודש. בשנת  2017החל משנת  :2המלצה 

 יפיו, למנהלים גישה לצפייה. ישנה מערכת רכש ובה ניתן לראות את מאזן השלוחה על כל סע 2017

 לשנת פנימיים דוחות .דצמבר-ינואר שנתי מס לשנת מאזנים להגיש חובה חלה המדינה רשויות פ"ע :3המלצה 

 .היום גם לבצע ניתן פעילות
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 וקרקעות הקצאת מבנים 2.2

, הציבור כנאמנות המקומיות הרשויות בידי הופקדו המקרקעין. במחסור לרוב הנמצא יקר משאב הן קרקעות

 קרקע. הציבור של האינטרסים על שמירה תוך, ובשוויוניות בזהירות השונים לגופים להקצותם עליהן כן ועל

 קרקע עתודות על לשמור ראוי ולכן, הזמן עם גדלים הציבור צורכי ואילו מתחדש שאינו מוגבל משאב היא

 לדאוג העירייה על כך לשם. הציבור לתועלת בקרקעות מיטבי לשימוש ולשאוף ועתידיים עכשוויים לצרכים

 שישרת באופן בנכסים השימוש תכנון, בספריה הנכסים רישום ידי על, שברשותה המקרקעין של תקין לניהול

 .2בהם השימוש על ובקרה פיקוח, מעקב וביצוע הציבור טובת את

 בפטור, ציבורי למוסד מבנה או קרקע להקצות רשאית עירייה, 1987-ח"התשמ(, מכרזים) העיריות תקנות פי על

 .ספורט או בריאות, סעד, צדקה, דת, מדע, תרבות, חינוך: האלה למטרות, ממכרז

משרד הפנים קבע הוראות בדבר הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית בנוהל הנושא שם 

מקומית ויכול זה, אשר תוקן מספר פעמים לאורך השנים. הליך הקצאת הקרקע יהיה לפי יוזמת הרשות ה

 שיהיה גם לפי פניית הגוף. 

בין היתר נקבע, כי על התבחינים אשר ייקבעו על ידי הרשות לצורך הקצאת הקרקע לכלול, בין השאר, את 

 העקרונות הבאים: 

לא תוקצה קרקע לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם יעוד הקרקע כפי שנתקבע בתוכנית לפי חוק התכנון  .1

 והבניה. 

 לא תיעשה בקרקע פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגוף.  .2

עוד קובע הנוהל, כי יש לגבש חוזה בין הגוף לבין הרשות המקומית, אשר בין היתר יכלול התחייבות כי ההקצאה 

 תשמש אך ורק למטרה לשמה ניתנה. 

 כי מעלה ות משרד הפנים,ותואם להורא 2012, אשר נכתב בשנת תקווה פתח עיריית של ההקצאות נוהל בחינת

 עירונית עמותה או עירוני תאגיד כי אפילו או הקצאות נוהל לעבור לחובה חריגים ישנם כי צויין לא מקום בשום

 מעין היותה בשל, ת"מקפ את מהנוהל מחריגים אם גם מקרה בכל. להקצאה בקשה בהגשת מהצורך פטורים

 לקיים ,לשימושה המבנים להעברת לערוך הסכם מסודר מקום יש שעדיין הרי", העירייה של הארוכה זרועה"

 . על ידי העירייה מבנה/בקרקע השימוש אחר מסודר פיקוח

הרשות תעמיד לרשות מקפ"ת מבנים ומתקנים מתאימים, ובעלי כל האישורים " ההסכם המשולש קובע כי

הנדרשים על פי כל דין כפי שיחול מעת לעת לצורך השימוש בהם כמתנ"ס ו/או לצורך כל פעילות אותה על הרשת 

 לקיים מובהר כי על מקפ"ת לפעול לקבלת רישיון עסק ככל שנדרש ע"פ דין." 

ת ובמתקנים המותקנים בהם. מובהר, כי אחריות ועל תחזוקת "שבר" במבני הרשוכן כי "הרשות תהיה אחראית 

העירייה על פי סעיף זה מתייחסת לליקויים במבנה המונעים את השימוש בו או מהווים סכנה בטיחותית לציבור 

המבקרים ו/או העובדים במקום. מובהר בזאת כי מקפ"ת תהא אחראית לביצוע תחזוקה שוטפת במבנים 

 רו לשימושה ועליה האחריות לפעול למניעת מצב של "שבר" במבנים אלה ככל הניתן". שיועב

                                                      
 עיריית רחובות: הקצאת מקרקעין. – 2012-2011מתוך דוח מבקר המדינה: ביקורת על השלטון המקומי  2
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הרשת דוגמת  בנוסף נקבע כי "ככל הניתן הרשות תקצה לעמותה תקציב פיתוח שמיועד לשיפוץ מבני ומתקני

שות "שיפוצי הקיץ" המתקיימים במוסדות החינוך. תקציב זה הינו בנוסף לתקציבי הפעילות האחרים אשר הר

 מקציבה לעמותה. 

 ממצאי הביקורת:

מיפוי מסודר של העיר, תוך בחינת מיקומיהם והיקף פעילותם של  על ידי העירייה ברור האם נעשה לא .1

המתנ"סים הקיימים ובחינת הצורך במתנ"סים נוספים במיקומים שונים בעיר. שהרי ישנן שכונות בעיר 

אשר, על פי הנמסר לביקורת, אין בהן כלל מתנ"ס וישנן שכונות סמוכות הנהנות משירותיהם של מספר 

 מתנ"סים. 

משים את מקפ"ת מוקצים לה בלא שנחתם חוזה מסודר המגדיר באפן ברור מה המבנה המבנים המש .2

שנמסר למקפ"ת, מה מצבו בעת המסירה, לאיזו מטרה נמסר המבנה, מהם השימושים המותרים במבנה, 

 מהם תחומי האחריות של העירייה ושל מקפ"ת בכל הנוגע לתחזוקת המבנה.

אים בשימוש מקפ"ת כלל לא עברו הליך רישום והקצאה מסודר על פי הנמסר לביקורת, מבנים רבים הנמצ .3

 אגף נכסי העירייה. על ידי 

העובדה כי לא נעשית הקצאה מסודרת של המבנה, מונעת למשל פרסום מראש של הייעוד המתוכנן על ידי  .4

  העירייה עבור המבנה ואת האפשרות של תושבים להתנגד להקצאה.

 המלצות:

מומלץ כי העירייה תערוך מיפוי של העיר ותסקור את הצורך בהקמת מתנ"סים ותכין תוכנית ארוכת טווח  .1

 בהתאם לצרכים. 

יונהג בעירייה נוהל מסודר בדבר אופן העברת מבנה לעמותת מקפ"ת. אף שאין צורך בקיום  מומלץ כי .2

תם בדבר הכוונה להקצות מבנה הוראות נוהל הקצאות, ראוי כי תינתן לתושבי העיר האפשרות להביע דע

 או קרקע ציבוריים בדומה לאופן בו הם רשאים לעשות זאת במסגרת נוהל ההקצאות. 

ובכפוף  נכסי העירייהמומלץ כי העירייה תקפיד על העברה מסודרת של מבנים למקפ"ת באמצעות אגף  .3

 לחתימה על חוזה ייעודי המסדיר השימוש במבנה המועבר. 

 הערת הביקורת: 

תי מאור יהודה ובהקמת והקצאת המבנה להרחבה בנוגע להקצאת מבנה בפרק העוסק במרכז הקהי ראה

 לשימושו. 

 ממוחשבות מערכות  2.3

 במקפ"ת נעשה שימוש במספר מערכות ממוחשבות:

 תוכנת הנהלת חשבונות – חשבשבת. 

 המערכת באמצעות חיוג מטלפון המותקן במתנ"ס  מערכת לקליטה ואיסוף של דיווחי נוכחות.– י.ל.מ

והקשת קוד אישי המשמש את העובד לצורך זיהויו האישי. החיוג מבוצע על ידי העובד הן בכניסה לעבודה 

 והן ביציאה ממנה. 
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 מערכת שפותחה על ידי החברה למתנ"סים ובה מנוהלות הכנסות המרכז מחוגים ומפעילויות שונות.  - חוגים

שהיא מערכת הנהלת החשבונות של המתנ"ס. ם" משמשת כספר עזר למערכת "חשבשבת", מערכת "חוגי

  ת."שתי המערכות הממוחשבות מנוהלות על ידי מקפ

 הפעולות את, היתר בין, לבצע יכולים, חוגים במערכת לשימוש בהרשאות מחזיקים אשר ים"המתנס עובדי

 . שיק באמצעות ומשיכה זיכוי, לחוגים רישום ביטול, לחוגים רישום: הבאות

ישנן פעולות אשר חסומות לביצוע על ידי עובדי המתנ"סים וניתנות לביצוע רק ממטה מקפ"ת על ידי מערך 

, החוגים פעילות ימי שינוי, מדריך שם שינוי, אשראי בכרטיס זיכוי הנהלת החשבונות והן כוללות בין היתר:

 .המדריכים ומשכורות

 ממצאי הביקורת:

 סים אינם בעלי הרשאת צפייה והפקת דוחות ממערכת הנהלת החשבונות של המתנ"ס. מנהלי המתנ" .1

סים "לביקורת נמסר, כי כל הרשאה של עובד מתנ"ס לביצוע פעולה במערכת חוגים תקפה לכלל המתנ .2

 לומר, עובד מתנ"ס אחד יכול לבצע פעולות רישומיות במתנ"ס אחר. כהמנוהלים על ידי מקפ"ת, 

אין הנחיות ברורות בנוגע לאופן מתן שמות לחוגים ולקבוצות השונות במתנ"סים וחלק מהחוגים/קבוצות  .3

 אינם כוללים גם את שם המתנ"ס . 

 המלצות:

הרשאת צפייה והפקת דוחות ממערכת  יםהמתנ"ס במידת האפשר תוקם למנהליהביקורת ממליצה כי  .1

. במידה ולא ניתן להקים הרשאה כאמור, מומלץ ידםהמנוהל על הנהלת החשבונות בכל הנוגע למתנ"ס 

כי יוסדרו תהליכי עבודה מובנים מול מחלקת הנהלת החשבונות של מקפ"ת אשר יסדירו העברת דוחות 

 . שוטפים ברמה חודשית

הביקורת ממליצה כי תבחן האפשרות לנהל את מערך ההרשאות במערכת חוגים כך שעובדי כל מתנ"ס  .2

 יוכלו לצפות ולבצע פעולות רק במתנ"ס שלהם. 

הביקורת ממליצה כי תקבע על ידי מקפ"ת מדיניות אחידה בנוגע למתן שמות לחוגים/קבוצות במערכת  .3

 חוגים. 

 תגובת מקפ"ת: 

והמגמה היא  בוחן מאזן מקבלים לחודשיים אחת .החוגים במערכת דוחות להפיק ההרשא למנהלים :1המלצה 

 .לחודש אחת לאפשר

 כמחויבות זאת רואים אנו להירשם יוכל ת"מקפ של למרכז שמגיע לקוח כל כי היא ת"מקפ מדיניות :2המלצה 

 . שלנו בשירות

 .הזהים החוגים שמות את וכן החוגים מחירי את איחדה ת"מקפ ח"תשע הפעילות שנת לקראת :3המלצה 

 נהלי עבודה 2.4

מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו, מנוהל תחת שיטה לבקרת שינויים  הוא נוהל

מתאר ואשר , מדיניות, תפקידים, או פעילויות ותהליכי תכנון, תפעול ובקרה עקרונותומתאר, מגדיר או מתעד 

 י. תהליך עבודה, שיטה או מבנה ארגונ
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שיטת העבודה ו/או דרכי ביצוע פעילות ליצירת נורמת עבודה אחידה,  תיעודמטרת כתיבת נהלים הינה 

המאפשרת הדרכה, אכיפה ופיקוח, לרבות הגדרת אחריות וסמכות. הנהלים יוצרים שפה משותפת לכלל 

 המנהלים והעובדים ומתארים את שגרת העבודה.

והל, תאריך עדכון ומספר מהדורה על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר , מספר נאחידמבנה כלל נוהל כולל בדרך 

שינויים המבוצעים בו ומועדם. נוהל תקין אמור לכלול חמישה או שישה פרקים הכוללים בדרך כלל את 

 הנושאים הבאים:

בפרק זה תוגדר המטרה לשמה נכתב הנוהל. זוהי מטרת קיומו של הנוהל, לא מטרת הפעילות אליה  -מטרה  (1

 מתייחס. הוא

מסמכים עליהם הנוהל נשען באופן ישיר, כגון חוקי המדינה, תקנות, צווים,  פירוט - מסמכים ישימים (2

 . או נהלים אחריםתקנים 

 מונחים שיש להם משמעות מיוחדת בנוהל. הגדרת - הגדרות (3

האחראים  זהו גוף הנוהל, והפרק הארוך ביותר בו. כאן מפורטת השיטה או מוגדר התהליך, רשומים- שיטה (4

 לביצוע הפעילויות, לוחות זמנים וגורמים לדיווח.

  הוראות הנוהל. בעלי התפקידים האחראים לביצוע פירוט – אחריות (5

 .טפסים המשמשים לקיום הוראות הנוהל – נספחים (6

)עדכון אחרון מרץ  2015באוגדן "הנחיות להתנהלות עמותות" אשר פורסם על ידי רשות התאגידים בדצמבר 

 נקבע כי:( 2017

"על עמותה המקיימת פעילות משמעותית בתחום מסוים לדאוג לקיומם של נהלים מקצועיים ומפורטים בכתב, 

המסדירים את הפעילות האמורה. כך למשל, מצופה מעמותה המעסיקה עובדים ומקיימת פעילות משמעותית 

עובדים בעבודה, נוהל קופה קטנה לקבוע נוהל קבלת עובדים לעמותה, נוהל התקשרות עם ספקים, נוהל נוכחות 

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

על עמותה המהווה גוף דו מהותי, לאמץ, בין היתר, נוהל בנוגע להתקשרויות  להיקף הפעילות של העמותה.

 הכולל עקרונות מדיני המכרזים".

אשר הוגדר כקובץ  2011קיבלה לידיה קובץ שכותרתו "קובץ נהלים בנושאי כ"א וכספים" מנובמבר הביקורת 

 "(. קובץ הנהליםהנהלים של מקפ"ת )להלן: "

 ממצאי הביקורת:

רובם  ת דאז, כאשר"קובץ הנהלים הוא בעצם ריכוז הנחיות וטפסים אשר הוכנו על ידי מנכ"ל מקפ .1

  אינן בנויות במתכונת מקובלת של נהלי עבודה מסודרים.ואשר  2012מתייחסים לשנת העבודה 

למרות שנות פעילותה הרבות, אין למקפ"ת, קובץ נהלי עבודה מסודר בניגוד להוראות רשם התאגידים, ו .2

, בנוגע לאופן ניהול  ורכש שכרלמשל בתחומי כח אדם,  ,הכולל הוראות מחייבות ומנחות בכל תחום ונושא

  מתנ"ס, אופן בחירת מערך החוגים, תכנון שנתי, קיום אירועים במתנ"ס, השכרת חדרים וכדומה.

של בנוגע להשכרת חדרים כתוצאה מהעדר נהלים מסודרים מתנהל כל מתנ"ס באופן שונה בכל תחום. כך למ .3

כי אסור להשכיר חדרים.  סבורשנם מתנ"סים המשכירים חדרים וישנם מתנ"סים שבהם המנהל נמצא כי י

 למתנ"ס ואפילו השפה בה נעשה שימושהחוזים בהם נעשה שימוש לצורך השכרת החדרים שונים ממתנ"ס 

"ברי רשות" או "דמי שימוש" או "השכרה" מעידים על השוני הרב בין המתנ"סים בתפיסה ובדרכי  –

 לה. הפעו
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 :המלצות

ת קובץ נהלים פנימיים מעודכן אשר יכלול הוראות נוהל בכל תחומי "הביקורת ממליצה כי יוכן על ידי מקפ .1

הפעילות של המתנ"סים. ייתכן וראוי בהתאם להתקשרות עם החברה למתנ"סים, כי יאומצו ויוטמעו 

 ת נהלי החברה למתנ"סים בשינויים המתחייבים. "במקפ

 כי יכללו בקובץ נהלים לכל הפחות הנהלים הבסיסיים הבאים:הביקורת ממליצה  .2

  ;נוהל רישום לחוגים 

 נוהל העסקת מדריכים 

 נוהל העסקת עובדים 

 ;נוהל השכרת חדרים 

 ;)נוהל תחזוקה שוטפת )ומונעת 

 ;נוהל נוכחות ודיווח 

 נוהל קופה קטנה 

  רכש והתקשרויות עם ספקיםנוהל 

 קייטנות  תנוהל הפעל 

  צהרוניםנוהל הפעלת 

  ניהול מלאי וציוד. נוהל 

 תגובת מקפ"ת: 

 לכתיבת מומחה נשכר אלו בימים .כתובים נהלים מס והעובדים המנהלים לידיעת העבירה ת"מקפ :21+המלצה 

 .ת"למקפ נהלים אוגדן לכתוב מנת על נהלים

 כח אדם ושכר 2.5

 ת"נהלי מקפ 2.5.1

ת מעסיקה עובדים "מקפ ועובדי השלוחות השונות.עובדים הכוללים את עובדי המטה  1,500-מקפ"ת מעסיקה כ

קבועים בתפקידי מטה ומנהלה וכן מדריכים. חלק מהמדריכים במתכונת שכר שעתית הנדרשים להחתים 

 ק מהמדריכים מקבלים את שכרם כאחוז מהפדיון המתקבל מהנרשמים. כרטיס נוכחות וחל

קובע בנוגע לתנאי ההעסקה והשכר בעמותה עירונית כי  הפנים משרד שפרסם עירונית עמותה הסדרת נוהל

 ". מקומית ברשות מהמקובל יחרגו לא וההעסקה השכר ותנאי הדרגות סולם"

אשר בדק את התנהלותה של עיריית חדרה והתקשרותה  2010בדוח מבקר המדינה על השלטון המקומי בשנת 

עובדי חינוך, נוער, חברה וקהילה הוגדרו באוגדן עם עמותת "על"ה", מעיר מבקר המדינה כי "תנאי ההעסקה של 

 פרסום בדבר ההוראות כל מפורטים זה . באוגדןהמקומיות ברשויות וקהילה נוער לעובדי השירות תנאי הגדרת

עוד מעיר  .להם המשולמים המיוחדים והגמולים שכרם, קידומם אופן, דרגתם קביעת, עובדים להעסקת מכרזים

 מבקר המדינה על השונות הרבה בתעריפי האחוז מפדיון שמקבלים המדריכים המועסקים בעל"ה. 

יש  תעריפי המקסימום למדריך באחוזים:" נקבע כי: 2011 משנת" הנהלים קובץ"ב א"בכ העוסקת בהוראה

)ולכל היותר  70%יש לתת עד  –במידה ומדובר בחברה בע"מ , באישור( 60%-)ועד ל 50%-45%ת להשתדל לת

 "באישור( 75%
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"במקפ"ת" יתבצעו דיווחי הנוכחות באמצעות הטלפון .... תיקון טעויות יבוצע  בנוגע לדיווחי הנוכחות נקבע כי:

 ע"י מנהל/ת המתנ"ס, לאחר שימולא ע"י העובד/ת "טופס בקשה לתיקון דיווח נוכחות / היעדרות". 

פן ההחתמה ביום ספציפי נעשה "בזמן אמת", או שמא מדובר ממוחשבים מלמדים, האם אוהנוכחות הדו"חות 

  בתיקון רטרואקטיבי. כך, שעת כניסה או יציאה שתוקנו באופן רטרואקטיבי מסומנות בתוך ריבוע מודגש.

קליטת העובד לעבודה בטופס ייעודי  ות י.ל.מ נעשית באמצעות דיווח עלקליטת עובד חדש במערכת דיווח הנוכח

 ו המותרות בכל יום עבודה בשבוע. העובד, תפקידו, שעות עבודתפרטי המפרט את 

 ימים בשבוע.  5ימים לעובד המועסק  56ת עובד יכול לצבור ימי חופשה עד למקסימום של "על פי קובץ נהלי מקפ

ה בשעות כאלו, לא עוד נקבע כי "ככלל אין אישור לעבוד בשעות נוספות או שעות עודפות ובמידה ותתבצע עבוד

 יינתן כל תשלום". 

הקובץ קובע כי "בקשה לאישור עבודה בשעות נוספות או בשעות עודפות יש להעביר בכתב למנהל המתנ"ס או 

עם הבקשה יש להגיש תוכנית עבודה ולפרט מה  השלוחה ואין לבצע אותן אלא אם התקבל אישור מראש בכתב.

 שעות בחודש".  25-השעות שיאושר הוא עד להיו הסיבות לבקשה לשעות אלה. מקסימום 

 ממצאי הביקורת:

 וקהילה נוער לעובדי השירות תנאי הגדרתנהלי כח האדם של מקפ"ת אינם בהתאם להוראות אוגדן  .1

 .המקומיות ברשויות

  ולא באמצעות מטה מקפ"ת. קליטת כח אדם נעשית במישרין על ידי מנהלי המתנ"סים השונים .2

 . בממוצע מהפדיון 70% -כעומד על התשלום למדריכים כאחוז מהפדיון בניגוד להוראות קובץ הנהלים  .3

ת ביותר ממתנ"ס אחד, אולם אין מאגר מדריכים מסודר "יצויין כי חלק מהמדריכים מועסקים על ידי מקפ .4

 ת ממנו בוחרים המתנס"ים השונים את המפעילים השונים."של מקפ

המתנ"ס היחידי בו מיושמת ההוראה בדבר הגשת בקשה הכוללת תוכנית עבודה לאישור שעות נוספות הוא  .5

 מתנ"ס קרית מטלון. 

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי נהלי העסקת כח האדם במקפ"ת יעודכנו כך שיותאמו בהתאם להנחיות מבקר  .1

 .המקומיות ברשויות וקהילה נוער לעובדי השירות תנאי הגדרת אוגדןהמדינה ל

אשר  מומלץ כי העסקת עובדים במתנ"סים תתבצע באמצעות קיום הליך מסודר של מיון וקליטת עובדים .2

 העסקת" כי נקבע המשולש ההסכם במסגרת כי יצויין .ת ולא מהמתנ"סים השונים"ינוהל ממטה מקפ

 הוא וכי הנדרשים הכישורים על עונה הוא כי, נדרש העובד כי ת"מקפ מנהל אישור במתן מותנית עובד

 ".התפקיד למילוי מתאים

תקבע מדיניות העסקה מסודרת אשר תנחה את המתנ"סים השונים בדבר אופן ההתקשרות עם מומלץ כי  .3

 מדריכים. 

תתקשר עם המדריכים השונים בהסכמי העסקה תקיים מאגר מדריכים מסודר, ת "מקפמומלץ כי  .4

 . והמפעילים הרלוונטייםותאפשר למתנ"סים לבחור מביניהם את המדריכים 

 בדבר הצורך בהגשת בקשה לאישור שעות נוספות. הביקורת ממליצה כי תאכף המדיניות  .5
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עוד מומלץ כי תקויים על ידי מקפ"ת בקרה מסודרת אחר ביצוע שעות נוספות בלתי מאושרות על ידי  .6

 ריגה מהתקן. שעות התקן המאושרות להם וכי מקפ"ת לא תאפשר המשך עבודה בחיגה מעובדים, בחר

 כל העובדים רשומות בספרי מקפ"ת. יש לוודא כי עלויות השכר של .7

 הערת הביקורת: 

ויותר הוא גבוה במיוחד ואינו תואם את המקובל בענף. יתירה מזאת,  70%-הביקורת תציין כי פדיון בגובה של כ

הנתון מעיד כי לא נעשה שימוש ביתרון הגודל והבלעדיות שיש למקפ"ת בהפעלת חוגים במתנ"סים בעיר לצורך 

 משא ומתן עם המדריכים השונים. 

באופן קבוע מדי חודש אשר אינן מאושרות ואינן משולמות בשכר עלולה חשוב לציין כי החתמת שעות נוספות 

 לחשוף את מקפ"ת לתביעות משפטיות.

 תגובת מקפ"ת: 

 המשפטי היועץ עם יומיומית ובהתייעצות ,סים"למתנ החברה לנהלי בכפוף הם ת"ומקפ א"כ נהלי :1המלצה 

 .העמותה את המחייב והוא קיבוצי הסכם 2017 במרץ נחתם כן כמו. העמותה של

 .במטה נעשית והקליטה עובדים לקלוט הרשאה למנהלים אין 2017משנת  :2המלצה 

 ת"מקפ .%70 על עולה לא המקרים במרבית ולחברות %50 על עולה לא למדריכים הפדיון אחוז :3המלצה 

 .העמלות להורדת החברות עם מ"מו של בהליך נמצאת

 .בנושא סים"המתנ למנהלי הנחיה  יצאה. בלבד המטה לטיפול עברה אדם כוח העסקת :4+32+המלצות 

 מראש אישור וקבלת שעות נוספות עשיית על איסור ובו העובדים לכלל מכתבים מספר יצאו :65+המלצות 

 יוזמן הדבר ישנה שאם התראה ובו אישי מכתב מקבל להנחיה בניגוד נ"ש שביצע עובד כן כמו, חריגים במקרים

 .2017 בשנת השעות הנוספות היקף ירד ככלל. לשימוע

 חברות.  לגבי ל"כנ ,לחודש אחת השכר בפקודת רשומה המדריכים של השכר עלות  :7המלצה 

 העסקת קרובי משפחה במתנ"סים 2.5.2

 לפקודת העיריות קובע סייגים להעסקת קרובי משפחה ברשויות מקומיות. 174סעיף 

נועדו  ובעות איסור על העסקת קרובי משפחההוראות החוק הקקובע כי: " 3/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

למנוע פגיעה בסדרי מינהל תקינים ובעקרונות השוויון בשל העדפתם של קרובי משפחה של בכירי הרשות 

נועדו הוראות החוק למנוע מצב של ניגוד עניינים בתפקוד השוטף של , בנוסף(. בחרים או עובדיםנהמקומית 

והן  הכוללת הן את יחסי העבודה השוטפים שבין העובדים לממוניםכאשר מערכת היחסים  הרשות המקומית

 ."לחיוב או לשלילה את הביקורת על תפקוד העובדים ו/או הנבחרים בעלי הסמכויות תושפע מקרבת המשפחה

" מסביר כי בתאגידים ומקורבים קרובים של והעסקה גיוסבדבר " 2014א' משנת  65דוח מבקר המדינה 

 יש התועלת מרב את מהן יפיק הציבורי שהשירות כדי. ציבורי משאב בגדר המקומיות הןברשויות  "המשרות

 שמונה עובד .הוגנת ותחרות הזדמנויות שוויון המאפשר בהליך ביותר המתאימים המועמדים את להן למנות

 אף הוא ולעתים, למשרה ביותר המתאים האדם שאינו ייתכן כישוריו בשל ולא משפחתית קרבה בשל למשרתו

 עניינים". וניגוד תלות ליצור עלולה ציבורי בגוף משפחה קרובי של בדרישותיה. בנוסף, הימצאותם עומד אינו

כאמור מקפ"ת בשל היותה עמותה מעין עירונית והיותה גוף דו מהותי מחוייבת בעמידה בכללים החלים על 

שם העמותות ובהתאם להערות מבקר , הן לפי האמור בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, בהוראות ררשויות מקומיות

 המדינה בדוחותיו העוסקים בנושא. 
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 קובץ הנהלים של מקפ"ת קובע בנוגע לקליטת עובדים חדשים כי: 

 "'כל מועמד לעבודה צריך לחתום על הצהרה כי 'אין לו קרובי משפחה שעובדים במקפ"ת או בהנהלה" 

  בקייטנות בחודשים יולי ואוגוסט ולא בכפיפות ישירה "לקרובי משפחה ולילדי עובדים מותר לעבוד אך ורק

 לקרובי משפחתם"

  נהלי כח אדם ותנאי שירות של החברה למתנ"סים מציינים כי 'לא יתקבל מועמד לעבודה ולא יועסק עובד"

במתנ"ס, אם מועסק על ידי המתנ"ס או נמנה בין עובדיו )או בין חברי ההנהלה( קרוב משפחתו, כמוגדר 

ו כן מציינת היועצת המשפטית לעירייה וכן המבקרת, כי קיימת בשירות הציבורי רגישות רבה בנוהל'. כמ

ביחס לחשש לניגוד ענינים ויש לפעול על פי נהלי החברה למתנ"סים. לכן יש לפנות בכתב, במקרים חריגים, 

 בבקשה חריגה למבקרת החברה למתנ"סים ולבקש את העסקתו של קרוב משפחה". 

כי: "חל איסור על העסקת מי שקרובי משפחתו, כהגדרתם בנוהל, עובד  94קובע בסעיף  ההסכם המשולש

במקפ"ת, או שהוא חבר הנהלת מקפ"ת, אלא על פי ובכפוף להליכים הקבועים בנוהל החברה, ובלבד שהבקשה 

להעסקה אמורה לוותה, טרם ההעסקה, בהמלצת מנהל מקפ"ת למנהל המחוז ובאישור היועץ המשפטי של 

שת. ביחס לעובדים קיימים, הרי שככל שהדבר נדרש תתקבל חוות דעת משפטית בסוגיה, אשר תובא לדיון הר

 בפני ועדת כ"א של הרשת". 

 ממצאי הביקורת:

הנחיות קובץ הנהלים בדבר אופן הגשת הבקשה להעסקת קרובי משפחה למבקרת החברה למתנ"סים לא  .1

משום שהחברה למתנ"סים הפסיקה התקשרותה עד שנת היו רלוונטיות בשנים שנבדקו על ידי הביקורת 

 . לא נמסר לעיונה של הביקורת נוהל מעודכן יותר. 2016

מבדיקת הביקורת נמצא כי במתנ"ס נפלאות ובמתנ"ס מאור יהודה מועסקים עובדים בעלי קרבה  .2

  לכל מתנ"ס. םהרלוונטייפרקים משפחתית. ראה פירוט בנושא ב

 המלצות:

 מומלץ כי יוסדר נוהל המגדיר באילו מקרים ניתן, אם בכלל להעסיק קרובי משפחה במקפ"ת.  .1

   מחדש העסקתם של העובדים בעלי קרבה משפחתית.הביקורת ממליצה כי תיבחן  .2

 תגובת מקפ"ת: 

הנוהל,  פ"ע אינו שהמינוי שיימצא ככל ,משפחה קרובי העסקת מאפשרים אינם אכןמקפ"ת  נהלי :2המלצה 

 .מחדש העסקתו תיבחן

 העסקת עובדי עירייה במתנ"סים 2.5.3

לפקודת העיריות נקבע כי ראש העירייה מוסמך, למנות לעירייה עובדים בכפוף לתקציבה  173-)א( ו170בסעיפים 

  ."מיוחד חוזה פי על ועובד זמני עובד, ארעי עובד לרבות-מוגדר בפקודה כ"עובד  עובדהמאושר. 

סיק את עובדיה אך ורק לצרכיה היא, על העובדים לפעול בשירות העירייה כאמור העירייה רשאית להעכלומר, 

או עמותות עירוניות, זאת משום שהם משרתים את העירייה אך אינם  בחוק ולא לצרכי תאגידים עירוניים

מהווים חלק ממנה. הם אינם שותפים בהון העירייה או בתקציבה וכך גם מנועים מלעשות שימוש בכוח האדם 

 עירוניות ולא עבור עמותות עירוניות.  –ל העירייה. המשרות העירוניות, כשמן כן הן ש
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אשר בדק את התנהלותה של עיריית חדרה והתקשרותה  2010בדוח מבקר המדינה על השלטון המקומי בשנת 

 כי נמצא  כדלהלן:"להשאלת עובדים על ידי העירייה לעמותה עם עמותת "על"ה", מעיר מבקר המדינה בנוגע 

 העירייה מועצת. לתאגיד קשורים שאינם שונים תקציב לסעיפי נזקף לתאגיד שהושאלו העירייה של עובדי שכרם

 חתמה לא וכי העירייה. במלואם לתאגיד ההקצבה פרטי לפניה שעמדו בלי 2009 לשנת התקציב את אפוא אישרה

 אחד כל של ההתחייבויות ואת ותההתקשר תנאי את שיעגן הסכם על לו שקדמה העמותה ועם התאגיד עם

 ".תקין מינהל כללי פי על כדרוש, מהצדדים

בקובץ הנהלים של מקפ"ת נקבע בנוגע להעסקת עובדי עירייה על ידי מקפ"ת כי "עובדי אגפי העירייה, אשר 

 . "מועסקים ע"י מקפ"ת, יועסקו על פי תנאי העבודה הנהוגים במקפ"ת

 ממצאי הביקורת:

 לא ברורה הנחיית קובץ הנהלים של מקפ"ת בדבר העסקת עובדי עירייה במקפ"ת.  .1

סים ניהול המתנ"תפקידים במערך שורת כי העירייה מעסיקה עובדים הממלאים עולה מבדיקת הביקורת  .2

ובדי האגף לתרבות כך למשל כל עובדי הסגל המנהלי של המרכז הקהילתי מאור יהודה הם עשל מקפ"ת. 

 ייה, מנהלת מתנ"ס נפלאות היא עובדת עירייה וכו'. תורנית בעיר

העברת עובדי מקפ"ת לשמש כעובדי עירייה הביקורת תציין כי היא רואה בחומרה רבה את העובדה כי  .3

נעשתה בחלק מהמקרים, על ידי ההנהלה הקודמת של מקפ"ת, בכוונת מכוון, על מנת לצמצמם את הוצאות 

למשל רכזת החוגים של המרכז הקהילתי מאור יהודה אשר הייתה  . כךהרשומות בספרי מקפ"ת המתנ"סים

, אף שהיא ממשיכה למלא את אותו 2016במהלך שנת  שנים רבות עובדת מקפ"ת נקלטה לעבודה בעירייה

 התפקיד בדיוק.

ההסכמים בין העירייה למקפ"ת אינם כוללים הסכם בדבר השאלת עובדים ואינם מסדירים את תנאי  .4

 העסקתם של עובדי העירייה המושאלים למקפ"ת וזכויותיהם. 

העסקת עובדי עירייה מושאלים במקפ"ת מבלי שהוסדרה השאלתם בצורה מסודרת פוגעת גם ביכולת לפקח  .5

שכרם כיוון שהגורם המאשר את דיווחי הנוכחות של העובדים ואת בצורה נאותה אחר נאותות עבודתם ו

  שכרם אינו הגורם המנהל אותם בפועל.

 אין רישום נאות בספרי מקפ"ת לגבי העובדים המושאלים לה על ידי העירייה.  .6

 המלצות:

תוסדר באמצעות הסכם השאלת עובדים בין העירייה  במתנ"סיםעירייה המומלץ כי העסקת עובדי  .1

 תקופת ההשאלה, הסדרת זכויותיהם, כפיפותם,הקצבת ובדים, ת אשר יעגן את תהליך השאלת הע"למקפ

 וכדומה. אופן הרישום בספרים בצורה נאותה ושקופה בספרי העירייה ובספרי מקפ"ת 

אשר יש להסדיר מעמדם ובוודאי שאין להתיר העברת  ותיקיםיודגש כי האמור מתייחס לעובדים קיימים  .2

עלויות הפעלת המתנ"סים או על מנת להקטין את רישום ת לעירייה על מנת לצמצם עובדים ממקפ"

 של מקפ"ת. גירעונותיה

במקרים של העובדים הוותיקים הקיימים יש לבצע העמסה תקציבית של עלויות שכר העובדים  .3

המשולמות על ידי העירייה, הן בסעיפי התקציב העירוני והן בספרי הנהלת החשבונות של מקפ"ת 

 בשני המקרים לעלויות השכר של המתנ"ס הרלוונטי.  וליחסם
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 הערת הביקורת: 

לדעת הביקורת, הוראות החוק מלמדות כי עירייה, אינה יכולה לאפשר לעובדיה לעבוד עבור מקפ"ת או 

במקפ"ת, למעט אם מדובר במילוי תפקיד עירוני עבור העירייה בקשר לפעולות העמותה. כגון: עובד עירייה 

ידו לבצע פיקוח או בקרה מטעם העירייה ועבורה, על מתן השירות/ביצוע פרויקט על ידי העמותה שהוזמן שתפק

על ידי העירייה. ובלבד שתהיה הקפדה, שהעובד לא יהיה חלק מהמערך הארגוני וכוח אדם של העמותה ובפרט 

 לא ישמש באופן כלשהו מנהל או אחראי בעמותה או בהפעלת שירותיה. 

בהצבת עובדי עירייה לעבודה במקפ"ת, יש משום עקיפת הערכת שווי התמורה שניתנת לתאגיד  ,יצויין כיעוד 

על ידי העירייה, הימנעות מהתקשרות בהסכם וקיזוז מתשלומי העירייה למקפ"ת בגין פעולותיה עבור העירייה 

 ר התקציב העירוני. וכן אי הבאת הנושא לאישור המועצה כאשר ספק אם ניתן למשרות אלו ביטוי בספ

 תגובת מקפ"ת: 

 .הנושא להסדרת בעירייה אנוש משאבי ל"וסמנכ ל"המנכ בהובלת הליך מתקיים :31+המלצות 

 רכש והתקשרויות 2.6

עות מחיר מספקים ונותני שירותים, וכי רוב התנהל כל מתנ"ס באופן שונה בנוגע לקבלת הצ 2016עד אמצע שנת 

המתנ"סים העבירו את החשבוניות מהספק למקפ"ת לאחר ביצוע ההתקשרות או הרכישה וללא כל הליך 

 התמחרות וללא קיום הליכי רכש תקינים. 

 פועלים המתנ"סים תחת הנחייה חדשה ממקפ"ת לפיה: 2016החל משנת 

  הצעות מחיר. 2נדרשות - ₪ 1,000עד 

 הצעות מחיר.  3 נדרשות- ₪ 1,000-מ 

 ת. "לאישור מנכ"לית מקפ בהתאם לנוהל,  התשלום מועברהנוהל מחייב את המתנ"ס לקבל את הצעות המחיר 

 ת אישרה הצעת מחיר מסוימת, מבוצעת הזמנה מהספק שהצעתו אושרה. "שמנכ"לית מקפ רלאח

חשבונית ושומרת העתק בתיקי המתנ"ס ההזמנה מגיעה ביחד עם חשבונית. מזכירות המתנ"ס מצלמת את ה

טופס הכולל את פרטי  –ת בצירוף טופס בקשה לקבלת המחאה "כאשר המקור מועבר להנהלת החשבונות במקפ

 ת. "ישירות לחשבון הספק על ידי מקפאו בצ'ק הספק עבורו נדרש התשלום. התשלום מבוצע בהעברה בנקאית 

על גבי הטופס בקשה לקבלת המחאה נדרשת המזכירות לציין מהו הסעיף בהנהלת חשבונות אליו יש לייחס את 

 ההוצאה. 

 :כיבנוגע לתהליכי הרכש וההתקשרויות של מקפ"ת ההסכם המשולש קובע 

  התקשרויות מקפ"ת כפופות לדיני המכרזים החלים על הרשות וזאת בהתאם לתקנון מקפ"ת. הזמנות

 וייבות קבלת הצעת מחיר כדין. עבודה מח

  לפני חתימה על התחייבות יוודא מנהל מקפ"ת, כי קיים מקור תקציבי לכיסוי ההתחייבות. בהיעדר מקור

תקציבי )סעיף מאושר בתקציב השנתי של מקפ"ת ו/או התחייבות חתומה על ידי מורשי החתימה של הרשות 

יחתום מנהל המקומית ו/או כל גורם מממן אחר, לכיסוי ההוצאה הנגרמת כתוצאה מההתחייבות(. לא 

 מקפ"ת על התחייבות כלשהי. 
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 :ממצאי הביקורת 

, פעלו המתנ"סים השונים שלא בהתאם לכללי מנהל תקין 2016מבדיקת הביקורת עולה כי עד אמצע שנת  .1

 בכל הנוגע להליכי רכש והתקשרויות עם ספקים. 

וטף ורק כאשר נדרש מבדיקת הביקורת עולה כי ברוב המקרים מנהלי המתנ"סים ביצעו רכישות באופן ש .2

 התשלום התברר כי המתנ"ס חורג מתקציבו. 

גישה למערכת הנהלת החשבונות של  ןת הסמכה כמנהלת חשבונות ואין להובעל ןמזכירות המתנ"סים אינ .3

ת לבחור לאילו סעיפי ונדרשהן ת, אף על פי כן "המתנ"ס המנוהלת על ידי מערך הנהלת החשבונות של מקפ

לביקורת הוצגה רשימת סעיפי ההוצאה אשר בה  המבוצעת על ידי המתנ"ס. הוצאה לייחס כל הוצאה

סעיפי הוצאה אליהם ניתן לייחס הוצאות, כאשר בכרטסת הנהלת  14ת המזכירות ואשר כוללת ומשתמש

יצויין כי במהלך . קבוצות כרטיסים הכוללות מאות סעיפיםעשרות ישנן המתנ"סים החשבונות של 

 שר לא יוחסו לסעיפים הנכונים בהנהלת החשבונות. הביקורת נמצאו הוצאות א

 הערת הביקורת: 

רה למתנ"סים והחתימה על ההסכם המשולש, הוטמעה בשנת על פי הנמסר לביקורת, כתוצאה מכניסת החב

מערכת רכש חדשה המאפשרת ביצוע הזמנת רכש רק מתוך תקציב מאושר ורק לאחר מתן אישור דיגיטלי  2017

 שורים המתאים לסכום ההוצאה. של מנהל במדרג האי

עוד נמסר לביקורת כי נקבע נוהל רכש חדש אשר מחייב קבלת הצעות מחיר וכי ללא הצעות המחיר לא ניתן 

 יהיה לבצע רכישה במערכת. 

רכש באמצעות המערכת יפתור חלק מהבעיה של חוסר הודאות אצל מנהלי שניהול  ייתכןכי  הביקורת סבורה,

  תקציב המתנ"ס. המתנ"סים בדבר ניהול

 המלצות:

יוסדרו נהלי עבודה המגדירים כיצד יש לשייך כל הוצאה בתחילת כל שנה וכי אלו  הביקורת ממליצה כי .1

 יועברו בצורה מסודרת למזכירות המתנ"סים. 

הביקורת ממליצה כי כל המתנ"סים יחוייבו להטמיע את מערכת הרכש החדשה ולפעול באמצעותה  .2

 ובהתאם לנוהל בלבד, כאשר לא יאושרו הוצאות שלא בהתאם לנוהל וללא קבלת הצעות מחיר מסודרות. 

 תגובת מקפ"ת: 

 מאד מקפידים עמותהה לית"ומנכ הרכש מנהלת, הטמעה בתהליך נמצאים רכש ותכנת רכש נוהל :21+המלצות 

 .הנוהל פ"ע עבודה נושא על

 רישום לחוגים 2.7

על מנת לפתוח פעילות במתנ"ס כגון חוג או טיול, ממלאים המדריכים טופס פתיחת קבוצה ובו מציינים את 

מהות הפעילות, משכה ותדירותה וכן את מספר המשתתפים המינימלי והמקסימלי. על גבי הטופס מוחתמים 

ת שם פותחת האחראית "התחום וכן מנהל/ת המתנ"ס. לאחר שהטופס מאושר הוא מועבר למקפהמדריך, רכזת 

 על המערכת את הפעילות במערכת חוגים. 

ההרשמה לחוגים ולפעילויות השונות במתנ"ס נעשית או באמצעות טופסי הרשמה ידניים או באמצעות רישום 

 ית(. ת החל בשנה"ל הנוכח"מקוון )הרישום המקוון דרך אתר מקפ
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ישנם טופסי רישום לכל סוג קבוצה)חוגי גמלאים, נשים הגיל הרך וכו'( על גבי טופס ההרשמה יש  – רישום רגיל

 את נהלי הרישום. 

ת ומועבר למזכירות המתנ"ס. לאחר שמתקבל "טופס הרישום המקוון מודפס על ידי מקפ - רישום מקוון

מופקת על ידי מזכירות המתנ"ס  ,עות כרטיס אשראי(מקוון )אשר כולל תשלום באמצהרישום הטופס  ת"ממקפ

 קבלה ממערכת חוגים והרישום מעודכן במערכת. 

 טופס הרישום לחוגים של מקפ"ת אשר מצורף לקובץ הנהלים כולל שורת נהלי הרשמה ורישום לחוגים:

 במס' מינימאלי של משתתפים מותנית חוג פתיחת. 

  תהליך הרשמה הכולל: הרשמה לחוג באמצעות המחשב וסיום משתתף בחוג ייחשב כרשום רק לאחר שסיים

 נוהל התשלום.

  בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות, עפ"י רשימת החופשות

 בחוברת הפעילות. 

 אלא אם כן צויין אחרת(. בחלק מהחוגים יש לרכוש ערכה בנפרד.  מחירי החוגים כוללים חומרים( 

  תשלומים שווים(.  10ניתן לשלם בכרטיסי אשראי/ שיקים/ מזומן )עד 

  לכל חודש. הביטול ייכנס לתוקף  20ניתן לפרוש מחוג ע"י הודעה בכתב למזכירות המתנ"סים עד תאריך

 מהחודש שלאחריו.

 .אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו 

 לות אחרת. במידה ואינו מעוניין לעשות כך, יוחזרו משתתף המפסיק את השתתפותו בחוג יוכל לעבור לפעי

לו השיקים הדחויים או יופסקו התשלומים בכרטיס אשראי. )למשלמים בשיקים דחויים )ולא בכרטיס 

די הבנק עבור כל שיק. למשלמים אשראי( תיגבה עמלה עבור הוצאת שיקים ממשמרת כפי שיקבע על י

 של עמותת מקפ"ת. זומן מראש לכל השנה יינתן זיכוי בשיק במ

 במרץ בשנת הפעילות.  31-לא ניתן לפרוש מחוג ולקבל החזר כספי לאחר ה 

 המזכירות מוציאה קבלה לנרשם ממערכת חוגים. לאחר שבוצעה ההרשמה והתשלום 

ובסוף היום היא מבצעת סגירת קופה, פעולה אשר מפיקה טופס "ספר  לכל מזכירה יש מספר משתמש במערכת

לפי סוג אמצעי  אשר מפרט את כל התשלומים שבגינם הופקה קבלה מאז פתיחת הקופה, "קופה לקבלות

 התשלום. 

לאחר סגירת הקופה מפיקה המזכירה "טופס הפקדה לבנק" המפרט את כל הקבלות שהופקו סכומן וסוג אמצעי 

 התשלום. 

חוג את שמות  דו"ח נוכחות בקבוצה" ואשר מפרט עבור כל"אחת לחודש מפיקה המזכירות טופס הנקרא 

טפסים אלו נמסרים למדריכים לשם תיעוד המשתתפים ואת מועדי החוגים לצורך תיעוד הנוכחות בחוגים. 

 נוכחות המשתתפים בחוגים ובפעילויות. 

הטפסים מוגשים למזכירות שוב בסוף החודש על ידי המדריכים ונשמרים בקלסר. כאשר מבקשים לבטל רישום 

 ות בדיווחים הידניים כי אכן לא הייתה נוכחות של הנרשם בחוג. ולקבל החזר, בודקות המזכיר
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 ממצאי הביקורת:

 ת על מנת שתעדכן אותם"במקפ םייהמקוון בזמן אמת ותלו לנתוני הרישום ים אינם חשופיםהמתנ"ס .1

בנתוני הרישום. זאת כיוון שכאמור, הרישום המקוון אינו מקושר באופן אוטומטי למערכת חוגים והנתונים 

ת ומועבר באמצעות "ת למתנ"ס באופן ידני )טופס הרישום המקוון מודפס במקפ"לגביו מועברים ממקפ

 הפקס למתנ"ס( ואז מוזנים למערכת חוגים. 

ישנה שונות  .ים ולא בהתאם למדיניות תעריפי חוגים כוללתתנ"סהמ ימחירי החוגים נקבעים על ידי מנהל .2

יצויין כי על פי הנמסר לביקורת הועברה הנחייה למתנ"סים גבוהה בתעריפי החוגים בין המתנ"סים השונים. 

  להקפיא את תעריפי החוגים ולא להעלותם.

רישום פרטי כרטיס  מבוצע באמצעותבעת התשלום במתנ"סים עצמם, ביצוע חיובים בכרטיסי אשראי  .3

 כרטיס פרטיהאשראי באופן ידני על גבי טופס ההרשמה לפעילויות והזנה ידנית של הפרטים למערכת. 

  .באמצעות הפקס ונשמרים בקלסרים באופן בלתי מאובטח מתקבלים אשראי

מבדיקת הביקורת נמצא כי נהלי ההרשמה והתשלום לחוגים אשר מופיעים בחוברות הפעילות של  .4

נסים מוסיפים , כאשר חלק מהמת"ואינם אחידים המתנ"סים אינם זהים לנהלי הרישום בקובץ הנהלים

 נהלים משלהם. 

 אינם ,בחוגים הנרשמים השתתפות מתעדים ואשר, המדריכים ממלאים אותם בחוגים הנוכחות דוחות .5

 בחוגים בפועל ההשתתפות אחר ובקרה מעקב לצרכי משמשים ואינם הממוחשבת למערכת מוקלדים

 .השונים

 המלצות:

 הביקורת ממליצה כי יוסדר הרישום המקוון כך שנתוני הרישום יעודכנו בזמן אמת במערכת חוגים.  .1

ת בהתאם למדיניות "מומלץ כי מחירון החוגים בכל מתנ"ס ייקבע באמצעות הועד המנהל של מקפ .2

 אחידה. תהיה תעריפיםהמדיניות וכי העירייה והנחיותיה, 

הביקורת ממליצה כי יותקנו במזכירות המתנ"ס אמצעים אלקטרוניים לחיוב באמצעות כרטיס אשראי,  .3

 אשר יאפשרו קריאת נתוני הכרטיס מבלי שהם נשמרים רשומים על גבי טופסי הרישום. 

 הביקורת ממליצה כי נהלי ההרשמה והתשלום לחוגים יהיו אחידים בין כל המתנ"סים.  .4

 נכון לתכנון לשמש יכול כזה תיעוד. חוגים למערכת יוקלדו בחוגים הנוכחות חותדו כי ממליצה הביקורת .5

 .ועוד, הקבוצות הרכבי, הפעילות שעות, תדירותן, הפעילויות של יותר

  הערת הביקורת:

הביקורת תציין כי קביעת מדיניות תעריפים אחידה אין משמעותה כי לא ניתן להעניק הנחות לאוכלוסיות 

תעריפים מראש לרמה הסוציואקונומית של האוכלוסייה אותה משרת המתנ"ס מהווה הזקוקות להן. התאמת 

רים נמוך יותר, ואף פגיעה בעיקרון השיוויון ועלולה להביא להעדפת מתנ"סים שתעריפי הפעילות בה מתומח

 ייתכן כי האוכלוסייה אשר תהנה מהסבסוד העירוני לתעריפי הפעילות לא תהייה זו הזקוקה לה ביותר. 

 תגובת מקפ"ת: 

 ביקשה ת"מקפ, למתנסים' החב שבאחריות המערכת בתכנות מדובר, כך על שליטה אין ת"למקפ :1ממצא 

 . מהחברה למתנסים לבצע שינוי

 מזכירות לכל אמת נתוני ביום  פעמיים מועברים( ת"מקפ באחריות שאינו) התכנות שישונה עד :1המלצה 

 .המתנסים
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 בהנהלת ואושר המתנסים לכלל אחיד תעריף נקבע. חוגים מחירי לקבוע יותר מורשים לא המנהלים :2המלצה 

 .ת"מקפ

האשראי,  כרטיס לקריאת אמצעי לקבלת אופציה תבחן .ברובו אינטרנטי לרישום עוברת ת"מקפ :3המלצה 

 האשראי.  חברת מול הנושא נמצא בבדיקה

 המתנסים.  לכלל והועבר כתוב אחיד נוהל נבנה  :4המלצה 

 למערכת אמת בזמן בחוגים נוכחות על לדווח החוגים מדריכי יוכלו בו לאפליקציה חיבור נבחן :5המלצה 

 .טכנולוגית

 הנחות 2.8

 נוהל הנחות 

 ב"תשע הפעילות לשנת נקבע אשר ת"במקפ לחוגים הנחות נוהל הואים ס"המתנ יםפועל לפיו ההנחות נוהל

בנוסף קיימת ועדת הנחות עירונית של אגף הספורט בעירייה הפועלת בתוקף עד היום.  ואשר הינו .2011-2012

  בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים.

 נוהל ההנחות מגדיר שורת הנחות קבועות:

אחוז  תיאור ההנחה קבוצת ההנחה
 ההנחה

 אח נוסף בצהרון
 10% אח שני בצהרון

 15% אח שלישי בצהרון

 אחים

 10% ילד שני

 10% חוג שני

 15% ילד שלישי

 15% חוג שלישי
 70%-10% לפי פרוטוקול ועדת הנחות

 חוג פעם בשבוע
 30% פעם בשבוע ולא פעמיים

 45% וגם אח שני/חוג שני

 עובד מקפ"ת
 35% עובד חודשי

 10% עובד שעתי

  ₪ 10 חוג התעמלות גמלאי עירייה

 הנוהל קובע בנוסף שורת כללים בנוגע להנחות:

  הנחת הרשמה מוקדמת.  –אין כפל הנחות מלבד בקייטנות 

 ( מי שקיבל "הנחת 10%ההנחה היא לפעילות אחת בלבד. פעילות נוספת במחיר מלא או בהנחה לחוג שני .)

 יכול כל ילד לקבל הנחה אחת לחוג אחד או צהרון בלבד.  –משפחה" 

  הורית בארנונה, אלא להזמינן לפנות  -הנחת חד 20%הוחלט כי אין לתת הנחה לאמהות בעלות  –חד הוריות

הנחה בארנונה ומעלה, יש לתת הנחה אוטומטית על פי ההנחה  25%-לוועדת ההנחות. במידה ואושר להן מ

 בול של: הרשומה בארנונה ועד לג

o  הנחה 30%עד  –צהרונים 

o  הנחה 50%עד  –חוגים 
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  .במידה ורוצים הנחה גבוהה יותר, יש לפנות לוועדת ההנחות 

 . בצהרוניםטופס בקשה להנחה בחוגים וטופס בקשה להנחה  –ישנם שני טופסי בקשה לועדת הנחות 

 נוהל ועדת הנחות

הנחות מעודכן והחל מחודש זה נוהלו ועדות הנחות ועדת נקבע על ידי מקפ"ת נוהל  2016בחודש יולי מעבר לכך, 

רק במקפ"ת. הבדיקה שנערכה על ידי הביקורת כוללת את ההנחות שניתנו על ידי ועדת ההנחות מקפ"ת בשנת 

 , כלומר מיולי ואילך. 2016

בנוהל יצויין כי ועדת הנחות היא הגוף היחידי הרשאי להעניק הנחות מעבר להנחות האוטומטיות הקבועות 

 ההנחות. 

את מנהל אגף הרווחה, כאשר במידת וההנחות תכלול את יו"ר מקפ"ת, מנכ"לית מקפ"ת  ועדת הנוהל קובע כי

 הצורך יוזמן מנהל מתנ"ס. 

עוד נקבע כי "חברי הועד יקבעו תקציב שנתי עבור ועדת ההנחות". בהמשך נקבע כי גובה ההנחות השנתי שיינתן 

 ת פעילות. לשנ ₪ 350,000לא ייעלה על 

 . 50%הנוהל מציג שורת קריטריונים לקביעת הנחות עד לשיעור של 

הרכזת האמונה על ועדת ההנחות במקפ"ת מנהלת את המעקב אחר הבקשות וההנחות בטבלת אקסל ומתייקת 

 בקלסר את הבקשות. 

בקשות,  143ו התקבלת. מתוכן "בקשות לועדת ההנחות של מקפ 172הוגשו  2016מטבלת האקסל עולה כי בשנת 

 בקשות לא הושלם הטיפול מסיבות שונות.  11-בקשות וב 18נדחו 

הדוח שהועבר  .2016הביקורת ביקשה לקבל דוח אשר מפרט את כל ההנחות שניתנו על ידי ועדת ההנחות בשנת 

 2016לביקורת הנקרא "דוח תושבים מקבלי הנחות לפי סוג הנחה" ואשר מפרט את כל ההנחות שניתנו בשנת 

במתנ"סים המנוהלים על ידי מקפ"ת ואשר סוג ההנחה שהוזן בהם הוא "ועדת הנחות". יצויין כי סוג ההנחה 

 מפרט גם את אחוז ההנחה. 

הנחות. )יצויין כי חלק מהבקשות הן בגין אחים וחלק מהבקשות הן למתן הנחה בגין  226הדוח כולל רשימה של 

 ת למספר ההנחות שניתנו בפועל(. יותר מפעילות אחת ולכן הפער בין מספר הבקשו

 . ₪ 274,844הנחות בסך כולל של  2016בסה"כ ניתנו על ידי ועדת ההנחות במקפ"ת בשנת 

)כולל ועדת הנחות( בהתאם לדוחות ההנחות ממערכת חוגים סה"כ ניתנו על ידי מקפ"ת בגין כל סוגי ההנחות 

 בשנת הפעילות תשע"ז.  ₪ 783,706בסך כולל של הנחות 

 אי הביקורת:ממצ

לא ניתן ביטוי להנחות המוענקות במתנ"סים השונים, או על ידי ועדת ההנחות של העירייה או של מקפ"ת,  .1

במאזני המתנ"סים ו/או בדוחותיה הכספיים של מקפ"ת. המשמעות הינה שלא ניתן ביטוי נאות להכנסות 

בשל העובדה כי ההנחות המתועדות במערכת חוגים אינן נרשמות בהנהלת  ולהוצאות של המתנ"סים

 .החשבונות

 ועדת הנחות מתנ"סית. 2016על פי הנמסר לביקורת, בחלק מהמתנ"סים התקיימה עד שנת  .2
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קובעות את שיעור ההנחה המאושר באחוזים, אולם בלא שמצויין ההנחות במקפ"ת החלטותיה של ועדת  .3

על גבי טופס ההנחות סכום העלות המלאה של החוג או הצהרון בגינו היא מבוקשת ובלא שנערך על ידי 

כי לא  בזמן דיוני הועדה, ולא ברור כיצד אם בכלל נעשית בדיקההועדה חישוב של שווי ההנחה הכספית, 

  עולה על הסך השנתי המאושר למטרה זו.הוענקו הנחות בגובה ה

או פרוטוקול הדיון בו נתקבלה בדבר תאריך מתן ההנחה פירוט דוח התושבים מקבלי ההנחה אינו כולל  .4

 ר שנת הפעילות בגינה ניתנה ההנחה. וחיווי בדבההחלטה 

מהוות ואשר  2016ת במהלך שנת "בקשות אשר הוגשו לועדת ההנחות במקפ 26הביקורת בדקה מדגם של  .5

היו  7-מהבקשות היו להנחה בחוגים ו 19הבקשות שהוגשו  26מתוך מהבקשות שהוגשו בשנה זו.  15%

 מבדיקת הביקורת נמצא כי:להנחה בצהרון. 

  טופסי ההנחות המשמשים את המתנ"סים השונים אינם זהים בנוסחם ובדרישות המסמכים המצויינות על

 גבם.

  מהטפסים אין ציון החלטה. 3על גבי 

 מהטפסים אשר על גביהם מצויינת החלטת הועדה, מצויין תאריך ההחלטה/ועדה.  2-ק בר 

 מהטפסים לא מצויין תאריך הבקשה.  5-ב 

  מהטפסים כלל לא מצויין שם המתנ"ס והפעילות בגינה מבוקשת ההנחה.  9על גבי 

  הנחות של מתועדת באקסל המתעד החלטות ועדת ה 9הבקשות שנדגמו על ידי הביקורת רק  26מתוך

 ת. "מקפ

 15  מהטפסים אשר אינם מעודכנים בטבלת האקסל הם טפסים שהבקשות אושר על גביהם בחתימות ונקבע

 בהם גובה ההנחה המאושר. 

 מהמקרים גובה ההנחה המאושרת על גבי טופס הבקשה שונה מזו המצויינת באקסל : 4-ב 

 צהרון/ שם מקבל ההנחה
תאריך  מתנ"ס חוג

 בקשה

אחוז 
הנחה 
 בטופס

אחוז 
הנחה 
 בקובץ

אין  19/09/2016 נפלאות חוג כ.ד
 50 החלטה

 25 50 31/07/2016 כתה א' מורשה תורני צהרון ע.י

 10 40   ורבר חוג מ.ל

 50 40 10/09/2016   חוג ו.ג

כאשר בחלק מהמתנ"סים ישנן הנחות שאינן בדבר סוגי ההנחות ואופן הענקתן,  אין אחידות בין המתנ"סים .6

ואשר מוענקות במישרין על ידי המתנ"ס וללא קיום ועדת הנחות כנדרש, כגון:  ברשימת ההנחות של מקפ"ת

 . "שונות" , "הנחת מאור יהודה" וכו' )ראה הרחבה בנושא בדוחות הפרטניים בנוגע לכל מתנ"ס(
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 המלצות:

יינתן ביטוי נאות להנחות המוענקות על ידי המתנ"סים ועל ידי ועדות ההנחה הביקורת ממליצה כי  .1

במאזנים ובדוחות הכספיים, באופן שניתן יהיה להבין כמה הנחות הוענקו ומאיזה סוג, שכן המשמעות 

 נוסף של הפעילות.  סבסודשל מתן הנחה הינו בעצם 

ופסק נוהג זה לאלתר. וכי ההנחות אותן יהיה מומלץ כי במידה ועדיין מתקיימות ועדות הנחה מתנ"סיות י .2

 רשאי מתנ"ס להעניק באופן ישיר הינן ההנחות האוטומטיות כגון הנחת אחים או הנחת חוג שני.

בין היתר, תאריך כולל הניהול פרוטוקולי ועדת ההנחות והחלטותיהם יעודכנו באופן מלא מומלץ כי  .3

  נו וכדומה.המשמעות הכספית של ההנחות שניתתחשיב ההחלטה, 

 עוד מומלץ כי על מנת להעניק הנחת עובד מקפ"ת יידרש אישור של הנהלת מקפ"ת.  .4

י אישורי ההנחות של ועדת ההנחות ושל עובדי מקפ"ת יוזנו במערכת על ידי מטה הביקורת ממליצה כ .5

מקפ"ת וכי תבוצע חסימה מיכונית במערכת המונעת האפשרות להזין הנחות אלו על ידי המתנ"סים 

 שונים בעצמם.ה

 עד את כל הבקשות הפרוטוקלים בגין מתן הנחות. תיש להקפיד לשמור ול .6

 תגובת מקפ"ת: 

 .שונים חתכים פי על החוגים מתוכנת הנחות דוח להוציא ניתן :1המלצה 

 הנחות נוהל נקבע. בלבד ת"מקפ של היא ההנחות וועדת. הנחות וועדת להפעיל הרשאה למתנסים אין :2המלצה 

 .מעודכן

 צורך אין-%10 שעתי עובד, %25 קבוע עובד. קיים מאושר בנוהל הנחה הינה ת"מקפ עובד הנחת :4המלצה 

 .להנחה זכאותו את שפונה עובד לכל כתוב במכתב מאשרת הרשת לית"מנכ. בהנהלה שמי באישור

 ומצוי הקיים ביותר הגבוהה 9 שימוש לקוד ורק ת"מקפ במטה רק מעודכנים והנחות הנחות אחוזי :5המלצה 

 .במערכת אחד עובד אצל רק

 השכרת חדרים 2.9

באמצעות השכרת חדרים ואולמות בשעות הערב המאוחרות  בהן מתנ"ס יכול לייצר הכנסות הינה אחת הדרכים

פעילות לגורמים פרטיים לאירועים קטנים וכן  או בשעות הבוקר בהן יש חדרים פנויים או שלא מתקיימת

 כנסים והרצאות.לצרכי לגורמים מסחריים 

 :2015-2016להלן נתוני ההכנסות מהשכרת החדרים במתנ"סים אשר נבדקו על ידי הביקורת בשנים 

 2016 2015 שם המתנ"ס

 12,600 9,950 מטלון

 80,814 94,661 ורבר

 0 0 מאור יהודה

 66,950 28,300 נפלאות

 35,007 27,384 גולה
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 ממצאי הביקורת:

 סים אשר מגדירה בין היתר:מקפ"ת בנוגע להשכרת חדרים במתנ"אין מדיניות מרכזית של  .1

  האם מותר להשכיר חדרים , כך למשל במרכז הקהילתי מאור יהודה נטען בפני הביקורת כי אסור להשכיר

 מושכרים חדרים . ים לגורמים חיצוניים בעוד שבמתנ"סים האחריםחדר

 .מהן הפעילויות עבורן מותר להשכיר את החדרים 

 ה אחיד עליו נדרשים השוכרים לחתום.אין חוז 

  .אין מדיניות תעריפים להשכרת חדרים ואולמות במתנ"סים 

  הפעילות הנחייה בדבר השירותים אותם מעניק המתנ"ס לשוכרים והפיקוח שהוא נדרש לקיים אחר

 המתקיימת במהלך ההשכרה. 

  .הוראות בדבר חיוב המשכירים בביטוח/הפקדת פיקדון וכדומה 

 :ההמלצ

תקבע על ידי מקפ"ת מדיניות מסודרת בכל הנוגע להשכרת חדרים לפעילויות במתנ"סים  הביקורת ממליצה כי

הכוללת הנחיות למתנ"סים בדבר הפעילויות המותרות, נוסח חוזה אחיד, מדיניות תעריפים מרכזית, והנחיות 

פיקוח שהוא נדרש לקיים השירותים הניתנים על ידי המתנ"ס, ה –בדבר התנהלות המתנ"ס במהלך ההשכרה 

  אחר הפעילות וכו'.

 תגובת מקפ"ת: 

 ייבנה נוהל השכרת חדרים.  :1המלצה 

 אירועים 2.10

כחלק מהיותם מרכז המשרת את הקהילה נוהגים מתנ"סים לקיים, מעבר לפעילות החוגים והמועדונים 

במועדים מיוחדים כגון חגי ישראל, פתיחת וסיום  שורה של אירועים מדי שנה הכוללים מסיבותהשוטפת גם 

 שנת הלימודים, ימי זכרון, ועוד. בנוסף עורכים המתנ"סים פעילויות חד פעמיות כגון הרצאות וכדומה. 

 דמי כניסה. רוב המתנ"סים גובים  בגין ההשתתפות באירועים החד פעמיים

אירועים צורך מכירת כרטיסים לשמשים לת על פנקסי שוברים אשר מ"מול מקפ מיםחות יםהמתנ"סמנהלי 

 הנ"ל. 

 ממצאי הביקורת:

והאופן בו יש לארגן אירועים אלו, לתקצבם,  במתנ"סים לקיום אירועיםאין מדיניות מרכזית של מקפ"ת בנוגע 

 לפרסמם ולנהלם בפועל. 

 המלצות:

 :אשר תכלול, בין היתרת מדיניות מסודרת "תקבע על ידי מקפ הביקורת ממליצה כי .1

  מה צריך לכלול תיק אירוע 

 ,כיצד לתכנן אירוע 

  ?כיצד מתקצבים אירוע 

 כניסה דמי תשלום גביית ללא אירועים לקיים מותר מתי, 
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 כיצד מתמחרים ?גובהם מה – כניסה דמי גובים כאשר? . 

 הנחות מדיניות ? 

  אופן התיעוד של האירועים במערכת חוגים 

  אופן רישום ההכנסות וההוצאות בגין האירועים במערכת הנהלת החשבונות 

 פרסום האירוע 

 תגובת מקפ"ת: 

 ייבנה נוהל אירועים.  :1המלצה 

 קייטנות 2.11

הקייטנות נערכות בחופשת  רה,במהלך שנת הלימודים הסדילפעילות המתנ"ס המתקיימת קייטנות הן השלמה 

עד שלושה שבועות והן פועלות משעות הבוקר עד שעות הצהריים או הקיץ, בדרך כלל במחזורים של שבועיים 

 ישנן גם קייטנות קצרות יותר המתקיימות בחופשות החגים.  .אחר הצהריים

קובע כי קייטנה היא עסק הטעון רישוי עסקים לפי חוק רישוי , 1990-התש"ן (רישוי ופיקוח)חוק הקייטנות 

 ממשרד החינוך.  ון לקייטנה אלא אם כן ניתן לה אישור,וכי לא יינתן רישי 1968-עסקים, התשכ"ח

קייטנה  –תן פטור מרישוי לקייטנות המשך ו,נ 1998-, התשנ"ח(פטור מחובת רישוי לקייטנות)צו רישוי עסקים 

כאשר בין הארגונים  השנה במשך הגוף או הארגון של החינוכית לפעילות בהמשך מתקיימת בה שהפעילות

או מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנ"סים מרכזים : "מתנ"ס עירוני 4הפטורים מחובת הרישוי קבוע בסעיף 

 , הפועל באתר הקבע שלו". קהילתיים בע"מ

קייטנה אשר אינה טעונה רישוי עסקים מחויבת עדיין בקבלת אישור משרד החינוך להפעלתה, לצורך כך נדרש 

 טנה מסודר אשר כולל שורת אישורים. תיק קיי המתנ"ס לקיים

 ממצאי הביקורת:

ם מתי ניתן ורצוי לקיים קייטנות ומה נדרש לצורך קיום אין נוהל מסודר המגדיר עבור המתנ"סים השוני .1

 בדבר גיוס עובדים לקייטנות וקביעת תוכנית הפעילות של הקייטנה ופרסומה.  קייטנה, כללים

 המסדירה תעריפי הקייטנות הנגבים על ידי כל אחד מהמתנ"סים.אין מדיניות אחידה  .2

 :ההמלצ

 הקייטנות רוב של האחדה בוצעה 2017 בשנת, ת"מקפ מנהלת ידי על לה הנמסר פי על כי לחיוב תציין הביקורת

 וכי זו מגמה תמשיך כי ממליצה הביקורת. והתעריפים הפעילויות ברמת והן הניהול ברמת הן, במתנ"סים

 . בעיר סים"המתנ כל של הקייטנות כל האמורה האחידה במסגרת יכללו אותבה בשנים

 ועד מנהל למתנ"ס 2.12

 מעורבות התושבים כאשר אחת פועלת באמצעות האגף לשירותים חברתיים להגברתעיריית פתח תקווה 

ב"מדריך השלם לועדי השכונות" שהוכן על ידי האגף בשנת  .השכונתית המנהיגות קשת הרחבת, הינה הדרכים

 נכתב בנוגע לועד השכונה: 2013
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 לרשות לספק, עבורה אלא להחליט או המקומית הרשות את להחליף בא לא שכונה ועד כי לציין "חשוב

 על. ושקיפות פורה פעולה שיתוף מתוך, של הרשות מושכלת החלטה לצורך המתאים המידע את המקומית

ומקיף  רציני, איכותי פתרון למצוא מנת על וכדומה המהנדסים את, את המתכננים, הכלים את להעמיד הרשות

 מצופה, בהחלט אך במקום הרשות להחליט סמכות בחוק ניתנה לא השכונה לועד. לדורות התושבים לצרכי

 .התושבים" חיי ואיכות השכונה לקידום ולפעול צרכים על להצביע, רעיונות להציף, לייעץ ממנו

על מנת להפיק לקחים ולוודא כי המרכז וכן , שיתוף הקהילה בניהול המתנ"ס השכונתי חשוב לצורך קבלת משוב

 משרת את מטרתו כגורם המשרת את התושבים ובעל מקום משמעותי בחיי הקהילה השכונתיים.

 ממצאי הביקורת:

מבדיקת הביקורת נמצא כי רק בחלק מהמתנ"סים יש ועד מנהל וכי בחלק מהמתנ"סים יש שיתוף של ועד  .1

 השכונה בפעילויות המתנ"ס אולם באופן לא ממוסד. 

 בחלק מהמתנ"סים אין כל קשר בין הנהלת המתנ"ס לועדים השכונתיים.  .2

ניהול המתנ"סים, או בנוגע במקפ"ת מדיניות אחידה בדבר רמת המעורבות של ועדי השכונות באין  .3

 . לצורך/חובה לכונן ועד מנהל למתנ"ס

השונות בהם  השכונותכלל  ניתן ייצוג הולם לנציגיעוד נמצא על ידי הביקורת כי בועד המנהל של מקפ"ת לא  .4

 כנציגי הציבור )מלבד נציגי קריית מטלון(.  פועלים המתנ"סים

 המלצות:

מדיניות מסודרת ואחידה בדבר אופן ההתנהלות של המתנ"סים מקפ"ת תקבע ממליצה כי  הביקורת .1

 .השונים מול ועדי השכונות, ובכללה החובה/הצורך בהקמת ועד מנהל מתנ"סי

ו, ככל שייקבע כי יש צורך/חובה בהקמת ועד מנהל מתנ"סי, מומלץ כי מנגנון הבחירה לועד, תקופת כהונת .2

 יותיו ככל שיהיו, ייקבעו בנוהל מסודר. וסמכואופן זימונו, תדירות התכנסותו, תפקידיו 

 . הביקורת ממליצה כי יינתן ייצוג הולם לנציגי השכונות השונות בועד המנהל של מקפ"ת כנציגי הציבור .3

 

 תגובת מקפ"ת: 

 .משרת הוא אותן בשכונה/ות פעילים קבוצת עם לעבוד 2017 לשנת כיעד מנהל לכל הגדירה ת"מקפ :1המלצה 
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 מאור יהודהמרכז קהילתי 

 . 13קלויזנר ממוקם ברח'  "(מאור יהודה" או "רכז הקהילתיהמהמרכז הקהילתי מאור יהודה )להלן: "

מרכז קהילתי נועד לשמש את האוכלוסייה החרדית המתגוררת סביבו, ומפעיל חוגים ופעילויות תרבות ה

האוכלוסייה החרדית המתנ"ס משרת את בהפרדה בין נשים לגברים, ובין ילדים לילדות, וברוח חרדית. 

  מרכז העיר .בשכונת רמת ורבר והמתגוררת ב

הפעילות הייחודית המיועדת באופן בלעדי לאוכלוסייה החרדית, החלה לפני מספר שנים כחלק מהיצע 

עברה הפעילות הייעודית למבנה חדש אשר הוקם במקום  2015ובשנת הפעילויות של מתנ"ס ורבר הסמוך לו, 

 . ת המרכז הקהילתילטוב

 .אותה אמור המתנ"ס לשרת האוכלוסייהגודל לאמוד את היה לא ניתן הביקורת תציין כי 

 תקציב 1

ניהול המתנ"ס  בגיןת "תקציב המתנ"ס מנוהל כולו על ידי מקפ"ת. ההכנסות כוללות את המימון המועבר למקפ

ההוצאות הן ברובן עבור שכר וחלקן  .ומההכנסות שהמתנ"ס מייצר בעצמו )סבסוד העירייה(ה על ידי העיריי

 . עבור תפעול שוטף של המתנ"ס

כפי שעולים ממאזן הבוחן של המתנ"ס  2015-2016להלן נתוני ההכנסות וההוצאות של המתנ"ס בפועל לשנים 

 : ת"בספרי מקפ

 2015 2016 

 1,000 762 הכנסות מהעירייה

 784 480 הכנסות עצמיות

 1,895 1,270 הוצאות

 -111 -28 עודף/)גרעון(

. כאשר, מכרטסת הנהלת ₪בסך של מיליון  מהעירייהכולל הכנסה  2016מאזן הבוחן של מאור יהודה לשנת 

 .אש"ח 750ה תקצבה את המתנ"ס בסך של החשבונות עולה כי העיריי

כספים בסך בוצעה העברת  8.12.2016, אשר נערכה ביום 44 ישיבת מועצת העיר מס'על פי הנמסר לביקורת ב

מתקציב האגף  ₪ 250,000מתוכם סך של  ס מאור יהודה מסעיפי תקציב שונים בעירייהלמתנ" ₪ 500,000

 . לתרבות תורנית

, 30.1.17יום חלק ב', אשר נערכה ב – 46מס' ישיבת מועצת העיר עיון בפרוטוקולי מועצת העיר מעלה, כי ב

וכך נאמר בישיבת המועצה על ידי ר יהודה לעירייה. יוחזר ממאו אש"ח 250 סכום בסךהחלטה לפיה  התקבלה

 ₪ 250,000יו"ר מקפ"ת, המשמש גם כמנהל האגף לתרבות תורנית: "אני צריך פה אחד, מחוץ לסדר היום, 

 . אני מחזיר את זה". ₪ 250,000שהעברתי מהאגף התורני... למקפ"ת, למאור יהודה, 
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 ממצאי הביקורת:

להעברת התקציב הנוסף ו/או להחזרתו של חלק מהסכום.  העיר הסיבהבפני חברי מועצת לא הוצגה  .1

 נעדרת שקיפות ראויה. התנהלות זו אינה תואמת כללי מנהל תקין, ו

 משויכות צובר שהוא החובה או הזכות יתרות, קרי, סגור כמשק מתנהל יהודה על פי הנמסר לביקורת, מאור .2

 מעבירים אשר, ת"מקפ ידי על המנוהלים אחרים סים"למתנ בניגוד, זאת. התקציב שנת בסוף ספציפית לו

 .משותף לפול היתרות את התקציב שנת בסוף

אף שהמרכז הקהילתי מתנהל באופן עצמאי ונפרד ממתנ"ס רמת ורבר, והוא מתוקצב על ידי העירייה באופן  .3

מופיע כל  ואף שתקציבו מנוהל באופן נפרד לחלוטין, הרי שבדוחותיה הכספיים של עמותת מקפ"ת נפרד,

מה שאינו מאפשר שקיפות מעקב ובקרה נאותים אחר תקציבו כשורה אחת במאזן של מתנ"ס רמת ורבר. 

 התנהלותו. 

מאזן הבוחן אינו מאזן הבוחן אינו כולל באופן מדויק את כלל ההוצאות וההכנסות של מאור יהודה. כך,  .4

. הביקורת הצליחה לברר ל ידי העירייההמועסקים ישירות ע מאור יהודהכולל את עלויות שכרם של עובדי 

מהעובדים האמורים המועסקים באגף לתרבות תורנית ומצאה כי עלויות שכרם הסתכמו בשנת  3מיהם 

מדובר בעלויות אשר העירייה מוציאה בגין הפעילות במאור יהודה, אש"ח, יצויין כי  672בסך כולל של  2016

 .בנוסף לתקצובו השוטף

הוצאות שכרם של מנהלי ועובדי המתנ"סים האחרים בסעיף תקציבי הכולל עלויות בניגוד לאופן רישום  .5

י העירייה שכר במתנ"סים, בפרק המתנ"סים בתקציב העירייה, לא נכללות עלויות שכרם של עובד

 המועסקים במאור יהודה. 

מון פעילותו של מבדיקת הביקורת עולה כי ישנן הוצאות רבות נוספות בגין פעילויות או רכש המיועדות למי .6

המרכז הקהילתי, אשר נרשמות כהוצאות בספרי העירייה באגף לתרבות תורנית או באגף השכונות. יצויין 

 מדוייק בשל אופן הרישום. באת העלויות האמורות כי היה קושי לאמוד 

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי לצורך עמידה בכללי מנהל תקינים, שקיפות ונאותות ההעברות הכספיות בין  .1

העירייה למקפ"ת, תנומק באופן מפורט כל העברה כספית מהעירייה למקפ"ת בגין כל אחד מהמתנ"סים 

 או תחומי הפעילות. 

 ו של מתנ"ס רמת ורבר.הביקורת ממליצה כי ניהול תקציבו של המרכז הקהילתי ייעשה בנפרד מתקציב .2

 מומלץ כי תבחן מתכונת ההעסקה של עובדי העירייה במאור יהודה.  .3

יש לכלול את עלויות שכרם של עובדי העירייה המועסקים במאור יהודה במסגרת תקציב העיריה בסעיף  .4

 התקציבי הייעודי להוצאות שכר במתנ"סים. 

ישירות דרך  יבוצעעל ידי אגפים עירוניים , כל תקצוב המועבר למרכז הקהילתי כי הביקורת ממליצה .5

  הנהלת מקפ"ת ולא דרך המתנ"ס הספציפי אליו מיועדת ההעברה.

ינוהל באופן דומה לניהול תקציבם של המתנ"סים האחרים ללא  של המתנ"ס עוד מומלץ כי תקציבו .6

הלים על ידי כי אין מקום למדיניות תקצוב שונה בין המתנ"סים המנו. יוער העברת יתרות משנה לשנה

 מקפ"ת.
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 הערת הביקורת:

הביקורת סבורה כי לאור ההתנהלות המתוארת לעיל, וכפי שמשתקף בדוח הביקורת בכללותו, ראוי כי תעשה 

 בחינה של נאותות היותו של יו"ר מקפ"ת גם יו"ר של אגפים להם ממשקי עבודה מהותיים ושוטפים מול מקפ"ת.

 תגובת מקפ"ת: 

  ורבר. רמת ס"ממתנ ורישומו תקציבו ניהול יופרד: 2המלצה 

בשנת  לנהוג כיצד תיבחן ההמלצה. בגירעון ס"המתנ סיום בשל סגור כספים משק על בזמנו הוחלט: 6המלצה 

2017 . 

 מבנה ארגוני 2

המרכז הקהילתי מנוהל על ידי מקפ"ת באמצעות מנהל מטעמה אשר משמש גם כמנהל מתנ"ס ורבר הסמוך. 

בנוסף, מועסק במרכז הקהילתי רכז תורני באמצעות העירייה, וזאת לאור ייחודו של המרכז והאוכלוסייה 

 המבקרת בו. בנוסף, מועסקים במרכז הקהילתי רכזת חוגים, מזכירה, ועובדי תחזוקה. 

המרכז הקהילתי מעסיק מדריכי חוגים, המעבירים חוגים בתחומים שונים לילדים, וכן "עוזרי מדריך" הלומדים 

 בכולל אשר פועל במקום. 

אש"ח בגין שכר  380-)מתוכם כ ₪מיליון  1.3-הסתכמו עלויות השכר של המרכז הקהילתי בסך של כ 2016בשנת 

 "עוזרי מדריך"(. 

 עלים בעיר, המנוהלים ישירות על ידי מקפ"ת, בסיוע של אגף הספורט בעירייה,בשונה ממתנ"סים אחרים הפו

מתופעל המרכז קהילתי מאור יהודה בשיתוף פעולה של מקפ"ת עם האגף לתרבות תורנית. שיתוף פעולה זה בא 

לידי ביטוי, בין היתר, בכך שהאגף לתרבות תורנית מספק למרכז הקהילתי עובדים המנהלים את פעילותו 

 ואשר פעילויות שונות הנערכות במרכזהמבנה החדש אשר משמש את המרכז, מממן  שוטפת, ניהל את בנייתה

  נושאות את ה"לוגו" של האגף לתרבות תורנית.

 התייחסות להיקפי המשרות(: ללא להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של המרכז הקהילתי )

 

 

 

 

מעונות

גננות  7-כ•
.  וסייעות

בית  /כולל
כנסת

עוזרי 20-כ•
מדריך 

מנהלה

מזכירות2•

אבות בית2•

עובדות  2•
נקיון

חוגים

רכזת חוגים•

28-כ•
מדריכי 

חוגים

 מנהל מתנ"ס ורבר ומרכז קהילתי מאור יהודה

 רכז תורני )מנהל בפועל(  
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 ממצאי הביקורת:

 ת אשר מסדיר את תפקידו ותחומי אחריותו של האגף לתרבות"אין הסכם התקשרות בין העירייה למקפ .1

 תורנית, בכל הנוגע לניהול והפעלת מרכז קהילתי מאור יהודה. 

החוגים, אחראי המדרשיה( בניגוד לכללי מנהל תקין, שלושת העובדים הבכירים )הרכז התורני, רכזת  .2

ת, כלומר, אינם כפופים באופן ישיר למנהל "המתפעלים את מאור יהודה הינם עובדי עירייה ולא עובדי מקפ

 אשר הינו עובד מקפ"ת.הרשמי המרכז הקהילתי 

תקנים המשמשים  6מתרשים המבנה הארגוני של האגף לחינוך ותרבות תורניים עולה כי האגף הקצה בפועל  .3

 המועסקים במרכז הקהילתי מאור יהודה. והכוללים תקנים לפי הפירוט הבא: לעובדים

 תפקיד מס' תקנים

 רכז חוגים 1

 רכז מועדון 1

 מדריך 2

 ספרנית 1

 אב בית 1

כל תפקיד ניהולי רשמי במאור יהודה )מלבד אין ראוי לציין כי, הגם שהודגש בפני הביקורת כי לרכז התורני  .4

הרי שבמסמכים רשמיים שאותרו על ידי הביקורת, בהתקשרויות של המרכז הקהילתי היותו רכז תורני(, 

מול גורמים חיצוניים נמצא כי הרכז התורני הוצג כמנהל המרכז. חלק מהמסמכים אף נשאו את חותמתו 

  של הרכז אשר כללה את הגדרתו כמנהל המרכז הקהילתי.

מבדיקת הביקורת נמצא כי בתכתובות של יו"ר מקפ"ת בכובעו כחבר הנהלת העיר וראש האגף לתרבות  .5

הוא מציין כי "מנהל מתנ"ס רמת ורבר, ישמש בתקופת המעבר כמנהל  28.2.15תורנית לחברת חל"ד מיום 

מת ורבר מינוי מנהל קבוע גם למאור יהודה". למרות הגדרתו של מנהל מתנ"ס רהמקצועי מטעמי, עד ל

כמנהל זמני בלבד של המרכז הקהילתי מאור יהודה, לא התקיים נכון למועד הביקורת, הליך מכרזי מסודר 

 למינוי מנהל ייעודי למרכז הקהילתי. 

 הערת הביקורת: 

 מתכונת העסקה כזו ,שבה כל העובדים הבכירים שמתפעלים את פעילות המרכז הקהילתי הינם עובדי עירייה

 אולם מנהלם הישיר הוא עובד מקפ"ת, אינה תקינה. 

עוד סבורה הביקורת, כי לאור היקף פעילותו של מאור יהודה, כמו גם ייחודיותו כנותן שירות לאוכלוסייה 

 . מטעם מקפ"ת החרדית, ראוי היה לשקול העסקת מנהל ייעודי עבורו

נושאת  המנהל מטעם מקפ"תחותמתו של הרי ש יוער בהקשר זה, כי בניגוד לחותמת המשמשת את הרכז התורני,

 ש בכך כדי ללמד על )היעדר( תפיסתו כמנהל המקום. "ס רמת ורבר, ויאך ורק את תוארו כמנהל מתנ
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 המלצות:

י מאור יהודה תוסדר בהסכם הביקורת ממליצה כי מתכונת פעילותו ואופן תפעולו של המרכז הקהילת .1

 ר באופן ברור את תחומי האחריות והסמכויות של כל גורם )העירייה ומקפ"ת(. אשר יגדי

הביקורת ממליצה כי ייקבע באופן ברור מיהו מנהל המרכז הקהילתי מאור יהודה, אשר מהווה הגורם  .2

וכן מומלץ כי מקפ"ת תצא לאלתר במכרז מסודר לאיוש תפקיד האחראי לכל המתרחש והנעשה במתנ"ס. 

 הילתי מטעמה. מנהל המרכז הק

יצויין כי לדעת הביקורת ראוי כי מנהל המתנ"ס ועובדי מנהלת המתנ"ס יועסקו כעובדי מקפ"ת ויהיו  .3

  נתונים לפיקוחה המלא.

 העסקת קרובי משפחה במתנ"סים 2.1

סקת קרובי משפחה ברשויות מקומיות וחוזר מנכ"ל משרד לפקודת העיריות קובע סייגים להע 174סעיף כאמור, 

מגבילים העסקת קרובי משפחה על מנת למנוע מצב של ניגוד עניינים בתפקוד השוטף, שמירה על  3/2011הפנים 

 עקרונות השוויון ומניעת פגיעה בסדרי מינהל תקין.

 כמו כן, קובץ הנהלים של מקפ"ת קובע בנוגע לקליטת עובדים חדשים כי: 

  משפחה שעובדים במקפ"ת או בהנהלה'""כל מועמד לעבודה צריך לחתום על הצהרה כי 'אין לו קרובי 

  לקרובי משפחה ולילדי עובדים מותר לעבוד אך ורק בקייטנות בחודשים יולי ואוגוסט ולא בכפיפות ישירה"

 לקרובי משפחתם"

  נהלי כח אדם ותנאי שירות של החברה למתנ"סים מציינים כי 'לא יתקבל מועמד לעבודה ולא יועסק עובד"

י המתנ"ס או נמנה בין עובדיו )או בין חברי ההנהלה( קרוב משפחתו, כמוגדר במתנ"ס, אם מועסק על יד

בנוהל'. כמו כן מציינת היועצת המשפטית לעירייה וכן המבקרת, כי קיימת בשירות הציבורי רגישות רבה 

 ביחס לחשש לניגוד עניינים ויש לפעול על פי נהלי החברה למתנ"סים. לכן יש לפנות בכתב, במקרים חריגים,

 בבקשה חריגה למבקרת החברה למתנ"סים ולבקש את העסקתו של קרוב משפחה". 

כי: "חל איסור על העסקת מי שקרובי משפחתו, כהגדרתם בנוהל,  94בנוסף, ההסכם המשולש קובע בסעיף 

עובד במקפ"ת, או שהוא חבר הנהלת מקפ"ת, אלא על פי ובכפוף להליכים הקבועים בנוהל החברה, ובלבד 

העסקה אמורה לוותה, טרם ההעסקה, בהמלצת מנהל מקפ"ת למנהל המחוז ובאישור היועץ שהבקשה ל

המשפטי של הרשת. ביחס לעובדים קיימים, הרי שככל שהדבר נדרש תתקבל חוות דעת משפטית בסוגיה, אשר 

 תובא לדיון בפני ועדת כ"א של הרשת". 

 ממצאי הביקורת:

הנחיות קובץ הנהלים בדבר אופן הגשת הבקשה להעסקת קרובי משפחה למבקרת החברה למתנ"סים לא  .1

היו רלוונטיות בשנים שנבדקו על ידי הביקורת משום שהחברה למתנ"סים הפסיקה התקשרותה עד שנת 

 . לא נמסר לעיונה של הביקורת נוהל מעודכן יותר. 2016

וזאת בניגוד  י מאור יהודה מועסק בנו של חבר הנהלת מקפ"תמבדיקת הביקורת נמצא כי במרכז הקהילת .2

 . לכללי מינהל תקין

מבדיקת הביקורת עולה כי במרכז הקהילתי מאור יהודה מועסקים בעל ואשה בתפקידי מטה. העסקתם  .3

הביקורת סבורה כי לא ניתן לאשר העסקת . 21.12.2016אושרה על ידי ועדת כספים וכ"א של מקפ"ת ביום 

 בעלי קרבה משפחתית כאמור בתפקידי מטה באותו מתנ"ס.עובדים 
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 המלצות:

 מומלץ כי יוסדר נוהל המגדיר באילו מקרים ניתן, אם בכלל להעסיק קרובי משפחה במקפ"ת.  .1

 הביקורת ממליצה כי בכל מקרה לא תותר העסקת קרובי משפחה באותו מתנ"ס.  .2

 הנהלת מקפ"ת.נאותות העסקתו של בנו של חבר מחדש מומלץ כי תבחן  .3

הביקורת ממליצה כי האישור אשר ניתן להעסקת בני הזוג במרכז הקהילתי מאור יהודה ייבחן מחדש על  .4

 ידי הנהלת מקפ"ת.

 הערת הביקורת: 

תו דיון בועדת הכספים וכ"א של מקפ"ת ניתן אישור דומה להעסקת בני זוג באשכול פיס אשר לא וכי בא יצוין,

נכלל בבדיקת הביקורת. הביקורת ממליצה כי גם האישור אשר ניתן להעסקת בני הזוג באשכול הפיס ייבחן 

 מחדש על ידי הנהלת מקפ"ת. 

 תגובת מקפ"ת: 

, הנוהל פ"ע אינו שהמינוי שיימצא ככל, משפחה קרובי העסקת מאפשרים אינם אכן ת"מקפ נהלי: 4-1המלצות 

 .מחדש העסקתם תיבחן
 

 עבודה נהלי 2.2

, אחידה עבודה ליצירת נורמת פעילות ביצוע דרכי או/ו העבודה שיטת תיעוד הינה נהלים כתיבת מטרת

 לכלל משותפת שפה יוצרים הנהלים. אחריות וסמכות הגדרת לרבות, ופיקוח אכיפה, הדרכה המאפשרת

 .העבודה את שגרת ומתארים והעובדים המנהלים

למקפ"ת קובץ נהלים המסדיר את פעילות המתנ"סים המנוהלים על ידה והמסדיר בעיקר את תחומי הפעילות 

  הנוגעים לכח אדם וכספים.

 ממצאי הביקורת:

נוצרת בהכרח שונות כיון שחלק מן העובדים במאור יהודה הינם עובדי עירייה, וחלקם הינם עובדי מקפ"ת,  .1

 אליהם הם כפופים.  העבודה בנהלי

 הייחודית.המתנ"ס מתנהל ללא נהלי עבודה המסדירים את פעילותו  .2

 המלצות:

 כללים אחידים על העובדים בו. הביקורת ממליצה כי במקום עבודה אחד יופעלו  .1

נהלים פנימיים לאור היקף הפעילות הנרחב במרכז הקהילתי, הביקורת ממליצה כי המרכז יסדיר  .2

 המסדירים את תחומי הפעילות הייחודיים לו וביניהם:

 ;הגדרות תפקידים ותחומי אחריות של העובדים 

 ;נוהל הפקת אירועים 

 ;נוהל שימוש באולם 

  ;נוהל הזמנת חדרי פעילות 

 ;)נוהל תחזוקה )מונעת ושוטפת 
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 תגובת מקפ"ת: 

 .יהודה מאור את גם שיחייב נהלים אוגדן על עובדת ת"מקפ: 2-1המלצות 

 הקמת מבנה המרכז הקהילתי 3

התפתחה אשר החלה תחת מתנ"ס רמת ורבר הפעילות הייעודית לאוכלוסייה החרדית  על פי הנמסר לביקורת,

מאוד. לאור הצרכים הגדלים והרחבת היקפי הפעילות הייעודית הוחלט על הקמת מבנה ייעודי אשר יאכלס את 

 הפעילות לאוכלוסייה החרדית. 

עד להקמת לטובת המבנה החדש הוקצה שטח הסמוך למתנ"ס רמת ורבר ואשר שייך לעירייה. בשטח אשר יו

 . ו כמועדון תורניאשר שימש ים שני מבנים יביליםמוצב "ס החדש היונהמת

חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח  –לצורך הקמת המתנ"ס התקשרה העירייה עם חברת חל"ד 

 פרויקטים ניהולואשר בין מטרותיה  קמה במשותף על ידי עיריית פתח תקווה וממשלת ישראלבע"מ )חברה שהו

 . (חינוך ובמוסדות בעיר, ת"פ עיריית עבור תשתיות ופיתוח שיקום, בבנייה

אש"ח.  3,650של תב"ר בסך , 21.11.12מיום  42שיבת מועצה מס' בי, הקצתה לצורך הקמת המבנה העירייה

  :2012-2016התב"ר וההגדלות שבוצעו בו בשנים סכומי פירוט  להלן

 שנה
סכום 
מקורי 
 באש"ח

הגדלות 
במהלך 
 השנה

 סכום מצטבר
ניצול 

במהלך 
 השנה

יתרה בתב"ר 
 לסוף השנה

2012 3,650 2,000 5,650 550 5,100 

2013 5,650 1,700 7,350 4,194 2,606 

2014 7,350 1,670 9,020 3,192 1,084 

2015 9,020 600 9,620 541 1,143 

2016 9,620 1,500 11,120 1,420 1,223 

 1,223 9,897 11,120 7,470   סה"כ 

 ר"התב בכספי שימוש ייעשה לא, משמע. ספציפית פעולה למימון נועד ר"התב המקומיות הרשויות דיני פי על

 . אחרות לפעולות

. האומדן לעלות הבנייה כפי שהוצג במכרז נקבע על סך 12.11.12ביום  54/12חל"ד יצאה למכרז לבינוי שמספרו 

 . ₪מיליון  5.9של 

שלוש קומות . על פי התכנון המקורי כלל המבנה 2015והושלם בחודש פברואר  2012פרוייקט הבינוי החל בשנת 

ערב מסירת המתנ"ס  4.2.15י שהיו ביום פרים במבנה כמ"ר. להלן פירוט הרכב החד 1,100בשטח בנוי של כ

 למקפ"ת:

 רה, חדר נוסף )ממ"ד(, מטבחון, שירותים חדר מנהל הכולל חדר רחצה ומקלחון, חדר מזכי - קומת הקרקע

 ומבואת לובי מרכזי.
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 חבת אולם רשלושה חדרים נוספים, חדר ג'ימבורי, חדר מחשבים, ממ"ד, חדר ריקוד,  - קומה הראשונה

 ושירותים. מרכזי 

 חדרים, יציאה למרפסת ושירותים.  3  - קומה השנייה 

  .קומת גג 

על ידי אגף נכסי העירייה לידי מנהל האגף לתרבות תורנית אשר חתם על טופס  26.1.15המבנה נמסר ביום 

ועדון תורני התחייבות לשימוש במבנה עירוני, במסגרתו נקבע כי "המקום ישמש למטרות מרכז קהילתי ומ

 ולמטרה זו בלבד". 

ולאחר שהמבנה הושלם הוחלט להסב את קומתו השלישית של המבנה לטובת הקמת שתי  2016במהלך שנת 

לטובת בית כנסת וכולל. ובמהלך שנת  גדול מהמבואה הרחבה בקומת הקרקע כיתות מעון. בנוסף, נסגר חלק

 .גדולהוקם בחצר המרכז הקהילתי אולם  2016

והל הקצאות של משרד הפנים קובע כי הקרקע תוקצה לשימוש מסויים וכי לא ייעשה בקרקע שימוש כאמור, נ

 אחר מזה אליו יועדה. 

: במידה ומדובר של עיריית פתח תקווה קובע כי סמלית הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורהנוהל 

בתי אב ופרטיהם המלאים )שם, ת"ז, גיל, כתובת  50רשימת מתפללים הכוללת לפחות  יש להמציא בבית כנסת

אישור ממשרד התמ"ת לגבי היות הארגון מוכר על יש להמציא מעון יום  בהפעלתוחתימות(, ובמידה שמדובר 

ת ידי המשרד. כאשר, הנוהל מדגיש כי המצאת המסמכים הללו מהווים תנאי סף שבלעדיו לא ניתן להעלות א

 הבקשה לדיון בוועדת ההקצאות. 

 ממצאי הביקורת:

ולאחר שהוצאו במהלך שנת  ₪מיליון  3.6אף שהמבנה תוקצב במסגרת התב"ר על ידי העירייה בסך של  .1

 . ₪מיליון  5.9אש"ח לצורכי תכנון המבנה, אומדן הפרוייקט נקבע על סך של  550 -כ 2012

מאומדן  2מתקציב התב"ר המקורי ופי  3המהווה חריגה של פי  ₪מיליון  11.1הפרוייקט הסתיים בעלות של  .2

 הפרוייקט במסגרת המכרז של חל"ד. 

תכנון שונה שמו ל" 2014ורק בשנת מבדיקת הביקורת עולה כי שמו המקורי של התב"ר היה "בלניות"  .3

שימש לבניית המרכז  ועד היום 2012זאת אף שכל תקציבו מפתיחת התב"ר בשנת ", וביצוע מועדון קלאוזנר

  .הקהילתי מאור יהודה

המשיכה העירייה להעביר הגדלות תקציביות  2015ה בחודש פברואר מאף שכאמור בניית המבנה הושל .4

 . 2016-ו 2015בשנים  ₪מיליון  2.1לתב"ר בסך 

עבור בנייה ושאר ההוצאות בסך  ₪ 410 -הוצא סך של כ 2015-2016מבדיקת הביקורת נמצא כי בשנים   .5

מבדיקת הביקורת נמצא כי חלק מההוצאות בגין "הצטיידות" מליון ש"ח עבור הצטיידות.  1.4-מצטבר של כ

בין ההוצאות החריגות שנמצאו על ות בקנה אחד עם הגדרת "הצטיידות". היו בגין רכישות אשר אינן עול

 ידי הביקורת היו למשל:

 

 

 

 מהות הרכישה סכום הרכישה
 ספרים תורניים 12,712
 ספרי קודש 12,742

 חומרי ניקיון 497
 ספרי תורה, מחזורים וחומשים 35,389
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עוד נמצא על ידי הביקורת כי בחודש ינואר נרכשו על ידי חל"ד מתקציב התב"ר "שולחנות כדורגל, הוקי  .6

במרכז הקהילתי . הביקורת ערכה מספר סיורים ₪ 5,825וסנוקר" עבור המרכז הקהילתי בעלות כוללת של 

יצויין כי באתר האינטרנט של המתנ"ס מפורסמת ולא ראתה שולחנות פעילות כאלו המוצבים בחדריו. 

משחקייה הכוללת שולחנות אלה כאשר לפרטים מצויין כי יש לפנות לרב, אשר אינו נכלל במצבת עובדי 

 המתנ"ס. 

תחת ניהולה של מקפ"ת, הרי שהמבנה נמסר לעובדי האגף  הגם שהמבנה נועד לשמש את מאור יהודה .7

לא נמסר לביקורת מסמך המעיד לתרבות תורנית, תוך הנחיית עובדים אלה בנוגע לתפעול מערכות המבנה. 

מבדיקת הביקורת נמצא כי ביום עם זאת, מקפ"ת נטלה אחריות מסודרת להפעלת המבנה ותחזוקתו. כי 

ביקורת אכלוס –תה דו"ח מהנדס שכותרתו "פרויקט 'בית מאור יהודה' הוכן עבור מקפ"ת ובהזמנ 4.2.15

מתנ"ס מקפ"ת" אשר מטרתו המוצהרת הייתה "לאפשר לקבלן המבצע להשלים ולתקן את עבודות הגמר 

הביקורת תציין כי לא ברור מדוע נמסר המבנה על ידי אגף  ."בבניין לאחר אכלוס ומסירתו לעמותת מקפ"ת

 לתרבות תורנית חלף העברתו המסודרת ישירות למקפ"ת. לאגף  נכסי העירייה

בפועל, לאחר בניית המבנה ומסירתו, התווספו לו שטחים בנויים המשמשים לצרכים אחרים, אשר עומדים  .8

בטופס ההתחייבות לשימוש במבנה , כפי שאלה באות לידי ביטוי ניגוד למטרות ההקצאה והקמת המבנהב

ית ולהיתר הבנייה של המבנה, אשר מתירים קיום "מרכז קהילתי ומועדון שנחתם על ידי האגף לתרבות תורנ

 מעון, גם כבית כנסת וגם ככולל ללימוד אברכים. מרכז קהילתי גם כגם כ המבנה וכיום משמש תורני"

יצויין כי לא נמצאה החלטה עירונית להקמת המעון והחלטה בנוגע לאופן הפעלתו ובחירת הגורם המפעיל.  .9

 ה לפנות בבקשה לקבלת סיוע במימון בניית המעון ממשרד הכלכלה. העירייה יכל

 לא נמצאה החלטה עירונית להקמת בית כנסת וכולל במבנה.  .10

, אשר בוצעה מספר על פי נספח לחוזה בין חל"ד לקבלן המבצע, הסבת הקומה העליונה לצרכי המעונות .11

, אותה ניתן היה לחסוך ₪ 770,000 -כלפחות היתה כרוכה בעלות של  חודשים בלבד לאחר השלמת המבנה,

  מוקם לצורך זה.מתוכנן ו, לו לכתחילה המבנה היה ברובה

התחלת העבודות הייתה ביום  – בפרק זמן מהיר במיוחד 2016וצעה בחודש ספטמבר בניית האולם הנוסף ב .12

מבדיקת . הביקורת לא הצליחה לאתר מידע בדבר עלות הוספת האולם. 30.9.16והמסירה ביום  23.9.16

בניית האולם מהווה חריגה ברורה מהיתר הבנייה של המבנה ונעשתה בלא שנתקבלו  הביקורת עולה כי

 האישורים הנדרשים לכך. 

כיון שלא הוגדר במפורש כי המבנה מוקם, בין היתר, לטובת הפעלת בית כנסת, לא ניתן היה להגיש בקשה  .13

מלוא העלות בהקמת המבנה נפלה לפתחה של  מסודרת למשרד לשירותי דת לקבלת תמיכה כספית. בכך,

 העירייה. 

בחדר  )בטרם כניסתה למבנה( מעלה, כי 4.2.15מקפ"ת ביום  נערך עבורעיון בדו"ח חברת ייעוץ הנדסי אשר  .14

מנהל המקום הוקם חדר רחצה. הקמת חדר רחצה פרטי במרכז קהילתי אינה יכולה לשרת את באי המקום, 

 הארץ לא ניתן למצוא חדרי רחצה.  ואכן, במתנס"ים אחרים ברחבי

 המלצות

 ולתכלית לה יועד התב"ר. המחייבותיש להקפיד כי הוצאות במסגרת התב"רים יעשו בהתאם להנחיות  .1
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יתקבלו באופן מסודר ומתועד על ידי הגורמים  ,בית כנסת או כולל מומלץ כי החלטות על הקמת מעונות, .2

במימון ממשלתי  ההסתייעותותוך בחינת מיצוי אפשרויות  ,המוסמכים לכך בכפוף להוראות המחייבות

 .עבור הפרויקטים

וחתימה על הסכם ש ותפעול מקפ"ת, עירוניים לשימו מבניםיש לקבוע נוהל שיגדיר את אופן העברת  .3

 .בהתאם

 : הערת הביקורת

להקמת חדר רחצה פרטי בחדרו של מנהל מרכז  –כספית או מהותית  –הביקורת סבורה, כי אין כל הצדקה 

 קהילתי. 

 תגובת מקפ"ת: 

 .ל"הנ הציוד סופק לא כי אישור ב"מצ: 6ממצא 

 פעילות המרכז הקהילתי 4

 הכנסות עצמיות 4.1

מקורות: מימון על ידי עיריית פתח תקווה והכנסות עצמיות )מרישום  משנית המרכז הקהילתי מורכבת והכנס

 לחוגים, מעונות וכדומה(

  :2015-2016ים בשנ המרכז הקהילתילהלן נתוני הכנסות 

  2015 
אחוז 
מכלל 

 ההכנסות
2016 

אחוז 
מכלל 

 ההכנסות

 53% 1,000,000 64% 807,228 מימון עירייה

 6% 112,100 2% 27,976 העברת עודפים

 32% 604,907 32% 406,771 חוגים

 3% 54,879 1% 14,000 קייטנות

 0% 5,406 1% 14,325 פעילות קהילתית

 0% 1,700 0% 0 כולל/בית כנסת

 6% 116,363   לא רלוונטי מעון

   1,895,355   1,270,300 סה"כ

 ממצאי הביקורת:

נתוני הטבלה לעיל בדבר המימון העירוני לפעולות המרכז הקהילתי חלקיים ביותר  ,על פי הנמסר לביקורת .1

הן מהאגף לתרבות תורנית והן מאגף  במרכז הקהילתי תפעילויוהמממנים ואינם כוללים סכומים רבים 

 השכונות בעירייה. 

מהכנסותיו של המתנ"ס בעוד שברוב  50%כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל המימון העירוני מהווה מעל  .2

 . 20%-המתנ"סים שיעור המימון העירוני מהכנסות המתנ"ס עומד על כ

 



78 
 

 המלצות:

ידי אגפים שונים בעירייה, יכללו תחת סעיף תקצובו של המתנ"ס  מומלץ כי מימון פעולות במתנ"סים על .1

 בספר התקציב של העירייה לשם עמידה בכללי מנהל תקין, שקיפות ונאותות הליך קבלת ההחלטות.

מומלץ כי תבחן מתכונת פעילותו של המתנ"ס על היבטיה השונים לשם קביעת תוכנית התייעלות אשר  .2

העירוני לכיסוי הוצאותיו בשל אחוזי המימון הגבוהים ביחס  במימון תאפשר למתנ"ס להיות פחות תלוי

  למתנ"סים אחרים.

 תגובת מקפ"ת: 

 הבאה.  הפעילות בשנת וייבחן ייבדק הנושא: 2המלצה 

 חוגים 4.2

כאשר רוב החוגים  ,קהילתי נובעת מהפעלת חוגים לקבוצות לפי גילההעצמיות של המרכז  כנסותההליבת 

  .דקות לשעה 45של בין , ועל פי רוב לפרק זמן קבועיםבשבוע ביום ושעה מתקיימים פעם 

  קבוצות. 64-חוגי ילדים ב 20המתנ"ס מפעיל 

 : ופרסומי המתנ"ס להלן מחירון החוגים כפי שזה מופיע באתר האינטרנט של מתנ"ס מאור יהודה

 חוג
עלות 

חודשית 
 בש"ח

 50  מקהלה

 75 בוקר

)חוגים שונים( ילדים  100 

 120 גיטרה - נגינה

 160 אורגנית - נגינה

הבמה אומנויות   170 

 100 מבוגרים

מגע קרב   130 

על פי הנמסר לביקורת, בשנת תשע"ז הופעלו על ידי המרכז הקהילתי חוגי ילדים בתחומים רובוטיקה ואנגלית 

בתנאים, החזר מימון בגובה בהתאם לקול קורא של משרד המדע, אשר הבטיח לרשויות מקומיות אשר יעמדו 

ההחלטה בדבר עלות החוג הינה של הרשות המקומית. רכזת החוגים במרכז הקהילתי  מעלות החוגים. 75%

  לחודש(. ₪ 35לשנה עבור החוגים. )תעריף המשקף עלות של  ₪ 350החליטה לגבות סך של 

 לשנה: ₪ 350-לשנה ל ₪ 1,000-להלן מספר המשתתפים בחוגים בעקבות הוזלת התעריף מ

 תשע"ז תשע"ו  

 66 14 אנגלית

 94 29 רובוטיקה
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הביקורת בדקה מדגם של חמישה חוגים ובחנה את היקפי פעילותם במונחי מספר המשתתפים בחוגים, 

 ותר בידי המתנ"ס בגין הפעלת החוג. ההכנסות וההוצאות בגין הפעלת החוגים ואחוז הרווח הנ

נתוני המשתתפים וההכנסות בגינם, כפי שאלה באים לידי ביטוי בדו"ח משתתפים  את להלן טבלה המפרטת

 בקבוצות אשר הופק ממערכת חוגים: 

 

 

 

 

 

 

 

  :המתנ"ס בספרי מקפ"ת לידי ביטוי במאזן ובאש, כפי להכנסות והוצאות החוגיםלהלן הנתונים בנוגע 

  2015 2016 

 רווח הוצאה הכנסה  
רווח 

כאחוז 
 מההכנסה 

 רווח הוצאה הכנסה
רווח 

כאחוז 
 מההכנסה 

 41% 11,731 17,110 28,841 57% 5,464 4,079 9,543 אומנות

 25% 5,007 14,886 19,893 22% 5,511 19,450 24,961 שחמט

התעמלות 
 42% 34,178 46,562 80,740 28% 11,706 30,705 42,411 קרקע

 31% 24,434 54,115 78,549 19% 11,086 47,846 58,932 קפוארה

 16%- 4,636- 34,299 29,663 25%- 4,225- 21,104 16,879 גיטרה

 ממצאי הביקורת:

לחודש.  ₪ 100הינם בתעריף של  על פי פרסומיו,במרכז הקהילתי, לילדים ומבוגרים רוב החוגים המוצעים  .1

תעריף זה נמוך משמעותית מן התעריפים הנגבים במתנ"סים אחרים ברחבי העיר או אף במתנ"ס ורבר 

 הסמוך. 

בפועל התעריף הממוצע אשר נגבה עבור כל החוגים במרכז הקהילתי )מלבד שני  מבדיקת הביקורת עולה כי .2

 337-יה חסרה של ככלומר גבי לחודש. ₪ 66נת תשע"ו ואחד בשנת תשע"ז(, עמד על סך של חוגים, אחד בש

 . 2016אש"ח בשנת 

 מבדיקת הביקורת נמצא כי למרות התעריפים הנמוכים מלכתחילה של החוגים ניתנו הנחות לנרשמים.  .3

ים היה חוג האנגלית הביקורת תציין כי החוג היחידי אשר בגינו הגבייה הייתה בהתאם לתעריפים המפורסמ .4

 )מחיר מסובסד ע"י משרד המדע(.מכל נרשם לשנה.  ₪ 350במדוייק סך של  בשנת תשע"ז בגינו נגבה

 סוג פעילות

מס 
 משתתפים

מס 
 משתתפים

 תשע"ז תשע"ו

 48 48 אומנות

 19 33 שחמט

 97 92 התעמלות קרקע

 73 122 קפוארה

 27 43 גיטרה
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חוגים ביקשה לנסות ולקבל החזר מימון הבגין חוגי הרובוטיקה והאנגלית אשר רכזת לביקורת נמסר כי  .5

 טרם ,ם באמצעות אגף השכונותהעמידה עבור הפעלתם מימון ביניי, ואשר העירייה עבורם ממשרד המדע

עוד יצויין כי התקבל החזר המימון ממשרד המדע.  וטרםהוגשו הדיווחים כנדרש על ידי המרכז הקהילתי 

 ההוצאות בגין הפעלת החוגים לא שוייכו למתנ"ס אלא נרשמו בספרי העירייה מתקציב אגף השכונות. 

בשנת תשע"ז נפתחו בחוג על פי נתוני דוח משתתפים בקבוצות ממערכת חוגים, מבדיקת הביקורת נמצא כי  .6

ילדים ואשר  64קבוצות בהדרכת המדריך של חוגי הרובוטיקה בהן היו רשומים  4קבוצות.  7הרובוטיקה 

קבוצות  3-ו לחודש( ₪ 350)בניגוד לפרסום שדיבר על  לחודש ₪ 550 -בסך של כ ממוצע בגינן נגבה תשלום

)בניגוד  ילדים ואשר בגינן לא נגבה תשלום כלל 30ת רכזת החוגים של המתנ"ס בהן היו רשומים בהדרכ

  .לחודש(  ₪ 350לפרסום שדיבר על 

פועל מתקיימים בהמשוייכים למאור יהודה, ממערכת חוגים עולה שחלק מן החוגים משתתפים דו"ח מ .7

 רה(. אוקפמתנ"ס רמת ורבר )מחול אירובי נערות ומספר חוגי במבנה של 

וההוצאות בגין החוגים ניתן לראות כי חוג הגיטרה הפסדי ובעצם המתנ"ס  כפי שעולה מנתוני ההכנסות .8

מממן עבור המשתתפים כרבע מעלות הפעילות וזאת שלא באמצעות מתן הנחות מסודרות וכאשר מחיר 

 החוג נמוך ומסובסד מלכתחילה. 

 25 תשע"ו בשתי קבוצות בהן השתתפו כי חוג הפייטנות הופעל בשנת הפעילות עולה הביקורתמבדיקת  .9

 7רק בקבוצה אחת שכללה הופעל החוג בלא שנגבה בגין ההשתתפות בו תשלום. בשנת תשע"ז ילדים, 

 משתתפים וגם בשנה זו לא נגבה תשלום בגין ההשתתפות בחוג. 

ין מעונות היום תחת קטגוריית חוגים. הביקורת של המתנ"ס כולל את ההכנסות וההוצאות בג הבוחןמאזן  .10

תציין כי רישום נתוני פעילות המעונות תחת קטגוריית החוגים במאזן המתנ"ס אינו נאות ואינו מאפשר 

 .מלאה בנוגע לפעילות המתנ"ס שקיפות

 הערת הביקורת: 

קו הוענ ואףבו בפועל מחירי החוגים הנמוכים מלכתחילה, כלל לא נג כי בדהוהביקורת רואה בחומרה את הע

איזה בקרה לא ברור ונקו אינם מסבירים את מלוא הפרשי הגבייה. עבגינם הנחות. יצויין כי סכומי ההנחות שה

אם בכלל מקיימת מקפ"ת אחר הנעשה במרכז הקהילתי, כיוון שלא ברור כיצד התאפשרה גבייה חסרה וחלקית 

 בגין חוגי הילדים. 

 המלצות:

מחירי החוגים במרכז הקהילתי יותאמו למחירי החוגים של המתנ"סים האחרים הביקורת ממליצה כי  .1

הפועלים בעיר. במידה והאוכלוסייה אשר מקבלת את השירותים מהמתנ"ס היא אוכלוסייה נזקקת אשר 

תתקשה לעמוד בעלויות החוגים הרגילות, הרי שפתוחה בפנייה, כמו בכל מתנ"ס האפשרות לפנות 

ביקורת סבורה כי בקביעת תעריף נמוך מראש עבור אוכלוסייה מסויימות יש כדי בבקשה לועדת הנחות. ה

 פגיעה בשיוויון ואף במנהל תקין.  להוות

הביקורת ממליצה בנוסף כי יקויימו פיקוח ובקרה הדוקים אחר גבייה נאותה של תעריפי החוגים המלאים  .2

 שנקבע. וכי לא תתאפשר גבייה חלקית או חסרה או בתעריף נמוך מהתעריף 
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הביקורת ממליצה כי לא תתאפשר הפעלת חוגים הפסדית, כלומר כזו שבה התשלום למדריכים עולה על  .3

ההכנסות מהמשתתפים. בדיוק כפי שנהוג במתנ"סים אחרים יש לקבוע תעריף הנגזר מעלות החוג 

 וממספר המשתתפים המינימלי. 

ן פעילות החוגים וכי ייעשה מאמץ לקבל הביקורת ממליצה כי יוגש לאלתר דיווח מלא למשרד המדע בגי .4

 את ההחזר בגין הפעלתם. 

 יש להפריד ברישומי הנהלת החשבונות את פעילות המעונות מפעילות החוגים.  .5

 תגובת מקפ"ת: 

 .בהנהלה שנקבעו הכוללים ת"מקפ מחירי עם יאוחדו יהודה מאור של החוגים מחירי: 1המלצה 

. וההוצאות ההכנסות כל את בחשבון ולוקחת ת"מקפ בהנהלת נקבעת הכוללת התקציב מדיניות :3המלצה 

 .רווחיים אינם החוגים מקצת מקרים של מצומצם במספר. רווחיים החוגים המקרים במרבית

 .הפעילות שנת בתום ביצוע לאחר מוגש הדיווח. אושר המדע משרד תקציב :4המלצה 

 .הפרדה תתבצע :5המלצה 

 הרשמה ותשלומים 4.2.1

 ההרשמה לחוגים ולפעילויות השונות במרכז הקהילתי נעשית באמצעות טפסי הרשמה ידניים. 

אתר האינטרנט של מאור יהודה כולל, בין היתר, טפסי רישום לחוגי ילדים וחוגי מבוגרים. טופס הרישום כולל 

דים שומרי תורה סעיף הצהרת בריאות, נהלי הרשמה ותשלום. בנוסף, הטופס מציין כי החוגים מיועדים ליל

 ומצוות, וכי החוגים מתנהלים בלבוש צנוע ובאווירה תורנית. 

הביקורת בדקה דוח המפרט את כל החובות שנותרו לתשלום על ידי נרשמים אשר אינם מסדירים תשלום 

באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. הדו"ח ממערכת חוגים נקרא "דוח החייבים/ראשי משפחה ללא 

)כלומר שנת . 2016לשנת הביקורת בדקה דו"ח זה "(. דוח חייביםראות קבע/.כ.אשראי" )להלן: "התחייבות בהו

 הפעילות תשע"ו(. 

 ממצאי הביקורת:

בניגוד למתנ"סים אחרים המנוהלים על ידי מקפ"ת, אין אפשרות לבצע רישום לחוגים באמצעות אתר  .1

 . בלבד האינטרנט, וההרשמה מבוצעת באמצעות טפסים ידניים

הרשמות  102הביקורת בדקת את דוח ההרשמות המבוטלות אשר הופק ממערכת החוגים ומצאה כי מבין  .2

 . 31.3, רק שתי הרשמות לחוגי נשים בוטלו לאחר ה תשע"ומבוטלות לשנת 

וכי וסך החובות מסתכם  2016חייבים אשר טרם הסדירו חובם לשנת  6מבדיקת הביקורת נמצא כי ישנם   .3

 .₪ 2,493-ב

 המלצות:

המתנ"ס יפעל לפרסום וקידום הרישום המקוון אשר מחייב הסדרת תשלום  הביקורת ממליצה כי .1

 באמצעות כרטיס אשראי מראש. 

תקבע מדיניות בכל הנוגע לרישום בלא הסדרת תשלום מראש כמבוצע רק באישור כי הביקורת ממליצה  .2

 חריג.

  על מנת שאלה יסדירו את חובם.מומלץ כי יערך מעקב שוטף תוך פנייה יזומה לחייבים  .3
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 תגובת מקפ"ת: 

 .ח"תשע הפעילות לשנת אינטרנטי רישום יחל: 1המלצה 

 .ד"מעו ומכתב מהפעילות הוצאה.  גביה נהלי יהודה במאור גם יופעלו :3המלצה 

 הנחות 4.2.2

 מאור יהודה מפרסם באתר האינטרנט שלו רשימת הנחות הניתנות במקום, ולהלן רשימה זו: 

  10% –חוג שני לילד 

  50% –חוג שני לנשים 

  .... 10% –ילד שני ושלישי 

  25% –משפחות אברכים 

 )מעוטי יכולת )בהגשת בקשה מיוחדת 

 'ההנחות אינן תקיפות בחוג ג'ודו וקרב מגע של יום ה 

 :3תשע"ז –להלן טבלה המפרטת ההנחות שניתנו על ידי המתנ"ס בשנה"ל תשע"ו 

 תשע"ז תשע"ו  

 סכום ההנחה ההנחהסוג 
אחוז 
מכלל 

 ההנחות
 סכום ההנחה

אחוז 
מכלל 

 ההנחות
הנחה לא 

 11.30% 7,499 0.40% 247 מוגדרת

 0.71% 472 2.90% 1,640 אחים

 3.28% 2,180 0.10% 72 ועדת הנחות

 84.71% 56,226 85.80% 47,756 מאור יהודה

     0.40% 206 עובדי מקפ"ת

     10.30% 5,750 קייטנות

   66,377   55,671 סה"כ

 ממצאי הביקורת:

ההנחות לחוגים ניתנות במרכז הקהילתי אף שמחירי החוגים כולם נמוכים מהמקובל בעיר ומהמחירים  .1

 הנגבים על ידי המתנ"סים האחרים ומגלמים בתוכם מלכתחילה הנחות משמעותיות. 

ההנחות אותן מפרסם מאור יהודה אינן תואמות את ההנחות המוגדרות בנהלי מקפ"ת. כך למשל מאור  .2

  , וללא פרסום הקריטריונים לקבלת הנחה זו.בשם "משפחת אברכים"חדשה יהודה קבע הנחה 

הינה  מאור יהודהבאתר האינטרנט של  פורסמה נכון למועד הביקורתהנחת "משפחות אברכים", כפי שזו  .3

. כלומר, המדובר בהנחה הגבוהה מ"סטנדרט" ההנחות הקבועות הניתנות באופן 25%הנחה קבועה בגובה 

 (. 15%ל  10%אוטומטי )הנחת אחים / חוגים שניים נעה בין 

                                                      
 לפעילות המעוןהנחות למעונות אינן נכללות בטבלה לעיל ויפורטו בפרק המייחס  3
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ים" קבועה הנחה במערכת "חוגבניגוד למתנ"סים אחרים בהם לא קיימת הנחה ספציפית עבור המתנ"ס,  .4

 . בשם "מאור יהודה"

ם שהנחת "מאור יהודה" אינה קבועה בטבלת ההנחות של מקפ"ת, ולא פורסמו קריטריונים כלשהם הג .5

 מן ההנחות שניתנו במרכז הקהילתי הינן הנחות "מאור יהודה".  85%לצורך קבלתה, 

כפי שעולה מטבלת ההנחות אשר ניתנו בפועל על ידי מאור יהודה, לא נמצא כי ניתנה הנחת "משפחת  .6

אם הנחה זו נכללת בהנחות "מאור יהודה". זאת, בניגוד לקבוע בנוהל מקפ"ת, כי יש  אברכים", אלא

  להקפיד לתת את ההנחה בהגדרתה הנכונה.

, נמצא על ידי הביקורת כי ניתנו שתי הנחות 50%אף שנוהל ההנחות קובע כי לא תינתן הנחה העולה על  .7

 . 60%בגובה של 

 המלצות:

השימוש בהנחת "מאור יהודה" וכי כל ההנחות הניתנות על ידי  הביקורת ממליצה כי יופסק לאלתר .1

 המתנ"ס ידווחו במערכת חוגים בהתאם להנחות המוכרות ומאושרות על ידי מקפ"ת.

עוד מומלץ כי הנחות המיועדות למשפחות מעוטות יכולת יינתנו, כפי שמבוצע בכל המתנ"סים העירוניים  .2

  נחות העירונית של מחלקת הרווחה.על ידי ועדת ההנחות של מקפ"ת או ועדת הה

 תגובת מקפ"ת: 

 ת. "מקפ של הנחות לוועדת יופנו התושבים. יהודה מאור הנחות יופסקו: 21+המלצות 

 קייטנות קיץ וימי כיף 4.3

בהתאם למאזן הבוחן של  2016בשנת  גין הפעלת קייטנהלהלן נתוני ההכנסות וההוצאות של המתנ"ס ב

  המתנ"ס:

  2016 

 72 משתתפיםמס' 

 13,033 הוצאות שכר

 12,955 הוצאות תפעול

 54,879 הכנסות

 28,891 רווח / )הפסד(

. 2017והן בשנת  2016מאור יהודה קיים פעילות במסגרת "ימי כיף" בשבוע החופש שלפני חג הפסח, הן בשנת 

ליום. פעילות ימי הכיף בשבוע  ₪ 25על סך של  2017בשנת  העמד 16:00עלות השתתפות ביום כיף עד שעה 

מתנפחים, יום ספורט, רכיבה על סוסים, הצגה, פעילות כללה, בין היתר:  2017החופשה שלפני חג הפסח בשנת 

 . סרטהקרנת מטעם מכון המקדש, ו

 ממצאי הביקורת:

בגין  וההנחות שניתנ במספר המשתתפים )כולל סכום 2016חלוקת ההכנסות מקייטנת הקיץ בשנת  .1

תעריף הנמוך בעשרות אחוזים מתעריפי לנרשם.  ₪ 842, מעלה כי התעריף לקייטנה עמד על (קייטנות

 . הקייטנות במתנ"סים האחרים



84 
 

רת ואחידה לכל המתנ"סים בכל הנוגע לקייטנות נעשתה הערכות מסוד 2017שנת על פי הנמסר לביקורת ב .2

עריפים נקבעו באופן זהה לכולם. המרכז הקהילתי מאור יהודה הוא והת 2017הקיץ שיופעלו על ידם בשנת 

 . 2017המתנ"ס היחידי אשר לא נכלל בתוכנית הקייטנות המאוחדת של מקפ"ת לשנת 

 145 -ל ₪ 85בשונה ממתנ"סים אחרים, אשר הפעילו קייטנה בחופשה שלפני חג הפסח, בעלויות הנעות בין  .3

ד. יצויין בלב ₪ 25", בתעריף יומי מלא בסך של הקרויה "ימי כיףמסגרת המרכז הקהילתי קיים ליום,  ₪

סים האחרים לא היה שוני מהותי בין הפעילויות שהוצעו במסגרת ימי הכיף כי מבדיקת פרסומי המתנ"

לשאלת הביקורת כיצד נקבעו התעריפים, הועבר על  במרכז הקהילתי לקייטנות הפסח במתנ"סים השונים.

תמחור הפעילות בכך שהתקבל תקצוב בגינה מהאגף לתרבות  מסמך המסביר את הקהילתיידי מנהל המרכז 

 תורנית בעירייה. 

ילדים ביום, אלא, שהדבר נעשה ללא  100השתתפו למעלה מ  2017בשנת לביקורת נמסר כי בימי הכיף  .4

 סידורי אבטחה מחוייבים וללא רישום ובקרה מסודרים באמצעות מערכת חוגים. 

 המלצות:

בדומה לתעריפי החוגים גם תעריפי הקייטנות המוצעות על ידי המרכז הקהילתי  הביקורת ממליצה כי .1

יותאמו לאלו של שאר המתנ"סים בעיר וכי קייטנות הקיץ שיופעלו על ידי המתנ"ס ישולבו במערך 

 .הקייטנות העירוני הכולל 

בון כהכנסה בעת תכנון ותמחור על ידי אגפים בעירייה אינו יכול להילקח בחש פעילויותמימון של  .2

  הפעילויות, שכן כמוהו כסבסוד נוסף על ידי העירייה ואינו מהווה הכנסה עצמית מהפעילות.

הביקורת ממליצה כי הפעלת פעילות לילדים תחוייב ברישום מסודר של המשתתפים, הן לצורכי בקרה  .3

 נאותה והן לצורכי בטיחות וביטוח. 

 מעונות 4.4

 למעונות יום. במבנה הוחלט להסב את הקומה השלישית  2016כאמור, במהלך שנת 

וכן מטבח תעשייתי  והשני לתינוקות לפעוטותהאחד  את מעונות היוםשני חדרים המשמשים  הקומה כוללת

. בנוסף קיימת בקומה השלישית מרפסת פתוחה המשמשת כגינה עבור התינוקייה ובקומת הגג של המתנ"ס גדול

 . הפעוטוןך נכון למועד הביקורת שיפוץ על מנת להפוך חלק מהגג לגינה עבור נער

לל עלויות לא כו .₪א'  770על כ הסבת הקומה השלישית לטובת פעילות המעונות עמדה הראשונית לעלות ה

 ההצטיידות של המעונות, התקנת מטבח תעשייתי ועוד. 

וטרם הסתיימה  2017עד אוגוסט  2016מר ספטמבר שנת הפעילות הראשונה של המעון הינה שנת תשע"ז כלו

 . במועד הביקורת

בהתאם למאזן הבוחן של המתנ"ס )כאשר מדובר בנתונים  2016-ו 2015להלן נתוני פעילות המעונות בשנים 

  (:29.3.17חלקיים הנכונים ליום 

 2016 סעיף

 116,363 הכנסות 

 55,453 הוצאות תפעול

 183,637 הוצאות שכר

 (122,727) רווח/)הפסד(יתרת 
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 22( 2017אוגוסט -2016על פי "דוח משתתפים בקבוצות" רשומים במעונות בשנת הפעילות תשע"ז )ספטמבר 

. הרישום בדו"ח זה כולל אף את )יצויין כי לא כל הילדים רשומים למהלך שנה שלמה( תינוקות 20 -ו פעוטות

בסך הכל צפויות ההכנסות מהמעון להסתכם לשלם. כתובות הילדים הנרשמים, והמחיר הכולל אותו עליהם 

 . ₪ 380,948בסך של 

, המחירים אשר נקבעו בו תואמים הלמשרד הכלכמכיוון ועם הקמת המעון תוכנן כי המעון יפעל באישור 

משרד הכלכלה. וכך גם ההנחות הניתנות לנרשמים כפופות להוראות הכלכלה, משרד למחירים הקבועים על ידי 

 להלן שכר הלימוד במעונות היום בהתאם להנחיות משרד הכלכלה:

  133 –דמי רישום ₪ . 

  1,831 – לפעוטוןעלות חודשית מלאה ₪ . 

  2,407 – לתינוקייהעלות חודשית מלאה ₪ . 

נשלח מייל על ידי יו"ר מקפ"ת למנהלת אגף נכסי העירייה ואשר ראש העיר מכותב עליו, בו הוא  18.5.16ביום 

כותב "באזור רמת ורבר/מרכז העיר אנחנו מתכננים בניית מעונות יום )הצפצפה או מקום אחר סמוך(. עקב 

, מספטמבר, למעונות יום בשעות הצורך הגדול, בכוונתו להפעיל באופן זמני קומה ב'מאור יהודה', לשימוש

 הבוקר". 

 המדינה מבקר העיר משרד 2014דוח מבקר המדינה בנושא מתן תמיכות למוסדות בעיריית פתח תקווה משנת ב

 לימוד כיתות די היו לא שכן, בשוויון פוגע חובה-טרום ילדים גני המפעילות לעמותות תמיכות "מתן כי לעירייה

 השתתפה שנים אותן בכל. תקווה בפתח חובה-טרום יאבגיל הילדים אוכלוסיית ללכ את שישמשו עירוניים וגנים

, ושכירות קיץ שיפוצי מימנה וכן, חובה-טרום ילדים גני שהפעילו, מסוימים ממגזרים עמותות בתקציבי העירייה

 .פרטיים" ילדים גני עבור שילם הללו למגזרים שייך שאינו תקווה פתח מאוכלוסיית מבוטל לא חלק ואילו

 ממצאי הביקורת:

הקמת המעונות והפעלתן באמצעות העירייה ו/או באמצעות עמותות הממומנות על ידה, עומדת בניגוד  .1

על התנהלות דומה, אשר כאמור פוגעת  2014מובהק להנחיות מבקר המדינה אשר העיר לעירייה כבר בשנת 

 בשיוויון בין האוכלוסיות השונות בעיר. 

הרשות המקומית יכולה להגיש בקשה למשרד הכלכלה לסיוע במימון בניית מעונות לגיל הרך, ועיריית פתח  .2

תקווה אף עושה כן באופן שוטף. הדבר לא נעשה במקרה זה, כיוון שלא התקיים תהליך קבלת החלטות 

 מסודר. 

המרכז הקהילתי של  הייעודיהמעונות אינם מפורסמים באתר האינטרנט של מקפ"ת או באתר האינטרנט  .3

 מאור יהודה. בהתאם, גם מחירון המעון אינו מפורסם. 

מעונות בסך ל לנרשמים חותהנ וניתנומצאה כי  2016של המתנ"ס לשנת  נחותהדו"ח ההביקורת בחנה את  .4

 . ₪ 525,154מצטבר של 

, רד הכלכלהמשבהתבסס על ההנחה שמדובר במעונות המפוקחים על ידי  ונקבעוההנחות, מחירון המעונות  .5

טרם התקבל אישור ההנחות בהתאם למחירון זה ניתנו ב אולם, משרד הכלכלהובהתבסס על מחירון 

החזרי מששרד הכלכלה יינתנו רק החל מהמועד בו . בפועל נמצא כי ממשרד הכלכלה להפעלת המעונות

ומבלי שקיבלה . המשמעות הינה, כי העירייה מימנה בפועל, 2017אושר סמל המעון בסוף חודש פברואר 

 הורי הנרשמים בשנה זו.  42מעלויות המעון עבור  אש"ח 262-כ החלטה לעשות כן סך של
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ולא על ידי  האישורים בדבר זכאות להנחות נעשו על ידי הגננת הפועלת במקום,בדיקת לביקורת נמסר כי  .6

 מקפ"ת.  מטה

ונישנות של הביקורת לא ניתן היה כי למרות בקשות חוזרות הביקורת תציין בחומרה רבה את העובדה  .7

 לקבל את מסמכי הבקשות להנחות במעון והאישורים עליהם הסתמכה ההנחה שניתנה.

תה של הגננת הראשית במעון, המתגוררת בבני ברק, הייתה אחת מהילדים שנרשמו למעון ונהנו מהמימון ב .8

 העירוני להפעלתו. 

כות במעונות המאושרים על ידו. לצורך עמידה דרישות משרד הכלכלה מחייבות להעסיק מטפלות מוסמ .9

מהמטפלות המועסקות במעון להכשרה מקצועית במימון מקפ"ת. יצויין כי הובטח  5בהתחייבות זו נשלחו 

עבור כל  ₪ 1,100למטפלות על ידי האחראית על המעונות כי מקפ"ת תישא במחצית מעלות הקורס )סך של 

ש על ידי מקפ"ת ומבלי שהמטפלות הוחתמו על התחייבות לעבוד מטפלת(, וזאת מבלי שהמימון אושר כנדר

 תקופה מסויימת כתנאי להשתתפות במימון. 

פורסמה במקומון בעיר מודעת דרושים לפיה  1.9.16, ימים ספורים לפני פתיחת המעון ביום 19.8.16ביום  .10

את לוגו עיריית פתח  . בראש המודעה אשר נשאה13דרושות מטפלות למעון "מאור יהודה" ברח' קלויזנר 

  של עמותת "מעיין החינוך התורני". תקווה התנוסס גם הלוגו

 הערת הביקורת: 

 המתנ"ס של השלישית קומתו בהתאמת גבוהים סכומים להשקיע ההחלטה ברורה לא כי תציין הביקורת

 . זמנית פעילות להיות מלכתחילה תוכננה אשר בפעילות מדובר כאשר למעונות

 האמיתי הצורך עם מתיישבת אינה הקיים ס"המתנ במבנה לקבועה המעונות של הפעילות הפיכת מכך יתירה

 ס"המתנ הוקם, הרחבתן שלצורך פעילויות, קהילתיות ופעילויות לחוגים לימוד לכיתות, ס"במתנ שקיים

 וחלקן ס"במתנ החוגים לפעילויות מקום די אין כיום כבר, כאמור כי עולה הביקורת מבדיקת ואשר, מלכתחילה

 . בעצמו מקום ממצוקת הסובל, הסמוך ורבר רמת ס"במתנ להתקיים ממשיך

. למעונות הזקוקים נוספים ילדים 50-כ של ארוכה המתנה רשימת קיימת לביקורת הנמסר פי על כי יצויין

 הביקוש היקפי על לענות יכולות אינן ס"במתנ הקיימות הכיתות 2 כי ברור כאשר, למעונות להרשם והמבקשים

 . הקיימים

והרשות אף אינה תומכת בהפעלת באחריות הרשות המקומית,  אינם 3וסדות חינוך לילדים עד גיל מכיוון שמ

)תוך בדיקת  נותכלל לא ברור מדוע העירייה אינה פועלת כמקובל ומקימה מבנה המיועד למעומעונות לגיל הרך, 

או  ויוצאת למכרז מסודר להפעלתו על ידי גורם חיצוני. האפשרות לקבל מימון לבנייה ממשרד הכלכלה( 

 לחילופין הקצאת קרקע לעמותות אשר יבצעו הן את בניית המבנה והן את הפעלת המעונות. 

 המלצות:

תבחן לאלתר, חוקיותה ונאותותה של מתכונת הפעלת המעונות באמצעות מקפ"ת,  הביקורת ממליצה כי .1

 ובמבנה המרכז הקהילתי. 

מליצה כי כתנאי מוקדם להוצאת מטפלות להכשרה מקצועית ממומנת הן יחוייבו כמקובל, הביקורת מ .2

 לחתום על התחייבות להמשיך ולעבוד במקפ"ת לתקופה מסויימת או שיידרשו להשיב את המימון. 
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 תגובת מקפ"ת: 

 .השנה בתחילת ניתן לא האישור טכנית בעיה בשל ת"התמ הנחיות פ"ע ניתנו ההנחות: 5ממצא 

 .בו לצפות וניתן במרכז נמצא ההנחות קלסר :7ממצא 

 .נוספות שנתיים לעבוד התחייבות על יוחתמו להכשרה שיצאו המטפלות :2המלצה 

 אירועים 4.5

מתנ"סים נוהגים לקיים אירועים, בין בתשלום ובין בחינם, במועדים מיוחדים כגון חגי ישראל, פתיחת וסיום 

 שנת הלימודים, ימי זכרון, ועוד. 

 : 2014-2016להלן טבלה המרכזת את ההוצאות בגין אירועים, כפי שאלה מופיעים במאזני הבוחן של 

  2014 2015 2016 
  93,172     110,144    37,855   אירועים כללי

  50,581     16,097      חנוכה
  73,792     36,248      פסח

  37,029        פורים
  254,574    162,489    37,855   סה"כ

 

 :בגין ליל הסדר 2016של שנת להלן טבלה המרכזת את ההוצאות המופיעות בכרטסת הנהלת החשבונות 

 הוצאות  

 51,452  ארוחת ליל הסדר 

 2,340 פרסום ליל הסדר

 20,000 שוברים

 73,792 סה"כ

 

 ממצאי הביקורת:

 עבור השתתפות באירועים השונים.  דמי כניסההמרכז הקהילתי אינו גובה אחרים, בשונה ממתנסים  .1

 2,195אש"ח והגבייה בגינה מהמשתתפים הסתכמה ב  73 -הפקת ארוחת ליל הסדר הסתכמה בעלות של כ .2

₪. 

טיב הפעילות הנערכת בכל אירוע ואירוע, כפי שזו עולה מן הכרטסת, חורג מן הפעילות הסבירה, אשר נערכת  .3

, להלן מס' דוגמאות רור מי נהנה מן הרכישות השונות אשר בוצעוב לא, וכלל אחרים על ידי מתנ"סים

 :לרכישות אשר חרגו מגדר הסביר ביחס למתנ"סים אחרים

 576חמגשיות שווארמה בסך  12נרכשו  :חנוכה ₪ . 

 :7,000נרכשו אוזני המן בסך מצטבר של . ₪ 11,750נרכשו "שקיות לפורים" בסך מצטבר של  פורים ₪ .

 רכישת משלוחי מנות.וזאת, בנוסף על 

 :מרכז קהילתי אינו אמור לחלק שוברי ₪ 20,000בוצעה רכישה בשם "מירב מזון שוברים" בסך של  פסח .

 מתנה, ולא ידוע מיהם הגורמים אשר קיבלו לידם את שוברי המתנה. 
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 :ו , הרי שנרכש₪ 100. בהנחה שחבילת מצות שמורות עולה כ ₪ 4,500נרכשו מצות שמורות בסך של  פסח

 חבילות של מצות שמורות.  45כ 

אש"ח, אשר בוצעו רובן  70-קניות של כיבודים לפעילויות בסכום של כדרך קבע הוצאות האירועים כוללות  .4

 במכולת שכונתית בלא שבוצע הליך רכש תקין. 

בניגוד למתנ"סים אחרים, בהם לא מוצעים פרסים או כיבוד לילדים המכינים שיעורי בית או לומדים  .5

ום, מאור יהודה מציע זאת לילדים הפועלים בתחומו. כך, במקום יש שלט "לומדים תורה וקוראים במק

תהילים במאור יהודה", ובו נכתב כי במהלך השבת מתקיים שיעור תהילים לילדים וטעימה מפרשת השבוע, 

" וממתקים. וכן לימוד תורה משותף של אבות ובנים במוצאי שבת. השלט מציין כי יחולקו "פרסים שווים

 השלט נושא בין היתר את הלוגו של עיריית פתח תקווה. 

 המלצות:

תבחן נאותות המדיניות לפיה לא מבוצעת גביית דמי כניסה לאירועים אשר מקיים  הביקורת ממליצה כי .1

 המרכז הקהילתי בחגי ישראל.

מומלץ כי ייערך פיקוח מדוקדק אחר הוצאות המרכז הקהילתי בגין אירועים וכי המרכז יידרש להגיש  .2

 תוכנית מפורטת הכוללת פירוט התקציב לפני שיאושר לו לקיים אירועים. 

 מומלץ כי מקפ"ת תפעל באופן מיידי להפסקת ההוצאות החריגות .  .3

 תגובת מקפ"ת: 

 ייבחן. : 3-1המלצות 

 השכרת חדרים 4.6

הערב הבוקר או באמצעות השכרת חדרים ואולמות בשעות  בהן מתנ"ס יכול לייצר הכנסות הינה אחת הדרכים

 לצרכי כנסים והרצאות.המאוחרות בהן אין פעילות לגורמים פרטיים לאירועים קטנים וכן לגורמים מסחריים 

 הוקם במתנ"ס אולם גדול.  2016במהלך חודש ספטמבר כאמור יצוין כי 

 הביקורת:ממצאי 

וזאת בניגוד לפעילות גורמים חיצוניים המתנ"ס אינו משכיר חדרים פנויים על פי הנמסר לביקורת,  .1

 למתנ"סים אחרים בעיר, אשר נוהגים להשכיר חדרים לפעילויות בהתאם למחירון קבוע. 

  אין תיעוד מסודר לשימוש הנעשה בחדרי המתנ"ס השונים בכל זמן נתון. .2

 המלצות:

 יקויים תיעוד מסודר של הפעילות המתקיימת בכל חדר במתנ"ס בכל שעות היום.  מומלץ כי .1

מומלץ כי המתנ"ס יפעל להשכרת חדרים לגורמים חיצוניים, ובייחוד את האולם החיצוני אשר בשל גודלו  .2

 יכול לשמש כאולם אירועים לכל דבר ועניין. 

 תגובת מקפ"ת: 

 ייבחן. : 2-1המלצות 
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 הבית הכנסת מאור יהוד 5

בקומת הכניסה של המרכז הקהילתי במאור יהודה פועל בית כנסת. בבית הכנסת מתקיימות תפילות הן בימי 

 בשבתות.חול והן 

 או בערים דת מבני בבניית מקומיות ורשויות דתיות למועצות מסייעבמשרד לשירתי דת  דת למבני האגף

 .הציבור לרווחת אלו מבנים אין בהם בשכונות

בנושא הקצאת מקרקעין ללא תמורה על ידי עיריית פתח תקווה  2011השלטון המקומי משנת בדוח ביקורת על 

העיר מבקר המדינה לעירייה בנוגע לשלושה בתי כנסת אשר הוגדרו על ידה כ"בתי כנסת ציבוריים" את הדברים 

 אותם ומפעילה" ציבוריים" או" קהילתיים מרכזים"כ כנסת בתי מגדירה שהיא בין כי הבאים: "העירייה

 ושוויוני אחיד באופן לפעול עליה. היא אחת - אותם המפעילים אחרים לגופים כנסת בתי שהקצתה ובין, בעצמה

 שהגדירה כפי", ציבוריים כנסת בתי" בין העירייה הבחנת .שיפוטה בתחום הפועלים הכנסת בתי כלל בעניין

 שנוהל השוויון עקרון עם למעשה הלכה מתיישבת אינה, שיפוטה בתחום אחרים כנסת בתי ובין, אותם

 הגופים צורכי ובין הציבור צורכי בין ההזדמנויות שוויון בשמירת פגיעה כלומר, לקדם נועד ההקצאות

 היעילות, החיסכון בעקרונות פגיעה משום האמורה בהבחנה יש כן כמו. מבנה או קרקע לקבל המבקשים

 .לפיהם" לפעול העירייה של שמחובתה והשקיפות

 ממצאי הביקורת:

לטעון ועובדי המרכז הקהילתי ת ", נעשה כל מאמץ על ידי מקפהביקורת רואה בחומרה רבה את העובדה .1

הביקורת תציין כי הניסיונות להציג מצג כוזב בפני הביקורת כאילו המדובר בספריה ובכיתת לימוד בלבד. 

 לכך. ולהסתיר את ייעודו האמיתי של המקום מעלים חשש כבד בדבר הסיבות

 הביקורת תפרט את כל העובדות המעידות כי המדובר בבית כנסת:למען הסר ספק  .2

 ית פתח תקווה, ומפורסם באתר האינטרנט שלה כאחד מבתי הכנסת בית הכנסת מוכר על ידי המועצה הדת

 בעיר. לבית הכנסת יש על פי האמור באתר המועצה הדתית גבאי. 

  באמצעות חל"ד, לצורך הצטיידות של בית הכנסת וביניהן:הביקורת איתרה, רכישות אשר בוצעו 

 מהות הרכישה

סכום הרכישה 
בש"ח )לא כולל 

 מע"מ(
 40,000 ארון קודש וספריית מדפים

 5,800 החלפת גוון לארון הקודש
 3,500 פרוכת וכפורת 

 7,203 לוח מידע ממוחשב לבית כנסת )המציג זמני תפילות(
 35,389 רכישת ספרי קודש

 10,250 רכישת מחזורים וחומשים 
 2,137 רכישת מחשב ותוכנת שעון יהודי 

  נפתח כרטיס הנהלת חשבונות הקרוי "בית המרכז הקהילתי מאור יהודה  במאזןבנוסף לנ"ל, בספרי מקפ"ת

בגין מחזורים. כך גם, נמצא כרטיס הנהלת חשבונות הקרוי "בית  ₪ 2,752כנסת" אשר כלל הוצאה בסך 

תחת אותה קבוצת כרטיסים בה  .₪ 2,586של  וצאה בגין "ביטוח ספרי קודש" בסךהמאור יהודה"  –כנסת 

מאור יהודה"  -נכללו הכרטיסים הנ"ל ואשר כותרת "דת ומסורת" נכלל גם כרטיס בשם "פיוטים וחזנות

 .₪ 36,000הכולל הוצאות שכר של עובד בסך 
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 מי המוכן על ידי הנהלת החשבונות של מקפ"ת( עולה מקובץ התקציב של המרכז הקהילתי )קובץ אקסל פני

  בגין חזנות. ₪ 24,960פעילות שבת" בסך  –תחת הכותרת "דת ומסורת  התוקצבהמשכורת האמורה  כי

אין כל ביטוי בכרטסת הנהלת החשבונות של על אף שנרשמו הוצאות בגין הפעלת בית הכנסת כאמור לעיל,  .3

  .הקיימות בכל בית כנסתהסטנדרטיות מאור יהודה להכנסות 

  הערת הביקורת:

 לפעילות בית שישמש ס"מתנ הקמת לטובת יועדו אשר ובקרקע בתקציב להשתמש העירייה בחרה מדוע ברור לא

 בבתי מחסור ויש במידה. כנסת בית הקמת לצורך, ורבר רמת ס"מתנ במסגרת מתפתחת שהחלה הענפה החוגים

 דת לשירותי למשרד לפנות , כמקובל,העירייה יכולה, מסוימות קהילות עבור או, בעיר מותמסוי בשכונות כנסת

 .כנסת בית הקמת במימון סיוע לקבל בבקשה

שימוש במבנים עירוניים כבית כנסת לשבתות וכאשר ניתן, לעשות  ,ידוע כי העירייה מאפשרת בהתאם לצרכים

וחגים, אולם הנ"ל מותנה בחתימה על הסכם שכירות, בהתאם למכרז להשכרת מבני ציבור, וזאת כמובן תוך 

 הפרדה מוחלטת של עלויות השימוש וההפעלה. 

 :ההמלצ

 .הקהילתישל בית כנסת במרכז ואופן הפעלתו העירייה תבחן את נאותות קיומו  הביקורת ממליצה כי

 תגובת מקפ"ת: 

 כמרכז משמש אלא המילה של הקלאסי במובן כנסת בית משמש לא המקום: המרכז מנהל תגובת:  4-1ממצאים 

 לכל 24/7 שירות נותן זאת ובמתכונת תפילות, תורה לימוד, מדרש בית, לימוד ספריית: בתוכו הכולל כללי תורני

 .שלנו התרבות והיכל שלנו הכדורסל חוג זה. שלנו המועדון זה. דורש

 כולל 6

 האברכים המקרים ברובכאשר . הנישואין אחרי אברכים לומדים בו ישיבתי לימודים מרכז הוא "כולל"

 .משפחתם את לקיים שיוכלו כדי לימודיהם בזמן קבועה חודשית מלגה מקבלים

 אברכים.  20-יום כיהודה פועל כולל אשר לומדים בו כבמרכז הקהילתי מאור 

אגף בשאלה למנהל האגף לחינוך ותרבות תורנית הפנתה מנהלת  נכסי העירייהבעקבות תלונה שהתקבלה באגף 

 בנוגע לפעילות שהתקיימה במבנים היבילים, עוד טרם הקמת המבנה החדש: 2012בחודש מאי 

ל...למיטב הועברה למשרדנו תלונה לפיה במועדון היום "מאור יהודה" ברחוב קלאוזנר ברמת ורבר פועל כול

 הבנתנו פתיחת כוללים אינם בסמכות העירייה..."

כוללים נפתחים על ידי משרד הדתות ובאישורם כי  לחינוך ותרבות תורנית  בתשובתו מסביר מנהל האגף

 וכי אין לעירייה יכולת לפתוח כוללים.  ותקצובם

בספרי הקודש והלימוד ובריהוט להלן נתוני עלויות הפעלת הכולל השוטפות )לא כולל עלויות ההצטיידות 

 הייעודי:
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 ממצאי הביקורת:

הביקורת תציין כי היא רואה בחומרה את העובדה כי עובדי המרכז הקהילתי ניסו יותר מפעם אחת בשיחות  .1

שנערכו עימם לצייר תמונה לפיה הפעילות המתקיימת במקום הינה מתן סיוע בשיעורי בית לילדים, בעוד 

 הסיבההיום.  שעות לומדים אברכים לאורך במקום פועל כולל בומבדיקת הביקורת כי שבפועל עולה 

שכאמור, העירייה אינה אמורה לפתוח ולממן כוללים, ובוודאי שאינה  כיוון ,ברורה ההסתרה לניסיונות

יצויין כי עמותות המפעילות כוללים יכולות להגיש אמורה לעשות זאת מתוך תקציב פעילות המתנ"סים. 

 בקשה לתמיכה בכפוף לתבחיני התמיכות העירוניים. 

 לקיומו של הכולל: להלן האינדיקציות .2

  באתר המועצה הדתית פתח תקווה מפורסם מסמך קריטריונים לתמיכות החל משנת תשע"ד, במסגרת

 עם עמותות מרכזיות המסמך ישנה התייחסות להקמת תלמודי תורה על ידי המועצה הדתית בשיתוף

 וכך מצויין לגבי שכונת רמת ורבר: "בשכונה העלויות מתחלקות בין הגורמים.כאשר  בשכונות וברחבי העיר

" יהודה מאורות" הנקרא כולל נפתח. בתשובה חוזרים של גבוהה כמות ישנה ,מצוקה שכונת הנקראת זו

" כלומר .ביצוע ח"דו כנגד לחודש ₪ 2,000. המועצה השתתפות. הצהרים בשעות השבוע ימות בכל ומופעל

החדש ואשר עשה שימוש בשני המבנים היבילים שהיו הכולל אשר הופעל במקום טרם הקמת המבנה 

מוצבים קודם לכן בשטח האמור נקרא "מאורות יהודה" ושמו הוענק למרכז הקהילתי החדש שקם 

 במקומו. 

 :מתוכנית הפעילות של המועדון עולה כי במקום מתקיימת פעילות של כולל לכל דבר ועניין 

 

 

 

 

 

  במפורש "מאור יהודה  ןעל גבי טופסי הנוכחות של "עוזרי המדריך" מצויימבדיקת הביקורת נמצא כי– 

 כולל". 

אברכים אלה מקבלים האברכים מוגדרים כעובדי מקפ"ת, ובהתאם, מחתימים "שעון נוכחות" במקום.  .3

שכר ממקפ"ת, ואף מופרשות בגינם הפרשות סוציאליות. הדבר עומד בניגוד למקובל להענקת מלגות בגין 

הפרשות מעביד בין מקפ"ת לאברכים, על כל המשתמע מכך: -כלומר, נוצרו יחסי עובד לימודים בכולל.

 סוציאליות, פיצויים, דמי נסיעות, ועוד

  
2015 2016 

 374,439 223,925 שכר "עוזרי מדריך

 62,081 19,495 הוצאות תפעול

  243,420 436,520 

 סוג הפעילות שעות הפעילות

 מדרשייה לגברים 8:00-14:00

 הסמכה והוראה לאברכים 16:00-19:00

 מדרשייה לגברים 19:30-21:30

 שיעור גמרא לגברים 22:00-24:00
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 על פי הנמסר לביקורת "עוזרי המדריך" מתקבלים "לעבודה" במישרין על ידי רכז התרבות התורנית.  .4

הביקורת בדקה את דיווחי הנוכחות והשכר של עוזרי המדריך ומצאה כי רובם ככולם מחתימים נוכחות  .5

שלמים בגין השעות הנוספות המוחתמות מור, גם אם אין מכאהרבה מעבר לשעות התקן הקבועות להם. 

 שלא באישור, הרי שהדבר עלול לשמש פתח לתביעה עתידית לתשלום בגין שעות אלה. 

 ני ברק. עיר מתגוררים ב, מבדיקת הביקורת עולה כי שליש מהאברכים הלומדים בכולל .6

 מרכז הקהילתי מאור יהודה. מהוצאותיו של ה 25%יצויין כי ההוצאה בגין הפעלת הכולל מהווה  .7

 הערת הביקורת: 

לתלמידים בהכנת הביקורת תציין כי נטען בפנייה כי עוזרי המדריך מסייעים בעיקר בשעות אחר הצהריים 

הן בשעות הבוקר שיעורי הבית. אולם מבדיקת הביקורת עולה כי הדבר אינו סביר. ראשית, רוב שעות העבודה 

נעשה רישום של  . שנית, לאבלילה מאוחרותעד לשעות אחר הצהריים בהן הילדים במוסדות החינוך ובשעות 

הילדים אשר מגיעים לקבל סיוע ולו לצרכי בטיחות וביטוח. עוד יצויין כי בשלושה מקרים שונים הגיעה 

 . 20הביקורת בשעות אחה"צ ומצאה כי במקום שהו רק גברים מעל גיל 

 המלצות:

המשפטית בעירייה בדבר חוקיות הפעלת הכולל  הלשכהדיקה של תערך לאלתר ב הביקורת ממליצה כי .1

 על ידי העירייה ותשלום שכר לאברכים. 

עוד מומלץ כי באופן מיידי תופסק החתמת הנוכחות של האברכים בשעות החורגות משעות התקן אשר  .2

 הוקצו להם. 

  של "עוזרי מדריך נוספים עד לקבלת החלטה מסודרת בעניינו של הכולל.מומלץ כי יוקפא לאלתר גיוסם  .3

 תגובת מקפ"ת: 

 .לבחינה עד חדשה העסקה ותוקפא ישונו השעות: 3-2המלצות 

 רכש והוצאות תפעול  7

)מעבר להוצאות הרכש אשר פורטו בפרקים  2016 – 2015ים לשנרכז הקהילתי להלן נתוני הוצאות המ

 הקודמים(:

  2015 2016 

 9,446 84,908 הסברה ופרסום

 66,711 100,050 אחזקת בית 

 72,898 47,813 דמי ניהול 

   6,547 הוצאות משפטיות

 1,853   שמירה 

 2,586   ביטוח ספרי קודש 

 2,862   ציוד משרדי 

 156,356 239,318 סה"כ
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 ממצאי הביקורת:

בניגוד למתנ"סים האחרים המרכז אינו מבחינת כרטסות הנהלת החשבונות של המרכז הקהילתי נמצא כי  .1

 כגון טלפון, חשמל, אינטרנט וכדומה. כלשהן, נושא בהוצאות שוטפות 

מהוצאותיו של המרכז הקהילתי אינן הוצאות רגילות  תפי שפורט במהלך הדוח בפרקים הרלוונטיים, רבוכ .2

 אשר ניתן למצוא בכרטסות של מתנ"סים אחרים )למשל: שוברי מזון, ספרי קודש, משלוחי מנות וכו'(

אף שכרטסת ההוצאות אינה כוללת רכישות של ציוד מחשוב, הרי ששורת רכישות כאלה בוצעה באמצעות  .3

ת החוגים הסבירה לביקורת כי ישנן רכישות אשר מועברות רכז ,יתירה מזאתחל"ד במסגרת התב"ר. 

 ישירות לחל"ד. 

עוד יצויין כי, כאמור, בהוצאות רבות נוספות של המרכז הקהילתי נושאת העירייה באמצעות האגף לתרבות  .4

 תורנית ואגף השכונות. הוצאות אלה אינן מתועדות בספרי המתנ"ס ולכן היה קשה לאמוד אותן. 

 חשבונות של סעיף "הסברה ופרסום" כולל חיובים בגין "חוברות":כרטיס הנהלת ה .5

 בש"ח סכום פירוט ההוצאה תאריך ההוצאה

 63,000 חוברת חוגים שחור ולבן  16.3.15

 5,546 השבועון חוברות חוגים  30.8.15

יצויין כי למתנ"ס מאור יהודה לא מופקת חוברת פעילות אלא עלון מידע מרכז של הפעילות אשר מצולם  .6

 בשחור לבן. 

 4,000 -הסתכמה בסך של כ מתנ"ס רמת ורבר למשלעוד יצויין כי עלות הפקת חוברת פעילות שנתית עבור  .7

₪ . 

ולבן" שהיא חברת פרסום, במהלך מבדיקה שערכה הביקורת נמצא כי המרכז התקשר שוב עם חברת "שחור  .8

, יצויין כי על פי הנמסר לביקורת ההתקשרות בוצעה בגין הפקת "יריד שושן פורים" 60,489, בסך 2017שנת 

 . בלא שיושמו לגביה הוראות נוהל הרכש החדשות במקפ"ת ושלא באמצעות תוכנת החדשה ואושרה בדיעבד

חלקן מועמסות על מתנ"ס רמת ורבר הסמוך. כך למשל לא כל ההוצאות של המרכז הקהילתי מיוחסות לו ו .9

 –עבור "פליירים  ₪ 784נמצאה הוצאה בסך  2016בכרטסת הנהלת החשבונות של מתנ"ס רמת ורבר לשנת 

עבור  ₪ 931עבור "כלים חד פעמיים למאור יהודה", הוצאה בסך  ₪ 848מאור יהודה" והוצאה בסך 

ההוצאות אשר בגינן נרשם במפורש כי הן מיועדות למאור  "מצרכים למאור יהודה". כאמור אלו הן רק

 יהודה. 

 המלצות:

כי המרכז הקהילתי יחוייב לבצע את כל רכישותיו באמצעות מערכת הרכש החדשה של  הביקורת ממליצה .1

 מקפ"ת, כאשר כל הוצאה תחוייב בקבלת הצעות מחיר לפי גובה ההוצאה, כנדרש על פי נהלי מקפ"ת.

 עוד מומלץ כי יופסק לאלתר השימוש בכספי התב"ר לרכישת ציוד עבור המרכז הקהילתי באמצעות חל"ד.  .2

מומלץ כי לא יבוצעו רכישות עבור המרכז הקהילתי באמצעות מתנ"ס רמת ורבר וכי כל הוצאותיו של  .3

 המתנ"ס ייוחסו לו כנדרש. 
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 תגובת מקפ"ת: 

  .2017 משנת החל מבוצע: 1המלצה 

  ס."מהמתנ ישירות מבוצעות והרכישות ההזמנות יהודה מאור למזכירת קוד נפתח: 3המלצה 

 נוכחות ושכר 8

הביקורת בדקה מדגם של דיווחי הנוכחות ותלושי השכר של עובדי המרכז הקהילתי בחודשים אוקטובר ודצמבר 

 , לפי הפילוח הבא:2016

 דצמבר אוקטובר  

 8 7 מטה

 11 9 מדריכי חוגים

 10 5 מעון

 29 21 סה"כ

 בדיקת הביקורת כללה:

 ת בנוגע לדיווחי הנוכחות ובכללה:"עמידה בהוראות קובץ נהלי מקפ .1

o ,בדיקת החתמות ידניות 

o ,בדיקת דיווחים בגין שעות נוספות 

o  .דיווח בהתאם לשעות התקן המוגדרות 

 את נאותות תשלומי השכר בהתאם לדיווחי הנוכחות. כולל: .2

o  ניכוי ימי מחלה 

o ניכוי ימי חופשה 

o צבירה מקסימלית של ימי חופשה 

 יצויין כי לא נבדקו בפרק זה תלושי השכר דיווחי הנוכחות של עוזרי המדריך. 

 ממצאי הביקורת:

הביקורת תציין כי בבקשה לערוך מדגם של הדיווחים לא נמצאו כל דיווחי הנוכחות של כל העובדים בגינם  .1

  במקפ"ת.הופק תלוש משכורת אצל רכזת השכר 

 :וכללי מטה .2

  בחודש אוקטובר  הן בחודש אוקטובר והן בחודש דצמבר כעובד מתנ"ס רמת ורבר. חהעובדים דוואחד

יצויין כי בשני המקרים החתמות הנוכחות בוצעו  בתפקיד "קייטנת ורבר גני" ובחודש דצמבר כ"מזכירות".

של  לא ברור מה תפקידובמאור יהודה. החיוב בגין שכרו נזקף לחובת הוצאות השכר של מתנ"ס רמת ורבר. 

יצויין כי על פי הנמסר לביקורת העובד הנ"ל הוא בנו של חבר הנהלת מקפ"ת ולא ברור כיצד העובד הנ"ל. 

 אושרה העסקתו. 
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 מועסקת במתנ"ס בשעות הערב והלילה המאוחרות )בד"כ  נמצא כי עובדת אחזקה וניקיון רתמבדיקת הביקו

 ובמספר פעמים אף מאוחר מכך.  22:30 – 19:00בין השעות 

  לפנות בוקר  3:00ימים בשבוע, כאשר ברוב המקרים היא עובדת בין השעות  7 מועסקת נוספתעובדת ניקיון

שעות נוספות. עוד יצויין כי  8הימים היא ממשיכה לעבוד במעון שעות. ובחלק מ 3-בבוקר כ 7:30לשעה 

דיווח הנוכחות בגין שעות עבודתה במעון נעשה באופן ידני, אף שלעובדת יש קוד דיווח. יצויין כי בחודש 

 ם.מיפע 14נוכחות דצמבר לא החתימה העובדת ובחודש  פעמים 16ימה העובדת נוכחות תבר לא החאוקטו

 לאה מקום במעון בחודש דצמבר ומילאה דיווח ידני בגין השעות שביצעה במעון. העובדת אחת המזכירות מי

קיבלה שכר גם בגין השעות הללו אף שבפועל הצלבה פשוטה הייתה מראה כי העובדת החתימה נוכחות 

  כרגיל בימים הללו והשעות חופפות.

  ימי עבודה.  11פעמים מתוך  9אחד מאבות הבית לא החתים בחודש אוקטובר נוכחות 

  לגבי אחת העובדות לא ברור מהו תפקידה שכן מוגדר כ"מאור יהודה ארוע". בחודש אוקטובר עבדה פעם

אחת שעתיים וקיבלה בגינן שעתיים נוספות בגין חג. ובחודש דצמבר עבדה פעמיים בשתיהן החתימה נוכחות 

 ך. ואיל 20:00 –רק בכניסה. מכל המקרים מדובר על עבודה בשעות הלילה 

 חוגים:מדריכי  .3

  על אף שמדובר , שעות עבודה 22.61על מדריך חוג הפייטנות  שמשכו שעה בשבוע, דיווח בחודש אוקטובר

הימים בהם דיווח  9-. בכל אחד מם של עבודה, כלומר שעתיים סך הכלבשל החגים היו רק שבועייבחודש בו 

 נוכחות, שעות העבודה שהוחתמו היו שונות. הדיווח אושר והשעות שולמו בשכר. 

  18:00שעות תקן, כולן לאחר השעה  4שעות עבודה, מתוך  46.82דיווח המדריך על  2016בחודש דצמבר 

 בערב, גם דיווח זה אושר והשעות שולמו במלואן בשכר. 

 ייטנות בהדרכתו )המיועד לפייטנות נוסח אשכנז( הסתיים בשנת הפעילות תשע"ו אשר יצויין כי חוג הפ

 . 2016הסתיימה בחודש יוני 

  אחת המדריכות דיווחה בחודש דצמבר על חופש מחלה, אשר שולם בשכר אולם לא קוזז מימי המחלה להם

 העובדת זכאית.

  בגין  הוא כי הם מקבלים שכר שעתימבדיקת הביקורת עולה כי חלק מהמדריכים, אף שההסכם עימם

תצויין שכר בגין שעות התקן. בפועל מקבלים מחתימים שעות מעבר לשעות התקן המותרות אולם , החוגים

 שוב, הבעייתיות בהחתמת שעות ללא אישור על אף שאינן משולמות, כיוון שהינן פתח לתביעה עתידית. 

 מת נוכחות כנדרש ומחתימים רק פעם אחת )כניסה עוד נמצא כי חלק מהמדריכים אינם מקפידים על החת

 או יציאה( וחלקם אינם מחתימים כלל. 

  שעות. יתירה מזאת  9.5שעות אף שעבדה בפועל רק  20אחת המדריכות קיבלה בחודש אוקטובר שכר בגין

 בשני ימי העבודה בחודש זה.  4מתוך  1המדריכה החתימה נוכחות רק פעם 

 מופיע כמדריך בחוגים המפורטים בדוחות מערכת אינו –  מדריכי חוגיםכ אחד ממקבלי השכר המוגדרים

שעות, החתים נוכחות פעם אחת בלבד בחודש  40אשר שעות התקן שלו מוגדרות באוקטובר חוגים. המדריך 

שעות,  48-שעות. בחודש דצמבר בו שעות התקן שלו מוגדרות כ 66.70וקיבל שכר עבור  זה )כניסה בלבד(



96 
 

 86מתוך  68ך נוכחות פעמיים )פעם כניסה ופעם יציאה ולא באותו היום( וקיבל שכר בגין החתים המדרי

 השעות בגינן דיווח. 

 מעונות: .4

  שעות,  102הגננת הראשית במעון קיבלה בחודש אוקטובר משכורת גלובלית. לפי דיוחיה עבדה בחודש זה

ה אפילו פעם אחת במהלך כל החודש שעות. אולם הגננת לא החתימה יציא 77.5אף ששעות התקן שלה היו 

. בחודש דצמבר היא עברה לקבל שכר שעתי (ובארבעה מהימים לא החתימה כלל )לא כניסה ולא יציאה

ימים בחודש זה באחד  3. על פי דוח הנוכחות עבדה הגננת לפי התקן שעות בחודש 24ולעבודה בהיקף של 

. שעות 56.95בפועל היא קיבלה שכר עבור  שעות. 23 על מהם היא כלל לא החתימה נוכחות ובסה"כ דיווחה

הביקורת תציין כי לא ברור כיצד הגננת הראשית האמונה על ניהול שני הגנים יכולה הייתה לבצע תפקיד 

  ימים בלבד. 3שעות עבודה חודשיות, במשך  56או אפילו  32זה כנדרש במסגרת של 

 במהלך חודש דצמבר . השעות בגין הימים הללו  ימים 4-אחת מעובדות המעון לא החתימה נוכחות כלל ב

 שולמו בשכר במלואן.

 שעות, לא החתימה נוכחות  3-המדריכה הפדגוגית המועסקת במעון ואשר נדרשת להגיע אליו פעם בשבוע ל

 באף אחד מארבעת ימי העבודה שלה בחודש דצמבר. העובדת קיבלה תשלום מלא בשכר.

 ימי העבודה שלה בחודש דצמבר, אולם קיבלה בעדן  3-מ 2-אחת מעובדות המעון לא החתימה נוכחות ב

 לשעה.  ₪ 235שכר מלא. יצויין כי העובדת מקבלת תעריף שעתי של 

 המלצות:

 (2בממצא  1תבחן נאותות העסקתו של עובד המטה )עובד מס' מומלץ כי  .1

 דיווחי הנוכחות המקוריים החתומים יישמרו בצורה מסודרת עבור כל העובדים. הביקורת ממליצה כי .2

וגם  במרכז הקהילתי מאור יהודהגם כי הוצאות השכר של עובדים המועסקים  הביקורת ממליצה .3

ישולמו מתוך תקציבו, הדבר נכון גם בהתייחסות למדריכי חוגים המועסקים במרכז  במתנ"סים אחרים,

 , יש לייחס את החלק הרלוונטי בעלות שכרם למאור יהודה. הקהילתי חלק מהזמן

אשר רובם  המדריכיםיש להקפיד כי העובדים יחתימו נוכחות באופן מסודר ומלא. הדבר נכון גם לגבי  .4

מועסקים במרכז הקהילתי על בסיס שכר שעתי ולא כמקובל במתנ"סים האחרים על בסיס פדיון, בשל 

 התעריף הנמוך שנקבע לחוגים במתנ"ס. 

לא מאושרת  עוד מומלץ כי יקבעו נהלים בדומה למקובל בעיריית פתח תקווה לפיהם בגין שתי אי החתמות .5

 בחודש מבוצע קיזוז משכרו של העובד. 

ן הם אינם מקבלים הביקורת רואה בחומרה את העובדה כי עובדים מבצעים שעות נוספות ללא אישור בגינ .6

יחודדו ההנחיות בנושא השעות הנוספות וכי לא יתאפשר לעובדים לדווח על שעות עבודה שכר. מומלץ כי 

 בלתי מאושרות.

 הנזקפת לזכותו.  יש להקפיד על קיזוז ימי מחלה המשולמים לעובדים מצבירת ימי המחלה .7

הביקורת ממליצה כי תעשה בחינה של מתכונת העסקת עובדות הניקיון במתנ"ס ושל הסיבות לשעות  .8

 העבודה החריגות המדווחות על ידן. 

 מומלץ כי תבחן לאלתר מתכונת העסקתה של הגננת הראשית במעון.  .9
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 תגובת מקפ"ת: 

 בהנחיה וחלקו במעון בפועל בביקור חלקו ת"תמה י"ע שהוגדר כפי הפדגוגית המנהלת של תפקידה: 4ממצא 

 ובגין חיות חוג מדריכת היא שח 235 של תעריף שמקבלת המדריכה .מדווחות השעות כל לא ולכן טלפונית

 .נוסף תשלום משלמים ההורים העסקתה

 מאושר.  נוכחות דיווח ללא שכר ישולם לא, שעות רישום נהלי יחודדו: 7-2המלצות 

 על יוקפד זאת עם יחד. ת"במקפ להתקיים יכול לא כזה נוהל, המשפטי היועץ עם בחינה לאחר :5המלצה 

 האישי.  לתיק מכתב מקבל מחתים שלא עובד. ההחתמות

 לשעות נוספות.  בנוגע הנחיות יחודדו :6המלצה 

 .המעון מנהלת של העסקתה המשך את בוחנת ת"מקפ :9המלצה 
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 מתנ"ס רמת ורבר

, המתנ"ס הוא מתנ"ס ותיק 18"( ממוקם ברחוב הפורצים רמת ורבר" או "המתנ"ס)להלן: "רמת ורבר מתנ"ס 

 . 2000אשר הוקם בשנת 

 ת. "המתנ"ס מנוהל על ידי מקפ"ת ומשתייך לחשבון א' במקפ

 איש.  15,000-המתנ"ס נועד לשמש את אוכלוסיית שכונת רמת ורבר, הכוללת אוכלוסייה מגוונת של כ

 איש בשנה.  2,800-לוקחים חלק כבפעילויות המתנ"ס 

בעבר וועד השכונה שימש כמעין הנהלת משנה למתנ"ס, וכיום על פי הנמסר לביקורת בשל שינויים דמוגרפיים 

 וועד השכונה אינו מעורב בניהול המתנ"ס.  שחלו בשכונה ושינויים בהרכבו של הועד,

 תקציב 1

  )סבסוד העירייה( ניהול המתנ"ס על ידי העירייה ת עבור"כוללות את המימון המועבר למקפ המתנ"ס הכנסות

 ומההכנסות שהמתנ"ס מייצר בעצמו, ההוצאות הן ברובן עבור שכר וחלקן עבור תפעול שוטף של המתנ"ס. 

עולים ממאזן הבוחן של המתנ"ס הם כפי ש 2015-2016להלן נתוני ההכנסות וההוצאות של המתנ"ס לשנים 

 : )באש"ח( ת"בספרי מקפ

  2015 2016 

 816 753 הקצבת עירייה

 474 531 מימון עירייה נוסף

 2007 1876 הכנסות עצמיות

 2400 2200 שכר עבודה

 900 1020 הוצאות

 3- 60- עודף/)גרעון(

 ממצאי הביקורת:

לכל שנה. עם זאת  ₪אלף  815בסך של  רמת ורברמתוקצב מתנ"ס  2015-2016בתקציב העיריה לשנים  .1

 העירייה בפועל סכומים גבוהים יותר למימון פעילות המתנ"ס.כאמור, העבירה 

, בעירייה הנוער אגף ידי על הנוער רכזת של שכרה מימון בגין נוספות עלויות נכללות לא ס"המתנ בתקציב .2

 מימון שכרה של רכזת העולים על ידי אגף הקליטה בעירייה. 

( כסף בשווה) ובתרומות במתנדבים נרחב שימוש עושה שהמרכז לעובדה ביטוי נותן מאזן המתנ"ס אינו .3

 חיצונית עמותה ידי ממומן ברובו על יהודית הזהות רכז לעובדה כי שכרו של וכן .פעילותו לצורך

מעלויות התפעול של המתנ"ס וכאמור, בפועל אף  40%-מהנתונים לעיל עולה כי העירייה מממנת בפועל כ .4

מהוצאותיו. נתון זה גבוה ביחס לרוב  60%-מכסות רק ככלומר, הכנסותיו העצמיות של המתנ"ס  יותר מכך.

 . 20%-המתנ"סים האחרים, אשר חלקו של המימון העירוני בהכנסותיהם עומד בממוצע על כ
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 המלצות:

מומלץ כי מימון פעולות במתנ"סים על ידי אגפים שונים בעירייה וכן מימון בגין שכר עובדים, יכללו תחת  .1

לשם עמידה בכללי מנהל תקין, שקיפות ונאותות  התקציב של העירייה סעיף תקצובו של המתנ"ס בספר

  הליך קבלת ההחלטות.

המתקבלות במתנ"ס יירשמו  –הכספיות ובעלות השווי הכספי  –הביקורת ממליצה כי כלל התרומות  .2

 . בספרי המתנ"ס

מומלץ כי תבחן מתכונת פעילותו של המתנ"ס על היבטיה השונים לשם קביעת תוכנית התייעלות אשר  .3

 תאפשר למתנ"ס להיות פחות תלוי במימון העירוני לכיסוי הוצאותיו. 

 תגובת מקפ"ת: 

 .כחוק קבלה בגינה יוצא ואף בספרים מדווחת הספים למערכת ומדווחת שמתקבלת תרומה כל: 2המלצה 

 .חיצוני ח"רו בעזרת התייעלות תכנית ת"מקפ מכינה אלו בימים :3המלצה 

 מבנה ארגוני 2

  מדריכים המועסקים בהפעלת חוגים שונים במתנ"ס. 24 -וכ רכזי תחומים, 7מזכירה, כ המתנ"ס מעסיק מנהל, 

חלק מהמדריכים מועסקים במתכונת שכר שעתית ונדרשים להחתים כרטיס נוכחות וחלק מהמדריכים מקבלים 

 את שכרם כחלק מהפדיון בגין החוגים אותם הם מעבירים. 

 קבוצות.  118 -חוגים, ובהם כ 35 -המתנ"ס מפעיל כ

 בנוסף, מתקיימת פעילות במסגרת מועדונים שונים ויציאה לטיולים. 

מתנדבים המסייעים בפעילותו השוטפת. חלק מן המתנדבים הינם  220-בדי המתנ"ס, במתנ"ס פועלים כלבד מעו

 גמלאים, וחלקם תלמידי תיכון. 

 . ₪מיליון  2.1 -ההוצאות בגין שכר הסתכמו בשנה זו בסך של כ 2015על פי מאזן הבוחן לשנת 

 . ₪מיליון  2.4-זו בסך של כההוצאות בגין שכר הסתכמו בשנה  2016על פי מאזן הבוחן לשנת 

מזכירות ושורת רכזים האמונים על הפעילויות  2המטה המנהלתי של המתנ"ס כולל כאמור את מנהל המתנ"ס, 

 השונות:

 הרכזת היא עובדת של אגף הנוער בעירייה. על פי הנמסר לביקורת הסיבה לכך הינה העובדה  – רכזת נוער

 אגף הנוער מפעיל מרכז נוער מתוך המתנ"ס. שאין מרכז נוער אחר בשכונת רמת ורבר ו

 הוא עובד של עמותה בשם "אור תורה סטון". שכרו ממומן ברובו על ידי העמותה  - רכז הזהות היהודית

 אש"ח בשנה. יצויין כי על פי הנמסר לביקורת העמותה אף מתקצבת פעילויות במתנ"ס.  12והמתנ"ס מממן 

  עירייה. בשכונת רמת ורבר מתגוררים עולים רבים מחבר העמים, עובדת של אגף הקליטה ב –רכזת עולים

 ובמתנ"ס מתקיימת פעילות ייחודית לצרכי אוכלוסיה זו, עליה אחראית רכזת העולים. 

  משרה(, ואחראי  %100רכז הגמלאים והתרבות הינו עובד מקפ"ת ) –רכז גמלאים ותרבות / חוגי מבוגרים

סיה המבוגרת המתגוררת בסמוך. רכז זה אשר אחראי אף על טיולי על מועדון הגמלאים המשרת את האוכלו
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משרה(, אשר כיום  90%הגמלאים עתיד לפרוש לגמלאות בסוף השנה, ותחליף אותו עובדת מקפ"ת )

 אחראית על מועדון "קפה אירופה". 

  רכזת זו הינה מתנדבת בעצמה, ואחראית על פעילות ההתנדבות העניפה במתנ"ס. –רכזת המתנדבים  

 תוכנית עמיתים הינה תוכנית ארצית, המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד  – רכזת פרוייקט עמיתים

מתנ"סים ברחבי הארץ. מטרת התוכנית הינה שיקום והחלמה של אנשים  50 –הבריאות, ופועלת בכ 

"ס לכלל המתנ"סים בעיר, ומשרדיה מצויים במתנ המתמודדים עם מגבלה נפשית. רכזת הפרוייקט מספקת

 המתנ"ס מקבל החזר מלא בגין הוצאות השכר של רכזת העמיתים מן החברה למתנ"סים. רמת ורבר. 

  ( משרה. הרכזת אחראית על חוגי הגיל הרך, הצגות, %100הרכזת היא עובדת מקפ"ת ) –רכזת הגיל הרך

 שעות סיפור וחוגי נשים. 

 התייחסות להיקפי המשרות(:להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של המתנ"ס )בלי 

 

 

 

 

 

 שירות לתועלת הציבור.  –בעובדי תחזוקה במסגרת של"צ  מסתייע*המתנ"ס 

 ממצאי הביקורת:

. חלקם מועסקים על ידי מקפ"תמועסקים במישרין על ידי כמחצית מן הרכזים הפעילים במתנ"ס אינם  .1

י ואחת מהרכזות היא מתנדבת. העובדה כי רובו של הסגל המנהל עמותה חיצוניתהעירייה, אחד מהם על ידי 

ובקרה נאותים אחר  יקוחל המתנ"ס ולנהלי מקפ"ת אינה מאפשר קיום פבמתנ"ס אינו כפוף במישרין למנה

 . העסקתם של עובדים אלו ועשויה אף להקשות על ניהולם

 :ההמלצ

הארגוני הקיים במתנ"ס ואת האפשרות לקיים במתנ"ס סגל הביקורת ממליצה כי מקפ"ת תבחן את המבנה 

  מנהלי הכפוף לנהליה והוראותיה כמו גם לניהולו הישיר של מנהל המתנ"ס.

תחזוקה

אב בית•
עובד ניקיון•
*צים מתחלפים"של•

מדריכים

.  מדריכי חוגים24-כ•

רכזים

:רכזים בתחומים7•
גיל הרך•
/  גמלאים ותרבות •

חוגי מבוגרים
זהות יהודית•
עולים•
נוער•
מתנדבים•
"עמיתים"•

 מנהל המתנ"ס

 
 מזכירות 2
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 נהלים  3

, אחידה עבודה ליצירת נורמת פעילות ביצוע דרכי או/ו העבודה שיטת תיעוד הינה נהלים כתיבת מטרת

 לכלל משותפת שפה יוצרים הנהלים. ריות וסמכותאח הגדרת לרבות, ופיקוח אכיפה, הדרכה המאפשרת

 .העבודה את שגרת ומתארים והעובדים המנהלים

 ממצאי הביקורת:

 לא קיימים נהלי עבודה פנימיים במתנ"ס המסדירים את תחומי הפעילות הייחודיים לו. .1

 המלצות:

פנימיים המסדירים לאור היקף הפעילות הנרחב במתנ"ס, הביקורת ממליצה כי המתנ"ס יסדיר נהלים  .1

 את תחומי הפעילות הייחודיים לו:

 ;הגדרות התפקידים של הרכזים במתנ"ס וממשקי העבודה ביניהם 

 ;נוהל קבלת תרומות כספיות או בעלות שווי כספי 

 ;נוהל השכרת חדרים 

  ;נוהל הזמנת חדרי פעילות 

 ;)נוהל תחזוקה )מונעת ושוטפת 

  ;נוהל עבודת רכזים 

 ;נוהל העסקת של"צים 

 ;)נוהל הפעלת מרכזי מכירות )מציאון, בית קפה 

 תגובת מקפ"ת: 

 .סים"המתנ כלל את שיחייב נהלים אוגדן כתיבת על עובדת ת"מקפ: 1המלצה 

 מבנה המתנ"ס ותחזוקתו 4

 כולל שתי קומות.  ואשר בייניםבעבר כחטיבת המתנ"ס שוכן במבנה ישן אשר שימש 

חדרי העובדים נמצאים בקומה הראשונה, ובהם, בין היתר: חדר המנהל, אליו מקושר חדר המזכירה; חדר 

רכזת חוגי המבוגרים; חדר רכז גמלאים ותרבות; וחדר רכז התחזוקה. בנוסף, בקומה הראשונה נמצא חדר 

ישיבה ולוחות  מועדון הגמלאים; חנות ה"מציאון"; ורחבה מלבנית פתוחה, אשר בה ניתן למצוא ספסלי

 מודעות, המקשרת בין החדרים השונים. 

חדרי הפעילויות השונים, ובהם, בין היתר: אודיטוריום; חדר חוגים;  16בקומה השניה של המתנ"ס מצויים 

חדר גיל הזהב; חדר הישרדות; חדר ג'ימבורי; חדר אומנות; אולם ספורט; חדר למידה. יצויין, כי לא מותקנת 

 תן לעלות לקומה השניה במתנ"ס אך ורק באמצעות גרמי מדרגות. במקום מעלית, וני

בסמוך לכניסה הראשית של המתנ"ס קיים חניון קטן המשמש את באי המתנ"ס, אולפן לימוד לעולים חדשים, 

 והמרכז המוזיקלי ווליום. 

 בנוסף, במבנה המתנ"ס נמצא אף האגף לחינוך מבוגרים של העירייה. 
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תנ"ס שוכנים משרדיה של מקפ"ת, ובסמוך אליהם שוכנים גני ילדים. שביל נוסף בהמשך ובסמוך למבנה המ

 ממשרדי מקפ"ת מוביל לכניסה האחורית של המתנ"ס ולמרכז הקהילתי מאור יהודה. 

המתנ"ס פעיל מרבית שעות היום: בשעות הבוקר מבקרים בו לרוב גמלאים, ובשעות אחה"צ מתקיימים בו 

 ת הערב מתקיימים בו חוגים למבוגרים.חוגים שונים לילדים, ובשעו

במתנ"ס מותקנות מספר מצלמות אבטחה הנצפות על ידי רכז התחזוקה, אשר מטרתן להרתיע מפני גניבות, 

 ובשעת הצורך לסייע באיתור גניבות או מעשי וונדליזם. 

 כז התחזוקה.תחזוקתו השוטפת של המבנה, כמו גם הקצאת החדרים לפעילויות השונות בו, הינן באחריות ר

כך, בתחילת שנת לימודים פונים רכזי התחומים השונים לרכז התחזוקה, ומעדכנים אותו בדבר ימי ושעות 

 -החוגים השונים. על פי רוב, רכז התחזוקה משריין חדרי פעילות קבועים לחוגים הוותיקים במתנ"ס )ולדוגמא

חד פעמית, משוריין על ידו חדר המתאים לאותה חוגי ריקוד ישוריינו בחדר הריקוד(, ובמידה שקיימת פעילות 

הפעילות. ככל שיש צורך לשנות את מועד הפעילות או את החדר שהוקצה לפעילות, הדבר נעשה על ידי רכז 

 התחזוקה. 

 שריון חדרי הפעילויות מבוצע על ידי רכז התחזוקה באמצעות תוכנת האאוטלוק )יומן אלקטרוני(. 

"(, נועד "להגן על כבודו חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-עם מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים 

וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת 

 מענה הולם לצרכיו המיוחדים". 

ם מוגבלות, ולכן נקבע בחוק כי "מקום ציבורי נגישות פיזית היא תנאי מוקדם לקיום שוויון זכויות לאנשים ע

 יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות".

חוק שיוויון זכויות מטיל חובה ישירה על הרשויות המקומיות להנגשת כל המקומות שבאחריות ובבעלות 

הרשות וכן כל השירותים שהרשות מספקת, בתוך פרק זמן קצוב. הנגישות הנדרשת היא לכל סוגי המוגבלות. 

 אחריות להנגשת מבני ציבור, מרחבים ציבוריים ומוסדות חינוך בשטחה המוניציפאלי חלה על העירייה.ה

 ממצאי הביקורת:

חלק מפעילויות המתנ"ס מתקיימות בקומה השנייה של המתנ"ס אף שמבנה המתנ"ס אינו מונגש ואינו  .1

 מותאם מעשית לאוכלוסייה המבקרת בו הכוללת אוכלוסיות של גמלאים ובעלי מוגבלויות. 

הוצא היתר בניה לצורך התקנת מעלית וביצוע התאמות מבניות  2015על פי הנמסר לביקורת כבר בשנת  .2

 שת מבנה המתנ"ס, אף על פי כן, טרם בוצעה ההנגשה. להנג

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי העירייה תפעל בדחיפות להנגשת מבנה המתנ"ס כנדרש ממנה בהתאם להוראות  .1

החוק ובמיוחד לאור החשיבות הרבה שבהנגשת מבנה המשמש מרכז קהילתי והמשרת אוכלוסייה גדולה 

 של קשישים ובעלי מוגבלויות. 
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 פעילות המתנ"ס 5

 הרשמה ותשלומים 5.1

הרשמה לפעילות כלשהי במתנ"ס יכולה להתבצע באמצעות מזומן, שיקים או כרטיסי אשראי. הרישום 

והתשלום מתבצע באמצעות המזכירה. בחדר המזכירות קיימת כספת, המצויה בתוך ארון קיר, אשר מחוברת 

 פעמיים בחודש.  לקיר. תכולת הכספת מועברת על ידי המזכירה למשרדי מקפ"ת

הביקורת בדקה דוח המפרט את כל החובות שנותרו לתשלום על ידי נרשמים אשר אינם מסדירים תשלום 

באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. הדו"ח ממערכת חוגים נקרא "דוח החייבים/ראשי משפחה ללא 

 . 2016ולשנת  2015ו"ח זה לשנת "(. הביקורת בדקה דדוח חייביםהתחייבות בהוראות קבע/.כ.אשראי" )להלן: "

 : 2015-2016להלן טבלה המרכזת גובה החובות ומספר החייבים לשנים 

 סה"כ 2016 2015  

 מס' חייבים
18 21 39 

 סכום החוב
8,932 4,797 13,729  

 ממצאי הביקורת:

עוד  עצמה.הביקורת תציין כי בזמן ביקור הביקורת בחדר המזכירות, המפתח לכספת היה מחובר לכספת  .1

 יצויין כי במספר ביקורים של הביקורת במתנ"ס לא הייתה עמדת המזכירות מאוישת.

)אף שזו טרם הסתיימה( ובדקה האם ישנם חייבים משנים  2017הביקורת בדקה גם את דוח החייבים לשנת  .2

נותרו חייבים חייבים אשר  7קודמות אשר מופיעים כחייבים גם בשנה זו. מבדיקת הביקורת נמצא כי ישנם 

בשנים קודמות ובכל זאת ניתנו להם שירותים בשנים הבאות בלא שהתקבל בגינם תשלום מראש. להלן 

 טבלה המפרטת את החייבים וסכום החוב שנותר בכל שנה:

סה"כ  2017 2016 2015 החייב
 לחייב

1 705 200 350 1,255 

2   122 594 716 

3 956 100 360 1,416 

4   90 243 333 

5   200 448 648 

6   142 240 382 

7 940   152 1,092 

 5,842 סה"כ
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 המלצות:

חייבים, ויימנע רישום של חייבים לחוגים נוספים הביקורת ממליצה כי יערך מעקב שוטף אחר תשלומי  .1

 בשנת הלימודים הבאה כל עוד לא הסדירו את חובם הקיים.

  לחייבים על מנת שאלה יסדירו את חובם.מומלץ כי יערך מעקב שוטף תוך פנייה יזומה  .2

 מומלץ להקפיד כי המפתחות לכספת לא יושארו במנעול הכספת.  .3

 תגובת מקפ"ת: 

 יוצא בנוסף.  ידו על שנעשו והפעולות הגביה מצב על לית"למנכ לדווח נדרש ס"המתנ חודש בכל: 21+המלצות 

 .חוב עם לקוח לקבל לא הנחיה וישנה מהם לגבות הצליחו שלא לחייבים ד"מעו מכתב

 הנחות 5.2

-2011 ב"תשע הפעילות לשנת נקבע אשר ת"במקפ לחוגים הנחות נוהל הוא ס"המתנ פועל לפיו ההנחות נוהל

2012 . 

 בהתאם לשנת פעילות: 2015-2016להלן הנתונים בדבר סכומי ההנחות שניתנו במתנ"ס בשנים 

סה"כ  שנה
 הנחות

 90,997 תשע"ה

 75,556 תשע"ו

 תשע"ו: –להלן טבלה המפרטת ההנחות שניתנו על ידי המתנ"ס בשנה"ל תשע"ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוג ההנחה

 תשע"ו תשע"ה

 סכום ההנחות
אחוז 
מכלל 

 ההנחות
 סכום ההנחות

אחוז 
מכלל 

 ההנחות
 32% 24,187 19% 17,440 2פעם בשבוע במקום 

 25% 18,635 21% 19,021 אחים

 22% 16,975     תוכנית מעגלים

 9% 6,900 11% 9,710 קייטנות

 6% 4,647 14% 13,018 ועדת הנחות

 2% 1,663 3% 2,331 לא מוגדר

 2% 1466 3% 2,956 ת"עובד מקפ

 1% 709 5% 4,089 עמיתים

 0% 252 0% 253 הנחת זהבי

 0% 120     אגף קליטה

     23% 20,858 תוכנית עמיתים

     1% 881 שונות

     0% 358 מאור יהודה

     0% 80 גמלאים

   75,554   90,995 סה"כ
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 ממצאי הביקורת:

אך ורק הנחות בהתאם לקבוצות  להעניקבניגוד לקבוע בנוהל ההנחות של מקפ"ת, המחייב את המתנ"סים  .1

בנוהל ההנחות. כך, לדוגמא, ניתנו הנחות  קבועותבנוהל, הוגדרו וניתנו הנחות אשר אינן  הקבועותההנחות 

 "גמלאים", "מאור יהודה".כגון: 

בניגוד לקבוע בנוהל ההנחות, ניתנו הנחות ללא כל הגדרה באשר לטיבן. כך, לדוגמא, ניתנו הנחות ללא כל  .2

 כותרת, והנחות תחת הכותרת "שונות". 

מכלל  32%, ועומד על כ ₪א'  7 -בכ 2016היקף ההנחות אשר ניתנו בגין "חוג פעם בשבוע" עלה בשנת  .3

ההנחות. הנחה זו מהווה שליש מכלל ההנחות אשר ניתנו על ידי המתנ"ס בשנה זו, הדבר עשוי ללמד על 

קביעת תעריף יקר יתר  בעיות מסוימת בקביעת מתכונת השיעורים ותדירותם, שינוי בטעמי האוכלוסייה או

 על המידה לחוגים המתקיימים פעמיים בשבוע. 

 מלצות:ה

תיערך בדיקה מקיפה אחר סוגי ההנחות אשר ניתנות בפועל על ידי המתנ"ס,  ממליצה, כיהביקורת  .1

 והתאמתן לנוהל ההנחות. 

הביקורת ממליצה, כי תבוצע חסימה ממוכנת במערכת חוגים אשר תחסום את האפשרות לקלוט הנחות  .2

 שאינן קבועות בנוהל ההנחות של מקפ"ת. 

של הסיבה לעלייה המשמעותית במשתתפים הבוחרים להגיע לחוג המתקיים כי תערך בחינה מומלץ  .3

  פעמיים בשבוע רק פעם אחת.

 תגובת מקפ"ת: 

 של הנחות וועדת באמצעות ההנחות כל. הנחות לתת עוד הרשאה אין ס"למתנ 2017משנת : 21+המלצות 

 .ת"מקפ

 מתנדבים במתנ"ס 5.3

מתנדבים במסגרת תוכניות התנדבותיות שונות, חלקן במתנ"ס עצמו,  220-במתנ"ס רמת ורבר מתנדבים כ 

וחלקן ברחבי העיר. טווח גילאי המתנדבים נע בין תלמידי תיכון לגמלאים. פעילות המתנדבים מרוכזת על ידי 

 רכזת, שאף היא מתנדבת. 

 ההתנדבות:  פרויקטיםלהלן הנתונים הכספיים של 

 2015 2016 

  12,461    18,410   הכנסות גורמי מימון

  89,573    62,307   הכנסות שונות

  90,368    71,675   הוצאות 

  11,666    9,043   יתרת רווח / הפסד

 )*( הנתונים כוללים את פעילות בית הקפה והמציאון 
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 "שירות לאומי למבוגר". -אחת התוכניות ההתנדבותיות הפועלות במתנ"ס היא תוכנית של"מ 

סניפים ברחבי הארץ. תנועת ההתנדבות של"מ  100 -תנועת התנדבות זו פועלת במסגרת החברה למתנס"ים, בכ

 שנים מתוך מתנ"ס רמת ורבר.  9פועלת בפתח תקווה כ 

 תנועת של"מ מפעילה בשכונת ורבר מספר תוכניות התנדבותיות: 

 גמלאים המתנדבים בבתי ספר ומסייעים לתלמידים בתחומי למידה, העשרה והתנהגות. – של"מ בחינוך  

 גמלאים התמתנדבים בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים.  – זה"ב בגן 

 הנגשת מידע על זכויות החולה לקהילה. –שמירה ומימוש זכויות החולה  – קרוב לבית  

 מיון, כביסה וארגון בגדי יד שניה למכירה. –חנות קהילתית בגדי יד שניה  – המציאון  

 ארגון פעילות פנאי והפעלה חברתית בימים קבועים  – מתנדבים למען הקשישים במועדון גיל הזהב במתנ"ס

  במועדון.

 תחזוקת מערך המתנדבים, סיוע במזכירות, בית הקפה והפעלת אירועים.  – התנדבות כללית במתנ"ס 

ת "משפחות מתנדבות", במסגרתו מתנדבים יחדיו, ההורים והילדים, וכך, בנוסף, במתנ"ס פועלת התוכני

 2016בתוכנית התנדבות המשפחות בשנת משלבות המשפחות הן תרומה לקהילה והן "זמן איכות משפחתי". 

  חילקו המתנדבים סלי מזון לקשישים, הדליקו נרות חנוכה בבתי בודדים, וחילקו שי לחיילים ברכבת ישראל.

 מצא תקיןנבדק ונ

 התורם רבות, הן למתנ"ס, הן הגדול על ידי המתנ"ס הביקורת תציין לחיוב את הפעלת מערך המתנדבים ,

 לקהילה, והן למתנדבים עצמם. 

 הפעלת בית קפה

מתנדבי המתנ"ס מפעילים בית קפה בחדר ייעודי לכך בקומה הראשונה של המתנ"ס. בית הקפה פתוח לסירוגין 

במהלך היום, בהתאם לצורך ולנוכחות מבקרים במקום. בבית הקפה נמכרים ממתקים, קפה וארטיקים, 

 במחירים סמליים. 

. המוצרים נרכשים על ידי רכז התחזוקה בית הקפה מופעל על ידי המתנדבים, ובהעדרם, על ידי רכז התחזוקה

 מספק חיצוני. התשלום בבית הקפה מתבצע במזומן בלבד, ומותקנת מצלמת אבטחה הצופה על הקופה. 

 הכנסות בית הקפה מיועדות למימון הפעילות ההתנדבותית. 

ת משנים , בהתבסס על הכרטסו2015-2016להלן טבלה המפרטת את ההכנסות וההוצאות של בית הקפה בשנים 

 :2016אש"ח בשנת  13אלה. כפי שניתן לראות מטבלה זו, הכנסות בית הקפה גדלו בכ 

  2015 2016 

 הכנסות 
  35,236    62,496  

 הוצאות 
  34,406    48,053  

  14,443    830     (הפסד)רווח / 
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 נבדק ונמצא תקין 

  בעוד 2, הכנסותיו גדלו כמעט פי 2016שנת הביקורת מצאה כי ניהולו של בית הקפה התייעל במהלך ,

שהוצאותיו לא גדלו בשיעור דומה ובית הקפה רשם רווחים נאים היכולים לשמש למימון הפעילות 

  ההתנדבותית.

 הערת הביקורת: 

הביקורת תציין כי המתנ"ס מפעיל, באמצעות המתנדבים, גם "מציאון" מעין חנות יד שניה. להלן הנתונים 

 הכספיים של המציאון, כפי שאלה באים לידי ביטוי במאזנים: 

 2016 2015 מציאון

  17,330    13,688   הכנסות

  2,039    39     הוצאות

  15,291    13,649   רווח / הפסד

 הפעלת ה"מציאון" לא נבדקה על ידי הביקורת.

 הכנסות עצמיות 6

 חוגים 6.1

כאשר רוב החוגים מתקיימים פעם  ,כאמור מהפעלת חוגים לקבוצות לפי גיל נתמכת המתנ"ס הכנסותליבת 

  דק'. 45 –בשבוע ביום ושעה קבוע לפרק זמן של כ 

  קבוצות. 64 -חוגי ילדים בכ  17המתנ"ס מפעיל כ 

מדגם של חמישה חוגים ובחנה את היקפי פעילותם במונחי מספר המשתתפים בחוגים, הביקורת בדקה 

 ותר בידי המתנ"ס בגין הפעלת החוג. ההכנסות וההוצאות בגין הפעלת החוגים ואחוז הרווח הנ

להלן טבלה המפרטת נתוני מספרי המשתתפים וההכנסות בגינם, כפי שאלה באים לידי ביטוי בדו"ח משתתפים 

 אשר הופק ממערכת חוגים: בקבוצות 

 מס משתתפים סוג פעילות
 תשע"ה

 מס משתתפים
 תשע"ו

 104 130 ג'אז

 152 143 התעמלות קרקע

 11 48 אנגלית

 25 13 הכנה לכיתה א

 91 76 כדורגל
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  :המתנ"ס בספרי מקפ"ת לידי ביטוי במאזן ובאש, כפי להלן הנתונים בנוגע להכנסות והוצאות החוגים

  2015 2016 

רווח כאחוז  רווח הוצאה הכנסה  
רווח כאחוז  רווח הוצאה הכנסה מההכנסה 

 מההכנסה 

 30% 35,698 83,020 118,718 31% 39,680 86,885 126,565 ג'אז

התעמלות 
 קרקע

181,550 133,383 48,167 27% 237,034 167,385 69,649 29% 

 52% 2,569 2,372 4,941 53% 6,909 6,103 13,012 אנגלית

הכנה 
 38% 7,825 12,859 20,684 38% 6,897 11,276 18,173 לכיתה א

 35% 18,899 34,905 53,804 28% 18,828 48,254 67,082 כדורגל

 ממצאי הביקורת:

(, ובפרמטר זה הינו 50%הגם שחוג האנגלית שומר על יציבות גבוהה מבחינת הרווח כאחוז מהכנסה )כ  .1

 2015משתתפים בשנת  48ירידה משמעותית במספר המשתתפים בחוג ) הרווחי מבין החוגים שנדגמו, חלה

 . (2016משתתפים בשנת  11לעומת 

על אף שמספר המשתתפים בחוג ההכנה לכיתה א' הכפיל את עצמו, הדבר לא בא לידי ביטוי לא ברור,  .2

  הכנסות מהחוג ובעקבות כך גם לא גדל הרווח. בגידול ב

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי תעשה בחינה בנוגע לשינויים במספר המשתתפים בחוגים, הן לשם הסקת מסקנות  .1

 והתייעלות והן לשם תכנון נכון יותר של הרכב החוגים המוצע על ידי המתנ"ס. 

ההכנסות והרווח מחוג הכנה לכתה א' לא גדלו על אף שמס' המשתתפים כמעט והכפיל יש לבחון כיצד  .2

 את עצמו.

 בת מקפ"ת: תגו

 .עומק בחינת נערכת ההתייעלות תכנית במסגרת: 21+המלצות 

 נוער מוסיקלי –מרכז ווליום  6.2

את פרוייקט "מרכזי ווליום". במסגרת  2006חברת הסלולר סלקום, ביחד עם החברה למתנס"ים, הקימה בשנת 

הפרוייקט, שופצו מבנים קיימים, תוך הפיכתם למועדוני נוער ומרכזים מוזיקליים. המרכזים כוללים מועדון 

אחד המרכזים מסובסדים ועוד. נוער, פעילות חברתית הדרכתית, אולפן הקלטות, כלי נגינה, שיעורי נגינה 

 שנבחרו להקמת מרכז מוסיקלי היה מתנ"ס רמת ורבר. 

 , פסקה התמיכה במרכז ווליום. פסקה השתתפות החברה למתנ"סים במקפ"ת, ובהתאם 2011בשנת 

מרכז המוזיקה על ידי המתנ"ס ומפעיל חוגים ומסגרות מוזיקליות שונות, דוגמת גיטרה, פיתוח  כיום מופעל

  ורגנית, חדר חזרות, אולפן הקלטות, ועוד.קול, א
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, כפי שאלה באים 2015-2016שנים המוזיקלי בלהלן טבלה המרכזת את נתוני החוגים והמשתתפים במועדון 

 לידי ביטוי בדו"ח מערכת חוגים: 

 2015 2016 

 33 72  מספר משתתפים

 7 12 מספר חוגים

להלן טבלה המרכזת הנתונים הכספיים על פעילות הנוער המוזיקלי במתנ"ס, כפי שזו באה לידי ביטוי 

 : 2015-2016בקטגוריית "נוער מוזיקלי" במאזנים 

 2016 2015 סעיף

 18,033 50,126 הכנסות 

 11,232 14,364 השתתפות עירייה

 12,066 16,809 הוצאות תפעול

 63,951 112,719 הוצאות שכר

 46,752- 65,038- יתרת רווח/)הפסד(

 ממצאי הביקורת:

הצטמצמה לכדי מחצית פעילותו של במרכז המוזיקלי.  2016-ל 2015מן הטבלאות לעיל עולה כי בין השנים  .1

 וכך גם ההכנסות מפעילות. . 2015קטן ביותר ממחצית לעומת שנת  2016מספר המשתתפים בשנת כך, 

 על ידי אגף הנוער בעירייה.  2016שכר רכזת הנוער ממומן בשנת  יצויין כי כאמור, .2

 המלצות:

המרכז המוסיקלי והאפשרות להחיות את מערך הביקורת ממליצה כי תערך בחינה של מתכונת הפעלת  .1

 . החוגים

כאמור, תקצוב שכרו של עובד או מנהל מתנ"ס מהווה אף הוא חלק בתקציב העירוני של המתנ"ס. יש  .2

נושאת העירייה, לסעיפו התקציבי  לשייך את כל ההוצאות בגין כל מתנ"ס, כולל הוצאות שכר בהןלהקפיד 

 על מנת להבטיח שקיפות ונאותות תהליכי קבלת ההחלטות. 

הביקורת ממליצה כי המרכז לנוער לא ברור מדוע יש צורך בהעסקת עובדים קבועים במרכז המוזיקלי,  .3

 ת החוגים על מנת להתייעל ולהבטיח רווחיות של הפעילות.מוזיקלי יופעל במתכונת דומה להפעל

 תגובת מקפ"ת: 

 משמש המוסיקה מרכז. המוסיקה למרכז עומק בחינת גם תיערך ההתייעלות תכנית במסגרת: 31+המלצות 

 בשעות אליו להגיע בית יש הנוער לבני.  ושוטטות ובאלכוהול בסמים שימוש, ונדליזם למנוע מאפשר נוער כמרכז

 .הפנאי

 מועדוני גמלאים 6.3

; מועדון "קפה אירופה" )פעילות לניצולי ים חברתיים, ובהם: מועדון גמלאיםבמתנ"ס פועלים מספר מועדונ

 שואה(; מועדון "קפה בגדד" )מועדון חברתי לשימור פולקלור ומורשת תרבות המזרח(; 
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 נה. לש ₪ 250עלות דמי חבר שנתיים לכל אחד מהמועדונים עומדת על סך של כ 

 הביקורת בדקה את פעילות מועדון הגמלאים ומועדון קפה אירופה.

 מועדון קשישים

במתנ"ס פועל מועדון גמלאים, עליו אחראי רכז גמלאים ותרבות. מועדון זה מקיים פעילות בשעות הבוקר 

 במהלך ימות השבוע. המועדון מפעיל תוכנית יומית קבועה, המפורסמת בין היתר באתר האינטרנט של המתנ"ס. 

 חברים.  141חברים במועדון הגמלאים. בשנת תשע"ז היו  151בשנת תשע"ו היו 

 להלן תוכנית הפעילות השבועית בשעות הבוקר, כפי שזו מפורסמת באתר המתנ"ס:

 יום ה יום ד יום ג יום ב יום א

 "חלומות" קמפוס ש"י חברותא בוקר אומנות ויצירה פעילות מועדון חופשית

אחת מן הפעילויות הקבועות הללו היא "קמפוס שי" המתקיימת בימי רביעי. המדובר בפעילות העשרה 

לגמלאים בתחומי ידע שונים. פעילות זו מתקיימת בימי רביעי בשיתוף עם ארגון גמלאים אזרחים עובדי צה"ל. 

מצידו מספק את התשתית כאשר ארגון הגמלאים אזרחים עובדי צה"ל נושא בעלויות הפעילות, ואילו המתנ"ס 

 הפיזית לקיום הפעילות. 

 לביקורת נמסר כי חלק מן הפעילות במקום )בימים שני ושלישי( מתבצעת על ידי מתנדבים. 

, כפי שאלה באים לידי 2015-2016בשנים  הגמלאיםמועדון להלן טבלה המרכזת הנתונים הכספיים בגין הפעלת 

 ביטוי במאזנים: 

  2015 2016 

 320,114 336,002 מפעילותהכנסות 

   25,000 מימון עירייה

 78,469 128,723 הוצאות תפעול

 292,788 263,948 הוצאות שכר

 51,143- 31,669- יתרת רווח/)הפסד(

נוסף על הפעילויות היומיות הקבועות, מארגן רכז הגמלאים טיולים ברחבי הארץ, המתקיימים פעם עד פעמיים 

בחודש. כאשר, על חברי המועדון לשלם בנפרד עבור כל טיול בו הם מעוניינים להשתתף. הוצאת הטיול בפועל 

 מותנית במספר נרשמים מינימלי. 

 ממצאי הביקורת:

חלה התייעלות בהוצאות התפעוליות של מועדון הקשישים. עם זאת  2016מן הנתונים עולה כי בשנת  .1

 אף שחל קיטון במספר המשתתפים.  10%-הוצאות השכר גדלו בכ

 המלצות:

 הביקורת ממליצה לבחון את הוצאות השכר הגבוהות המיוחסות למועדון הקשישים.  .1

 הביקורת ממליצה כי תערך בחינה מדוע חלה ירידה במספר המשתתפים במועדון הגמלאים.  .2
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 תגובת מקפ"ת: 

 כן, יותר. כמו נמוכה בעלות עובד ובמקומו ייקלט, 2018 בינואר לגמלאות יוצא הקשישים רכז: 21+המלצות 

 .הגמלאים מועדון גם ייבחן ההתייעלות תכנית במסגרת

 מועדון "קפה אירופה"

מועדון לניצולי שואה, המדובר ב"קפה אירופה" הינו מועדון המרכז תחתיו פעילות שבועית לניצולי שואה בעיר. 

מסגרת פעילות פנאי וחברה קבועה התואמת את צרכיה של אוכלוסיית חברי המועדון. המועדון משמש  המעניק

ירועי תרבות, טיולים, הרצאות, א כגוןמסגרת חברתית תומכת ובמהלך השנה מתקיימות בו פעילויות שונות 

 . ועוד

 פרוייקט זה הינו פרוייקט עירוני, המתוקצב על ידי מחלקת הרווחה בעיר. 

הפעילות מתקיימת בימי חמישי בערב, וכוללת הרצאה / הופעה וכיבוד. תוכנית הפעילות במועדון נבנית על ידי 

 מראש על לוחות המודעות. רכזת המועדון, שמתפקדת גם כרכזת חוגי המבוגרים, ומפורסמת 

רכזת המועדון פועלת לקבלת תרומות להפעלת המועדון: הן תרומות כספיות והן תרומות בעלות שווי כספי 

 דוגמת הרצאות הופעות וסיורים בחינם. 

 חברים.  61חברים במועדון "קפה אירופה". בשנת תשע"ז היו  85בשנת תשע"ו היו 

 להלן טבלה המרכזת הנתונים הכספיים של מועדון קפה אירופה, כפי שאלה באים לידי ביטוי במאזנים: 

 2016 2015 סעיף

 43,162 7,600 מפעילותהכנסות 

 114,615 59,459 מימון עירייה

 60,115 58,666 הוצאות תפעול

 56,444 13,740 הוצאות שכר

יתרת 
 41,218 5,347- רווח/)הפסד(

 הביקורת:ממצאי 

הוצאות השכר והתפעול גדלו. גם  2015-2016מן הנתונים עולה כי אף שמספר המשתתפים קטן בין השנים  .1

 . יצויין כי גם ההכנסות שולשו. 2016המימון העירוני הוכפל בשנת 

ת, ובכך, לא ניתן "באות לידי ביטוי בספרי מקפ אינןתרומות בעלות שווי כספי, דוגמת סיורים והרצאות,  .2

 מוד כספית את מלוא העלויות הכרוכות בהפעלת מועדון "קפה אירופה". לא

 המלצות:

מומלץ כי העירייה תבחן את גובה המימון הניתן לפרוייקט בהתאם לצרכים בשטח ולמספר המשתתפים  .1

 בפועל. 

יש להסדיר לאלתר את אופן קבלת התרומות, הן הכספיות והן בעלות השווי הכספי: הביקורת ממליצה כי  .2

על התרומות לבוא לידי ביטוי בספרים, יש ליתן קבלות בגין מתן התרומות, יש למנות גורם המפקח על 

 מתן התרומות והשימוש בכספים המתקבלים.
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 תגובת מקפ"ת: 

 .כחוק קבלה בגינה יוצא ואף בספרים מדווחת הכספים למערכת ומדווחת שמתקבלת תרומה כל: 21+המלצות 

 מועדון עולים 6.4

המתנ"ס מפעיל מועדון חברתי גם לעולים חדשים מחבר העמים. על הפעלת המועדון אמונה רכזת העולים 

 המועסקת על ידי העירייה בחצי משרה. 

 .ללימוד עברית וכן מופעלות כיתות אולפן המועדון מפעיל פעילות חברתית , הרצאות וקונצרטים לעולים חדשים

 עולים השתתפו בכיתות האולפן.  135 -חברים וכ 25במועדון היו בשנת תשע"ז 

 להלן טבלה המרכזת הנתונים הכספיים של מועדוני עולים ואולפן, כפי שאלה באים לידי ביטוי במאזנים: 

 2016 2015 סעיף

 88,017 68,356 הכנסות 

 9,001 8,393 הוצאות תפעול

 69,718 53,100 הוצאות שכר

יתרת 
 9,298 6,863 רווח/)הפסד(

 הביקורת:ממצאי 

 הביקורת תציין כי הנתונים אינם כוללים את עלות שכרה של רכזת העולים הממומן על ידי העירייה.  .1

 המלצות:

כאמור, תקצוב שכרו של עובד או מנהל מתנ"ס מהווה אף הוא חלק בתקציב העירוני של המתנ"ס. יש  .1

נושאת העירייה, לסעיפו התקציבי להקפיד לשייך את כל ההוצאות בגין כל מתנ"ס, כולל הוצאות שכר בהן 

 על מנת להבטיח שקיפות ונאותות תהליכי קבלת ההחלטות.

 אירועים  6.5

מתנ"ס המעניק שירותים לקהילה הסובבת אותו, עורך על פי רוב אירועים חד פעמיים הקשורים למועדי ישראל 

 ולפתיחת וסיום שנת הלימודים. 

רועים אלה, כפי שאלה באים לידי ביטוי במאזנים לשנים להלן טבלה המפרטת את הנתונים הכספיים בגין אי

2015-2016 : 

  2015 2016 

 52,135 47,000 השתתפות עירייה

 12,210 26,795 מפעילות הכנסות

 68,790 82,775 הוצאות תפעול

 4,445- 8,980- יתרת רווח / הפסד
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 ממצאי הביקורת:

כי לא נמכרה כמות מספקת של  ייתכן. כלומר, 2016ההכנסות העצמיות בגין אירועים קטנו בכמחצית בשנת 

לחילופין היקף פעילות האירועים קטן. זאת למרות העובדה שדווקא כרטיסי השתתפות לפעילויות אלה, או 

 המימון העירוני לאירועים הוגדל. 

 המלצות:

פן תמחור ההשתתפות באירועים אותם הוא עורך, תוך השוואת המתנ"ס יבחן או הביקורת ממליצה כי .1

 התעריפים לאלה הנגבים על ידי מתנ"סים סמוכים. 

 תגובת מקפ"ת: 

 .כחוק קבלה בגינה יוצא ואף בספרים מדווחת הכספים למערכת ומדווחת שמתקבלת תרומה כל: 1המלצה 

 קייטנות קיץ וימי כיף 6.6

 במתנ"ס רמת ורבר התקיימו במהלך השנים קייטנות וימי כיף בימי החופשה של שנת הלימודים. 

 להלן טבלה המרכזת את מספרי המשתתפים:

  2015 2016 

 93 124 תתפים בקייטנהמס' מש

 19 18 מס' משתתפים בימי כיף

 

 : 2015-2016להלן טבלה המרכזת את ההכנסות וההוצאות בתחום זה לשנים 

  2015 2016 

 99,243 113,771 הכנסות

   5,250 השתתפות עירייה

 65,867 101,011 הוצאות )כולל שכר(

 33,376 18,010 רווח / הפסד

 ממצאי הביקורת:

, 2016במספר המשתתפים בקייטנות במתנ"ס בשנת  25%-מן הנתונים עולה כי אף שחלה ירידה של כ .1

 הרי שחלה התייעלות ברמת ההוצאות והרווח מהקייטנות גדל. 

 :ההמלצ

 הביקורת ממליצה כי תבחן הסיבה לצניחה במספר המשתתפים בפעילות קייטנות הקיץ של המתנ"ס. 

 תגובת מקפ"ת: 

 הזכאים הילדים גילאי את הרחיב החינוך משרד של הקיץ ופרויקט היות הארץ בכל צניחה קיימת :1המלצה 

 ת"מקפ קייטנות לכלל בנוגע .הילדים כמות את יותר שיקטין מה בתוכנית יכללו' ד כיתות גם הבאה שנה, ג-א

 .ד ואפילו ג, ב במחזור רבות קייטנות פתחנו – עלייה תהיה
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 הכנסות מהשכרת חדרים 6.7

באמצעות השכרת חדרים ואולמות בשעות הערב המאוחרות  בהן מתנ"ס יכול לייצר הכנסות הינה אחת הדרכים

 לצרכי כנסים והרצאות. בהן אין פעילות לגורמים פרטיים לאירועים קטנים וכן לגורמים מסחריים 

ם לצרכי הרצאות. מתנ"ס רמת ורבר משכיר חדרים במתנ"ס לגורמים פרטיים. על פי רוב, חדרים אלה מושכרי

 להלן תעריפון השכרת החדרים:

 *סדרה ערב / בוקר חדר

 550 700 אודיטוריום

 550 700 גיל הזהב

 350 400 כיתת לימוד

 550 700 בית קפה

   1000 אולם ספורט

 מפגשים ומעלה בחודש.  5 –*סדרה  

חדר במתנ"ס, פונה למתנ"ס ומציין על השכרת בחדרים אמון רכז התחזוקה של המתנ"ס. גורם המעוניין לשכור 

בפני רכז התחזוקה מהו הצורך בחדר או באביזרים נלווים, ומספר האנשים העתידים להגיע. תעריף השכירות 

 נקבע על ידי מנהל המתנ"ס או רכז התחזוקה, בהתאם לתעריפון קבוע מראש.

אריך השכירות, זמן הפעילות, על שוכר החדר לחתום על הסכם לשימוש בחדרים, הכולל את פרטי המזמין, ת

האחריות הכוללת על  מספר המשתתפים ועלות. עוד כולל ההסכם האחיד "הערות להסכם", לפיהן, בין היתר,

ויהיה האירוע על כל היבטיו היא על המשתמש בלבד, וכי "ביטוח המשתתפים ומלוויהם יתבצע על ידי המזמין 

 ". ביטוח ראשוני

 דר הייעודי לפעילות משוריין על ידי רכז התחזוקה. במקביל לחתימה על ההסכם, הח

, כפי שאלה באות לידי ביטוי במאזני הבוחן של המתנ"ס בספרי 2015-2016להלן פירוט ההכנסות לשנים 

 מקפ"ת:

  2015 2016 

  80,814    92,931    הכנסות בש"ח

 ממצאי הביקורת:

 באתר המתנ"ס. מחירון השכרת החדרים של המתנ"ס אינו מפורסם  .1

מחירון השכרת החדרים אינו קובע תעריף שונה לשכירת חדרים בשעות הבוקר ולשכירת חדרים בשעות  .2

 הערב. 

 הביקורת מציינת לחיוב את פעילות השכרת החדרים ואופן תפעולה.  .3

 בהכנסות המתנ"ס מהשכרת חדרים.  2016בשנת  כי חלה ירידהעולה  ההכנסות בגין השכרת חדריםמנתוני  .4
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 המלצות:

הביקורת ממליצה כי במסגרת הפרסומים בחוברת הפעילות של המתנ"ס ובאתר האינטרנט של המתנ"ס  .1

 יפורסם גם מחירון השכרת החדרים של המתנ"ס.

הביקורת ממליצה כי ייקבע תעריף שונה לשכירות בשעות הבוקר ולשכירות בשעות הערב, בדומה  .2

 למתנ"סים אחרים. 

 .2016הסיבה לירידה בהכנסות מהשכרת החדרים בשנת הביקורת ממליצה לבחון את  .3

 תגובת מקפ"ת: 

 מקפ"ת תבנה נוהל אירועים אחיד שיחייב את כלל המתנ"סים. : 1המלצה 

 רכש והוצאות תפעול  7

 בהתאם למאזן הבוחן של המתנ"ס:  2015-2016להלן נתוני הוצאות התפעול המתנ"ס בש"ח שנים 

 2016 2015 סעיף

 20,330 25,694 השתלמות צוות

 13,642 23,319 אבטחה

 20,806 39,323 טלפון ואינטרנט

 16,398 5,525 פרסום

 122,013 122,386 אחזקת בית 

 106,110 138,538 תקורה

 15,398 19,551 ציוד משרדי

 314,697 374,336 סה"כ

 

 ממצאי הביקורת:

 והשייכות למתנ"ס מאור יהודהמסקירת הכרטסות נמצאו מס' הוצאות שנרשמו בספרי המתנ"ס  .1

 חלה ירידה בהוצאות המתנ"ס בכל התחומים )מלבד פרסום(. יצוין לחיוב, כי  .2

 :ההמלצ

 יש לוודא  שההוצאות המועמסות על המתנ"ס אכן שייכות למתנ"ס.

 תגובת מקפ"ת: 

 יועמסו על ורבר רק הוצאות ורבר.  :1המלצה 
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 נוכחות ושכר 8

, 2016הביקורת בדקה מדגם של דיווחי הנוכחות ותלושי השכר של עובדי המתנ"ס בחודשים אוקטובר ודצמבר 

 לפי הפילוח הבא:

  עובדים.  23 –בחודש אוקטובר 

  עובדים.  38 –בחודש דצמבר 

 בדיקת הביקורת כללה:

 ת בנוגע לדיווחי הנוכחות ובכללה:"עמידה בהוראות קובץ נהלי מקפ .1

o  ידניות,בדיקת החתמות 

o ,בדיקת דיווחים בגין שעות נוספות 

o  .דיווח בהתאם לשעות התקן המוגדרות 

 את נאותות תשלומי השכר בהתאם לדיווחי הנוכחות. כולל: .2

o  ניכוי ימי מחלה 

o ניכוי ימי חופשה 

o צבירה מקסימלית של ימי חופשה 

 ממצאי הביקורת:

מדריכים רבים המועסקים במתנ"ס/במקפ"ת שנים רבות מגישים דיווחי נוכחות ידניים ואינם מחתימים  .1

 נוכחות כלל. 

 מחתימים נוכחות ממלאים בנפרד דיווחי נוכחות ידניים בגין פעילויות נוספות. מדריכים נוספים אשר  .2

והן ביציאה. להלן רשימת עובדים אשר לא החתימו נוכחות הן בכניסה  26מבדיקת הביקורת נמצאו  .3

 ימים או יותר במהלך החודש: 3אשר לא החתימו גם כניסה וגם יציאה  העובדים

 

 

 

 

 

 

 

 דיווח הנוכחות של מנהל המתנ"ס מאושר בחתימתו ולא בחתימת מנכ"לית מקפ"ת.  .4

 מס' ימים ללא החתמה עובד חודש

 7 1 דצמבר

 5 2 דצמבר

 4 3 דצמבר

 4 4 אוקטובר

 3 5 דצמבר

 3 6 דצמבר

 3 7 דצמבר
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 -למעלה מ 2016עד לסוף שנת צברו  בניגוד לנהלי מקפ"ת אשרעובדים  2 מבדיקת הביקורת נמצא כי ישנם .5

 מי חופשה:י 55

 עובד
מס' ימי 
חופשה 
 צבורים

1 60 

2 58 

 

 המלצות:

יש להקפיד כי העובדים יחתימו נוכחות באופן מסודר ומלא. ניתן להבין אי החתמה חד פעמית, אולם  .1

כאשר המדובר בעובדים קבועים וותיקים במתנ"ס אשר אינן מחתימות נוכחות ימים מלאים לא ניתן לקבל 

 זאת. 

הביקורת ממליצה כי דוחות נוכחות של מנהלי המתנ"סים יועברו לבדיקתה ואישורה של מנכ"לית  .2

 מקפ"ת. 

לא מאושרת  עוד מומלץ כי יקבעו נהלים בדומה למקובל בעיריית פתח תקווה לפיהם בגין שתי אי החתמות .3

 בחודש מבוצע קיזוז משכרו של העובד. 

החופשה הצבורים של שני העובדים שנמצאו במדגם  הביקורת ממליצה כי תערך בדיקה בנוגע לימי .4

הביקורת כחורגים ממכסת הימים לפי נהלי מקפ"ת וכי תערך בדיקה על כלל העובדים כדי לוודא שאין 

 חריגות נוספות. 

 תגובת מקפ"ת: 

 לאישור יועבר ידני דיווח -ממוחשב דיווח ללא לשלם לא הנחיה ותינתן החתמות נוהל יחודד :1המלצה 

 לית. "מנכ

 המנהלים.  דוחות את מאשרת ת"מקפ לית"מנכ לתפקיד כניסתה מאז :2המלצה 

 את להעתיק אפשרות תיבחן.  המאוחרות הערב בשעות שסגורה במזכירות נמצא הנוכחות שעון כרגע: 3המלצה 

 .הנוכחות שעון

 מכן ולאחר 2017 אפריל עד הצבורה החופשה ימי עודף את לנצל אותם המנחה לעובדים מכתב יצא: 4המלצה 

 .ת"מקפ של העבודה לצורכי בכפוף .העודפים הימים יימחקו
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 מטלוןמתנ"ס קריית 

. המתנ"ס משרת 1979. המתנ"ס הוקם בשנת 4הצפירה ממוקם ברח'  "(המתנ"סמטלון )להלן: "קריית מתנ"ס 

 בתי אב.  600-את שכונת מטלון, המונה כ

קשישים ובמעונות  25-ילדים. במועדון הקשישים כ 80-משתתפים כבחוגי הילדים המופעלים על ידי המתנ"ס 

 )לא כולם תושבי העיר פתח תקווה(.  ילדים בצהרונים 100ועוד כ ילדים 55-רשומים כ

 כיוון שבשכונה קיים מרכז נוער עירוני. חוגי נוערמקיים  המתנ"ס אינויצויין כי 

ולפני כשלוש שנים במתנ"ס מתקיימים חוגים לילדים, מועדון לקשישים וכן פועל בו מזה כעשרים שנה פעוטון 

  נפתחה תינוקייה.

 מתנ"ס מטלון מנוהל בשיתוף התושבים, כאשר מתוך ועד השכונה נבחרים נציגים לוועד המנהל של המתנ"ס. 

 א'.  מתנ"ס מטלון מנוהל על ידי מקפ"ת בלבד ומשתייך לחשבון

 תקציב 1

ת עבור ניהול המתנ"ס "תקציב המתנ"ס מנוהל כולו על ידי מקפ"ת. ההכנסות כוללות את המימון המועבר למקפ

ומההכנסות שהמתנ"ס מייצר בעצמו, ההוצאות הן ברובן עבור שכר וחלקן  )סבסוד העירייה( על ידי העירייה

 . עבור תפעול שוטף של המתנ"ס

מקפ"ת ושייך לחשבון ב'. יתרות המתנ"ס אינן עוברות משנה לשנה אלא משויכות המתנ"ס נוהל במישרין על ידי 

 באופן כלל ליתרות מקפ"ת. 

כפי שעולים ממאזן הבוחן של המתנ"ס בספרי  2014-2016להלן נתוני ההכנסות וההוצאות של המתנ"ס לשנים 

 : 2013-2016ת בשנים "מקפ

  2014 2015 2016 

 421,000 426,000 170,000 הכנסות מהעירייה

 2,101,386 1,943,324 1,913,719 הכנסות עצמיות

 2,766,056 2,822,178 2,607,321 הוצאות

 243,670- 452,854- 523,602- עודף/)גרעון(

 ממצאי הביקורת:

אש"ח בשנה.  420אש"ח בשנה לסך של  170-הוגדלה הקצבת העירייה למתנ"ס מטלון מסך של כ 2015בשנת  .1

ת ". הגדלת התקציב למתנ"ס נעשתה בלא שהתקבלה בקשה מסודרת ממקפ247% -בשיעור של כגידול 

להגדלת התקציב עבור המתנ"ס, הכוללת תוכנית להבראתו ולצמצום הגרעונות. וכן בלא שהתקבלה החלטה 

 מפורשת במועצת העיר. 
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גרעונות בסך מצטבר לצבור  2015-2016למרות הגידול בהקצבת העירייה למתנ"ס המתנ"ס המשיך בשנים  .2

 500-אש"ח. כלומר, בלא הגידול בהקצבה מהעירייה היה המתנ"ס צובר בשנתיים גרעון של כ 700 -של כ

 . ₪מיליון  1.2-אש"ח נוספים ובסה"כ של כ

 המלצות:

, בשים לב למספר המשתתפים הנמוך הביקורת ממליצה כי תבחן מתכונת הפעלתו הנוכחית של המתנ"ס .1

 . 2016מגמת צמצום הגרעון שהחלה בשנת  , וכי מקפ"ת תפעל להמשך והעמקתכלליבפעילויות באופן 

הביקורת ממליצה כי היקף תקצובו של המתנ"ס, על ידי העירייה, הגבוה באופן משמעותי מתקצובם של  .2

 מחדש.  מתנ"סים אחרים בעלי היקפי פעילות גדולים בהרבה והמשרתים אוכלוסיות נרחבות יותר, ייבחן

 

 קפ"ת: תגובת מ

 בכלל פוטנציאליים תושבים מעט עם ומרוחקת סגורה בשכונה הפועל ייחודי ס"מתנ הינו מטלון :1המלצה 

 הן פועלת ת"מקפ זאת עם יחד. השכונה לתושבי שירות לתת מעוניינת היא כי החליטה העירייה. בפרט וילדים

 וכן(שח 250,000 של גירעון 2016,  שח 450,000 של גירעון 2015) 2016ו 2015 השנים בין לראות שניתן כפי לייעל

 .והכנסות פעילות להגדיל

 מבנה ארגוני 2

חוגים, מועדונית  בהפעלת מדריכים המועסקים 5-תחזוקה, כעובדי  2די מנהלה, עוב 2המתנ"ס מעסיק מנהלת , 

  יץ.מדריכים בקייטנות הק מטפלות באחוזי משרה משתנים. בנוסף הועסקו 30-גמלאים וצהרונים וכ

  קבוצות. 10-חוגים בשנה בכ 5 -ס מקיים כהמתנ"

 . 2016המתנ"ס נוהל שנים רבות על ידי אותה מנהלת עד פרישתה לגמלאות ביוני 

מילאה את התפקיד, באופן זמני, רכזת הגיל הרך והחוגים של המתנ"ס, וזאת  2017ועד ינואר  2016החל מיוני 

מכרזי. יצויין כי הרכזת עברה בסיום תפקידה למלא תפקיד במטה עד שנבחרה מנהלת חדשה למתנ"ס בהליך 

 ת ולא המשיכה במתנ"ס."מקפ

. אולם החליטה לסיים את תפקידה 2017ועד מאי  2017המתנ"ס החדשה כיהנה בתפקיד מינואר  מנהלת

 כמנהלת המתנ"ס לאחר ארבעה חודשים בלבד. 

  י חדש ובסוף חודש מאי נבחרה מנהלת חדשה למתנ"ס.החל הליך מכרז 2017על פי הנמסר לביקורת, בחודש מאי 

הסתכמו עלויות השכר  2016ובשנת  ₪מיליון  1.96הסתכמו עלויות השכר של המתנ"ס בסך של כ  2015בשנת 

 . ₪ מיליון 2של המתנ"ס בסך של כ 
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 המשרות(:להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של המתנ"ס )ללא התייחסות להיקפי 

 

 

 

 ממצאי הביקורת:

תפקידה של רכזת הגיל הרך והחוגים לא אויש משך חודשים רבים מאז שהרכזת הקודמת מילאה את מקום  .1

 .2017מנהלת המתנ"ס ועד מאי 

המבנה הארגוני של המתנ"ס ספג מספר טלטלות בשנה האחרונה שכן הנהלת המתנ"ס התחלפה מספר  .2

פעמים, הן ברמת המנהלת של המתנ"ס והן ברמת רכזת החוגים והגיל הרך )אשר אחראית במסגרת תפקידה 

 על החוגים וגם על המעונות והצהרונים(. 

 :המלצה

הביקורת ממליצה כי תערך בחינה מחודשת של המבנה הארגוני במתנ"ס מטלון, כולל בחינת הצורך בניהול 

 שונה של תחום הגיל הרך, שהוא כרגע, ליבת פעילותו של המתנ"ס. 

 תגובת מקפ"ת: 

 תאויש משרת רכזת גיל הרך במתנ"ס.  :1המלצה 

 פעילות המתנ"ס 3

 הרשמה ותשלומים 3.1

ט את כל החובות שנותרו לתשלום על ידי נרשמים אשר אינם מסדירים תשלום הביקורת בדקה דוח המפר

באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. הדו"ח ממערכת חוגים נקרא "דוח החייבים/ראשי משפחה ללא 

 . 2016ולשנת  2015"(. הביקורת בדקה דו"ח זה לשנת דוח חייביםהתחייבות בהוראות קבע/.כ.אשראי" )להלן: "

 : 2015-2016לה המרכזת גובה החובות ומספר החייבים לשנים להלן טב

 סה"כ 2016 2015  

 34 28 6 מס' חייבים

 14,796 6,889 7,907 סכום החוב

מעונות

30-כ•
מטפלות  

משרה  %ב
משתנים

תחזוקה

אב בית•

עובד ניקיון•

מנהלה

רכזת חוגים  •
והגיל הרך

מדריכים5•

רכזת קשישים•

מזכירה•

צהרונים

מדריכות4-כ•

 מנהל המתנ"ס
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 ממצאי הביקורת:

)אף שזו טרם הסתיימה( ובדקה האם ישנם חייבים משנים  2017הביקורת בדקה גם את דוח החייבים לשנת  .1

חייבים אשר נותרו חייבים  6קודמות אשר מופיעים כחייבים גם בשנה זו. מבדיקת הביקורת נמצא כי ישנם 

ת בלא שהתקבל בגינם ובכל זאת ניתנו להם שירותים בשנים הבאו (,₪ 50)בסכום העולה על  בשנים קודמות

 תשלום מראש. להלן טבלה המפרטת את החייבים וסכום החוב שנותר בכל שנה:

סה"כ  2017 2016 2015 שם החייב
 לחייב

 7,359 10 90 7,259 פ.ל.

 645 200 445   .ד.ד

 275 110 165   .ב.י

 300 100 200   .ל.כ

 269 109 160   .ע.ל

 1,795 45 1,750   .ש.מ

 10,643 סה"כ

בגין שני חוגים וצהרון. בכל זאת הותר לחייב  ₪ 7,259מהבדיקה עולה כי אחד החייבים נותר חייב סך של  .2

 להמשיך ולצרוך שירותים מהמתנ"ס ואף לצבור חובות חדשים. 

מהלך מבדיקת הביקורת נמצא כי בניגוד להוראות קובץ הנהלים של מקפ"ת, נמצא על ידי הביקורת כי ב .3

עוד יצויין כי שלושת . 31.3.16-30.6.16-ביטולי חוגים בתקופה שבין ה 3בוצעו  2015-2016שנת הפעילות 

 הביטולים היו לאותו חוג. 

באתר כפי שהיה . ת"מקפ של באתר מלא ביטוי מקבלת אינה ס"המתנ של פעילותו סים"המתנ לשאר בניגוד .4

שנת תשע"ד. באתר המחודש בשיתוף החברה למתנ"סים הופיעה תוכנית פעילות של  2016עד חודש מאי 

נמצא כי כאשר עורכים חיפוש לפעילות לפי קבוצת גיל, לא מופיעות הפעילויות  2016אשר עלה במהלך מאי 

המתקיימות במתנ"ס מטלון וכאשר נבדקה האפשרות לחיפוש פעילות על פי שם המרכז, מתנ"ס מטלון כלל 

 שם לפעילויות במתנ"ס מטלון באופן מקוון. כלומר, לא ניתן להיר לא הופיע.

 המלצות:

 נוספים לחוגים חייבים של רישום ויימנע, חייבים תשלומי אחר שוטף מעקב הביקורת ממליצה כי יערך .1

 .הקיים חובם את הסדירו לא עוד כל הבאה הלימודים בשנת

 . 2015מאז שנת  ₪ 7,359יש לעשות מאמץ להסדיר גביית החובות מהחייב שטרם הסדיר תשלום בסך  .2

מלבד העובדה שנהלי מקפ"ת אינם מאפשרים ביטולי חוגים לאחר מחצית משנת הפעילות, העובדה כי  .3

 שלושת ביטולי החוגים המאוחרים היו באותו מועד ולאותו חוג מלמדת כי ייתכן והייתה בעיה בחוג

הספציפי. הביקורת ממליצה כי תערך בחינה של החוג האמור, כולל קבלת משוב מהמשתתפים לצורך 

הסקת מסקנות אופרטיביות בנוגע לחוג הספציפי ובאופן כללי על מנת להימנע ממצב דומה בחוגים אחרים 

  בעתיד.

יימים במתנ"ס הביקורת ממליצה כי יוסדר רישום מקוון באתר מקפ"ת גם לחוגים ולפעילויות המתק .4

 מטלון. 
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 תגובת מקפ"ת: 

 מטלון פעילויות. העבר חובות לגביית ד"עו ויופעל לית"המנכ י"ע חודש בכל גביה ביקורת נערכת : 4-1המלצות 

 (.2017 במאי לפעול התחיל האינטרנטי הרישום) המקוון לאתר גם יוכנסו

 הנחות 3.2

 )שנים ב"תשע הפעילות לשנת נקבע אשר ת"במקפ לחוגים הנחות נוהל הוא ס"המתנ פועל לפיו ההנחות נוהל

2011-2012 .) 

 בהתאם לשנת פעילות: 2015-2016להלן הנתונים בדבר סכומי ההנחות שניתנו במתנ"ס בשנים 

 סה"כ הנחות שנה

 74,816 תשע"ה

 79,548 תשע"ו

 תשע"ו: –להלן טבלה המפרטת ההנחות שניתנו על ידי המתנ"ס בשנה"ל תשע"ה 

 סוג ההנחה

 תשע"ו תשע"ה

אחוז מכלל  סכום ההנחות
אחוז מכלל  סכום ההנחות ההנחות

 ההנחות

 39% 30,653 35% 26,084 אחים

 30% 23,992 44% 33,233 ת"עובד מקפ

 21% 16,843 14% 10,621 ועדת הנחות 

 10% 7,740 5% 3,920 גמלאים

 0% 20 0% 70 הנחות שונות 

 0% 100 1% 600 קייטנות 

 0% 200     צהרון 

     0% 57 גיל רך

     0% 231 מתנ"ס מטלון

   79,548   74,816 סה"כ

 ממצאי הביקורת:

בשנים שנבדקו.  44%-ל 30%ת גבוה במיוחד ומהווה בין "מהנתונים עולה כי שיעור ההנחות לעובדי מקפ .1

מבדיקת הביקורת נמצא כי כל ההנחות שניתנו לעובדי מקפ"ת הן עבור המעונות והצהרונים המופעלים 

 במסגרתם. 

האם ההנחות לעובדי מקפ"ת ניתנו בהתאם לגובה ההנחה המותר בהתאם לנוהל  ביקשה לבדוקהביקורת  .2

לעובד שעתי. יצויין כי לא היו  10%לעובד חודשי והנחה בגובה של  35%ובה ההנחות העומד על הנחה בג

הנתונים בדבר שמות העובדים מקבלי ההנחה ולכן לא ניתן היה לבדוק מהו גובה ההנחה לו  תדי הביקוריב

בנוסף, לא ניתן היה לדעת בכמה . )לא ניתן היה לבדוק האם מדובר בעובד שעתי או חודשי( היו זכאים

 מדובר.  עובדים
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אך ורק הנחות בהתאם לקבוצות  להעניקבניגוד לקבוע בנוהל ההנחות של מקפ"ת, המחייב את המתנ"סים  .3

בנוהל ההנחות. כך, לדוגמא, ניתנו הנחות  קבועותבנוהל, הוגדרו וניתנו הנחות אשר אינן  הקבועותההנחות 

 "מתנ"ס מטלון", "הנחות שונות".כגון: 

 : 70%הנחות לעובדים בשיעור של  2מבדיקת הביקורת נמצא כי בשנת תשע"ה ניתנו  .4

 

 

 המלצות:

תיערך בדיקה מקיפה אחר סוגי ההנחות אשר ניתנות בפועל על ידי המתנ"ס,  ממליצה, כיהביקורת  .1

 והתאמתן לנוהל ההנחות. 

הביקורת ממליצה, כי תבוצע חסימה ממוכנת במערכת חוגים אשר תחסום את האפשרות לקלוט הנחות  .2

 שאינן קבועות בנוהל ההנחות של מקפ"ת. 

 תגובת מקפ"ת: 

 מקפ"ת.  הנחות לוועדת רק הנחות לתת הרשאה ס"למתנ אין : 21+המלצות 

 הכנסות עצמיות 4

 הכנסת המתנ"ס מורכבת משני מקורות: מימון על ידי עיריית פתח תקווה, והכנסות עצמיות. 

בהתאם למאזן  2016 – 2015להלן טבלה המפרטת את הכנסות המתנ"ס ממקורות הפעילות השונים בשנים 

 הבוחן של המתנ"ס:

אחוז מכלל  2015  
אחוז מכלל  2016 תההכנסו

 ההכנסות

 61% 1,255,461 64% 1,213,079 מעון

 22.40% 460,610 19.30% 368,936 צהרון

 5.60% 115,003 5.50% 104,635 קייטנות

 2.70% 55,600 4.90% 93,148 מועדון גמלאים

 4.70% 96,053 4.50% 86,338 חוגים

 3.60% 74,781 2.30% 43,743 מכירת כרטיסים

   2,057,508   1,909,879 סה"כ

עלות  שם החוג/ קבוצה
 מלאה

סכום 
 ההנחה

שיעור 
 ההנחה

 70% 14,448 20,640 13:00פעוטון עד 

 70% 6,552 9,360 1פעוטון צהרון 
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 :הביקורת ממצאי

-בשונה מרוב המתנ"סים אשר עיקר הכנסותיהם העצמיות נובעות מפעילות החוגים לילדים, נוער ומבוגרים, כ

מהצהרון, כלומר רוב הכנסותיו  22%-ועוד כהינו מהפעלת המעון עצמיות של מתנ"ס מטלון הו ימהכנסות 61%

 יות לגיל הרך, כלומר מהפעלת המעון והצהרונים. ונובעות מהפעיל (85%-)כ

 חוגים 4.1

המתנ"ס מקיים בממוצע כשישה חוגים בשנה לילדים. רוב החוגים מתקיימים פעם בשבוע ביום ושעה קבועים 

  דקות. 90 -דקות ל 45לפרק זמן של בין 

  קבוצות. 10-חוגים בשנה בכ 5 -המתנ"ס מקיים כ

מים לילדים, ובחנה את היקפי פעילותם במונחי מספר המשתתפים הביקורת בדקה את כל החוגים המתקיי

 בחוגים, ההכנסות וההוצאות בגין הפעלת החוגים ואחוז הרווח הנותר בידי המתנ"ס בגין הפעלת החוג.

 

 להלן נתונים ממערכת חוגים בדבר החוגים שהתקיימו בשנים תשע"ה ותשע"ו:

 סוג פעילות
מס 

 משתתפים
 תשע"ו

 סוג פעילות
מס 

 משתתפים
 תשע"ז

 9 לכיתה א'  ההכנ 9 לכיתה א'  ההכנ

 8 לגו אתגרי 11 לגו אתגרי

 33 ג'אז 21 ג'אז

 10 אומנות שימושית 5 פיסול

 5 קט רגל 17 קפוארה

לשנת להלן נתוני ההכנסות וההוצאות של כל חוג כפי שהם מופיעים במאזן הבוחן של המתנ"ס בספרי מקפ"ת 

2015: 

רווח כאחוז  רווח הוצאה הכנסה סוג פעילות
 מההכנסה 

 47% 5,148 5,720 10,868 הכנה לכיתה א' 

 15% 5,819 32,110 37,929 ג'אז

 39% 4,148 6,386 10,534 לגו אתגרי

 52% 10,982 10,132 21,114 קפוארה

 14%- 389- 3,089 2,700 פיסול
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הבוחן של המתנ"ס בספרי מקפ"ת לשנת  להלן נתוני ההכנסות וההוצאות של כל חוג כפי שהם מופיעים במאזן

2016: 

 רווח הוצאה הכנסה סוג פעילות
רווח 

כאחוז 
 מההכנסה 

 11%- 748- 7,557 6,809 הכנה לכיתה א' 

 22% 10,380 37,013 47,393 ג'אז

 42% 2,456 3,393 5,849 לגו אתגרי

 3% 287 10,131 10,418 אומנות שימושית

 37% 1,972 3,406 5,378 קט רגל

 ממצאי הביקורת:

 חלקאף שפעילות חוגי ילדים היא מקור ההכנסה המרכזי של רוב המתנ"סים, מבדיקת הביקורת עולה כי  .1

  ., או בעלי שיעור רווח מזעריהחוגים המופעלים על ידי המתנ"ס הם הפסדייםמ

 נותר זהה.על אף שמס' המשתתפים  2016בשנת  37%-לא ברור כיצד הכנסות מחוג הכנה לכיתה א' ירדו ב .2

כפי שעולה מנתוני הטבלאות לעיל, לא נרשם שינוי משמעותי במצבת המשתתפים בחוגים, מלבד בחוג  .3

 הג'אז. 

סה"כ בכל שנה. הביקורת תעיר כי לא ברור מדוע נבחר להפסיק  5מספר החוגים שמקיים המתנ"ס עומד על  .4

 50%ב למתנ"ס תשואה של מעל לקיים את חוג הקפוארה, אשר משך מספר משתתפים גבוה יחסית ואף הני

 מהרווח. 

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי יבחן הצורך לקיום החוגים במתנ"ס. כמו כן,  בשל מס' המשתתפים הנמוך יבחן  .1

 שיתוף פעולה עם מתנ"סים אחרים. 

כיצד הכנסות  וייבדקהביקורת ממליצה כי יבחן אופן תמחור החוגים בכלל, וחוג הכנה לכיתה א' בפרט,  .2

 מחוג זה ירדו על אף שמס' המשתתפים נותר קבוע.

 תגובת מקפ"ת: 

 משיח כתוצאה זאת כל, בהרבה גדול יהיה ההיצע הבאה ובשנה הקיימת החוגים תכנית תיבחן  :21+המלצה

 .התושבים עם צרכים

 הרךהגיל  4.2

 מעון 4.2.1

המעונות המופעלים על ידי מתנ"ס מטלון מהווים את ליבת פעילותו. המעונות כוללים פעוטון ותיק )מגיל 

 חודשים עד גיל שנתיים( אשר נפתחה לפני כשלוש שנים.  4שנתיים עד שלוש( ותינוקייה )מגיל 
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 בהתאם למאזן הבוחן של המתנ"ס : 2016-ו 2015להלן נתוני פעילות המעונות בשנים 

 2016 2015 סעיף

 1,255,461 1,213,079 הכנסות 

 163,712 163,216 הוצאות תפעול

 944,415 846,555 הוצאות שכר

 147,333 203,308 יתרת רווח/)הפסד(

 

 להלן נתוני הרישום למעונות בהתאם ל"דוח משתתפים בקבוצות" ממערכת חוגים: 

 תשע"ז תשע"ו תשע"ה  

 19 24 30 תינוקיה

 23 27 26 פעוטון

 42 51 56 סה"כ

 

 ( בש"ח:17:00להלן עלויות הרישום למעון )עד השעה 

  
עלות 

 חודשית
עלות 

 שנתית

 30,000 2,500 פעוטון

 31,800 2,650 תינוקיה

 

 ממצאי הביקורת:

ומנוהלים בעצם מבדיקת הביקורת עולה כי המעונות הפועלים במתנ"ס מטלון אינם שייכים לרשת כלשהי,  .1

 כמעון פרטי לכל דבר ועניין. 

המעונות מתנהלים ללא פיקוח והכוונה לא במישור התפעולי ולא במישור החינוכי. אין נהלים כתובים  .2

 המסדירים את פעילות המעונות. 

-מהנתונים בטבלאות לעיל ניתן ללמוד כי חלה ירידה במספר הילדים במעון ובמקביל חל גידול של יותר מ .3

 בעלויות השכר של עובדי המעון.  10%

 (. 2015-2017)תשע"ז  - מחירי המעון לא עודכנו בשנים שנבדקו תשע"ה .4

לחודש  ₪ 2,700הביקורת ערכה בדיקה במספר מעונות פרטיים בפתח תקווה ומצאה כי מחיריהם נעו בין  .5

 לחודש. כלומר מחירי המעון נמוכים מעט מהממוצע.  ₪ 3,200-לכ

עוד עולה מבדיקת הביקורת כי המעונות אינם זכאים לקבלת סמל מעון מהתמ"ת )וסיוע במימון המעונות  .6

 שהמבנה אינו עומד בדרישות התקן המינימלי של משרד הכלכלה להכרה כמעון.  להורים נזקקים( כיוון

מבדיקת הביקורת נמצא כי חלק מהנרשמים במעונות אינם תושבי פתח תקווה אלא תושבי ערים אחרות  .7

 )בני ברק, גבעתיים, רמת גן ותל אביב(. 
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 המלצות:

הביקורת ממליצה כי תבחן נאותות הפעלת המעון באופן פרטי באמצעות עמותה שהיא מעין עירונית, מבלי  .1

שהמעון מפוקח על ידי משרד הכלכלה, כיוון שאינו עומד בדרישות הבסיסיות להכרה כמעון על ידי משרד 

 הכלכלה ומבלי שמוחל על המעון פיקוח כלשהו המבטיח פעילות נאותה ותקינה. 

 רת ממליצה כי העירייה תדון ותקבל החלטה עקרונית לגבי עצם הפעלת מעון לגיל הרך.הביקו .2

 10%הביקורת ממליצה כי תערך בדיקה של נתוני שכר עובדי המעון לבחינת הסיבה לגידול של מעל  .3

 בהוצאות השכר בתקופה בה חל קיטון במספר הילדים במעון. 

הלים חיוניים להפעלת המעון וביניהם מספר העובדים מומלץ כי תקבע מדיניות מסודרת הכוללת שורת נ .4

 הנדרש בהתאם למספר הילדים, תוכנית וגישה חינוכית, נוהל טיפול במקרי חירום וכו'. 

 מומלץ כי מחירי המעונות ייקבעו על ידי הנהלת מקפ"ת ויעודכנו מדי שנה בהתאם לצורך.  .5

 תגובת מקפ"ת: 

 המעון הכנסת תיבחן ת"מקפ. גדול בשכונה הרך הגיל למסגרות הצורך המשתתפים מס שמעיד כפי :5-1המלצות 

 פיקוח שיהיה כך מעונות להפעלת בארץ הגדולה הרשת.  סים"למתנ' החב של"  חכמה התחלה" לרשת

 .וסטנדרטיזציה

 צהרון 4.2.2

די בגנים )המתקיים במתחם הגנים העירוני( ולילחינוכית לילדים המתנ"ס מפעיל צהרון שהוא מסגרת משלימה 

לאחר שעות הפעילות הפורמליות  ה'(-בי"ס בכיתות א' עד ג' )מתקיים במתנ"ס(. הפעילות מתקיימת מדי יום )א'

בצהרונים ניתנת ארוחת . במסגרת החינוכית, ומטרתן לשמש מסגרת לילדים שהוריהם עובדים במשרה מלאה

 מספר שעות. צהריים חמה ומתקיימות פעילויות העשרה למשך 

 שתתפים בצהרון בהתאם לנתוני מערכת חוגים:להלן מספר המ

  
 תשע"ו תשע"ה

 155 116 מס משתתפים

 

 על פי מאזן הבוחן של המתנ"ס: 2015-2016להלן נתוני הפעילות של הצהרון בשנים 

 2016 2015 סעיף

 445,610 368,936 הכנסות 

 15,000 0 השתתפות רווחה

 143,339 132,295 הוצאות תפעול

 382,155 334,761 הוצאות שכר

 64,884- 98,120- יתרת רווח/)הפסד(
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 ממצאי הביקורת:

מבדיקת הביקורת עולה כי אף שפעילות הצהרונים היא פעילות אשר בדרך כלל מייצרת הכנסות למתנ"ס  .1

והיא אף משמשת מקור משיכה לילדים שיגיעו בשנים מאוחרות יותר לחוגי העשרה במתנ"ס, הרי שבמתנ"ס 

 מטלון פעילות הצהרונים הפסדית. 

משמעותית אולם ההכנסות לא גדלו באותה  ניתן לראות מהנתונים כי מספר המשתתפים בצהרון גדל .2

ואילו בשנת תשע"ו היא ירדה  ₪ 3,180כך ההכנסה הממוצעת למשתתף עמדה בתשע"ה על סך של  –המידה 

 . וזאת למרות השתתפות הרווחה בשנה זו למשתתף ₪ 2,874-ל

 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי תבחן מתכונת ההפעלה של הצהרון הן ברמת התעריף הנגבה והן ברמת בחינת נאותות 

 הוצאות התפעול והשכר בגין הצהרון. 

 סל תרבות 4.3

שעת  המכונה על ידו "סל תרבות" ואשר כוללת אחת לשבועייםלילדים המתנ"ס מפעיל מזה מס' שנים פעילות 

וכולל פיצה  ₪ 20לילדים. על פי הפרסום כרטיס הכניסה לפעילויות עולה סיפר, הצגות, סדנאות או מופעים 

 .  ושתייה

 להלן נתוני ההוצאות וההכנסות של פעילות סל התרבות כפי שהן מופיעות במאזן המתנ"ס בספרי מקפ"ת:

 2016 2015 סעיף

 8,582 10,960 הכנסות 

 5,570 8,865 הצגות ופעילויות

 4,258 5,100 פיצות ושתייה

 (1,246) (3,005) יתרת רווח/)הפסד(

הפעלות בשנת  22הביקורת בדקה כמה משתתפים בממוצע בכל פעילות של סל תרבות ולפי אומדן הביקורת לפי 

 . ילדים 20-כ 2016ובשנת  ילדים בכל פעילות 25-השתתפו כ 2015

 ממצאי הביקורת:

הביקורת תציין כי העלויות המפורטות לעיל אינן כוללות את השכר המשולם לעובדי המתנ"ס המפעילים  .1

 חלק מהפעילות. 

, הפעילות עדיין הסתיימה 2016אף שחלה התייעלות משמעותית בהוצאות בגין הצגות ופעילויות בשנת  .2

 בהפסד. 

 :ההמלצ

התרבות, כולל קביעת מסגרת תקציבית להפעלתו ובחינת תבחן מתכונת ההפעלה של סל הביקורת ממליצה כי 

 תעריפי ההשתתפות בפעילות. 
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 מועדון גמלאים 4.4

 בהתאם למאזן הבוחן: 2016-ו 2015להלן נתוני פעילות מועדון הגמלאים בשנים 

 2016 2015 סעיף

 55,601 61,428 הכנסות 

   31,750 השתתפות מועדון זהב

 40,365 67,434 הוצאות תפעול

 137,739 114,075 הוצאות שכר

 122,503- 88,331- יתרת רווח/)הפסד(

 תחום הגמלאים במתנ"ס מתופעל באמצעות רכזת גמלאים המועסקת בחצי משרה. 

כאשר יש תוכנית פעילות המשתנה מדי חודש. יש חדר במתנ"ס  12:30 – 8:30ה' בשעות -המועדון פועל בימים א'

 המשמש באופן קבוע לפעילות המועדון. 

בנוסף מארגן המתנ"ס חוגים לגמלאים, טיולים, נופשונים, הרצאות וכדומה. פעילויות אלו כרוכות בתשלום 

 נוסף כאשר חברי מועדון הגמלאים זכאים להנחה בגין הפעילויות הנוספות. 

לשנה ליחיד  ₪ 380אולם לנרשמים מוקדם המחיר עומד על סך של , ₪ 420דמי החברות במועדון הם בסך של

 לכל אחד מבני הזוג.  ₪ 275וכאשר מדובר בזוגות העלות היא 

יצויין כי חוברת הפעילות של המתנ"ס כוללת פירוט של כל העלויות, כולל של החוגים השונים המופעלים עבור 

 חוגי גמלאים קבועים.  5 -ס. המתנ"ס מפעיל כהגמלאים במתנ"

חברי מועדון  35חברי מועדון ובשנת תשע"ו  36על פי "דוח משתתפים בקבוצות" היו בשנת הפעילות תשע"ה 

  רשומים.

 ממצאי הביקורת:

מההוצאות הן בגין שכר. יצוין כי  70%-מבחינת הוצאות המתנ"ס עבור הפעלת מועדון גמלאים נמצא כי כ .1

, עוד יצויין כי עלויות השכר שכר גבוהה אף מסך ההכנסות של המתנ"ס מפעילויות מועדון הגמלאיםעלות ה

  ., זאת אף שלא חל שינוי במספר חברי המועדון 20%-בשיעור גבוה של כ 2015-2016עלו בין השנים 

ים מס' המשתתפים במועדון הגמלאים נמוך ממספר המשתתפים במועדוני גמלאים המתקיימים במתנ"ס .2

 אחרים.

 בעת הרישום כחבר מועדון הגמלאים אינם מקבלים כרטיס חבר המעיד כי הם חברי מועדון . .3

 לא נערך על ידי המתנ"ס סקר צרכים או משוב בקרב הגמלאים הלוקחים חלק בפעילויות המועדון.  .4

 :ההמלצ

עלויות השכר, תוכנית , כולל בחינת הביקורת ממליצה כי מתכונת הפעלת מועדון הגמלאים תיבחן מחדש.

  הפעילות והאפשרות אולי לשתף פעולה עם מועדוני קשישים במתנ"סים אחרים.
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 קייטנות קיץ 4.5

להלן נתוני ההכנסות וההוצאות של המתנ"ס בגין הפעלת . מטלון מקיים קייטנות במהלך חופשת הקיץמתנ"ס 

 מערכת חוגים:בהתאם למאזן הבוחן של המתנ"ס ולדוחות  2015-2016קייטנות בשנים 

 2016 2015 סעיף

 155 116 מס' משתתפים

 115,003 104,635 הכנסות 

 36,871 26,797 הוצאות תפעול

 21,612 5,156 הוצאות שכר

 56,520 72,682 יתרת רווח/)הפסד(

משרתות מטרה חברתית אף מייטנות מהכנסות המתנ"ס העצמיות והק 6% -מהווה כהפעלת קייטנת קיץ 

  לעידוד הילדים להצטרף לפעילויות המתנ"ס.ווקית יוש

 ממצאי הביקורת:

, 2016במספר המשתתפים בקייטנות הקיץ בשנת  33%-למרות הגידול של כ מבדיקת הביקורת עולה כי .1

 כמעט ולא נרשם גידול בהכנסות. 

 . 40%-והוצאות התפעול גדלו אף הן בכ 4הוצאות השכר גדלו פי עוד נמצא מבדיקת הביקורת כי  .2

ובשנת  ₪ 900על סך של  2015מבדיקת הביקורת עולה כי התעריף הממוצע למשתתף בקייטנה עמד בשנת  .3

 , תעריפים הנמוכים באופן משמעותי מקייטנות במתנ"סים אחרים.₪ 750על סך של  2016

 :ההמלצ

, כולל 2016תערך בחינה של התנהלות המתנ"ס בכל הנוגע להפעלת הקייטנה בשנת הביקורת ממליצה כי 

 בחינת נאותות תשלומי השכר. 

 אירועים 4.6

המתנ"ס מקיים שורה של אירועים מדי שנה הכוללים מסיבות בחגים, הרצאות וכדומה, אשר עבור ההשתתפות 

 בחלקם גובים דמי כניסה. 

בגין אירועים אלה, כפי שאלה באים לידי ביטוי במאזנים לשנים  להלן טבלה המפרטת את הנתונים הכספיים

2015-2016 : 

 2016 2015 סעיף

 36,358 24,218 הכנסות מפעילות

 62,887 31,710 מימון ע"י העירייה

 71,102 55,873 הוצאות

 28,143 55 רווח/ )הפסד(
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 ממצאי הביקורת:

פעילות האירועים של המתנ"ס מסובסדת ברובה על ידי העירייה ואף שלכאורה  מבדיקת הביקורת עולה כי .1

הרי שהשוואה בין ההוצאות להכנסות מפעילות מעלה כי הפעילות  2016נותר רווח מהפעילות בשנת 

 הפסדית. 

 . 30%-בשיעור של כ 2016-ל 2015יצויין כי ההוצאות בגין הפעלת האירועים גדלו בין השנים  .2

העירייה ללא צורך מעיד על כך שלא מוגשות בקשות מסודרות ומפורטות הכוללת תכנית עבודה  הגדלת מימון

 והסברים לצורך קבלת תקצוב.

 המלצות:

תבחן מתכונת הפעלת האירועים במתנ"ס וההוצאות בגינן וכן כי תבחן האפשרות, הביקורת ממליצה כי  .1

 בשל האוכלוסייה המצומצמת יחסית של השכונה לשתף פעולה עם מתנ"סים אחרים. 

הביקורת ממליצה כי מימון עירוני יינתן בכפוף להגשת תוכנית עבודה מסודרת ומפורטת הכוללת את  .2

ית אשר תיבדק ותהווה בסיס לקבלת החלטות בדבר גובה המימון ההכנסות וההוצאות הצפויות. תכנ

 הנדרש.

 השכרת חדרים 4.7

באמצעות השכרת חדרים ואולמות בשעות הערב המאוחרות  בהן מתנ"ס יכול לייצר הכנסות הינה אחת הדרכים

 פעילות לגורמים פרטיים לאירועים קטנים וכן או בשעות הבוקר בהן יש חדרים פנויים או שלא מתקיימת

 לצרכי כנסים והרצאות.לגורמים מסחריים 

 מתנ"ס מטלון מפרסם במסגרת חוברת הפעילות השנתית את האפשרות להשכיר חדרים במתנ"ס:

 

 

 

 

 

 

 

 להלן נתוני ההכנסות מהשכרת חדרים בש"ח כפי שמופיעים במאזן המתנ"ס בספרי מקפ"ת:

2015 2016 

9,950 12,600 

 ממצאי הביקורת:

 הפרסום בחוברת הפעילות של המתנ"ס אינו כולל פירוט של תעריפי ההשכרה.  .1



132 
 

 :ההמלצ

 הביקורת ממליצה כי חוברת הפעילות של המתנ"ס תכלול גם את פירוט תעריפי השכרת החדרים. 

 רכש והוצאות תפעול  5

 בהתאם למאזן הבוחן של המתנ"ס: 2015-2016להלן נתוני הוצאות התפעול המתנ"ס בשנים 

* סעיף  2015 2016 
 15,398 49,915 השתלמות צוות

 89,171 43,825 אבטחה
 13,865 19,568 טלפון

 2,085 8,507 פרסום
 7,517 5,273 מחשב
 26,560 33,600 חשמל

 12,464 13,319 מים
 18,396 61,300 אחזקת בית 
 8,066 14,012 ציוד משרדי 

   14,159 הוצאות/הכנסות מימון
 1,489   כיבוד ואירוח

 913   -הוצאות ביטוח
 94,325 122,113 תקורה
 290,249 385,591 סה"כ

 .יצוין כי הפרשים בהוצאות בין השנים נובעים לעיתים מהפרשי עיתוי 

 ממצאי הביקורת:

נ"סים שנבדקו אשר נושא בהוצאות מתמתנ"ס מטלון הוא היחידי מבין ה מבדיקת הביקורת עולה כי .1

 החשמל והמים של המתנ"ס. 

צומצמו הוצאות המתנ"ס  2016לשנת  2015מנתוני טבלת ההוצאות של המתנ"ס, ניתן לראות כי בין שנת  .2

 , נתון אשר יש בו כדי להעיד שהתנהלות המתנ"ס בשנים הקודמות הייתה בזבזנית. ₪אלף  100-בכ

ספקים, והרכישות בוצעו  עם להתקשרויות בנוגע ברורות הנחיות ללא ס"המתנ פעל 2016 שנת לאמצע עד .3

 בהתאם לצורך מול הספקים עימם בחר המתנ"ס לעבוד בכל תחום. 

 הסעיף היחידי בו חל גידול בין השנים הוא סעיף הוצאות האבטחה אשר כמעט הוכפל.  .4

 הביקורת תציין כי לא ברור בגין מה נושא המתנ"ס ב"הוצאות מימון".  .5

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי המתנ"סים יחוייבו במימון הוצאות התפעול השוטפות של המתנ"סים כגון מים  .1

 וחשמל.

מקפ"ת תקיים פיקוח הדוק יותר אחר הוצאותיו של המתנ"ס וכי תעשה בחינה של הביקורת ממליצה כי  .2

 . 2016תקציב הוצאות המתנ"ס כדי להבטיח המשך ההתייעלות שהחלה בשנת 
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 נוכחות ושכר 6

 2016אוקטובר ודצמבר הביקורת בדקה מדגם של דיווחי הנוכחות ותלושי השכר של עובדי המתנ"ס בחודשים 

 לפי הפילוח הבא:

  עובדים.  23 –בחודש אוקטובר 

  עובדים.  28 –בחודש דצמבר 

 בדיקת הביקורת כללה:

 ת בנוגע לדיווחי הנוכחות ובכללה:"עמידה בהוראות קובץ נהלי מקפ .1

o ,בדיקת החתמות ידניות 

o ,בדיקת דיווחים בגין שעות נוספות 

o  .דיווח בהתאם לשעות התקן המוגדרות 

 את נאותות תשלומי השכר בהתאם לדיווחי הנוכחות. כולל: .2

o  ניכוי ימי מחלה 

o ניכוי ימי חופשה 

o צבירה מקסימלית של ימי חופשה 

 ממצאי הביקורת:

הדיווחים לא נמצאו כל דיווחי הנוכחות של כל העובדים בגינם הביקורת תציין כי בבקשה לערוך מדגם של  .1

  הופק תלוש משכורת אצל רכזת השכר במקפ"ת.

 חלק מדוחות הנוכחות מולאו באופן ידני על ידי העובדים וללא שבוצעו החתמות כלל.  .2

 מבדיקת הביקורת נמצא כי חלק מהעובדים אינם מחתימים נוכחות באופן מלא כנדרש: .3

 15  העובדים שדיווחיהם נבדקו לא החתימו נוכחות באופן מלא.  51מתוך 

  מבדיקת דוחות הנוכחות של עובדי המתנ"ס החודשיים עולה כי ישנם מס' עובדים אשר אינם מחתימים

 נוכחות באופן קבוע

 דצמבר אוקטובר 

 ת"ז

מס' ימים 
בהם לא 
הוחתמה 
 כניסה 

מס' ימים 
בהם לא 
הוחתמה 

 יציאה 

מס' הימים בהם 
לא הוחתמה לא 

 כניסה ולא יציאה 

מס' ימים 
בהם לא 
הוחתמה 
 כניסה 

מס' ימים 
בהם לא 
הוחתמה 

 יציאה 

מס' הימים בהם 
לא הוחתמה לא 

כניסה ולא 
 יציאה 

i. 1 2 1 1 3 7 3 

ii. 2 5 3 3 3 2 1 

iii. 3 3 3 2 9 11 5 

iv. 4 14 5 1       
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הגיל הרך והחוגים אשר מילאה את מקום מנהל  מבדיקת הביקורת נמצא כי דיווחי הנוכחות של רכזת .4

המתנ"ס, אושרו בחתימתה ולא בחתימת מנכ"לית מקפ"ת. מבדיקת הביקורת את דיווחי הנוכחות שלה 

 עלה כי:

  ימי עבודה(, כאשר  12החתמות נדרשות ) 24פעמים מתוך  8בחודש אוקטובר לא החתימה הרכזת נוכחות

 בכניסה ולא ביציאה.באחד הימים לא בוצעה החתמה לא 

  ימי עבודה(, כאשר ב 22החתמות נדרשות ) 44פעמים מתוך  22בחודש דצמבר לא החתימה הרכזת נוכחות-

 מהימים לא בוצעה החתמה לא בכניסה ולא ביציאה. 5

מקרים בהם אף שהעובד דיווח על ימי מחלה או  3נמצאו מבדיקת נאותות תשלומי השכר ביחס לדיווחים  .5

 : חופשה על גבי טופס הנוכחות, הימים לא קוזזו בתלוש המשכורת

 

 

 

 

ימים  56ת קובעים עובד יכול לצבור ימי חופשה עד למקסימום של "לעניין צבירת ימי החופשה, נהלי מקפ .6

ימי חופש,  56-שצברו יותר מ לא נמצאו עובדים אשרימים בשבוע. מבדיקת הביקורת  5לעובד המועסק 

חמישה עובדים נמצאים בגרעון בימי החופשה שלהם, ושניים מהם אף בגרעון משמעותי של  אולם נמצא כי

 ימים.  17-ימים ו 10

 עובדים לא נקבעו כלל שעות תקן.  7-מהבדיקה עולה כי ל .7

אשר ביצעו שעות נוספות והגישו טופס בקשה לאישור השעות הנוספות, לא  עובדים 3נמצא כי במקרה של  .8

 שולמו השעות הנוספות:

 שעות תקן ת"ז חודש
שעות 
עבודה 
 בפועל

שעות 
עבודה 
בשכר 
100% 

 הפרש

 8.32- 97 105.32 97 1 16אוק' 

 22.13- 170 192.13 170 2  16 דצמ'

 36- 28.36 64.36 36 3 16אוק' 

 המלצות:

 דיווחי הנוכחות המקוריים החתומים יישמרו בצורה מסודרת עבור כל העובדים. הביקורת ממליצה כי .1

עובדים יחתימו נוכחות באופן מסודר ומלא. ניתן להבין אי החתמה חד פעמית, אולם יש להקפיד כי ה .2

כאשר המדובר בממלאת מקום המנהלת ובעובדות קבועות וותיקות במתנ"ס אשר אינן מחתימות נוכחות 

 בכמחצית מימי החודש הדבר תמוה במיוחד. 

 מחלה חופשה  ת"ז  חודש

  3 1 16אוק' 

  5 2  16 דצמ'

 1 2 3  16 דצמ'
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דיקתה ואישורה של מנכ"לית הביקורת ממליצה כי דוחות נוכחות של מנהלי המתנ"סים יועברו לב .3

 מקפ"ת. 

לא מאושרת  עוד מומלץ כי יקבעו נהלים בדומה למקובל בעיריית פתח תקווה לפיהם בגין שתי אי החתמות .4

 בחודש מבוצע קיזוז משכרו של העובד. 

  יש להקפיד על קביעת שעות תקן לכל העובדים. .5

ן הם אינם מקבלים נוספות ללא אישור בגינהביקורת רואה בחומרה את העובדה כי עובדים מבצעים שעות  .6

יחודדו ההנחיות בנושא השעות הנוספות וכי לא יתאפשר לעובדים לדווח על שעות עבודה שכר. מומלץ כי 

 בלתי מאושרות.

 תגובת מקפ"ת: 

 .המנהלים של נוכחות דוחות על וחותמת מאשרת כניסתה מאז ת"מקפ לית"מנכ: 3המלצה 

 .ההחתמה נהלי על הקפדה נחדד. ת"במקפ זה נוהל לבצע יכולת אין המשפטי היועץ דעת חוות פ"ע: 4המלצה 

 קיבל להנחיה בניגוד הפועל עובד. אישור ללא נ"ש לבצע אין כי העובדים לכלל התראות מס יצאו: 5המלצה 

 השעות הנוספות.  בכמות הפחתה לראות ניתן ככלל. לשימוע יזומן הבאה ובפעם אישי התראה מכתב
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 מתנ"ס נפלאות

 . 2012חסית והחל פעילותו באוקטובר . המתנ"ס חדש י9הרב פינטו מסעוד אשר מתנ"ס נפלאות ממוקם ברח' 

לחשבון ב'  2016המתנ"ס מנוהל על ידי מקפ"ת בשיתוף עם אגף הספורט בעירייה והשתייך עד לסוף שנת 

 ת. "במקפ

דקלים החדשה וכן את פסגות אלון. המתנ"ס משרת  את השכונות שיפר בוותיקה ונווה המתנ"ס משרת

 איש משתתפים בפעילויותיו בשנה.  1,500-וכ איש. 5,000-אוכלוסייה של למעלה מ

 .מתנ"ס נפלאות. מנהלת וצוות  שלבהערכה רבה את שיתוף הפעולה בקשת לציין הביקורת מ

 תקציב 1

ת עבור ניהול המתנ"ס "המימון המועבר למקפתקציב המתנ"ס מנוהל כולו על ידי מקפ"ת. ההכנסות כוללות את 

ומההכנסות שהמתנ"ס מייצר בעצמו, ההוצאות הן ברובן עבור שכר וחלקן   )סבסוד העירייה( על ידי העירייה

 . עבור תפעול שוטף של המתנ"ס

 כפי שעולים ממאזן הבוחן של המתנ"ס ₪באלפי  2015-2016להלן נתוני ההכנסות וההוצאות של המתנ"ס לשנים 

 : ת"בספרי מקפ

  2015 2016 

 498 450 הכנסות מהעירייה

 1,918 1,843 הכנסות עצמיות

 2,316 2,048 הוצאות

 100 245 עודף/)גרעון(

 ממצאי הביקורת:

הוצאות העירייה בגין העסקת מנהלת המתנ"ס אינן נכללות במאזן הבוחן של המתנ"ס. יצויין כי עלויות  .1

אש"ח בשנה אשר כאמור, מהווים מימון עירוני  350עד  300 -על סך של כשכרה של מנהלת המתנ"ס עומדות 

 לכל דבר עניין.

לכל שנה. עם זאת כאמור,  ₪אלף  385מתוקצב מתנ"ס נפלאות בסך של  2015-2016בתקציב העיריה לשנים  .2

 העבירה העירייה בפועל סכומים גבוהים יותר למימון פעילות המתנ"ס.

 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי הוצאות העירייה בגין שכרה של מנהלת המתנ"ס, כמו גם תקציבים עירוניים למימון 

פעילויות נוספות במתנ"ס, יכללו במסגרת הדוחות הכספיים של המתנ"ס, על מנת שהנתונים המוצגים בהם 

 ישקפו נאמנה את עלויות הפעלת המתנ"ס. 

העובדה כי בהינתן שהמתנ"ס חדש יחסית והשלים רק כארבע שנות : הביקורת תציין לחיוב את הערת הביקורת

פעילות, הרי שהיקפי הפעילות שלו הולכים וגדלים משנה לשנה וכך גם מספר המשתתפים בהם וההכנסות 

בנוסף ניתן לראות כי המתנ"ס מתנהל  העצמיות של המתנ"ס )כלומר הכנסות הנובעות מפעילות המתנ"ס(.

 מהוצאותיו.  85%-ותיו העצמיות מכסות כבצורה מאוזנת וכי הכנס
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 מבנה ארגוני 2

 כללי 2.1

מדריכים המועסקים בהפעלת חוגים, מועדונית גמלאים  32-עובדי מנהלה ו 9המתנ"ס מעסיק מנהלת , 

  מדריכים בקייטנות הקיץ. 18וצהרונים. בנוסף הועסקו 

 חוגים בעשרות קבוצות.  26-המתנ"ס מפעיל כ

כונת שכר שעתית ונדרשים להחתים כרטיס נוכחות וחלק מהמדריכים מקבלים חלק מהמדריכים מועסקים במת

 את שכרם כחלק מהפדיון בגין החוגים אותם הם מעבירים. 

)לא כולל עלויות שכרה של מנהלת  ₪מיליון  1.26-הסתכמו עלויות השכר של המתנ"ס בסך של כ 2016בשנת 

ה"כ עומדות הוצאות השכר של המתנ"ס לשנה זו על אש"ח(. בס 350-המתנ"ס אשר הסתכמו בשנה זו בסך של כ

 .₪מיליון  1.6-כ

 להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של המתנ"ס )בלי התייחסות להיקפי המשרות(:

 

 

 

 

 ממצאי הביקורת:

 לאגף וכפופה, עירייה עובדת היא ס"המתנ מנהלת כאשר, ת"מקפ באמצעות עובדים מעסיק ס"המתנ .1

 בעירייה.  הספורט

 :ההמלצ

 הביקורת ממליצה כי תוסדר מתכונת העסקתה של מנהלת המתנ"ס. 

רכזות

•4
עובדות

גמלאים•

חוגים•

צהרון•

פרסום ושיווק•

מזכירות

•2
עובדות

תחזוקה

אבות  2•
בית

עובדת  1•
ניקיון

מדריכים

•32
מדריכים

 מנהלת המתנ"ס
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 העסקת קרובי משפחה 2.2

חוזר מנכ"ל משרד ו סקת קרובי משפחה ברשויות מקומיותלפקודת העיריות קובע סייגים להע 174סעיף כאמור, 

ניגוד עניינים בתפקוד השוטף, שמירה על מגבילים העסקת קרובי משפחה על מנת למנוע מצב של  3/2011הפנים 

 עקרונות השוויון ומניעת פגיעה בסדרי מינהל תקין.

 כמו כן, קובץ הנהלים של מקפ"ת קובע בנוגע לקליטת עובדים חדשים כי: 

 "'כל מועמד לעבודה צריך לחתום על הצהרה כי 'אין לו קרובי משפחה שעובדים במקפ"ת או בהנהלה" 

 עובדים מותר לעבוד אך ורק בקייטנות בחודשים יולי ואוגוסט ולא בכפיפות ישירה  "לקרובי משפחה ולילדי

 לקרובי משפחתם"

  נהלי כח אדם ותנאי שירות של החברה למתנ"סים מציינים כי 'לא יתקבל מועמד לעבודה ולא יועסק עובד"

משפחתו, כמוגדר  במתנ"ס, אם מועסק על ידי המתנ"ס או נמנה בין עובדיו )או בין חברי ההנהלה( קרוב

בנוהל'. כמו כן מציינת היועצת המשפטית לעירייה וכן המבקרת, כי קיימת בשירות הציבורי רגישות רבה 

ביחס לחשש לניגוד ענינים ויש לפעול על פי נהלי החברה למתנ"סים. לכן יש לפנות בכתב, במקרים חריגים, 

 קרוב משפחה". בבקשה חריגה למבקרת החברה למתנ"סים ולבקש את העסקתו של 

כי: "חל איסור על העסקת מי שקרובי משפחתו, כהגדרתם בנוהל,  94ההסכם המשולש קובע בסעיף בנוסף, 

עובד במקפ"ת, או שהוא חבר הנהלת מקפ"ת, אלא על פי ובכפוף להליכים הקבועים בנוהל החברה, ובלבד 

המחוז ובאישור היועץ  שהבקשה להעסקה אמורה לוותה, טרם ההעסקה, בהמלצת מנהל מקפ"ת למנהל

המשפטי של הרשת. ביחס לעובדים קיימים, הרי שככל שהדבר נדרש תתקבל חוות דעת משפטית בסוגיה, אשר 

 תובא לדיון בפני ועדת כ"א של הרשת". 

 ממצאי הביקורת:

הנחיות קובץ הנהלים בדבר אופן הגשת הבקשה להעסקת קרובי משפחה למבקרת החברה למתנ"סים לא  .1

היו רלוונטיות בשנים שנבדקו על ידי הביקורת משום שהחברה למתנ"סים הפסיקה התקשרותה עד שנת 

 . לא נמסר לעיונה של הביקורת נוהל מעודכן יותר. 2016

וזאת בניגוד לכללי מינהל הוא חתנו של יו"ר מקפ"ת  במתנ"ס המועסקאב הבית עלפי הנמסר לביקורת,   .2

 וכי התקבל לעבודה ללא הליך מכרזי. 3/2016, נמסר כי הוא מועסק החל מחודש  תקין

 המלצות:

 מומלץ כי יוסדר נוהל המגדיר באילו מקרים ניתן, אם בכלל להעסיק קרובי משפחה במקפ"ת.  .1

  עובד המתנ"ס שהינו בעל קרבה משפחתית.לבחון מחדש את העסקת הביקורת ממליצה  .2

 תגובת מקפ"ת: 

 תיבחן הנוהל פ"ע אינו שהמינוי שיימצא ככל, משפחה קרובי העסקת מאפשרים אינם ת"מקפ נהלי: 2המלצה 

 .מחדש העסקתו
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 נהלים  3

, אחידה עבודה ליצירת נורמת פעילות ביצוע דרכי או/ו העבודה שיטת תיעוד הינה נהלים כתיבת מטרת

 לכלל משותפת שפה יוצרים הנהלים. אחריות וסמכות הגדרת לרבות, ופיקוח אכיפה, הדרכה המאפשרת

 .העבודה את שגרת ומתארים והעובדים המנהלים

 ממצאי הביקורת:

המתנ"ס בשל העובדה שהמתנ"ס לא היה כפוף לניהול ישיר על ידי מקפ"ת, לא חלו עליו נהליה. לפיכך,  .1

נוהל רכש, נוהל : ובין היתרללא נהלי עבודה מסודרים המסדירים את פעילותו  2016התנהל עד לשלהי שנת 

 עבודת הרכזים, נוהל תחזוקה מונעת ושוטפת, נוהל אירועים, נוהל הפעלת מועדון גמלאים.

 המלצות:

 בים אותוהמתנ"ס ומחייה למתנ"סים חלים על נהלי מקפ"ת ו/או החבר האםהביקורת ממליצה כי יוגדר  .1

 וכי אלה יונהגו במתנ"ס. 

 . בנוסף מומלץ כי בכל הנוגע לעבודה השוטפת במתנ"ס ייקבעו נהלי עבודה פנימיים של המתנ"ס .2

 תגובת מקפ"ת: 

 .סים"המתנ כלל את שיחייב ת"במקפ נהלים ספר : נבנה21+המלצות 

 פעילות המתנ"ס 4

 הרשמה ותשלומים 4.1

נהלי ההרשמה למתנ"ס מפורטים בחוברת הפעילות השנתית של המתנ"ס. הנהלים מפרטים את סדרי ההרשמה 

 והתשלום. 

הביקורת בדקה דוח המפרט את כל החובות שנותרו לתשלום על ידי נרשמים אשר אינם מסדירים תשלום 

/ראשי משפחה ללא באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. הדו"ח ממערכת חוגים נקרא "דוח החייבים

 "( בשתי נקודות זמן:דוח חייביםהתחייבות בהוראות קבע/.כ.אשראי" )להלן: "

. )להלן: ₪ 14,091פעילויות, כאשר סך החוב עמד על סך של  35חייבים בגין  28בו נכללו  - 28.7.16דוח מיום  .1

 "(דוח יולי"

. ₪ 53,857 ר סך החוב עמד על סך שלפעילויות, כאש 49חייבים בגין  41בו נכללו  – 21.11.16דוח מיום  .2

 "(דוח נובמבר)להלן: "

 ממצאי הביקורת:

לפנות לועדת  זכאים לכךהנהלי ההרשמה והתשלום של המתנ"ס אינם כוללים עדכון בדבר האפשרות של  .1

 הנחות. 

 אינם כוללים הפנייה לרישום המקוון. לשנת הפעילות תשע"ז נהלי ההרשמה והתשלום בחוברת המתנ"ס  .2

 נרשמים. 5נרשמו באמצעות רישום מקוון רק  21.11.16למועד בדיקת הביקורת ביום  נכון .3
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מבדיקת הביקורת נמצא כי בניגוד להוראות קובץ הנהלים של מקפ"ת, ואף בניגוד למדיניות המוצהרת של  .4

בוצעו  2015-2016המתנ"ס כפי שמופיעה בחוברת החוגים נמצא על ידי הביקורת כי במהלך שנת הפעילות 

 . 31.3.16-30.6.16-ביטולי חוגים בתקופה שבין ה 16

 מבדיקת דוחות החייבים נמצא כי: .5

  .חלק מהחובות הם בגין יותר מחוג אחד 

 .ארבעה מהחייבים שהופיעו בדוח יולי הופיעו כחייבים גם בדוח נובמבר 

  עלו על סך  . שלושה מהם אף₪ 2,000חייבים שסכומי החוב שלהם עלו על סך של  5בחודש נובמבר נמצאו

 . להלן פילוח סכומי החובות:₪ 5,000של 

דוח  דוח יולי סכום החוב
 נובמבר

 5 1 2,000-יותר מ

1,000-2,000 3 13 

100-1,000 13 16 

0-100 11 7 
 

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי חוברת הפעילות של המתנ"ס תכלול הנחיות לזכאים לכך בדבר האפשרות לפנות  .1

 לועדת ההנחות.

המתנ"ס יפעל לפרסום וקידום הרישום המקוון אשר מחייב הסדרת תשלום  הביקורת ממליצה כי .2

 באמצעות כרטיס אשראי מראש. 

הביקורת ממליצה תקבע מדיניות בכל הנוגע לרישום בלא הסדרת תשלום מראש כמבוצע רק באישור חריג  .3

 ובחתימת מנהלת המתנ"ס. 

בות לאלתר, ולא לאפשר רישום לחוג ללא הסדרת חובות עבר. הביקורת ממליצה לפעול לגביית לגביית החו .4

 מומלץ לעגן את האמור בנוהל עבודה.

 תגובת מקפ"ת: 

 .הנחות לוועדת הפניה יש המתנסים את המחייב האחיד הרישום ובטופס שנבנה בנוהל: 1המלצה 

 פועל רישום מקוון.  2017משנת  :2המלצה 

  ונגבו.יתוקן. חובות הוסדרו : 43+המלצות 

 הנחות 4.2

-2011 ב"תשע הפעילות לשנת נקבע אשר ת"במקפ לחוגים הנחות נוהל הוא ס"המתנ פועל לפיו ההנחות נוהל

בנוסף קיימת ועדת הנחות עירונית של אגף הספורט בעירייה הפועלת בשיתוף עם האגף לשירותים  .2012

 חברתיים. 
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 , בהתאם לשנת פעילות:2014-206להלן הנתונים בדבר סכומי ההנחות שניתנו במתנ"ס בשנים 

סה"כ  שנה
 הנחות

 103,550 תשע"ה

 139,186 תשע"ו

 

 תשע"ו: –להלן טבלה המפרטת ההנחות שניתנו על ידי המתנ"ס בשנה"ל תשע"ה 

סוג 
 פירוט ההנחה

 תשע"ו תשע"ה

 הערות
 סכום ההנחות

אחוז 
מכלל 

 ההנחות

סכום 
 ההנחות

אחוז 
מכלל 

 ההנחות

ועדת 
 הנחות

הנחות ועדת 
המנוהלת  עירונית

על ידי אגף 
הבעירייהספורט    

56,526 55% 67,025 48%   

 אחים

 %5לכל ילד 
 כאשר יש שני

ילדים או יותר 
 מאותה משפחה

23,340 23% 31,252 22% 

או כאשר אותו 
 ילד רשום

ליותר מחוג 
 אחד

הנחת 
 מועדון

הנחה לחברי 
 23% 31,694 16% 16,510 הגמלאים מועדון

היא ההנחה 
 בנפרד לכל

 פעילות

הנחת 
 זהבי

הנחה למשפחות 
ילדים מרובות  הופסקה 1% 774 1% 1,125  

הנחת 
פעם 
 בשבוע

הנחה בגין חוג 
 שמתקיים רק
 פעם בשבוע

829 1% 714 1%   

עובד 
 ת"מקפ

הנחה לעובדי 
ת"מקפ  1,904 2% 2,658 2% 

היום בכפוף 
 לועדת הנחות

ת"במקפ  
%10 -שעתי   

35 -חודשי  %  

ועדת הנחות  קייטנות
   2% 2,670 2% 2,016 נפרדת

פעם 
בשבוע 
במקום 

2 

חוג שמתקיים 
 פעמיים בשבוע
אולם יש מי 
שמראש יוכל 

להגיע רק לאחד 
-הימים זכאי ל

הנחה %35  

  0% 1,104 1%   

חד 
 הוריות

הנחה אשר ניתנה 
שהייתה  למי

 %50-זכאית ל
 בארנונה

1,297 1% 1,292 1% 
בכפוף  היום

 לועדת הנחות
ת"במקפ  

     139,186   103,550   סה"כ
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כל ההנחות מוזנות על ידי מזכירות המתנ"ס בעת גביית התשלום עבור החוג או הפעילות. כאשר הנרשם מבקש 

לקבל הנחה מועדת הנחות הוא נדרש להירשם, לשלם מחיר מלא ולמלא טופס בקשה לועדת הנחות. הטופס 

 מועבר לועדה אשר מתכנסת בתדירות של כפעם בחודש. 

לאחר שמתקבלת החלטת הועדה, מעדכנת מזכירות המתנ"ס את ההנחה בכרטיס של הנרשם ומעדכנת את 

 הנרשם טלפונית לשם עדכון/שינוי התשלום. 

 ממצאי הביקורת:

כפי שעולה מהטבלה לעיל כמחצית מההנחות ניתנות באמצעות ועדת ההנחות של העירייה. כאשר שתי  .1

ים והנחות לחברי מועדון הגמלאים הן הנחות הניתנות על ידי הנחת אח –ההנחות המרכזיות הנוספות 

  המתנ"ס עצמו בעת הרישום לפעילות.

מבדיקת הביקורת עולה כי פרוטוקולי ועדת ההנחות של העירייה בוחנים במרוכז את כל הבקשות מכל  .2

ן תיעוד המתנסים. הפרוטוקול מציין את שם המבקש החוג המבוקש או המתנ"ס ואחוז ההנחה המאושר. אי

לנימוקים, אין הפרדה בין המוסדות השונים ואף לא יכולת לבחון האם ההנחה אושרה רטרואקטיבית או 

 מאותה נקודה ואילך. 

בעת רישום תלמיד לחוג ניתן להגדיר את "תקופת הרישום", תקופת הרישום משפיעה על הסכום הכולל  .3

 אותו נדרש הנרשם לשלם. 

חד החוגים לבחינת ההנחות שניתנו לנרשמים. החוג שנבדק הוא הביקורת בדקה באופן מדגמי את א .4

 15( אשר נרשמו אליו ₪ 2300לחודש )מחיר מלא  ₪ 230התעמלות מכשירים לכיתה ד' ומעלה. מחיר החוג 

 משתתפים: 

  משתתפים.  5-משתתפים ניתנו הנחות ל 15מתוך 

 :להלן פירוט ההנחות שניתנו בחוג לפי סוג ההנחה 

 סוג ההנחה
 סכום

 ההנחה
 בש"ח

 1,015 אחים

 460 ועדת הנחות

 201 ת"עובד מקפ

  1,676 

  לכל אחד מהאחים, ניתנה הנחה  5%מבדיקת הביקורת נמצא כי אף שהנחת אחים אמורה להיות בשיעור של

 לכל אחד מהאחים. 10%בגובה 

  מבדיקת פרוטוקולי ועדת ההנחות של העירייה לא נמצא תיעוד כי אף אחד מחמשת מקבלי ההנחות בחוג

 אכן קיבל הנחה מועדת הנחות. 

 הביקורת ערכה בדיקה נוספת של כל מקבלי ההנחות לצהרונים. מבדיקת הביקורת נמצא כי: .5

  נרשמים.  20-משתתפים תועד מתן הנחות ל 64מתוך 

  קיבלו הנחות בלא שנמצא כי התקבלה החלטה בגינם בפרוטוקולי ועדת ההנחות,  משתתפים 7נמצא כי

 כמפורט להלן:
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 שם
סכום שצריך 

 לשלם

סכום 

 ששולם

אחוז הנחה 

 בפועל 
 הפרש

1 9,450 7,875 17% 1,575 

2 10,500 8,400 20% 2,100 

3 10,500 4,200 60% 6,300 

4 10,500 4,200 60% 6,300 

5 10,500 4,200 60% 6,300 

6 10,500 5,250 50% 5,250 

7 10,500 9,450 10% 1,050 

 קיבל הנחה, אולם ס.א.  –ת נמצא כי אחד ממקבלי ההנחות "בבדיקה בפרוטוקולי ועדת ההנחות של מקפ

 . 60%בלבד ולא בשיעור של  40%בשיעור של 

  ,כמפורט להלן:נמצא כי בארבעה מקרים קיבלו המשתתפים הנחה בשיעור גבוה מהמגיע להם 

 סוג ההנחה שם
אחוז 
הנחה 

 שמגיעה

סכום 
שצריך 
 לשלם

סכום 
 ששולם

אחוז 
הנחה 
 בפועל 

 הפרש

 525 10% 9,450 9,975 5% אחים 1

 525 10% 9,450 9,975 5% אחים 2

 2,363 72.50% 2,887 5,250 50% ועדת הנחות 3

 552 62% 4,593 5,145 30% ועדת הנחות 4

 

 המלצות:

תבחן האפשרות כי הנחות מועדון )הנחות אחים, הנחות מועדון גמלאים וכו'( יוגדרו  ממליצה כיהביקורת  .1

 במערכת כהנחות אוטומטיות ואשר לא ניתן יהיה להזינן באופן ידני אלא באמצעות אישור מנהל מקוון. 

  עוד מומלץ כי רשימת מקבלי הנחות תופק ברמה חודשית למנהלת המתנ"ס לצורכי בקרה ומעקב. .2

 תגובת מקפ"ת: 

 במתנסים. האחוזים את לשנות ניתן לא ת"מקפ במטה רק קיימת לטבלאות גישה :1המלצה 

 הכנסות עצמיות 4.3

 הכנסת המתנ"ס מורכבת משני מקורות: מימון על ידי עיריית פתח תקווה והכנסות עצמיות. 

בהתאם למאזן  2016 – 2015להלן טבלה המפרטת את הכנסות המתנ"ס ממקורות הפעילות השונים בשנים 

 הבוחן של המתנ"ס:

אחוז מכלל  2015  
אחוז מכלל  2016 ההכנסות

 ההכנסות

 52% 990,171 43% 790,577 חוגים

 5% 89,272 4% 69,492 מועדון גמלאים

 3% 66,950 2% 28,300 השכרת חדרים
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אחוז מכלל  2015  
אחוז מכלל  2016 ההכנסות

 ההכנסות

 3% 56,043 6% 105,822 מכירת כרטיסים

 13% 250,444 13% 248,511 קייטנות

 24% 466,011 33% 601,140 צהרון

  1,918,831  1,843,842 סה"כ

 הכנסות מהשכרת חדרים 4.4

באמצעות השכרת חדרים ואולמות בשעות הערב המאוחרות  בהן מתנ"ס יכול לייצר הכנסות הינה אחת הדרכים

 לצרכי כנסים והרצאות.בהן אין פעילות לגורמים פרטיים לאירועים קטנים וכן לגורמים מסחריים 

מהכנסותיו העצמיות של המתנ"ס. להלן נתוני הכנסות  3%עד  2%-כאמור, השכרת החדרים אחראית לכ

 :2013-2016המתנ"ס מהשכרת חדרים בשנים 

הכנסות מהשכרת  שנה
 חדרים

2015 28,300 

2016 66,950 

 להלן מחירון השכרת החדרים של המתנ"ס כפי שהועבר לביקורת:

  

 19:00-23:00 ערב  19:30 - 16:30אחה"צ 

 רב פעמי חד פעמי רב פעמי חד פעמי

 400 500 300 400 כיתה מבנה גדול

 1,000 1,500 500 600 אולם מבנה גדול

 500 600 400 500 סטודיו מבנה גדול

 600 800 450 550 כיתה מבנה חדש

 500 600 400 500 סטודיו מבנה חדש

המתנ"ס מחתים את הגורמים המבקשים להשכיר חדרים על נוסח הסכם קבוע אשר ממלאים על גביו את פרטי 

הגורם המשכיר ואת פרטי הפעילות הספציפית ועלותה. ההסכם מגדיר את השוכרים כ"ברי רשות". "בר רשות" 

 מקנהאשר  זכות .הבעלים התנגדות ללא בפועל בקרקע המחזיק אדם של מעמדזהו מונח משפטי המתאר  –

 .בקרקע ממש זכות יוצרת לא כלל בדרך אך, גבול השגת של טענה נגד הגנה

 איש: 180המתנ"ס מפרסם בחוברת הפעילויות שלו את האולם הגדול אשר מאכלס עד 
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רוב השכרות החדרים, נעשות באורח חד פעמי לצורך קיום אירועים קטנים כגון ימי הולדת, או להרצאות. בנוסף 

חדרים, שלוש פעמים בשבוע לפעילות של  2015להשכרות החד פעמיות משכיר המתנ"ס החל מחודש אוקטובר 

 קבוצות הרזיה של חלי ממן. 

 ממצאי הביקורת:

מהשכרת החדרים במתנ"ס מבוססים על תחשיב שערכה הביקורת בהתאם הנתונים בדבר סכומי ההכנסות  .1

 21005070לחוזי ההשכרה שהועברו לעיונה. הסכומים המופיעים בכרטיס הנהלת החשבונות שמספרו 

שימוש באולם/כ.ספורט כוללים הן את הכנסות המתנ"ס ממכירת כרטיסים לאירועים והן מהשכרת 

 חדרים. 

 המתנ"ס אינו מפורסם בחוברת הפעילויות או באתר המתנ"ס.מחירון השכרת החדרים של  .2

תעריפי מחירון השכרת החדרים של המתנ"ס נקבע על ידי מנהלת המתנ"ס בלבד ולא כחלק ממדיניות  .3

 תעריפי השכרת עירונית או של מקפ"ת. 

 במסגרת התעריפים הקבועים הגדרה לתעריפי השכרת חדרים במתנ"ס בשעות הבוקר )אף שמבדיקת אין .4

 לפעילות גם בבוקר(.  2015הביקורת נמצא כי המתנ"ס הושכר במהלך שנת 

 מבדיקת ההסכם המשמש את המתנ"ס להשכרת חדרים נמצא כי, ההסכם: .5

  אינו מפרט את מטרת ההשכרה, כלומר אין על גבי ההסכם תיעוד בדבר מהות האירוע לשמו הושכר האולם

 )כגון: מסיבת יום הולדת, כנס מקצועי וכו'(. 

 מספר תעודת זהות או ח.פ והמתנ"ס אינו  -ינו כולל פרטים מלאים של הגורם מולו מתקשרים בהסכם א

 מצלם תעודת זהות של החותם על ההסכם.

  מצהיר כי האחריות לנזקים שיגרמו היא על "בר הרשות", אולם אינו דורש בטוחה להבטחת כיסוי נזקים

 למבנה המתנ"ס או לציוד.  םככל שעלולים להיגר

  .מחייב את "בר הרשות" בהסדרת ביטוח, אולם אינו דורש לקבל העתק מהפוליסה 

 ת מתנוסס על החוזה, היא אינה מוזכרת כצד לחוזה וההתייחסות היא למתנ"ס או "אף שהלוגו של מקפ

 לעירייה. 

  .אין הבדל בין חוזה להשכרה לשימוש חד פעמי, לבין חוזה המיועד להשכרה לשימוש רב פעמי 

 ומצאה כי: 2015בדקה את הסכמי ההשכרה של המתנ"ס עם ברי הרשות לשנת  הביקורת .6

  הסכם ארוך טווח לשנה.  1-מהם לאירוע חד פעמי ו 17הסכמים מול ברי רשות,  18במהלך השנה נחתמו 

  .רק במקרה אחד הושכרה כיתה, בכל שאר המקרים הושכר האולם 

 .שלושה חוזים לא היו חתומים על ידי מנהלת המתנ"ס 

 .שלושה חוזים לא היו חתומים על ידי בר הרשות 

  .על גבי אחד מהחוזים לא צויין הסכום 

  .על גבי חלק מהחוזים צויין מס' הקבלה בגין התשלום )בהערה בכתב יד( ולחלקם צורף העתק הקבלה 
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נמסר לביקורת כי אולם המתנ"ס משמש בימי שבתות וחגים כבית כנסת . כמו כן, מוקצה חדר במתנ"ס  .7

המשמש את אותם מתפללים במהלך השבוע ובו גם מאוחסן כל הציוד המשמש למטרה זו. זאת ללא קיומו 

 .המתנה את השימוש, בהתאם למכרז השכרת מבני ציבור מתאים של הסכם שכירות

 אין תיעוד מסודר לשימוש הנעשה בחדרי המתנ"ס השונים בכל זמן נתון.  .8

 המלצות:

 ינוהל רישום נפרד בהנהלת החשבונות בנוגע להכנסות מהשכרת חדרים במתנ"ס.  הביקורת ממליצה כי .1

הביקורת ממליצה כי במסגרת הפרסומים בחוברת הפעילות של המתנ"ס יפורסם גם מחירון השכרת  .2

 החדרים של המתנ"ס. 

בהן מומלץ כי תקבע מדיניות אשר תעוגן בנוהל עבודה מסודר בדבר השכרת חדרים במתנ"ס, מהן השעות  .3

ניתן להשכיר חדרים, מי הגורם המאשר את ההשכרה, מדיניות בדבר השכרה לפעילויות בשעות הבוקר 

 וכדומה.

 מומלץ כי תקבע מדיניות תעריפי השכרה של חדרים במתנ"ס אשר תאושר על ידי העירייה או מקפ"ת.  .4

שפטית במקפ"ת שכרת החדרים של המתנ"ס יועבר לבחינה של המחלקה המההביקורת ממליצה כי חוזה  .5

ובעירייה וכי יגובשו שני נוסחים מעודכנים האחד אשר מיועד להשכרה חד פעמית והאחד אשר מיועד 

 להתקשרות ארוכת טווח )כמו ההתקשרות עם חלי ממן(. 

תנאי  את אשר יפרט ,לאחר התייעצות עם אגף נכסי העירייה מתאים שכירות הסכם על לחתוםיש  .6

 .לנושא העלויות , נזקים אפשריים וביטוח צד ג סותהתייחלרבות , במושכר השימוש

 תגובת מקפ"ת: 

 חדרים.  להשכרת נפרדת קבוצה ייפתח: 1המלצה 

 חדרים. השכרת נוהל ייבנה: 4-2המלצות 

 .ת"מקפ של המשפטי היועץ י"ע שאושר השכרה חוזה קיים: 5המלצה 

 חוגים 4.5

ביום  כאשר רוב החוגים מתקיימים ,כאמור מהפעלת חוגים לקבוצות לפי גיל נתמכת המתנ"ס הכנסותליבת 

  דקות. 90 -דקות ל 45לפרק זמן של בין  יםושעה קבוע

הביקורת בדקה מדגם של חמישה חוגים אשר מספר המשתתפים בהם מהווה כרבע ממשתתפי החוגי במתנ"ס, 

ההכנסות וההוצאות בגין הפעלת החוגים ואחוז ובחנה את היקפי פעילותם במונחי מספר המשתתפים בחוגים, 

 הרווח הנותר בידי המתנ"ס בגין הפעלת החוג.

 יצויין כי הנתונים הכספיים לקוחים מהמאזנים ואילו הנתון בדבר מספר המשתתפים לקוחים ממערכת חוגים:
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 להלן הנתונים לשנת הפעילות תשע"ה:

 (ה)תשע" 2015– 2014  

מס  סוג פעילות
 משתתפים

הכנסה 
ממוצעת 
 למשתתף

 רווח הוצאה הכנסה
רווח 

כאחוז 
 מההכנסה 

 40% 75,877 112,879 188,756 1,851 102 ג'ודו

 44% 15,237 19,477 34,714 1,240 28 ציור ופיסול

 24% 39,953 125,411 165,364 1,969 84 תיאטרון קהילתי

 50% 13,573 13,341 26,914 868 31 ריתמוסיקה

 46% 10,858 12,704 23,562 873 27 א'הכנה לכתה 

 

 להלן הנתונים לשנת הפעילות תשע"ו:

 (ו)תשע" 2015-2016  

מס  סוג פעילות
 משתתפים

הכנסה 
ממוצעת 
 למשתתף

 רווח הוצאה הכנסה
רווח 

כאחוז 
 מההכנסה 

 42% 88,581 123,202 211,783 1,421 149 ג'ודו

 50% 13,781 13,706 27,487 1,249 22 ציור ופיסול

 37% 65,731 110,376 176,107 1,744 101 תיאטרון קהילתי

 50% 13,573 13,341 26,914 961 28 ריתמוסיקה

 54% 9,320 7,786 17,106 1,069 16 הכנה לכתה א'

 נבדק ונמצא תקין

  ושלושה מהחוגים 40%מבדיקת הביקורת כי מרבית החוגים מותירים בידי המתנ"ס שיעור רווח של מעל .

 אף רשמו גידול במספר המשתתפים. 

  .ארבעה מחמשת החוגים שנבדקו על ידי הביקורת הציגו שיעור רווחיות גבוה יותר בשנת תשע"ו 

 מועדון גמלאים 4.6

 בהתאם למאזן הבוחן: 2016-ו 2015 להלן נתוני פעילות מועדון הגמלאים בשנים

 2016 2015 סעיף

 89,272 69,492 הכנסות 

 24,655 7,986 הוצאות תפעול

 136,705 137,801 הוצאות שכר

 (72,088) (76,295) יתרת רווח/)הפסד(

 תחום הגמלאים במתנ"ס מתופעל באמצעות רכזת גמלאים המועסקת בחצי משרה. 

כאשר יש תוכנית פעילות המשתנה מדי חודש. יש חדר במתנ"ס  12:30 – 8:30ה' בשעות -המועדון פועל בימים א'

 המשמש באופן קבוע לפעילות המועדון. 
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בנוסף מארגן המתנ"ס חוגים לגמלאים, טיולים, נופשונים, הרצאות וכדומה. פעילויות אלו כרוכות בתשלום 

 זכאים להנחה בגין הפעילויות הנוספות. נוסף כאשר חברי מועדון הגמלאים 

חברי מועדון  102חברי מועדון ובשנת תשע"ו  64על פי "דוח משתתפים בקבוצות" היו בשנת הפעילות תשע"ה 

 רשומים. 

 על פי הנמסר לביקורת מדריכי החוגים המיועדים לגימלאים מקבלים שכר שעתי ולא כאחוז מהפדיון. 

 ממצאי הביקורת:

ממאזן הבוחן של המתנ"ס לא ניתן לדעת כמה מתוך ההכנסות נובעות מדמי חבר כיוון שלא מוקצה כרטיס  .1

 הכנסות ייעודי לדמי חבר. 

מההוצאות הן בגין שכר. יצוין כי  90%-מבחינת הוצאות המתנ"ס עבור הפעלת מועדון גמלאים נמצא כי כ .2

עוד יצויין כי המועדון  מועדון הגמלאים. עלות השכר גבוהה אף מסך ההכנסות של המתנ"ס מפעילויות

 כמעט אינו מוציא הוצאות בגין פעילויות עבור הגמלאים החברים במועדון. 

ההנחה לה זכאים חברי המועדון בגין הפעילויות השונות אינה קבועה ואינה מפורסמת בחוברת הפעילות  .3

 של המתנ"ס. 

 חבר המעיד כי הם חברי מועדון . בעת הרישום כחבר מועדון הגמלאים אינם מקבלים כרטיס .4

 לא נערכת בדיקה שמית של הנוכחים בפעילויות המועדון היומיומיות.  .5

 לא נערך על ידי המתנ"ס סקר צרכים או משוב בקרב הגמלאים הלוקחים חלק בפעילויות המועדון.  .6

 המלצות:

 הביקורת ממליצה כי יוקצה סעיף ייעודי להכנסות מדמי החבר בכרטסת הנהלת החשבונות של המתנ"ס.  .1

פעילות המועדון תוסדר כך שחבר מועדון יקבל כרטיס חבר וגובה ההנחות שיקבל  הביקורת ממליצה כי .2

 קבוע וידוע מראש.  בגין הפעילויות השונות במהלך השנה יהיה

הנוכחים בכל יום לשם תיעוד ובקרה וכן לשם קבלת תמונה של כמות  מומלץ כי ייערך רישום של  .3

 המשתתפים בכל יום ולצרכי בניית תוכניות לפעילויות עתידיות. 

 : הערת הביקורת

 פעילות מועדון גמלאים הינה לרווחת התושבים וידוע שהינה פעילות שאינה רווחית הממומנת ע"י הרשות.

 תגובת מקפ"ת: 

 מועדון כחבר רישום .מופרד בסעיף במאזן ומופיעים נפרדת בקבוצה רשומים חבר דמי הכנסות: 2-1המלצות 

 .ההרשמה במעמד לגמלאים המוסברת לחוגים מראש ידועה הנחה מקנה

 צהרון 4.7

-בכיתות א' ד'. הפעילות מתקיימת מדי יום )א'חינוכית לילדים המתנ"ס מפעיל צהרון שהוא מסגרת משלימה 

הפעילות הפורמליות במסגרת החינוכית, ומטרתן לשמש מסגרת לילדים שהוריהם עובדים לאחר שעות  ה'(

 מספר שעות. בצהרונים ניתנת ארוחת צהריים חמה ומתקיימות פעילויות העשרה למשך . במשרה מלאה
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 על פי מאזן הבוחן של המתנ"ס: 2015-2016להלן נתוני הפעילות של הצהרון בשנים 

 2016 2015 סעיף

 466,011 601,140 הכנסות 

 408,395 422,747 הוצאות

 57,616 178,393 יתרת רווח/)הפסד(

 להלן פירוט הוצאות המתנ"ס בגין הפעלת הצהרון:

 2016 2015 סעיף
 152,139 209,162 שכר

 96,542 74,747 תפעול
 44,422 112,030 הזנה 

 25,589 26,809 הסעות
 89,711   העברת יתרות

 408,403 422,748 סה"כ 

ילדים  81ילדים רשומים בצהרון, ובשנת תשע"ו  71על פי "דוח משתתפים בקבוצות" היו בשנת הפעילות תשע"ה 

  רשומים בצהרון.

 ממצאי הביקורת:

 40% -מבדיקת הביקורת עולה כי עלויות ההזנה של הצהרון קטנו ביותר ממחצית בשנת תשע"ו )היוו כ .1

 במהלך שנה זו.  % 14-אף שמספר המשתתפים גדל בכ הקודמת(מההוצאות שהיו בשנה 

במהלך שנה"ל תשע"ז מופעל בבית הספר שיפר צהרון על ידי גורם פרטי המשכיר מהעירייה את השימוש  .2

במבנה בית הספר. פעילות הצהרון הנ"ל מתחרה באופן ישיר בפעילות הצהרון המופעל על ידי המתנ"ס. ניתן 

הכנסות של המתנ"ס כי הפעלת הצהרון המתחרה נגסה משמעותית בפעילות לראות מהירידה בהיקף ה

 הצהרון המופעל על ידי המתנ"ס. 

 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי העירייה תבחן את נאותות ההתקשרות עם הגורם הפרטי המתחרה בצהרון הממומן על 

  ידה.

 קייטנות קיץ 4.8

להלן נתוני ההכנסות וההוצאות של מתנ"ס נפלאות מקיים קייטנות במהלך חופשת הקיץ בשני מחזורים. 

 בהתאם למאזן הבוחן של המתנ"ס: 2015-2016המתנ"ס בגין הפעלת קייטנות בשנים 

  2015 2016 

 271 267 מס' משתתפים

 44,343 39,313 הוצאות שכר

 117,553 124,374 הוצאות תפעול

 250,444 248,511 הכנסות

 88,548 84,824 רווח / )הפסד(
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משרתות מטרה חברתית אף מייטנות מהכנסות המתנ"ס העצמיות והק 13% -מהווה כהפעלת קייטנת קיץ 

  ווקית לעידוד הילדים להצטרף לפעילויות המתנ"ס.יוש

. ובדקה 8.8.16 – 3.7.16הביקורת קיבלה לידיה את תיק קייטנות הקיץ שהופעלו על ידי המתנ"ס בתאריכים 

 קיומם של כל האישורים הנדרשים. 

 ממצאי הביקורת:

מבדיקת הביקורת עולה כי המתנ"ס הגיש את כל המסמכים הנדרשים עבור שתי קייטנות הקיץ במאוחד,  .1

 .21.7.16 – 3.7.16אולם אישור משרד החינוך ניתן רק לקיום הקייטנה הראשונה בתאריכים 

 :ההמלצ

  הביקורת ממליצה כי המתנ"ס יקפיד על קבלת אישור לכל קייטנה בנפרד.

 אירועים 4.9

המתנ"ס מקיים שורה של אירועים מדי שנה הכוללים מסיבות בחגים, הרצאות וכדומה, אשר עבור ההשתתפות 

 בהם גובים דמי כניסה. 

 ת על פנקסי שוברים אשר משמשים לאירועים הנ"ל. "מנהלת המתנ"ס חותמת מול מקפ

 ממצאי הביקורת:

מבדיקת הביקורת עולה כי מספר האירועים בגינם נמכרים כרטיסים אשר מקיים המתנ"ס במהלך השנה  .1

. לא ניתן היה לאמוד במדויק את מספר האירועים כיוון שהרישומים אינם אחידים ואינם 25-עומד על כ

 וכדומה. כוללים את שם האירוע והתאריך בו התקיים. כך למשל מצויין "הרצאה לגמלאים" ללא פירוט 

מבדיקת דוח הקבלות המתייחסות לאירועים עולה כי רוב האירועים בתשלום מיועדים לגמלאים או  .2

 מבוגרים. 

 :ההמלצ

 הביקורת ממליצה כי לכל אירוע ייקבע שם ותאריך אשר ישמשו לצורך מעקב ובקרה אחר פנקסי הקבלות. 

 רכש והוצאות תפעול  5

 מחלקת של –" חדש ספק" טופס למלא המזכירות נדרשת החשבונות הנהלת במערכת חדש ספק לפתוח מנת על

 .תקווה פתח בעיריית החשבונות הנהלת

 בהתאם למאזן הבוחן של המתנ"ס: 2015-2016להלן נתוני הוצאות התפעול המתנ"ס בשנים 

  2015 2016 

 4,656 7,893 השתלמות צוות

 5,250   אבטחה

 3,262 8,632 טלפון

 12,403 14,663 פרסום

 428   מחשב

 115,863 120,867 אחזקת בית 

 78,230 100,015 תקורה

 220,092 252,070 סה"כ
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 ממצאי הביקורת:

ספקים, והרכישות בוצעו  עם להתקשרויות בנוגע ברורות הנחיות ללא ס"המתנ פעל 2016 שנת לאמצע עד .1

 בהתאם לצורך מול הספקים עימם בחר המתנ"ס לעבוד בכל תחום. 

ת, טופס "כאמור אף שהנהלת החשבונות של המתנ"ס נעשית על ידי מחלקת הנהלת החשבונות של מקפ .2

פתיחת ספק חדש עבור המתנ"ס, טופס אותו נדרש הספק למלא, ואשר כולל תצהיר עליו מוחתם בא כח 

הספק, הוא טופס של מחלקת הנהלת החשבונות בעירייה אשר מקשר את הספק מול עיריית פתח תקווה 

 ת. "לא מול מקפו

 המלצות:

יוסדרו נהלי עבודה המגדירים כיצד יש לשייך כל הוצאה בתחילת כל שנה וכי אלו  הביקורת ממליצה כי .1

 יועברו בצורה מסודרת למזכירת המתנ"ס. 

מומלץ כי הטפסים בהם עושה המתנ"ס שימוש לצרכי התקשרויות מול גורמים חיצוניים יוסדרו כך  .2

 שיגדירו התקשרות מול מקפ"ת ולא ישירות מול העירייה. 

 נוכחות ושכר 6

מעובדי המתנ"ס בחודשים אוקטובר ודצמבר  11הביקורת בדקה מדגם של דיווחי הנוכחות ותלושי השכר של 

 , ובדקה:2016

 נאותות תשלומי השכר בהתאם לדיווחי הנוכחות. כולל:את  .1

o  ניכוי ימי מחלה 

o ניכוי ימי חופשה 

o צבירה מקסימלית של ימי חופשה 

 ת בנוגע לדיווחי הנוכחות ובכללה:"עמידה בהוראות קובץ נהלי מקפ .2

o ,בדיקת החתמות ידניות 

o ,בדיקת דיווחים בגין שעות נוספות 

o  .דיווח בהתאם לשעות התקן המוגדרות 

 מצאי הביקורת:מ

הביקורת תציין כי בבקשה לערוך מדגם של הדיווחים לא נמצאו כל דיווחי הנוכחות של כל העובדים בגינם  .1

עוד יצויין כי דיווחי הנוכחות של כל עובדי המנהלה ובהם  הופק תלוש משכורת אצל רכזת השכר במקפ"ת.

 הרכזות ואב הבית לא נמצאו ולכן לא ניתן היה לבדוק נאותות דיווחי הנוכחות והשכר של סגל המתנ"ס. 

 על חלק מדוחות הנוכחות נמצאה חתימתה של מזכירת המתנ"ס ולא של מנהלת המתנ"ס כנדרש.  .2

 ת על ידי העובדים וללא שבוצעו החתמות כלל. חלק מדוחות הנוכחות ממולאים ידני .3

 מבדיקת הביקורת נמצא כי חלק מהעובדים אינם מחתימים נוכחות באופן מלא כנדרש: .4
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 חודש ת"ז
לא 

הוחתמה 
 כניסה

לא הוחתמה 
 יציאה

ימים בהם לא 
הוחתמה גם כניסה 

 וגם יציאה 

סה"כ ימי 
 עבודה בחודש

 2 2 2 2 אוקטובר 1

 8   2 אוקטובר 2

 5 1 4 1 אוקטובר 3

 12   4 אוקטובר 4

 5  3  אוקטובר 5

 2 2 2 2 אוקטובר 6

 4 4 4 4 דצמבר 7

 8 2 6 4 דצמבר 8

 9  3  דצמבר 9

 4 1 1 2 דצמבר 10

  העובדים שדיווחיהם נבדקו לא החתימו נוכחות באופן מלא.  11מתוך  8מהטבלה לעיל עולה כי 

 3  וקיבלו שכר באופן מלא במהלך חודש העבודהמהעובדים לא החתימו נוכחות כלל . 

 המלצות:

 דיווחי הנוכחות המקוריים החתומים יישמרו בצורה מסודרת עבור כל העובדים. הביקורת ממליצה כי .1

  ."סע"י מנהלת המתנ יאושרו לשכרדוחות הנוכחות יש להקפיד כי  .2

 באופן עקבי.יש להקפיד על החתמת נוכחות  .3
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 מועדון גולה

 רקע כללי 1

"( הוא מועדון המיועד בעיקר לצעירים בני האוכלוסייה הציונית דתית. המועדון המועדוןמועדון גולה )להלן: "

 פתח תקווה.  28ממוקם ברחוב שמואל הנגיד 

+. במתחם הגולה יש במה 21באתר האינטרנט של מקפ"ת מתואר המועדון כ "מתחם ייחודי לתרבות ופנאי לבני 

גלריה מתחלפת, פינות ישיבה, ספריה קטנה וכן בר קפה. כמו כן מתקיימות דרך  להופעות, הצגות ואירועים,

 קבע הופעות חיות ומקוריות, הצגות תיאטרון". 

  .2011ספטמבר המועדון החל בפעילות בחודש 

 ממצאי הביקורת:

 המועדון הוקם בלא שהתקבלה החלטת מועצה מסודרת בדבר הקמתו וייעודו.  .1

ת המסדיר את מטרות המקום, אופן ניהולו, הקהל "מקפבין העירייה להמועדון הוקם בלא שנחתם חוזה  .2

הביקורת תציין כי לחלוטין לא ברור מדוע נבחרה מקפ"ת לנהל את אותו אמור המועדון לשרת וכדומה. 

 המועדון, שאינו מתנ"ס ואינו מרכז ספורט. 

, מטרת המועדון הינה לקדם אמנים צעירים מקרב הציונות על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל המועדון .3

 הדתית וכן שיהיה מקום לצעירים הדתיים בפתח תקווה לבלות. 

 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי העירייה תבחן את אופן הפעלת המועדון במתכונתו הנוכחית ע"י מקפ"ת ויוגדרו מטרות 

הפעלתו צופה פני עתיד, תוך בחינת האופן בו הפעלת המועדון תשרת באופן מיטבי בראש ובראשונה את תושבי 

 העיר עצמה ואת המטרות כפי שיוגדרו. 

 תגובת מקפ"ת: 

 מקום ויצירת, העיר תושבי לרווחת וצעירה יהודית תרבות קידום - המתחם מטרת את לדייק מנת על: 3ממצא 

 צויינה כבר זו מטרה כי לראות ניתן. אותו הפוקדת לאוכלוסייה כיס לכל השווה ובעלות שונה, איכותי בילוי

 הדתי לציבור מציע תקווה בפתח חדש בילוי מתחם" -המשנה כותרת עם, 2011 בשנת המקום על הנערכה בכתבה

 -המלאה לכתבה קישור ב"מצ" תרבות והופעות אוכל עם מקום, ואלכוהול עשן במקום: לפאבים אלטרנטיבה

4122009,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 תקציב 2

ת "למקפה מנוהל כולו על ידי מקפ"ת. ההכנסות כוללות את המימון המועבר על ידי העיריי המועדוןתקציב 

ההוצאות הן ברובן עבור שכר וחלקן עבור תפעול  ועדון ומההכנסות שהמועדון מייצר בעצמו. עבור ניהול המ

 המועדון. שוטף של 

, קרי, סגור כמשק מתנהל המועדון( יהודה מאור מלבד) ת"מקפ ידי על המנוהלים האחרים סים"מהמתנ בשונה

 .התקציב שנת בסוף ספציפית לו משויכות צובר שהוא החובה או הזכות יתרות
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 ת:"כפי שמופיעים בספרי מקפ 2015-2016להלן נתוני מאזן הבוחן של המועדון באש"ח לשנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להלן נתוני תקציב העירייה למועדון לאורך השנים באש"ח:

 תקציב שנה

2011 250 

2012 500 

2013 450 

2014 550 

2015 650 

2016 750 

 3,150 סה"כ

 ממצאי הביקורת:

, קיים תיעוד לפעילות זו בהנהלת החשבונות 2011כבר בשנת כאמור, אף שפעילותו של מועדון הגולה החלה  .1

 . 2012של מקפ"ת רק החל משנת 

מאוזן וגורר אינו  , המועדון3, ומתחילת הפעילות גדל פי ידי העירייה גדל מדי שנהאף שתקצוב המועדון על  .2

 .יתרות גרעון משנה לשנה

כרטיסים  מאזן הבוחן של המועדון הרי שלא נכללות בו כלל הכנסות המועדון ממכירת מנתוניכפי שעולה  .3

ל ידי הנהלת החשבונות של להופעות המתקיימות בו. על פי הנמסר לביקורת ע"י מנהל הגולה, התקבלה ע

מקפ"ת בשנים עברו, החלטה לפיה מכירת הכרטיסים תעשה על ידי חברה חיצונית. בהמשך, הוחלט כי גם 

התשלומים לאומנים יבוצעו באמצעותה. כלומר, כל ההתנהלות הכספית מבוצעת באמצעות חברת הכרטוס 

הפסד בגין ההופעות, מלבד היותו בלתי ולא באמצעות הגולה. אי רישום ההכנסות, ההוצאות והרווח או ה

ת אחר התנהלות "חוקי וכמובן מנוגד לכללי מנהל תקין, אינו מאפשר בקרה אמיתית ונאותה של מקפ

המועדון. עם זאת, על פי הנתונים שהועברו לביקורת, עולה כי רוב ההכנסות ממכירת כרטיסים, , משמשות 

מצטבר השפעה מהותית על תוצאות הרווח וההפסד של לתשלום לאומנים ולכן אין להכנסות ולהוצאות ב

 המועדון )ראה הרחבה בנושא בהמשך הדוח(. 

 2015 2016 

 הכנסות הוצאות   הכנסות הוצאות    

   226   167 העברת גרעון שנה קודמת  

 775   650   הקצבת עירייה  

   12 1 9 הוצאות הנהלה וכלליות  

   24 1 38 ת "דמי ניהול מקפ 

   401   371 שכר

   66 12 118 אירועים 

   132   120 פרסום

 174 118 90 86 מזנון

 35   27   השכרת חדרים

   69   98 תפעול ואחזקה

 סה"כ  
1,007 781 1,048 984 

-226 -64 
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 המלצות:

הביקורת ממליצה כי מקפ"ת תפעל באופן מיידי לרישום מלא ונאות של כלל פעילות המועדון, על מנת  .1

 לשקף באופן נאות את פעילותו.

הביקורת ממליצה כי המועדון יקבל ליווי וסיוע צמודים של הנהלת החשבונות של מקפ"ת בכל הנוגע לאופן  .2

 ההתנהלות החשבונאית וניצול התקציב. 

הביקורת ממליצה כי אופן תקצובו של המועדון על ידי העירייה ייבחן בשונה מהאופן שבו נבחן תקצובם  .3

 יותר לפעילות של היכל תרבות משל מתנ"ס המקיים חוגים.  של המתנ"סים, כיוון שאופי פעילותו דומה

 הערת הביקורת:
הביקורת סבורה כי יש הצדקה להתנהלות באופן שונה וכי ראוי שתקציב המועדון ינוהל כמשק סגור בגלל 

 אופי פעילות השונה משל המתנ"סים. 

 תגובת מקפ"ת: 

 .ת"מקפ במטה נרשמה הגולה פעילות 2011 : בשנת1ממצא 

 .תימשך והמגמה שח 160,000ב הגירעון הוקטן 2016 בשנת. בגולה התייעלות במגמת אנחנו :2ממצא 

 .הגולה צוות באמצעות תיעשה כרטיסים מכירת. יתוקן : הנושא3ממצא 

 .פיהם על ויפעל הביקורת ההמלצות כל את מקבל המבוקר :21+המלצה 

 

 מבנה ארגוני 3

רק מנהל המועדון מועסק כעובד חודשי קבוע, כל המועדון מנוהל על ידי מקפ"ת וכל עובדיו הם עובדי מקפ"ת. 

 עובדים יומיים. הינםשאר העובדים במועדון 

 . 2011משנת  ממועד פתיחתו דהיינו,היחידי אשר מועסק במועדון מנהל המועדון הוא 

 .   2015-2016. כל שאר העובדים החלו העסקתם בשנים 2012ישנם שני עובדים יומיים אשר החלו לעבוד בשנת 

  אש"ח. 365 -הסתכמו עלויות השכר של המועדון בסך של כ 2015בשנת 

 אש"ח.  401 -הסתכמו עלויות השכר של המועדון בסך של כ 2016בשנת 
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 להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של המועדון )בלי התייחסות להיקפי המשרות(: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את תפקיד המזכירה ממלאת בת שירות לאומי, אשר שכרה אינו נכלל בהוצאות המועדון.*

 ממצאי הביקורת.ראה  –** אינו עובד מקפ"ת 

הוצאות השכר של המועדון אינן כוללות שכר בגין שכר של עובדים המועסקים במתכונת של קבלנים פרטיים 

 אש"ח נוספים בשנה, כדלקמן: 50-והמסתכמות בכ

 עלויות שירותי ההגברה והסאונד, שירותים אשר נדרשים כמעט בכל אירוע,  משולמות   - הגברה וסאונד

 . ₪ 19,019בסך של  2016לקבלנים חיצוניים והסתכמו בשנת 

  אש"ח בשנה.  25 -בסך של כ חיצוני ומסתכמותעלויות הניקיון של המקום המשולמות לקבלן ניקיון   -ניקיון 

 עליות צילום ההופעות הנערכות בגולה משולמות לצלם המועסק כפרילנסר והסתכמו  - צילום אירועים

  ש"ח. 5,950בסך של  2016בשנת 

 כאמור, המזכירה היא בת שירות אשר שכרה אינו משולם על ידי מקפ"ת.  - מזכירה 

מכלל  50%-ומהוות בפועל כ 2016אש"ח בשנת  460 -בסה"כ נאמדות הוצאות השכר של המועדון בסך של כ

 הוצאות הפעלת המועדון. 

 ממצאי הביקורת:

"מנהל האירועים הפרטיים" אינו עובד מקפ"ת והוא למעשה גורם פרטי המפיק אירועים פרטיים )ראה  .1

 הרחבה בנושא בפרק "אירועים פרטיים(. 

ילום האירועים יצויין כי התשלום בגין צילום האירועים נרשם תחת שני כרטיסי הוצאות שונים לגבי צ .2

בהנהלת החשבונות של מקפ"ת: "אירועים גולה" הכולל גם תשלומים לאומנים המופיעים במקום,  ו"צילום 

 גולה", אף שמדובר באותה צלמת בכולם. 

, ללא כל ניסיון רלוונטי באותה תקופה ובלא 23בהיותו בן  2011מנהל המועדון נבחר לתפקיד בשנת  .3

 שהתקיים הליך מכרזי כנדרש.

 נהל המועדוןמ

 

 מזכירה*

אירועים  
פרטיים

מנהל •
אירועים  

**פרטיים

בר/מזנון

מנהל משמרת•
עובדים 10-כ•

שעתיים

הופעות

מנהלת  •
אומנותית

סאונד מן •
(פרילנסר)



157 
 

ות של מטה מקפ"ת בהליך הגיוס. רבבוצע ע"י מנהל המועדון וללא מעו 2016בינואר  תמנהלת אומנותי גיוס .4

 .בפועל התהחוזה עמה נחתם כחודש וחצי לאחר תחילת העסקכמו כן, 

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי רישום ההוצאות בכרטסת הנהלת החשבונות של המועדון ייעשה באופן מסודר  .1

 ואחיד תוך מיון לכרטיסי ההוצאות הרלוונטיים לכל הוצאה. 

 הביקורת ממליצה כי איוש תפקידי ניהול במקפ"ת יבוצע באמצעות הליכים מכרזיים מסודרים.  .2

 המועדון יבוצעו באמצעות מטה מקפ"ת.יש להקפיד כי הליכי הגיוס של עובדי  .3

 תגובת מקפ"ת: 

 :ייבחן1ממצא 

 : יתוקן1המלצה 

 .לנוהל בהתאם תפקידים לאיוש מכרזים מתקיימים 2017מ :32+המלצה 

 נהלים   4

, אחידה עבודה ליצירת נורמת פעילות ביצוע דרכי או/ו העבודה שיטת תיעוד הינה נהלים כתיבת מטרת

 לכלל משותפת שפה יוצרים הנהלים. אחריות וסמכות הגדרת לרבות, ופיקוח אכיפה, הדרכה המאפשרת

 .העבודה את שגרת ומתארים והעובדים המנהלים

אשר בחן "היבטים בפעילות החברה לתרבות פנאי וספורט  2013דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי בשנת 

י כל הפעילויות בהיכל התרבות ימופו וייקבעו בת ים בע"מ", קובע בנוגע להיכל התרבות בבת ים כי "מן הראוי כ

 נהלים מתאימים לקיומן". 

 ממצאי הביקורת:

 אין למועדון קובץ נהלים פנימי המסדיר את התנהלות המועדון על היבטיה השונים.  .1

 המלצות:

נהלי עבודה פנימיים אשר יסדירו בין היתר את התחומים  המועדוןהביקורת ממליצה כי יוכנו על ידי  .1

 הבאים:

 הכולל הגדרה לאירוע, תהליכי ההכנה לקיומו של אירוע, מצבת כח אדם נדרשת, מתי יוזמן  – נוהל אירוע

 צלם, נהלי כניסה למקום ובדיקת כרטיסים, תהליך סגירת אירוע  וכדומה.

 ופעל המזנון, מצבת כח האדם הדרושה לתפעולו כנגזרת הכולל הגדרות מתי י – /ברנוהל תפעול המזנון

 תהליכי העבודה במזנון והוראות בטיחות. וכנן, תמגודל האירוע המ

 נוהל המסדיר את הטיפול בקופה הרושמת, הפעלתה, השימוש בה על ידי העובדים  – נוהל קופה רושמת

 השונים, סגירת הקופה והטיפול בשוברי כרטיסי האשראי והמזומן. 

 המסדיר מהו תקציב הקופה הקטנה, כיצד ינוהל, לאילו מטרות ישמש וכדומה.  – הל קופה קטנהנו 

 נוהל המסדיר את אופן ההתקשרות עם אומנים, כולל החוזה עליו יש לחתום,  – נוהל התקשרות עם אומנים

 תעריפי הכרטיסים וכו'. 
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 תוכנית אחזקה שוטפת או תהיה עבורן בגולה ישנן מערכות מורכבות ויקרות אשר ראוי כי  – נוהל תחזוקה

 מונעת. 

  למשל בעת פירוק והרכבה של תפאורה ומערכות הגברה וכדומה. –נוהל בטיחות 

 המסדיר את תהליך השכרת האולם לאירועים, השירותים המוצעים ע"י המקום  המתחם נוהל השכרת

במקום במהלך אירוע פרטי לגורם המשכיר, תעריפי השכרה ושירותים, מס' העובדים הנדרשים להיות 

 וכיו"ב.

 תגובת מקפ"ת: 

 .גולה לרבות, ת"למקפ נהלים ספר  נכתב אלו בימים:  1המלצה 

 מבנה ורישיון 5

כאשר הקומה התחתונה משמשת  קומות, 2במבנה בן פועל בפתח תקווה  7מועדון הגולה ברח' שמואל הנגיד 

 מקומת הקרקע ויש מדרגות ומעלית המובילים לקומת הפעילות של המועדון.  הישנה כניס לשני גנים עירוניים,

 קומת הפעילות כוללת אולם הופעות רחב ובו מזנון/בר, מטבח, חדרי שירותים ומשרד. 

המועדון מקיים כאמור, הופעות של אומנים ,במהלכן מופעל מזנון/בר המוכר מזון ומשקאות אלכוהוליים וכן 

 מוש לאירועים פרטיים. משכיר את האולם לשי

"(, נועד "להגן על כבודו חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת 

 מענה הולם לצרכיו המיוחדים". 

פיזית היא תנאי מוקדם לקיום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ולכן נקבע בחוק כי "מקום ציבורי נגישות 

 יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות".

חוק שיוויון זכויות מטיל חובה ישירה על הרשויות המקומיות להנגשת כל המקומות שבאחריות ובבעלות 

זמן קצוב. הנגישות הנדרשת היא לכל סוגי המוגבלות. הרשות וכן כל השירותים שהרשות מספקת, בתוך פרק 

 האחריות להנגשת מבני ציבור, מרחבים ציבוריים ומוסדות חינוך בשטחה המוניציפאלי חלה על העירייה.

 ממצאי הביקורת:

פועל המועדון ללא רישיון עסק וכפועל יוצא ללא רישיון למכירת משקאות  31.12.2014החל מיום  .1

 אלכוהוליים. 

סירבה לחדש  -ממכתב הסירוב לחידוש רישיון העסק עולה כי העירייה, אשר מממנת את הפעילות במקום   .2

 את רישיון העסק של המועדון בשל העובדה שאינו עומד בדרישות הנגישות במלואן. 

 חמור במיוחד שפעילות של העירייה עצמה )באמצעות מקפ"ת(  נעשית ללא רישיון.  .3

 :ההמלצ

מקפ"ת והעירייה יפעלו לאלתר להסדרת רישיון העסק למועדון כולל עמידה הביקורת ממליצה כי  .1

 בדרישות הנגישות. 
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 תגובת מקפ"ת: 

 .עסק רישיון לקבלת פועלת ת"מקפ  :1ממצא 

 הכנסות  עצמיות 6

 רקע 6.1

. במהלך שנות פעילותו של המועדון הושקעו סכומי כסף גדולים, 2011כאמור, המועדון החל פעילותו בשנת 

יוצר את המוניטין  מיתוג, על ידי העירייה במיתוג המקום ובקידומו, כמו גם בהפעלתו השוטפת. ₪במאות אלפי 

סק. השם "הגולה" מקושר כיום ובונה שם לע  ,של המוצרים או השירותים, ומקשר אותם לעסק טוב ואיכותי

 עם המועדון בפתח תקווה ויש לו מוניטין אשר ניתן להחשיבו כמותג. 

תרבות ישראלית )ע"ר("  –עמותה בשם "גולה  נוספים פרטיםהוקמה על ידי מנהל הגולה וגורמים  2014בשנת 

קמה וניהול של מרכזי "( עמותה אשר מטרתה המוצהרת הינה "ארגון אירועי תרבות, העמותת הגולה)להלן: "

 תרבות ופנאי, פעילויות תרבות ופנאי למעירים, חלוקת מלגות". 

)בנושא זה ראה הרחבה  התקשר המועדון בהסכם עם עמותת הגולה לניהול המופעים במועדון 25.4.2016ביום 

 . בפרק העוסק בהופעות(

הגולה ידי  עמותת הגולה )להלן: "נפתח מועדון הגולה בירושלים אשר מנוהל ומתופעל על  2017בחודש מרץ 

 "(.ירושלים

 ממצאי הביקורת:

הקמת עמותה אשר מטרות פעילותה זהות למטרותיו של המועדון ואשר נושאת את שמו יש בה כדי להטעות  .1

שם זהה לזה של את הציבור בדבר זהות בין העמותה למועדון. כך גם הקמת מועדון נוסף בירושלים הנושא 

 המועדון  

ידומו והעובדה כי של מנהל המועדון בעמותה, כמו גם מעורבותו הרבה בהקמת הגולה ירושלים וקחברותו  .2

ובפרסומיו כדי לקדם ולשווק את הגולה ירושלים  )גולה פ"ת( האינטרנט של המועדון נעשה שימוש באתר

ית בבני ובכספים הרבים שהושקעו בזה משום שימוש במשאבי העירייהיש  ,וההופעות המתקיימות בו

  המותג ללא שהתקבלה החלטה ע"י הגורמים המוסמכים לכך. 

 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי העירייה ומקפ"ת יפעלו לאלתר לרישום שמו המסחרי של המועדון וינקטו בפעולות להגן 

על השימוש בו, כולל בחינה בנוגע לשימוש בו על ידי עמותה חיצונית והמועדון בירושלים ובהתאם לבחון את 

 ההתקשרות עימם. 

  הערת הביקורת:

וייקט כגון מועדון הגולה אשר יושם בהצלחה על ידי עיריית פתח תקווה הביקורת תציין כי אין כל מניעה כי פר

יועתק על ידי רשויות אחרות לשיפור רווחת תושביהן. אולם, ראוי לציין בהקשר זה, כי, אף שהעירייה לא רשמה 

את השם "הגולה" כסימן מסחר, הרי השימוש בשם הפרויקט הן על ידי העמותה והן להקמת מועדון דומה 

 שלים מהווה שימוש ללא תמורה במותג אשר נבנה במימון עיריית פתח תקווה. בירו
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 תגובת מקפ"ת: 

 ועל מלאה בהתנדבות הינה הגולה בעמותת המתחם מנהל של ופעילותו חברותו: הגולה מנהל תגובת :1ממצא 

 התנדבות מגמות לעודד יש כי נראה. יהודית תרבות ולפתח לקדם מטרה מתוך זאת, הפרטיות שעותיו חשבון

 הזמני השימוש הופסק -במהלכו שהועלו והטענות הביקורת הליך בעקבות. אלו תופעות לבקר ולא, זה מסוג

 .האינטרנט באתר ניתן אשר

 : יטופל1המלצה 

 הופעות 6.2

ההופעות הנערכות במועדון על ידי אומנים מהוות את עיקר פעילותו. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות בגין 

 :2015-2016כרטיסים בשנים מכירת 

 2016 2015 סעיף נרשם ב: 

 0 12,784 הכנסות ממכירת כרטיסים  ספרי מקפ"ת

 204,610 180,140 הכנסות ממכירת כרטיסים  *טיקטליין

 174,397 0 הכנסות ממכירת כרטיסים  איוונטים

 379,007 192,924 סה"כ הכנסות ממכירת כרטיסים

 36,796 45,004 לאומניםתשלומים  ספרי מקפ"ת

 144,424 149,812 תשלומים לאומנים טיקטליין

 209,537 0 תשלומים לאומנים **עמותת הגולה

 390,757 194,816 סה"כ תשלומים לאומנים

 16,020   עמלות כרטוס  

 27,770- 1,892- יתרת רווח / )הפסד(
 
 לא כולל סכומי העמלות אשר נגבו בגין הכרטוס. *

 .2016תשלומים נוספים לאומנים בגין שנת  2017ייתכן ובוצעו במהלך  2016**הביקורת בדקה רק נתוני 

על ידי חברת כרטוס חיצונית בשם "טיקטליין" )טיקטליין  2015מכירת הכרטיסים עבור המועדון בוצעה בשנת 

הוחלפה  2016הוא שם האתר באמצעותו נמכרים הכרטיסים, החברה המנהלת אותו נקראת קבוצת אות(.  בשנת 

 חברת הכרטוס בחברה הנקראת "איוונטים". 

החברה מוכרת את הכרטיסים, גובה ממקפ"ת עמלת  –בוצע באופן הבא תהליך העבודה מול חברת טיקטליין 

כרטוס ומוציאה בגינה חשבונית מס קבלה למקפ"ת. מתוך יתרת ההכנסות מועבר, בהתאם להנחיית מנהל 

 הגולה, בהעברה בנקאית, תשלום לאומן על ההופעה. היתרה נותרת בחשבון הבנק של טיקטליין. 

קשר מנהל הגולה בהסכם עם עמותת הגולה לפיו העמותה תנהל את מכירת הת 2016כאמור, בחודש אפריל 

הכרטיסים והתשלום לאומנים עבור המועדון. עמותת הגולה התקשרה לצורך הכרטוס עם חברת איוונטים אשר 

מוכרת עבורה את הכרטיסים, גובה פעם בחודש את כל העמלות מתוך הכספים שנגבו על ידה, ומעבירה את 

ים לחשבון הבנק של עמותת הגולה. העמותה משלמת לאומן בשיק או בהעברה בנקאית בהתאם הכספים הנותר

 להנחיות מנהל הגולה. 

גם חלק מהתשלומים לאומנים, בגין הופעות שכרטיסיהן נמכרו על ידי חברת  2016יצויין כי במהלך שנת 

 טיקטליין, בוצעו על ידי עמותת הגולה. 
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 ממצאי הביקורת:

כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל, )אשר אף אינם כוללים את ההוצאות בגין שכר עובדים, ניקיון, תחזוקה,  .1

 הגברה ופרסום(, פעילות ההופעות של המועדון גרעונית. 

הביקורת נמצא כי מרבית ההכנסות ממכירת כרטיסים להופעות המתקיימות במועדון, העמלות  מבדיקת .2

החברות המכרטסות, כמו גם התשלומים לאומנים אינם נרשמים בספרי הנגבות בגין הכרטוס על ידי 

הביקורת רואה בחומרה רבה את העובדה כי לא נרשמו בספרי הנהלת החשבונות של מקפ"ת לא ת. "מקפ

ההכנסות ולא ההוצאות בגין רוב ההופעות אשר התקיימו במועדון בשנים שנבדקו על ידי הביקורת. אי 

והרווח או ההפסד בגין ההופעות, מלבד היותו בלתי חוקי, וכמובן מנוגד לכללי  רישום ההכנסות, ההוצאות

 מנהל תקין, אינו מאפשר בקרה אמיתית ונאותה אחר התנהלות המועדון. 

הביקורת רואה בחומרה רבה את העובדה שמנהל המועדון התקשר בהסכם עם עמותת הגולה שהינו אחד  .3

 מבלי שההסכם עבר אישור כנדרש בהנהלת מקפ"ת.  ממייסדיה, לניהול ההופעות בגולה, וזאת

הביקורת רואה בחומרה רבה את העובדה כי לא ניתן היה לקבל תמונה מלאה של ההופעות שהתקיימו  .4

במועדון, לרבות מחירי הכרטיסים, מספר הכרטיסים שנמכרו, ההכנסות המלאות שהתקבלו בגין כל הופעה 

 ן האמן למועדון. ממכירת כרטיסים, התשלום לאמן וההסכם בי

מבדיקת הביקורת נמצא כי בחלק מהמקרים נעשה שימוש בהתקשרות עם עמותת הגולה לתשלום לנותני  .5

 שירות אשר עד כה קיבלו תשלום ממקפ"ת, כגון עבור סאונד והגברה, עבור צילום ועבור שכירת ציוד. 

שכרטיסיהן נמכרו על ידי  2015-2016מההופעות שנערכו במועדון בשנים  20%-הביקורת בדקה מדגם של כ .6

נמצא הופעות כאלה( )ראה נספח א'( ובדקה כי הועבר תשלום לאומן מהעמותה.  124מתוך  23טיקטליין )

  תקין.

ואשר כרטיסיהן נמכרו על ידי  2016מההופעות שנערכו במועדון בשנת  55% -הביקורת בדקה מדגם של כ .7

ב'( על מנת לבדוק האם הועבר תשלום לאומן מהעמותה. הופעות כאלה( )ראה נספח  36מתוך  20איוונטים )

   נמצא תקין.

בכמחצית מההופעות שולם לאומן סך העולה על ההכנסות מההופעה )בניכוי מבדיקת הביקורת עולה כי  .8

הביקורת תציין כי כלל לא ברור מדוע המועדון אינו קובע בהתקשרויותיו עם אמנים עמלות הכירטוס(. 

 המועדון סכום המכסה לכל הפחות את עמלת הכרטוס + תקורה מינימלית. תחשיב המותיר בידי 

 הביקורת בחנה את הסכם ההתקשרות של המועדון עם אומנים ומצאה כי: .9

  לא כל האומנים מוחתמים על חוזה על ידי המועדון, ובחלק מהמקרים אף נמצא כי האומן הוא זה שהכתיב

 את חוזה ההתקשרות. 

  "ולא "הסכם התקשרות" ויש בו כדי  –ההסכם בו עושה המועדון שימוש נושא את הכותרת "הסכם עבודה

 לייצר יחסי עובד מעביד בין מקפ"ת לאומן. 

  ההסכם הוא בין "מתחם הגולה" לבין האומן. אין כל איזכור בהסכם למקפ"ת מלבד העובדה שהחוזים

 ן בגין התשלום תוצא עבור מקפ"ת. דורשים כי החשבונית /קבלה שתופק על ידי האומ

  .חלק מהחוזים כוללים את חובת המופיע להסדיר תשלום עבור תמלוגים לאקו"ם וחלקם לא 

  מההכנסות בגין מכירת הכרטיסים לאירוע.  100%ישנם חוזים המבטיחים לאומנים 
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  שמו של האומן המופיע חלק מהחוזים נחתמים מול אמרגנים ולא ישירות מול האומן, אף על פי כן לא מצויין

 בפועל על גבי החוזה. 

 לא יועבר תשלום  ₪ 500-רק חלק מהחוזים קובעים כי במידה וההכנסה ממכירת הכרטיסים נמוכה מ

 לאומן. 

  החוזה קובע כי "כחלק משיתוף פעולה בין הגולה לאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן, ישנה

סטודנטים החברים באגודה" הסעיף מופיע בכל החוזים שנבדקו ל ₪ 30כרטיסים במחיר של  30הקצאה של 

 על ידי הביקורת בלא תלות במחיר הכרטיס. 

  .החוזה אינו מגדיר הנחות מיוחדות לתושבי העיר פתח תקווה 

מבדיקת הביקורת נמצא כי מדיניות תמחור הכרטיסים להופעות השונות אינה אחידה. לעיתים מגלם  .10

כרטיסים, בין אם הוא תושב העיר ובין אם לאו, כאשר לא מוענקת הנחה  המחיר הנחה עבור כל רוכש

מיוחדת לתושבי העיר. לעיתים מגלם מחיר הכרטיס מחיר מלא ובחלק מהמקרים אף גבוה ממחירי 

 הכרטיסים במקומות אחרים, להלן דוגמאות למחירי כרטיסים:

מחיר  שם האומן
 בגולה

מחיר 
במקום 

 אחר

 70 55 י.נ

 50 63 י

 80 80 ר.ו
 119 חינם ע. ח

מבדיקת הביקורת נמצא כי כרטיסים מוצעים בהנחות גבוהות עבור מועדוני חברים כדוגמת "הייטק זון"  .11

 . ₪ 75במקום  ₪ 29במחיר של  15.6-מועדון אשר מציע לחבריו רכישת כרטיסים למופע ב

מבדיקת הביקורת נמצא כי מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין הגולה פ"ת לגולה ירושלים בכל הנוגע להופעות  .12

הופעה של אומן בגולה בפ"ת ועוד באותו היום בשעה  20:30תתקיים בשעה  15.6.17האמנים. כך למשל ביום 

לה כי התקיימו בחודשים יקיים האומן הופעה זהה בגולה ירושלים. יצויין כי מבדיקת הביקורת עו 22:00

 מאי בהם פועל הגולה ירושלים מספר הופעות במתכונת האמורה. –אפריל 

תוכנית ההופעות נקבעת רובה ככולה על ידי מנהל המועדון והמנהלת האומנתית, בלא שפועלת לצידם ועדת  .13

 רפרטואר כמקובל במוסדות תרבות עירוניים דומים. 

  הערת הביקורת:

הביקורת תציין כי אין מניעה לקיים אירועים מסובסדים או חינמיים, בהנחה שהסבסוד מיועד לתושבי העיר 

 בלבד. 

 המלצות:

מקפ"ת תערוך בדיקה באופן מיידי של ההשלכות החוקיות של אי רישום ההכנסות  הביקורת ממליצה כי .1

 שומי העבר. וההוצאות בגין הופעות אומנים ותקבל החלטה כיצד לפעול בנוגע לרי

הביקורת ממליצה כי ההתקשרות עם עמותת הגולה תופסק לאלתר, תערך בדיקה מקיפה של כל  .2

התקבולים והתשלומים שהתקבלו ובוצעו באמצעותה וכי יתרת הכספים תועבר באופן מיידי לחשבון 

 מקפ"ת. 
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ם )ומול עמותת הביקורת ממליצה כי תבחן על ידי מקפ"ת מתכונת העבודה המשותפת מול הגולה ירושלי .3

 הגולה המנהלת אותו( לבחינת השימוש בשם "גולה" ובסמל המסחרי.

הביקורת ממליצה כי מקפ"ת תקבע לאלתר, באמצעות יועציה המשפטיים נוסח אחיד ומחייב לחוזי  .4

 ההתקשרות עם אומנים. 

הביקורת ממליצה  כי לא תותר התקשרות עם אומנים בחוזה מטעמם, אלא בחוזה שייקבע על ידי מקפ"ת  .5

 בלבד. 

הביקורת ממליצה כי לשימוש הגולה תועמד מערכת המאפשרת לנהל את האירועים, מועדיהם,  .6

כדומה(. הכנסותיהם, ההוצאות בגינם )הן עבור תשלום לאומן והן עבור עובדים, הגברה צילום, תקורה ו

עד למציאת תוכנה מתאימה מומלץ כי לכל הפחות, תותקן במועדון עמדה של מערכת חוגים אשר תנהל כל 

הופעה כקבוצה כולל מספר המשתתפים וההכנסות, על מנת לאפשר בכל נקודת זמן מעקב ובקרה אחר 

 התנהלות המועדון. 

הכוללת הנחיות בדבר אופן הביקורת ממליצה כי מקפ"ת תקבע מדיניות מסודרת לגבי הופעות   .7

ההתקשרות עם אמנים, מדיניות תמחור, באילו נסיבות ניתן לקיים אירוע חינמי/מסובסד, מדיניות הנחות 

 )תוך מתן דגש על מתן הנחות לתושבי העיר פתח תקווה( וכדומה. 

תוכנית הביקורת ממליצה כי תוקם ועדת רפרטואר אשר תפעל בצמוד למנהל הגולה ואשר תסייע בהכוונת  .8

 ההופעות השנתית. 

 תגובת מקפ"ת: 

 .בנושא לפעול להמשיך כיצד ויוחלט בדיקה תיערך. בוצע והרישום משנה קבלן מול עבדה ת"מקפ :1המלצה  

 מכתב - נספח ב"מצ. מיידי באופן הגולה עמותת עם ההתקשרות הופסקה, הביקורת המלצות : בעקבות2המלצה 

 .בעמותה התקבל אשר החתום ההתקשרות הפסקת

 .בגולה השימוש ייאכף, אחיד חוזה : קיים54+המלצה 

 : יטופל86+המלצה 

 מזנון/בר 6.3

במועדון הגולה פועל בר. הבר מספק מזון, שתייה חמה, שתיה קרה ואלכוהול ופתוח בשעות הפעילות של מועדון 

 הגולה. 

 הבר מופעל על ידי עובדים יומיים המועסקים במשמרות בהתאם לצורך. 

 , בהתבסס על המאזן משנים אלו: 2015-2016ה המפרטת את ההכנסות וההוצאות של הבר בשנים להלן טבל

 

 

 

 

 

 2016 2015 סעיף

 174,396 89,136 הכנסות

 278,224 257,082 הוצאות שכר

 104,026 71,629 )מזון( הוצאות תפעול

 13,728 14,208 הוצאות כשרות

 221,582- 253,782- סה"כ



164 
 

, 2013אשר ניתן בשנת  גן רמת עיריית' נ מ"בע קפה בתי ניהול סנטר קקאו 46804-09-12 (א"ת) עתמבפס"ד 

ועסק בשאלת זכותה של עיריית רמת גן להפעיל בית קפה במבנה בבעלותה בין בעצמה ובין באמצעות חברה 

 עירונית, קבעה כב' השופטת מיכל אגמון גונן את הדברים הבאים:

עקרון זה  .עקרון חוקיות המינהלסמכותה של רשות מקומית הוא, כאמור, העיקרון המנחה בנוגע להפעלת "

 אם ספק ....מורה אותנו כי סמכותה של הרשות המינהלית מוגבלת אך לפעולות אשר התיר לה המחוקק לנקוט

 היא שאין וודאי, אולם סמכותה, במסגרת מבצעת שהיא וולנטרית פעילות עבור כספים לגבות מוסמכת הרשות

 העירייה יכולה זה טיעון מכוח הרי. סמכויותיה בגדר אינה עצמה הפעולה בהם במקרים כן לעשות רשאית

 להכניס, הכלכלי האינטרס .לקופתה כספים שתכניס ובלבד, היא באשר מסחרית עסקית פעילות בכל לעסוק

 האינטרס, מקום מכל כי, אוסיף כך על. המינהל חוקיות מעיקרון סטייה מצדיק אינו העירייה לקופת כספים

 דמי לעירייה שישלם מסחרי גורם ידי על יופעל הנוסף במבנה הקפה בית אם גם במלואו יושג הרשות תושבי של

 נכבדים" שכירות

 לסיכום פסק הדין קובעת השופטת:

 ."סמכות בחוסר מובהקת פעולה מהווה המשיבות ידי על ומזנון קפה בית הפעלת"

 ממצאי הביקורת: 

בניגוד לקבוע בפסיקה , מקפ"ת, המשמשת כזרועה הארוכה של העירייה, מפעילה את המזנון/בר שבתחומי  .1

 המועדון. 

אש"ח מדי  250-כפי שעולה מנתוני הטבלה שלעיל, הפעלת המזנון/בר אינה ריווחית ומייצרת הפסד של כ .2

 שכרו של מנהל המועדון. שנה וזאת אף בלא שמועמסות הוצאות יחסיות בגין עלויות ניקיון, אחזקה ו

גילמו  2015הביקורת תציין כי היחס בין עלות המזון הנמכר בבר להכנסות קופת המזנון אינו סביר. בשנת  .3

אגורות לכל שקל עלות. כלומר,  0.6הכנסה של  2016אגורות לכל שקל עלות, ובשנת  0.25ההכנסות רווח של 

אחד ושישים אג'. זאת  הכנסה של שקל 2016בגין כל שקל של מזון שנרכש למכירה בגולה התקבלה בשנת 

אף שהיה סביר לצפות כי גם אם תמחור המזון והאלכוהול יהיה נמוך ביחס למקומות פרטיים, הרי שעדיין 

 היה עליו לגלם רווח באחוזים גבוהים בהרבה. 

 המלצות:

יש לבחון חוקיות הפעלת המזנון/בר בתחומי המועדון, בהתייעצות עם הלשכה המשפטית בעירייה  .1

 קבל החלטה בדבר המשך הפעלתו באמצעות מקפ"ת. ת ול"ובמקפ

הביקורת ממליצה כי תבחן האפשרות לצאת במכרז להפעלת המזנון במועדון ולקבלת דמי שכירות או אחוז  .2

 מהפדיון. 

לעת עתה וככל שממשיכים בהפעלת המזנון/בר מומלץ כי תערך בחינה מקיפה של נאותות הוצאותיו,  .3

 נאותות תמחור הפריטים הנמכרים ושלמות הכנסותיו. 

 תגובת מקפ"ת: 

 : ייבחן 31+המלצה 
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 אירועים פרטיים 6.4

ינה השכרת האולם מועדון הגולה הוא בעצם מעין אולם אירועים. אחת הדרכים של המועדון לייצר הכנסות ה

 לגורמים פרטיים המבקשים לקיים בו אירועים פרטיים וכנסים. 

המועדון מפרסם הן באתר האינטרנט שלו והן על גבי העלונים המופצים על ידו את האפשרות לקיים אירועים 

 פרטיים מסוגים שונים במתחם. 

ממאזן הבוחן של המועדון בספרי כפי שעולים  2015-2016להלן נתוני ההכנסות מאירועים פרטיים בשנים 

 מקפ"ת, בש"ח:

2015 2016 

27,383 35,007 

 ממצאי הביקורת:

"מנהל האירועים הפרטיים" המפורסם על ידי המועדון בפרסומיו באתר האינטרנט של המועדון ובעלוני  .1

 הפרסום השונים, אינו עובד מקפ"ת והוא בעצם גורם פרטי המפיק אירועים פרטיים וגובה בגין כך תשלום. 

פרטיים ומקבלים מבדיקת הביקורת עולה כי לעיתים מועסקים חלק מעובדי הגולה גם במהלך אירועים ה .2

 ת. "שכר ממקפ

, ₪ 2,000עד  1,500-הביקורת תציין כי על פי הנמסר לה התעריף להשכרת האולם לאירוע פרטי עומד על כ .3

 אולם אינו קבוע ותלוי באירוע ונתון לשיקול דעתו של מנהל הגולה. 

"ת, אולם על פי לביקורת נמסר כי  קיים חוזה השכרת המתחם לאירועים פרטיים אשר הוכן על ידי מקפ .4

 הנמסר לביקורת לא נעשה שימוש בהסכם. 

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי לא ייעשה שימוש באתר האינטרנט של המועדון לקידום עסק פרטי. ככל ויוחלט על  .1

התקשרות פרטנית עם גורם המפיק אירועים פרטיים לשם קידום השכרת המועדון למטרה זו, יש לעשות 

 כן באמצעות חוזה מסודר ותוך מתן גילוי נאות לכך בפרסומים הרלוונטיים. 

צה כי ייקבע גורם אחד אשר עליו להיות נוכח מטעם המועדון במהלך אירוע פרטי ולפקח הביקורת ממלי .2

 ומלבד זאת לא תותר העסקת עובדים במהלך אירועים פרטיים, אלא אם נגבה תשלום בגין כך. 

 הביקורת ממליצה כי ייקבע מחירון מפורט עבור אירועים פרטיים.  .3

תאפשר השכרת המתחם לאירוע פרטי בלא חתימה על הביקורת ממליצה כי ההסכם יעודכן וכי לא ת .4

 הסכם מסודר. 
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 תגובת מקפ"ת: 

 הופסק : 31+המלצה 

 יבוצע :43+המלצה 

 רכש והוצאות תפעול  7

, כפי שמופיעות במאזן 2015-2016מועדון הגולה אשר לא נסקרו בפרקים הקודמים, לשנים להלן נתוני הוצאות 

 הבוחן של המועדון בספרי מקפ"ת:

 2016 2015 הוצאה

 2,782 3,280 טלפון  ומחשב

 132,227 121,244 פרסום 

 51,514 65,048 אחזקה 

 186,523 189,571 סה"כ

 

 ממצאי הביקורת:

מבדיקת הביקורת עולה כי בניגוד לחלק מהמתנ"סים המופעלים ומנוהלים על ידי מקפ"ת, הגולה אינו נושא  .1

 בהוצאות חשמל ומים הכרוכות בהפעלת המקום. 

מהוצאותיו והן מופרזות בכל קנה מידה.  מבחינת הוצאות  15%-הוצאות הפרסום של המועדון מהוות כ .2

אש"ח כדי לייצר  121הוציא המועדון סך של  2015כי בשנת הפרסום ביחס להכנסות מההופעות עולה 

אש"ח כדי לייצר הכנסות בסך של  130הוציא המועדון סך של  2016אש"ח. בשנת  190-הכנסות בסך של כ

 אש"ח.  380 -כ

מבדיקת הביקורת נמצא כי המועדון מתנהל ללא קופה קטנה וכי מנהל המועדון משלם עבור רכישות שונות  .3

מכיסו הפרטי ואז מגיש חשבוניות להנהלת החשבונות של מקפ"ת אשר מחזירה לו את הכספים שהוצאו על 

של הוצאות אינו  בשנה. הביקורת תעיר כי ניהול כזה ₪ 6,500-ידו. סכומי ההחזרים עומדים על סך של כ

 מאפשר מעקב ובקרה נאותים אחר התנהלות קופה קטנה. 

 המלצות:

 כי הוצאות החשמל והמים של המועדון יזקפו לחובתו בספרי מקפ"ת.  הביקורת ממליצה .1

הביקורת ממליצה כי מקפ"ת תבחן לאלתר את מדיניות ותקצוב הפרסום על ידי המועדון. יצויין כי לא  .2

ברור לביקורת כיצד ומדוע אושרו על ידי מקפ"ת הוצאות פרסום בסכומים כה חריגים בלא שהמועדון 

 מייצר הכנסות בהתאם. 

ברורים לניהול ההוצאות לרבות הביקורת ממליצה כי מקפ"ת תקבע סכום המיועד לקופה קטנה וכללים  .3

 אילו הוצ' ניתן להוציא במסגרת קופה קטנה, כללים לגבי אופן רישומן, הבקרה עליהן והתשלום בגינן.

 תגובת מקפ"ת: 

 .ייאכף. קטנה קופה נוהל קיים : 3המלצה 
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 נוכחות ושכר 8

, 2016אוקטובר ודצמבר הביקורת בדקה מדגם של דיווחי הנוכחות ותלושי השכר של עובדי המועדון בחודשים 

 ובדקה:

 את נאותות תשלומי השכר בהתאם לדיווחי הנוכחות.  .1

 ת בנוגע לדיווחי הנוכחות ובכללה:"עמידה בהוראות קובץ נהלי מקפ .2

o ,בדיקת החתמות ידניות 

o ,בדיקת דיווחים בגין שעות נוספות 

 ממצאי הביקורת:

 11המנהל( הם עובדים שעתיים הרי שמתוך מבדיקת הביקורת נמצא כי אף שכל עובדי המועדון )מלבד  .1

 עובדים לא החתימו נוכחות באופן מלא כנדרש: 5עובדים בחודש אוקטובר 

לא החתים  ת"ז
 כניסה

לא החתים 
 יציאה

לא החתים גם 
 כניסה וגם יציאה

סה"כ ימי 
 עבודה

1 2 2 2 9 

2 4 6 4 9 

3 5 8 4 9 

4 4 4 4 5 

5 2 3 2 8 

עובדים לא החתימו  13מתוך  6, עם כמעט אותם עובדי, כאשר 2016בחודש דצמבר התמונה חזרה על עצמה  .2

 נוכחות כנדרש:

לא החתים  ת"ז
 כניסה 

לא החתים 
 יציאה

לא החתים גם 
 כניסה וגם יציאה 

סה"כ ימי 
 עבודה

1 7 6 6 14 

2 10 5 3 17 

3 3 9   13 

4 3 3 3 6 

5 4 2 1 10 

6 1 1 1 2 
 

 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי נהלי החתמת נוכחות יובהרו לעובדי המועדון וכי יובהר כי לא ישולם שכר בגין ימים 

 בהם לא יבוצעו החתמות כלל. 

 תגובת מקפ"ת: 

 ייאכף : 1המלצה 
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מדגם הופעות שכרטיסיהן נמכרו על ידי קבוצת אות –נספח א'    

 הכנסה  תאריך
סכום 

תשלום 
 לאומן

 רווח/הפסד

02/06/2016 11,700 8,190 3,510 

13/08/2015 6,790 5,015 1,775 

19/07/2016 7,352 5,594 1,758 

14/11/2015 4,888 3,500 1,388 

12/02/2015 6,697 5,724 973 

21/02/2015 11,641 11,024 617 

16/04/2016 2,633 2,234 399 

26/02/2015 2,935 2,588 347 

19/02/2015 1,291 1,050 241 

03/12/2015 3,852 3,830 22 

02/07/2016 3,015 3,286 -271 

11/08/2015 950 1,442 -492 

01/08/2015 7,764 8,260 -496 

13/06/2015 1,043 1,570 -527 

23/03/2016 14,095 14,714 -619 

26/05/2016 8,950 9,890 -940 

22/02/2015 5,080 6,033 -953 

17/01/2015 5,745 6,724 -979 

15/10/2015 1,092 2,421 -1,329 

11/04/2015 3,702 5,842 -2,140 

09/12/2015 5,747 9,360 -3,613 

20/06/2016 1,427 5,140 -3,713 

01/09/2016 2,470 6,318 -3,848 

 8,890- 129,749 120,859 סה"כ

 רשימת הופעות באיוונטים –נספח ב' 

 הכנסה  תאריך
סכום 

תשלום 
 לאומן

 רווח/הפסד

24/11/2016 20,220 12,030 8,190 

28/11/2016 15,410 9,805 5,605 

10/10/2016 17,407 12,658 4,749 

19/09/2016 11,791 8,174 3,617 

29/12/2016 7,985 5,070 2,915 

03/09/2016 4,620 2,411 2,209 

08/09/2016 6,482 5,070 1,412 

31/12/2016 9,390 8,311 1,079 
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 הכנסה  תאריך
סכום 

תשלום 
 לאומן

 רווח/הפסד

08/12/2016 3,320 2,308 1,012 

24/12/2016 6,800 5,807 993 

01/12/2016 3,680 2,900 780 

17/11/2016 5,740 4,965 775 

06/12/2016 2,125 1,698 427 

01/11/2016 3,000 2,679 321 

22/08/2016 1,020 927 93 

08/11/2016 735 643 92 

19/11/2016 1,210 1,273 -63 

10/11/2016 1,580 2,000 -420 

10/09/2016 265 1,183 -918 

27/08/2016 2,439 3,890 -1,451 

 31,417 93,802 125,219 סה"כ
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פיקוח על התהליך 

 הבנייה
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 :דין וחשבון על ביקורת שנערכה בנושא

 יהיפיקוח על הבנהתהליך 

 

 כללי 1
 

 של בקיומו גם כמו, התושבים של החיים ובאיכות הציבורי בסדר לפגוע עלולה חוקית בלתי היבני

 סידורי וללא מחייבים בניה לתקני התאמה ללא, פיקוח ללא הנבנים מבנים. מסודר בניה תכנון הליך

 החיים לאיכות ישיר לנזק לגרום ואף הציבור לשלום סיכון להוות עלולים, נאותים בטיחות

 .והסביבה

 לבניין קיים,והוספה  ןוהבנייה קובע כי עבודות בנייה, ובכלל זה הקמת בניין לחוק התכנו 145 ףסעי

 טעונות היתר מאת הוועדה המקומית או מאת רשות הרישוי המקומית. 

 לקמן:עפ"י חוק תכנון ובניה הינה כד "בניין"הגדרת 

כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי ביטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר  –"בנין" 
 –אחר, לרבות 

 המחובר לו חיבור של קבע;כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר    (1)

קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או    (2)
 לתחום, שטח קרקע או חלל;

בנין שלא נתקיימה בו הוראה מהוראותיה של תכנית או של תקנה  –"בנין חורג"           
של בנינים ובין שהן חלות עליו אחרת לפי חוק זה החלות עליו, בין שניתנו לסוג מיוחד 

בהיותו נמצא באזור או בשטח מיוחד, או שלא נתקיימה בו הוראה של היתר שניתן לבנייתו 
 פי חוק הדן בתכנון ובבניה;-על

 

"( ובתקנות החוק" או "חוק התכנון והבניה)להלן: " 1965 –בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

עשה באמצעות תכניות מתאר ברמות השונות )ארצית, שהותקנו מכוחו נקבע כי תכנון הקרקעות יי

 מחוזית, מקומית ומפורטת(. 

 .והבנייה וןהתכנ לחוק 204ף סעי לפי פלילית עברה מהווה אלה מהוראות חריגה

החוק והתקנות שהותקנו מכוחו נועדו להבטיח את פיקוח הרשויות על הבנייה ואיכותה ועל 

התאמתה לדרישות החוק, התקנות והתקנים. בחוק ובתקנות שנקבעו מכוחו יש הוראות בדבר 

מניעתן והפסקתן של חריגות בנייה הפוגעות בציבור או בפרט והעמדתם לדין של מפרי החוק. לצורך 

כויות האכיפה שהוקנו לוועדות המקומיות בפרק י' לחוק, על הרשויות המקומיות יישומן של סמ

והוועדות המקומיות לקיים פיקוח במרחב התכנון המקומי ובאמצעותו לאתר בנייה ושימוש בלתי 

 חוקיים במקרקעין ולבדוק אם מקבלי ההיתר השתמשו בו לפי תנאיו. 

נוהגים להיעזר לשם כך ביחידות פיקוח  עיקר אכיפת החוק מוטלת על מוסדות התכנון אשר

 מקומיות ומחוזיות וביועצים משפטיים מוסמכים. 

שני  הוראות חוק התכנון והבנייה על ידי ה שלכיפהפיקוח והאבפועל  יםבעיריית פתח תקווה מבוצע

 גורמים:
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באמצעות הפעלת מפקחי בנייה אשר מאתרים וחוקרים את  –"(האגףאגף הפיקוח )להלן: " .1

 , וכן מפקחי רישוי שאמונים על פיקוח של התחלות בניה חדשות.הבנייה ברשות עבירות

קבלת החלטה בגינם ואמונה על בחינת תיקי הפיקוח,  - "(הלשכההלשכה המשפטית )להלן: " .2

)סגירה בהתאם לעילות הקבועות בחוק או נקיטת הליכים משפטיים( והטיפול המשפטי 

 בעבירות התכנון והבנייה. 

פורסם מחקר שנעשה בעבור משרד הפנים בנושא קריטריונים להקצאת משאבים  2003באוגוסט 

"(. במחקר גובשו ממצאים והמלצות בנוגע למערך הפיקוח 2003מחקר לפיקוח על הבנייה )להלן: "

בשלטון המקומי. המחקר התבסס על בחינת המצב הקיים והוכן בו מודל לפעילות תקינה של מערך 

ף שמחקר זה לא אומץ באופן רשמי כנוהל מחייב על ידי משרד הפנים, הרי הפיקוח. יצויין כי א

שמבקר המדינה קובע לא אחת בדוחותיו כי המחקר "משמש סרגל לפיו פועלות יחידות הפיקוח על 

 הבנייה של המשרד ושל הוועדות המקומיות השונות".

שעובר ממועד ביצוע עבירת  זמן, בין היתר, באפקטיביות הפיקוח על הבנייה תלויהרמת יודגש, כי 

, וברמת הסנקציות הבניה הבלתי חוקית ועד לנקיטת הסנקציות המנהלתיות ו/או המשפטיות

קיימת חשיבות רבה בטיפול מהיר בבנייה הבלתי חוקית  . לפיכך,המושתתות על עברייני תו"ב

 זאת כדי להביא למניעה ולצמצום מקרים דומים בעתיד.ו לרבות שימוש חורג

, פוגעת ברשות בנייה הבלתי חוקיתהרי שהכנות הנובעות מבנייה בלתי חוקית מעבר לסכי  יצוין,

 אגרות וארנונה. ,היטלים , הנובע מאי תשלום בגין היבט כספיהמקומית ובתושביה גם ב

 מטרות הביקורת

העבודה בנושא פיקוח על הבניה לרבות הבקרות הקיימות בנושא באגף בחינת נאותות תהליך 

 הפיקוח ובלשכה המשפטית. 

 היקף הביקורת

בדקה את נאותות תהליך הפיקוח על הבנייה משלב איתור וזיהוי העבירה ועד לטיפול הביקורת 

 . 2015-2016המשפטי בה, במהלך השנים 

 מתודולוגיה

 הבאים: הביקורת קיימה פגישות עם הגורמים

 מנהל אגף הפיקוח על הבנייה -

 פקחי רישוי ובנייה -

 יועצת משפטית -

 תובעים עירוניים -

 דוחות ממערכת הקומפלוט ומערכת נל"מ, תיקי פיקוח, נהלים ועוד.  בנוסף קיבלה הביקורת לעיונה,

 הביקורת תציין לשבח את שיתוף הפעולה של עובדי האגף לפיקוח על הבנייה במהלך הביקורת.
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 הבסיס הנורמטיבי

 1965 -חוק התכנון והבנייה תשכ"ה . 

  1990חוק הליכי תכנון ובנייה, תש"ן. 

 1970 -תקנות התכנון והבנייה תש"ל. 

 1992 –ו "תשנ, מעצרים( -אכיפה הפלילי )סמכויות הדין סדר חוק. 

 הבניה על פיקוח אגף נהלי. 

 על הבנייה", אוגוסט  מחקר משרד הפנים בנושא " קריטריונים להקצאת משאבים לפיקוח

2003. 
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 הועדה המקומית לתכנון ובנייה 2

, והבנייה התכנון חוק מכוח ולבנייה לתכנון מקומית ועדה מוקמת מקומי תכנון מרחב בכל

 רשות של תחום הכולל מקומי תכנון במרחב, חוקכאשר לפי ה(. החוק - להלן) 1965-ה"התשכ

כוח בפתח תקווה הוקמה מ .המקומית הוועדה המקומית הרשות מועצת תהיה, בלבד אחת מקומית

 ("קומיתהוועדה המ: " )להלןפתח תקווה לתכנון ולבנייה  מקומיתוועדה ההחוק ה

 התרת, בנייה היתרי מתן, תכנון הליכי לקידום הנוגע בכל נרחבות סמכויות נןיש מקומיתה לוועדה

, תכנון מהליכי שנפגעו מקרקעין בעלי פיצוי, מקרקעין הפקעת, בנייה הקלות מתן, חורגים שימושים

 . מבנים והריסת דין פסקי ביצוע, בנייה להפסקת מינהליים צווים מתן

 על היתר הטעונה ובבניין בקרקע עבודה כל על פיקוח סמכויות ובניה לתכנון המקומית הועדה בידי

 לוודא, הבנייה באתרי פיקוח לקייםמוטלת החובה החוקית  הוועדה על. התקנות או החוק פי

 שמונו מקצוע ומאנשי הבנייה היתרי מבעלי ולדרוש, לתנאיו ובהתאם ההיתר לפי נעשית שהבניה

, היתר בין, ובתקנות שנקבעו בתקנים עומדת שהבניה המעידים ותצהירים דיווחים להמציא ידם על

  .ואיכות בטיחות, יציבות, חיצוני מראה מבחינת

על מנת למלא את תפקידה מסתייעת הועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית בה היא 

 אגף הפיקוח והלשכה המשפטית.  –פועלת, כאשר בדרך כלל לוקחים חלק בהיבטי הפיקוח והאכיפה 

את עבודת הועדה המקומית לתכנון ובנייה פתח  במסגרת דוח זה יצויין כי הביקורת לא בדקה

 ק את עבודת גורמי הפיקוח והאכיפה הפועלים מטעמה במסגרת העירייה. , אלא רהתקוו

 ממצאי הביקורת:

 דיווח לועדה המחוזית.לביקורת נמסר כי מידי חודש מועבר  .1

מבדיקת הביקורת עולה כי אין תהליך עבודה סדור בכל הנוגע לדיווח לוועדה המקומית בנוגע  .2

לא מועברים בלשכה המשפטית וכי  אהבנייה וללטיפול בעבירות בנייה, לא באגף הפיקוח על 

 בנוגע לטיפול בעבירות הבנייה בתחומי העיר. לוועדה דיווחים תקופתיים 

 הערת הביקורת: 

לדעת הביקורת העובדה כי לא מועברים דיווחים מסודרים לוועדה המקומית, מעידה על כך שאין 

קודת זמן בתמונת מצב כולל בכל הנוגע גורם המרכז את הטיפול בעבירות הבנייה ואשר מחזיק בכל נ

 להיקף התופעה של עבירות בנייה בתחומי העיר, סוגיהן ואופן הטיפול בהן. 

 :המלצות

כי יוסדר תהליך עבודה מסודר של גורמי הפיקוח והאכיפה אחר עבירות הביקורת ממליצה  .1

ומרוכזים הבנייה בעיר מול הועדה המקומית, כולל הסדרת חובת העברת דיווחים שוטפים 

  בנוגע לטיפול בעבירות הבנייה על ידי כל גורם.

אמון על קיום מעקב ובקרה אחר הטיפול בעבירות  מומלץ כי יוגדר גורם ייעודי בעירייה שיהיה .2

 בניה.

  



177 
 

 פיקוח ואכיפה מדיניות 3

. עבירה מהווה הפרתן אשר הוראות של ארוכה שורה יםקובע, פיו על והתקנות והבניה תכנון חוק

 והאכיפה הפיקוח שתהליך מנת ועל הזמן כל מלא באופן כולן את לאכוף שניתן סביר לאומאחר 

 העבירות מהן מגדירה אשר מסודרת אכיפה מדיניות הרשות ידי על תקבע כי צורך יש אפקטיבי יהיה

 . האפשריות העבירות כלל מתוך, האכיפה תהליך ביצוע במסגרת דגש לתת או להקפיד יש עליהן

 לקבוע החובה מוטלת הרשויות על כי אכיפה להליכי בנוגע פעם לא קבעו בישראל המשפט בתי

 551/99 צ"בבג שניתן הדין בפסק למשל כך. ביותר הטובות התוצאות את תשיג אשר אכיפה מדיניות

 המשאבים מופקדים המוסמכות הרשויות בידי" כי נקבע מ"ומע המכס מנהל' נ מ"בע שקם בעניין

, החוקים כל של מלאה אכיפה לצורך מספיקים אינם לעולם אלה משאבים. החוק לאכיפת הנדרשים

 למדיניות בהתאם, המשאבים במסגרת האכיפה צעדי את לכלכל המוסמכות הרשויות על שומה, לכן

 ".הנסיבות עם המשתנים עדיפות סדרי ולפי אכיפה

 אכיפה צעדי ונקיטת, הרשות לצרכי מקיפה וכוללת התייחסות מאפשרת אכיפה מדיניות

כן, המדיניות תסייע לאגף להתמקד  כמו. הפיקוח והתביעה גורמי שיתוף תוך ומאוזנים אפקטיביים

 בטיפול בעבירות אשר להם משקל רב בפגיעה בשלום הציבור ואיכות החיים.

מטרה נוספת של קביעת מדיניות אכיפה הינה להבטיח כי לא מתקיימת אכיפה סלקטיבית על ידי 

 צדק חוסר אודות ,רשות המקומיתה ידי על הנתבעים מצד אפשריות טענותהרשות וכך נמנעות 

 תושבים כנגד מידה באותה הקפידה לא שהרשות כך בעקבות, ואיפה איפה של יחס או שלטוני

 . בירהע אותה את שעברו

 אכיפה בנושא מדיניות לגיבוש נוהל והפנים המשפטים משרדי ידי על לאחרונה גובש, לכך בהתאם

 בין, העצמאית שלה האכיפה מדיניות את לגבש נדרשה מקומית ועדה כל כאשר, והבניה התכנון

 .בנוהל שנקבעו התהליכים על בהתבסס היתר

מהווה את  ואשר 2015, נכתב בשנת לדבריולביקורת הועבר על ידי מנהל אגף הפיקוח מסמך אשר 

"(. המסמך מפרט את תהליך העבודה לגיבוש מסמך המדיניות)להלן: " הועדהמדיניות האכיפה של 

על פי שכיחותן, ו לאפיונןהמדיניות ולפיו רשימת סדרי העדיפויות מגדירה שני סוגי עבירות בהתאם 

ורמת  רמת פגיעתן באיכות החיים והסביבההיקפן, חומרת המטרד שהן מהוות ליחיד או לציבור, 

 הסכנה שהן מהוות לציבור:

בעבירות אלו תשקיע הועדה את מרבית משאבי האכיפה  – עבירות בראש סדר העדיפות .1

 העומדים לרשותה.

 בעבירות אלו הוחלט שלא להשקיע משאבי אכיפה.  – עבירות בתחתית סדר העדיפות .2

יניות" המגדיר את אחריותם של שלושת הגורמים מסמך המדיניות כולל גם "נוהל מימוש מד

יחידת התכנון )אחראית על הליך הרישוי ומתן היתרי הבנייה, לא נבדקה  –העוסקים בעבירות בנייה 

 "(. נוהל המימושבמסגרת הביקורת(, יחידת הפיקוח ויחידת התביעה למימוש המדיניות )להלן: "

י לממשלה על ידי הלשכה המשפטית מדי שנה בדיווחים המועברים על פי הנחיית היועץ המשפט

נתונים בדבר מדיניות האכיפה של הועדה דוח פעילות הכולל מוסרת הלשכה המשפטית לפרקליטות 
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דוח )להלן: " המקומית, כולל רשימת העניינים שנקבע על ידה כי אין עניין לציבור באכיפתם

 . "(הפעילות

 ממצאי הביקורת:

 המדיניות ומצאה את הליקויים הבאים:הביקורת בדקה את מסמך  .1

 ."כותרתו של מסמך המדיניות הינה "נספחים פתח תקווה 

 המדיניות נקבעה מתי לדעת המאפשר תאריך מצויין לא המדיניות מסמך גבי על . 

 ועדת ההיגוי אשר גיבשה את המדיניות האמורה. י המסמך אינו מפרט מיהם חבר 

  .נוהל המימוש אינו מוסדר כנוהל עבודה מפורט אלא כרשימת הנחיות כלליות בלבד 

מהנדסת לביקורת נמסר כי מתקיימים מידי תקופה דיונים בדבר מדיניות האכיפה בנוכחות  .2

 העיר, אגף הפיקוח והתביעה, במסגרת זו מתעדכנת במידת הצורך מדיניות האכיפה.

 המדיניות מסמך את מכיר אינו הוא כי עולה האגף יממפקח אחד עם הביקורת שערכה משיחות .3

 . הפנים משרד של הכלליהאכיפה  מדיניותנוהל  פי על עובד הוא וכי

לפרקליטות על  שהועבר הפעילותמבדיקת הביקורת עולה כי מדיניות האכיפה המפורטת בדוח  .4

 אינו תואם את מדיניות האכיפה המפורטת במסמך המדיניות.  ידי הלשכה המשפטית, 

 פיקוח תיקיישנם  כי נמצא, שערכה הביקורת 2015משנת של תיקי פיקוח  מדגמית בבדיקה .5

 למדיניות בהלימה אינן אלו בתיקים העבירות כי מהסיבה המשפטית הלשכה י"ע נסגרו אשר

 .האכיפה

 :המלצות

שיפורטו ולא כ"נספח" וכן  יעודכן כך שיוגדר ככזה כי מסמך המדיניות הביקורת ממליצה .1

, בנוסף מומלץ כי יוצגו במסגרת המסמך הנתונים בהם נעשה הגורמים אשר השתתפו בהכנתו

 .שימוש לצורך קביעת סדרי העדיפויות

מומלץ כי דיונים אודות מדיניות האכיפה יתועדו, ועדכונים במדיניות יחתמו ע"י הגורמים  .2

 המוסמכים.

כי ייקבע תהליך עבודה לעדכון מסמך המדיניות בכל שנה בהתאם לנתוני העבירות מומלץ  .3

 והאכיפה של השנה החולפת. 

כדי  וכן בקרב התובעים בלשכה המשפטית יש  לפעול להטמעת המדיניות בקרב מפקחי האגף .4

 שיושגו מטרותיה בפועל. 

פה על ידי הגורמים יש להסדיר נהלי עבודה מפורטים המסדירים מימושה של מדיניות האכי .5

 השונים. 

  תגובת אגף הפיקוח על הבניה:

 .תקין בוצע, :1ממצא 

המסמך נשלח לכל המפקחים במייל ונערכו מס' פגישות והדרכות בנושא מדיניות  :2ממצא 

 האכיפה. כך שכולם יודעים כיצד לפעול.
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 בנייהאחר עבירות תהליך הפיקוח  4

הועדה המקומית, יחידת התכנון/רישוי במינהל  –בתהליך רישוי הבנייה מעורבים מספר גורמים 

ההנדסה, אגף הפיקוח על הבניה והלשכה המשפטית. הביקורת בדקה את תהליך הפיקוח על הבנייה 

 בו מעורבים שני גורמים עיקריים בעירייה: אגף הפיקוח על הבנייה והלשכה המשפטית. 

 תהליך הפיקוח על הבנייה:את עיקרי תאר להלן תרשים המ
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 סיור יזום 

 תלונה 

 בדיקה במסגרת הליך רישוי שמגלה חריגות 

 בדיקה של רישוי עסקים/טאבו שמגלה חריגות 

 תיק פיקוח

 העברת התיק לטיפול הלשכה המשפטית

 )בדיקה בשטח ואיסוף ראיות )צילום ותשאול 

 התראה וזימון מבצעי העבירות לחקירה 

 הכנת תיק פיקוח מסודר 

  כתיבת דוח פיקוח והמלצות 

 הוצאת צווי סגירה /הריסה מנהליים 

 2שלב 

 3שלב 

ת
טי
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ה
ה 
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 בחינת התיק והחלטה לגבי המשך הטיפול:

 חוסר בראיות/מסמכים  – החזרה לפיקוח .1

לפי שיקול דעת של התביעה  – סגירת התיק .2

 בגין אחת העילות הבאות:

o חוסר עניין לציבור 

o העדר אשמה 

o העדר ראיות 

 הגשת כתב אישום   .3

 4שלב  הליכים משפטיים  

 5שלב  אכיפת גזרי דין
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 אגף הפיקוח על הבנייה 5

 מבנה ארגוני  5.1

משרד הפנים בנושא קריטריונים להקצאת משאבים  פורסם מחקר שנעשה בעבור 2003באוגוסט 

"(. במחקר גובשו ממצאים והמלצות בנוגע למערך הפיקוח 2003מחקר לפיקוח על הבנייה )להלן: "

בכל יחידת פיקוח ייקבעו הגדרות תפקיד אשר יכללו לכל המחקר ממליץ כי  בשלטון המקומי.

 הפחות:

 ,כפיפות 

 ,הכשרה נדרשת 

 ,כישורים נדרשים 

 ,ניסיון נדרש 

 ,תחומי אחריות וסמכות 

 ,פירוט מטלות 

  .דרגות שכר 

הפיקוח על הבנייה התנהל בעירייה משך שנים כמחלקה באגף לרישוי ופיקוח על הבנייה שבמינהל 

נערך שינוי ארגוני שעיקרו היה הפיכת המחלקה לפיקוח על הבנייה  2015ההנדסה. בראשית שנת 

 לאגף בפני עצמה המקביל לאגף רישוי הבנייה ואשר כפוף במישרין למהנדסת העיר. 

 12-עובדי המחלקה, אשר כללו את מנהל המחלקה, מזכירה ו 14דש נקלטו במסגרת הארגון מח

 מפקחים, באגף החדש והתווספו להם מנהל אגף, מזכירה נוספת ומפקח נוסף. 

ק מהשינוי הארגוני שרדי מנהל ההנדסה למבנה חדש וכחלעתקו יחד עם כלל ממשרדי המחלקה הו

 הוקצו כלי רכב נוספים לשימושו של האגף. 

 בנה האגף נכון להיום:להלן מ

 

 ממצאי הביקורת:

 והעובדים המנהלים צוות של התפקיד והגדרות תיאורי נתקבלו לא, הביקורת בקשות למרות .1

 . באגף

מהנדסת  
העיר

מנהל אגף  
פיקוח על 

הבנייה

מנהל מחלקה

מפקחים13 פקידות
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 , הערת הביקורת:

וניכר כי החל  ,בתחום עשיר ניסיון בעלהינו  2015שנכנס לתפקידו בתחילת  חדשה אגףה מנהל

 באגף ביחס לעבר. ים חיובייםשינויבביצוע 

 :המלצות 

לכל העובדים באגף בהתאם להמלצות  תפקיד מסודרותהגדרות הביקורת ממליצה כי יוכנו  .1

 המחקר. 

הביקורת ממליצה כי עריכת שינויים מבניים וארגוניים בעירייה תלווה בהגדרות תפקידים  .2

חדשים  ארגוני, באימוץ תהליכי עבודה-מסודרות, אשר יסייעו בהטמעת השינוי המבני

 ובהסדרת ממשקי העבודה עם היחידות והגופים השונים בעירייה ומחוצה לה.

 תגובת אגף הפיקוח על הבניה: 

 .'וכו אגף מנהל לסגן במכרזים לצאת נצליח כאשר לתוקף ייכנסו אשר תפקיד הגדרות :  יש1ממצא 

 תוכנית עבודה 5.2

 הארגונית היחידה אשר מגדיר מה ובמשאבים בזמן תחום, מפורט מתווה שנתית היא עבודה תכנית

תעשה, כיצד יבוצע, על ידי מי, מתי ובאילו משאבים. בנוסף קובעת התוכנית השנתית מהן התוצאות 

 הרצויות מהעשייה. 

 את הדגשים העיקריים לתוכנית:ת מפרט של האגף ,"2015לשנת עבודה ה"תוכנית 

 יישום מדיניות אכיפה ותיעדוף 

  התמקדות בטיפול בחריגות 

 משך יצירת הרתעה ה 

 .המשך התייעלות בטיפול ופניות מול תושבים ואגפי העירייה 

  במחלקההמשך הכשרת כוח אדם 

  המשך טיפול וצמצום תיקי פיקוח שהועברו לתביעה וטרם הוגשו בהם כ"א, ריענון התיקים )כ

1000) 

 פניות. 1000 -צמצום תלונות מוקד שטרם טופלו כ 

  התאמת  משאבי  -ורכבים לסיורים אמ"ן של משרד הפניםודוח תוספת מפקחים לפי תקן

 לנוכח ריבוי המשימות לביצוע, ביחס לאוכלוסייה ודרישותיה. המחלקה

 .סריקת תיקי פיקוח שמועברים לתביעה 

  .התאמת מערכת הקומפלוט לצרכי העבודה 

 ת החוק והן בביקורות במעקב בנייההגברת פעולות יזומות הן באכיפ. 
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 הביקורת:ממצאי 

תוכנית עבודה שנתית מסודרת, הכוללת יעדים ברורים, כולל  2015-2016 בשנת הייתהלאגף  .1

  .נמצא תקין. יעדקביעת הגורם האחראי לעמידה בכל 

 :2015-2016הביקורת תעיר את הדברים הבאים בנוגע לתוכנית העבודה לשנת  .2

 הדרכת עובדי האגףב עוסקיםמהיעדים במסמך  40% -כ. 

  יעדים אשר השגתם ניתנת למדידה( יעדים כמותיים 3כוללת רק התוכנית(   . 

  האם  לבדיקת ביצוע בפועל אל מול התוכנית שנקבעה, על מנת לבחוןאין התייחסות במסמך זה

 משהו מתוך התוכנית בוצע ואם כן מה, מתי ובאיזה שיעור ועל ידי מי וכו'. 

 פת אלא אך ורק פעילויות מיוחדות תוכנית העבודה אינה כוללת התייחסות לפעילות השוט

 הנוספות לפעילות השוטפת.

  אף שהתוכנית כוללת יעדים הקשורים במישרין ללשכה המשפטית, לא נערך עימה תאום

 מוקדם, לקבלת הסכמתה ומחוייבותה לשיתוף פעולה בהשגת היעדים האמורים. 

 :המלצות

ודרת לכל שנה אשר תכלול בין האגף יקפיד על קביעת תוכנית עבודה מסהביקורת ממליצה כי  .1

 היתר:

 .תרגום היעדים והמטרות הכלליים ליעדים אופרטיביים, אשר ניתן למדוד השגתם 

  .הכללת יעדי הפעילות השוטפת של האגף בתוכנית העבודה 

הפעילות  יערך תיאוםכי על מנת לבנות תוכנית עבודה ריאלית ואפקטיבית, הביקורת ממליצה  .2

הסכמתה ומחויבותה לתוכנית זו, שאם לא כן קטן  תהלשכה המשפטית וקבל מולהכלולה בה 

 .במלואה הסיכוי שהתוכנית תיושם

קביעת מנגנוני בקרת ביצוע ועמידה ביעדים אשר יאפשרו בחינת תוכניות הביקורת ממליצה  .3

לבחינת תכנון מול ביצוע.  תי/ חצי שנתיליישם בקרה של הפקת דוח שנהעבודה. ניתן למשל, 

 .ם כך, יש לגבש את תכני הדוח, אופיו וצורתו וכן להגדיר מי הם לקוחות דוח זהלש

 הערת הביקורת: 

 הביקורת תציין לחיוב קיומה של תוכנית הדרכות מקיפה לעובדי האגף.

 נהלים 5.3

 עבודה ליצירת נורמת פעילות ביצוע דרכי או/ו העבודה שיטת תיעוד הינה נהלים כתיבת מטרת

 שפה יוצרים הנהלים. אחריות וסמכות הגדרת לרבות, ופיקוח אכיפה, הדרכה המאפשרת, אחידה

 .העבודה את שגרת ומתארים והעובדים המנהלים לכלל משותפת

 ממליץ כי קובץ הנהלים של יחידת הפיקוח יכלול לכל הפחות נהלים בתחומים הבאים: 2003 מחקר

 טיפול בבקשה להיתר בניה .א

 טיפול ומעקב אחרי בניה חדשה .ב

  4ורת וטיפול בבקשה לטופס ביק .ג
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 טיפול בתלונות על עבירות בניה .ד

 פתיחה וטיפול בתיקי פיקוח .ה

 הכנת תיק תביעה .ו

 הכנה לדיונים בבית משפט .ז

 טיפול בצווי הפסקה וצווי הריסה  .ח

 הכשרת מפקח בניה  .ט

 :נהלי עבודה המסדירים את תהליכי הפיקוח על הבנייה 4יש כיום באגף 

 הכנה וגיבוש תיק פיקוח .1

 ותשאול חקירה .2

 מנהליצו הפסקה  .3

 מנהליצו הריסה  .4

 ממצאי הביקורת:

נהלי העבודה בתחום הפיקוח על הבנייה מתייחסים לעבודת האגף בלבד ואינם כוללים את  .1

 . ממשקי העבודה מול היחידות השונות בעירייה, ובכללן הלשכה המשפטית

הלשכה  ע"ינמצא כי הנהלים הקיימים באגף אושרו ע"י מהנדסת העיר אך לא אושרו  .2

 המשפטית. 

חסרים באגף נהלים המסדירים שורת תהליכי עבודה פנימיים וכן נהלים המסדירים ממשקים  .3

  לרבות הוועדה המקומית לתו"ב ועוד. יםותהליכי עבודה מול גורמים חיצונ

פעילות נדרשת בלשון של: : "יוכן", "ינוהל", "יועבר",  מגדיריםנהלי העבודה הקיימים באגף  .4

יש לנסח בנוהל באופן שיגדיר מפורשות מי יכין  אינו נכון.וכיו"ב. אופן ניסוח זה   "יוקלד"

 .)ומתי, תוך כמה זמן(, מי ינהל )ומתי, תוך כמה זמן(, מי יעביר )ומתי, תוך כמה זמן( וכיו"ב

 המלצות:

 :היתר בין, יסדירו אשר מפורטים נהלים לעריכת לפעולהביקורת ממליצה  .1

  לרבות לו"ז לביצוע בבקשות להיתרי בנייה על כל שלביהןבאגף הפיקוח תהליכי הטיפול; 

 ;הליך טיפול בתלונה בנוגע לעבירות בנייה 

 וכו נושא, מפקח, תקופה: השונים בחתכים האגף של העבודה תכניות'; 

 העבודה תכניות מול ובקרה הביצוע דיווחי; 

 תקופתיים דוחות; 

 המשפטית הלשכה מול מידע וקבלת הדיווח ותהליכי העבודה ממשקי; 

 רישוי אגף: כגון בעירייה אחרות יחידות מול מידע וקבלת הדיווח ותהליכי העבודה ממשקי 

 היטל אגף, המשולב הפיקוח אגף, העירוני המוקד, עסקים רישוי אגף, ההכנסות אגף, הבנייה

 .ועוד השבחה

 למחצה וחיצוניים חיצוניים גורמים מול מידע וקבלת הדיווח ותהליכי העבודה ממשקי 

 .ועוד ישראל משטרת, ב"מת, ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה, לרבות לעירייה
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 הלשכה המשפטית. העבודה של האגף יבחנו ויאושרו ע"י  הביקורת ממליצה כי נהלי .2

באופן ברור אשר ידגיש מפורשות את האחריות של הביקורת ממליצה כי נהלי האגף ינוסחו  .3

 לוחות הזמנים המחייבים.ל גורם בכל שלב ואת כ

 מערכות ממוחשבות 5.4

אשר משמשת את רוב  ,נתמכת במערכת ייעודית באגף רוב עבודת הרישוי והפיקוח על הבנייה

" )להלן: קומפלוט" הרשויות לטיפול בהליכי רישוי ופיקוח על הבנייה, מערכת הנקראת

למערכת מוזנים גם . במערכת זו גם מנוהלים כל ה"אירועים" של תיקי הפיקוח. "(המערכת"

צילומים וסריקות של כל המסמכים והתוכניות. הלשכה המשפטית שותפה למעגל משתמשי 

 המערכת.

מערכת הקומפלוט הינה המרכזית והכמעט יחידה המשמשת כיום לניהול הפעילות באגף. במערכת 

וצרי ביניים  מהנתונים הנוגעים לפעילותו לרבות תוצרים ות 100%זו כל מפקח וכל עובד באגף מזין 

)דוחות פיקוח, צווי הפסקת פעילות וכו'(. בנתונים כלולים כל הנתונים הנוגעים לתוכניות, לנכסים, 

, לעבירות וכיו"ב וכן כל נתוני הזמנים והמועדים, נתוני הפקח ונתוני כל גורם שעשה לבעלויות

וי הבנייה ולפיקוח פעילות כלשהי בתיק וכיו"ב. כך שלמעשה כל הנתונים וכל המידע ביחס לריש

 הבנייה קיימים במערכת הקומפלוט.

 ממצאי הביקורת:

 ים ומובהקים לעבודת האגף שעיקרם:למערכת הקומפלוט פערים וחסרונות מהותי .1

 מסמכים של האגף. יודגש  המערכת איננה מספקת מענה מחשובי הולם לניהול: ניהול מסמכים

אפקטיבי, יעיל ומהיר,  אחזורהאגף כרוכה בהיקף גדול של מסמכים הדורשים  כי עבודת

 קישורים שונים, הפצה ועוד.   

 מערכת מידע ניהולי (BI):  אם מחמת חוסר יכולת של המערכת )שמקורו גם בגילה המופלג– 

עשרות שנים( ואם מחמת פערי בקיאות ומיומנות של המשתמשים באגף, אין כיום ניצול 

דוחות במערכת כמערכת מידע ניהולי המאפשרת שליפת מידע בכל חתך רצוי, הפקת  ושימוש

)למשל דוח המכיל את כל נתוני תיק הפיקוח מרגע פתיחתו ועד  ניהוליים מסוגים שונים

על פעילות כל מפקח וכו'. כמו כן אין מידע  אמתע בזמן דמילסגירתו לרבות משך זמן הטיפול(, 

ההתמשכות של הטיפול בתיק, על חריגות מזמנים, על פערים וחריגות ( על זמני Alertוהתרעה )

 בין מסמכים ומידע נדרש כבסיס להעברה ללשכה המשפטית לבין הקיים בתיק וכיו"ב. 

לאגף יחסי גומלין משמעותיים בחליפת  : תמיכה ממוחשבת לממשקים עם יחידות בעירייה .2

נתונים ומידע עם אגף ההכנסות ועם האגף לרישוי עסקים. המהירות והיעילות של ההעברה 

והקליטה של הנתונים בין הצדדים מהווה גורם משמעותי באפקטיביות התהליך והטיפול של 

עם זאת אין כיום, כלי  ממוחשבות(. Alerts –היחידות בנוגע לנתונים אלו )נדרשות התראות 

מיחשובי אפקטיבי ויעיל לתמיכה בממשקים האלו. הדרך השגורה כיום הינה במיילים. אמנם 

לכל אחת מהיחידות גישה למערכת הקומפלוט אך אין עושים בה שימוש לצורך ניהול ממשקים 

אלו, אם מחמת חוסר התאמתה לכך או מחמת חוסר מודעות וחוסר מיומנות לעשות במערכת 

 ימוש כזה. ש
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הביקורת תציין כי היא רואה בחומרה רבה את העובדה כי בשום שלב לא ניתן היה לקבל מהאגף  .3

דוחות ממוחשבים )ממערכת קומפלוט( המציגים נתונים בדבר תיקי הפיקוח בחתכים שונים. 

ר לגבי מהות השדות יתירה מזאת, גם כאשר הופקו דוחות מסויימים לא ניתן היה לקבל הסב

 ים בהםהמופיע

לוקה אשר אחר פעילות המפקחים מבוצעת באופן ידני  של מנהל האגף בקרה חודשיתהנמצא כי  .4

  ובזבוז משאבים, להלן תיאור הפקת הדוח החודשי: בסרבול רב

 מתוך מערכת  הדיווח בחודש לפעילותו המתייחסים הנתונים תא ידנית מעתיק מפקח כל

 אשר באגף לפקידה עוברים נרשמו ידנית()ש המפקחים דיווחי כל, מכן לאחר הקומפלוט.

 .(א בנספח)ראה דוג' לדוח  הדוח את ומפיקה אקסל לגיליון אותם מקלידה

 כי נמסר בתגובה, הקומפלוט מערכת מתוך ישירות הדוח את מפיקים אין מדוע הביקורת לשאלת

 כאמור. דוח להפיק יכולת למערכת הקומפלוט כיום אין

 הערת הביקורת: 

 סבורה מקלידים. הביקורת לבין כותבים בין תפקוד לחלוקת מקום אין 2017 בשנת הביקורת לדעת

 באופן רואה הביקורת.  ביעילותה ופוגע העבודה זמני את מאריך, מסורבל הינו עבודה של זה אופן כי

 .מהותי ליקוי באגף המידע והפקת הנתונים הזנת התנהלות של זה

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי תעשה פנייה מסודרת לאגף מערכות מידע בעירייה לגיבוש תוכנית למתן  .1

מענה מיחשובי הן לעניין ניהול המסמכים והן לעניין ממשקי העבודה מול יחידות בעירייה 

 ומערכות המיחשוב שלהן. 

המבוססת על  –)מידע ניהולי(  BIבנוסף מומלץ כי תיבדק האפשרות להטמיע באגף מערכת  .2

  בקרה יעילה אחר פעילות הפקחים.בין היתר, צע, נתוני הקומפלוט, באמצעותה ניתן יהיה לב

הביקורת ממליצה כי מזכירות האגף יעברו הכשרה מחודשת בכל הנוגע לעבודה עם הקומפלוט  .3

 בדגש על הפקת דוחות. 

 תגובת אגף הפיקוח על הבניה: 

 טרם עוד המחשוב מערכות בשיפור הצורך בנושא ישיבות' מס ואף פנייה : נעשתהממצאים

 הביקורת

  אגף מערכות מידע ומחשוב:תגובת 

 אך מסוימים פרמטרים וחסרים פיקוח. ייתכן דוחות מגוון הפקת מאפשרת הקומפלוט מערכת

 אופן ויאופיין הנדרשים הדוחות גם ימופו, פיקוח תהליכי מיפוי במסגרת .קיים הבסיסי המידע

 .ביותר היעילה בצורה הדוחות הוצאת

 במנהל גבוה עדיפות בסדר נמצא פיקוח באגף העבודה לתהליכי קומפלוט מערכת התאמת פרוייקט

 תהליכי הטמעת. זמין רישוי תהליכי הטמעת השלמת לאחר מיד מבוצע להיות ומתוכנן הנדסה

 מערכת, אולם. כחודשיים בעוד להתחיל צפויה כרגע. במנהל שעלו דרישות עקב התעכבה זמין רישוי

 דוחות לארכיב מעלים והמפקחים IFN בארכיב מסמכים ניהול מאפשרת, בסיסי באופן, קומפלוט
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. משנה וקטגוריות על קטגוריות תחת מתוייקים בארכיב המסמכים. שוטף באופן ותמונות פיקוח

 .למחשוב ולא עבודה לתהליכי קשור ל"הנ אך בארכיב התיוקים בנושא במנהל הדרכות לרענן יש

 שתמיד כמובן. שבמערכת המידע על חתכים מגוון י"ע ניהולי מידע הפקת גם מאפשרת המערכת

 .בקלות מופק להיות יכול הבסיסי המידע אך הדוחות את יותר מדוייק באופן ולהתאים לשפר ניתן

 אשר ממשקיים בין אירועים וחסרים ייתכן – בתהליך רלוונטיים לממשקים ממוחשבת תמיכה

 המערכת והתאמת העבודה תהליכי אפיון במסגרת יותאם ל"הנ. רלוונטיים דואר כללי שולחים

 .המתוכנן הפרוייקט במסגרת

 .עבודה לתהליכי ספציפית התאמה ללא גם, דוחות והפקת נתונים קליטת מאפשרת המערכת

 דוחות בעצמם )למשל "קליטה ועדכון הערות מפקח"( ולהפיק הנתונים את להזין יכולים המפקחים

תמלילים )למשל: הפעלת מעבד תמלילים,  במעבד דוחות מגוון הפקת מאפשרת המערכת. מםבעצ

 מעבד תמלילים לבקשה ומעבד תמלילים לתיק פיקוח(.

 במסגרת יבוצע, שוב – בהתאם הנדרשות ההערות את ולהקים העבודה תהליכי את למפות צורך יש

 .המתוכנן הפרוייקט

 ניתן הצורך במקרה. דואר כללי י"ע ברובו הנושא את לפתור ניתן, כאמור, משותפים ממשקים לגבי

 הפרוייקט במסגרת עבודה תהליכי של מיפוי מחייב ל"הנ אך שונות מערכות בין קישורים לפתח

 .המתוכנן

 תיק פיקוח 5.5

 משלב, הפיקוח של תיק והגיבוש ההכנה נוהל "הכנה וגיבוש תיק פיקוח" של האגף מגדיר את תהליך

 הנוהל מגדיר: .המשפטית למחלקה הפיקוח תיק העברת שלב הראשוניים ועד המידע מקורות קבלת

 בתיק ,היתר ללא שימוש או/ו בניה עבירת על המפקח י"ע המוכן קשיח קלסר תיק -פיקוח תיק

  .הרלוונטי למקרקעין בקשר המפקח י"ע שנאספו והראיות המסמכים כל מצויים

 הפיזי מודפסת רשימה של מסמכים נדרשים.על גבי תיק הקרטון המשמש כתיק הפיקוח 

 רשימת מסמכים הנדרשים בתיק הפיקוח. הרשימה ממוינת ל:עוד מגדיר הנוהל מהם 

 מסמכים שחובה לצרפם לתיק (1)

 מסמכים שיש לצרפם עפ"י הצורך.  (2)

 סטייה או/מהיתר ו סטייה ,הבנייה חריגות אודות פרטני דוח הכולל מוסמך מפקח דוח -פיקוח ח"דו

 .שידרשו" ככל ומסמכים תמונות עם, במקרקעין החלה התכנון מהוראות

 ממצאי הביקורת:

מבדיקת הביקורת עולה כי תיק פיקוח נפתח על ידי מפקחי האגף רק במידה ונמצאה על ידי  .1

שר אינן מתגבשות לכדי תיק עבודות המבוצעות על ידי מפקחי האגף א ישנן. המפקחים עבירה

 במערכת ממוחשבת. אינם מתועדים ו פיקוח

 בדרך – ידנית בכתיבה ובמשרד בשטח וצוברים אוספים שהם הנתונים כל את מעלים המפקחים .2

 (. מראש מסופרר טפסים בפנקס לא) תבניתית לא כלל
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ת י הנוהל, קיימת רשיממבדיקת הביקורת עולה כי מעבר לרשימת המסמכים הנדרשים עפ" .3

בנוהל. נוסף על כך ישנה דרישה הנדרש מסמכים נוספת בתיק הפיקוח שאינה תואמת לרשימה 

נוספת לרשימת מסמכים שיש לצרפם לתיק ואשר נקבעה ע"י הלשכה המשפטית שגם היא אינה 

  תואמת לשתי הרשימות הנ"ל.

 :ותהמלצ

שה לכדי תיק תיעוד מסודר לעבודת המפקחים אף אם לא התגב יקויםהביקורת ממליצה כי  .1

או שהעבירה לא נמצאת בהלימה למדיניות  )גם במקרים בהם לא נתגלתה עבירה פיקוח

יש לציין כי החלטת מפקח שלא לפתוח תיק פיקוח וזאת לצורך בקרה ופיקוח נאותים.  (אכיפה

)למשל בשל כך שהעבירה אינה נכללת במסגרת העבירות הנאכפות בהתאם למדיניות 

עבירה( חייבת להיות מבוקרת באופן מלא על ידי מנהלי האגף האכיפה, או בשל העדר 

 להבטחת נאותות ההחלטות המתקבלות ולשמירה על טוהר המידות . 

הביקורת ממליצה כי תבחן האפשרות לבנות למפקחים טופסי פיקוח מקוונים ולציידם  .2

במחשבים נישאים אשר יאפשרו עדכון הביקורות באופן מקוון ומיידי ויחסכו עבודה רבה 

 כפולה ומיותרת הנעשית כיום. 

הנדרשים לצרף לתיק פיקוח, יוחלט על רשימה אחידה של המסמכים הביקורת ממליצה כי  .3

 תעודכן בתיאום עם הלשכה המשפטית. ואשר

 עבודת מפקחי הבנייה 5.6

 עיקריים:  עבודה תחומי עבודת המפקחים היא בשני

  ליווי פרויקטים משלב מתן היתר הבניה :פיקוח בשלבי הבנייה, כחלק מהליך הרישוי  -רישוי

 .ותעודת גמר 4תושב ועד למתן טופס \ליזם

 העיר על פי חוק , פיצול דירות ושימושים חורגים ברחבי איתור וטיפול בחריגות בנייה  - פיקוח

 ביצוע וקיום פסקי דין. התכנון והבנייה, 

איזורי פיקוח. כאשר לכל מפקח  10-לצורך קביעת תוכנית העבודה של המפקחים, חולקה העיר ל

ק ר 5עוסקים רק ברישוי  4מפקחים  13מתוך  הוקצתה אחריות לרישוי או לפיקוח באיזור מסויים. 

מפקחים טרם הוקצו איזורים נכון למועד הביקורת )אחת בשל חל"ד  2-בפיקוח, שניים גם וגם ול

 ואחד חדש(.

 הטיפול בעבירות כולל:

 הגדרת העבירה. –בדיקה מול תוכניות מיתאר ותיקי בנייה כי אכן מדובר בעבירה, ואם כן  (1

 החקירה בהם הסתיימו.הכנת תיק פיקוח והגשתה ללשכה המשפטית, מייד כאשר הטיפול או  (2

הכוונת בעלי המקרקעין בעת תיקון החריגה: החזרת המצב לקדמותו טרם העבירה, תהליך של  (3

 הוצאת היתר בדיעבד, וכו'. 

מידת הנדרש, בהיבטי ארנונה, בף ההכנסות, כדי שזה יוכל לפעול, העברת מידע על העבירה לאג (4

 אגרות והיטלים.

 כעד תביעה. -הופעות בבית המשפט   (5

 יווי הוצאה לפועל של צווי הריסה.ל (6
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 ממצאי הביקורת:

ישנם שני מפקחים אשר אמונים באותו איזור  הקצאת האיזורים למפקחים עולה כי בדיקתמ .1

 הן על הרישוי והן על הפיקוח.

אף שייתכן כי ישנם איזורים בהם יש ריבוי של עבירות בנייה, כגון פיצולי דירות במרכז העיר,  .2

  אין איזור פיקוח אשר מוקצים לו שני מפקחים. 

מבדיקת הביקורת עולה כי הקצאת האיזורים למפקחים השתנתה בשנתיים האחרונות באופן  .3

 תכוף. 

נית המגדירה לכל מפקח מהם האתרים בהם מבדיקת הביקורת עולה כי אין תוכנית עבודה פרט .4

עליו לבקר באותו שבוע/ חודש בהתאם לאיזור עליו הוא אמון ולתחום הפיקוח/רישוי. מכיוון 

ואין תוכנית כזו אין הגדרת זמנים בהם אמורים המפקחים לבצע עבודות פיקוח יזומות לאיתור 

. העדר בפניות מוקד פתוחותוהקצאת זמנים לטיפול  וזיהוי מבנים מסוכנים ועבירות בנייה

תוכנית עבודה מסודרת אינו מאפשר חלוקת עומסי העבודה בין המפקחים השונים בהתאם 

 לצורך ואף אינו מאפשר קיום פיקוח ובקרה ניהוליים נאותים אחר עבודתם. 

 

 :ותהמלצ

לשם שמירה על הפרדת תפקידים נאותה וטוהר המידות לא יוקצה הביקורת ממליצה כי  .1

 למפקחים הן רישוי והן פיקוח באותו איזור. 

מומלץ כי הקצאת האיזורים למפקחים תעשה בהתאם לנתונים הידועים לאגף בנוגע להיקפי  .2

 הבנייה/ העבירות על הבנייה בכל איזור. 

ח יבוצעו אחת לשנתיים, פרק זמן הביקורת ממליצה כי שינויים בהקצאת איזורי הפיקו .3

המאפשר מחד היכרות של הפקח עם האיזור המפוקח ועם התיקים המתנהלים בו וכן מאפשר 

 למערכת כתובת אחידה לפניות בנושא עבירות בנייה באיזור, ומנגד מהווה זמן סביר לתחלופה. 

נית עבודה לכל הביקורת ממליצה כי תוכן על ידי הנהלת האגף,  מדי חודש לכל הפחות, תוכ .4

מפקח, אשר כוללת פירוט האתרים בהם עליו לבקר בהתאם לאיזור שבאחריותו ולתחום 

עבודתו )רישוי/פיקוח( ואשר כוללת פירוט מספר שעות הפיקוח אשר עליו להקצות לטובת 

 סיורים יזומים לאיתור מבנים מסוכנים ועבירות בנייה. 

חר עמידה ביעדים באמצעות השוואת התכנון עוד מומלץ כי התוכנית תשמש לבקרה ניהולית א .5

 מול הביצוע בפועל. 

 תגובת אגף הפיקוח על הבניה: 

משתנה ע"פ יכולות פרסונליות של המפקח מצבת כח אדם ותיעדוף  חלוקה לאזוריםים: ממצא

 .נושאית

 תגובת אגף מערכות מידע ומחשוב:

 התאמת לצורך פיקוח באגף תהליכים מיפוי עבודת לכל ומקדים הכרחי תנאי הינן אלה הגדרות

 .הקומפלוט מערכת
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 פיקוח על בנייה לפי היתר -רישוי  5.6.1

במסגרת פיקוח על הבניה לפי היתר מלווה מפקח הבניה את שלבי הבניה של מבנה חדש או את שלבי 

העבודה של תוספת בניה, על מנת להבטיח עמידה בדרישות חוק התכנון והבניה, דבר שיאפשר, 

בגמר הבניה, להעניק לו את האישורים הדרושים עבור המבנה. במסגרת הפיקוח על בניה לפי היתר 

 אתר מספר פעמים ובדרך כלל במקרים הבאים:ם המפקחים לבקר באמורי

חיבור זמני לחשמל  -2בקרה שהאתר מגודר, מאורגן ובטיחותי כחוק ) טופס  –בתחילת עבודה  .1

 ולמים לצורך ביצוע הבנייה(

 לאחר השלמת היסודות של המבנה. .2

 בגמר השלד. .3

 . (4טופס )לפני חיבור לתשתיות חשמל, מים וכו'  .4

 (.5תעודת גמר )טופס  לפני קבלת .5

 בדבר מספר הבקשות לפי שלבי הבנייה:להלן נתונים 

  2014 2015 2016* 

 470 575 671 בקשות להיתרי בנייה
 621 476 548 היתרי בנייה 

 295 192 232 4טופסי 
 99 73 90 תעודות גמר

  .2016אומדן המבוסס על נתונים בפועל עד חודש יולי *

 :2016נתוני עבודת המפקחים בתחום הרישוי בחודש מאי להלן טבלה המפרטת 

  מפקחים 

 סה"כ 6 5 4 3 2 1  

 31 9   12 3 7   בדיקת בקשה להיתר )תרשים(

 21 5 1 9 3 3   2לטופס 

 25 3   14 2 6   4לטופס 

 10     7 2 1   )תעודת גמר( 5לטופס 

 14 2   7 1 4   לשחרור ערבות

 38     27     11 דוחות פיקוח מעקב בנייה בהיתר פעיל 

 ממצאי הביקורת:

מפקחי האגף אינם מבצעים ביקורות לאחר השלמת היסודות ובגמר מבדיקת הביקורת עולה כי  .1

 .השלד כנדרש

מנתוני הטבלה לעיל עולה כי ישנם מפקחים אשר מבצעים  מס' בדיקות מועט, כמו כן ישנו  .2

 שלם ביצע בדיקה אחת בלבד.מפקח שבמהלך חודש 

 :ותהמלצ

 הביקורת הנערכות על ידי המפקחים בתחום הרישוי יבוצעו כנדרש. הביקורת ממליצה כי  .1

 הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה של מתכונת עבודת המפקחים. .2

וסיכומי  אחר עבודת המפקחים המבוצעות תוחודשיה ייערך תיעוד של הבקרותמומלץ כי  .3

 .הדיונים עמם
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 תגובת אגף הפיקוח על הבניה: 

. מבדיקתי נמצא כי המפקח הבדיקות לרישוי מבוצעות בהתאם לדרישות של אגף הרישוי: ממצאים

 הנ"ל ביצע פעולות פיקוח רבות אחרות.

 : מקובלת3המלצה 

 עבירות בנייה–פיקוח  5.6.2

 ההיבט השני בעבודת הפיקוח הינו הפיקוח אחר עבירות הבנייה

 מידע מקורות"( מגדיר מהם נוהל הכנת תיקתיק פיקוח" של האגף )להלן: "נוהל "הכנה וגיבוש 

ומפרט שורה ארוכה של מקורות מידע לאיתור  פיקוח תיק הכנת לצורך הפיקוח עבודת את המזינים

וזיהוי עבירה הכוללים קבלת תלונות מתושבים, מגורמים עירוניים וחיצוניים, עריכת סיורים 

 יזומים למטרות הפיקוח השונות וכדומה. 

 :2014-2016להלן נתונים בדבר מספר תיקי הפיקוח שנפתחו על ידי מפקחי האגף במהלך השנים 

 לותסוג הפעי העובד
 מס. תיקים שנפתחו

2014 2015 *2016 

 67 75 74 פיקוח 1
 41 66 72 פיקוח 2
 14 93 52 פיקוח 3
 45 79 0 פיקוח ורישוי 4

 39 39 39 פיקוח 5
 46 44 11 פיקוח ורישוי 6
 11 9 32 רישוי 7
 11 20 2 ללא הגדרה 8
 9 8 14 רישוי 9
 27 2 0 פיקוח 10
 0 9 3 רישוי 11
 9 1 0 רישוי 12

 321 445 299 סה"כ שנתי

 27 37 25 ממוצע

 *הנתונים משוערכים בהתאם לנתוני אמצע השנה. 

 ממצאי הביקורת:

מבדיקת הביקורת עולה כי לא מנוהל רישום מסודר ומעקב אחר פעולות המפקחים אשר אינן  .1

 מתגבשות לכדי תיק פיקוח. 

מהנתונים בטבלה לעיל עולה כי בממוצע פותח כל מפקח כמה עשרות של תיקי פיקוח בשנה,  .2

 כאשר הדבר נכון גם למפקחים שכל עבודתם הינה פיקוח. 

ם אינם פותחי כמעט על פיקוח בלבד אשר ניםאשר אמו יםמפקח םעולה עוד כי ישנ מהנתונים  .3

עולה כי לא ביצע כל פעילות   2016ומדיווח חודשי  למאי  (10פקח מס' תיקי פיקוח )למשל מ

 . פיקוח במהלך אותו החודש
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 :ותהמלצ

הביקורת ממליצה כי תערך בחינה של מתכונת עבודתם של פקחי האגף, כולל תיעוד מלא של  .1

 כל הפעולות המבוצעות על ידי המפקחים, אף אם לא התגבשו לכלל תיק פיקוח. 

בחינה של הנהלת האגף בדבר עבודת המפקחים אשר עוסקים תערך הביקורת ממליצה כי  .2

   בפיקוח בלבד אולם כמעט אינם פותחים תיקי פיקוח.

 תגובת אגף הפיקוח על הבניה: 

 תפוקות המפקחים מנהל האגף : מידי תקופה נבחן על ידי2ממצא 

 עבירות  בניה ושימושים חורגים מתגלים ליחידת הפיקוח משני מקורות: 

 הפיקוח היזוםסיורי  .1

במסגרת הפיקוח היזום מפקח הבנייה יוצא לשטח במטרה לגלות עבירות בניה ושימושים חורגים 

 מחד, ולמנוע עבריינות בנייה מאידך. פיקוח יזום מבוצע בדרך כלל בשני אופנים:

  .יציאה יזומה לשטח לאזור מסוים שנקבע מראש, מתוך כוונה לבצע פיקוח במבנים/בשטחים 

 נים/בשטחים תוך כדי נסיעה בדרך לאתר בו יש לבצע מטלת פיקוח אחרת )בדיקה צפייה במב

 /מסירת צו הפסקה וכד'(. 4לטופס 

 ממצאי הביקורת:

 במינון כיום  מבוצע, ביותר חשובה פעילות המהווה, יזום פיקוחמבדיקת הביקורת עולה כי  .1

 זומות. פעולות פיקוח י 12בוצעו  2016. כל למשל במהלך חודש מאי נמוך

נדרשו המפקחים לראשונה לדווח מדי חודש על פעולות הפיקוח היזום  2016יצויין כי במהלך  .2

נמצא . לחשיבות הגבוהה של סוג פיקוח זהבאופן נפרד, דבר המעיד כי הנהלת האגף מודעת 

 .תקין

 :המלצה

, זמן שיש להגדיר למפקחים ,הנהלת האגף תגדיר במסגרת תוכנית העבודההביקורת ממליצה כי 

  זומות, כולל קביעת דגשים לנושאים לאכיפה. יקורות יייעודי לעריכת ב

 תלונות הציבור ו/או תלונות מטעם גופים אחרים .2

 :2016להלן נתוני דוחות הפיקוח אשר נערכו על ידי מפקחי האגף בעקבות פניות במהלך חודש מאי 

 סה"כ 6 5 4 3 2 1  

 86 22   30 19 3 12 מוקד

 14   1 2 3   8 הארגוןפניות מתוך 

 8           8 פניות ציבור ישירות למחלקה
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 :2014-2016להלן נתוני הטיפול של האגף בפניות מוקד לשנים 

 

 ( בשערוך לנתוני אמצע שנה. בטבלה מוצגים אומדנים 21/11/2016נתקבלו עד  2016הערה: נתוני )

 ממצאי הביקורת:

 מניתוח פניות המוקד עולה כי: .1

  .כמעט ולא חל שינוי בהיקפי הפניות למוקד בנושאים העוסקים בעבירות בנייה 

  .האגף אינו עומד בזמני התקן הקבועים לטיפול בקריאות מוקד 

  .פניות מוקד רבות אינן מטופלות על ידי מפקחי האגף עד לסגירתן המלאה 

  .ישנו מספר גבוה של קריאות מוקד אשר אינן מטופלות כלל 

הטיפול בפניות מוקד עולה כי מפקחי האגף אשר עוסקים בפיקוח מתמקדים בטיפול מנתוני  .2

, על ידי 2016דוחות פיקוח לאכיפה אשר נערכו בחודש מאי  140בפניות מוקד, כך למשל מתוך 

 (. 61%-)כלומר כ דוחות נערכו בעקבות תלונות מוקד 86מפקחי האגף 

 :המלצה

פיקוח הדוק ושוטף אחר הטיפול בקריאות המוקד הנהלת האגף תקיים הביקורת ממליצה כי 

ומשך הטיפול בהן על ידי מפקחי האגף, על מנת להבטיח טיפול מלא בכל הפניות וסגירתן תוך 

 עמידה בזמני התקן.

 תגובת אגף הפיקוח על הבניה: 

 אנחנו עומדים בזמני תקן בכל הנוגע לחריגות מסכנות חיים ו/או שמתבצעות און ליין לא ידוע על

 מקרה אחד שלא עמדנו.

פניה

סגורה

פניה

פתוחה
סה"כ

פניה

סגורה

פניה

פתוחה
סה"כ

פניה

סגורה

פניה

פתוחה
סה"כ

76750817583138721470100570בניה ללא היתר

מפגעים כלליים

באתר
435104454507552545853511

נזק לשטח

ציבורי
22662321483518320138239

2046210153411949879177פיצול דירות

5612689217109שינוי יעוד

120120117512272981מבנה מסוכן

212231972688אנטנה סלולרית

1,773741,8471,5263131,8391,3992961,695סה"כ

נושא

2015 20142016
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 מבנים מסוכניםהטיפול ב 5.7

בניין  חוק העזרעל פי "( חוק העזר)להלן: " 1995 -(, התשנ"המסוכניםקוה )מבנים ת-חוק עזר לפתח

מחלישו, או עלול אף  -שהוכרז כמבנה מסוכן על ידי העירייה, הינו מבנה שמצבו הנתון מסכן אותו

 סכן את דייריו, וכן את העוברים והשבים.להוביל לקריסתו. כמו כן, מדובר במבנה המ

לאחר שהעירייה מגדירה את המבנה כמסוכן, היא מודיעה על כך באמצעות מכתב על פי חוק העזר 

 . לבעלי הנכס, בו היא דורשת מידית את תיקון הליקויים

אחד ממפקחי הבנייה המועסקים באגף אמון על הטיפול במבנים המסוכנים נוסף לעבודות הפיקוח 

 השגרתיות. 

 ממצאי הביקורת:

 .על ידי המפקחים אין באגף נוהל עבודה המסדיר תהליך הטיפול במבנים מסוכנים .1

מסוכנים מדוחות שהועברו לביקורת עולה, כי ישנם תיקי פיקוח ישנים שנפתחו בגין מבנים  .2

 אשר הועברו לטיפול הלשכה המשפטית וטרם טופלו.

 לא נערך מיפוי מסודר של כל המבנים המסוכנים בעיר. .3

 :ותהמלצ

 מסוכנים במבנים הטיפול תהליך סדיראשר יייקבע על ידי האגף נוהל הביקורת ממליצה כי  .1

 המחלקה לטיפול העברתו או מנהליים צווים הוצאת, התיק סגירת שלב ועד איתורם משלב

 . לטיפול זמנים לוחות כולל, המשפטית

שנפתחו בנושא מבנים  מסוכנים מומלץ כי תיערך בדיקה מקיפה ויסודית לגבי תיקי פיקוח  .2

 וטרם הושלם הטיפול בהם הן באגף והן בלשכה ולדאוג להשלמת טיפולם בהקדם.

 והטיפול בהם.מומלץ כי תקבע תוכנית סדורה לביצוע מיפוי המבנים המסוכנים ברחבי העיר  .3

 תגובת אגף הפיקוח על הבניה: 

 לציין בנוהל נושאים תתי לחדד כדי פגישות התקיימו ואף שטרם אושר בנושא נוהל קיים  :1ממצא 

 .לפעול כיצד זרימה תרשים גם כולל שהנוהל

 ועקב אלו אצלם שנמצאים ישנים בתיקים הטיפול לגבי למשפטית תזכורות' מס : בוצעו2ממצא 

 .הממצאים לריענון הוחזרו כך

 צווים מנהליים  5.8

וים שימוש בלתי חוקי במבנה, הינה צו אחת הסנקציות, המופעלות בגין בנייה בלתי חוקית או בגין

 :ים מנהלייםסוגים של צוו 2קיימים מנהליים. 

 בלתי לבנייה ויעיל מיידי מענה לשמש טיבו מעצם מיועד מינהלי הריסה צו – צו הריסה מינהלי .1

 אכלוס לפני מקרה ובכל השלמתה לפני עוד ,היתר ללא הבנייה עצירת/מניעת לרבות חוקית

 .המבנה
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 בנייה כנגד מוצא הצו .ובנייה לתכנון מקומית ועדה ידי על המוצא צו הוא מינהלי הריסה צו

 תוכנית או מקומית מתאר תוכנית או עיר בניין מתוכנית שחורג מבנה של בנייה היתר ללא

  .מהיתר סטייה תוך או היתר ללא חורג שימוש כנגד או ארצית מתאר

 תצהיר לו שהוגש בתנאי הריסה צו להוציא רשאי ובנייה לתכנון מקומית הוועדה ראש יושב

 יאוחר ולא שעות 24 תוך לביצוע ניתן המנהלי ההריסה צו .המקומית הרשות ממהנדס חתום

 שהוצא י. מלביטולו הבקשה את המשפט בית דחה בו המועד או הצו מתן ממועד יום 30 -מ

 .ההריסה צו את למנוע ולבקש משפט לבית לפנות יכול מינהלי הריסה צו נגדו

 חוק על עבירה בהם שיש במקרים מוגש בנייה עבודות להפסקת מינהלי צו - צו הפסקה מנהלי .2

 סעיף י"עפ .לסביבה או/ו לאדם מסוכן מפגע היוצרר, הית ללא שימוש או והבנייה התכנון

 ת/מהנדס או המקומית הועדה ר"יו י"ע חתום י, מינהל הפסקה צו ה, והבניי התכנון לחוק222

 יתרונות אשר י, מינהל הפסקה צו להוציא הבנייה על פיקוח אגף בסמכות ם. יו 30 ל תקף ר, העי

 הקטנת ם, אישו כתב הגשת בטרם הבנייה והפסקת התראה מתן :כגון ,רבות הן בו השימוש

 נרחבת הרתעה ויצירת הצו הפרת של במקרה יותר חמור אישוםה, העבוד נסתיימה בטרם הנזק

 .יותר

 יסוד להם יש אם רשאים ר, העי מהנדס או ה, משנ וועדת או המקומית הוועדה ראש ושבי

 הפסקה צו להוציא ית, מתוכנ או מההיתר בסטייה או היתר ללא בנייה מבצעים כי להניח סביר

 הצו יום 30 בתוך לאישור מוגש לא הצו אם .יום לשלושים תקף מינהלי הפסקה צו לי. מינה

 צו נגדו שהוצא אדם צו. ל אישור התקופה לךבמה המשפט מבית מקבלים כן,   אם אלא ע. פוק

 להרוס מסוימות בנסיבות מאפשר אף החוק לו. ביטו את המשפט מבית לבקש רשאי כאמור

 שבונה מי כנגד עבירה וקובע מינהלי הפסקה צו שהוצא לאחר שבוצעה חוקית בלתי בנייה

 .זה לצו בניגוד

  צווי ההריסה שניתנו:להלן נתונים אודות 

 2014 2015 2016 

 19 14 7 צווי הריסה מינהלתיים שהופקו  

 12 10 5 צווי הריסה מינהלתיים שהוצאו לפועל

 

 להלן נתונים אודות צווי ההפסקה שניתנו: 

2015 2016 

61 74 

 הביקורת:ממצאי 

קיים נוהל עבודה מסודר המגדיר את הליך הוצאת צווי הריסה מנהליים, כולל פירוט תחומי  .1

 .  נמצא תקיןהאחריות של כל גורם בתהליך. 

מן הנתונים עולה כי חל גידול במספר המוחלט של צווי ההריסה המנהלתיים המופקים על ידי  .2

העירייה, וכן כי לא חל שינוי ביחס בין מספר צווי ההריסה שהופקו למספר הצווים אשר הוצאו 

 נמצא תקין.(. 70%-לפועל )כ

 .המנהליים שהוצאו הריסהמן הנתונים עולה כי אין מימוש מלא של צווי  .3
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 :המלצה

 במלואן. לאי מימוש צווי ההריסה כל הסיבותהביקורת ממליצה כי ייבחנו 

 תגובת אגף הפיקוח על הבניה: 

 יש צווים שבהם בימה"ש עכב ביצוע ויש מקרים בהם הוצא היתר.: 1ממצא 

 העברת תיק ללשכה המשפטית 5.9

 הוועדה שלהפיקוח  יחידת כי, 2006 הנחו בשנת המדינה ופרקליט לממשלה המשפטי היועץ 

 חייבת הדין הפלילי סדר חוק פי ועל, העבירות וגילוי הפיקוח תפקידי את לבצע חייבת המקומית

 הפיקוח המלצת יחידת תהא – החקירה תיקי כל את, הטיפול תום עם מייד שוטף באופן להעביר

 .המקומית הועדה של המוסמך התובע להחלטת – תהא אשר לגביהם

 גילוי חריגות בעקבות ידו על שנפתחו הפיקוח תיקי כל את להעביר אמור הבניה מפקח, לכך בהתאם

 כתב אישום.להגשת  מקום יש אם להחליט המוסמך הגורם שהוא, העירוני התובע לבדיקת, בניה

 2015-2016להלן נתונים בדבר מספר תיקי הפיקוח אשר נפתחו על ידי אגף הפיקוח במהלך השנים 

 שנה על ידי אגף הפיקוח למחלקה המשפטית: ומספר התיקים אשר הועברו בכל

  2015 2016 

 321 445 מספר תיקי פיקוח שנפתחו

 404 200 *מספר תיקי פיקוח שהועברו ללשכה

 נפתחו במהלכה.  מסוימת*לא כל התיקים שהועברו בשנה 

 2016 -ו  2015 בשנים המשפטית ללשכה שהועברו הפיקוח בתיקי העבירות סוגי בדבר הנתונים להלן

 :שלהלן בטבלה שמוצג כפי

 סוג העבירה

2015 *2016 

 מס' תיקים
אחוז 
מכלל 

 התיקים
 מס' תיקים

אחוז 
מכלל 

 התיקים

 35.79% 102 52.50% 105 בניה ללא היתר בניה             

 30.18% 86 10.00% 20 פיצול יחידת דיור              

 7.72% 22 14.00% 28 שינוי יעוד                    

 7.02% 20 4.50% 9 אי קיום צו                    

 4.56% 13 8.50% 17 בנה לא בהתאם לתכנית           

 3.86% 11 2.50% 5 בניה ללא היתר ושימוש חורג     

 3.86% 11 2.00% 4 שינוי יעוד ממגורים לגן        

 3.51% 10 4.00% 8 בניה בסטייה מהיתר              

 1.75% 5 1.00% 2 אחר                           

 1.05% 3 0.50% 1 הקמת מחסן                     

 0.70% 2 0.50% 1 הקמת פרגולה                   

 100.00% 285 100.00% 200 סה"כ

 בלבד.  2016על תיקים שהועברו ללשכה המשפטית עד חודש יולי *מדובר 
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 תגובת הלשכה המשפטית: 

 אשר הפיקוח תיקי מספר 2015,2016 בשנים המדינה לפרקליטות הוגש אשר השנתי ח"לדו בהתאם

 .שצויין כפי ולא תיקים 227 -2016 ובשנת תיקים 172 -2015 בשנת הינו המשפטית ללשכה הועברו

 הביקורת:התייחסות 

מבוססים על נתונים ממערכת הקומפלוט יתרה מכך, כפי הניתן  לעיל, שצוינותיקי הפיקוח מספר 

 כיבדיווח השנתי לפרקליטות מציינת  עצמה בדוח ביקורת זה, הלשכה  6.5.4לס'  1לראות בממצא 

חלק אינה עולה על  בלשכהת כיום כת הממוחשבת הקיימשהמערמכיוון הדוח מולא כמיטב יכולתה 

 מהדרישות. 

 תהליך העברת התיקים ללשכה המשפטית: 5.9.1

ח על ידי מפקח הבנייה, מוכן סיכום תיק אשר מפרט את ממצאי הפיקוח לאחר השלמת תיק הפיקו

המסמכים המצורפים בתיק, נחתם על ידי המפקח ומועבר לבדיקה ואישור על ידי  מפרט אתוכן 

 מנהל האגף. 

יצויין כי נוהל הכנת תיק פיקוח קובע כי על מנהל האגף לבדוק את כל תיקי הפיקוח ביסודיות, 

בדיקת שלמות המסמכים, חומר הראיות וכדומה בטרם חתימתו על העברת התיק ללשכה 

 המשפטית עם המלצה להגשת כתב אישום או סגירת התיק. 

בדיקה ראשונית  התיק נבדק. משפטיתללשכה ה מועבר פיזית על ידי המפקח שפתח אותו כל תיק 

אם התיק נמצא  ללשכה. כבר עם העברתועל יד תובע לשכה המשפטית ב )בדיקת שלמות המסמכים(

תקין, הוא נותר בלשכה להמשך טיפול משפטי. אם התובע מזהה בתיק ליקויים או פערים, התיק 

 מוחזר בו במקום למפקח שמחזיר אותו לאגף לתיקונים או להשלמות.

 ממצאי הביקורת:

והחוסרים שצויינו על ידי אין תיעוד מסודר של תוצאות הבדיקה הראשונית של התיקים  .1

 ת בע"פ לפקח.התובעת, ההשלמות הנדרשות מועברו

. לביקורת נמסר ע"י אין תיעוד של התיקים המוחזרים במועד הגשת התיקים ע"י המפקח .2

 .10%-התובעת שבודקת את התיקים כי מדובר בכ

תיקים. כלומר  138תיקים ומתוכם התקבלו בלשכה  200הועברו ללשכה המשפטית  2015בשנת  .3

 שנהלביקורת נמסר כי רוב התיקים הוחזרו ב מהתיקים שהועברו על ידי האגף. 30% -הוחזרו כ

 בשל פרק הזמן הממושך שחלף ממועד העברת התיק ללשכה ועד בדיקתו ע"י תובע. זו 

 :ותהמלצ

האגף יערוך בדיקות קפדניות של תיקי הפיקוח בטרם העברתם  הנהלתהביקורת ממליצה כי  .1

 ללשכה. 

הביקורת ממליצה כי החזרת תיקים לאגף תבוצע באמצעות עדכון רשימת תיוג במערכת  .2

הקומפלוט בה יסומנו החוסרים. עד להתאמת המערכת הממוחשבת מומלץ כי החזרת תיק 

 סרים. תלווה במסמך מטעם התובע המפרט מהם הליקוים/חו

תיקים הליקויים שנמצאו במומלץ כי אחת לתקופה תעשה על ידי הנהלת האגף בדיקה של  .3

 שהוחזרו לשם הפקת לקחים ועדכון של כלל המפקחים. 
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 תגובת הלשכה המשפטית: 

 הפיקוח לאגף שמוחזר תיק, וכיום הביקורת עמדת את אימצה המשפטית הלשכה: 2ממצא 

 .הקומפלוט למערכת נסרק אשר מסודר טופס בצירוף מועבר, חקירה להשלמת

 משך הטיפול בתיק פיקוח על ידי האגף 5.9.2

לא בכל בירור נפתח תיק פתיחת תיק פיקוח במערכת קומפלוט נעשית על ידי המפקחים, כאשר 

 .פיקוח, אלא רק לאחר גילוי עבירה שבהתאם למדיניות האכיפה יש לאוכפה

נוהל הכנת תיק פיקוח קובע כי "תיק הפיקוח יוכן וינוהל במועד הקרוב ביותר לגילוי העבירה ויועבר 

 בהקדם לידיעת התובע". 

במידה וטרם הועבר על המפקח לעדכן את מנהלו הישיר  –יום מפתיחת תיק  90עוד נקבע כי בחלוף 

קיומו של תיק הפיקוח כולל יום יש להעביר לידיעת התובע את עובדת  120ומנהל האגף. בחלוף 

 סטטוס פעולות החקירה בתיק. 

טבלה המפרטת התפלגות הימים בהם מטופל כל תיק על ידי האגף טרם העברתו ללשכה להלן 

 :"(טבלה אגפיתהמשפטית )להלן: "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015 2016 

אחוז  אחוז  מספר ימים
אחוז  אחוז  מצטבר

 מצטבר

0-10 11% 11% 0.5% 0.5% 

30-60 6% 17% 2.50% 3% 

31-60 30% 47% 11% 14% 

61-90 22% 69% 16% 30% 

91-120 14% 83% 11% 41% 

121-150 7% 90% 8% 49% 

151-200 5% 95% 22% 71% 

201-300 4% 99% 15% 86% 

301-500 1% 100% 12% 98% 

 100% 2% 100% 0% יום 500מעל 

   100%   100% סה"כ
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המפרטת התפלגות הימים בהם מטופל כל תיק על ידי האגף טרם העברתו ללשכה טבלה להלן 

 :"(טבלת ימים למפקחהמשפטית )להלן: "

 
 2016 2015 מפקח

 ממוצע ימים מפתיחה ממוצע ימים מפתיחה  

1 82 130 

2 84 196 

3 92 135 

4 92 207 

5 49 160 

6 73 252 

7 3 128 

8 42 133 

9 221 * 

10  36 

11  285 

 ממצאי הביקורת:

יום מפתיחת תיק הפיקוח יעדכן המפקח את  90הקביעה בנוהל הכנת תיק פיקוח לפיה בחלוף  .1

פתיחת תיק הפיקוח נתונה מועד ל האגף אינה רלוונטית הן משום שהמנהלו הישיר ואת מנ

לשיקול דעתו של המפקח והן משום שבקרה אחר עבודת המפקח אמורה להתבצע על ידי מנהליו 

 האמורה אינה מיושמת ונאכפת בפועל.  ההנחיהולא באופן יזום על ידו. עוד יצויין כי 

מהתיקים למחלקה  70%-הועברו כ 2015מהטבלה האגפית לעיל עולה כי בעוד שבשנת  .2

 יום.  90מהתיקים בטרם חלפו  30%הועברו רק  2016יום הרי שבשנת  90המשפטית בטרם חלפו 

ימים  90רק מפקח אחד חרג ממוצע של  2015מטבלת הימים למפקח עולה כי בעוד שבשנת  .3

( חרגו בצורה משמעותית ומספר הימים 1המפקחים )מלבד  כל 2016לטיפול בתיק הרי שבשנת 

 למפקח.  174הממוצע עמד על 

מבדיקת הביקורת עולה כי לא מנוהל על ידי הנהלת האגף מעקב מסודר אחר משך הטיפול  .4

 בתיקים על ידי המפקחים. 

הביקורת תציין כי לא ברורה מטרת הנחיית הנוהל לפיה יש להעביר עדכון ללשכה המשפטית  .5

יום. יצויין כי ההנחייה האמורה אינה  120-בהם נמשך מעבר לנוגע לתיקים שמשך הטיפול ב

 מיושמת ואינה נאכפת. 

 :ותהמלצ

של הנהלת האגף תקיים בקרה נאותה ומסודרת הכוללת הפקת דוחות  הביקורת ממליצה כי .1

טיפול אגפיים ובחתכים לפי מפקחים ותבחן מדי חודש את הסיבות להתמשכות ה זמני

 .הטיפול בתיקים

הביקורת ממליצה כי תשונה הנחיית הנוהל בדבר אחריות המפקח ותוחלף בהגדרת אחריות  .2

 האגף לקיום בקרה נאותה.  הנהלת
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הביקורת ממליצה כי תערך בחינה מסודרת של הנהלת האגף בדבר הסיבות להתמשכות  .3

 ויופקו לקחים בהתאם.  2016הטיפול בתיקים במהלך שנת 

יום וכי  120מומלץ כי תבחן נחיצות הנחיית הנוהל בדבר עדכון הלשכה המשפטית לאחר  .4

 נחוצה ייאכף יישומה.  ההנחיהבמידה ויימצא כי 

 תגובת אגף הפיקוח על הבניה: 

 הראיות נטל גדל גם כך דברים זוטי ולא אכיפה מדיניות פ"ע לעבוד התחלנו כי הסיבה :2ממצא 

 ואיסוף כניסה צווי בקבלת והצורך הראיות נטל' לדוג. כמתחייב הטיפול זמן ומשך החקירה וחומרי

 כאמור.  משפיע ובכלל בפיצולים המוחלט הראיות

 המפקח שעות משאב ובזבוז חוזרים רענונים למנוע כדי למשפטית בתזכורות מדובר :5ממצא 

 .הביקורת טרם עוד בטיפול לקומפלוט הוכנס טרם הנושא

 שכר עידוד 5.10

הינו תוספת שכר המשולמת למי שתפוקת עבודתו גבוהה מעבר למכסות שנקבעו. שכר שכר עידוד 

 העידוד הינו אמצעי ארגוני ליצירת מוטיבציה להגדלת תפוקות ולביצוע משימות שנקבעו.

 ממצאי הביקורת:

אפשרות להפעלת מערכת שכר עידוד  בימים אלו נשקלת לביקורת נמסר ע"י מנהל האגף, כי .1

 מספר מדדי ביצוע.כאשר בסיס התגמול יקבע עפ"י  למפקחי הבנייה

 הערת הביקורת: 

הפעלת מערכת שכר עידוד למפקחים כרוכה בסיכונים רבים ומשמעותיים, שחובה לשקול אותם 

 עלולותתוצאותיה ומשמעות כבדה מבחינה כספית  זו, קיימתטרם קבלת החלטה בנדון. להחלטה 

 להחזיר את הגלגל לאחור. מבלי שניתן יהיה להיות ארוכות טווח, 

 :ותהמלצ

מומלץ כי טרם קבלת החלטה בדבר הפעלת שכר עידוד, יילקחו בחשבון הסיכונים הבאים  .1

 :הכרוכים בהפעלת אמצעי תגמול כאמור

 ז נתונים, מחש ב הישגיות ותשלומי הפעלת מערכת שכר עידוד מחייבת גורם מפעיל )מַרכֵּ

 .עלולות להיות עלויות משמעותיות לגורם כזה עידוד וכו'(

  המשמשת את האגף בפעילותו הנוכחית לצורך הפעלת שכר עידוד, חובה כי מערכת המידע

)קומפלוט( תתמוך בהפקת מדדים גמישים ואמינים. כיום כאמור השימוש במערכת זו הינו 

 .(5.4חלקי וחסר )ראה סעיף 

  ה באגף כפי העולה בממצאי דוח זה, העבודביצוע שיפורים בתהליכי הפעלת שכר עידוד, טרם

למעשה חוטא למטרה.  בחינת שכר עידוד נכון שיעשה רק לאחר שתוקנו כל הליקויים 

  המפורטים בדוח זה.

  ייפוי ביצועים" לצורך הגדלת שכר העידוד.סיכון לקיים"  

 שיפור , במקום חתירה להמחלקהתביא לקיפאון בביצועי  שיטה זו לאורך זמן קיים סיכון כי

 מתמיד ודינמי בביצועים.  
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 הלשכה המשפטית 6

 ,המקומית ברשות ויעיל מקצועי אכיפה בתהליך חשוב נדבך מהווה העירוני התובע עצמאות

 .ושוויונית אחידה, עניינית החלטות קבלת להבטיח ומטרתה

 משפט בית לפני ולהתייצב בהליכים לפתוח רשאית מקומית ועדה" :כלהלן נקבע לחוק 258 בסעיף

 ואולם; מיוחד לענין או כללית להיות יכולה ההרשאה... לכך עובד שהרשתה באמצעות הליך בכל

, לכך בהתאם ".לכך הסמיכו לממשלה המשפטי שהיועץ מי הועדה את ייצג 'י פרק לפי בהליכים

 מקצועית אליו מבחינה כפוף, לממשלה המשפטי מהיועץ הסמכה שנה מידי מקבל העירוני התובע

 .לפעולה הנחיות ממנו ומקבל

 ואף ,ובניה לתכנון המקומית הוועדה ר"ליו מקצועית מבחינה כפוף אינו העירוני שהתובע העובדה

 יכול התובע אינו. עצמאית החלטות קבלת להבטיח אמורה, העירוני למפקח או הוועדה למהנדס לא

 לגבי זה ובכלל ,פליליים הליכים לניהול הנוגע בכל ברשות פוליטי או מנהלי מגורם הנחיות לקבל

 הקשור אחר וכל עניין, מסוים בתיק לנקוט שיש הליכים סוגי, אישום כתבי הגשת על החלטות

 .הפלילי ההליך בניהול

 היועץ בהנחיות שנקבעו הכללים לגביו חלים, העירוני התובע לטיפול הועבר פיקוח שתיק לאחר

 אם החלטה ולקבל בתיק הראיות היקף את לבחון נדרש התובע, ההנחיות י"עפ .לממשלה המשפטי

. אישום כתב בהגשת לציבור אינטרס יש אם לבחון וכן, הרשעה לבסס כדי סביר מעבר לספק בהן יש

רשאי  הוא, אישום כתב בהגשת לציבור עניין אין או ראיות מספיק אין התובע לדעת במקרים בהם

 העירוני. התובע ידי על מתקבלת כתב אישום להגיש ההחלטה .החקירה תיק את לסגור להחליט

 מבנה ארגוני 6.1

 בעיריית פתח תקווה התובעים העירוניים הם עובדי העירייה ומועסקים בלשכה המשפטית.  

ר אחת שכאתובעים  3עומד על  תכנון ובנייה בנושא בלשכה המשפטית העוסקים מספר התובעים 

 בנושא זה. במשרה חלקית עוסקת מהם

תיקים משנים קודמות שטרם טופלו, ועל  1,000 -לביקורת נמסר ע"י התובעים והאגף כי קיימים כ

 את הטיפול בהם נדרש לטענתם, סיוע של כח אדם נוסף.  לקדםמנת 

פנתה לפרקליטות בבקשה לגייס תובעים במיקור חוץ וזו התנגדה לבקשה והתירה לקלוט   היועמ"ש

לאחרונה הגישה היועמ"ש ערעור והפרקליטות אישרה להתקשר תובעים רק כעובדים מן המניין. 

תובעים כעובדים  2במיקור חוץ עם תובעים חיצוניים למשך שנה בלבד, כאשר האישור מותנה בגיוס 

 מן המניין. 

  ממצאי הביקורת:

באופן  תכנון ובנייהבנושא  אמורים לעסוק שני התובעים אשרנמצא כי מבדיקת הביקורת  .1

מס' כך שלמעשה, . בנושאים נוספים כגון: חניה, רישוי עסקים ושילוטלעיתים  עוסקים בלעדי,

הינו נמוך ממספר התובעים המוקצים תכנון ובנייה, התקנים בפועל המשמש לטיפול בעבירות 

 . לטיפול בנושא זה
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הלשכה אינה מנהלת תיעוד מסודר של עבודת התובעים הכולל פירוט שעות העבודה המושקעות  .2

לא ל ידי כל תובע, כפי שמקובל במשרדי עו"ד ומחלקות משפטיות. כתוצאה מכך בכל תיק ע

ניתן לאמוד באופן נאות את מספר השעות המושקעות על ידי התובעים בתיקי התכנון והבנייה 

 ולהסיק מהנתונים לגבי הצורך בתקנים נוספים או ניהול שונה של אופן העבודה. 

, חלוקת  פעילות התביעה בנושא עבירות בנייה תכנון עלאין גורם ניהולי בלשכה אשר אחראי  .3

אחר פעולות ביצוע מעקב ובקרה קדימויות, הקצאת תיקים לתובעים,  העבודה, קביעת סדרי

 התביעה וכו'.

 

 הערת הביקורת: 

והיעדר הרישום  העולים מדוח זה, הביקורת סבורה כי בשל הליקויים החמורים באופן ההתנהלות

וניהול הנתונים בכללותם בלשכה, אין יכולת למדוד את הצורך במספר התובעים הנדרשים כתוספת 

לצורך סגירת הטיפול לעבודה השוטפת בנושא תו"ב. ולכן יש להשתמש במיקור החוץ באופן מיידי 

ישום ורק לאחר סגירת הפער האמור ובכפוף לבחינה ארגונית מחודשת וי  .בתיקים הישנים

ההמלצות העולות מדוח זה, ניתן יהיה לבחון מחדש האם אכן קיים צורך ממשי בגיוס כח אדם 

 לצורך הטיפול השוטף בתיקי פיקוח. וכמה נוסף 

 :ותהמלצ

לפעול במהירות לגיוס מיקור חוץ בהתאם לאישור הפרקליטות, על מנת הביקורת ממליצה  .1

 טופלו בלשכה. תיקים( שטרם 1000-לטפל בתיקי הפיקוח הרבים )כ

יש לנהל רישום מפורט ומדויק של כל הנתונים הנוגעים לטיפול בתיקים לרבות, היקפי  .2

ניהול נתונים כאמור יאפשר, בין היתר, לבחון וכו'. שעות טיפול  התיקים, שם התובע המטפל,

האם היקף כח האדם עונה על הצורך האמיתי הנדרש לטיפול בתיקי פיקוח ע"י הלשכה 

  המשפטית.

הביקורת ממליצה כי איוש שני התקנים שחויבה הלשכה לגייס כעובדים מן המניין, כתנאי  .3

 בלבד בשלב ההתחלתי. להתקשרות עם תובעים במיקור חוץ, יבוצע כגיוס למשרות זמניות 

בלשכה, אשר תיקח תפעולית עוד מומלץ כי המשך ההעסקה ייבחן בכפוף לבחינה ארגונית 

 ,שר בוצעו בפועל במהלך השנה על ידי התובעים במיקור חוץבחשבון את היקפי הפעילות א

בלשכה ושיפור תהליכי העבודה היקפי העבודה של הלשכה בתחום התכנון והבנייה בפועל, 

  .עבודת התובעיםלרבות תיעוד 

אשר יהיה אמון על תכנון פעילות כגורם ניהולי בין היתר אחד מהתקנים ישמש י מומלץ כ .4

לתובעים, קביעת יעדים, ביצוע מעקב ובקרה אחר עמידה בהם  התביעה, הקצאת התיקים

 ועוד.

 תגובת הלשכה המשפטית:

תובעים בלבד וכן  2כי בתקופה הנדונה היו בלשכה המשפטית  יצוין ,באשר לתיקים משנים קודמות

יש להתמקד בתיקי פיקוח משנים  2016בהתאם להחלטה שהתקבלה אצל ראש העיר בחודש מאי 

2015-2016. 

 עבודה ותהליכי ארגוני למבנה חדשה ארגונית עבודה עוברת המשפטית הלשכה אלו כמו כן, בימים

 .tefen חברת באמצעות וזאת המשפטית בלשכה
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 תוכנית עבודה 6.2

 הארגונית היחידה אשר מגדיר מה ובמשאבים בזמן תחום, מפורט מתווה שנתית היא עבודה תכנית

תעשה, כיצד יבוצע, על ידי מי, מתי ובאילו משאבים. בנוסף קובעת התוכנית השנתית מהן התוצאות 

 הרצויות מהעשייה. 

 :ממצאי הביקורת

 .2015-2016מבדיקת הביקורת עולה כי אין ללשכה המשפטית תוכנית עבודה לשנים  .1

התביעה, לא נערכת מבצעת תכנון מקדים לפעילות נמצא כי הלשכה אינה  תבדיקת הביקורב .2

עבור כל תובע, ברמה שנתית/ חודשית / שבועית  כוללת עבור התביעה ומסודרת  תוכנית עבודה

קם, לוחות זמנים )למשל זמנים יהכוללת הקצאת תיקים לטיפולו, סדרי עדיפויות לטיפול בת

אשר אמורים להיות מוקצים לקבלת תיקים מאגף הפיקוח ובדיקתם, ייצוג הרשות בבתי 

 פט(. המש

היעדר תכנון מקדים והגדרת יעדים ומטרות המושגים באמצעות תוכנית עבודה סדורה,  .3

לכך שלא מבוצעת בקרה אחר פעילות התובעים לצורך בחינת יעילות ואיכות הטיפול   מובילים

 בתיקים, התאמת הטיפול למדיניות אכיפה וכיו"ב. 

באמצעותם ניתן לבצע  הממוחשבות אשרם מהמערכות לא מופקים דוחות ניהוליינמצא כי  .4

. הביקורת רואה בהתנהלות זו ליקוי פעילות התובעיםאפקטיביות ויעילות אחר  מעקב ובקרה

 .מהותי

 הערת הביקורת: 

, הציבור ואיכות חייו ןלביטחועבודת התביעה בנושאי תכנון ובנייה, בעיקר בשל חשיבותה הרבה 

הקפדה , השונות למשימות עדיפויות סדרי קביעת, ונכון שלם נתונים ניהול, מקדים תכנוןת במחיי

 שלמות של במונחים" נאותים ביצועים" בהשגת פוגם היעדרם. ועוד ביצוע מעקב ובקרהעל לו"ז, 

 על בשמירה עקיפה פגיעה בכך יש גם כמו. נאותה שרות ורמת סבירים שרות זמני,  הטיפול ואיכות

 .ויישומו הדין כיבוד החוק שלטון

 

 המלצות:

לאחר שתבוצע בחינה ארגונית מחודשת בלשכה, תיקבע תוכנית עבודה  הביקורת ממליצה כי .1

 אשר תכלול בין היתר:מסודרת לפעילות התביעה בנושא תכנון ובניה 

 הגדרת יעדים ומטרות 

 .תרגום היעדים והמטרות הכלליים ליעדים אופרטיביים, אשר ניתן למדוד השגתם  

  התובעים בנושא תכנון ובניהתכנון שעות עבודת  

  לוחות זמנים  תוהכוללהכנת תכניות עבודה שנתיות/ חודשיות /שבועיות עבור כל תובע

 לטיפול, הקצאת תיקים לתובע וכו'.

 קביעת סדרי עדיפויות לטיפול בתיקים 

 בתוכנית העבודה.  הלשכהיעדי הפעילות השוטפת של  קביעת 

מנגנוני לקבוע  , לשם כך מומלץ של תוכנית העבודהיש לבצע מעקב שוטף אחר ביצוע בפועל  .2

 העבודה. ת בקרת ביצוע אשר יאפשרו בחינת תכני
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 יהיה אחראי עלמיטבי, מומלץ למנות גורם בלשכה אשר  באופןעל מנת שהאמור לעיל, ייושם  .3

)לרבות הקצאת תיקים לתובעים, קביעת סדרי  תכנון ובנייה תכנון פעילות התביעה בנושא

בחינת ביצוע בפועל אל ו תוכנית עבודה , קביעתלטיפול, הטמעת נהלים בלשכה וכו'(עדיפויות 

 . שנקבעהמול התוכנית 

הפעילות  תיאום יערךכי על מנת לבנות תוכנית עבודה ריאלית ואפקטיבית, הביקורת ממליצה  .4

 על מנת להבטיח השגת היעדים שנקבעו., אגף הפיקוח מול גם הכלולה בה 

 טית:תגובת הלשכה המשפ

 בלשכה עבודה ותהליכי ארגוני למבנה חדשה ארגונית עבודה עוברת המשפטית הלשכה אלו בימים

 .tefen חברת באמצעות וזאת המשפטית

 נהלים 6.3

ויוצרים אחידות בתהליך העבודה, ומסייעים  עבודה תהליכי של וארגון סדר נהלי עבודה מאפשרים

בין היתר, להשגת המטרות, הגדרת תחומי אחריות, שמירה על ידע קיים ומייעלים את תהליכי 

 העבודה.

בלשכה המשפטית יש בסיס ומסגרת מובנית ומחייבת לעקרונות ולשיטת מבחינה חוקית ומשפטית,  

ופרקליטות המדינה כממונה מקצועי על עבודתה המבוססת על חוקים, תקנות והוראות החוק 

 .עבודת התביעה בעירייה

 ממצאי הביקורת:

 . הנוגעים בצד הניהולי והתפעולי לא קיימים נהלי עבודהבלשכה המשפטית כי  נמצא .1

 :ותהמלצ

חסרים כאמור, תוך לקיחה בחשבון של ממצאי על הלשכה המשפטית לפעול לעיגון הנהלים ה .1

 מתן התייחסות ל: לרבות ויישום ההמלצות.הביקורת העולים מדוח זה 

 ובקרה אחר ביצוע;עבודה  קביעת תכניות 

  בתיקי פיקוח המועברים ללשכה; ים לטיפולזמנים מחייבלוחות הגדרת 

  אחר הטיפול בתיקים על מעקב ובקרה הפקת דוחות ניהוליים מהמערכות הממוחשבות לצורך

 יד התובעים;

  לטיפול בתיקתיעדוף וסדר קדימויות קביעת; 

  בטיפול בתיקים ;אחריות הגדרת תחומי 

 ;אופן תיעוד הנתונים והשימוש במערכות המידע הקיימות 

 ; מסירת דיווחים לגורמים פנימיים ברשות בדבר סטאטוס הטיפול בתיקים 

 ;נהלי עבודה ביחס לתהליכי העבודה והממשקים מול אגף הפיקוח על הבניה 
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 מערכות ממוחשבות 6.4

  :הבאות מערכותה 3-שימוש ב עושהלשכה המשפטית יך תכנון ובניה הלעניין תהל

 להיות מוחלפת אמורה  האשר הייתמערכת ) לתיעוד נתוני תיקים בלשכהותיקה מערכת  – מיכה

 .(מ"נלבמערכת 

הלשכה  מזכירתלמובא  ניירת( המגיע מהאגף ומתקבל בלשכה המשפטית, –תיק )פיזי ה 

ובהמשך מתועדות במערכת זו על ידי מזכירות הלשכה הפעולות  לרישומו במערכת המשפטית

 בתיק ושינויי הסטטוס שלו. 

 2012אשר נמצאת בשימוש מראשית שנת  ניהול לשכה משפטיתמערכת ל – נל"מ.   

 משיכה מבוצעת מכן ולאחר פיקוח תיק' מס הקלדת י"ע ידני באופן נעשית מ"בנל תיק פתיחת

   .הקומפלוט ממערכת התיק נתוני כל שלאוטומטית 

 לאחר מכן מעדכנים במערכת נל"מ את הנתונים הבאים:

o  סעיפי האישוםאת  . 

o  פרטי בעלי עניין 

o  מס. תיק ביהמ"ש 

o  מועדי הדיון בביהמ"ש 

o  פסק הדין וגזר הדין 

תיק בלשכה )כגון: העברת התיק ב תהליך הטיפולבשלבי  במערכת מבוצעים עדכונים נוספים

לאגף לפני משפט/  החזרת התיק לתיקוני ליקויים או להשלמות חקירה  להשלמות או לעדכונים

 וכו'(.

 משמשת כממשק העבודה היחידי הממוחשב הקיים בין ניהולית –מערכת הנדסית  - קומפלוט ,

לקומפלוט אותו מידע מנל"מ באופן ידני ומקלידה  מעתיקההלשכה המשפטית  האגף ללשכה.

נפתחה טיוטת כתב אישום  /תיק התקבלכגון: בתיקים )טיפול  בקודים מספריים של סטאטוסי

התקבל גזר דין / נקבע לתיק מועד למשפט /התיק נסגר/ התיק הוחזר לאגף להשלמות/ לתיק

 .  ( וכו'

 ממצאי הביקורת:

 מערכת מיכה:  .1

 איש בלשכה אין פרט למזכירה , והינה בלעדית של המזכירה בלשכה "מיכהמערכת "פעילות בה

 מבין או יודע להשתמש במערכת. אשר או מחוצה לה 

 על כמו גם  ה",מיכ"והשימוש הנעשה על ידה במערכת עבודת המזכירה  אחרבקרה  לא מבוצעת

 . נאותות ושלמות הנתונים המעודכנים על ידה במערכת

 אחר חיצוניגורם על ידי אגף המחשוב או  אינה נתמכת על ידימערכת ה . 

 ורה להיות מוחלפת על ידי מערכת הנל"מ, עדיין מבוצע יצויין כי למרות שהמערכת הייתה אמ

 . )מיכה ונל"מ( רישום של כל תיק בשתי המערכות
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  הביקורת רואה בחומרה רבה את העובדה כי לא ניתן היה לקבל מהלשכה המשפטית נתונים

ודוחות כלשהם ממערכת מיכה, כך שאין לביקורת מידע מדויק מהם הנתונים הקיימים 

 לרבות שלמותם של הנתונים.במערכת מיכה , 

  1000 -ל 800רשומים כיום בין  "מיכה"עפ"י הערכות מהלשכה המשפטית ומהאגף, במערכת 

לגיל בנוגע אין כל מידע ישנים שלא ידוע סטאטוס הטיפול בהם, תיקים )בנושא תכנון ובנייה( 

יישנות סטטוס של התעברו בעצם להתיקים במערכת ויש אפשרות כי חלקם, בהיעדר טיפול, 

 .חוקית, על כל ההיבטים הנלווים לרבות כרסום בהרתעת העירייה ואבדן הכנסות לעירייה

 מערכת נל"מ+ קומפלוט  .2

  ,ולא מבוצע רישום שעות עבודה לא מוגדר במערכת נל"מ מיהו התובע האמון על הטיפול בתיק

 .על ידי התובעים  כל תיקב

  .המערכת מנהלת בפועל בעיקר את לוחות הדיונים בתיקים 

 וש שהיא המערכת בה עושה שימ) ובנל"מ לביקורת נמסר כי לעיתים, עדכון הנתונים בקומפלוט

ע"י הלשכה המשפטית אינו מבוצע בזמן אמת,  וכן אגף הפיקוח(הועדה המקומית לתכנון ובנייה 

כון הקומפלוט בנתוני הההליכים המשפטיים . יצויין כי עדאו שהעדכון מבוצע באופן חלקי

. עדכון הקומפלוט מבוצע באופן ידני על ידי מזכירת הלשכה המשפטית ולא על ידי התובעים

 ן הנ"ל, חושף את התהליך כולו לשגיאות וטעויות אנוש עקב הזנה ידנית.באופ

  מהתובע יוצאת להשלמות הדרישהבמקרה של החזרת התיק לאגף לצורך השלמות,  נמצא כי 

 בעל)  מוסדרת לא בדרך לפקידה עוברת הדרישהלנל"מ, אלא  ישירות זאת מזין אינו הוא אך

 קיימת כזה באופן . לנל"מ הדרישה את מזינה וזו'( וכו התיק על ידני ברישום/  בפתקאות/  פה

כמו כן, לא מפורטים באופן עקבי, מהן דרישות ההשלמה  ".שבור טלפון"ל גבוהה סבירות

 הנדרשות מהפקחים.

 אחר חיצוניגורם על ידי אגף המחשוב או  אינה נתמכת על ידימערכת ה . 

  ,אינם יודעים להפיק דוחות כלשהם  וכל גורם אחר בלשכה התובעיםמזכירת הלשכה

 מהמערכת. 

 2016כי " בשנת  ציינה הלשכהנון והבניה, בדיווח השנתי המועבר לפרקליטות בנוגע לתיקי תכ .3

, נמצא כי מערכת כאמור מענה גם לצרכים אלו" ןשתיתתותקן מערכת חדשה אשר כולנו תקוה 

 לא הותקנה.

 הערת הביקורת: 

אחת לא לניהול תיקי הפיקוח כאשר מערכות מחשב שונות  3 -בהביקורת סבורה כי שימוש 

בפעילות הכרוך  עבודה מסורבלמייצר תהליך  או "מדברת רק בכיוון אחד" השנייהעם  "מדברת"

פגיעה מהותית וגורם ל בין המערכות, בזבוז משאבים ןוסנכרובקרה  קושי בקיוםידנית מרובה, 

יתרה מכך, על אף השימוש במספר רב של מערכות בלשכה, דרישותיה  בתפקוד התהליך בכללותו.

קבלת דוח המכיל נתונים של כלל התיקים לרבות הסטאטוס שלהם החוזרות ונשנות של הביקורת ל

 לא סופקו ע"י הלשכה.
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 :ותהמלצ

יש לוודא קיום שלמות של כל נתוני התיקים במערכת נל"מ, אשר משמשת את התובעים  .1

)טרם כניסת המערכת  2012במסגרת עבודתם, לרבות תיקים ישנים שנפתחו לפני שנת 

 לשימוש(.

נאותות השימוש והתאמת המערכות הממוחשבות המשמשות את  יש לבחון את נחיצות, .2

 הלשכה המשפטית בניהול תיקי תכנון ובנייה. 

 .יבוצע במישרין על ידי התובעים בעת העבודה על התיקים הנל"ממומלץ כי עדכון  .3

 מומלץ כי עדכון הקומפלוט יבוצע באמצעות ממשק מקוון עם מערכת נל"מ.  .4

 תגובת אגף מערכות מידע ומחשוב: 

 בתיק הטיפול תהליך התקדמות על המחווים אירועים בקומפלוט מזינה המשפטית המחלקה

 התאמת פרוייקט במסגרת יבוצע ל"הנ. מסויימים לאירועים דואר כללי להגדיר הפיקוח.  ניתן

 במעבד דוחות בהפקת משתמשת המשפטית המחלקה גם, כן כמו .פיקוח באגף הקומפלוט מערכת

 .לפיקוח גם המשותף בארכיב מסמכים ומתייקת התמלילים

 הטיפול בתיקי פיקוח בלשכה 6.5

 היועץ בהנחיות שנקבעו הכללים לגביו חלים, העירוני התובע לטיפול הועבר פיקוח שתיק לאחר

 .לממשלה המשפטי

 מעבר בהן יש אם החלטה ולקבל בתיק הראיות היקף את לבחון נדרש התובע, ההנחיות י"עפ

במידת הצורך . אישום כתב בהגשת לציבור אינטרס יש אם לבחון וכן, הרשעה לבסס כדי סביר לספק

 לצורך ביצוע השלמות נוספות בתיק. לאגף הפיקוחהתובע מחזיר את התיק 

 רשאי הוא, אישום כתב בהגשת לציבור עניין אין או ראיות מספיק אין התובע לדעת בהם במקרים

 התיק. את לסגור להחליט

 .העירוני התובע ידי על מתקבלת כתב אישום להגיש ההחלטה

 לאגף הפיקוחהחזרת תיקים  6.5.1

נבדק ע"י הלשכה  הפיזי כל תיק מובא היום ללשכה המשפטית, פיזית ע"י הפקח שמטפל בו. התיק

 .המשפטית

 2016אפריל החל מ. )שאיננה עו"ד( בלשכהמנהלת מחלקה נבדקו התיקים ע"י   2016עד אפריל 

 אחת התובעות בלשכה. נבדקים התיקים ע"י 

התיק נמצא במידה ו בנוכחות הפקח האמון על התיק.התובעת מתבצעת ע"י בדיקת התיק תהליך 

במידה וקיימים חוסרים,  התיק חוזר לפקח לביצוע תקין, הוא נותר בלשכה להמשך טיפול משפטי. 

 השלמות.
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 ממצאי הביקורת:

 .  יום באותו תיקים 5 -מ יותר  ללשכה יעביר לא מפקח כי מהאגף הלשכה של דרישה ישנה .1

התיק מוקצה לטיפולו בסופו של דבר. בד"כ ע"י התובע אשר  תהבדיקה הראשונית אינה מתבצע .2

כך ייתכן שלאחר הקצאת התיק לתובע אחר לצורך טיפול, יידרש מפגש נוסף עם פקח לצורך 

 בדיקה נוספת. 

לא נקבעו לוחות זמנים אשר מגבילים את משך הזמן שיחלוף ממועד הקצאת התיק לטיפול  .3

ועד קבלת ממיחלוף תובע ועד למועד ביצוע בדיקת התיק על ידו, כך שייתכן כי פרק זמן ממושך 

רישת השלמות חקירה נוספות בעקבות פרק הזמן התיק בלשכה ועד לבדיקתו, מה שיצריך ד

  הממושך שחלף. 

הוחזרו ותקבלו הלא סודר בלשכה לתיקים שהגיעו לבדיקה ואשר ים תיעוד ורישום מלא קי .4

 להשלמות. 

 ידי על שצוינו והחוסרים התיקים של הראשונית הבדיקה תוצאותלא מבוצע תיעוד מסודר של  .5

ההנחיות נמסרות בע"פ לפקח ללא שיש מעקב ובקרה אחר ביצוע ההשלמות ) התובעת

, הפקת לקחים רוחבית בקרהכאמור הינו נחוץ הן לצורכי מעקב וכי תיעוד יצוין  .(הנדרשות

והן לצורך בחינת שיעור התיקים המוחזרים לפיקוח שיש בכך כדי להעיד איכות התיקים  באגף, 

 המתקבלים מהפקחים. 

 תהליך הבדיקה אינו מעוגן בנוהל עבודה המשותף לאגף וללשכה המשפטית. .6

 הערת הביקורת: 

 אמונה אשר התובעת עם יחד הפקח של הנוכחית במתכונתה התיק בדיקת ביצוערת לדעת הביקו

 ובזבוז משאבים בזבוזלעיתים  מהווה, בהם הטיפול על תמיד אמונה ושאינה התיקים בדיקת על

 ושל התובעים. הפקחים של זמנם

 המלצות:

בלשכה ראוי כי תערך על ידי הלשכה המשפטית בחינה מחודשת של תהליך קבלת התיקים  .1

וקביעה בנוגע לאופן ביצוע הבדיקה הראשונית של תיקי הפיקוח המתקבלים בלשכה. כך 

 למשל ניתן לשקול אחת מהחלופות הבאות:

  לקבל את כל התיקים המועברים ע"י הפיקוח בלשכה המשפטית, ולפעול לבדיקתם בהקדם

שלא בנוכחות הפקח, ורק לאחר  יבוצע ראשונית  ע"י התובעהבדיקה הביצוע כאשר האפשרי. 

 הפקח.  פגישה עםבמידת הצורך,  תתבצע,הקצאת התיק לתובע לטיפול 

  תחייב היערכות אך זו  –פגישות עם הפקחים לבדיקת התיקים נוכחית המשך עבודה במתכונת

מתאימה של התובעים, והקצאת זמן נאות לקליטת כל התיקים המועברים על ידי אגף הפיקוח 

ן קצוב שייקבע, על מנת למנוע התארכות משך הטיפול בתיקים מעבר לסביר תוך פרק זמ

 ודרישת השלמות חוזרות בשל שיהוי הטיפול בתיקים. 

בכפוף לקביעת לוחות זמנים מפורט לשלבי הטיפול בתיק שיכלול גם רף חלופות אלו יבוצעו 

לתיעוד של כל שלב  מקסימלי לפרק הזמן שיחלוף ממועד קבלת תיק בלשכה ועד לבדיקתו ובכפוף

 מרגע הבאת התיק ללשכה המשפטית )תיעוד משותף במערכת לאגף וללשכה(.

יש לקיים תיעוד במערכת של כל התיקים שהועברו ללשכה ע"י הפיקוח לרבות סטאטוס  .2

 .טיפול )התקבל/ הוחזר לפיקוח וכו'(
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ערכת הביקורת ממליצה כי החזרת תיקים לאגף תבוצע באמצעות עדכון רשימת תיוג במ .3

הקומפלוט בה יסומנו החוסרים. עד להתאמת המערכת הממוחשבת מומלץ כי החזרת תיק 

 תלווה במסמך מטעם התובע המפרט מהם הליקוים/חוסרים. 

יש לבחון  את שיעור החזרות התיקים לאגף הפיקוח לרבות הסיבות להחזרות, על מנת להעביר  .4

רך למידה והפקת לקחים לשיפור האגף ולמפקחים לצו להנהלתאת התובנות והדגשים מכך 

 תהליך הכנת תיקי פיקוח באגף .  

 ללשכהיש לעגן נוהל עבודה משותף לאגף וללשכה בדבר תהליך העברת תיקי פיקוח  .5

 המשפטית ובדיקתם.

  הלשכה המשפטית:תגובת 

 הפיקוח לאגף שמוחזר תיק, וכיום הביקורת עמדת את אימצה המשפטית הלשכה :1ממצא 

 .הקומפלוט למערכת נסרק אשר מסודר טופס בצירוף מועבר, חקירה להשלמת

 בתהליך חשוב חלק הוא ד"עו י"ע התיק קבלת הליך כי היא המשפטית הלשכה : דעת1המלצה 

 המפקח בנוכחות פגישה(. זמן בזבוז מהווה ההליך כי הביקורת לדעת לאמור בניגוד)  התיק העברת

 .זו דרישה על לוותר ניתן לא כי היא ודעתנו אקוטית היא

 סגירת תיקים 6.5.2

הסמכות הבלעדית לסגירת תיקים הינה של התובעים העירוניים. בהתאם להנחיית היועמ"ש 

 לממשלה השיקולים לסגירת תיק פיקוח הינם אחד מהבאים:

 חוסר אשמה .1

 חוסר ראיות .2

 היעדר עניין לציבור  .3

 4 -במערכת תחת אחת מכל תיק שנסגר מעודכן במערכת נל"מ כסגור תוך ציון סיבת הסגירה 

 האפשרויות הבאות:

 חוסר עניין לציבור ) רוב התיקים הסגורים( -

 חוסר אשמה -

 חוסר ראיות  -

 סגור )ללא סיבה( -

 להלן נתונים אודות היקפי התיקים שהועברו ללשכה המשפטית כפי שהתקבלו מאגף הפיקוח:

 ממצאי הביקורת:

 תיאור הארוע
2015 2016 

 % כמות % כמות

   285   205 תיקי פיקוח שהועברו ללשכה המשפטית 

  181  138 תיקי פיקוח שהתקבלו בלשכה המשפטית 

תיקי פיקוח שהוחזרו ונסגרו ע"י הלשכה 
 40% 115 45% 92  המשפטית
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מתוך סך התיקים שהתקבלו  2015-2016 יםבשנשנסגרו  הממוצע תיקיםשיעור ה נמצא כי  .1

 .נפתחו בשנים אלו(  התיקים לא בהכרח) 64%בלשכה הינו 

ן נמסר ע"י כ, כמו נמצא כי ישנם תיקים שנסגרו אשר להם לא מתועדת סיבת הסגירה במערכת .2

 . נל"מ וזן סטטוס "סגור" במערכתרבים שנסגרו לא התיקים להמשפטית כי  הלשכה

( ואשר הועברו ללשכה בראה נספח ) 2015-2016בשנים תיקי פיקוח שנפתחו  10במדגם של  .3

תיק בגין עבירה מתוכם נמצא תיקים סגורים מחוסר עניין לציבור.  4המשפטית, נמצא כי 

הבנייה הבלתי חוקית  במקרה זהמהותית שמצויה בליבת מדיניות האכיפה )פיצול דירה(. 

 הפקת כתב האישום.טרם הוסרה והתיק נסגר 

 :ותהמלצ

לסוגי העבירות בפילוח  ממליצה כי הלשכה תבחן את סבירות שיעור סגירת התיקיםהביקורת  .1

תוך  בלשכה התיקיםוזאת לצורך בחינת תקינות תהליך סגירת שהובילו לסגירתם,  והסיבות

מידה וימצא כי שיעור רב של ב בנוסף,לקיחת היבטים ציבוריים, חברתיים וכלכליים בחשבון. 

אינם בהלימה למדיניות האכיפה, אזי יש לתת הנחיות ברורות תיקים נסגרים מהסיבה שהם 

לפקחים שלא לפתוח תיק שאינו בהתאם למדיניות האכיפה, על מנת להימנע מבזבוז משאבים 

 הן של הפקחים והן של התובעים.

הסיבות התיקים שנסגרו במערכת נל"מ, כמו גם יש להקפיד על תיעוד נאות ושלם של  .2

 ם.לסגירת

בעבירות  רמת הענישההגשת כתבי אישום ולמדיניות בנוגע בלשכה ע מומלץ כי תיקב .3

 במדיניות האכיפה.בראש סדר העדיפויות שנמצאות 

 הערת הביקורת: 

שנסגרים ייתכן ומעיד על בזבוז משאבים של זמן וכח אדם ועלול להוביל השיעור הגדול של תיקים 

משום שהתובעים עסוקים  רייני בנייהבכושר ההרתעה של העירייה מול עב באופן עקיף לפגיעה קשה

בלסגור תיקים רבים העוסקים בעבירות בעלות דירוג נמוך במדיניות האכיפה כך שתיקי פיקוח 

שנפתחו בגין עבירות בדירוג גבוה עפ"י מדיניות האכיפה, לא יטופלו באופן הראוי ותוך פרק זמן 

   סביר דבר שעלול לפגוע בכושר ההרתעה כנגד אותם עבריינים.

 תגובת הלשכה המשפטית: 

 אשר הפיקוח תיקי מספר 2015,2016 בשנים המדינה לפרקליטות הוגש אשר השנתי ח"לדו בהתאם

 .121 -2016ובשנת  36 -2015בשנת  נסגרו

 התייחסות הביקורת:

 לעיל. 5.9ראה התייחסות הביקורת לסעיף 

 וניהול הליכים משפטיים הגשת כתבי אישום 6.5.3

התובע העירוני בודק האם יש בחומר הראיות במסגרת בחינת הראיות הקיימות בתיק הפיקוח, 

 , במידה וכן, מוגש על ידו כתב אישום. 1מעבר לספק סביר הנדרש להרשעה במשפט הפלילי

                                                      
 הישראלי העונשין לחוק' כב 34 לסעיף בהתאם 1
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התובע האמון על התיק מלווה את ההליך המשפטי מתחילתו ועד סופו כולל הגעה לכל הדיונים 

, וכחלק משיקול דעתו של התובע, קיימת אפשרות להגעה להסדר טיעון מול המשפטהקבועים בבית 

 הנאשם.

, העסקה במסגרת. הפלילי במשפט לנאשם הפרקליטות בין הנחתם הסכם למעשה הינה טיעון עסקת

 חמורות פחות בעבירות, ולחלופין חלקן או כולן, לו המיוחסות העבירות בביצוע מודה הנאשם

 להסכמה הצדדים מגיעים, לעיתים. העבירות ומרתמח  יםמפחית, בתמורה .הראשוני מהאישום

, הטיעון הסדר את לפועל להוציא מנת על. כללי ענישה טווח על או הנאשם על שיוטל העונש אודות

 . לאשרו המשפט בית על

 :2015-2016במהלך השנים   תב אישוםלהלן נתונים בדבר מספר התיקים בהם הוגש כ

2015 2016 

79 121 

 ממצאי הביקורת:

 נמצא כי לא קיים תיעוד במערכת נל"מ לסטאטוס תיק "עסקת טיעון".  .1

מדיניות המנחה את התובעים לגבי אופן הטיפול המשפטי בתיק משלב לא נקבעו  נמצא כי .2

  ההחלטה על הגשת כתב אישום , סגירת עסקאות טיעון, רמת הענישה המומלצת.

 :ותהמלצ

במערכת "נסגר בעסקת טיעון" ולתעד באופן נאות ושלם את כל יש להגדיר סטאטוס תיק  .1

 התיקים אשר טיפולם הסתיים בעסקת טיעון.

מומלץ כי תיקבע מדיניות לפעילות התביעה בנושא תכנון ובנייה אשר תיגזר ממדיניות  .2

 אופן לגבי, ואשר תנחה את התובעים המקומית הועדה ידי על שנקבעה כפי האכיפה העירונית

ועד  טיעון עסקאות סגירת,  אישום כתב הגשת על ההחלטה משלב בתיק משפטיה הטיפול

 .המומלצת הענישה רמת

 זמני הטיפול 6.5.4

 בתיק הטיפול לסיום לפעול על התביעה( 4.12.02היועמ"ש לממשלה )הנחיה מס'  הנחיות עפ"י

 לפעול התביעה רשויות עללהנחיות אלו קובע כי " 4. סעיף חודשים 12 בתוך שהועבר לטיפולה

 מקרה ובכל, התיק סגירת או לדין העמדה בדבר ההחלטה וגיבוש בתיק הטיפול זמן משך לקיצור

 כאמור". שנקבע המרבי הזמן פרק על תעלה שלא תקופה תוך

 

 :הביקורת ממצאי

בהנחיות היועמ"ש. יתרה מכך בדיווח  העמיד תלא מופקים דוחות ממוחשבים לצורך בדיק .1

ובניה, צוין בהערות בסיום  תכנוןבנוגע לטיפול בתיקי פרקליטות המועבר ע"י הלשכה להשנתי 

ובלשכה המשפטית  הבוועד" הדו"ח מורכב והמערכת הממוחשבת אשר קיימת כיום כי הדיווח 

התאם לנתונים באינה עונה על חלק מהדרישות המבוקשות ועל כן הדו"ח מולא כמיטב יכולתנו, 

 .הקיימים במערכת המיחשוב..."
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 לרבות בדיקת תפוקות.  של פעילות התביעה, בדיקת עומסי עבודהלא נעשית  .2

 תיקי פיקוח, נמצאו הממצאים הבאים: 10במדגם של  .3

 

תאריך פתיחת  תיק פיקוח
 תיק

תאריך 
קבלת 
התיק 
 בלשכה

תאריך סגירת 
משך  הערות תיק

 הטיפול

 טרם נסגר 13.6.12 4.4.12 201200136
 

 17.5.17 -ב
התיק הוחזר 

לאגף 
 להשלמות

 שנים 5מעל 

 שנים 5 - 18.5.17 13.6.12 8.5.12 201200145

 שנים 3מעל  - 1.12.16 18.3.12 29.7.13 201200027

 טרם נסגר 28.6.15 19.2.15 201500073

 -נכון ל
11.12.16 
התיק 

 בהמתנה
 במחלקה

 המשפטית

 מעל שנתיים

201500146 11.5.15 
14.4.16 

 טרם נסגר 

 -נכון ל
11.12.16 

 התיק
 בהמתנה
 במחלקה

 המשפטית

 מעל שנתיים

 מעל שנה - 18.8.16 2.2.16 17.6.15 201500217

 מעל שנה - 5.6.16 23.3.16 9.12.15 201500487

 טרם נסגר 9.10.13 3.7.13 201300320
 הוחזר התיק

 להשלמות
 18.4.17ב

 שנים 3מעל 

 -פחות משנה - 5.2.17 22.9.16 15.6.16 201600103
 תקין

201200311 19.9.12 8.11.12 2.3.16 
 

 שנים 3מעל  -

עולה  התיקים שנדגמומ  9-בבניגוד להוראת היועמ"ש משך הטיפול , ממדגם הביקורת עולה כי .4

 .בהנחיות היועמ"ש לממשלהעל הקבוע 

 הערת הביקורת: 

לדעת הביקורת פרקי זמן הטיפול כמפורט לעיל אינם סבירים, פוגעים באפקטיביות התהליך 

 ובכושר ההרתעה כנגד עברייני תו"ב, ומעידים על תהליך טיפול לא תקין בלשכה.

 

 

 המלצות:

להנחיות היועמ"ש  בהתאם המשפטית בלשכה הטיפול זמן משך לקיצור במהירות יש לפעול .1

לרבות , לעיל( 6.4 -6.1)כאמור בהמלצות בסעיפים  מחודשת ארגונית לממשלה ולאחר בחינה

  השונים. טיפול בתיקים קביעת סדרי עדיפויות ל

יש לבצע מעקב ובקרה באמצעות הפקת דוחות מהמערכות הממוחשבות לצורך בדיקת עמידה  .2

כן, כמו  בפרק הזמן הנדרש לסיום הטיפול בתיקי תכנון ובנייה בהתאם להנחיות היועמ"ש.
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כמו גם את התובעים לבחון באם קיימים עומסי עבודה על  ישהנ"ל, באמצעות הדוחות 

 התפוקות שלהם.

מומלץ לבחון אפשרות לקבלת התראות מהמערכות הממוחשבות עבור תיקים שמשך זמן  .3

ומפרקי הזמן שיקבעו  הטיפול בהם עומד לחרוג מפרק הזמן המקסימאלי שנקבע בהנחיות

 .לשלבי הטיפול השונים בלשכה המשפטית

 תגובת הלשכה המשפטית: 

 ובמטרה מיידי הינו המשפטית בלשכה המתקבלים םחדשי חקירה בתיקי הטיפול זו משנה החל כבר

 .אישום כתב הגשת, חקירה השלמת, תיק סגירת: קרי. ימים חודש עד החלטה לקבלת
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 סיכום והמלצות 7

נזק ישיר לאיכות החיים ת סיכון לשלום הציבור ואף לגרום הבניה הבלתי חוקית עלולה להוו

פיקוח נאות במטרה  תקייםהרשות ש לכךקיימת חשיבות רבה והסביבה של התושבים. לפיכך, 

 למנוע את התופעה ולהגביר את כושר ההרתעה כנגד עברייני תכנון ובנייה.

שיתוף פעולה בין כל הגורמים שיש בראש ובראשונה,  ,מאבק אפקטיבי בעבירות תכנון ובנייה מחייב

ייה והלשכה הועדה המקומית לתכנון ובנייה, אגף הפיקוח על הבנ דהיינו,להם חלק בתהליך 

 המשפטית. 

חוליה חיונית בתוך השרשרת כולה. כדי שהתהליך בכללותו יצליח  אחד מהגורמים לעיל מהווהכל 

 אחד רציף.ובסנכרון כתהליך  תיאוםכל החוליות חייבות לפעול ב

יום ממשקי הגורמים, קכל בין  שוטף יושג, בין היתר באמצעות זרימת מידע כאמור שיתוף פעולה

עבודה שוטפים ותקינים לרבות, מערכות מידע משותפות התומכות בניהול התהליך כולו מתחילתו 

מעקב ובקרות לאורך התהליך כולו ע"י  םקיוו המשותפיםעיגון נהלי עבודה לתהליכים ועד סופו, 

  .כל אחד מהגורמים

נתו הנוכחית איננו במתכותו בכללועולה תמונה כי תהליך המאבק בעבירות תכנון ובניה  מהביקורת

 עירייה כנגד עברייני תכנון ובניה. ההרתעה של ה ועשוי לפגוע בכושר , אפקטיבי

נאות  עקב ובקרהיצוע מבהיעדר , בכללותו התהליך ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים בניהול

זמני התמשכות לאשר גורמים, בין היתר,  םביניהממשקים ע"י כל אחד מן הגורמים, וליקויים ב

ביכולתה של הרשות לשמור על הסדר הציבורי ועל פגיעה  נגרמת יוצאטיפול בעבירות בניה. כפועל ה

 איכות חיי התושבים.

והתפעולי לוקה בחסר רב, לא  יהניהול האדמיניסטרטיבבלשכה המשפטית, מהביקורת עולה כי 

ודה, לא מבוצע ניהול ותיעוד של נהלי עבתוכניות עבודה ומתקיימים תהליכי עבודה מסודרים, אין 

תוך ניצול  כל נתוני פעילות התביעה באופן שיאפשר תכנון נכון ומושכל של העבודה הנדרשת

ביישום  לפגיעה בסופו של דברו , מה שמוביל לזמני טיפול ממושכים מעבר לסביר,משאבים יעיל

  לבניה בלתי חוקית.  בכל הנוגעוהבניה  ןאכיפת הוראות חוק התכנו

ת הבא לידי ביטוי בנקיטת פעולות אכיפה מנהליו, ניכר שיפור ביחס לעברהפיקוח על הבנייה אגף ב

מעקב ובקרה אחר יעדים, משכי זמן טיפול ארוכים ביצוע נמצאו ליקויים באשר ל עם זאת .רבות

בתיקים עד להעברתם ללשכה המשפטית, ביצוע פיקוח באופן יזום במינון נמוך וקיומה של תוכנית 

 עבודה חלקית. 

 כושר ההרתעה כנגד עברייני תכנון ובנייה.בפוגעים הן באגף והן בלשכה, אלו ליקויים 

 התהליך בכללותו:להלן תמצית ההמלצות הנדרשות לשיפור 

  בניה בעבירות הטיפול אחר ובקרה מעקב קיום על אמון שיהיה בעירייה ייעודי גורםקביעת. 

 .הטמעת נהלי עבודה חסרים בתהליך הן באגף הפיקוח והן בלשכה 

  קביעת תכניות עבודה מפורטות לרבות מעקב אחר ביצוען הן בלשכה המשפטית והן באגף

 הפיקוח.
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  ופורה בין הלשכה המשפטית לאגף הפיקוח בין היתר באמצעות נהלי שיתוף פעולה רציף

 עבודה משותפים, מערכות מחשוביות בעלות ממשקים משותפים ועוד.

  במטרה לקצר  ,הבניהעל פיקוח הבחינה ושיפור משמעותי של תהליכי העבודה באגף

יקים הגברת איכות הת ,את משך הטיפול בתיק עד להעברתו ללשכה המשפטית משמעותית 

, והן מהיבט של סוגי שלמות ואיכות המסמכים והנתונים בתיק)בהיבט  המוגשים ללשכה

 .עבירות בסדרי עדיפות גבוהה עפ"י מדיניות האכיפה(

  מניעת פתיחת תיקים שאינם בהלימה למדיניות האכיפה על מנת למנוע בזבוז משאבים הן של

  הפקחים והן של התובעים העירוניים.

 הכולל התהליך את לנהל שיתאפשר מנת על כולו בתהליך התומכות המחשוב מערכות שיפור 

 תוך, המשפטית הלשכה צרכי את וגם האגף צרכי את גם תשרת אשר אחת מערכת באמצעות

 אפקטיבי, יעיל עבודה תהליך לייצר ובכדי זו ממערכת ניהולי מידע ולהפיק לנהל יכולת יצירת

 .ומבוקר

  תהליכי ב םיימשמעות יםשיפורוביצוע בלשכה המשפטית בחינה ארגונית מחודשת ביצוע

 :ואופן ניהולם, לרבות העבודה

o הארגוני בלשכה והתאמתו לצורך הנדרש לטיפול בעבירות תכנון ובניה התאמת המבנה 

o  ניהול ורישום נתונים בכל הנוגע לפעילות התביעה בנושא עבירות תכנון ובניה. באופן

פעילות התובעים, בחינת תפוקות ועומסי עבודה רה אחר קביצוע מעקב ובשיאפשר 

 .באם יש

o  אשר יתבצע  בקרה אחר ביצועלרבות ניהול פעילות התביעה באמצעות תכנון מקדים

 בלשכה שיהיה אמון על כך. ייעודי ע"י גורם 

o  התומכות בפעילות הלשכהבחינת המערכות הממוחשבות 

o האכיפה ממדיניות תיגזר אשר ובנייה תכנון בנושא התביעה גיבוש מדיניות לפעילות 

 אופן לגבי התובעים את תנחה ואשר, המקומית הועדה ידי על שנקבעה כפי העירונית

 טיעון עסקאות סגירת,  אישום כתב הגשת על ההחלטה משלב בתיק המשפטי הטיפול

 .המומלצת הענישה רמת ועד
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 נספחים
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 :מדגם תיקי פיקוח– בנספח 

 

 

  

 

#12345678910

הקמת מחסן 

פח 3.75 מ"ר 

בחנית בניין 

משותף

בנייה ללא 

היתר. סגר 

מרפסת. שינוי 

חזית בנין

לא קוים צו 

הריסה שיפוטי

בנה ללא היתר: 

פתיחת דלת 

מסלון לחצר 

אחורית

בנה ללא היתר: 

על גג הבנין 

מחסן אלומיניום 

ועץ - קרוי 

פלסטיק. 5 מ"ר

בנה ללא 

היתר: הרחבת 

חנות8 מ"ר, 

מחסן 12 מ"ר

שינוי יעוד: 

בחניון התת 

קרקעי הצבה 

בחניה מחסן 

בניה קלה 

1.8X1.8 מידות

אי קיום צו פיצול יח' דיור

הריסה. חדר 

מכונות למעלית 

בגודל 24 מ"ר 

בסטייה מהיתר

בנה ללא 

היתר: שינויים 

בדיקרה, 

מרפסת, פתח 

בקיר, חלון, 

פירוק תריס

06/01/201519/02/201511/05/201517/06/201530/07/201508/10/201512/11/201509/12/201529/03/201618/05/2016 פתיחת התיק

קבלה במח' 

משפטית
19/03/201528/06/201514/04/201602/02/201629/03/201614/02/201611/01/201623/03/201622/06/201621/09/2016

אירוע אחרון / 

סטאטוס
07/06/201511/12/201611/12/201618/08/201611/12/201611/12/201620/06/201605/06/201620/07/201611/12/2016

תיק סגור מחסן 

הוסר

שוכב וממתין 

במ' המשפטית

שוכב וממתין 

במ' המשפטית

תיק סגור. חוסר 

עניין לציבור

שוכב וממתין 

במ' המשפטית

שוכב וממתין 

במ' המשפטית

תיק סגור. חוסר 

עניין לציבור

תיק סגור. 

חוסר עניין 

לציבור

הפקת תיק 

לביהמ"ש

שוכב וממתין 

במ' המשפטית

מלכתחילה, התייחסות הביקורת

התעסקות עם 

עבירה שולית 

שאיננה 

במדיניות 

האכיפה. אין 

פריסה של 

מדיניוות 

האכיפה לשטח. 

ליקוי בניהול 

עבודת הפקחים.

התיק 

בהמתנה 

במחלקה 

המשפטית, 

כמעט שנתיים 

לאחר שנפתח.

התיק 

בהמתנה 

במחלקה 

המשפטית, 

כשנה וחצי 

לאחר שנפתח.

מלכתחילה, 

התעסקות עם 

עבירה שולית 

שאיננה 

במדיניות 

האכיפה. אין 

פריסה של 

מדיניוות 

האכיפה לשטח. 

ליקוי בניהול 

עבודת 

הפקחים. לוקח 

6 חודשים במח' 

המשפטית 

להגיע להחלטה. 

בזבוז זמן פקח -

התיק בהמתנה 

במחלקה 

המשפטית, 

כשנה וחצי 

לאחר שנפתח.

התיק 

בהמתנה 

במחלקה 

המשפטית, 

כשנה ורבע 

לאחר שנפתח.

מלכתחילה, 

התעסקות עם 

עבירה שולית 

שאיננה 

במדיניות 

האכיפה. אין 

פריסה של 

מדיניוות 

האכיפה 

לשטח. ליקוי 

בניהול עבודת 

הפקחים. לוקח 

6 חודשים 

במח' 

המשפטית 

להגיע 

סיבת סגירה: 

דירה הוחזרה 

לקדמותה ואין 

בה עוד פיצול 

,טרם הפקת 

כתב אישום.

תאריך הגשת 

כתב אישום - 

29.9.16. לא 

התקבל דיווח על 

גזר דין עד 

11/12/16

תיאור העבירה

תאריך

סטאטוס נוכחי לתיק

מדגם תיקי פיקוח אקראי שהועברו למחלקה המשפטית ושנתפתחו ב-2015 ו-2016
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 דין וחשבון על ביקורת שנערכה בנושא:

 רישוי עסקים

 כללי 1
רישוי עסקים בעירייה ויישום הרפורמה נושא ערכנו ביקורת ב ,2017 עד פברואר 2016 אוגוסטבמהלך החודשים 

 . 2013שפורסמה בשנת 

 מטרות הביקורת

 הרפורמהכניסת לאור מהרשות  בחינה לגבי מידת המוכנות של העיריה וביצוע כל הפעולות הנדרשות .1

 שוי עסקים בעירייה. הטמעת הרפורמה ברי , בכלל זה, 2013לתוקף בדצמבר 

רישוי עסקים, הפיקוח עליהם  -תקנות  בהתאם להוראות החוק והפעילות מחלקת רישוי עסקים התנהלות  .2

וכן את הממשק הקיים עם מח' הפיקוח העירוני והמחלקה המשפטית בעירייה   ואכיפת דיני רישוי עסקים

 לצורך איתור עסקים ואכיפת הוראות החוק.

 מתודולוגיה

 עם בעלי התפקידים. בוצעו פגישות ושיחות .1

 המנוהלים בתחומה המוניציפאלי של העירייה.סקרנו את רשימת העסקים  .2

 ביצענו בדיקה מדגמית בתיקי רישוי עסקים בעירייה. .3

 עיינו בהתכתבויות בין גורמים שונים בעירייה בנושא אכיפת החוק.  .4

של מחלקת רישוי עסקים בעירייה המפרטים את רשימת העסקים  תחשבמוהפקנו דוחות מהמערכת המ .5

וקה הבאה: עסקים בעלי רישיון, עסקים בטיפול ועסקים לחידוש וכן דוחות טעוני רישוי בעיר בהתאם לחל

 נלווים נוספים. 

 סגרת הנורמטיבית המ

 חוקים 

  2013 –( התשע"ג רישיוןצו רישוי עסקים )עסקים טעוני . 

  2000 –תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( התשס"א . 

  '2010 –( התשע"א 27חוק רישוי עסקים )תיקון מס. 

  2012 –תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( )תיקון( התשע"ג. 

 1995-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה 

  1968 –חוק רישוי עסקים, התשכ"ח. 

 )פרסומי משרד הפנים )מפרטים אחידים. 

 
 
 

 הביקורת מודה לעובדי רישוי עסקים על שיתוף הפעולה הפורה בהכנת דו"ח זה.
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   יישום הרפורמה ברישוי עסקים –פרק א'  2

 כללי -הרפורמה ברישוי עסקים  2.1

היא עריכת רפורמה מקיפה בתהליך הרישוי, אשר יוצרת מדרג  5.11.2013 -מטרת צו הרישוי אשר נכנס לתוקף ב

 רישוי בין סוגי עסקים על פי רמת הסיכון הכרוכה בהפעלתם. 

 עיקרי השינויים בצו החדש כוללים: 

  מיותרים בהליך הרישוי.הסרת חסמים 

 .שקיפות ונגישות של המידע 

  .)מתן אפשרויות/סמכויות ערר מנהליות להחלטות רשויות הרישוי ועל החלטות נותני אישור )גורמי הרישוי 

  .ביזור סמכויות/אחריות ליחידות רישוי עסקים ברשויות 

  רישוי )ה"מסלול הירוק"(. מתן אפשרות לקיצור הליכי 

פריטי רישוי והוספו אחרים, שונו תיאורי פריטים, ובחלק מפריטי הרישוי שונה )הוארך או  בצו החדש הוסרו

יאושרו בהליך מזורז, ונקבע כי יהיה אשר  קוצר( תוקף הרישוי התקופתי. נקבעו מפרטים אחידים לעסקים

 אפשר להשיג השגות על החלטות רשות הרישוי בדבר מתן רישוי עסק. 

. במסגרת זו היה על משרדי הממשלה ונותני 31.12.2014שתוכננו להסתיים עד הרפורמה נבנתה בשלבים 

במקביל שיונות העסקים. יהאישורים לסיים את כתיבת המפרטים האחידים שמהווים את הבסיס החדש למתן ר

)נכון למועד הביקורת הסתיים חלק קטן ומיות להכין את המטלות הקשורות בשינויים. היה על הרשויות המק

 הרפורמה כוללת שינויים בצו רישוי עסקים  בכל הקשור לפריטים טעוני רישוי. . רטים האחידים(מהמפ

 באחריות מחלקת רישוי עסקים להכיר ולשלוט בשינויים בצו רישוי עסקים ולפעול כדלקמן : 

  .)למפות את העסקים הקיימים ברשות לפי החתכים הרלוונטיים )המפורטים בהמשך 

 שנה. 15 -עבור עסקים שהיו בצמיתות והשתנו ל -פסים החדשים ללמוד את השימוש בט 

  .לעדכן את בעלי העסקים ונותני האישור על השינויים 

 .לוודא את התאמת מערכות המחשוב לשינויים בצו 

  .להיערך לשליחת מכתבים )רשומים/רגילים( לבעלי העסקים 

 קטגוריות :  5השינויים ברפורמה מתייחסים לפריטים לפי 

 מזורז.  להיתר מזורז תהליך -ירוק (  מסלול מזורז  מסלול 

 תיקונו. עם מחדש לצו והוספו ,קיימים מפריטים פוצלו אשר רישוי פריטי – שפוצלו פריטים 

 חדשים שנוספו  פריטים 4 בתוספת ,תיקונו עם לצו התווספו אשר חדשים רישוי פריטי – שנוספו פריטים

 לפריט קיים. 

 הקודם מהצו אחרים פריטים עם אוחדו אשר רישוי פריטי – שאוחדו פריטים,  

 המוצגים כמספר פריט אחד מעודכן ואשר מופיעים בצו החדש. 

  פריטי רישוי אשר בוטלו והוסרו מהצו עם תיקונו.  –פריטים שבוטלו 
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פירוט   הרפורמה מפרטת בצורה מסודרת את כל השינויים לפי הקטגוריות שנסרקו לעיל, בין היתר, ניתן למצוא

מתי נכנס השינוי לתוקפו, האם הרשות מחויבת ליידע את בעל העסק על השינוי, האם נדרשת הודעה לנותן 

 האישור ועבור אילו פריטים חובה להשתמש בטפסים חדשים בהתאם לאופי השינוי בפריט. 

ישיונות קיימים כמו כן הוכנסו ברפורמה שינויים בתוקף הפריט כגון: רישיונות קיימים שתוקפם התקצר, ר

 שנים וכו''.  15 -שתוקפם התארך, רישיונות קיימים שבעבר קיבלו רישיון לצמיתות ותוקפם התקצר ל

 של הרשות וי עסקיםמדיניות רישפרסום  2.2

החלו להיכנס לתוקף בהדרגה הוראות הרפורמה ברישוי עסקים. לצורך התחלת יישום  2013בנובמבר  5 -החל מ

לגבש את מדיניותה לגבי התנאים למתן לבצע היא  זית שעל הרשות היהוהמרכ הרפורמה, הפעולה הראשונה

רמה רשותית בשיתוף עם ראש עסק בתחומים שונים. תהליך גיבוש המדיניות היה צריך להתבצע ב רישיונות

 אנשי המטה הבכירים ברשות ובעלי התפקידים שיש להם ממשק עבודה עם רישוי עסקים. הרשות, 

 מומלץ לתת את הדעת בקביעת מדיניות רישוי עסקים של הרשות כוללים:התחומים בהם 

 התאמה לתכנית האב של המועצה. .1

 התאמה לחוקי העזר של המועצה לחוקי התכנון והבנייה )תב"ע(. .2

 איכות הסביבה :סביבה ירוקה, מפגעי רעש, מטרדי ריח, רעש וזיהום אויר.  .3

 שמירה על שטחים פתוחים. .4

 תרת.שעות פעילות עסקית מו .5

 שווקים וירידים. .6

 מערכות מים וביוב. .7

 פינוי אשפה. .8

 שילוט. .9

 הנחיות תנועה וחנייה לעסקים. .10

 הוצאת סחורה מחוץ לחנויות. .11

 מבנים לשימור. .12

 הצבת שולחנות וכסאות בתי אוכל. .13

 פרגודים. .14

 אירועים המוניים.  .15

 ממצאים

 המוניציפאלי שבאחריותהמדיניות רישוי עסקים בשטח מסמך הרשות ערכה כי  ,עולההביקורת  מסקירת .1

 .לגבי פריטי הרישוי להם נקבעו מפרטים אחידים
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 פנים ארגוני "אחיד מפרט" 2.3

מטרתו של המפרט האחיד לפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה נותני האישור לגבי 

בעל עסק לפי דברי כל סוג עסק טעון רישוי. במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מ

חקיקה שונים )המכונים הוראות לצד המפרט האחיד(, אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו. ישנם 

סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם 

 טים במפרט האחיד.מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפור

תנאים חדשים שנקבעו לעסק במפרט האחיד יחולו לגבי עסק קיים שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או 

החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם, אלא אם נקבע אחרת במפרט. לגבי עסק שבמועד פרסום המפרט 

 טרם קיבל רישיון יחולו כל תנאי המפרט.

יעודכנו מעת לעת, כאשר לפני כל שינוי תופיע באתר האינטרנט של משרדי הממשלה הוראות המפרט האחיד 

נותני האישור, בפורטל רישוי עסקים ובמשרדי נותן האישור ההצעה לשינוי במפרט האחיד, ותינתן הזדמנות 

 ימים. 30לציבור להעיר הערות להצעה במשך 

מן : " נותני האישור יפרסמו, בדרך שנקבעה לפי קובע כדלק  1968-.)א( בחוק רישוי עסקים,תשכ"ח1ג7סעיף 

 , לפי סוגי עסקים...". 7-ד ו6, מפרט המאחד את כל המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם לסעיף 2ג7סעיף 

כי "...המפרט האחיד יפורסם באינטרנט, בפורטל  1968-. )א( בחוק רישוי עסקים,תשכ"ח2ג7עוד מוזכר בסעיף 

ישראל "ממשל זמין", ויועמד לעיון הציבור במשרדי רשויות הרישוי ונותני  השירותים והמידע של ממשלת

 האישור ...". 

חוסר במידע מספק למי שמבקש רישיון  בין היתר,חיד הרפורמה מטפלת במספר בעיות, הא המפרטבאמצעות 

 . לעסק, שונות וחוסר אחידות, זמני תגובה ארוכים של נותני האישורים ושל רשויות הרישוי ועוד

הנחיות כיצד להכין מפרט אחיד, כך שיקיף את כלל הדרישות והמידע בצורה בהירה דוגמאות וכיום מפורסמות 

 לציבור הרחב. כמו כן, קיימות דוגמאות מטעם משרד הפנים ויש להיעזר בהם בהכנת המפרט האחיד. 

 ממצאים

 5.2%קרי: פריטים בצו ) 209מתוך  פריטים 11-ל אחיד מפרטעד כה, משרד הפנים הכין  לביקורת נמסר כי .1

  .(2013פריטים שאושרו משנת 

נערך באופן מפורט ועל בסיס הוראות האחיד  המפרטמעיון בפורמט האחיד שהוצג לביקורת עולה, כי  .2

 .לעניין זה אין הערות לביקורת בתיקון לחוק על ידי יועץ חיצוני מומחה בתחום.

 שליחת מכתבים אמצעות שינויי הרפורמה בעדכון בתי עסק ב 2.4

 השונים.  הרישוי בצו המעודכן בוצעו שינויים רבים בפריטי

 נוספו פריטי רישוי חדשים, בוטלו פריטי רישוי ועוד. בכלל זה, 

במסגרת הרפורמה נדרשת מחלקת הרישוי ליידע את בתי העסק בשינויים החדשים  ולשם כך עליה למפות את 

להיערך לשליחת ק ונותני האישור על השינויים ולעדכן את בעלי העסהעסקים הקיימים בחתכים השונים, 

 . ועדכון העסקים שבתחומהמכתבים 
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 ממצאים 

האגף ערך מיפוי של העסקים בעיר, אותרו העסקים לגביהם חל שינוי בעקבות הרפורמה,  כי לביקורת נמסר .1

, כפי הוראות הרפורמה החדשהעדכון אודות המהווה הפועלים בתחום הרשות, מכתבים לעסקים  נשלחוו

 .מפרטים אחידים שאושרו, בלבד 11-, לעסקים שנמצאים בשנדרש בהוראות הרפורמה

 משרד הפנים, הנ"ל טרם התבצע ולכןעם להתקיים קורס בנושא תוכנן כי ביקורת, נמסר לעסקים רישוי מ .2

 לא ירדו לשטח.

  "היתר מזורז"מסלול  2.5

מלא ומעודכן מפורט הליך בקשה וטיפול  נוסח 2000כלליות()תיקון( תשס"א, בתקנות רישוי עסקים )הוראות 

יוכל בעל העסק לבחור  31.12.2014 -בהיתר מזורז. המשמעות המעשית לעבודת מחלקת הרישוי היא כי החל מ

בתנאי שפורסם לעסק מפרט אחיד( ויחול עליו ההליך הקבוע בחוק של היתר מזורז בעת הגשת הבקשה )בתהליך 

 תקנות למסלול זה. וב

שהסיכון הנשקף מהם קטן להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת  מטרת ההליך המזורז להקל על בעלי עסקים

  הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

 ממצאים

וטרם הסתיימה  תקוה-פתחבעיריית לא מבוצע כמוגדר בהוראות הרפורמה לרישוי עסקים,  "היתר מזורז"הליך 

לעמידה בדרישות החוק הכוללות, בין היתר, פרסום דרישות הרשות באינטרנט לגבי סוגי עסקים  ההערכות

  הנמצאים ב"מסלול היתר מזורז" ועוד.

  :ההמלצ

 יש ליישם הוראות הליך "היתר מזורז" כמצוין ברפורמה לרישוי עסקים.

 תגובת אגף רישוי עסקים

מזורז כולל הדפסת רישיונות יעודים מבית דפוס לרישיון להיתר בוצעו  הכנות נדרשות לשם ביצוע הליך להיתר 

 מזורז לשני פריטי רישוי בלבד )הובלת שפכים, ואחסנת חומרי חיטוי ללא מכירה(.

 עדיין לא הסתיימו הכנות המחשוב הנדרשות לנושא )טפסים יעודים לבקשות להיתר מזורז(.

 תהליך השגה 2.6

 ועל מזורז היתר או זמני או היתר רישיון למתן סירוב על ערעורגה, הש להגיש רשאי עסק בעל או רישיון מבקש

 פורסם שלגביהם עסקים סוגי עבור 2013 מדצמבר החל לתוקף נכנס השינוי .ממנו הנדרשים מסמכים או תנאים

 .אחיד מפרט

 קובע, בין היתר, כדלקמן: 1968 -. )א( לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח5ג7סעיף 

" ...המבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה את עצמו 

 במפרטנפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות הרישוי או נותן אישור לפי חוק זה, לרבות תנאי שנקבע 

האחיד, ולמעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק, רשאי להגיש השגה על כך או על סירוב לתת לו רישיון או 

 היתר לרשות הרישוי או לנותן האישור, לפי העניין...".
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המכונה במסגרת הרפורמה "גורם בהשגות,  לדון המוסמךברשות,  אחד גורם להסמיך הרישוי רשות ראש על

 מוסמך ארצי". 

 : השלבים הבאיםה כולל את כותה של הרשות בכל הקשור להשגערעיקר הי

 החלטה מי יהיה "גורם מוסמך ארצי" מטעם הרשות. .1

 באמצעות כתב מינוי. –מינוי גורם השגה  .2

 אחיד בדבר זכותם להגיש השגה.  מפרטעדכון בעלי עסקים שלגבי העסק שלהם פורסם  .3

אפשרות להארכת מועד להגשת בקשה, מתן תשובה הערכות לתהליך הגשת השגה הכולל בין היתר, מתן  .4

, תקנה  2000באמצעות טופס מיוחד וגביית אגרה בהתאם לתקנות רישוי עסקים הוראות כלליות תשס"א, 

 א'. 36

 ממצאים 

כ"גורם  ראש מנהל שפ"עהוראות "תהליך השגה" ולמועד הביקורת מונה  ביישום החלה תקוה-פתחעיריית 

ונערך טופס ייעודי למקרים בהם יהיה שינוי , הוקמה וועדה לטפל בהשגות, מוסמך ארצי" מטעם הרשות

 . בתנאים לקבלת הרישיון במסגרתו נקבע כי יש לבעל העסק אפשרות להגיש השגה

 עמדת עיון  2.7

  , בין היתר, כדלקמן:חוק רישוי עסקים מציין

"...)א( המפרט האחיד יפורסם באינטרנט, בפורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל " ממשל זמין" ויועמד לעיון 

 הציבור במשרדי רשויות הרישוי ונותני האישור, שר הפנים רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסומו...". 

 כדלקמן: ,רוממוחשבת נגישה לציברישה לעמדה קיימת ד 2012-וי עסקים תיקון תשע"ג יתרה מכך, בתקנות ריש

עמדה .א.)ז( רשויות הרישוי ונותני האישור יעמידו עותק של המפרט האחיד לעיון הציבור במשרדיהם ב11"... 

 ממוחשבת הנגישה לציבור..". 

 גם הצעות לשינויים במפרט האחיד יפורסמו באתר האינטרנט ולפיכך יהיו נגישים גם בעמדת העיון. 

מדפסת, , מחשב, חיבור לאינטרנט בכלל זה:הכנת תשתית לעמדת עיון )עיקר ההערכות הנדרשת ברשות היא 

 כמו כן, .קיצורי דרך במחשב ועוד(  שילוט עמדת העיון, ת:הקמת עמדת עיון )כולל .ועוד( שולחן ועמדה יעודים

 עיון )אספקת דפים סדירה, עובד ממונה שיוכל לסייע למתעניינים ועוד(. העמדת  תחזוקה שוטפת של

 ממצאים 

והעמדה ממוקמת במקום  בהוראות חוק רישוי עסקים כי הוקמה עמדת עיון כנדרש ,מסקירת הביקורת עולה

 .תקין היא נגישה לציבור. וב

 בנושא יישום הרפורמההדרכות וימי עיון  2.8

 5 -מרכזי ברשות המקומית. הרפורמה ברישוי עסקים שנכנסה לתוקפה החל מתחום רישוי עסקים הינו תחום 

 .ברשות הצריכה הערכות מיוחדת להטמעתה 2013בנובמבר 

מים "מטעם משרד הפנים, ימי הדרכה של המפעוהדרכות רבות לצורך יישום הרפורמה ברשות התקיימו ימי עיון 

אופרטיביים הנדרשים מטעם הרשות ליישום והופקו חוברות המפרטות בצורה מובנת את התהליכים ה

 .ברישוי עסקים הרפורמה
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הרי שמעמד הרשות וסמכויותיה הרחבות יותר מחייבים את  ,חשוב להדגיש כי עם כניסתה של הרפורמה לתוקף

התמקצעותם של המחלקות העוסקות בתחום, ושל נותני השירות לבעלי העסקים, בראש ובראשונה מחלקת 

 יה על מחלקת הרישוי לאכוף את החוק ואת תקנותיו במצבים שבהם לא מולאו תנאי הרישוי. , יהשוי. בנוסףהרי

בפני הרשות המקומית בכלל, ובפני מחלקה הרישוי בפרט עומדים אתגרים גדולים, הן ברמה המקצועית והן 

 בעבודת הממשקים הפנים ארגוניים בין המחלקות השונות ברשות וכן עם המשרדים נותני האישור. 

, י העסקיםת הרפורמה ברשות בהכשרה של מנהלים ועובדי תחום רישועלכן, יש חשיבות גדולה ללוות את הטמ

 . כך שיכירו את הנדרש מהם במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים

 נמסר, כי עובדי האגף מקבלים הדרכות כלליות בנושא השינויים ברפורמה אולם לא הדרכות מעשיות. לביקורת 

 ממצאים 

 עובדי תחום רישוי העסקים לאבהעדר תכנית הדרכות של משרד הפנים כי  מסקירת הביקורת עולה, .1

ואילו המנהלים השתתפו  ברישוי עסקים שורות ליישום הרפורמהבימי עיון והדרכות מסודרות הק השתתפו

 בכנס רישוי עסקים וימי עיון בהיקפים מאוד קטנים מטעם משרד הפנים.

 . במשמעויות הרפורמהברמה מספקת  יםבקיא אינם עובדי תחום הרישוי כי לאור האמור קיים חשש .2

  :המלצות

 . בנושא יישום הרפורמה עסקים מחלקת רישויעובדי ומלץ לבנות בהקדם תוכנית הדרכה וליווי למ .1

 תהליך הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים מורכב משני שלבים עיקריים:  .2

 התנעת הרפורמה -

 יישום השינויים על פי הרפורמה.  -

 והן מכורח המציאות המחייבת. לכן, יש  האגףהתנעת הרפורמה החלה ברשות הן באופן יזום על ידי 

 ות כתיבת תוכנית עבודה מפורטת הכוללת להשקיע מאמצים ביישום כל השינויים המתבקשים באמצע

 מתקדם ומבוצע  הרישוי לוודא כי כל הנדרש ולאגףרשות לוחות זמנים מוגדים שתהווה כלי עזר משמעותי ל

 בהתאם למחויב בחוק.  

 תגובת אגף רישוי עסקים

 אין קורסים/השתלמויות לנושא מטעם משרד הפנים או נותני האישור.

 –עובדי האגף בפועל לא השתתפו בקורס ייעודי והדרכות הקשורות ליישום והטמעת הרפורמה ברישוי עסקים 

 הרפורמה נקבעות ע"י משרד הפנים או נותני האישור.הדרכות בנושא 

מנהלי רישוי עסקים השתתפו בכל הכנסים הן שנתיים מטעם משרד הפנים והן ימי עיון של המשטרה ושירותי 

 כבאות בלבד, מספר וכמות ימי העיון אינם נותנים מענה נדרש  ליישום תקין של הרפורמה.

לעובדי האגף באופן כללי, לא ידוע על קורסים או ימי עיון אשר נקבעה תכנית השתלמויות וקורסים שנתית 

 .מטעם משרד הפנים או נותני האישור 2017מתוכננים לשנת 

 הנגשת עסקים 2.9

תקנות אלו מתווספות לתקנות נגישות מבנה קיים  תקנות נגישות לשירות.נכנסו לתוקף  25.10.2013בתאריך 

)להלן:  1998 –וחדש ומשלימות סט של תקנות נגישות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח 

 . "(תקנות הנגישות"

http://trace5.com/fb/fb/FBA18C9C53E5BD090957B418525CE775E7D32155295CA11840E636CBFEA872C0AFFEE6D5C0B117B67E1D087ABC4DA4F2/show.aspx
http://trace5.com/fb/fb/FBA18C9C53E5BD090957B418525CE775E7D32155295CA11840E636CBFEA872C0AFFEE6D5C0B117B67E1D087ABC4DA4F2/show.aspx
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 עסקים כדלקמן : ב' לחוק רישוי  8לפי סעיף 

רשות הרישוי לא תיתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או  )ב("

לחוק שוויון זכויות  1שירות ציבורי, אלא אם כן מצאה רשות הרישוי כי קוימו הוראות הנגישות לפי פרק ה'

השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות  לאנשים עם מוגבלות, על סמך חוות דעת של מורשה לנגישות

 מבנים, תשתיות וסביבה..."

רשות הרישוי אינה יכולה להנפיק רישיון עסק או לחדשו, מבלי לבחון התקיימות של הוראות בהתאם להוראות, 

 הנגישות. 

אות בעת הגשת בקשה לרישיון עסק ו/או חידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הור

 הנגישות )הנגשה פיזית והנגשת השירות(.

המפרטת את  ,על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו

חוק הנגישות חל על כל סוגי העסקים יובהר, כי  תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בהליך הרישוי.

, עם זאת לעסקים קטנים ניתנו הקלות ביישום הנחיות החוק לאור לים כאחדהמשרתים את הציבור, קטנים וגדו

 המעמסה הגדולה שביישום ובכדי לא להעמיס על העסקים הקטנים בהתנהלות השוטפת.

 : בחלוקה קטגורית לפי סוגי עסקחובת ההנגשה להלן 

או שיש בהם קבלת קהל )כגון: קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה(,  עסקים שניתן בהם שירות לציבור .1

צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק. עסקים כמו מפעל, בית מלאכה או מקום עבודה 

 אחר )בבניין קיים או חדש(, חל הליך הנגישות רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.

בבנין חדש  מ"ר 25סקים של בתי אוכל אשר שטח אולם הישיבה שלהם עד או עמ"ר  100עסקים קטנים עד  .2

 מ"ר בבנין קיים, יידרשו לבצע הנגשה בהתאם.  50או עד 

ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש "  1.8.2009תר להקמתו ניתן לאחר שההי עסק בבניין ציבורי חדש .3

, פרק א'". עסק בבניין קיים 1ת שנייה, חלק ח', תוספ1970 –תקנות התכנון והבנייה, בקשה להיתר, תש"ל 

 . 2013 -ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים, " תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , תשע"ג

בנושא דרישות החוק בנושא נגישות לאנשים עם  520פורסם חוזר מנכ"ל השלטון המקומי מס'  2014בינואר 

 ללמוד וליישם ההנחיות.  יש –מוגבלויות ברשות המקומית 

 ממצאים 

 תרשועולה, כי העירייה דהביקורת למועד ונכון עסקים בעירייה רישוי  אגףמשיחה שערכה הביקורת עם  .1

 ., טרם הנפקת רישיון עסקיועץ נגישות מוסמך לאישור נגישותשל  חוות דעתקבלת 

בנושא הנגישות והוסמך להיות עבר קורס ייעודי שממונה נגישות מצאנו כי באגף הוכשר עובד בתפקיד  .2

 .מורשה נגישות מטו"ס ושירות

נמצא, כי החלת ההוראות לא לוותה בעבודת מטה מסודרת תוך קביעת תוכנית עבודה מסודרת ונהלי עבודה  .3

ראויה, מבלי שנערכה הדרכה מסודרת בנושא החוק והתנהלות מקצועית  אשר יבטיחו עמידה בהוראות

ין מספר בעלי תפקידים שתאפשר מחד סיוע לעובד בהטמעה של הכללים ומבלי שנקבעה חלוקת מטלות ב

 אידך פיקוח ובקרה על הפעולות שהוא מבצע.מהחדשים ו

על עובד אחד באגף הרישוי מתחילתו ועד סופו ללא  ו, הוטליישום הנחיות הנגישות, על מורכבותן הרבה

סמכויות בתהליך מתן אישור נגישות, מגדיל מצב זה של היעדר הפרדת תפקידים וביזור בקרות או הנחיות. 

את החשיפה לאי סדרים, טעויות, ניצול לרעה של התפקיד, פגיעה בטוהר המידות וכו', וזאת משום שתהליך 

 .זה מרוכז מתחילתו ועד סופו בידי גורם אחד מבלי שגורם אחר יחשוף זאת
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ם לבדוק את הנושא ולהעניק את בשל מורכבות הנושא ומספר בעלי התפקידים המצומצם במשק המוסמכי

 , האחראי על התהליך מראשיתו ועד סופו, כי העובד ,אור העובדההאישורים הנדרשים לדרישות החדשות ול

גורמים עם ו (לצורך קבלת רישיון עסק)לאישורו בנושא נגישות  הנדרשיםבקשר עם בעלי עסקים  מצוי

מצב של ניגוד להיווצר עלול על פעילותו בתחום, מוסדר ללא תהליך בקרה המעניקים אישורי נגישות, 

 .עניינים מובנה

חיזוק לאמור לעיל, ניתן למצוא בתלונות שהתקבלו לאחרונה באגף רישוי עסקים מבעלי עסקים, בנוגע  .4

 .אגףלתפקודו של נציג הנדסה ב

 נספח א לדוח זה.כלבקשת ראש העיר, הוכנה חוות דעת שנכתבה בנושא ומצורפת 

 ות:המלצ

 נושא הנגישותנגישות בפרט ובהממונה על , הדרגתית ומפוקחת תמסודר הטמעהתבצע ראוי היה כי ת .1

שתאפשר יישום נכון חלוקת תפקידים בין מספר גורמים שונים באגף,  , כוללבהתאם לרפורמהבכלל, 

ומלא של הכללים בהתאם לתקנות הנגישות בד בבד עם פיקוח ובקרה על הפעולות שמבצע האחראי על 

הפרדת תפקידים נאותה בתהליך תימנע ריכוזיות או בלעדיות על ביצוע התהליך אישורי הנגישות באגף. 

ונאות וכו', כיוון טעויות, ה מראשיתו ועד סופו בידי עובד אחד, ותסייע בהקטנת החשיפה לאי סדרים,

 ף בשרשרת אשר יאתרן.שיהיה גורם נוס

ככלל, מומלץ להפעיל בקרות שיטתיות ומובנות בתהליכי העבודה בעירייה בדגש על תפקידים רגישים על  .2

 מנת לאתר מקרים של שימוש לרעה בסמכות או התנהגות שאינה הולמת.

קוד אתי מנחה מחייב לנורמות התנהגות לעובדים שנמצאים בקשר עם נותני  כי הנהלת העיר תקבעמומלץ  .3

ים שירות או בעלי תפקידים שעשויים להיות בקשר עסקי עם העירייה או מי שנדרש לקבל אישור

מהעירייה, עליו יחתמו העובדים, וזאת על מנת לעודד התנהגות ההולמת את ערכי העירייה וצמצום 

ים אתיים. כמו כן, כך העובד יודע מה מצופה ממנו, ואיך להתנהג במצבים התנהגות החורגת מסטנדרט

 שונים כך שהוא והעירייה לא יפגעו.

יש לגבש מסמך התחייבות לאיתור ומניעת ניגוד עניינים ולהחתים עובדי עירייה רלוונטיים כדוגמת:  .4

 .גורמי הרישוי השונים, על המסמך

 תגובת אגף רישוי עסקים

 עבר לטיפול מינהל הנדסה.תחום הנגישות הו .1

קביעת קוד אתי והחתמת העובדים על מסמך התחייבות לאיתור למניעת ניגוד עניינים באחריות הנהלת  .2

 העירייה ומשאבי אנוש.

 באתר האינטרנט של הרשות  הנגשת מידע ברישוי עסקים  2.10

 הרפורמה ברישוי עסקים חרטה על דגלה, בין היתר, להביא לידי ביטוי הלכה למעשה את ערך השקיפות. 

בתחום הרישוי, בצורה יעילה יקל על שקיפות היא העובדה שארגון המידע, התפיסה שעומדת בבסיס ערך ה

רשות הרישוי בהנחיות לבעלי העסקים ובהנגשת המידע , יוריד חסמים ויאפשר שיתוף פעולה מקצועי בין רשות 

 הרישוי לבעלי העסקים. 
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 : דרישות רשות הרישוי )תיקון: תשע"א([מצוין בכפי ש

וכל  7ים הנדרשים מטעמה לפי סעיף ד, התנא6")א( המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 

א, 2החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 

ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של 11א, וחוקי עזר לפי סעיף 8-ו 8

 רשות הרישוי.

 ש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן )א( שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.")ב(  רשות הרישוי לא תדרו

 פורסםלפריטים לגביהם  מבוצע רק )נכון להיום הפרסום באתר האינטרנט צריך לכלול מגוון רחב של מידע

 : מפרט אחיד(

  שילוט שעות פעילות העסקים ברשות כולל הוצאת היתר לילה,   -פרסום תנאים כלליים לכלל העסקים

פינוי רכות מים וביוב של עסקים ברשות, עסקים ברשות,  הצבת שולחנות וכיסאות בתי אוכל ברשות , מע

 אשפה לעסקים ברשות. 

  פרסום טפסים ומסמכים שבעל עסק נדרש למלא, רשימת עסקים טעוני רישוי, תהליך  –פרסום מידע נוסף

ין נגישות עסקים, בעלי תפקידים ושעות קבלת מפרטים אחידים לפי סוג עסק, הנחיות בעני רישוי עסק, 

 קהל. 

 ממצאים 

ופרסום מידע באופן מלא ונגיש לציבור כי הנחיות הרפורמה בנושא אתר אינטרנט  ,מסקירת הביקורת עולה .1

שילוט עסקים ברשות, הצבת שולחנות וכיסאות בתי ילות העסקים ברשות, היתרי לילה, )בכלל זה: שעות פע

אוכל ברשות, מערכות מים וביוב של עסקים ברשות, פינוי אשפה לעסקים ברשות, טפסים, מסמכים, אופן 

 טרם יושמו ברשות.   -הגשת בקשה, מפרטים אחדים, הנחיות נגישות, דרישות לפי סוגי עסק וכד'( 

 בנושא הנגשת מידע טרםלא עודכן והוראות הרפורמה  -הרשותי בנושא רישוי עסקים אתר האינטרנט 

 הוטמעו באתר. 

 : בלבד יםהבאהנתונים כולל את  , למועד הביקורת,המידע המפורסם באתר .2
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  :המלצות

 כן את אתר האינטרנט בהקדם האפשרי. מומלץ לעד .1

מקסימלית ולשם כך הביקורת ממליצה להיעזר באיש טכני המידע בצורה הבקשות ויש להנגיש את  .2

 עיצוב ועדכון אתרי אינטרנט.שמומחה ב

דרישות רשות הרישוי בצורה שימושית, פשוטה, מובנת ונגישה כפי שהתכוונו לכך יש לשכתב מחדש את  .3

 מידע הקיים ברשות באתר האינטרנט.במקור יוזמי הרפורמה ולשקף את מקסימום ה

חשובית כוללת שתאפשר הגשת בקשות לרישוי עסקים יהאפשרות לבנות פלטפורמה מ חון אתמומלץ לב .4

 באמצעות אתר  האינטרנט של האגף.

 לילה.ים לפתיחת עסקים בשעות המתן אישורלגבי תקבע מדיניות שהנהלת העירייה מומלץ  .5

 תגובת אגף רישוי עסקים

הנושא התעכב עקב הצורך להעלאת החומר  אתר האינטרנט האגפי נמצא בהליך בניה בשיתוף היח' האסטרטגית

 הרלוונטי בצורה מונגשת וזאת בהתאם לחוק הנגישות.

 הגשת בקשות לרישיון בצורה ממוחשבת מטופל ברמה הארצית ע"י משרד הפנים במסגרת האתר לממשל זמין.

סקים הן ברשויות מקומיות אחרות ישנו בעל תפקיד ייעודי ומקצועי בנושא המחשוב במסגרת אגף רישוי ע

והן לנושאי מחשוב נדרשים, ממליץ להוסיף תקן ייעודי  –לנושא אתר הקמת אתר אינטרנט ועדכונו השוטף 

 לתחום.

 הליך רישוי עסק –פרק ב'  3

 רקע כללי – ומטרתו עסק רישוי 3.1

 
 בתי מלאכה מפעלים, משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי כדוגמת עסקי מזון,

-רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשנ"ה מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב.

 .המקומי לפתיחתו ולניהולומטעם הרשות  רישיוןמחויב בורישוי עפ"י החוק ב , חייב1995

 .ייחודי למקום ולסוג העסק ,הוא אישי רישיוןה

האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל 

החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק. הרישיון בא להבטיח, בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון 

והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות בעבודה, קיום תנאי תברואה נאותים, מניעת מטרדים לסביבה, מניעת 

 חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.–ת בעליסכנות של מחלו

 גורמי רישוי

פריטים  3,636עולה, כי בעירית פ"ת  11/16 -מניתוח בסיסי הנתונים המוזנים במערכת לניהול עסקים נכון ל

להם קיים רישיון עסק. בכל בקשה לרישיון עסק, מעביר אחראי תחום רישוי עסקים בעירייה בקשה לגורמי 

 הרישוי הנדרשים על מנת לקבל את חוות דעתם בכתב. 

רישיון עסק משתנים בהתאם לסוג העסק כפי שמופיע בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני  הגופים הנדרשים להעניק

צו רישוי עסקים(, ובו מפורטים מטרות הרישוי של עסקים אשר הפעלתם טעונה  -)להלן  1995-רישוי(, התשנ"ה

 אישור:



230 

 

 דים. אישור מהמשרד להגנת הסביבה נדרש להבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטר .1

להבטחת בריאות הציבור. בתקנות נקבע כי חלק מהעסקים, על פי סיווגם, זכאים  -אישור ממשרד הבריאות  .2

לקבל רישיון לפרקי זמן שונים: שנה, שלוש שנים או חמש שנים. הגבלת פרק הזמן של הרישיון נועדה לאפשר 

ם הבלתי תקינה עלולה לגרום לרשות הרישוי פיקוח הדוק יותר על עסקים, ובייחוד על עסקים שפעילות

למפגעים סביבתיים או לפגיעה בבריאות הציבור. עבור קבלת רישיון לעסקי מזון , בין היתר מסעדות , יש 

צורך באישור מוקדם של נציג משרד הבריאות, באחריות רשות הרישוי לדאוג שיונפק אישור כזה טרם 

 הנפקת הרישיון. 

להבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה. רשות הרישוי  -יה אישור מהוועדה המקומית לתכנון ובני .3

נדרשת לבדוק מטעמה אם המבנה שבו ינוהל העסק נבנה על פי היתר בנייה ובהתאם לתנאיו, ואם השימוש 

ועליה להביא בחשבון את תוצאות הבדיקה בעת  –בו תואם את התכניות החלות על השטח על פי דין 

 ן. הבדיקה נעשית באמצעות פנייה למחלקת הנדסה. ההחלטה בדבר מתן הרישיו

להבטחת קיום הדינים הנוגעים לשירותי הכבאות. כאמור, בחוק נקבע שאחת  -אישור מרשות הכבאות  .4

ממטרות רישוי העסקים היא להבטיח את קיום הדינים הנוגעים לשירותי הכבאות. על פי חוק שירותי 

הכבאות(, על רשות הכבאות בין היתר להבטיח, לקיים ולתאם חוק שירותי  -)להלן 1959-הכבאות, התשי"ט

את כל הסידורים הדרושים למניעת דלקות, למניעת התפשטותן בתחומה או מעבר לתחומה, לכיבוין, וכן 

תקנות רישוי עסקים נקבע כי כדי להבטיח את קיום הדינים הנוגעים לשירותי הכבאות, בלהצלת נפש ורכוש. 

ת את רישיון העסק ואת ההיתרים הזמניים שהיא נותנת להפעלתו בקיום ההוראות על רשות הרישוי להתנו

 ובעמידה בתנאים שקבעה רשות הכבאות.

למניעת הידבקות במחלות שמקורן בבעלי חיים ולמניעת זיהום מקורות מים  -אישור ממשרד החקלאות .5

 בחומרי הדברה, דשנים או תרופות. 

התניה של רישיון עסק באישור מוקדם של גורמים  -חיקוק אחר()עפ"י כמו כן נדרשים אישורים אחרים  .6

 ממשלתיים אחרים כגון: קבלת רישיון עסק למוסך, מותנה בקבלת רישיון מקצועי מטעם מ. התחבורה.

לא כל העסקים חייבים באישור של כל הגורמים. גורם האישור שממנו נדרש לקבל את האישור נקבע בצו רישוי 

 ם לחיקוק.  עסקים או כאמור בהתא
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 להלן תרשים המתאר את קשרי הגומלין הקיימים בין נותן האישור לגורמי רישוי ברשות המקומית:

 

 
ובאישורם של משרדי  ,מותנה בעמידה בתנאים ובדרישות החוק לרבות תכנון ובנייה וכיבוי אש רישיוןקבלת 

עסק  רישיוןהרשות המקומית אינה יכולה להנפיק על פי החוק, . הרשות המקומית וגורמים נוספים ,ממשלה

גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב על  .ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור

עמידה מהירה בתנאים  2000 התשס"א  כלליו( הוראות ) הפניות אליהם בזמנים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים

  .תקצר את הליך הרישוי

. רישיוןעסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור אם העסק חרג מתנאי ה רישיוןהרשות המקומית רשאית לבטל 

חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני  ,חל איסור על משרדי ממשלה

  .עסק תקף רישיוןרישוי שאין להם 



232 

 

חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם בצו את כל סוגי העסקים החייבים ברישיון עסק, זאת 

אינם  –בהתייעצות עם יתר השרים האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים. סוגי העסקים שאינם נכללים בצו 

 חייבים ברישיון עסק, כך לדוגמא חנות בגדים, משרד עורכי דין, מרפאה ועוד. 

סוגי עסקים נקבעו בצו כמי  200-. כ2013-תה לדרך של הרפורמה, תוקן צו רישוי עסקים בשנת התשע"געם צא

 קבוצות משנה: 10שחייבים ברישיון עסק והם נקראים 'פריטי רישוי'. פריטים אלו מסווגים תחת 

 בריאות, רוקחות וקוסמטיקה. – 1קבוצה 

 דלק ואנרגיה. – 2קבוצה 

 חיים.חקלאות ובעלי  – 3קבוצה 

 מזון. – 4קבוצה 

 מים ופסולת. – 5קבוצה 

 מסחר ושונות. – 6קבוצה 

 עינוג ציבורי, נופש וספורט. – 7קבוצה 

 רכב ותעבורה. – 8קבוצה 

 שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת. – 9קבוצה 

 תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים. – 10קבוצה 

לקנסות  צפוי לצו סגירה מנהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין העסק .מהווה עבירה פלילית רישיוןניהול עסק ללא 

 הליך רישוי עסק יכול להיפתח בשני אופנים:  .גבוהים ולהטלת עונשי מאסר

  פתיחת הליך ביוזמת בעל העסק. .1

איתור עסק ללא רישיון ע"י תברואן או מפקח ובעקבותיו פתיחת תיק רישוי לעסק ומתן התראות ניהול עסק  .2

 ללא רישיון.

 

 לפיקוח וביקורת עסקים אגףב ויעילות העבודה מצבת כוח האדם 3.2

מחלקת פיקוח וביקורת רישוי עסקים בעירייה ממונה על הליך רישוי העסקים בתחום שיפוטה של העירייה. אגף 

 עסקים אחראית לפעולות האכיפה המתבצעות בבתי העסק. 

, מפקחי תעשיה ומפקח עסקים כללי 4מפקחי מזון,  3מפקחים ומנהל,  8מונה האגף נכון לזמן בדיקת הביקורת, 

 .בתחום השיפוט של העירייה עסקים טעוני רישוי 4,000 שלהאמונים על הפיקוח 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

 להלן המבנה הארגוני של היחידה כפי שהוצג בפני הביקורת, ע"י מנהל היחידה:

 

 
 

מהוות מרכיב  האגףעסקים אחראי לפעולות האכיפה המתבצעות בבתי העסק. חלק מפעולות  רישוי ופיקוח אגף

 כנית עבודה שנתית ופניות הציבור.יזומות של המחלקה המתבצעות ע"פ תמהליך הרישוי וחלקם הינן פעולות 

ועובד הרישוי מגיע למסקנה כי יש  העסק נדחה ע"י מי מגורמי הרישוי במסגרת הליך רישוי עסק חדש, כאשר

 .המשפטית צורך לפתוח בהליכי אכיפה כנגד בעל העסק, מועברת אחריות הטיפול למחלקה

, בין הוא אחראי על העסקים בולכל מפקח יש אזור חלוקת העבודה מפקחים היא בד"כ לפי אזורים, כאשר 

, תכנית ותברואה. כל מפקח עושה את הביקורות בשטח על פי הרשימה של בהיבט של: מהות, בעלות היתר

מפקחי המזון כמו כן, ישנה חלוקה של העסקים לפי התמחות העסקים, העסקים ויש גם דברים לא מתוכננים. 

ויתר המפקחים אחראים על העסקים שאינן בתחום  אחראים על עסקי המזון בכל העיר בחלוקה של אזורים

  .המזון

 מנהל מינהל

 שפ"ע

 מנהל מחלקת ביקורת 

 תעשיה -עסקים

 וכללי

 מנהל מחלקת קבלת

 קהל שירות לקוחות 

 וניהול ידע

 

 מנהל מחלקת

 הנדסה

 מפקחי מזון 3

 

 

 

 תעשיה מפקחי 4

 

 מפקח עסקים כללי 1

 מנהל אגף 

 רישוי וביקורת עסקים 

 

 מזכירת האגף

 ס. מנהל מח' קבלת 

 קהל שירות לקוחות 

 וניהול ידע

 רכזת 

 רישוי עסקים

 אחראי ארכיון 

 רישוי עסקים
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במהלך הביקורת המפקח מזהה עסקים קיימים ועסקים חדשים שנפתחו. איתור עסקים נעשה גם באמצעות 

אם מאתרים עסק, ממלאים טופס ביקורת, מידע ממקורות נוספים כגון: משטרה, מקומונים, פיקוח עירוני וכד'. 

 ב ונסרק למחשב. ובמשרד מוקלד טופס הביקורת למחש ,מחתימים את בעל העסק ונותנים לו את הדרישה

לאחר הביקור בעסק חדש ממתינים לבעל העסק שיגיע לאגף ויסדיר את הבקשה ויתחיל להכין את הדברים 

 הנדרשים לרישוי. 

ניתנת התייחסות  ןבמהלככי במהלך השנה מתקיימות כשתי ישיבות עבודה עם המפקחים , לביקורת נמסר

זאת בנוסף  ,הפועלים בתחום אחריותו של המפקחשיון יפול בעסקים הפועלים ללא ריפרטנית באשר להמשך הט

 .לדוח פעילות חודשי

בין אגף המחשוב שעסקו בקידום שת"פ מקצועי  2016לביקורת הגיעו פרוטוקולים של סיכומי פגישות משנת 

, ושת"פ הלשכה המשפטית ואגף רישוי וביקורת ואגף רישוי עסקים, שת"פ אוטומציה ואגף רישוי עסקים

 .ובדיונים מקצועיים נוספים כגון: רישוי מתקני שעשועים ומתקנים מתנפחים ובעיות בהליך הרישויעסקים, 

 ממצאים

ברחבי העיר אשר ייתן תמונת מצב אמיתית ויישקף את כמות העסקים הפועלים בעיר סקר עסקים בוצע לא  .1

  ונדרשים ברישיון עסק.

רשומים  נתוני העסקים בארנונה לקובץ העסקים באגף רישוי עסקים נמצאו עסקים רבים שאינם תמהשווא .2

הם עסקים טעוני רישוי(, כמה מ הביקורת לא בדקה)ברישוי עסקים, חלקם עסקים שאינם טעוני רישוי 

 .הנ"ל מעצים את החשיבות של ביצוע סקר עסקים

ישנם מאות עסקים בתחום המזון רישוי עסקים פקח מאחר ולכל מזאת אחת לכמה שנים סקר עסקים נדרש 

מאחר ופעילות העסקים היא דינמית )בכל שנה נוספים ונגרעים  המחולק לפי אזורים. (500 -כשבאחריותו )

סביר להניח כי ישנם עסקים אשר חלו בהם שינויים )בעלות, מהות, מבנה( או עסקים אשר  מאות עסקים(

  אינם נמצאים בטיפול המחלקה מאחר וטרם אותרו.

 ע בנושא."נעשתה פנייה של מנהל אגף רישוי למנהל מינהל שפ 19/1/14יצוין כי בתאריך 

 -האחראים על כ האגףפקחי  8בארץ, ולכן, הציפייה כי  4נציין כי מס' העסקים בעיר, מציבים אותה מקום  .3

, יוכלו לעמוד עסקים בתחום המזון 1,700 -האחראים על כ מפקחי מזון בלבד 3, מתוכם עסקים 4,000

בדבר יכולתם לבצע במשימות וביעדי תוכניות העבודה בכמות העסקים שכל פקח מופקד עליהם, מעלה ספק 

 פיקוח יעיל על כלל העסקים בעיר.

והשלכות הרפורמה והטמעתה  עילות הגדל במהלך השנים האחרונותלמרות היקף הפמהביקורת עולה כי  .4

בוצעה  טרםבהליכי הרישוי המוסיפים נפח פעילות לא מבוטל הן לעבודת הפיקוח והן לעבודת הרישוי, 

הוגשה בקשה  19/1/16כך לדוגמא: בתאריך פעילות הגדל. של עובדי האגף להיקף ההתאמת תקנים 

 מתוקצבת לקליטת מנהל מח' ביקורת מזון באגף רישוי עסקים, בקשה שטרם אושרה.

דות הפיקוח בשטח באמצעות כלים ממוחשבים, מרבית העבודה ונמצא כי המפקחים אינם מבצעים את עב .5

בזמן אמת למערכות הממוחשבות של העירייה  מבוצעת באמצעים ידניים בשל כך המפקחים אינם מקושרים

ואין ברשותם את המידע המלא בדבר העסקים. הנ"ל פוגם ביעילות עבודתם ומעמיס על זמן עבודת הפיקוח 

 הנדרש מהם.

גורם רישוי שהוכשר בנושאי בטיחות. כך לדוגמא: בעקבות הרפורמה, לא קיים תקן ו/או נכחה, כי הביקורת  .6

מפקח של רישוי אישור גורם רישוי בנושא בטיחות. בפועל מי שמאשר זאת, זה  מתקני מתנפחים מחייבים

 .מחזיק בהכשרה הנדרשתאינו , למרות העובדה כי עסקים
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עם זאת, כאשר מבקש בעל עסק להציב מתקן מתנפח בשטח ציבורי הוא מקבל את האישור לכך מעובדי 

יה לא קבעה מדיניות ברורה בנושא ובפועל עובדי מחלקת גינון ונוף ואינו נדרש לקבל את אישור האגף. העירי

האגף האמונים על הענקת רישוי עסק לנושא זה אינם נדרשים ולא בודקים בפועל את רישיון העסק לפני 

 הצבת המתקן המרחב הציבורי.

 
 :מלצותה

יש לבצע סקר עסקים ברחבי העיר אשר ייתן תמונת מצב אמיתית ויישקף את כמות העסקים הפועלים  .1

 בעיר ונדרשים ברישיון עסק.

יש לקיים ימי עיון משותפים בין גורמי הרישוי ומחלקת אכיפה והמחלקה המשפטית, עקב השינויים  .2

 ברפורמה ועדכונים מקצועיים והגברת השת"פ.

 .לבחון את התאמת כוח האדם במחלקה ליעדי המחלקה באמצעות סקר ארגוני מעמיק הביקורת ממליצה .3

המידע בזמן אמת על אודות בתי העסק בין מערכת הרישוי לנתונים הנמצאים בידי עובדי יש לוודא סנכרון  .4

אגף הפיקוח, באופן שיאפשר לגורמי הפיקוח נגישות למידע זה בשטח, בפרט שמתבצעות ביקורות לא 

מתוכננות, על מנת להגביר את אפקטיביות הבקרה על בתי העסק בנושאים הקשורים לרישוי העסק 

  ק בתנאי הרישיון.ועמידת העס

מומלץ לפעול לציוד הפקחים בכלים ממוחשבים כפיילוט )טאבלטים( שיאפשרו להם בדיקת מצב העסק  .5

לדעת הביקורת, שימוש בכלים ממוחשבים  במערכות המידע העירוניות בזמן אמת בעת ביקור בשטח.

 ח אדם.ומידע בזמן אמת עשויים לחסוך זמן עבודה יקר, לייעל את עבודתם ולחסוך בכו

מומלץ להפיק דוחות בקרה תקופתיים בכדי לבחון את סטטוס פעילות עבודת הפיקוח ופעולות הפיקוח  .6

שבוצעו על ידי המפקחים. הנתונים ישמשו לצורכי בקרה ומעקב וכן לצורך סנכרון מידע והפקת לקחים 

 לעתיד לשיפור פעילות האגף.

 בנושא בטיחות. , כגון:רלוונטייםהכשרתם של עובדי הפיקוח בנושאים יש לשקול את  .7

מומלץ כי הנהלת העירייה תקבע מדיניות עירונית בנושא הצבת מתקנים מתנפחים במסגרתה ייקבע, בין  .8

 היתר, הליך האישור הנדרש מבעל העסק טרם הצבת המתקן והגורמים הלוקחים חלק בתהליך האישור.

 תגובת אגף רישוי עסקים

בקשה אשר לא אושרה  2015-ו 2014תקציב לביצוע סקר עסקים בשנת  סקר עסקים: הועברה בקשה לאישור

 תקציבית.

ימי עיון משותפים המח' המשפטית ואגף רישוי עסקים: נעשתה פניה ללשכה המשפטית לביצוע יום עיון לעובדי 

 האגף ולתובעים העירוניים אך לא היה שיתוף פעולה ומענה מהלשכה המשפטית לנושא.

ר אישרה תוספת תקנים למפקחים למח' ביקורת עסקים, תקן מנהל מח' מזון אושר וקיים כוח אדם: מועצת העי

(, ולא הותאם כ"א במחלקה 2007באגף. בנוסף, במח' רישוי עסקים לא נוסף כ"א )למעט מנהל המח' משנת 

 עסקים. 2,300 -לדרישות הרפורמה, נכון להיום כל רכז/ת רישוי מטפל במעל ל

ש השנים האחרונות מועברת דרישה לאגף המחשוב לשם רכישת "עמדת שטח" טאבלטים: בכל שנה בחמ

 )טאבלט וכד'( לשם ייעול עבודת המפקחים בשטח.

דו"חות בקרה למפקחים: נערך ביקורת סיכום חודשי/חצי שנתי/שנתי לכל מפקח הכולל בדיקת פעילותו בשטח 

 ובמשרד וכן סטאטוס העסקים ואכיפה בהתאם ומתן הנחיות לפעולה.
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במסגרת צו רישוי עסקים בטיחות במתקנים מתנפחים: המלצת האגף למשרד הפנים להכניס להליך הרישוי 

 כנותן אישור את משרד הכלכלה האמון על נושא הבטיחות.

עסקים בקובץ ארנונה: אין טעם להשוות בין קובץ העסקים בארנונה לרישוי עסקים מאחר וחלק גדול מהעסקים 

נדרשים ברישיון עסק לפעילותם, מבדיקת הרשימה שהועברה ע"י המבקר נמצא כי כל הינם עסקים אשר אינם 

העסקים מופיעים בפורטל רישוי עסקים פרט לשני עסקים אשר אינם טעוני רישוי, אחד שלא קיים בשטח ושניים 

 שלא היו מספיק נתונים לאתרם.

 התייחסות הביקורת

אגרי המידע השונים של העירייה לבחינת חריגים בכלל לדעת הביקורת קיימת חשיבות לשיתוף מידע בין מ

 ואיתור עסקים טעוני רישוי בפרט.

 הלן תיאור התהליך החל מרגע הבקשה לרישיון עסק:ל
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 נהלי עבודה 3.3

נוהלי עבודה הם הכלי שנועד להבטיח תפעול שוטף של העירייה באופן קבוע וידוע מראש בהתאם להוראות 

החוק ובהתאם לכללים המוסכמים ועקרונות המדיניות של ראש העירייה, ולהבטיח המשכיות אחידה של 

 התפעול הרלוונטי גם כאשר מתחלפים בעלי התפקידים.

הנהלים מגדירים בין היתר את המדיניות והמטרות; דרכי הביצוע של תהליכים על כל שלביהם; מי האחראי 

 יצוע תוך שמירה על ההתאמה הנדרשת בין אחריות לסמכות.לביצוע על כל שלב ולמי סמכות הב

בהתאם לשיטות ניהול מקובלות, יש חשיבות לעיגון נוהלי עבודה כתובים ומחייבים לכלל פעילויות העירייה 

 ופעילות זו בפרט.

 ממצאים

דה הביקורת בחנה באם קיימים נהלי עבודה מעודכנים המנחים את בעלי התפקידים בביצוע תהליכי העבו .1

 המתקיימים בפועל.

 נהלי אבטחת איכות. -ISO 9001הביקורת מצאה כי בעירייה קיימים נהלים בתקן 

הביקורת מצאה כי נהלי העבודה שנסקרו אינם כוללים את ההיבטים הבאים: טווחי זמני הטיפול עם זאת, 

וש רישיונות הנדרשים מעובדי מח' רישוי עסקים במסגרת הטיפול בבקשות לרישיון ו/או בתהליך חיד

 בהתאם לנדרש בתקנות רישוי עסקים.

המעודכן מיום , ו7/2011מ אינו פורט את הליך הטיפול הנדרש. לדוגמא: נוהל תהליכי רישוי הנ"ל הנוהל 

בניגוד לנוהל "אופן ביצוע ביקורת  מגדיר את השלבים, אולם אינו מפרט את אופן הביצוע. 11/7/16

 בעסקים" שהוא מפורט וברור.

הכנת תיק של הפיקוח ללשכה הכולל  מצאנו נוהל המפרט את הליך הטיפול בעסקים ללא רישיון עסקלא  .2

 וכיוצב'., הוצאת מכתבי התראה, זמני טיפול הגשת כתב אישוםהמשפטית טרם 

ואף נמסר כי הנוהל הועבר כהמלצה  ,לעניין זה נציין, כי האגף העביר לביקורת נוהל לדוגמה מרשות אחרת

ליישום נוהל דומה בנושא טיפול המחלקה המשפטית בדוחות של אגף רישוי עסקים ושיתוף פעולה בין 

 אולם לא נעשתה כל פעולה לקביעת נוהל עבודה כאמור בעירייה. ,היחידות

בו, בליווי עריכת סיור לא מצאנו נוהל עבודה המחייב תשאול של בעל העסק אודות כל העיסוקים הקיימים  .3

 .על מנת לאתר עיסוקים המצריכים רישוי באתר האינטרנט שלו,מקיף בעסק ו

 לא מצאנו בנוהל ביקורת בעסקים קביעת תדירות הביקורים טעוני רישוי. .4

 :המלצות

הטיפול בבקשות לרישיון  במסגרתלעדכן את נוהלי העבודה כך שיכללו את טווחי זמני הטיפול הנדרשים  .1

 .ם ללא רישיוןוכן הליכי טיפול מפורטים בעסקי עסק ו/או בתהליך חידוש

יחסי הגומלין בין אגף  להגשת כתב אישום,בנושא, כדוגמת הכנת תיק פיקוח חסרים יש להשלים נהלים  .2

 וקביעת תקן לזמני טיפול. הפיקוח למחלקת המשפטית

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

לוח זמנים של טיפול בבקשות לרישיון ומענה לבעל העסק מבוצע עפ"י לו"ז הקבוע בחוק ובתקנות רישוי עסקים 

 ונושא זה יוסף לנוהל אופן ביצוע ביקורת בעסקים. 
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קיים מסמך הנחיות של הלשכה המשפטית מהעבר בדבר המסמכים הנדרשים לצירוף לדו"ח למשפט, לא נקבע 

 עסק ללא רישיון מאחר והחוק מציין שלא יפתח אדם עסק ללא רישיון בר תוקף.לו"ז להגשת דו"ח למשפט ל

 קיימים פרוטוקולים  עם התובעים העירוניים שבו התבקשו להכין נוהל ולו"ז להגשת דו"חות למשפט.

 . 2016הנוהל אופן ביצוע ביקורות בעסקים חתום ע"י כל מפקחי האגף מחודש יולי  

 מקצוע מוסמכיםהגשת תוכנית עסק ע"י בעלי  3.4

 16-19פרק ו' סעיפים  2000תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( התשס"א ב )א( ו6ע"פ חוק רישוי עסקים ס' 

תוכניות  -נקבע כי לבקשות לרישוי עסק יצורפו בין היתר: תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק )להלן 

 העסק הנדרשות(, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך.

כמו כן, על הבקשות לשאת חותמת המעידה קובעות מיהו בעל מקצוע מוסמך.  1נות רישוי עסקים ס' תק

 שהאגרה שולמה בגינן.  

לפי התקנות, בתוכניות העסק הנדרשות מצורפות לבקשה יצוינו בין השאר פרטים בדבר מקומו של העסק בבניין 

(; הצנרת 1ב17ות סך כל שטחי העסק )סעיף (; מידת שטחי העסק השונים ומיד2ב17שבו הוא מצוי )סעיף 

(; המתקנים 3ב17מתקני הסניטציה )כגון אסלות וכיורים( ) לאספקת המים ; צינורות הניקוז; מערכת הביוב;

(; ומקומות החניה 6ב17(; ציוד לכיבוי אש )5ב17(; מכלי הגז וצינורות הגז )4ב17לאצירת אשפה וסילוקה )

 (.7ב17המשרתים את העסק )

 ממצאים

מת של תיקי עסקים שנדגמו, לא נמצא תיעוד בחות 8במקרה אחד מתוך בדיקת הביקורת העלתה כי רק  .1

מס' רישוי של חותם התוכנית, כפי שנדרש בתקנות, דבר זה עלול לקיים חשש לכאורה, כי עורך הבקשה 

 אינו בעל מקצוע מוסמך ע"פ חוק, הרשאי להגיש את מסמכי העסק כנדרש.

 ת עסק שלא חתומה בחותמת של בעל מקצוע מוסמך נוגד את החוק והנוהל. אישור תוכני .2

צורפו לבקשות כנדרש, תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק חתומים על  שנדגמו בכל שאר התיקים .3

 ידי בעלי המקצוע.

 :ותהמלצ

יש לוודא, שבגין כל בקשה לרישוי עסק קיימים כל המסמכים הנדרשים בתקנות רישוי עסקים מעודכנים  .1

 למועד הגשת הבקשה לחידוש רישיון עסק. 

יש להקפיד על חותמת עם מס' רישוי ולבחון דרישה של  צילום תעודה מקצועית של מגיש התוכניות,  .2

 חלקה.במ כחלק מתהליך הרישוי ולסרוק אותה לתוך מאגר

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

ללא חותמת ומאז בוצעו רק חידושי רישיון לעסק, באופן כללי כל  2004תכנית העסק הוגשה בשנת  : 1ממצא 

תכנית עסק לפני הגשת בקשה לרישיון עסק עוברת בחינה של בוחן תכניות עסק )נציג הנדסה( ורק לאחר אישורו 

 את שאר ההעתקים להגשת בקשה. להגשת תוכנית העסק מגיש התוכניות מצלם

היום אין כרגע בעל תפקיד "בוחן תכניות" באגף רישוי עסקים למרות שיש הגדרת תפקיד כזו במשרד הפנים 

 ואין מענה לנושא.
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 כנדרשומתן תשובה  רישוי עסקים לגורמי רישויהפניות מעברת ה 3.5

. בעת החידוש יש לשלוח פניות לחדש רישיון אחת לתקופה שנקבעה לעסק אמורע"פ צו רישוי עסקים, כל עסק 

 לגורמי הרישוי הנדרשים ע"פ הצו.

)א( יודיע  6ימים מיום שקיבל בקשה מרשות הרישוי כאמור בתקנה  30 -)א( נקבע כי ב7בתקנות רישוי עסקים ס' 

ר זמני או את תנאיו למתן רישיון או נותן האישור לרשות הרישוי על מתן אישור לרישיון או מתן אישור להית

 היתר זמני.

הודיע המבקש בכתב לנותן האישור כי מולאו התנאים המוקדמים לשם קבלת אישור, למתן בסעיף )ה( נקבע: "

 יום מיום קבלת ההודעה, על החלטתו". 30היתר זמני או רישיון, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי, בתוך 

שיב נותן האישור במועד הקבוע בתקנת משנה)ב(, או חלף משך הארכה כאמור ונותן : " לא הע)ה( נקב7בסעיף 

האישור טרם השיב, יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני, רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד 

 הקבוע בתקנת משנה)א( או)ה( חלף.

 ממצאים

 נמצאו חריגים בבדיקה.לא הביקורת בדקה את קיום הצו והתקנות בעניין זה, 

 תקוה-פתחשל העיר  השיעור העסקים בעלי רישיון עסק בתחום שיפוט 3.6

חוק רישוי עסקים או החוק(, התקנות שהותקנו על פיו והצווים  -)להלן  1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

המקומית לשמירה שהוצאו מכוחו מסדירים את נושא רישוָים של עסקים, והם כלי חשוב וחיוני בידי הרשות 

 על רווחת תושביה, על בריאותם ועל איכות חייהם.

בחלק מסוגי העסקים מותנה מתן רישיון העסק בקבלת אישורים מגופים שמחוץ לרשות המקומית, ובהם משרד 

משרד  -הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה )להלן 

בחוק נקבע כי על הרשות המקומית לוודא שבעסקים גורמי האישור(.  -החקלאות )להלן  התמ"ת( ומשרד

 הפועלים בתחום שיפוטה מתקיימים הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות.

כי רשות הרישוי וגורמי האישור רשאים להתנות את מתן רישיון העסק או את האישור  , בין היתר,בחוק נקבע

למתן הרישיון לפי העניין, בתנאים שיש לקיימם )קודם למתן הרישיון או לאחריו(, והם רשאים להוסיף תנאים 

 והכול על מנת לקדם את מטרות הרישוי. -לרישיון שניתן 

 
קובע כי "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון או  1968לחוק רישוי עסקים תשכ"ח  4ס' 

 היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו".

קובע כי העסקים המפורטים בתוספת לצו זה הינם , 2013 –התשע"ג  לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( 1'ס

 עסקים טעוני רישוי.
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 ממצאים 

 4,644ה קיימים בעיריי 22.8.16שהופקו ממערכת רישוי עסקים נכון לתאריך בהתאם לדוח רשימת עסקים  .1

 )*(. פריטים טעוני רישוי

 :2016להלן התפלגות מצב רישוי עסקים ברחבי העיר לשנת  .2

 

 לא כולל את העסקים שאינם טעוני רישוי.)*( 

 
 . פריטים אין רישיון 1,008 -כי ל ,ולהע 22.8.2016הפריטים במערכת הממוחשבת נכון לתאריך כלל מסקירת  .3

, בהתאם לנתוני להם אין רישיון עסקמכלל הפריטים טעוני הרישוי עסקים  17% -כהמדובר בשיעור של  .4

  . מערכת רישוי עסקים בעירייה

 להלן הסיבות לחסמי הרישוי השכיחות: .5

 

עסקים שלא הגישו  
בקשה

4%

עסקים שנדחו
10%

עסקים בהליך רישוי
3%

עסקים ברישיון
83%

2016התפלגות מצב רישוי העסקים בעיר לשנת 

עסקים שלא הגישו בקשה עסקים שנדחו עסקים בהליך רישוי עסקים ברישיון
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  :המלצות

הטיפול מחייב ביצוע, בין שיונות עסק. ילמול כל העסקים הפועלים במרחב העיריה להסדרת ר לפעוליש  .1

היתר: ביקורות בעסקים, הפניית מכתבי דרישה לקידום רישיון עסק, קביעת לוחות זמנים מחייבים לבתי 

 הוצאת מכתבי התראה וביצוע ביקורות יזומות.העסק, 

 יש לבצע פעולות אכיפה למול הפעלת עסקים ללא רישיון עסק.  .2

לבחינת התקדמות הסדרת רישיונות העסק לכל העסקים  –לחצי שנה עודי אחת ייש לקיים דיון סטטוס י .3

 הפועלים ברחבי העיר ומתן דיווח על פעולות האכיפה המבוצעות . 

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

מח' ביקורת עסקים פועלת באופן שוטף לאיתור כל סוגי העסקים הפועלים ללא רישיון ולהסדרת רישוי נדרש 

 סוגי העסקים הפועלים ללא רישיון. או לביצוע אכיפה כנגד כל

מבוצעות ביקורות בעסקים עפ"י נוהל קיים והכוללים מתן שתי התראות לבעלי העסק וקבלת תגובתם כמו כן, 

 .הכולל חתימתם ובמידה ולא נענה להסדרת הרישוי מתבצע הליך אכיפה בגין ניהול עסק ללא רישיון

 ניהול עסק ללא רישיון.דו"חות למשפט בגין  512הוגשו  2016בשנת 

מאחר והליך הרישוי נמשך מספר חודשים במסגרת סיכום חצי שנתי  מבוצעת בחינה של כל העסקים הפועלים 

 ללא רישיון וניתנים הנחיות לביצוע אכיפה בהתאם, לאחר מכן מבוצעת בקרה ליישום הנחיות האכיפה.

 נתונים סטטיסטיים וטיוב נתוניםנאותות  3.7

בוד נתונים אלקטרוניים )להלן: ביקורת ענ"א( לצורך בחינת נאותות הנתונים במערכת הביקורת ביצעה עי

הנמצאת בשימוש יחידת רישוי עסקים. לצורך ביצוע ביקורת ענ"א, לביקורת הועבר קובץ אקסל )להלן: "הדוח 

 .12/2016 -ון להממוכן"( שנשלף מתוך מערכת רישוי עסקים וכולל את נתוני כלל העסקים טעוני הרישוי בעיר, נכ
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כדלקמן:  . הביקורת בחנה את הסטאטוסיםסטאטוסים 13-מצאנו כי הדוח הממוכן מאופיין באמצעות אחד מ

 .נדחהרישיון תקופתי, רישיון זמני, היתר זמני,  צמיתות, מתחדש, רישיוןרישיון ל

 הביקורת בחנה את שלמות הנתונים במערכת המידע כפי שהדבר יוצג בממצאים הבאים.

 תונים חסריםנ 3.8

 סוג החריגות מס"ד
מס' עסקים לגביהם 

 קיימת חריגות
 מס' העסקים באחוזים

 21% 866 חסר שם עסק 1

תאריך בקשת חסר  2

 רישיון

 1% -קטן מ 9

 1% 41 תאריך פקיעת רישיון 3

חסר תאריך תשלום  4

 אחרון

193 5% 

 

 ממצאים

הביקורת סבורה כי חוסר על אף שייתכנו מקרים בהם אין מידע מלא, כגון שם מסחרי או תאריך תשלום, 

 .בהליך הרישוי ואיתור חריגיםבנתונים עשוי לגרום לליקויים 

 
 :ההמלצ

להקפיד על מילוי כל הנתונים הנדרשים ולהשלים את הנתונים החסרים במערכת בגין העסקים הפעילים 

 במקרים בהם חסר נתון מומלץ לציין זאת במפורש. שאותרו במערכת.

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

המדובר בשם מסחרי, במידה ויש לבעל העסק שם מסחרי אזי  - ק אינו מחייב במסגרת הליך הרישוישם עס

 מוקלד במסגרת הבקשה לרישיון. בכל בקשה מוקלד שם החב' או שם בעל העסק בהתאם לחוק.

חסר במידה ולא הוגשה בקשה והעסק אותר ע"י המפקח בשטח, תאריך הבקשה יוקלד תאריך בקשה לרישיון 

לאחר תשלום וטומטי אבאופן כללי השדה נדרך  -תאריך אחרון לתשלום  לאחר הגשת בקשה ע"י בעל העסק.

 ככלל מח' רישוי מקפידה להקליד את הנתונים כנדרש. האגרה עבור הבקשה לרישיון ע"י בעל העסק.

 דות שגויים עם שים עסק 3.9

 ממצאים

לפי תאריך פקיעה(, בעוד –כי נמצא עסק המופיע לכאורה, כעסק ברישיון )לצמיתות  מצאי הביקורת עולהממ

 פועל ללא רישיון. העסק שמופיע בשדה אחר, ש
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שם בעל 

 עסק
 רישיון

מהות 

 עסק

תאריך 

בקשת 

 רישיון

תאריך 

פקיעת 

 רישיון

תוקף 

 רישיון

תאריך תשלום אחרון 

 בקשה\רישיון

 13/10/2017 מתחדש 31/12/2017 17/05/2012 מתנפחים 101176023 1

 
הזנת תוכן שגוי למערכת, עלול לפגוע בתקינות הליך המעקב אחר רישיונות שתוקפם עומד הביקורת סבורה כי 

 ותקנותיו.לפוג. כמו כן, טעות מסוג זה חושפת את בעלי התפקידים הרלוונטיים לסיכון של אי עמידה בחוק 

 
 :ההמלצ

 יש להקפיד על הזנה נכונה של נתונים ולבצע תיקון של השגויים במערכת.

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

 בוצע תיקון. –טעות סופר  101176023

 ככלל מח' רישוי מקפידה להקליד את הנתונים כנדרש.

 תוקף רישיונות עסק  3.10

התקנות(, נקבעו שלושה סוגים של רישיונות  -)להלן  2000-בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א

 עסק: 

  תקף מהמועד שניתן בו, וכל עוד לא בוטל בידי רשות הרישוי. יש לסייג כי הרפורמה  -רישיון לצמיתות

שנה  15ברישוי עסקים ביטלה את האפשרות למתן רישיון לצמיתות ועדכנה לתקופת רישיון מקסימלית של 

 בלבד. לכן, כיום מחלקת רישוי עסקים נדרשת לפעול בהתאם להנחיות הרפורמה. 

 תקף לפרקי זמן המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות )שנה אחת, שלוש שנים או חמש  -ון תקופתי רישי

 שנים(; 

  תקף לפרק זמן שקובעת רשות הרישוי. -רישיון זמני 

הוחלט, כי לא יינתן רישיון עסק לצמיתות והתקופה  2013יש להבהיר כי עם כניסת הרפורמה לתוקף בסוף שנת 

)פרט לעסקים להם ניתן רישיון לצמיתות טרם הרפורמה ועדיין לא נקבע מפרט  דשנה בלב 15המרבית היא 

 . אחיד לגביהם(

 תגובת אגף רישוי עסקים

בוצע כנדרש לשני פריטי רישוי )תחנת  –רישיונות לצמיתות ישונו רק לפריטים שפורסם מפרט אחיד לגביהם 

רישיונות לצמיתות עד אשר יפורסם מפרט אחיד דלק ומכירת חומרי הדברה(, לשאר הפריטים יונפק עדיין 

 .בהתאם להנחיית הלשכה המשפטית בנושא
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 :להלן תוצאות תחקור נתונים שערכה הביקורת על המערכות המידע הממוחשבות

 עסקים בסטאטוס "מתחדש" שתאריך הפקיעה עבר 3.11

 ממצאים

 תוקפו של היתר זמני יפוג במועד שנקבע בו ובהתאם לתנאיו.

 : שתאריך רישיונן בפועל פג, בעוד שרשומים במערכת שתוקף רישיונן מתחדש לעסקים דוגמאותלהלן 

 

 מהות עסק רישיון
תאריך 
פקיעת 
 רישיון

תוקף 
 רישיון

 מתחדש 31/12/2015 טיפולי יופי וקוסמטיק 106723000

 מתחדש 31/12/2015 מספרה+טיפולי יופי וק 100625006

 מתחדש 31/12/2015 וק מספרה+טיפולי יופי 100625006

 מתחדש 31/12/2015 חניון בתשלום+חניון ת 105976002

 מתחדש 31/12/2015 חניון בתשלום+חניון ת 105976002

 מתחדש 31/12/2015 0חניון תת קרקעי מעל  106046000

 מתחדש 31/12/2015 מסעדה לרבות משקאות מ 105756000

 מתחדש 31/12/2015 הסרת שיער באינפרה וא 106682000

 מתחדש 31/12/2015 מסעדה 100879003

 מתחדש 31/12/2015 מסעדה 100879003

 מתחדש 31/12/2015 מספרה 100713004

 מתחדש 31/12/2015 מזנון 105663001

 מתחדש 31/12/2015 מספרה 103967001

 מתחדש 31/07/2016 אולם ספורט 106418001

 מתחדש 31/07/2016 שמספראצטדיון כדורגל  104987001

 מתחדש 31/12/2015 מתנפחים 101176023

 מתחדש 31/12/2015 משחקייה לילדים 106319000

 מתחדש 31/12/2015 0חניון תת קרקעי מעל  104269002

 מתחדש 31/12/2013 חניון בתשלום 102142002

 מתחדש 31/12/2015 מספרה+טיפול יופי וקו 101397002

 מתחדש 31/12/2015 מספרה+טיפול יופי וקו 101397002

 מתחדש 31/12/2013 מספרה+טיפולי יופי,מנ 105530000

 מתחדש 31/12/2015 מספרה 105539002

 מתחדש 21/11/2014 משקאות משכרים לצריכה 104132004

 מתחדש 21/11/2014 משקאות משכרים לצריכה 104132004

 מתחדש 31/12/2013 מספרה+טיפולי יופי,מנ 105530000

 מתחדש 31/12/2015 מסעדה לרבות משקאות מ 105158000
 

הביקורת רואה בחומרה רבה את העובדה, כי בעיר קיימים עסקים שאינם מחזיקים בפועל ברישיון עסק, אך 

מופיעים במערכת המידע לניהול רישוי עסקים כעסקים בעלי רישיון עסק, הצגת סטאטוסים שגויים פוגע 

 בנאותות הנתונים במערכת וביכולת המעקב אחר חוקיות הפעילות העסקית. 
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לא  יתכן ה ליקוי חמור, לאור העובדה, כי העסק ממשיך לפעול ללא רישיון ואף אחד מגורמי האכיפההדבר מהוו

 לכך. ער

 :ההמלצ

יש לפנות למנהל מערכות המידע בבקשה להטמיע בתוך מערכת רישוי עסקים מודול שיתריע על תפוגת  .1

 רישיונות שתאריך הפקיעה עבר.

"מתחדש" עם תאריך פקיעה שהסתיים ולרכז בסוף כל יש לבצע מעקב שוטף אחר עסקים בסטאטוס  .2

-שנה קלנדרית את כל הרישיונות בסטאטוס "מתחדש" שתוקפם פג בסוף שנה ושינוי הסטאטוס מ

 "תהליך חידוש" עד לקבלת תשובה חיובית ו/או שלילית מגורמי הרישוי. -"מתחדש" ל

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

תוקף, לא ניתן לשנות את תוקף הפקיעה עד לתשלום האגרה עבור  לכל העסקים ברשימה יש רישיון עסק בר .1

רישיון העסק, עפ"י החוק רק לאחר תשלום האגרה הרישיון בר תוקף. תיבדק מול אגף המחשוב אפשרות 

 להגדרת סטאטוס ביניים חדש לנושא.

נת התראה מתקיים מעקב אחר תשלום האגרה, במידה ובעל העסק אינו משלם את האגרה בלו"ז הנדרש נית .2

 ומבוצעת אכיפה. 

מתקבלים דו"חות חודשיים באופן שוטף לגבי רישיונות והיתרים זמניים שתוקף הרישיון עומד לפוג  .3

 ובהתאם מבוצע חידוש רישיון או היתר זמני.

 "לא חודש לשנה הנוכחית". –לאחר שתוקף הרישיון יפוג בתחילת כל שנה ישונה קוד התוקף ל 

 ללא רישיון קהל שפועליםהומי עסקים  3.12

 להלן עסקים המוגדרים "כעסקים עתירי קהל" הפועלים ללא רישיון עסק.

 מהות עסק
תאריך 
בקשת 
 רישיון

תאריך 
פקיעת 
 רישיון

 פועל ללא רישיון
תאריך 

תשלום אחרון 
 בקשה\רישיון

אולם לעריכת 
לא חודש לשנה  31/12/2015 10/05/2004 מופעים 

 09/04/2014 הנוכחית

אולם שמחות 
 15/05/2016 22/05/2014 ועריכת 

לא חודש לשנה 
 28/05/2014 הנוכחית

לא חודש לשנה  03/06/2016 16/12/2010 מרכול
 16/12/2010 הנוכחית

אולם לעריכת 
 –מופעים 

 7שמואל הנגיד 
לא חודש למעלה  31/12/2014 16/10/2012

 16/10/2012 משנה

 ממצאים

, מהווים סכנה לשלום הציבור ועלולים לחשוף את לפעול ללא רישיון עסקים הומי קהל אשר ממשיכים .1

 העירייה לתביעות בקרות אירוע, ככל שלא ננקטו צעדי אכיפה מספקים כנגדם.

הליך רישוי של עסקים ו/או נכסי העירייה המצריכים רישיון עסק, צריך להיות יעיל וללא עיכובים ולשמש  .2

הביקורת רואה בחומרה את העובדה שהעירייה האמונה על לכך, -דוגמא להליך רישוי המתבצע כראוי. אי

ק הפועל ללא רישיון , המופיע, לכאורה, כעסבעיר אירועיםאכיפת הרישוי, הינה בעצמה הבעלים של אולם 

 .למרות שהוגש נגדו דוח למשפט על ידי אגף רישוי עסקים עסק
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 :המלצות 

 יש לפעול לביצוע הסדרת רישיונות עסק לכלל העסקים לעיל. .1

ובדיקה , מ"ר הפועלים ללא רישיון עסק 500עסקים מרובי קהל שגודלם מעל סקר מקיף של לערוך יש  .2

 סטאטוס גורמי אישור וסטאטוס משפטי.ולבדוק מקיפה של נכסי העירייה 

 לפעול לסגירת עסקים עתירי קהל הפועלים ללא רישיון עסק. יש  .3

 יש לתת עדיפות להקדמת וזירוז התהליך המשפטי לעסקים עתירי קהל. .4

( בעסקים בהם נקבע ע"י גורם יום 30-מוגבל ל)סגירת עסק בצו מנהלי של ראש הרשות מומלץ לפעול ל .5

, כתוצאה מהמשך פעילותו. )סמכות דומה סכנה לשלום הציבור, בטיחותו ובריאותוהמצביע על מוסמך 

 למתן צו הפסקה נתונה גם לנותני האישור האחרים(.

 תגובת אגף רישוי עסקים

, האולם היה סגור 07/02/16ומיום  24/07/16נגד שני עסקים בוצעה אכיפה בגין ניהול עסק ללא רישיון ביום  .1

מרכל, בוצע חידוש שבסיומו ההונפק רישיון לעסק.  2017יפוצים בחודש ינואר עקב שיפוצים בסיום הש

 (.11/12/16הונפק רישיון עסק )

סקר מקיף על עסקים)מתקנים( אשר באחריות העירייה )הן הומי אדם והן רגילים(  מבוצע כל רבעון ועדכון  .2

 בנושא מועבר לאחראים בעירייה ונערך דיון בנושא אצל מנכ"ל העירייה. 

עסקים הומי אדם כגון אולמות שמחה, בוצעה אכיפה ומועבר סטאטוס  ללשכת רה"ע והתייחסות הלשכה  .3

 המשפטית בנושא התקדמות ההליך המשפטי. 

בעסקים הומי אדם מבוצע תהליך אכיפה  ללא דיחוי במידה ולא הוגשה בקשה ולא מולאו דרישות נותני  .4

 האישור .

על עסקים שמהווים סכנה לשלום הציבור מבוצע תהליך של הוצאת  במידה ומתקבלות פניות מנותני אישור .5

 צו הפסקה מינהלי לעסקים אלה בחתימת רה"ע.

 התייחסות הביקורת

הביקורת מציינת בחיוב את הפעילות של האגף בנושא. עם זאת, במסגרת הביקורת נמצאו שני עסקים הומי 

 אדם אשר בפועל פתוחים לציבור הרחב ללא רישיון. 

 מהנדס ליציבות אולמות שמחה אישור 3.13

 יידרשלאור מקרים שהיו בעבר באולמות אירועים ראוי לשקול כי בנוסף לדרישות הרישוי הקבועות בחוק 

ה לגבי אולמות בעלי סיכון גבוה )כגון: אולמות במבנים ישנים( של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנאישור 

 וכן לגבי מתקנים תלויים.

 ממצאים

א נדרש כחלק מהליך הרישוי. לביקורת נמסר, כי האגף מסתמך על להביקורת עולה כי אישור יציבות המבנה מ

רישיון למבנה ישן כאשר במסגרת בקשה לרישיון או חידוש היתר הבניה של המבנה ממחלקת ההנדסה. עם זאת 

מבקש לקבל אישור על יציבות או שהאגף נערכת בדיקת הנדסה לגבי היתרי בניה לא ניתן לאשר את היתר הבניה 

 המבנה.

 לדעת הביקורת, בדיקה זו, אינה מהווה אישור מהנדס ליציבות אולם השמחות.
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 :ההמלצ

הביקורת ממליצה לבחון בחיוב יוזמה זו ולהוסיף זאת כדרישה בנוהל להמצאת אישור מהנדס קונסטרוקציה 

. באופן קבלת הרישיון )כגון: נברשות גדולות(השמחות הישנים או למתקנים תלויים שנוספו לאתר לכל אולם 

דוגמא למימוש הסיכון הוא המקרה של קריסת הרצפה , זה העירייה תנהל את הסיכון ליציבות אולם שמחות

נפש, ולכן בוכן קריסת נברשת ענק באולם שמחות באזור הדרום שהביאו לפגיעות  2002שנת אולם ורסאי בב

הוא בעל חשיבות רבה לצורך הפחתת חבות העירייה  מתקנים תלוייםלאו  למבנים ישניםבות אישור מהנדס יצי

 במקרה של אסון.

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

 תועבר למינהל הנדסה אשר אחראי על אישורי הנדסה )היתרים ויעוד אזור(. תהמלצת המבקר

 התקנת מד רעש באולם אירועים 3.14

)א( כי " באולם 2נקבע בסעיף  2006אירועים( התשס"ו בתקנות רישוי עסקים )התקן מד רעש באולם שמחות ובגן 

 אירועים ובגן שמחות יותקן, במקום קבוע ונגיש.. התקן מד רעש".

נקבע כי " בעל רישיון עסק של אולם שמחות או של גן אירועים, יגיש לרשות הרישוי עם הבקשה לרישיון  4בסעיף 

 –פי דרישתה, דוח טכני שיכלול אחת לשנה או במועד אחר, על  –עסק או לגבי עסק קיים 

 ;תשריט של האולם עם ציון מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה 

 רעש ומיקומו, תוך ציון נפרד של מיקום המיקרופון ומיקום נורית ההתרעה;-ציון קיום התקן מד 

 הרעש ותוצאותיו;-פירוט מועדי ביצוע כיול מד 

  הרעש, ותוצאותיהן.-לצורך כיוון התקן מדהמועדים והמקומות שבוצעו בהם מדידות רעש 

 

 ממצאים

בבדיקת מסמכים בתיקי עסק של אולמות שמחה לא נמצא תיעוד למסמכים הנדרשים ע"פ התקנה דלעיל  .1

 במחלקת הרישוי. 

במסגרת שאילתה שהעבירה הביקורת, נמסר כי במסגרת בקשה או חידוש מוצגת ע"י בעל העסק בדיקת  .2

 .כיול

 
 :המלצות

ועל המחלקה לרישוי  2006דרישת התקן מד רעש היא כאמור דרישה רגולטורית, שיישומה החל משנת  .1

עסקים לאכוף דרישה זו, לתעד אותה בתיקי העסק, ולהגדיר בנהלים את התדירות להצגת אישור תקינות 

 מד הרעש. 

. כך שרישיון יש להוסיף אישור התקנת מד רעש ותקינותו כחלק מגורמי הרישוי במערכת הממוחשבת .2

 עסק חדש ותקופתי ללא צירוף אישור ותקינות מד הרעש, לא יופק.

לדעת הביקורת מד רעש תקין הוא רכיב קריטי לאורחי האולם ולהבטחת איכות חייהם של התושבים  .3

הגרים בסמיכות לאולמות השמחה ולאי התקנתו יש השלכות שליליות נרחבות. לאור זאת יש לעשות את 

 בטיח שמד הרעש יותקן ויופעל בצורה תקינה.על מנת לה ברהמ
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 תגובת אגף רישוי עסקים

איכות הסביבה כי הנושא נבדק על במסגרת השאילתה שהועברה ע"י מבקר העירייה נרשם ע"י מנהל אגף  .1

. הנושא בטיפול בלעדי של אגף איכות הסביבה –במסגרת בקשה לרישיון עסק או חידוש רישיון עסק ידו 

 .בנושא  ביבהסאיכות הכמו כן במסגרת תנאים לרישיון העסק ניתנים תנאים לרישיון ע"י אגף 

דרישת המבקר תועבר להתייחסותו  אגף איכות הסביבה,הגורם המקצועי האמון על טיפול בנושא רעש הינו  .2

 וטיפולו של אגף איכה"ס.

באולמות, לא נדרש שלב נוסף בהליך כולל בתוכו את בדיקת נושא הרעש  איכות הסביבההאישור במתקבל  .3

 הרישוי לנושא מאחר ובאם בעל העסק לא יעמוד בדרישות לא יקבל את אישור איכה"ס.

 מקוואות הפועלים ללא רישיון עסק 3.15

צו רישוי עסקים(, נקבע, כי מקווה הוא  -)להלן  1995-בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה .1

תקנות רישוי  -)להלן  2000-נות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א"עסק טעון רישוי". על פי תק

 עסקים(, רישיון עסק למקווה תקף לחמש שנים.

בצו רישוי עסקים נקבע, כי מטרת רישוי מקווה היא הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים  .2

למקווה לא יינתן אלא אם כן ניתן אישור בו. מן האמור בחוק רישוי עסקים עולה, כי רישיון או היתר זמני 

נותן האישור(. גם בתקנות רישוי עסקים נקבע, כי רשות  -שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך )להלן 

הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שזה נתן את אישורו לרישיון 

 ובהתאם לתנאיו.

תקנות תנאי  -)להלן  1999-ברואה נאותים למקוואות טהרה(, התשנ"טתקנות רישוי עסקים )תנאי ת .3

; תחילת תוקפן חלה שנה לאחר מועד פרסומן, ולפיכך עמדה 1999תברואה למקוואות( פורסמו במאי 

לרשויות הנוגעות בדבר תקופה של שנה כדי להיערך להפעלת המקוואות בהתאם לתקנות. בתקנות נכללו, 

מבנה המקווה, מתקניו, תחזוקתו והפעלתו, שנועדו למנוע מפגעי בטיחות ותברואה בין היתר, הוראות בדבר 

במקוואות. עוד נקבע בתקנות, כי לא יאושר לאדם רישיון למקווה והוא לא ינהל אותו, אלא אם כן הוא 

 ממלא את הוראות התקנות להנחת דעתו של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לכך.

על קיום הוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו הופקד בידי רשות הרישוי; היא רשאית לבטל רישיון  הפיקוח .4

או היתר זמני ביוזמתה או ביוזמת נותן האישור, אם לא קוימה מטרה ממטרות הרישוי. בחוק רישוי עסקים 

על הפסקה ארעית גם ניתנה לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית, כרשות הרישוי, הסמכות לצוות בכתב 

 של העיסוק בעסק אם היה יסוד סביר להניח שהוראות החוק או תנאי הרישיון לא קוימו.

 שנים. 5למקווה נדרש חידוש תקופתי בכל  .5
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 ממצאים

 להלן טבלת המקוואות הפועלים בעיר:

 

 

מתוכם מקווה , מקוואות ברחבי העיר כהגדרתם בתקנות, אין רישיון כנדרש בחוק 3 -הביקורת העלתה כי ל

 אחד פועל במבנה המסונף למועצה הדתית השייך לנכסי העירייה.

 שרישיונם אינו בתוקף תקופה ארוכה. מקוואות שהיה להם בעבר רישיון, לא ננקטו צעדי אכיפה אף 2כנגד 

 ותמסקנ

במשרד הבריאות, זו משמשת גורם  מקוואות ללא רישיון אינם מפוקחים ע"י מחלקת בריאות הסביבה .1

 רישוי ופיקוח דבר היוצר חשיפה מהותית לסיכון בריאותי בקרב ציבור המשתמשים.

 , קיים סיכון נוסף לעירייה הנובע מאחריותה על המבנה.במקווה הפועל ללא רישיון בנכס עירוני .2

  :ההמלצ

המקוואות הפועלים ללא רישיון, לרבות המועצה נקיטת הליכי רישוי ובמידת הצורך בהליכי אכיפה, כנגד בעלי 

 הדתית המנהלת את "מקווה השופטים".

 תגובת אגף רישוי עסקים

פועלים ברישיון. כנגד המקוואות הפועלות ללא רישיון עסק בר  9מקוואות  13בבדיקה שנערכה נמצא כי מתוך 

 תוקף הוגשו דו"חות למשפט אשר הועברו להמשך טיפול הלשכה המשפטית.

 –ועדיין לא התקבלו תוצאות ההליך המשפטי  21/07/04כנגד מקווה ברח' הירקונים הוגש דו"ח למשפט ביום 

העסק נמצא סגור. המקווה ברח' השופטים נסגר לפני מס' ימים והוגש כנגדו דו"ח  2013בביקורת שנערכו משנת 

 .06/12/15למשפט ביום 
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 המועצה הדתיתתגובת 

 .עסקים רישוי ללא מקוואות שלושה ישנם שציינתם כפי

 הדתית למועצה שייך לא רוטשליד ברחוב המקווה. 

 הדתית למועצה שייך לא בגין מנחם מקווה. 

 לשיפוצים סגור המקוה. פעיל אינו אך, הדתית המועצה בבעלות השופטים מקווה 

 ביצוע הליכי רישוי ואכיפה בעסקים הפועלים בנכסי העירייה 3.16

 ממצאים

 העסקים הפועלים בנכסים השייכים לעירייה: כללהלן טבלת סטאטוס ב .1

 
 מס'

 סידורי

 
 מהות העסק

 
 תיק העסק

 
 הערות/סטטוס

 .31.7.17קיים רישיון עסק עד  104305001 אולם ספורט .1
אולם לעריכת  א'.1

 מופעים
 .31.12.16קיים רישיון עסק עד  104305007

היתר -דחיית הנדסה-התבצע חידוש
 ומשטרה.

 .31.7.17קיים רישיון עסק עד  104306000 אולם ספורט .2
 .31.7.17קיים רישיון עסק עד  104712000 אולם ספורט .3
אולם לעריכת  א'.3

 מופעים
 .31.12.16קיים רישיון עסק עד  104712003

היתר -דחיית הנדסה-התבצע חידוש
 ומשטרה.

 .31.7.17קיים רישיון עסק עד  104987001 אצטדיון כדורגל .4
 .31.7.17קיים רישיון עסק עד  105178010 אולם ספורט .5
אולם לעריכת  א'.5

 מופעים
 .31.12.16קיים רישיון עסק עד  105178015

-דחיית הנדסה-התבצע חידוש
 היתר,כבאות ומשטרה.

 .31.7.17קיים רישיון עסק עד  105240000 אולם ספורט .6
 .31.7.17קיים רישיון עסק עד  106163000 אולם ספורט .7
אולם לעריכת  א'.7

 מופעים
 .31.12.16קיים רישיון עסק עד  106163001

טרם נתקבלה -התבצע חידוש
 היתר ומשטרה.-התייחסות הנדסה

 .31.7.17קיים רישיון עסק עד  106418001 אולם ספורט .8
 .22.6.16 -הוגשה בקשה ב 107566000 אולם ספורט .9

דחיית תברואן, -סטטוס בקשה
 היתר ומשטרה.-הנדסה

אולם לעריכת  א'9
 מופעים

 .22.6.16 -הוגשה בקשה ב 107566001
דחיית תברואן, -סטטוס בקשה

 היתר ומשטרה.-הנדסה
 .22.6.16 -הוגשה בקשה ב 107567000 אולם ספורט .10

דחיית תברואן, -סטטוס בקשה
 היתר ומשטרה.-הנדסה

אולם לעריכת  א'10
 מופעים

 .22.6.16 -בקשה בהוגשה  107567001
דחיית תברואן, -סטטוס בקשה

 היתר ומשטרה.-הנדסה
תחנת תדלוק  .11

 פנימית
)בהגבלת  31.12.11 -היתר פג ב 106341001

 איכות הסביבה(.
דחיית משרד -חידוש מהיתר

הכלכלה, חסר מז"ח, אישור 
 כבאות פג.
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 מס'

 סידורי

 
 מהות העסק

 
 תיק העסק

 
 הערות/סטטוס

 .17.3.11 -בקשה מ 106341000 מסגריה א'.11
-הנדסהדחיית  -סטטוס בקשה 

)היתר( וכבאות, טרם נתקבלה 
 התייחסות משרד הכלכלה.

 50אחסנה מעל  .12
 מ"ר

 -בקשה ע"ש הפטר מנחם מ 106225000
8.7.10. 

יש לקבל מסמך בדבר רישום 
 רישיון העסק.

דחיית  –סטטוס בקשה קיימת 
 כבאות.

אחסנת ציוד  .13
 הדברה

  12.9.10 -בקשה מ 106186001
דחיית -סטטוס בקשה קיימת 

 כבאות.
--------- מסגריה א'.13

--- 
 טרם הוגשה בקשה לרישיון.

 ב'.13
 
 
 

מחסן של 
 התברואה

---------
--- 

 טרם הוגשה בקשה לרישיון.

אחסנת חומרי  ג'.13
 הדברה

 .10.5.10 -בקשה מ 106186000
דחיית כבאות -סטטוס הבקשה

ולשכת הבריאות, חסר מז"ח, 
התייחסות המשרד להגנת 

 בבירור.-הסביבה
--------- מחסן של החינוך ד'.13

--- 
 טרם הוגשה בקשה לרישיון.

 תיק סגור. 106187000 מחסן נשק .14
 .5.8.13 -רישיון פג ב 105896000 כלבייה עירונית .15

דחיית הנדסה,  –חידוש מהיתר 
 כבאות פג תוקף.

 –חיים -בעלי א'.15
 הובלתם

-89-326מס' רכב: 
00 

 קיים רישיון עסק לצמיתות. 105896001

 –חיים -בעלי ב'.15
 הובלתם

-32-136מס' רכב: 
75 

 קיים רישיון עסק לצמיתות. 105896002

 קיים רישיון עסק לצמיתות. 104403001 גן חי עירוני .16
אשפה ופסולת  .17

שקילה/תחנת 
 מעבר

 נושא פתיחת התיק בבדיקה. 103420004

 .8.7.10 -מבקשה  106226000 מחסני חרום .18
יש לקבל מסמך בדבר רישום 

 רישיון העסק 
דחיית -סטטוס בקשה קיימת

 ייעוד וכבאות.-הנדסה
אולם לעריכת  .19

 מופעים
 .31.12.17קיים רישיון עסק עד  103884000

 .31.12.16קיים רישיון עסק עד  100471001 אולם תיאטרון .20
-דחיית הנדסה-התבצע חידוש

היתר ומשטרה, אישור כבאות 
 . 23.11.16בתוקף עד 
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 מס'

 סידורי

 
 מהות העסק

 
 תיק העסק

 
 הערות/סטטוס

אולם לעריכת  .21
מופעים+בית 

אוכל אחר לרבות 
משקאות 
 משכרים

 .31.12.14 -רישיון פג ב 106451001
-דחיית הנדסה - 2016חידוש 

 היתר, משטרה וכבאות.
מיום  14356010נרשם דו"ח מס' 

17.2.16. 
 

לעריכת אולם  .22
 מופעים

 .31.12.17קיים רישיון עסק עד  103757000

 קיים רישיון עסק לצמיתות. 106225001 מסגריה .23
 .31.12.16קיים רישיון עסק עד  104579001 אולם תיאטרון .24

-דחיית הנדסה-התבצע חידוש
 היתר, משטרה וכבאות.

אולם לעריכת  .25
 מופעים

 .31.12.17קיים רישיון עסק עד  105815000

 

הליך רישוי של עסקים הפועלים בנכסים השייכים לעירייה צריך להיות יעיל וללא עיכובים ולשמש דוגמא  .2

להליך רישוי המתבצע כראוי הן מצד העירייה והן מצד המפעילים, שעליהם מוטל לבצע ללא שהיות את 

 דרישות גורמי הרישוי.

 .חמורהנכסי העירייה ברחבי העיר  תמונת המצב העולה מסטאטוס רישוי .3

 (24%) עסקים 6תוכם ללא רישיון עסק, כאשר ב( 60%) 25 סך מתוך )מסומן באדום( עסקים 15העובדה כי  .4

ללא רישיון עסק הם  המוגדרים כעסקים "עתירי קהל" ,משמשים אולמות ספורט ומופעיםנכסי העירייה מ

מעוררת תמיהה ומצריכה ומאידך,  מחד, תופעה מדאיגההינה , ננקטו צעדי אכיפה כלשהם מבלי שנראה כיו

כגון:  ם מצד עצמם גורמי רישויהן מצד מנהלי המקום שחלקם הוהסבר הן מצד מי שאחראי על הרישוי, 

הווטרינרית העירונית, אשר נראה לכאורה כי לא פעלו לתיקון הליקויים שבגינם לא הופק רישיון עסק , 

 לעסק המסונף להם.

 :ההמלצ

הפועלים בנכסי העירייה ולהבהיר כי עליהם לדאוג, להבטיח  מנהלים/אחראים הנהלת העירייה לזמןעל 

יש לשים לב שחלק מהמקומות הינם מקומות  .ולמנוע סיכוני בטיחות ולוודא ביצוע דרישות הרישוי ללא דיחוי

 .במקרה של אירוע בטיחותי הומי אדם וקיימת אחריות על הנהלת העירייה

 
 רישוי עסקים תגובת אגף

כל רבעון מועבר עדכון בנושא להנהלת העירייה ולמנהלים האחראיים על מתקן העירייה הטעון ברישוי. מכתב 

והאחריות הוטלה על מנהלי , 08/07/15ל המתקנים בעירייה ביום מטעם מנכ"ל העירייה בנושא הופץ לאחראים ע

 האישור באופן עצמאי. המתקנים העירוניים להשגת כל האישורים הנדרשים של נותני
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 העסקים הממוחשבתסקירת מערכת רישוי  4

 בדיקת מעקב ממוחשבת אחר נותני האישור  4.1

בעל העסק מגיע בזמני קבלת קהל להגיש בקשת רישיון עסק, לפי זה בשלב הראשון אחרי שמגדירים את הפריט, 

בעל העסק מקבל דף הנחיות להגשת תוכנית לרישוי עסק הכולל את רשימת המסמכים להגשה ומתחיל בתהליך, 

ור בהתאם לסוג הפריט. בעל העסק מכין תכנית עסק, מגיש לרפרנט הנדסה, והבקשה מועברת לנותני האיש

יצוין, כי הרפורמה קבעה זמנים למתן מענה וככל שלא ניתן מענה בתוך סד הזמנים הקבוע, מחובת האגף לתת 

 היתר זמני. 

 ממצאים

מצאנו כי בקשות מועברות במייל לגורמי הרישוי החיצוני ומתבצע מעקב חודשי אוטומטית באמצעות  .1

וני נחתם ע"י מנהל מחלקת ידע וקבלת קהל. כאשר מוקלד הסירוב מחלקת ידע. כל סירוב שמגיע מגורם חיצ

לבעל העסק. ובנוסף המסמך נשלח בדואר לבעל העסק. נציין כי המשמעות היא  SMSנשלחת הודעת 

 שלמגיש הבקשה יש אפשרות לעקוב אחר תהליך הרישוי.

תהליך הרישוי ולתמורות לדברי מנהל מח' ידע, המערכת הממוחשבת הקיימת היום אינה נותנת מענה מלא ל .2

הקיימות בתחום מערכות המידע. המערכת פותחה לצרכים של שנות התשעים ומאז שודרגה על גבי 

 הפלטפורמה הישנה. למשל אין מערכת שיודעת להכין תכנית ביקורת ארוכת טווח.

 מהביקורת עולה כי המסמכים בתיק אינם סרוקים. .3

 :המלצה

 בתיקי העסק בהקדם.מומלץ לפעול לסריקת כלל המסמכים  .1

 מומלץ להנגיש את אתר האינטרנט  גם לטובת הגשת בקשות לרישיון עסק. .2

 תגובת אגף רישוי עסקים

התב"ר אשר אושר לנושא סריקת הארכיון בוטל מאחר שהחב' המבצעת לא יכלה לספק עובד ייעודי לנושא  .1

ארכיון האגף. עובדי האגף )כפי שבוצע במינהל הנדסה(. אין באפשרות האגף לסרוק באופן עצמאי את 

סורקים באופן עצמאי מסמכים אשר הוגדרו מראש) תשובות שליליות לבקשות, התראות ועוד(  יעשה מאמץ 

. כמו כן עדיין למרות שתקן לפקידת ארכיון ומכרז 2017להתחיל ולסרוק את כל החומר השוטף באגף בשנת 

 פנימי אושר אך טרם אושר  ע"י גזברות העירייה.

 קשות במסגרת האתר תבוצע במישור הארצי ע"י משרד הפנים.הגשת ב .2

 שליחה וקבלת חוות דעת של גורם בודק 4.2

יום  30-כי גורמי הרישוי הרלוונטיים יעבירו את תשובתם לא יאוחר מ, נקבע )א(7רישוי עסקים סעיף בתקנות 

יתר זמני לעסק עקב אי מתן תשובת ממועד פניית המחלקה לרישוי עסקים. חריגה ממועד זה מאפשרת הפקת ה

 גורם הרישוי בזמן הנדרש בחוק.

 ממצאים

ניתן להזין  , כמו כןמבדיקת הביקורת עולה כי אפשר להזין תשובת גורם בודק הקודם לתאריך הפנייה איליו

המערכת  תאריך תשובה למתן האישור למרות שמועד הביקור בעסק )עליו מבוסס האישור( הינו מאוחר יותר.

 מוחשבת אינה מציגה התראות על חריגה במקרים אלה.המ
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 מסקנות

אפשרות הזנת תאריך תשובה הקודם לתאריך הפנייה כמו גם הזנת תאריך תשובה הקודם למועד הביקור,  .1

 מאפשרות הצגת נתונים, בשוגג או במזיד, שאינם תואמים את הליך הרישוי כפי שבוצע בפועל.

עמידה בזמני היעד שהוגדרו בחוק לצורך פנייה וקבלת תשובה מגורמי הנ"ל גם אינו מאפשר בקרה נאותה על  .2

 רישוי.

 
 : ותהמלצ

יש ליישם )בתיאום עם המחשוב( במערכת הרישוי בקרות לוגיות המונעות אפשרות להזנה של תאריכי  .1

 פנייה מאוחרים למועד תשובתו של גורם הרישוי.

אפשרות להזנה של תאריכי עדכון מוקדמים מתאריך יש ליישם במערכת הרישוי בקרות לוגיות המונעות  .2

 הביקור.

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

 יועבר לטיפול אגף המחשוב.

 ביטול תשובת גורם רישוי 4.3

 ממצאים

הביקורת מצאה שפקידי הרישוי יכולים לשנות במערכת המידע את תשובת גורם הרישוי בדיעבד וללא  .1

 בקרה נוספת מצד הממונה עליהם.

נמצא כי יש אפשרות במערכת הממוחשבת להזין את תשובת הגורם הבודק אף ללא הזנה של  נוסף על כך, .2

 שם מעדכן התשובה.

 מסקנות

העובדה כי אפשר לשנות תשובה של גורם רישוי חיצוני לאחר שניתנה והוזנה למחשב מעידה על כשל בהפרדת 

ע"פ חוק לאשר או לדחות את רישוי הסמכויות בין הגורם המטפל ברישוי השוטף של התיק, לגורם המוסמך 

בית העסק. שינוי בדיעבד של תשובת גורם רישוי ללא נתיב ביקורת וללא הסבר או בקרת ממונה, מהווה סיכון 

 להפקת רישיון ללא אישור גורמי הרישוי כנדרש ע"פ חוק רישוי עסקים ופותח פתח למעילות והונאות.

 :המלצות

ישור של גורם ממונה שבדק את הליך הרישוי, מכל סיבה, תדרוש אביטול פנייה לגורם רישוי במסגרת  .1

  הביטול וסבירותה.  סיבת

ולסרוק את המסמכים  יש ליצור מידת חסימה של האפשרות לשנות תשובת גורם רישוי לאחר שניתנה .2

 .לתיק העסק

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

 מנותן האישור.כל בקשה לשינוי או ביטול הקלדת נתונים מלווה במכתב בקשה 

 יש הרשאות לשינוי רק לרכזות הרישוי ולהנהלת האגף, למפקחי האגף ושאר העובדים יש אפשרות לצפייה בלבד.
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 בדיקת הרשאות עובדים 4.4

אחד העקרונות החשובים ביותר בבקרה פנימית נאותה בארגון הינו יישום מערך הרשאות ועיקרון הפרדת 

” הצורך לדעת“ת במערכות המידע בארגון נדרש שיעמוד בעקרון התפקידים במערכות המידע. מערך ההרשאו

(Need to Know )-  הגבלת הגישה למידע לבעלי התפקידים הזקוקים לו בלבד ועמידה בעיקרון הפרדת

 תפקידים. 

עקרון זה קובע הפרדה בין הגורמים השונים האחראים לביצוען של פעולות בארגון, כגון הפרדה בין גורם מבצע, 

ומבקר. המטרות העיקריות ביישום של מערך הרשאות נאות ועיקרון הפרדת התפקידים בארגון הינה מאשר 

מניעת טעויות ומעשי מרמה וכן הימנעות מיצירת תלות בפונקציה עיקרית אחת ושליטת גורם יחיד על תהליך 

 שלם.

 ממצאים

עסקים. מהממצאים עולה כי  נמסרו לביקורת טבלאות הרשאות המשתמשים במערכת רישוי 14/11/16בתאריך 

עם זאת, . רכזי הרישוילמנהל האגף, מנהלי המחלקות ו לא הוגדרו סוגי הרשאות שונות בהתאם לצורכי התפקיד

 להלן טבלת ההרשאות שהועברה לביקורת:למפקחים יש הרשאת צפייה בלבד. 

המלצת  הערת הביקורת הרשאה יחידה שם משתמש
 הביקורת

מנהל אגף רישוי  1
 עדכון ופיקוח עסקים

לא  –גורם מאשר ומבקר 
ברור הצורך להרשאות 

 עדכון
 צפייה בלבד.

 עדכון מחשוב 2

נהוג כי גורם מיחידת 
תמיכה   שמעניקהמחשוב 

במערכת יכנס כמנהל 
עם הרשאות  מערכת

 רלוונטיות בלבד.

 צפייה בלבד.

 עדכון מחשוב 3

נהוג כי גורם מיחידת 
המחשוב שמעניק  תמיכה 

במערכת יכנס כמנהל 
מערכת עם הרשאות 

 רלוונטיות בלבד.

 צפייה בלבד.

 עדכון מחשוב 4

נהוג כי גורם מיחידת 
המחשוב שמעניק  תמיכה 

במערכת יכנס כמנהל 
מערכת עם הרשאות 

 רלוונטיות בלבד.

 צפייה בלבד.

מנהל מחלקת  5
  תקין עדכון רישוי עסקים

  תקין עדכון רישוי עסקים 6
  תקין עדכון עסקיםרישוי  7

פיקוח רישוי  8
  תקין עדכון עסקים

  תקין עדכון רישוי עסקים 9
  תקין עדכון רישוי עסקים 10
  תקין עדכון רישוי עסקים 11

פיקוח רישוי  12
  תקין עדכון עסקים
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 מסקנות

 .הדרישה להרשאותהרשאות שלא על פי תהליך מסודר של אפיון לעובדים ניתנו הממצאים דלעיל מראים כי  .1

על  לא נערכת בדיקה ע"י מי שאחראי על אבטחת מערכות המידע, על הצורך בהרשאות מערכת לעובדים

  מנת לוודא כי העובד קיבל את ההרשאות המתאימות. 

ניהול הרשאות ועלולה לפגוע בסדרי המנהל הפרדת תפקידים ועובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות  .2

מורשים להרשאות עלולים להשתמש לרעה במערכת נדרשים ו/או כך, שעובדים שאינם התקין. ההשלכה ל

 הממוחשבת לטובת בעלי עניין שונים.

אי הגדרת הרשאות בהתאם לצורכי התפקיד היא חולשה בבקרה, דבר העלול להביא לגרימת שינויים לא  .3

 מורשים בהליך רישוי עסקים בשוגג או במזיד.

 

 המלצות

אפשר דיוק בהגדרת כל תפקיד על ולעיקרון הפרדת התפקידים במערכת את הרשאות ויש ליישם מערך  .1

 ידי הגדרת תוכניות, תפריטים ושדות ספציפיים להם תינתן לעובד גישה. 

 להגדיר לדוגמא מדרג הרשאות לפעולות ספציפיות בהתאם למהות הפעולה ולתפקיד העובד. ישבנוסף  .2

רשאות במערכת ולוודא את התאמתן לצורכי התפקיד של יש להקפיד לערוך בדיקה תקופתית של ה .3

 העובדים המחזיקים בהם.

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

שרותי תמיכה בפורטל רישוי עסקים  נותנים ב( אשר ש.ג,  ד.פ,  א.בטבלה מופיעים שלושה עובדי אגף המחשוב )

 ולכן נדרשים בהרשאות עדכון.

)ללא מנהלי מח' ביקורת עסקים(, מח' רישוי  הרשאה כוללת –ההרשאות נתנו לפי המפתח הבא: הנהלת האגף 

הרשאות לצפייה בלבד. אין במערכת הרשאה לפי  –הרשאה כוללת לביצוע שינויים, מח' ביקורת עסקים ומזון  –

 שדות אלא רק לפי מסכים.

 
 התייחסות הביקורת

די האגף לא נדרשת אפשרות לדעת הביקורת, לגורמים בהנהלת האגף שהינם גורמי הבקרה על פעילות עוב

עדכונים במערכת. הנ"ל מהווה הפרה של עקרון הפרדת התפקידים והסמכויות ומאפשר לגורם הבקרה לביצוע 

 לבצע פעולות מבלי שניתן לבדוק ולפקח אחר הפעולות שנעשו.

 

 אגרת רישוי עסק 4.5

עסק נדרש לוודא שאכן שולם טרם הנפקת רישיון  כל בקשה לרישיון עסק מחייבת תשלום אגרת רישיון עסק. 

 קבלה בגין תשלום אגרת רישיון עסק מתויקת בתיק העסק. , או חידוש רישיון אגרת הרישוי

 ממצאים

בבדיקת הביקורת עולה כי עובדי הרישוי יכולים להזין פטור מאגרה במערכת ללא כל בקרה מצד גורם  .1

 ממונה על סיבת הפטור ונכונותה.
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מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת נמצא  לא שולמה.רשומה במערכת כלהלן טבלת עסקים שבקשה לרישיון  .2

 שולמה האגרה אולם הנ"ל אינו מעודכן במערכת המידע. , במקרים שנדגמו,כי בפועל

 

 מהות עסק רישיון
בקשה 

ששולמה/לא 
 שולמה

 בקשה שלא שולמה בית אוכל אחר לרבות מ 106707001

 בקשה שלא שולמה בית אוכל אחר לרבות מ 106707001

 בקשה שלא שולמה הובלת מזון מוכן 107245003

 בקשה שלא שולמה הובלת מזון מוכן 107245009

 בקשה שלא שולמה הובלת מזון מוכן 107245012

 בקשה שלא שולמה מסעדה לרבות משקאות מ 104645005

 בקשה שלא שולמה הובלת מוצרי מזון בקר 107193002

 בקשה שלא שולמה קייטרינג מטבח קצה וא 106178002

 בקשה שלא שולמה בית מלון 107443001

 בקשה שלא שולמה אחסנת סולר 103016003

 בקשה שלא שולמה מכירת מוצרי מזון ארו 107534000

 בקשה שלא שולמה מכירת מוצרי מזון ארו 107534000

 שולמהבקשה שלא  פחחות וצביעה -מוסך  107598000

 בקשה שלא שולמה ייצור ממתקים+אריזה מ 107522000

 בקשה שלא שולמה ייצור ממתקים+אריזה מ 107522000

 בקשה שלא שולמה אחסנת מוצרי קוסמטיקה 107587000

 בקשה שלא שולמה מכולת 100702001

 בקשה שלא שולמה בית מלון +מסעדה +מכו 107597000

 בקשה שלא שולמה +מכובית מלון +מסעדה  107597000

 בקשה שלא שולמה בית מלון +מסעדה +מכו 107597000

 בקשה שלא שולמה מכירת משקאות משכרים 107564000

 בקשה שלא שולמה בית מרקחת 103781003

 בקשה שלא שולמה מיזוג-טיפול אחר ברכב 105936007

 בקשה שלא שולמה הובלת מוצרי מזון בקר 106961001

 בקשה שלא שולמה הובלת מוצרי מזון בקר 105520003

 בקשה שלא שולמה מספרה+מניקור ופדיקור 101186003

 בקשה שלא שולמה הובלת מוצרי מזון בקר 105520004

 בקשה שלא שולמה הובלת מוצרי מזון בקר 105520001

 בקשה שלא שולמה מספרה+מניקור ופדיקור 101186003

 בקשה שלא שולמה הובלת מוצרי מזון בקר 105520002

 מסקנה

פעולות מתן פטור מאגרה וזיכוי או חיוב סכום אגרת רישוי הן בעלות משמעות כספית נרחבת. העובדה שהן אינן 

חושפת את תהליך הרישוי לסיכון של מתן פטור או זיכוי בניגוד לחוק ולכללי  ,מבוקרות כיום ע"י גורם ממונה

 המינהל התקין וכתוצאה מכך להפסד כספי לעירייה.
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 :המלצות

פרט לפעילויות יש ליצור במערכת רישוי עסקים בקרה לוגית שתמנע אפשרות הפקת פטור מאגרת רישוי,  .1

 .של העירייה

פתיחת הבקשה לטיפול לרישיון עסק. רק לאחר גביית אגרת רישיון עסק אגרת רישיון עסק תגבה במועד  .2

 יחל הטיפול בעסק.

 יש לגבות אגרת רישיון עסק בעת ניפוק רישיון עסק או חידוש, זאת בהתאם להוראות החוק.  .3

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

)מערכת המחשוב(  נתוני תשלום אגרה מועברים או ע"י בעל העסק )אישור תשלום בבנק( או ע"י המסלקה .1

ת לבדוק לאחר מס' חודשים את הנתונים מאחר ואין תאריכי ולא ברור מהיכן נתוני הביקורת ואין אפשר

וחלק בשנת  2016תשלום בדו"ח הביקורת. בבדיקה מדגמית נמצא כי חלק מהבקשות שולמו עוד בשנת 

קה עולה כי הבקשות עדיין , בנוסף נמצאו מס' בקשות אשר לדברי המבקר שולמו ברם מבירור במסל2017

 שולמו.לא 

לדברי אגף המחשוב אין אפשרות לעדכון אוט' מהמסלקה לפורטל רישוי עסקים ועדכון מבוצע ידנית ע"י 

 רכזות הרישוי.

 רק פעילויות של העירייה פטורות מאגרת רישיון עסק ורכזי הרישוי הונחו בהתאם והם הממונים לנושא. .2

  מבוצע בהתאם. -2ביחס להמלצה  .3

בעסק חדש אגרת רישיון ניגבת עת הגשת בקשה לרישיון ולא עם הנפקת הרישיון כפי שרשם המבקר כמו  .4

 כן, בחידוש רישיון ניגבת אגרת הרישיון רק בסוף הליך החידוש לאחר הנפקת רישיון ומסירתו לבעל העסק.

 

 התייחסות הביקורת 

 הנתונים בהתאם לטבלאות שהועברו מאגף המחשוב.

 

 ביקורת בעסקים טעוני רישויפעולות  5

 כללי 5.1

 חוק רישוי עסקים נותן בידי רשות הרישוי אמצעים לאכיפת הוראותיו. 

בין היתר הרשות רשאית להגיש כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון או היתר זמני ו/או בגין אי קיום הוראות 

 ותנאים שנקבעו ברישיון או בהיתר. 

ט רשאי להטיל על בעלי העסק או מפעיליו, בית המשפט אף הוסמך לצוות על בחוק נקבעו העונשים שבית המשפ

 סגירת העסק. 

באחריות הרשות המקומית לבצע ביקורות שוטפות בבתי העסק, לזהות עסקים חדשים, עסקים שנסגרו ולבצע 

 ביקורות בעסקים הפועלים ללא רישיון. 

 ממצאים

בתי עסק )פריטים( ללא רישיון  1,008 -טעוני רישוי,  מהם כעסקים  4,644 -כאמור, ברחבי העיר פועלים כ .1

 (.11/2016עסק בתוקף )על פי נתונים ממערכת הרישוי מחודש 
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מסקירת הביקורת עולה, כי בשל העומס וחוסר בתקינה מחלקת הרישוי מתקשה לבצע ביקורים באופן  .2

 ים ללא רישיון עסק(. סדור ושוטף בעסקים הפועלים ברשות )עסקים עם רישיון ובעסקים הפועל

עסקים באזור שלו, זאת בניגוד להמלצת משרד הפנים לפיו לכל  500-לדברי מנהל האגף,  לכל מפקח יש כ .3

 עסקים. 250 -מפקח יוצמדו כ

 להלן טבלת מס' ביקורות לפי מפקח: .4

 2016כמות ביקורת לשנת  2015כמות ביקורת לשנת  מפקח

1 1,397 1,478 
2 1,038 1,049 
3 1,078 1,096 
4 1,090 1,060 
5 1,248 1,258 
6 1,253 1,339 
7 1,126 1,239 
8 1,072 1,242 

 9,761 9,302 סה"כ
   

 270 -בתי עסק חדשים נמצאים במסגרת הליך בקשה לרישוי, חלקם טרם נפתחו במערכת הרישוי. כ 96-כ .5

 בתהליך חידוש וטרם הסדירו את הרישיון וממשיכים לפעול ללא רישיון. 

 (.2016עסקים כתוצאה מתלונה. )לא ניתן היה לקבל נתונים לשנת  783 -הגיעו הפקחים ל 2015נכון לשנת  .6

 מצוידים במערכת המאפשרת בדיקת סטאטוס העסק בזמן אמת בעת ביקור בשטח. הפקחים אינם .7

 : 2014-2015להלן דוח של פעולות אכיפה לשנים  .8

ביקורת  שנה
 בעסקים

הוגשו דוחות 
 למשפט

הוגשו צווי 
 סגירה

טופלו 
בבקשות 
 וחידושים

טופלו 
 תלונות

2013 8231 276 1 1274 897 
2014 9276 401 8 877 1102 

2015 9303 420 1 955 783 

 לא נמסר לא נמסר לא נמסר לא נמסר לא נמסר 2016

 באחוזים: 2013-2015להלן תרשים פעולות אכיפה לשנים  .9
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 באחוזים: 2013-2016להלן פילוח תוצרי דוחות שהועברו ללשכה המשפטית לשנים  .10

 

 

שהועברו מאגף רישוי עסקים למחלקה המשפטית של מכלל התיקים בלבד  14%מהתרשים הנ"ל עולה כי  .11

( הדוח בוטל. קרי: כמעט ולא נעשה שימוש 86%עברו לטיפול בבית משפט וביתר המקרים )העירייה 

 אפקטיבי בפעולות אכיפה מרתיעות.

( מהווה פגיעה בכושר ההרתעה כנגד בעלי עסקים ללא 14%שיעור נמוך של תיקים אשר עברו לבית המשפט ) .12

שכן יש בעלי  ,או בניגוד לתנאי הרישיון, כמו גם תיתכן פגיעה בעקרון השוויונית באכיפת החוק רישיון

 עסקים שנענשים וכאלו שלא על עבירה דומה.

 :המלצה

 שותהביקורת ממליצה לגבש מדיניות עירונית אסטרטגית לסגירת תיק, בשיתוף עם המחלקה המשפטית ור

 .הרישוי

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

מדובר בהגשת כתבי אישום חלקית מכלל התביעות שהועברו ללשכה המשפטית האגף רואה בחומרה רבה כי 

מכלל הדו"חות שהועברו להמשך טיפול הלשכה המשפטית בוטלו. בדו"חות שבוטלו לא בוצעה התייעצות  86%

המאמץ של מפקחי עם אגף רישוי עסקים ולדעתנו חובה היה לבצע עסקאות טיעון בכל הדו"חות שבוטלו עקב 

 האגף בביצוע אכיפה.  בוצעו דיונים עם היועצת המשפטית והתובעים לקביעת מדיניות לביטול דו"חות למשפט.

 הערת הביקורת:

שהועברו לטיפול המחלקה המשפטית, שיעור התיקים שנסגרו  הדוחותבנושא זה, ראו פירוט בדבר שיעור 

 ב.וכיו"

אחר-דוח בוטל
11%

הוצא רישיון-דוח בוטל
55%

עסק נסגר-דוח בוטל
20%

ד כספי"גז+ צו סגירה
14%

:2013-2016פילוח תוצרי דוחות שהועברו ללשכה הנשפטית בשנים 
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 תדירות ביקורים שגרתיים בבתי עסק 5.2

 הביקורת ביקשה לבדוק מה תדירות הביקורים השגרתיים בעסקים.

 ממצאים

תדירות ביקורים שגרתיים בבתי העסק בכלל ובעסקי מזון בפרט, היא הערובה לכך שבעלי העסקים  .1

 ?מקפידים על מילוי תנאי הרישיון שניתנו להם. רק ביקור בעסק עשוי לגלות האם זהות בעל העסק השתנתה

 ?דבר המצריך הליך רישוי מחודש לעסק, האם אופי פעילות העסק תואם את פריטי החוק שאושרו ברישיון -

 .?והאם העסק עומד בתנאי תברואה נאותים

עסקים  90 -עסקים של מזון בחודש ו 75ביקורים ביום.  5לביקורת נמסר, כי כל מפקח נדרש לערוך בממוצע  .2

 מתוכנן. 40%לא מתוכנן  60%תי שגרתיות. יוצא בערך של תעשיה וזאת בנוסף לביקורות הבל

דקות. הביקור מתנהל באמצעות טופס ביקורת ייעודי עם  45 -זמן ממוצע של ביקור בעסקי מזון עומד על כ .3

 חייבים לזהות את בעל העסק. ISO -רשימת נושאים לבדיקה. בהתאם לנוהלי ה

 ע שלא נבדקו בהתאם לתוכנית עבודה.לא קיים במערכת דוח מעקב לעסקים טעוני רישוי שיתרי .4

עסקים טעוני רישוי בתחום המזון,  1,709בעיר פועלים  2015על פי נתוני דוח סיכום פעילות האגף לשנת  .5

כלומר כל מפקח אמון על ביצוע פיקוח וביקורים  –פקחים בתחום המזון  3כאשר במסגרת האגף מועסקים 

עסקים  26עסקים טעוני רישוי בתחום המזון, גידול של  1,735יש  2016נכון לסוף שנת עסקים.  570 -בכ

 .2015ביחס לשנת 

פקחי האגף בתחום המזון יוכלו לעמוד במשימות וביעדי תוכניות העבודה בכמות  3כאמור, הציפייה כי  .6

העסקים שכל פקח מופקד עליהם, מעמידה את הפקחים בלוחות זמנים מצומצמים, דבר העלול לפגום 

 .באיכות הביקורת

 :המלצות

 יש למסד בתוכנית העבודה הקיימת במחלקה לביצוע פעולות פיקוח ואכיפה קביעת יעדים ומדדי ביצוע. .1

 כאמור, יש צורך לבחון מחדש תגבור מס' התקנים על מנת לאפשר עמידה ביעדים ובמשימות המחלקה. .2

אשר לא נבדקו  יש ליצור דוח מעקב ממוחשב לכלל העסקים טעוני הרישוי, אשר יתריע בדבר עסקים .3

 בהתאם לתוכנית העבודה ובכך לייעל את הביקורים בעסקים.

 

 תגובת אגף רישוי עסקים

קיימים מדדים של כמות ביקורת יומית/חודשית/שנתית ומבוצע עם כל מפקח בקרה חודשית שוטפת. בנוסף  .1

בהתאם להנחיות מבוצעת בקרה חצי שנתית ושנתית שמתמקדת בניתוח עסקים ללא רישיון וביצוע אכיפה 

 פרטניות לכל עסק.

 .עסקים ביקורת' למח( מפקחים 3) א"כ תוספת ואושר מתוכנן .2

בכל שנה במשך החמש השנים האחרונות מועברת דרישה לאגף המחשוב לשדרוג תוכנת הפיקוח ושתכלול   .3

בפועל עד היום לא קודם  –מעקב אחר ביקורת המפקחים ותכנון ביקורת עתידיות שהיום מבוצע באופן ידני 

 הנושא.

 התייחסות הביקורת

פעילות המפקחים בהתאם למדדי הביצוע לא מצאה תיעוד לקביעת מדדי ביצוע מראש ובדיקת  הביקורת

 .במסגרת הבקרה התקופתית כאמור שנקבעו
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 בהליך הרישוי שת"פ 6

 בין מחלקת רישוי עסקים למחלקת גביה שת"פ  6.1

במסגרת הליך רישוי תקין לקבלת רישיון עסק, נדרש בעל בית העסק החדש לפנות למחלקת רישוי עסקים להגיש 

 בקשה לרישיון עסק. 

, ואחר שינוי שטחים החלים העירונית מאפשרת מעקב אחר עסקים חדשים שהחלו לפעול בעירמערכת הארנונה 

בעסק היכולים להעיד על שינוי במהות העסק, וכן על שינוי פרטי הבעלים המחזיקים בעסק, פעולה המצריכה 

 לרישוי עסקים. 31הפקת רישיון עסק חדש ע"פ תקנה 

עסקים, הכרחי על מנת לשתף ולהעביר פרטים בין המחלקות קשר הדוק בין מחלקת הגביה למחלקת רישוי 

 אודות בתי עסק הפועלים ברחבי העיר.

 ממצאים 

לא קיים ממשק בין מערכת הארנונה למערכת רישוי עסקים המאפשר מתן התרעה במערכת רישוי כי נמצא  .1

 סיום השימוש בו כעסק.עסקים ברגע שמתחיל שימוש בנכס שאיננו מגורים, על שינוי בעליו של הנכס או על 

טעוני רישוי וכלל לא ים עסקים המופיעים במחלקת הגביה "הנחזים" כקייממסקירת הביקורת עולה, כי  .2

ולא מטופלים במחלקת רישוי עסקים, הביקורת מציינת כי, הדבר נובע לעיתים מסיווג לא נכון של  נמצאים

 ע באופן מהותי על תהליך רישויו.העסק לפעילות המתנהלת בו, בשל חוסר תשומת לב, דבר המשפי

 להלן מספר דוגמאות להמחשה:  .3

 מס' משלם
שיוך 

לקבוצה 
 במפרט

מופיע 
 ברישוי

מופיע 
 בגבייה

 כן לא 8.9 32769

 כן לא 8.9 85363

 כן לא 8.9 13229166

 כן לא 8.9 28901650

 כן לא 4.2 31707722

 כן לא 8.9 55247696

 כן לא 8.9 309012557

 כן לא 8.9 510427883

 כן לא 8.9 510446594

 כן לא 8.9 511060030

 כן לא 8.9 511094526

 כן לא 8.9 512691692

 כן לא 4.2 72251

 כן לא א7.4 82063

 כן לא 4.2 22948046

 כן לא 4.2 30644892

 כן לא 4.2 42046763

 כן לא 2.2 510110869

 כן לא 4.2 510534498
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 מס' משלם
שיוך 

לקבוצה 
 במפרט

מופיע 
 ברישוי

מופיע 
 בגבייה

 כן לא 7.1 510910300

 כן לא   511378085

 כן לא ג7.1 512585670

 כן לא ג8.4 512931445

 כן לא ג8.4 513230748

 כן לא ג8.4 513754838

 כן לא ג8.4 514741867

 כן לא ג8.4 540157013

 כן לא ג8.4 557189776

 כן לא ג8.4 570028324

 כן לא ג8.4 570030874

    
 

הביקורת מפנה את תשומת הלב, כי עסקים אלו פועלים בשטח הרשות, כראות עיניהם ללא רישיון בפועל  .4

 כמתחייב בחוק. 

אי איתורם של בתי עסק טעוני רישוי יוצר חשיפה לסיכון של הפסד כספי הן של אגרת רישוי עסק והן של  .5

 אגרת רישוי שלט.

ף ביותר ובמקרים רבים לא בא לידי ביטוי בשטח. עולה מהביקורת, כי הקשר בפועל בין המחלקות רופ .6

 לא מתבצע.  -יה ביהעברת המידע בפועל בין מחלקת רישוי עסקים למחלקת הג

 חוסר התקשורת בין המחלקות פוגעת בפעילות הרשות בכל הקשור לרישוי עסקים וטיפול בבתי עסק.  .7

 :המלצות

לבחון  ולכן מומלץיש חשיבות גבוהה, לסנכרון מלא ושוטף בין מחלקת רישוי עסקים למחלקת הגבייה  .1

אפשרות ממשק ממוחשב בין מערכת רישוי העסקים לבין מערכת הארנונה, אשר יאפשר הצלבת מידע 

 .באופן יעיל בנוגע לרישום עסקים חדשים, שינוי שטחים וחילופי מחזיקים בנכס

, במטרה לזהות עסקים חדשים יזומים לאיתור עסקים חדשים שנפתחו ברחבי העיר סיוריםלבצע יש  .2

 הפועלים ללא רישיון עסק ולחייבם בפתיחת הליך בקשה להסדרת רישיון בהקדם. 

 יש לצאת בהליך בקשה לרישיון עסק לאלתר בכל העסקים המצוינים מעלה.  .3

ת גבייה למחלקת רישוי עסקים, כפי שבוצע מומלץ שאחת לרבעון יבוצע ניתוח להשוואת עסקים בין מחלק .4

 על ידי הביקורת. 

 מומלץ לבצע ממשק בין המערכות בשני האגפים. .5
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 תגובת אגף רישוי עסקים

עסקים בקובץ ארנונה: אין טעם להשוות בין קובץ העסקים בארנונה לרישוי עסקים מאחר וחלק גדול  .1

לפעילותם, מבדיקת הרשימה שהועברה ע"י מהעסקים הינם עסקים אשר אינם נדרשים ברישיון עסק 

המבקר נמצא כי כל העסקים מופיעים בפורטל רישוי עסקים ונמצאים בטיפול פרט ל: שני עסקים אשר 

 אינם טעוני רישוי, אחד שלא קיים בשטח ושניים שלא היו מספיק נתונים לאתרם.

 במסגרת המכרז עם החב' לאוטומציה.יועבר לאגף המחשוב אמור להיות  .2

 ומי ושוטף במסגרת פעילות המפקח.מבוצע ע"י מח' ביקורת עסקים באופן י  -2המלצה  .3

 לא נדרש יש תיקי עסק לכל העסקים הטעונים ברישיון ברשימה.  -3המלצה  .4

מבוצע עם כל מפקח בקרה חודשית שוטפת כמו גם בקרה חצי שנתית ושנתית שמתמקדת בניתוח  -4המלצה  .5

ה בהתאם להנחיות פרטניות לכל עסק ביחס לעסקים הטעוני ברישיון בלבד עסקים ללא רישיון וביצוע אכיפ

 יה רוב העסקים אינם טעוני רישוי.ואלו בגבי

 יועבר לאגף המחשוב.  -5המלצה  .6

 התייחסות הביקורת

לדעת הביקורת, על אף שרבים מהעסקים אינם טעונים רישוי בדיקה כאמור מהווה בקרה המאפשרת לאתר 

 מדובר על אחוז קטן יחסית מכלל העסקים וקיים קושי לאתר חריגים אלה באופן שוטף.חריגים גם אם 

 

 אגף המחשוב ואגף רישוי עסקים-שת"פ 6.2

 ממצאים 

הביקורת התרשמה שתוכנת רישוי עסקים הקיימת אינה נותנת מענה מספק לפעילות הרישוי והפיקוח, כך  .1

 חסרים ממשקים עם נותני אישור כדוגמת: שירותי כבאות, צפייה בתוכנת הלשכה המשפטית וכד'. לדוגמא:

 , להלן דוגמאות:קיימת חולשה בבקרות הממוחשבות .2

 י המצריכה קודם את אישור הממונה.אין בקרה לוגית המונעת הפקת פטור מאגרת רישו 

  הרשאה של גורם רישוי ממונה.אין בקרה לוגית שמונעת הזנה רק לאחר תיעוד מסמך ו/או 

 .אין בקרה לוגית המונעת הדפסת רישיון עסק רק לאחר חתימה אלקטרונית של הממונה 

 למנוע זיופים.-אין בקרה לוגית שיוצרת העתק של הרישיון המופק 

 .אין דוח מעקב לעסקים טעוני רישוי שיתריע שלא נבדקו בהתאם לתוכנית עבודה 

 לדיווח על פעולת אכיפה ללא צירוף טופס הדיווח. אין בקרה לוגית שתמנע אפשרות 

 .לא הוגדר, כאמור, ממשק בין רישוי עסקים לארנונה שיאפשר הצלבת מידע, חילופי מחזיקים 

 .לא הוגדר ממשק ממוחשב בין הרישוי לתובעת העירונית ואגף ההנדסה 

  דוק יישום הצו.לעסקים שהוצא להם צו סגירה שמאזכר את הפקח לבממוחשב לא הוגדר דוח מעקב 

 התוכנה אינה נותנת מענה לתכנון ביקורות עתידיות וסיוע בשטח למפקחים. .3

 ארכיון האגף טרם נסרק. .4

 התוכנה אינה מספיק אינטראקטיבית וידידותית למשתמש.לדברי עובדי האגף,  .5
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 מסקנה

 השת"פ והמענה הניתן ע"י אגף המחשוב אמנם במגמת שיפור, אך אינו משביע רצון.

 

 : המלצות

ו/או  בהתאם לדוח הביקורת ודרישות המחלקה יש לתעדף פיתוח ובניית תוספות למערכת רישוי עסקים .1

 לבחון אפשרות החלפת תוכנת רישוי עסקים לתוכנות מתקדמות וידידותיות יותר. לחילופין

 יש לבצע סריקת ארכיון. .2

 . 3.9-3.16סעיפים יש לחזק את הבקרות הלוגיות במערכת הממוחשבת, בהתאם לדוח הממצאים לעיל  .3

 בנושא אכיפת רישוי עסקים המחלקה המשפטיתתפקוד  7

 כנגד בתי עסק הפועלים ללא רישיון  כתב אישוםהגשת  7.1

המשפטית חלק משמעותי בתהליך הטיפול באכיפה של עסקים הפועלים ללא רישיון, לאחר שפעולות  הלמחלק

 האכיפה באגף לא צלחו.

כאשר עסק פועל ללא רישיון, הוא מתבקש להסדיר את רישיון העסק לאלתר ואף מקבל הדרכה לשם כך, במידה 

ט( בצירוף כל המסמכים הנלווים )על סמך ולא עשה זאת, מוצא נגדו דו"ח ניהול עסק ללא רישיון )דוח למשפ

רשימת מסמכים שהוכנה לפני שנים ע"י המחלקה המשפטית(. הדו"ח מועבר למחלקה המשפטית בדואר פנימי, 

לצורך הכנת כתב אישום. בהקשר זה יצוין, כי לאחרונה יצאה הנחיה ממשרד המשפטים למתן זכות טיעון לפני 

 .)ראה נספח ב'( הגשת כתב אישום

, רשאי בית 14"הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף לחוק רישוי עסקים נקבע, בין היתר:  17יף בסע

, ותקפו יפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן 16המשפט שאליו הוגש כתב האישום לתת צו כאמור בסעיף 

 גזר הדין, או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי, או בכל מועד קודם שנקבע בצו".

"היה לממונה על המחוז, למפקד משטרת המחוז, למפקד כבאות מחוזי, לחוק רישוי עסקים  20עפ"י סעיף 

לממונה על איכות הסביבה, לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או 

ם בסגירת החצרים , רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק, א14לגביו עבירה לפי סעיף 

 ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק".

עם זאת, צו סגירה מנהלי פוגע בזכות חופש העיסוק וזאת ללא כל הליך שיפוטי קודם. על כן ישנה חשיבות רבה 

לל הליך טיפול על ידי המחלקה המשפטית של למיצוי הליכי הפיקוח כנגד בעל עסק המפר את תנאי הרישיון, כו

 העירייה שתפקידה למצות את פעולות האכיפה העומדות לרשותה בחוק כנגד החייב. 

דרך המלך היא הוצאת צו סגירה על ידי בית משפט רק לאחר שהוכחה אשמתו של בעל העסק. אלא שניהול עסק 

לכן ישנה פסק דין עלולים להיות בלתי הפיכים. ללא רישיון יכול, לעיתים, לגרום לנזקים, אשר עד לקבלת 

ת כנגד בעל עסק שמפר את תנאי הרישיון בצורה יעילה ובזמן הקצר וחשיבות רבה לפעולות האכיפה המשפטי

ביותר האפשרי, בכדי למנוע מצב של המשך פעילות העסק ללא רישיון תוך סיכון אפשרי של התושבים מחד 

 והוצאת צו הפסקה מנהלי מאידך.
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ביקורת ביקשה לבחון את התפקוד של המחלקה המשפטית בנושא האכיפה של תהליכי רישיון עסק, בין היתר, ה

לבדוק את פרק הזמן שחלף מרגע פתיחת תיק פיקוח ועד הגשת כתב אישום כנגד עסקים אשר רובם לא נקטו 

 בצעדים כלשהם להסדרת רישיונות העסק שלהם.

דם שעסק ללא רישיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי או שלא קיים "אלחוק רישוי עסקים קובע כי  14ס' 

 ב דינו מאסר".11עד  9תנאי מתנאי רישיון או היתר זמני או שלא קיים הוראת תקנה לפי ס' 

( הקיים ברשות, כאשר מאותר עסק חדש ללא 10/2012)נוהל מס'  "אופן ביצוע ביקורת בעסקים"ע"פ נוהל 

רישיון, המפקח מבצע בדיקת סטטוס בעסק וסביבתו כולל שירותים, סימון הליקויים בטופס הביקורת וקביעת 

מועד לתיקונם. ומציין בטופס הביקורת שעל בעל העסק להסדיר את רישיון העסק ושאין לנהל עסק ללא רישיון, 

 יוצא רישיון, יתבע לדין.  במידה ולא

בסיום הביקורת המפקח חותם על טופס הביקורת ומחתים את בעל העסק ואת נתוני הביקורת אמור לעדכן 

 במערכת הממוחשבת של האגף ולתייק את הטופס בתיק העסק.

 .אישוםהוראות החוק אינן מחייבות לשלוח דוחות התראה לבעל העסק לפני הגשת כתב 

 :בנושא מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום 26/12/16משרד המשפטים מיום  להלן קטע מהנחיות

 

 ממצאים

 הכנת המסמכים הנלווים לדוח למשפט מצורפים על בסיס רשימה ישנה שהוכנה ע"י המחלקה המשפטית. .1

)ראה להלן תגובת הלשכה המשפטית  15.3.17יצוין כי המלצה זו יושמה ע"י הלשכה המשפטית בתאריך 

 לדוח (. 7לסעיף 

בנוהל הקיים אין התייחסות כלל לפרקי הזמן בין פתיחת תיק העסק בגין עסק שנמצא פועל ללא רישיון,  .2

 למתן ההתראות השונות ועד הגשת המלצה לכתב אישום.

 כתבי אישום שהוגשו בשנים האחרונות.אודות  הכוללים נתוניםדוחות כה המשפטית מהלש לא נתקבלו .3

לביקורת נמסר, כי כמעט כל התיקים בהם מוגש כתב אישום, נסגרים בהסכם הכולל: קנס + צו סגירה +  .4

 התחייבות.

, קיימים עיכובים רבים בפעולות המחלקה המשפטית, אומנםלעיתים לביקורת נמסר מאגף הרישוי, כי  .5

חלקן עיכובים מובנים הקשורים באיסוף ראיות, וכל השאר מעוכבים ללא שנמסר לאגף הרישוי סיבת 

העיכוב ו/או דרישת השלמת מסמכים/ראיות. לטענת התובעים במחלקה המשפטית, בשל עומס עבודה 

 פלו.במחלקה אין הן מספיקים לטפל בכל התיקים המונחים לפתחם ולכן ישנם תיקי עסקים רבים שטרם טו
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באופן עקרוני אין דיווח מפורט במערכת המשפטית של סטטוס ת נמסר ע"י אגף רישוי עסקים כי ורלביק .6

מקבל סטאטוס תיק אינו  האגףלהשלמת חקירה  לאגףהתיק והפעולות שבוצעו בו, וגם כאשר חוזר תיק 

 . באופן מפורט במערכת וסיבת החזרתו

כאמור, אין מערכת ייעודית שעוזרת לנהל את הסטטוס מיילים נשלחים באופן פרטני לכל מפקח. אולם  .7

לרישוי  בפעימה אחת תיקים 100 -והשלמות החקירה. כך לדוגמא: במהלך הביקורת התברר כי הוחזרו כ

עסקים לצורך השלמת חקירה )לעיתים החזרה היא לאחר מס' חודשים, דבר המעכב ופוגע בפעילות אכיפה 

 אפקטיבית(.

יחידות מנהלות את המידע בשתי מערכות נפרדות. בעוד למחלקה המשפטית ניתנה לעניין זה נציין, כי ה

הרשאת צפייה במערכת המידע של אגף רישוי לעסקים, לאגף לא ניתנה הרשאה צפייה במערכת המידע של 

ניזונים ממידע חלקי בדבר תוצאות פסק הדין לגבי  כי הם עובדי האגףעוד נמסר ע"י המחלקה המשפטית. 

מוקלד למערכת האגף על ידי עובדי המחלקה , מידע זה שפט שהבשילו לכדי הגשת כתב אישוםדוחות למ

 המשפטית.

 לא מתבצעות ישיבות עבודה תקופתיות משותפות בין המחלקות באופן קבוע ושיטתי. .8

ממצאי הביקורת שנערכה, עולה כי למרות המאמץ המשותף לגשר על וממהפרוטוקולים בנושא שת"פ  .9

חלקות, נתגלו עדין סדקים מהותיים בשת"פ אפקטיבי ויעיל בין אגף הרישוי ללשכה הפערים בין המ

, שנועדו להגביר 18/1/16, 22/12/14,22/7/15המשפטית, זאת למרות פגישות שנערכו בנושא, בתאריכים: 

 את שיתוף הפעולה.

 קיימים ליקויים משמעותיים בממשקי העבודה בין מחלקת האכיפה לתביעה העירונית. .10

נוכחנו כי ישנם תיקי עסק רבים שהגיעו , 14/9/16בתאריך המשפטית  בלשכהבביקור שערכה הביקורת  .11

בדיקתם. מעיון בתיק המוקדם ביותר נמצא כי הוא  הושלמהלהמשך טיפול במחלקה המשפטית אולם טרם 

 חודשים לפני מועד הביקור.  8 -הועבר למחלקת המשפטית כ

ון, שנערכו לגביו פעולות אכיפה על ידי אגף רישוי עסקים והועבר להמשך כלומר, ישנו עסק שפועל ללא רישי

ובה בעת הדוח עדיין ממתין להמשך טיפול, חודשים  8 ונמצא כי למרות שחלפוטיפול במחלקה המשפטית 

בעל העסק, ככל הנראה, ממשיך להפעיל את העסק באין מפריע ומבלי שמי מבעלי התפקידים בעירייה 

 ת חוק רישוי עסקים יפעלו נגדו.האמונים על אכיפ

שפט לרבות משכי התנהלות הלשכה המשפטית בעניין הטיפול בדוחות למלביקורת לא נותר אלא להסיק כי 

. התנהלות זו תורמת לפגיעה באפקטיביות הינם לקוייםהעבודה מול האגף  וממשקי, הםזמן הטיפול ב

עסק תקופה ארוכה  רישיוןהאכיפה ובכושר ההרתעה של העירייה במאבק נגד בעלי עסקים שלא הסדירו 

מסקנה זו מתחזקת לאור הנתונים שהתקבלו מהמחשוב ומבוססים על נתונים ממערכת  ובניגוד לחוק. 

 .דוח זההמוצגים לאורך  הרישוי

אשר הועברו לאגף ע"י המחלקה  הדוחותלביקורת נמסר ע"י אגף הרישוי כי לאחרונה הוחזרו לאגף כל  .12

המשפטית וזאת בעקבות הנחיית משרד המשפטים הנ"ל, המחייבת מתן זכות טיעון לחשוד בטרם הגשת 

 כתב אישום. 

דוחות, כאשר  225ל עומדים עלאגף וטרם טופלו ע"י המחלקה המשפטית, סה"כ דוחות שהוחזרו נמצא כי 

ודוח אחד  2014דוחות משנת  8, 2015דוחות משנת  39, 2016דוחות משנת  176, 2017דוח אחד הינו משנת 

על התנהלות לקויה של המחלקה בתהליך הטיפול בדוחות ים מעיד נתונים אלולדעת הביקורת,  .2008-מ

 למשפט והגשת כתבי אישום. 
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בעסקים ללא רישיון אשר כולל את כל הגורמים הרלוונטיים בתהליך לא קיים נוהל כולל לתהליך הטיפול  .13

ותחומי אחריותם, לרבות ממשקי העבודה ביניהם, לו"ז לטיפול וכיו"ב. העדר של נוהל מחייב לכלל התהליך 

בעירייה על שתי זרועותיו העיקריים )מחלקה משפטית ורשות הרישוי( והיעדר הגדרת אחריות מעשית לכל 

למסקנת הביקורת, ליקוי מהותי הפוגע באפקטיביות התהליך בכללותו. יתרה מזו, היעדרם  זרוע מהווים,

של הנוהל ושל הגדרות לאחריות גם פותח פתח להאשמות הדדיות במקרים של תיקים "תקועים" או תיקים 

 שהמהלך הסביר בהם השתבש.

למשפט שהועברו למחלקה  דוחות 489בגין מנתונים שהועברו לביקורת מאגף רישוי עסקים עולה, כי  .14

בגינם כל  התקבלה( לא 42% -)כ 2012-2016דוחות שהועברו בין השנים  1,165המשפטית מהאגף מתוך 

 (.3/2017המשפטית עד למועד הביקורת )בחודש  הלשכההתייחסות של 

. להגשת  דוחות למשפט משותפת של הלשכה המשפטית יחד עם האגף לרישוי עסקיםלא נקבעה מדיניות  .15

אך בסופו של דבר משיקולים מקצועיים , לריקפעולות אכיפה יבצעו מקרים בהם פקחי האגף  שייתכנו כך

על כן קיימת חשיבות בקביעת למשפט שהוגשו בגינם.  הדוחותיוחלט לבטל את של הלשכה המשפטית, 

באגף  קיימים, הןניצול נכון של משאבים  תוךכאמור לצורך יצירת תהליך אפקטיבי ויעיל  מדיניות משותפת

 והן בלשכה המשפטית.

בוטלו על   2016דוחות למשפט שהועברו למחלקה המשפטית בשנת  205מנתוני אגף רישוי עסקים עולה כי  .16

 125( כאשר 52% -דוחות שהעביר האגף למחלקה המשפטית )כ 394 וזאת מתוךידי המחלקה המשפטית 

בוטלו מסיבות  28-( ו25%בוטלו עקב סגירת העסק ) דוחות 52(, 61%דוחות בוטלו בעקבות הוצאת רישיון )

יצוין, כי רצוי לקבוע מדיניות מוסכמת לגבי עסקים שהסדירו את רישיונם רק  לאחר קבלת  (. 14%אחרות )

 דוח למשפט.

הביקורת מעירה, כי האכיפה כנגד בעלי עסקים המפרים את הוראות צו רישוי עסקים נעשית הן על ידי 

וח על עסקים והן על ידי המחלקה המשפטית, ואילו יחידות המשלימות האחת את מחלקת רישוי ופיק

 השנייה בנושא האכיפה. על כן, קיומו של ממשק עבודה בין שתי היחידות הנ"ל קריטי. 

העדר שיתוף פעולה וממשק עבודה נכון ויעיל עלול לפגוע בכושר ההרתעה כנגד בעלי עסקים אלו ולגרום 

כל הקשור באכיפת צו רישוי עסקים ופעילות עסקים ללא רישיון, גם אם כל אחת לתוצאות לא רצויות ב

 מהיחידות תבצע את עבודתה בצורה הטובה והיעילה ביותר.

תיקים שבהם הוחלט להגיש כתב אישום כנגד בעל העסק לפני מספר שנים והעסקים  2הביקורת בדקה  .17

האכיפה שנעשו אינן מרתיעות את בעלי העסקים  למסקנת הביקורת, פעולות. עדיין פועלים ללא רישיון

לפירוט שלבי הטיפול ופעולות האכיפה בשני התיקים הנ"ל ואינן גורמות לעסקים לפעול להסדרת הרישיון. 

 לדוח. ג ראה נספח

לדעת  .מהווה מטרד סביבתיה רכבים ומכירת אחסנתבתחום ועסק המזון  םבתחוהמדגם כלל עסק  .18

עלולה לגרום לפגיעה בבריאות הציבור  תקופת זמן ממושכת,הביקורת, הפעלת עסקים כאלו ללא רישיון, 

 ומפגע סביבתי, על כן נדרש לטפל בהם בפרק זמן סביר.

מהביקורת עולה כי למרות הזמן הרב שעבר מאז פתיחת תיקי פיקוח אלה הטיפול בהם טרם הסתיים.  .19

ף הוצאו צווי סגירה מנהליים, אולם בפועל הצווים הופרו והעסקים אומנם הוגשו דוחות למשפט וא

ממשיכים לפעול במקום מזה מספר שנים באין מפריע תוך הפרת צווי הסגירה ונראה כי הפעולות שביצעה 

בעלי העסקים. לפיכך, ראוי  לא הרתיעו אתהעירייה, הן על ידי אגף הפיקוח והן על ידי המחלקה המשפטית, 

על מנת מעמיק את אופן ביצוע הפעולות שנעשו ובאילו כלים נוספים יכולה העירייה לנקוט  באופן לבחון

 למגר תופעה זו.  
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בהמשך להערה לעיל הביקורת סבורה, כי אי הגדרת חלונות זמן בנהלי העבודה העירוניים בין מסירת  .20

לפעול, לכל הפחות, הגשת כתב אישום, פותחת פתח לאכיפה בררנית כנגד בעלי עסקים ויש להתראה עד 

 למנוע לזות שפתיים.

מעבר לכך, כפועל נלווה, הביקורת מצביעה כאמור, על קיומו של ליקוי משמעותי בממשק העבודה בין  .21

בין  , האמור בא לידי ביטוי בוויכוחים וחילוקי דעות של "מי עושה מה"מחלקת האכיפה לתביעה העירונית

 , וכפי שבא לידי ביטוי אף במקרים אלו.הטיפולתהליך מעכבים את אשר , הגורמים הנ"ל

 :המלצות

יש לבחון את עדכניות הרשימה שעל בסיסה מוגשים המסמכים הנלווים לדוח למשפט אשר הוכנה ע"י  .1

 המחלקה המשפטית, ולעדכנה במידת הצורך.

להפעיל, הפועלים ללא רישיון עסק. בכלל זה, נדרש  –יש לפעול באופן נמרץ כנגד עסקים טעוני רישוי  .2

ביתר שאת, אכיפה מנהלית, שליחת מכתבי התראה, פרסום עסקים החורגים מהוראות החוק באתר 

 האינטרנט של העירייה וכד'.

 אגףרישיון על כל השלבים בשיתוף  ללא יש לעגן נוהל המגדיר את תהליך האכיפה על עסקים הפועלים .3

גורם בתהליך לרבות תיאור ממשקי  המשפטית אשר יכלול את תחום אחריותו של כל והלשכההרישוי 

 לכל גורם. בודה ביניהם הכולל לו"ז מחייהעב

יש לחזק ולהעמיק את שיתוף הפעולה וממשקי העבודה בין התביעה העירונית לאכיפה והגדרת נהלי  .4

העבודה ביניהם ובכל אחד מהם. במסגרת זו, יש לפתח מודול אכיפה, במסגרתו יהיה סנכרון ממוחשב בין 

, מומלץ כי יתקיימו פגישות עדכון קבועות מידי תקופה שתיקבע ןכמו כ. יפה לתביעה העירוניתמחלקת אכ

ע"י שני הגורמים וזאת לצורך, שיתוף מידע חיוני, מתן הנחיות לשיפור תהליך הגשת הדוחות וכיו"ב. 

טיביות שתוף פעולה כאמור הינו חיוני לייעול ושיפור התהליך בכללותו, ולשיפור כושר ההרתעה ואפק

 האכיפה.

הכולל את: קיצור תהליך הגשת תביעות לביהמ"ש,  18/1/16לוודא ביצוע החלטות סיכום פגישה מיום  .5

קרי: המרת דוחות למשפט לכתבי אישום, הפחתת ביטולי דוחות למשפט, לשקול הגשת ערעורים כנגד 

רישיון, קבלת נתוני גזרי דין גזרי דין בעלי קנסות נמוכים שיוצרת כדאיות כלכלית לבעל עסק לפעול ללא 

  ותאריכי משפט דרך מערכת המחשוב לצורך שיפור היעילות.

יש לקבוע מדיניות עירונית משותפת בין האגף לרישוי עסקים והמחלקה המשפטית להגשת דוחות  .6

  למשפט.

רצוי לייצר דוח בקרה המאזכר אוטומטית את המפקח, בשולחן העבודה הממוחשב, בדבר עסקים  .7

 הארכה לתיקון הליקויים. תקופת שהסתיימה

 .בהתאם להנחיית משרד המשפטים מתן זכות טיעוןמומלץ לתת הכשרה מתאימה לפקחים בנושא  .8

 

 המשפטית:הלשכה תגובת 

הועברו הנחיות מפורטות לאגף רישוי עסקים ביחס לאופן הגשת דוחות למשפט  15.3.17בתאריך : 1ממצא 

המסמכים הנדרשים לו. יצוין כי דרישות אלו מעודכנות מעת לעת. כמו כן, ההנחיות ללשכה המשפטית ולצירוף 

 שצוינו הן בסיס לכל הגשת דו"ח למשפט וייתכנו השלמות חקירה נוספות בהתאם לכל תיק חקירה ספציפי.

יום, כתבי אישום בגין עבירות על חוק רישוי עסקים. נכון לה 522 -הוגשו כ 2014-2017בין השנים : 3ממצא 

תיקי חקירה שטרם טופלו. שאר תיקי החקירה הוחזרו לאגף רישוי עסקים  10-נמצאים בלשכה המשפטית כ

 לצורך השלמת חקירה.
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 .העסק למפקח בעניין ומסודרת כתובה הודעה נשלחת, ראייתיים חסרים בו יש אשר תיק וקיים במידה: 5ממצא 

 פרטי כל, דבר של שבסופו כך המשפטית המערכת לשינוי המחשוב אגף מוך פועלת אלו בימים התביעה :6ממצא 

 מטעם וגם המשפטית הלשכה מטעם גם בהם לצפות יהיה וניתן במערכת יוצגו, שלו והסטאטוס החקירה תיק

 . עסקים רישוי אגף

 דרישות לגביהם נשלחו אשר תיקים אלו –( תיקים 100-כ)  אחת בפעימה שהוחזרו התיקים כי יובהר :7ממצא 

 מקום המשפטית הלשכה ראתה ולפיכך עסקים רישוי אגף י"ע נענו ולא ארוכה תקופה במהלך ונשנות חוזרות

 זמן בתוך כי יצוין ולראיה החומרים השלמת לשם עסקים רישוי לאגף פיזי באופן החקירה תיקי את להחזיר

 כתב להגשת ביחס החלטות בהם התקבלו ומיד הנדרש החומר בצירוף המשפטית ללשכה התיקים הוחזרו קצר

 .החקירה תיק סגירת או אישום

 החל שנדגמו בתיקים הטיפול, נבדקו שלא תיקים המשפטית בלשכה קיימים לא כי 23.3.17 מיום : 12ממצא 

 תיק בכל ולנסיבות לממצאים בהתאם, האישום כתב הגשת עם להמתין הוחלט התובעים דעת שיקול פי על אך

 .ותיק

יקורת, החלה הלשכה המשפטית בביצוע שינויים ארגוניים הכוללים, בין היתר,: תוספת תקינה לאור הב יצוין כי

ושינוי המבנה הארגוני באופן שיתווסף גורם האחראי על ניהול ובקרה. כמו כן, הלשכה בוחנת בימים אלו 

 בתהליכי העבודה בלשכה המשפטית.מערכות מחשוב אשר יתמכו 

 התייחסות הביקורת:

הביקורת תיקים שכבו בלשכה המשפטית ולמרות פניות הביקורת, לא נתקבל בגינם פירוט. בבדיקה  נכון למועד

מדגמית נמצא כי ישנם תיקים שטרם טופלו למעלה מחצי שנה. כמו כן, תיקי החקירה הוחזרו לאגף הרישוי רק 

 ( לאגף הרישוי כפי שפורט בהרחבה לעיל.2017לאחרונה )מרץ 

 רישוי עסקים.  המחשוב של אגף הנתונים התקבלו ממערכת

 מנהלייםוהפסקה  אכיפת צווי סגירה 7.2

-קיום תקנות מסוימות או אי-לחוק רישוי עסקים, עיסוק ללא רישיון או היתר זמני, אי 14כאמור, לפי סעיף 

 קיום התנאים שפורטו ברישיון או בהיתר הזמני הם עברה פלילית שעונשה מאסר או קנס. 

אחד מהכלים העומדים בפני הרשות לאכיפת הוראות החוק על עסקים המבצעים עברות הוא הגשת כתבי אישום 

 נגד בעליהם ומנהליהם. 

לחוק, רשאי  14לפי סעיף  , כי בית משפט שהרשיע אדם בעברהלחוק רישוי עסקים נקבע, בין היתר 16בסעיף 

לתת, נוסף על כל עונש, צו להפסקת העיסוק בעסק, וכן לאסור לבצע בעסק פעולות שיפורטו בצו או לצוות שלא 

 צו סגירה(.  -ינוהל בחצרים שבעניינם הוגש כתב האישום עסק טעון רישוי ללא רישיון או היתר זמני כדין )להלן 

שום או מתן גזר הדין, או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי, או בכל תוקפו של הצו יפקע עם ביטול כתב האי

 מועד קודם שנקבע בצו. 

היה לממונה  1968לחוק רישוי עסקים התשכ"ח  20הגשה וביצוע צו הפסקה מינהלי, נקבע כי, עפ"י סעיף –בנוהל 

סביר להניח שנעברה  על המחוז, לממונה על איכות הסביבה, לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית יסוד

בעסק או לגביו עבירה של ניהול עסק ללא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון, רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה 

ארעית של העיסוק בעסק, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין כדי 

 שלום הציבור.להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק כדי למנוע סכנה ל
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 ממצאים 

 הביקורת ביקשה לבדוק אם נאכפים צווי סגירה. .1

 2015צווי סגירה מינהליים ובשנת  8הוגשו  2014בלבד, בשנת  1הוגש צו סגירה מינהלי  2013, בשנת נמצא כי

 בלבד לשנה זו.  1הוגש צו סגירה מינהלי 

שמדובר בסכנה מיידית לבריאות ושלום לביקורת נמסר כי השימוש בצו סגירה מינהלי, נעשה במשורה, ורק 

 הציבור.

מסקירת הביקורת נמצא, כי ישנם בתי עסק שנסגרו במסגרת צו סגירה מינהלי, אך בפועל, הלכה למעשה,  .2

ממשיכים לפעול גם היום. עם זאת, מצאנו, לפחות לפי המדגם שנערך, כי על העסקים הנ"ל מתבצעת אכיפה 

 רייה. ו/או הפרעה מצד בעלי התפקידים בעי

 אין במערכת הממוחשבת דוח מעקב לעסקים שהוצא להם צו סגירה שמאזכר את הפקח לבדוק יישום הצו. .3

 
  :המלצות

 יש לבצע פעולות אכיפה שוטפות ותדירות כנגד עסקים הפועלים בשטח המועצה ללא רישיון עסק תקף.  .1

יש לפעול לפי מדיניות אחידה ומגובשת מול עסקים פורעי חוק ופסקי דין של בית המשפט ואף לשקול  .2

לאחר קבלת חוות דעת הלשכה המשפטית להפסיק מתן שירותים בסייסים מהעירייה לעסקים אלה 

 בגינם נפסק צו סגירה )אספקת מים, פינוי אשפה וכד'(. 

כתבי התראה לבתי עסק הפועלים ללא רישיון, ביצוע ביקורות ראוי, כי פעולות האכיפה יכללו: משלוח מ .3

בעסקים, פרסום אזהרות לציבור באתר האינטרנט של המועצה ובעיתונים המקומיים, ביצוע שימועים 

 לבתי עסק ונקיטת הליכי אכיפה משפטיים, הכל בהתאם להוראות החוק. 

 

 יון דיווח שנתי המועבר למשרד הפנים על שיעור העסקים ללא ריש 8
 מחלקת רישוי עסקים מנהלת את הליך הטיפול וניפוק רישיונות עסק במערכת ממוחשבת ייעודית.

 מערכת המידע בנושא רישוי עסקים אמורה לשקף באופן נאות את מצב רישוי העסקים ברשות. 

המידע הקיים במערכת משמש, בין היתר, בסיס להפקת דוחות חשובים ביותר הן עבור גורמים חיצוניים כדוגמת 

 משרד הפנים והן עבור גורמים פנימיים. 

 ממצאים

משרד הפנים מקבל מידי שנה דוח חתום על ידי גזברית הרשות בו מדווח מצב רישוי העסקים ברשות. משרד  .1

ברמת פריט )ולא ברמת בית עסק. יתכן ולעסק אחד מספר פריטים הדורשים הפנים דורש שהדיווח יעשה 

 .רישוי( כפי שמופיע בהערה בתחתית הדוח של המשרד

בו מצוין כי כל פריט טעון רישוי, על כן בדוח יש לציין את מספר הפריטים  –"...הדוח משקף את החוק   .2

 הקיימים ברשות )ולא לפי עסק עיקרי ומשני(". 

ון ממערכת הרישוי הממוחשבת. תמציתו הינו, מספר הפריטים החייבים ברישיון ומספר דוח זה ניז

 הפריטים ללא רישיון עסק. נתונים אלו ממופים לפי קבוצות וענפים. 

 המידע שעל פיו מחושבים מספר העסקים ללא רישיון הינו לפי שדה מאפיין שנקרא: "סטטוס".

", "בהמתנה", "בתהליך חידוש" נסכמים לסה"כ העסקים עסקים המוגדרים בסטטוס: "בטיפול", "נדחה

 ללא רישיון עסק.
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 מיתוג רישיון עסק 9
מיתוג ושיפור תדמית אישור/תעודת רישיון העסק יכולים להיתפס אצל בעלי עסקים כאמצעים לקידום בית 

 העסק שלהם בעיני הציבור.

י רישיון עסק, תתרום להעלאת העלאת המודעות בקרב הציבור בדבר יתרונות ההתקשרות עם עסקים בעל

 חשיבותו של רישיון העסק בקרב בעלי העסקים.

 ממצאים

נראה כי רבים מבתי עסק אינם פונים מיוזמתם לקבלת רישיון עסק והליך רישוי עסקים נפתח לאחר זמן  ,כיום

לעיתים במתן . הליך הרישוי אורך זמן רב ומלווה מח' פיקוח ביקורת עסקיםפקחי ו/או רק לאחר איתורם ע"י 

 התראות ובדוח שיפוט ואף בכתבי אישום.

 מסקנות

ייתכן שהסיבה בחלק מהמקרים לאי פנייה יזומה של בעל העסק לרישוי העסק היא חוסר מודעות של הציבור 

 לצורך ברישיון עסק.

מיתוג רישיון העסק כאמצעי לקידום העסק יעלה את התודעה בחשיבותו בקרב בעלי עסקים ואת חשיבות 

 נייה בבתי העסק בעלי רישיון בקרב ציבור הצרכנים ומקבלי השירותים.הק

 

 ה:המלצ

 י עסקים(להעלאת התודעה בקרב בעלייש לשקול עריכת מסע פרסום )כגון: שילוט רחוב במקומות הומ

 שיון העסק כתקן איכות בקרב ציבורהעסקים והצרכנים בדבר היתרונות הגלומים ברישוי עסק ולמיצוב רי

 הצרכנים.
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 לדוח רישוי עסקים נספחים 10

 בדיקת תלונות על ניגוד עניינים בהתנהלות עובד במחלקת רישוי עסקים–נספח א'  10.1

 רקע לבדיקה

באגף רישוי עסקים התקבלו לאחרונה מס' תלונות מבעלי עסקים בנוגע לתפקודו של נציג הנדסה ברישוי עסקים 

לניצול סמכותו של העובד לרעה, כמאשר תוכניות נגישות )להלן:"העובד"(. מן התלונות עולה, לכאורה, חשש 

ותוכניות הנדסיות בתחום רישוי עסקים, לטובת קידום עסקי של מקורביו ,העוסקים בתחום ההנדסה ובתחום 

הנגישות ,למתן אישורים מהסוגים הנ"ל, תוך קיומו לכאורה, של ניגוד עניינים אישי, וביצוע פעולות שאינן 

  .ם כללי האתיקה והמשמעת המקובלים בגופים ציבורייםעולות בקנה אחד ע

  :לנוכח התלונות, הביקורת התייחסה לשלוש סוגיות עיקריות

  האם התלונות מצביעות על פעולות שהן בגדר עבירה על החוק או על כללי המשמעת ו/או טוהר המידות. .1

 .המקובלות בעירייההאם התלונות מצביעות על פעולות החורגות מנורמות ההתנהגות  .2

 .הגשת המלצות ארגוניות לטיפול בסוגיות אתיות .3

 תקן לביקורת

אסור לעובד העירייה לנצל את מעמדו או תפקידו בשירות העירייה לקידום עניין אישי שלו או של אדם אחר  .1

לעובדי לנספח הודעת נציבות שירות  "כללי אתיקה  12פרק  (ולכל מטרה שאינה קשורה במילוי תפקידיו 

 ) .מדינה"

 קובע: 1978-לחוק הרשויות המקומיות )משמעת(, תשל"ח 9סעיף  .2

 :"עובד רשות מקומית שעשה אחת מאלה אשם בעבירת משמעת

 עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת עובדי הרשות המקומית. 

או הוראה מיוחדת  לא קיים את המוטל עליו כעובד הרשות המקומית על פי חוק, תקנה, נוהג, הוראה כללית

 שניתנה לו כדין, או התרשל בקיום המוטל עליו כאמור. 

התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד הרשות המקומית או התנהג התנהגות העלולה לפגוע 

 בתדמיתה או בשמה הטוב של הרשות המקומית. 

 ."התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתו

האתיקה, מטרתם היא להנחות את עובדי הציבור להתנהגות ראויה, בהתאם לחובת הנאמנות  באשר לכללי .3

שלהם כלפי הציבור. תכליתם של כללי האתיקה היא מתן מערכת כללים שישפרו את תפקודו של העובד 

 ותפקוד הרשות המקומית, ויבטיחו טוהר מידות שיוביל להגברת אמון הציבור בעירייה. 

שרים לעובד להתמודד ביעילות עם מגוון הסוגיות שבגינן הוא נדרש לקבל החלטות, תוך כללי האתיקה מאפ

אתיקה משקפת את התפיסות המוסריות האוניברסליות של  .הפעלת השכל הישר, שיקול דעת ופרשנות

העמדות, האמונות, המסורת, השפה ודפוסי ההתנהגות, המגדירים את תרבות  ,החברה, את הערכים

  כוללת התייחסות לסוגיות רבות בכל תחומי החיים. והיא ,הארגון

חלק מתורת האתיקה נטמעה אמנם בהוראות החוק, המשמעת והנהלים, אך עדיין נותרו נושאים רבים  .4

  שאינם כלולים בהוראות אלו.

אין בחקיקה הגדרה לטוהר מידות, אם כי קיימים חיקוקים אחדים המחייבים את עובד הציבור לנהוג  .5

ת. מונח זה הוא למעשה שילוב של אתיקה מקצועית ונורמות התנהגות. לפיכך, התנהלות בטוהר מידו

הנגועה בשחיתות ופגיעה בטוהר המידות יכולה להיחשב הן עבירה פלילית, הן עבירה משמעתית והן עבירה 
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וד אתי או משמעתי, תלויה בנסיבות שבהן הוא בוצע ואם יש בו יס ,אתית. הקביעה אם המעשה הוא פלילי

 הגדרת כללי אתיקה. הייתהשל שחיתות. כפועל יוצא מכך, נדרשת 

 ממצאים ומסקנות

מתלונות ומסמכים שהגיעו לביקורת בשיתוף עם מנהל אגף הרישוי, עולה חשש כי העובד השתמש לרעה  .1

כמאשר נגישות וכמאשר התחום ההנדסי, לכאורה, לטובת קידום עסקיהם של מקורבים בתחום  1בסמכותו

ובתחום הנגישות, ו/או ניצול תפקידו, לכאורה, לקידום ענין אישי שלו )עבודת גמר בנושא נגישות( ההנדסה 

 בעסק שנמצא תחת טיפולו.

החשד הראשון שעלה היה כי, לכאורה, על פי הנטען במסגרת התלונה שהועלתה כנגדו:  העובד פעל בשיטה  .2

נחשף לליקויים ועל מנת לקדם לכאורה את  לפיה, בהגיעו לבדיקת עסקים ברחבי העיר איתר ליקויים, או

הליך הרישוי של אותם עסקים הפנה אותם אל המקורבים העוסקים בליווי עסקים בתהליך הרישוי, ושם 

 בגין הליווי.  ₪נדרשו בעלי העסקים לשלם בד"כ אלפי 

חשד זה לא נבדק על ידי הביקורת )לא היו הכלים כדי לבדוק זאת(, אולם יצוין כי הוכחש על ידי העובד,  .3

 בבירור שנערך עימו על ידי מנהל האגף. 

בנוסף, עלה החשד כי בנושאי נגישות היה מפנה ליועץ מקצועי ספציפי ,ולאחר מכן היה מאשר את התוכניות  .4

התלונות באם בעל העסק היה טוען כי הוא מיוצג על ידי גורם אחר היה המוגשות על ידו. יתרה מכך על פי 

העובד, על פי החשד וכפי שנטען על ידי בעלי עסקים שהתלוננו, מערים קשיים ומעכב את חידוש או המצאת 

 הרישיון.

בבדיקה שנעשתה ע"י מנהל אגף הרישוי לבקשת המבקרת, בתיקים בהם הושלם תהליך הרישוי החל  .5

, נמצא כי מרבית חוות הדעת בתחום הנגישות ניתנו על ידי יועצת 2017ועד אמצע ינואר  01/10/16מתאריך  

 המקורבת, לכאורה, לעובד, כמפורט להלן:

 ל.פ –חוות דעת נגישות שנתנו ע"י מורשת נגישות 

106632000 107560000 106852000 107602000 )*( 

106632001 102937001 101717002 106425002 )*( 

106632002 105162003 105551000 107486000 )*( 

105050002 106683000 100843000 107592000 )*( 

102646001 105968001 102975001 107616000 )*( 

107175001 100114002 107487000 106213000 )*( 

106726000 102136008 105913002 106486000 )*( 

 העסק מעוכבת, בעיקר בשל השלמת מסמכים. )*( תיקים בהם הנפקת רישיון

 

 

 

                                                      

 

 

 עובד המבצע פעולות החורגות מסמכותו עלול להצטייר כמי שפועל בחוסר שקיפות וממניעים הזרים לאינטרס הציבורי. -חריגה מסמכות 1
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 להלן חוות דעת נגישות שניתנו על ידי מורשי נגישות אחרים:

שם יועץ 

 נגישות

חוות דעת נגישות שנתנו 

 ע"י מורשי נגישות שונים

1 104468004 

2 101279005 

3 102927002 

4 104635001 

 לרישיוןתיקי הרישוי אשר הטיפול בקבלת אישורים  40מן הנתונים המוצגים בטבלה לעיל עולה כי מתוך  .1

מכלל חוות הדעת בנושא  87.5%תיקים נמצאו חוות דעת נגישות ) 35 -העסק בהם הושלם בתקופה הנ"ל, ב

ש לכאורה להפניה הנגישות( אשר ניתנו על ידי מורשית נגישות המקורבת לכאורה לעובד, ממצא המעלה חש

מכוונת של העובד לבעל מקצוע בתחום השירות בו הוא מוסמך, מה שמהווה התנהגות  שאינה הולמת, מעלה 

ספק בדבר יכולתו לבדוק את האישור שניתן ,באופן מקצועי אובייקטיבי ,ומעלה חשש לכאורה לקידום עסק 

 של מקורבו.

כיר את מורשת הנגישות מלימודיהם המשותפים בשיחת הבהרה שהתקיימה איתו הבהיר העובד כי הוא מ .2

 למורשה נגישות.

 בבדיקה מדגמית של עסקים מתוך הרשימה הנ"ל שנעשתה ע"י הביקורת נמצא:

  הנ"ל.חוות הדעת אכן ניתנו ע"י יועצת הנגישות 

  כמורשית נגישות מתו"ס והן ע"י מורשה נגישות שרות  יועצת הניגשות הנ"לחוות הדעת נחתמו  הן ע"י

 אחר.

  ההגיע יועצת הנגישות הנ"לבבדיקה מול בעל עסק אחד אשר קיבל את אישור הנגישות  נמסר לנו כי רק 

 לעסק לצורך בדיקת הנגישות.

  מבדיקת תיק רישוי אחר , נמצא כי ניתן אישור על אף היותה של מדרגה קטנה שכנראה מצריכה אף

 א נגישות.הי

מבדיקת הביקורת את הממצאים מול העובד נמצא כי העובד אינו מבצע בדיקה בשטח לאימות ממצאי חוות  .3

 דעת הנגישות שהוגשה לו. 

לאור התלונות כנגד העובד נדרש גם מנהל האגף לבדוק מספר תיקי עסקים אשר בטיפולו של העובד ואשר  .4

 התרשל במילוי תפקידו:אושרו על ידו. מבדיקתו עולה חשש כי העובד 

  חניון בתשלום: הבקשה אושרה ע"י העובד כולל נגישות, למרות שבצילום העסק הנמצא בתיק הרישוי

)בו הבחין מנהל האגף בעת בדיקת התיק( ניתן היה לראות שאין סימוני חניית נכים. התיק נסקר גם 

ן כי מבדיקת הביקורת עלה כי ע"י הביקורת ואכן בתצלום ניתן לראות שלא סומנו חניות נכים. יצוי

העובד אישור את מתן רשיון העסק מהיבט הנגישות אף שחוות הדעת בתיק הייתה שלילית. החוק אינו 

 להוצאת הרישיון.  משאיר במקרה כזה שיקול דעת לרשות והיא נדרשת לסרב

 ערך עמו כלי נשק ותחמושת: הבקשה אושרה ללא בקשת חוות דעת לנגישות, לדברי העובד בבירור שנ

יש צורך באישור נגישות, והוחלט כי העובד יוציא בקשה חדשה ויסרב –ע"י המנהל בבירור תלונה זו 

 בהתאם.
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עסק ללא עמידה בהוראות החוק,  רישיונותכי התנהלות המתוארת לעיל של העובד, המאפשרת מתן  יצוין, .5

 ה לתביעות משפטיות.מלבד העובדה שמאפשרת פגיעה בשירות לתושב גם עלולה לחשוף את העיריי

בעקבות התלונות נערך לעובד בירור מול מנהל האגף והועלו בפניו הטענות האמורות, מסיכומי הפגישות  .6

 עולה כי חלק מהתלונות לא נסתרו במלואן על ידי העובד, אלא ניתנו על ידו הסברים להתנהלותו האמורה. 

י העובד עצמו עולה כי העובד הוזהר בנושאי מסיכומי הפגישות שנערכו הן על ידי מנהל האגף והן על יד .7

אתיקה מקצועית והצמדות לדרישות החוקיות כמו גם אופן התנהלותו אל מול בעלי עסקים. בנוסף 

, עולה כי סמכויותיו נשללו 3/1/17מפרוטוקול בירור שנערך לעובד בהשתתפות מנהל האגף ומנהליו, מיום 

ון הועבר למינהל הנדסה בתיאום עם מהנדסת העיר, תוך באופן זמני והטיפול המקצועי בבקשות לרישי

 המלצה להעבירו מתפקידו לתפקיד אחר ללא מגע עם בעלי עסקים מחוץ למנהל שפ"ע.

הביקורת תציין כי מלבד הבעייתיות העולה מההתנהלות המתוארת לעיל של העובד, מבדיקת הביקורת  .8

 עולה  שורת בעיות ארגוניות ונורמטיביות:

 ת חוק הנגישות בתחום רישוי העסקים בעירייה לא לוותה בעבודת מטה מסודרת תוך החלת הוראו

קביעת תוכנית עבודה מסודרת ונהלי עבודה אשר יבטיחו עמידה בהוראות החוק והתנהלות מקצועית 

 וראויה תוך הפרדת תפקידים נאותה בין הגורם המאשר לגורם הבודק. 

 סופו ללא בקרות או הנחיות . נושא הנגישות הוטל על העובד מתחילתו ועד 

  עובדי העירייה אינם נדרשים לחתום על התחייבות להימנע מביצוע פעולות בחריגה מסמכות או במצב

של ניגוד עניינים במסגרת תפקידם, בין היתר עובדים אשר בסמכותם לתת אישורים הנדרשים מול 

 הרשות. 

  אתיות בסיסיות, לרבות הצורך להימנע ממעשים ממצאי הביקורת מעידים על היעדר מודעות לנורמות

 ופעולות בהליכי העבודה העלולים להיראות כניצול סמכות לרעה של עובד כלפי מקבל השירות.

  לא נקבע בעירייה קוד אתי מנחה מחייב לנורמות התנהגות לעובדים שנמצאים בקשר עם נותני שירות

 רייה או מי שנדרש לקבל אישורים מהעירייה.או בעלי תפקידים שעשויים להיות בקשר עסקי עם העי

 .אי הפעלת בקרות נאותות, כגון: משוב על קבלת השירות, מקלה על האפשרות לשימוש לרעה בסמכות 

 המלצות

אין בחקיקה הגדרה לטוהר המידות, לפיכך התנהלות המאופיינת בשחיתות ופגיעה בטוהר המידות יכולה  .1

להיות גם עבירה פלילית, גם עבירה משמעתית וגם עבירה אתית. הקביעה אם המעשה פלילי, משמעתי 

הטמעת כללי כפועל יוצא מכך,  או אתי, תלויה בנסיבות שבהן בוצע המעשה ואם יש בו יסוד של שחיתות. 

אתיקה חיונית לצורך שמירה על טוהר מידות, מניעת שחיתות ושמירה על שמה וכבודה של העירייה 

 ועובדיה. 

מומלץ להפעיל בקרות שיטתיות ומובנות בתהליכי העבודה בעירייה בדגש על תפקידים רגישים על מנת  .2

 לאתר מקרים של שימוש לרעה בסמכות או התנהגות שאינה הולמת.

לקבוע קוד אתי מנחה מחייב לנורמות התנהגות לעובדים שנמצאים בקשר עם נותני שירות או בעלי מומלץ  .3

תפקידים שעשויים להיות בקשר עסקי עם העירייה או מי שנדרש לקבל אישורים מהעירייה, עליו יחתמו 

 העובדים.

וונטיים כדוגמת: יש לגבש מסמך התחייבות לאיתור ומניעת ניגוד עניינים ולהחתים עובדי עירייה רל .4

 .גורמי הרישוי השונים, על המסמך
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לרענן נהלים והנחיות, בדבר שמירה על כללי אתיקה, לרבות איסור שימוש לרעה בסמכות שלא לצורך  .5

 מילוי תפקיד.

בנוגע לאופן הטיפול העירוני ביישום הוראות חוק הנגישות בתחום רישוי עסקים מומלץ כי תקבע מדיניות  .6

לדרישות העירייה, וכן בנוגע למידע שמותר וניתן למסור לבעלי העסקים, עוד מומלץ כי סדורה בכל הנוגע 

ייקבעו נהלי עבודה פנימיים המסדירים את תהליך העבודה בתחום הנגישות, כולל הפרדת תפקידים בין 

הגורם המקבל את הבקשות וחוות הדעת, הגורם הבודק והמאשר את חוות הדעת והגורם העורך ביקורת 

 ק.בעס

במישור הפרטני, לאור הממצאים שעלו, עולה חשש כי העובד ניצל, לכאורה, את סמכותו לרעה לקידום  .7

 עניין אישי שלו ו/או של קרובו ו/או אדם אחר ולכל מטרה שאינה קשורה במילוי תפקידו. 

לא נעשתה חקירת עומק לבדיקת הדברים, מה גם שזה מתפקידם של כי מבקשת להדגיש  הביקורת .8

ניתוח ההשתלשלות כמו גם בדיקות שעשינו אינם מאפשרים לקבוע באופן חד  אחרים, אולםגורמים 

 משמעי האם נעשתה כאן עבירה על החוק. 

נקוט מומלץ להעביר את המקרה לחוות דעתה של היועצת המשפטית של העירייה האם יש ל ,לאור זאת .9

בהליכים משמעתיים כנגד העובד ו/או האם יש לזמנו לשימוע כדי לשקול את המשך העסקתו ו/או העברתו 

 מתפקידו לתפקיד אחר.
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 תוספת(-)נוהל הגשת דוח למשפט/תקנות צו רישוי עסקים -' בנספח  10.2
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 תיקים שהוגש בגינם כתב אישום 2מדגם  –' גנספח  10.3

 : חנות ירקות שם העסק .1

 

 מהות הפעולה שהתבצעה תאריך הפעולה

תאריך פתיחת התיק ביוזמת   15.6.15
 התברואן

עסק  -ביקורת רישוי ותברואה לעסק: תלונה
 פועל ללא רישיון. 

העסק סגור נמצא בשלבי הקמה, העסק 
 התבקש להסדיר את 

 רישיון העסק.

תאריך מתן התראה בגין ניהול 
 עסק ללא רישיון

 צו סגירה 20.6.15

 בגין אי ציות דוח למנהלי.2דוח משפט  23.6.15

מס' ביקורות, העסק נמצא בהקמה וללא רישיון + תלונות ציבור בע"פ ובכתב  16.8.15; 4.8.15;  7.7.15
בנוגע להצבת דוכנים אשר חוסמים את המדרכה. מנהל האגף מבקש מאלכס 

במענה כי לא ניתן לבצע התאמה עד לבדוק התאמות בין התוכנית למצב הקיים. 
שלא תוגש בקשה ותכנית עדכנית למצב קיים בשטח. נשלח לטיפול ובדיקה אודות 

אומר כי העסק בתהליכי   11.8.15השימוש החורג. מנהל מחלקת פיקוח מערב ב
ס"מ מקו החנות החוצה, זאת  50רישוי, ומוסר לבעל העסק שיותר לו להוציא 

 הרגל. דרישה להוציא רישיון עסק. בתנאי שלא יפריע להולכי

) אין נתונים על ביקורת זו( העסק לא נמצא  16.7.15מאז הביקורת שנערכה ב 17.8.15
 בהליך רישוי היות ולא הוגשה בקשה

במקום בדחיפות. נמסר כי מדובר בעסק חדש  לפעולפיקוח העירוני בקשה לפניה  ל 18.8.15
אשר כרגע קיבל סחורה ולא יחסום באופן תמידי את המדרכה , העסק קיבל 

 התראה בכתב להכנסת הסחורה מידית ) אין התייחסות לדוכנים(.

 תלונה נוספת של הדיירים בכתב.  23.8.15

בזמן הקרוב מנהל האגף מוסר לדיירים כי במידה ולא תוגש בקשה לרישיון עסק 
תתבצע אכיפה בגין ניהול עסק ללא רישיון שתועבר לטיפול הלשכה המשפטית. 
הטיפול במפגעי חנייה על גבי המדרכה הוא באחריות רשות החניה. והטיפול 

 במטרדי הרעש ושעות הפתיחה וסגירתם הוא באחריות אגף פיקוח עירוני. 

 בנושא.לפתוח קריאה חדשה  קריאהמלשכת ראש העיר פתח תקווה 

 העסק החל לפעול ללא רישיון, הוגש דוח משפט. 26.8.15

מנהל אגפי הפיקוח והתברואה מוסר כי על כל היחידות העירוניות הרלוונטיות 
)הנדסה, איכות הסביבה, רישוי עסקים, פיקוח, בטחון, רשות החניה ( לפעול באופן 

שיתווספו דוחות נחרץ כל אחד בתחום אחריותו לבצע ביקורת במקום. על מנת 
ויפעלו לסגירת המקום. מוסר גם כי אגף הפיקוח נערך לבצע החרמה של המתקנים 

 המוצבים מחוץ לעסק.

נרשם דו"ח למשפט והועבר להמשך טיפול  -פקחי רשות החניה פקדו את המקום 27.8.15
 הלשכה המשפטית.

י של גיבוש ראיות. נמסר לבעל הנכס להגיע למתן גרסתו והתיק פיקוח בשלב סופ  28.8.15
מורה להנחות את השיטור העירוני לבצע ביקורת לאחר  ס. מנהל מינהל שפ"ע

                                                      

 

 

 דוח למשפט הוא למעשה בקשה ללשכה המשפטית לפעול משפטית מול העסק. 2
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 מהות הפעולה שהתבצעה תאריך הפעולה

שעות הסגירה בהן אמורה להסגר החנות.  ומורה לפקחי החניה לאכיפת חניה 
 בתדירות גבוהה.

 תלונה נוספת של הדיירים 31.8.15

ליועץ לאקוסטיקה לשם התבצעה ביקורת רעש ופנייה לדרישה מבעל העסק לפנות  1.9.15
פירוט האמצעים ותוצאות מדידת הרעש יוגשו  -תכנון האמצעים להפחתת הרעש

 ימים. 30לבדיקה ולאישור אגף איכות הסביבה תוך 

בביקורת שנערכו ע"י מפקח בנייה נמצאו חריגות בנייה ושימוש לרבות מבנה  3.9.15
נדרשו לעוד מספר המקרר. בהמלצת המחלקה המשפטית, אגף פיקוח ובניה 

  השלמות ולאחר מכן התיק יוחזר למחלקה המשפטית.

 בבקשה שיתנו לו להוציא רישיון. 6.9מכתב מבעל העסק על צו הסגירה שקיבלו ב

 התראה לפני הוצאת צו הפסקה מנהלי לעסק. 15.9.15

על מנת התבצעו בקרות בהן העסק לא היה פעיל והתבקשו לבצע השלמת ביקורת  26.8.15ו 16.8.15
 לכלול את כלל הפריטים.

 טרם הוגשה בקשה לרישיון -ביקורת נוספת 18.10.15

 הוגשה בקשה לרישיון עסק 10.11.15

 פרסום בעיתונות מצד הדיירים. 18.11.15

 שם בעל העסק שינוי  29.11.15

ביקורת שנערכה נמצא כי בונים שוב ללא  -התקבלה פנייה על בנייה במקרקעין 6.12.15
 ניתן צו הפסקה מנהלי ובקשה להוציא צו הפסקה שיפוטי לבנייה. -היתר

 ביקורת נוספת. 10.12.15

 תשלום אגרה. 13.12.15

 סירוב ע"י תברואה 14.12.16

 סירוב ע"י איכות הסביבה. 15.12.16

עסק ללא רישיון הוגשה בקשה  –בעלים הקודםנשלח עדכון פרטים לפני משפט ל 17.12.2015
 לרישיון אך טרם שולם האגרה. 

משפט הקובע כי צו הסגירה לעסק דחוי לשלושה חודשים. ואם יינתן אישור 
 20.3.15מהכבאות אז ידחה לחצי שנה סך הכל. )צו הסגירה ייכנס לתוקף ביום 

 (20.6.16-ואם ימצא אישור כבאות ב

 1.11.15ביקורת . אישור כבאות  בהתאם לממצאי 27.1.16

 סירוב הנדסה + התראה על בנייה ללא היתר וזימון לגביית עדות. 10.2.16

 בקשה של מנהל האגף להגביר את האכיפה במנהל הנדסה ופיקוח רב תכליתי 27.3.16

 הועבר לטיפול הלשכה המשפטית. –הפרת צו שיפוטי  –דו"ח משפט  23.6.16

מבקרת העירייה עורכת בירור ]בתיק החקירה מופיע כי ישנה בקשה להארכת  5.8.16- 3.8.16
ולכן  -לא מופיע בקשה להארכת מועד –מועד ביצוע הסגירה. לפי הרשום בדו"ח 

מבקשים להמשיך בתהליך. הלשכה המשפטית מבקשת עריכת ביקורת עדכנית 
אחריות  מוסרים שזוהי מהפיקוחלבירור אם הוגשה הארכת מועד ביצוע סגירה. 

 הלשכה המשפטית לברר אם הייתה הארכת מועד[.

 הפרת צו סגירה שיפוטי. –ביקורת  21.9.16

 עדכון פרטים לפני משפט. 26.10.16

  אחסנת ומכירת רכבים ופירוק חלקים מהרכב. שם העסק: .2

 להלן טבלה המתארת את שלבי הטיפול בתיק:
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 מהות הפעולה שהתבצעה תאריך הפעולה

 אישור משטרה. הוצג אישור לרישיון לסחר במוצרי תעבורה. 12/2012

 ביקורת: בית העסק פועל ללא רישיון. 30.12.12

 ביקורת: בית העסק פועל ללא רישיון. 2/6/13

 ביקורת: בית העסק פועל ללא רישיון. 23/6/13

 דוח למשפט 27/7/13

 בקשה לקבלת רישיון עסק. 18/8/13

 סירוב -הנדסה 23/8/13

 סירוב  -משטרה 25/8/13

 סירוב -איכות הסביבה 25/8/13

 סירוב -תעודת גמר היתר בנייה   26/8/13

 ביקורת אחרי בקשת תכנית של העסק. 28/8/13

 אישור תברואה. 29/8/13

 סירוב.-כבאות 11/11/13

 ביקורת: נדרש להסדיר את רישיון העסק בהקדם. 28/2/14

 אישור משטרה. 23/3/14

 ביקרות: נדרש להסדיר את רישיון עסק בהקדם. 18/5/15

הוגש דו"ח למשפט ע"י אגף רישוי וביקורת עסקים שהועבר להמשך טיפול  1/2016
וצו סגירה לתאריך בלשכה המשפטית. בית המשפט השית קנס על בעל העסק 

24/4/16. 

 ביקורת בעסק: נמצא כי העסק הפר את צו הסגירה. 30/5/16

 והועבר לטיפול הלשכה המשפטית. משפט על הפרת צו סגירה דוח 7/6/16

 הועבר העסק לטיפול במנהל הנדסה להמשך טיפול לגבי בעיות בהיבט ההנדסי. 24/6/16
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 :דין וחשבון על ביקורת שנערכה בנושא

 הבית החברתי

 כללי 1

מהווה את הבסיס הממלכתי להגשת שירותי הרווחה "( חוק הסעד)להלן: " 1958-חוק שירותי הסעד, תשי"ח

. המיזם נועד להוות "(המיזם)להלן: " עיריית פתח תקווה מיזם בשם "הבית החברתי" פתחה  24.3.2014ביום 

 כלי ביתאליה יוכלו עסקים ותושבים לתרום בגדים,  ,לכלל האוכלוסייה מעין חנות יד שנייה בחסות העירייה

ני העיר המטרה הראשונית כפי שהוצהרה בעת הפתיחה הייתה לסייע ברכישת תרופות מצילות חיים לב ועוד. 

שונות  למטרות חברתיות משמשים התרומות הרווחים ממכירתהזקוקים לכך ואשר ידם אינה משגת. בפועל 

כגון סיוע כספי למשפחות מעוטות יכולות שמטפלות בילד הסובל ממחלה כרונית ,סיוע כספי לצעירים בעלי 

 מוגבלויות, אספקת ארוחות חמות למשתקמים מאשפוז ועוד. 

לחנות לבגדים וכלי בית יד שניה. החנות  10מחסן חירום של העירייה ברח' השושנים  סבלצורך המיזם הו

מתנדבים המופנים על ידי היחידה  מצומצם של אחד )עובד עירייה( ומתופעלת על ידו, בסיוע רכזמנוהלת על ידי 

 להתנדבות בעירייה. 

 מצורפות בסוף הדוח.  יםתגובות המבוקר

 מטרות הביקורת

 הביקורת הינה לבחון חוקיות ונאותות הפעלתו של מיזם "הבית החברתי" על ידי העירייה.מטרת 
 

 מתודולוגיה

 : עם הגורמים הבאים ושיחות קיימה הביקורת פגישות, ח"הדו הכנת לצורך

 מנהל האגף לשירותים חברתיים; 

 חשבת האגף לשירותים חברתיים; 

 מנהלת היחידה להתנדבות; 

 רכז הבית החברתי; 

  נכסים אגףמנהלת; 

 מנהלת מחלקת ביטוחים; 

 ;ממונה על בטיחות וגיהות 

 אגף נכסי העירייה -עו"ד; 
 

 :הבאיםוהמסמכים  הקבצים על, היתר בין, נסמכה הביקורת

 טיוטת נוהל הבית החברתי 

  מרכז רפואי רבין ועיריית פתח תקווה. –נוהל עבודה וועדת תמיכות משותפת 

  המיזם.פרוטוקולי דיוני ועדות 

 כרטסות הנהלת חשבונות. 

 .תלושי שכר 

  .תכתובות 
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 תכנון והקמת המיזם 2

 חוקיות המיזם 2.1

כדי לבחון את חוקיותו של המיזם יש לבחון מספר היבטים. ראשית יש לבחון האם עירייה רשאית לקיים מיזם 

. של החנות לסיוע לאוכלוסיית העיר שבו היא מנהלת חנות יד שניה המתקיימת מתרומות לצורך שימוש בפדיון

 שנית, יש לבחון האם האופן בו מתופעל ומנוהל המיזם עומד בדרישות החוק. 

 249הבסיס החוקי העיקרי לפעילות העיריות הינה פקודת העיריות ]נסח חדש[ ותקנותיה. אשר קובעת בסעיף 

 כי בין סמכויותיה הרבות של העירייה קיימות גם הסמכויות הבאות:

 לבנות ולקיים בניני ציבור, לעשות עבודות ציבוריות אחרות ולבנות ולקיים חנויות ובתים;  (1)

להקים, לקיים ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם לדעת המועצה לתועלת הציבור, או להשתתף   (2)

 בהקמתם, בהחזקתם ובניהולם;

מנהלת חנות ושהכנסותיה ישמשו לתועלת  נמצאנו למדים אם כן, כי העירייה רשאית לקיים מיזם שבו היא

 הציבור. 

 תכנון ומטרות המיזם  2.2

אולם, לא רק הפקודה מכתיבה דרכי פעולתה של העירייה, אלא שבתחומים שונים חלות הוראות חוק נוספות. 

מהווה את הבסיס הממלכתי להגשת אשר  1958-חוק שירותי הסעד, תשי"חכך למשל בתחומי הרווחה חל 

כניות הרווחה שמטרתן לקדם ולשמר . שירותים אלה מהווים את מכלול תהרווחה האישיים בישראלשירותי 

גיל או מחסור כלכלי. החוק מספק  ,את רווחתם של אנשים המתקשים בתפקוד אישי בשל נכות, מחלה, מגבלה

 .מסגרת ארגונית לאספקת שירותי הרווחה האישיים

הוא המופקד על ביצוע הוראות החוק. כאשר  "משרד הרווחה"( משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן:

 בפועל, מפקיד המשרד בידי הרשויות המקומיות את סמכויות הביצוע של שירותי הרווחה הממלכתיים בתחומן. 

( של "תע"ס": הפעילות בתחום השירותים החברתיים מוסדרת באמצעות תקנון העבודה הסוציאלית )להלן

 ובלבדמשרד תקציב המיועד למימון שירותי הרווחה לתושביהן, הלרשויות המקומיות מועבר מ. משרד הרווחה

 . את השירותים משרד אישרהש

 בדבר פעולות קהילתיות ברשויות המקומיות נקבע בין הפעולות: 7.3במסגרת הוראת תע"ס 

ילתיים, מרכזי מידע "השתתפות בהקמתם של שירותים בקהילה המשמשים לפיתוח קהילתי כמו מועדוניים קה

 והסברה בקהילה, מרכזים לאביזרי בית יד שנייה סיירת תיקונים". 

 עוד נקבע כי פעולות אלו יהנו מהשתתפות המשרד בתקצובן.  

של האגף לשירותים חברתיים ובריאות )להלן: "האגף"( אשר אמון  2015-2016במסגרת תוכנית העבודה לשנת 

ועד ל"סיוע למשפחות נזקקות". עוד נכתב במסגרת התוכנית כי פעולות הבית על תפעול המיזם נכתב כי המיזם נ

 החברתי כוללות:

"מכירת ביגוד, הנעלה, כלי מטבח וציוד יד שנייה, גיוס כסף לסיוע עבור פונים לפי החלטות וועדה מקצועית 

ים ירים מיוחדמייעצת. הקמת דוכני מכירה באירועים עירוניים, דוכני מכירה של שתייה וארטיקים במח

 . "ות. המתנדבים הם חיילים ובני נוער המסייעים בסידור המקום ובאירועיםלשכבות החלש
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 ן כי המיזם מקיים שיתופי פעולה עם המוסדות העירוניים ועם המתנס"ים. צויעוד 

 . 2013ההחלטה על הקמת המיזם התקבלה כבר בשלהי שנת 

 העירייה למנהלת מחלקת הנכסים של העירייה:נשלח מייל מסמנכ"ל  25.12.2013ביום  

 יושאל 1/1/2014  מיום החל כי הביטחון באגף הוחלט, לנזקקים תרומות לחלוקת עירוני במחסן הצורך "לאור

 .לנזקקים תרומות וחלוקת קליטה כמחסן שימוש לצורך הרווחה לאגף השושנים ברחוב המחסן

 הצדדים שני עוד כל ויימשך להתנדבות היחידה מתנדבי תבאמצעו הרווחה אגף בניהול יתבצע ל"הנ השימוש

 .בכך מעוניינים יהיו( ורווחה ביטחון)

 .הביטחון אגף לרשות המחסן יושב ל"הנ השימוש תום עם

 .הרווחה" לאגף והמים החשמל צריכת חיוב את להעביר יש

 . 1נערך טקס הפתיחה במעמד ראש העיר ושר הרווחה 24.3.14ביום 

כנוהל העבודה על פיו   15.3.16החל מיום במסגרת טיוטת נוהל עבודה שהוכנה על ידי האגף ואשר משמשת 

 ( מוגדרת מטרת המיזם:" נוהל הבית החברתי"מתנהלים, )להלן: 

"מטרת הבית החברתי לגייס תרומות וכספים לצורך סיוע למשפחות במצוקה כלכלית באמצעות מתן מוצרים 

 מלגות סיוע לאוכלוסיות מיוחדות לפי צורך".שונים, מתן וחלוקת 

על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל האגף לשירותים חברתיים, המטרה המרכזית של המיזם הינה להעניק סיוע 

  "במקומות שבהם אין גורמים אחרים שיכולים לספק את הסיוע".

 ות:כאמור, במהלך השנתיים בהן מתקיים המיזם בוצעו באמצעותו הפעולות הבא

 מכירת בגדים, ספרים וצעצועים יד שניה בתשלום סמלי, .1

 סיוע כספי למשפחות בעלות ילדים החולים במחלות כרוניות, .2

 סיוע בתזונה לחולים אחרי אשפוז.  .3

 חלוקת תלושי שי לחג הפסח למשפחות נזקקות.  .4

באפיקים שונים מטרתו מוצגת במהלך השנתיים בהן פועל המיזם, ולמרות שכבר השתנו מטרותיו כמפורט לעיל, 

החברתי בדף הפייסבוק של  כ"מימון תרופות מצילות חיים", הן בפרסומים שונים במדיה והן על ידי רכז הבית

 כן כאשר נשאל על ידי תורמים המגיעים למקום. המיזם ו

"שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה" קובעת את אופן הסיוע שינתן על ידי  3.16הוראת תע"ס 

לקות הרווחה בעיריות למשפחות במצוקה בכל הנוגע להשלמת ציוד בסיסי, ספרי קריאה וצעצועים, ביגוד מח

 והנעלה במקרים מיוחדים, הבראה ותזונה  לחולים אחרי אשפוז ועוד. 

 כך למשל לגבי ביגוד והנעלה מצויין: 

חנות להספקה של ביגוד  "המחלקה תעודד הקמת מפעלים להגשת שירות לאוכלוסיות היעד שבטיפולה, כגון

וציוד ביתי בתשלום סמלי. על בסיס תוכנית המאושרת בידי המשרד תוכל המחלקה להמיר חלק מתקציב 

 הצרכים המיוחדים להפעלת החנות"

בתחומים כגון הבראה לחולים אחרי גם בהמשך קיימות התייחסויות לאופי והיקף השירות אותו ניתן לספק 

 ניתוח או אשפוז, סיוע בתזונה מיוחדת לחולים וכו'. 

                                                      
 כתבה מאתר ב"יחד". –נספח א' ראה ב 1
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 ממצאי הביקורת:

בפני הציבור ותורמים למיזם מוצגת מטרת המיזם כ "מימון תרופות מצילות חיים" בעוד שמטרה זו ננטשה  .1

 כבר בראשית הפעילות. 

תוכנית עבודה אשר ניתן היה להגישה למשרד הרווחה לצורך אישורה וקבלת השתתפות במימון  הוכנהלא  .2

 . מימון לפעילות מסוג זה על אף שהוגדר במסגרת הוראות התע"ס המיזם

המיזם אשר מוצג על ידי האגף כמעין יחידה ארגונית נפרדת בעצם אמור להיות כרוך במישרין בפעילות האגף  .3

. הוכחה ברורה לכך ניתן למצוא כבר בניסוח מטרות המיזם יעת ומשלימה לפעילות האגףולהוות פעילות מסי

 .במסגרת הנוהל הפנימי המשמש להפעלתו, אשר עוסקת בסיוע למשפחות במצוקה ואוכלוסיות מיוחדות

לשירותים חברתיים מסמכים כגון תכתובות  או פרוטוקולים המתעדים את תהליך קבלת אין באגף  .4

 . הוביל להקמת המיזם ההחלטות אשר

 הערת הביקורת:

היה  ,העירייה ותפעול במימוןהוא נעשה שכשחברתי, הרי  מיזםכאשר מדובר בגם  הביקורת רואה לנכון לציין כי

 הפחות לכל כי ונדרש" לעזור רצון" של כללית מטרה מאשר יותר ראוי כי תנחה את תהליך קבלת ההחלטות

יעדים  כי ייקבעופעולתו וכן  דרכי את יתוו אשר, למיזם ומובהקת ברורות מטרות מספר או אחת מטרה תקבע

כמוכן, היה ראוי כי בטרם היציאה לדרך ייבחנו . ברי מדידה לפעילותו ולבחינת מידת הצלחתו של המיזם

 מקורות המימון האפשריים מהשלטון המרכזי. 

 מלצות:ה

מטרה אשר תאפשר לתורמים לדעת לאיזו מטרה ביקורת ממליצה כי תקבע מטרה ברורה ומובהקת למיזם,  .1

 . ואשר תאפשר לקבוע יעדים ברי השגה וברי מדידה לפעילות המיזם משמשת תרומתם

יש להכין תוכנית עבודה מסודרת למיזם בהתאם לדרישות משרד הרווחה ולהגישה לשם קבלת אישור  .2

 . במימונו המשרד להשתתפות

לות המיזם בפעילות האגף לשירותים התע"ס תשולב פעיהביקורת ממליצה כי כפי שמנחות הוראות  .3

  חלק משירותי הרווחה והקהילה. חברתיים, ותהווה פעילות משלימה עבור

 הביקורת ממליצה כי תהליכי קבלת החלטות הנוגעות למיזם יתועדו באופן מסודר בתיק פרויקט. .4

 

 המבנה הארגוני 3
לאגף לשירותים חברתיים ובריאות. התנדבות השייכת ארגונית ליחידה למהווה מדור בעירייה הכפוף המיזם 

 משתנה של מתנדבים. ו מועט ומספר בתקן של מנהל מדור המיזם מתופעל על ידי רכז אחד

 הכפיפות ליחידה להתנדבות 3.1

 המיזם כפוף כאמור מבחינה ארגונית ליחידה להתנדבות. 

 :יהיו בין הפעולותכי קהילתיות ברשויות המקומיות נקבע  בדבר פעולות 7.3במסגרת הוראת תע"ס 

"השתתפות בהקמתם של שירותים בקהילה המשמשים לפיתוח קהילתי כמו מועדוניים קהילתיים, מרכזי מידע 

 והסברה בקהילה, מרכזים לאביזרי בית יד שנייה סיירת תיקונים". 

 עוד נקבע כי פעולות אלו יהנו מהשתתפות המשרד. 
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פעולות קהילתיות כגון התע"ס קובעות כי הפעולות הקהילתיות יבוצעו על ידי עו"ס קהילתיים וכי וראות ה

ל"מרכז נושא עבודה קהילתית" שהוא עו"ס בהסמכתו בעל  כפופיםמועדונים ומרכזים לאביזרי יד שנייה יהיו 

 שלוש שנות נסיון בעבודה קהילתית. 

 ממצאי הביקורת:

ת ס לפיהן פעולות קהילתיו"עלהתנדבות אינה תואמת להוראות הת ליחידהכפיפותו הארגונית של המיזם  .1

ם ומרכזים לאביזרי יד שנייה יהיו כפופים ל"מרכז נושא עבודה ברשויות המקומיות כגון מועדוני

 הדבר נכון גם בשל העובדה שמנהלת היחידה להתנדבות אינה עובדת סוציאלית בהכשרתה. קהילתית". 

החברתי אינו משולב בפעילויות בית המתנדב או היחידה להתנדבות, למרות שהמיזם כפוף בפועל רכז הבית  .2

ארגונית ליחידה להתנדבות, בפועל אין קשר ממשי בין תפעול המיזם לפעילויות היחידה להתנדבות ואין 

 ממשקי עבודה משותפים.

ם אינו מקבל ליווי למרות העובדה שהמיזם משויך ברמה הארגונית לאגף לשירותים חברתיים, המיז .3

  ותמיכה על ידי עובדים סוציאליים ואין ממשקי עבודה בין המיזם למחלקות השונות באגף הרווחה.

 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי ייבחן מחדש שיוכו של המיזם מבחינה ארגונית ליחידה להתנדבות וכי תשקל האפשרות 

הוא אמור להיות משויך בהתאם להוראות התע"ס, הן לצורך  לשלב את המיזם בפעילות הקהילתית אליה

)למשל הכרת המבקרים, הערכת צרכיהם, הפנייתם  משלימה לשירותי הרווחהיעילה והפיכת הפעילות ל

, כך שהמיזם יקבל ליווי וסיוע של עובדים סוציאליים והן לצורך לקבלת סיוע מתאים במידת הצורך וכדומה(

 קבלת סיוע במימון הפעילות ממשרד הרווחה. 

 הפעלת מתנדבים 3.1.1

 במסגרת הפעלת המיזם, נעשה שימוש בסיועם של מתנדבי העירייה. 

ט שנקרא תלמידים מבתי הספר קורצ'אק ושלום במסגרת פרוייק 14התנדבו  2016על פי הנמסר לביקורת בשנת 

 "לאורו נלך" בבית החברתי. 

 בנות מבית ספר וינשטיין בבני ברק פעם בשבוע במשך כשעתיים.  15בנוסף התנדבה קבוצה של 

מתנדבים בסיוע בסידור בגדים ובהובלות במסגרת הבית  25בנוסף במשך השנתיים הראשונות לפעילותו הועסקו 

 החברתי.

את הנהלים ודרכי ההפעלה של המתנדבים ברשויות המקומיות.  של משרד הרווחה מגדירה 18.2הוראת תע"ס 

 ההוראה קובעת כי:

 המתנדב ירואיין על ידי מרכז המתנדבים .1

 המתנדב ירואיין על ידי העובד המפעיל/המלווה, .2

 ייחתם חוזה משותף עם רכז המתנדבים, העובד המלווה והמתנדב. .3

 דב. חודשים תכתב על ידי העובד המלווה הערכת המתנ 6-אחת ל .4

 ופנה מתנדב להתנדבות עם חסרי ישע, עליו להמציא אישור, לפיו לא הורשע בעבירות מין, לפי כאשר מ .5

 . 2001 -החוק למניעת העסקתם של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א
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 "נוהל עבודה עם מתנדבים": 9נוהל הבית החברתי קובע בסעיף 

 כל מתנדב המבקש להתנדב בבית החברתי על הרכז לראיין ולבדוק את התאמתו להתנדבות  .1

 המבוקשת. 

 עם קבלת המתנדב להתנדבות יש למלא טופס ביטוח מתנדבים ולהעבירו למנהלת היחידה להתנדבות.  .2

 חל איסור על עבודת סבלות של מוצרים כבדים למעט המתנדבים שהורשו לכך ובוטחו בהתאם. .3

נידון נושא  8.3.16עם רכז הבית החברתי ביום שקיימו מנהל האגף ומנהלת היחידה להתנדבות עבודה  בפגישת

 העסקת המתנדבים ונקבע כי:

אישר הכנסת מתנדבת שלא נרשמה ולא אושרה, מובהר כי יש להפסיק לאלתר כניסת  הרכז"לאור המקרה בו 

בים עם צרכים מיוחדים(  שלא עברו מיון וקבלה מתנדבים מכל סוג ומכל פעילות )כולל תלמידים וכולל מתנד

רכזת אין כניסה של מתנדבים, גם באופן חד פעמי, לפני שעברו אישור של  –כפי שמתנדב עירייה צריך לעבור 

כל מתנדב חייב להיות רשום באופן  –, נרשמו והוסדר נושא הביטוח שלהם. אין אישורים עקרוניים המתנדבים

 אישי, בכל פנייה של בית ספר או מוסד, דרושה פנייה מסודרת בכתב"

 ממצאי הביקורת:

התנדבות התלמידים ואוכלוסיות מיוחדות במסגרת המיזם מבוצעת ללא פיקוח וליווי של אנשי חינוך ועו"ס  .1

 מטעם העירייה. 

לפיה יש לקיים אחת לחצי שנה הערכת מתנדבים. אין תיעוד כתוב של  18.2לא מבוצעת הוראת תע"ס  .2

 תלונות המתנדבים או מועדי הפסקת ההתנדבות והסיבות לכך. 

על פי הנמסר לביקורת מתנדבים המופנים לבית החברתי אינם מעוניינים להתנדב במסגרתו בשל התנאים  .3

 ה ממושכת במבנה )חום קיצוני בקיץ, קור קיצוני בחורף ראה להלן בפרקהפיזיים הקשים הכרוכים בשהיי

 מגיעים, בפועל נכון למועד הביקורת רק שלושה מתנדבים (העוסק במבנה הפיזי בו שוכן המיזם לדוח 3.3

 .  לסייע פעם בשבוע

 המלצות:

בפיקוח של עובד  הביקורת ממליצה כי תוכניות התנדבות המשלבות אוכלוסיות מיוחדות ייבנו ויוסדרו .1

 או גורם חינוך מטעם העירייה.  סוציאלי

פעילות המתנדבים המופנים לבית החברתי תתועד וכי ייושמו לגביהם כל הוראות הביקורת ממליצה כי  .2

 ס הנוגעות להפעלת מתנדבים.תע"ה

 לדוח.  3.3 ראה המלצות הביקורת בנוגע למבנה הפיזי בו שוכן המיזם בפרק  .3

 העסקת הרכז 3.2

לתפעל את המיזם נדרשה העירייה להעסיק עובד אשר יתפעל וינהל את המקום באופן שוטף. לצורך כך  על מנת

 .מנהל האגף לשירותים חברתיים )דאז( לאגף כח האדם של העירייה בבקשה לתקן לעובד 4.3.14פנה ביום 

( הועסק בתפקיד רכז הבית 2014ספטמבר  – 2014)מרץ חודשים הראשונים לפעילותו של המיזם מהלך הב

 נשכר באופן זמני למילוי תפקיד זה, עד לאיושו באמצעות מכרז. החברתי רכז אשר 

לתפקיד מנהל מדור האחראי על הבית החברתי באגף  53/2014פורסם מכרז פנימי/פומבי מס'  29.6.14ביום  

 לשירותים חברתיים. 
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 שנתיים בעבודה במחסן או באחזקה.  נות לימוד וניסיון שלש 12-תנאי הסף של המכרז כללו דרישה ל

 "(.רכז הבית החברתימנהל המדור האחראי על הבית החברתי )להלן: "נבחר  2014החל מחודש ספטמבר 

 נבדק ונמצא תקין 

 . שפורסם מבדיקת הביקורת עולה כי הרכז אשר נבחר לתפקיד עמד בתנאי המכרז

מטיל חובה על מעסיק לוודא כי אינו  2001-א"תשס, מסוימים במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת החוק

מעסיק בפעילות המשלבת קטינים אדם המורשע בעבירות מין כהגדרתן בחוק זה. כאשר המונח "עבודה" מוגדר 

 באופן הבא:

היות בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, ל -עבודה "

 "בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע

כפי שיפורט להלן במסגרת הדוח, במסגרת עבודתו של הרכז הוא נדרש להפעיל שעת סיפור לילדים ואף הפעיל 

 ילדים מבתי ספר לחינוך מיוחד אשר מגיעים להתנדב בחנות. 

 

 :ממצאי הביקורת

למרות שתפקיד רכז הבית החברתי כולל היבטים רבים של עבודה עם ילדים ונוער לא נדרשה במסגרת תנאי 

 הסף במכרז עמידה בהוראות החוק. 

 הערת הביקורת:

 בדיקה דומה אינה מבוצעת גם בכל הנוגע למתנדבים המסייעים בפעילויות הבית החברתי השונות. 

 :ההמלצ

 הביקורת ממליצה כי תבוצע בדיקה בנוגע לעמידה בהוראות החוק בנוגע לעובדים ולמתנדבים במסגרת המיזם. 

 הגדרת התפקיד 3.2.1

 נוסח המכרז כלל תיאור תפקיד, אשר הגדיר את תפקיד מנהל המדור:

 הפעלת בית חברתי לאוכלוסיית העיר. (1

 קבלה ומכירה של מוצרים יד שניה מהקהילה. (2

 ת כספים מהמכירות.ניהול המקום וגביי (3

 עבודה בהתאם למדיניות הנהלת המקום. (4

 קיום קשר שוטף עם ההנהלה של המקום. (5

 פיתוח קשרים עם הקהילה על מנת לקדם את הבית החברתי. (6

 השתתפות פעילה בצוות בית המתנדב. (7

 הפעלת המתנדבים בבית החברתי. (8

 ניסיון בעבודה עם קהל. (9

 עבודה במשמרות מפוצלות בהתאם לצורך עבודה גם בערבים.  (10

כאמור תפקיד רכז הבית החברתי מוגדר בתקן של "מנהל מדור" ומשויך לאגף לשירותים חברתיים. על פי 

 במתכונת שתפעל, חברתיים לשירותים מחלקה ידי על מנוהל להיות אמור הרווחה תחום 1.20הוראות התע"ס 

ראוי היה שגם התפקידים המנהלתיים יוגדרו בהתאם .  לזקן למדור פרט, מדורים בה יופעלו ולא, צוותים של
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, על מנת שיהיה ניתן לקבל השתתפות במימון שכרם של העובדים הממלאים אותם, כפי להוראות התע"ס

 שיפורט להלן.

עובד  יווי שלגם לכאמור, פעילות המיזם מהווה "פעילות קהילתית" כהגדרתה בהוראות התע"ס ולפיכך מחייבת 

 סוציאלי כעובד קהילתי.

בין עיקרי בדבר מדיניות משרד העבודה והרווחה בתחום העבודה הקהילתית קובעות כי  7.1הוראות תע"ס 

 הוא: שהוא בהכשרתו עובד סוציאלי תפקידו של העובד הקהילתי

 לאתר בעיות וצרכים של הקהילה. 

 יפור תפקודם.מידת הצורך, לפעול לשלתאם בין שירותים קיימים וב 

 יזום הקמתם של שירותים ותוכניות חדשים לקהילה ולסייע בתכנונם ובהפעלתם תוך שיתוף התושבים.ל 

 תפקידים אלו, נכללו כפי שניתן לראות לעיל, בהגדרת תפקידו של הרכז במסגרת המכרז. 

תיאורי המשרות במחלקות לשירותים חברתיים. בין תיאורי המשרות נכללת גם  םמצורפי 2.4להוראת תע"ס 

 מתאימותואשר  סת תעודת עו"ודורש אינןאשר או משרת "עובד שכונתי" משרת "אחראי מועדון קהילתי" 

 . , כפי שמוגדר במסגרת המכרזלתפקידו של רכז הבית החברתי

 ממצאי הביקורת:

 מנוגדת להוראות התע"ס. מדור כמנהל במסגרת המכרז הגדרת תפקידו של רכז הבית החברתי  .1

רכז הבית החברתי כולל היבטים רבים של עבודה קהילתית לא נדרש  –למרות שתפקיד מנהל המדור  .2

 במסגרת תנאי הסף במכרז כי למתמודד תהייה הכשרה רלוונטית ו/או ניסיון בעבודה קהילתית. 

הינן פעולות  במסגרת המכרז, הפעולות המוגדרות במסגרת הגדרת תפקידו של רכז הבית החברתיחלק מן  .3

 המוגדרות על ידי הוראות התע"ס כפעולות שמיוחדות לעו"ס. 

משאות  עבודות פיזיות של הרמת ונשיאתגם  ובניגוד לקבוע בהגדרות תפקידו של הרכז, כוללת עבודת .4

 המקום.  בנוסף לניהול השוטף שלזאת כבדים, 

 הערת הביקורת:

 –לדעת הביקורת תפקיד הרכז כפי שהוגדר במסגרת המכרז מערבב שני היבטים שונים של פעילות המיזם 

כפי שמוגדר על ידי התע"ס ו, וניהול המכירותחנות כמחסנאי ניהול התפעול השוטף, כלומר עבודה בה -ראשונה ה

העבודה  -השנייה אשר מבוצעת בפועל כיום על ידי הרכז ו עבודהכ"אחראי מועדון קהילתי" או "עובד שכונתי", 

 . ולכן יש לשלב ליווי של עו"ס לפעילות המיזם הקהילתית אשר נדרש לביצועה עובד סוציאלי

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי תבחן האפשרות להקצות עובד סוציאלי, בחלקיות המשרה המתאימה, לליווי  .1

 פעילויות המיזם. 

הביקורת ממליצה כי תפקידו של הרכז יוגדר מחדש כך שיתאים לעבודה המבוצעת בפועל על ידי הרכז,  .2

פעילויותיו  ויוגדרו באופן מפורש תחומי אחריותו וגבולותעל בסיס תיאורי התפקיד הקיימים בתע"ס, 

 על מנת שניתן יהיה לקבל השתתפות בשכרו ממשרד הרווחה. המותרות וסמכויותיו, 

 הביקורת ממליצה כי בתוכנית אשר תוכן ותוגש למשרד הרווחה תכלל בקשה למימון שכרו של הרכז.  .3
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 שכרו נוכחות 3.2.2

הביקורת קיבלה לידה ובדקה את תלושי השכר של רכז הבית החברתי החל מתחילת העסקתו בחודש ספטמבר 

 . 2016ועד לחודש אפריל  2015

יב בהדפסת שעון נוכחות בכניסה וביציאה כולל יציאה מחו נוהל הבית החברתי קובע כי "רכז הבית החברתי

 לאירועים" דיווח הנוכחות של הרכז מבוצע באמצעות הטלפון. 

 ממצאי הביקורת:

עלות שכרו של הרכז ממומנת במלואה על ידי העירייה, כאשר ניתן היה לקבל בגינה השתתפות בשיעור של  .1

 קהילה.  כעובדמוגדר ו רד הרווחה לו היה תפקידממש 75%

שעות הבוקר הרכז אינו מחויב להישאר במבנה הבית החברתי והוא אינו מחויב ב ,על פי הנמסר לביקורת .2

 לעדכן או לדווח למי מהממונים עליו על פעולותיו.

ומצאה כי שעות העבודה של הרכז אינן  9/16- 6/16הביקורת בדקה את דיווחי הנוכחות של הרכז לחודשים  .3

 ות כשעות הפעילות של החנות:תואמות לשעות המוגדר

 בגין פיצול זה 19:30עד  16:00ומ  13:00עד  8:30בימים א', ג' וה' אמור הרכז לפתוח את החנות במפוצל מ .

מקבל הרכז תוספת משמרות בשכרו. בפועל נמצא כי ברוב המקרים הרכז פותח את החנות בימים הללו 

נמצא כי הרכז פתח את  6/16בעיקר בחודש . בחלק מהמקרים, 19:30ת מאוחרות מבאופן רציף ועד שעו

 החנות רק בשעות הבוקר בלי לחזור למשמרת ערב. 

  רצוף. נמצא כי במרבית הימים הרכז עובד  19:00עד  10:00בימים ב' וד' אמור הרכז לפתוח את החנות מ

 . 19:00עד שעות מאוחרות יותר מהשעה 

ו של הרכז עולה כי בגין השעות הנוספות המבוצעות על ידו מקבל הרכז תשלום בסך מבדיקת תלושי שכר .4

 בגין כל שעה נוספת, אף שהן אינן מבוצעות במהלך סופי שבוע או חגים.  200%

מבדיקת מבדיקת תלושי שכרו של הרכז עולה כי הוא מקבל תוספת בגין שעות כוננות. הביקורת תציין כי  .5

הוא  םבה עולה כי חלק מהכוננויות מבוצעות בסופי השבוע 9/16- 6/16בחודשים דוחות הכוננות של הרכז 

 . אמור לעבודאינו 

 המלצות:

 הביקורת ממליצה לבחון האפשרות לקבלת השתתפות במימון שכרו של הרכז על ידי משרד הרווחה.  .1

יב בתיעוד בכתב של פעולותיו מחוץ למבנה הבית החברתי. כך למשל כאשר ממליצה כי הרכז יחוהביקורת  .2

הרכז יוצא לאסוף תרומות, יהיה עליו לתעד את שעת היציאה, מטרת הנסיעה, יעדה, פירוט התרומות 

 שנתקבלו, פרטי התורם ושעת החזרה. 

ה מהשעות הקבועות הביקורת ממליצה כי שעות העבודה של הרכז יוגבלו לשעות פעילות החנות וכי חריג .3

 תבוצע בהתאם לאישור מראש ובכתב על ידי מנהליו.

הביקורת ממליצה כי במידה והרכז מבצע שעות כוננות ראוי כי יוגדר מדוע נדרש הרכז לבצע שעות כוננות  .4

 ולאיזו מטרה. 
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 ות המיזםועד 3.3

אי רבין" )להלן: במסגרת פעילות הבית החברתי מקיימת העירייה "ועדת תמיכות משותפת עם המרכז הרפו

 "(. בית החולים"

בבקשה לברר מהו ההרכב הנדרש עבור פנתה חשבת האגף במייל ללשכה המשפטית של העירייה  31.8.14ביום 

 נכתב: 4.9.14בתגובת הלשכה המשפטית מיום  .לייעוד וחלוקת כספי ההכנסות מפעילות הבית החברתיועדה 

"ועדה מעין זו המתוארת בפנייתך אלי אינה ועדה סטטוטורית )דהיינו ועדה המוקמת מכח החוק( אלא ועדה 

מן  בכספיםפנימית של האגף שבה אמורים להשתתף עובדי האגף שייקבעו על ידי המנהל ומאחר ומדובר 

 ". )ההדגשות במקור(הגזברותהראוי שבדיוני הוועדה ישתתף גם נציג של 

התקיימה "ישיבת התנעה" בנוכחות נציגי האגף ונציגי בית החולים ובמסגרתה הוחלט על מתן  28.12.14ביום 

 סל מזון שיקומי לתושבי העיר אשר עברו אשפוז בבית החולים וסובלים מתת תזונה.

במסגרת הישיבה נקבע כי בית החולים יאתר חולים מתאימים והעירייה תנפיק שוברים לניפוק הסל התזונתי 

 עמותה אשר תספק את סל המזון. על ידי

מרכז רפואי רבין ועייריית פ"ת". הנוהל קובע  –בעקבות הישיבה הוכן "נוהל עבודה וועדת תמיכות משותפת 

 כי הכספים אשר ישמשו למתן התמיכות יגיעו מפעילות הבית החברתי. 

י נציגי האגף ושני נציגי חברים ובהם שלושה נציגי בית החולים שנ 7הכוללת "ועדת היגוי" בנוהל הוגדרה 

  ציבור.

מעין מענק כספי בגובה קבוע אשר  –על חלוקת הכנסות המיזם באמצעות "מלגות"  הועדה בנוסף, אמונה

מוענק לאלו שהגישו בקשה ועומדים בשורת קריטריונים. הועדה  אשר מתכנסת בהרכב חלקי מכונה "ועדת 

 וכוללת את: מלגות"

  ,מנהל האגף 

  ,חשבת האגף 

  נציג ציבור 

  .עו"ד מהלשכה המשפטית של העירייה המשמש כמשקיף 

 ממצאי הביקורת:

מעין , אין מדובר ב"ועדת תמיכות" עירונית אלא בשכן עלול להטעותהשימוש במונח "ועדת תמיכות" בעייתי  .1

 .קרן סיוע

אופן חלוקת הכספים מתבצעות בפועל באמצעות אנשי האגף במסגרת "ועדת ו גובה ההחלטות בדבר .2

 אשר הרכבה מצומצם יותר.המלגות", 

בפגישה נוספת שהתקיימה ביום  ( 26.2.15ו  28.12.14פעמיים בלבד )בהרכבה המלא התכנסה עדת ההיגוי ו .3

 י בית החולים. נכחו נציגי האגף ונציגה מהמוסד לביטוח לאומי, אולם לא נכחו נציג 27.1.16

 הפעילות המשותפת עם בית החולים לא התממשה ובפועל אין ממשקי עבודה בין המיזם ובית החולים.  .4
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 הערת הביקורת:

כי נמסר לביקורת על ידי מנהל האגף לשירותים חברתיים, הביקורת מציינת לחיוב כי בעקבות הערותיה בעניין, 

ן כי מנהל האגף עוד יצוי". היגויהערת הביקורת בנוגע לשמה של הועדה התקבלה ושמה של הועדה שונה ל"ועדת 

 בתשובתו הבהיר כי אין מספר ועדות הפועלות במסגרת המיזם אלא כל הועדות הן בעצם ועדה אחת. 

 המלצות:

והתאמתה למטרות  מול בית החולים מחדש מתכונת שיתוף הפעולה הקיים הביקורת ממליצה כי תבחן .1

 וליעדים החדשים שיותוו עבור המיזם, ולמתווה הפעילות שייקבע. 

א )כפי שייקבע( היא אשר תקבע את מטרות פעילות הביקורת ממליצה כי ועדת ההיגוי בהרכבה המל .2

  המיזם וייעוד הכספים לחלוקה. 

בעלת תפקיד מוגדר של בדיקת הבקשות  עדה נפרדתוועדת המלגות תעוגן כועוד ממליצה הביקורת כי  .3

 . למלגות, עמידתם בקריטריונים שנקבעו ואישורן או דחייתן

 הפעילות השוטפת  4

 ניהול החנות  4.1

ההיבט המרכזי בפעילותו של המיזם הינו חנות יד שניה אשר ממוקמת במחסן ברח' השושנים. החנות מתקיימת 

ומעט  ומכשירי חשמל קטנים והתרומות נמכרות לציבור מתרומות של אנשים פרטיים התורמים בגדים כלי בית

בכל הנוגע  ₪ 20ל -  ₪ 5נעים בין התרומות נמכרות לציבור במחירים נמוכים אשר . מאוד תרומות מעסקים

 לביגוד והנעלה ומחירים משתנים לגבי ציוד. 

  על פי האמור בטיוטת הנוהל, הבית החברתי פתוח:

  16:00-19:30ואחר הצהריים בשעות  08:30-13:00בימים א, ג, ה, בין השעות 

 . 16:00-19:00אחר הצהריים בין השעות רק פתוח לקהל , אולם 10:00-19:00ד בין השעות -ם ב ובימי

 : כי נקבע  החברתי הבית נוהל טיוטת פי על

 לסגור יש מהמקום ביציאה צורך ויש במידה. הפעילות בשעות במקום נוכח להיות מחויב החברתי הבית רכז"

 ". להתנדבות היחידה למנהלת ולהודיע המקום את

 :עוד נקבע במסגרת הנוהל כי 

"פונה המגיע עם הפנייה מעו"ס אן לחילופין עו"ס מתקשרת לרכז ומוסרת לו פרטי פונה למתן סיוע, המוצרים 

 "נים במקרים אלו בחינםתני

 ממצאי הביקורת:

הפוקדים את החנות מסתובבים עם תיקים ושקיות ואוספים מתצפיות שערכה הביקורת עולה כי הלקוחות  .1

 בגדים וציוד באין מפריע ובאין משגיח.

 בעת התשלום לא מתבצעת ספירה של הפריטים אלא "נזרק" סכום לתשלום בהתאם להערכתו של הרכז.  .2

, כאשר תמחור מוצרי החנות נתון במידה רבה לשיקול דעתו של רכז הבית ויכול אף להשתנות מלקוח ללקוח .3

 לדברי הרכז מגיעים לקוחות אשר להערכתו קשה להם יותר הוא עושה הנחות.

אין ניהול מסודר של המלאי בחנות ולא ניתן לדעת כמה בגדים וציוד נתרמו, כמה נמכרו בחנות, כמה נמכרו  .4

 כסמרטוטים וכמה נזרקו כאשפה.  
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אין טופס מסודר של הפנייה מעו"ס המאשר מתן מוצרים בחינם ולא מקויים תיעוד מסודר של המקרים  .5

 בהם נמסרו מוצרים בחינם. 

 למרות שמדובר בחנות אשר עיקר פעילותה מכירת בגדים לא הוסדרו בתחומה תאי הלבשה ומדידה.  .6

 משירותי ניקיון. בניגוד למבנים אחרים המופעלים על ידי העירייה המקום אינו נהנה  .7

הרכז אינו מעדכן פרטים הקשורים למכירה מלבד סכום ותאריך. החתימה על גבי הקבלות כולן היא  .8

 חתימתו. 

ביום, ולמרות העובדה  ₪ 800-למרות שהיקף הפעילות של החנות גדל בקצב מהיר והכנסותיה עומדות על כ .9

  שכל ההכנסות הן במזומן בלבד, אין בחנות קופה רושמת.
 

 לצות:המ

משקל בחנות וכי המכירה תתבצע לפי משקל הבגדים ולא  תבחן האפשרות להתקנתהביקורת ממליצה כי  .1

על פי תמחור פריטים בודדים. בדרך זו ניתן יהיה לתעד כמה תרומות התקבלו, כמה נמכר כסמרטוטים, 

 כמה נמכר ללקוחות החנות וכמה נזרק לפח. 

הביקורת ממליצה כי יוכן טופס פנייה מסודר לעו"ס המבקשים להפנות תושבים לקבלת בגדים וציוד  .2

 בחינם. 

 הביקורת ממליצה כי תישקל הסדרת תאי מדידה בחנות.  .3

 הביקורת ממליצה כי החנות תהנה משירותי ניקיון כמו כל מבנה אחר המוחזק ומתופעל על ידי העירייה.  .4

הביקורת ממליצה כי תבחן האפשרות להתקנת מצלמות אבטחה אשר יתעדו הנעשה בחנות ומחוצה לה,  .5

 . ובטיחותלצורכי בקרה 

 :הערת הביקורת

שיטה מוצעת זו של מכירת בגדים לפי משקל ולא לפי מספר הפריטים מתקיימת במספר מקומות בעולם ואף 

 מערי השרון בארץ.  בחנות קונספט לבגדים )לא יד שנייה( הממוקמת באחת

 יות מיוחדות ופעיל 4.2

נוסף לפעילות החנות מקיים המיזם פעילויות נוספות להגדלת ההכנסות ולטובת האוכלוסייה. כך למשל קיים 

הפנינג לפורים, אשר כלל הפעלת דוכנים ומכירת תחפושות שנתרמו וכן  -המיזם  פעילות חד פעמית גדולה  

 מכירת ביגוד יד שניה. 

)הביקורת  9,270₪העירייה הניבה הכנסות בסך  שר נערכה באמצעות מתנדבים חלקם מקרב עובדיהפעילות א

במסגרת ההפנינג  .ג, כגון פרסום, הצבת דוכנים וכו'(נלא יכלה לאמוד את ההוצאות הכרוכות בהפעלת ההפני

הפקת הקבלות  הוטל על עובדי עירייה שהתנדבו לסייע בהפעלתו לבצע את קבלת הכספים בגין המכירות ואת

 בגינן. 

בנוסף, במסגרת פעילויות הבית החברתי מארגן הרכז פעילות המכונה "שעת סיפור" ואשר מתקיימת כל פעם 

בשכונה אחרת בעיר. שעת הסיפור עצמה מועברת על ידי מתנדבות. במסגרת הפעילות מחולקים לילדים טרופיות 

 וחטיפים שהתקבלו מתרומות. 

 מכל ילד.  ₪ 15סך של  בגין הפעילות גובה הרכז
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 ממצאי הביקורת:

לא נמצא תיעוד מסודר לתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לקיום ההפנינג, הכולל תכנון האירוע, ובחינה האם  .1

 האירוע היה טעון ברישוי עסקים, סידורי בטיחות וכדומה. 

ממכירת כרטיסים. וכפועל ולהכנסות הצפויות לא נמצא אומדן כספי לעלויות הצפויות בגין עריכת ההפנינג,  .2

או תרומתה /יוצא מהעדר התכנון, לא התקיימה בקרה הבודקת הצלחת הפעילות ועמידה ביעדים שנקבעו, ו

  של הפעילות למימוש מטרות המיזם. 

לא מתקיים תיעוד מסודר של פעילות שעת הסיפור, מתי התקיימה, היכן, על ידי מי הועברה, כמה ילדים  .3

 ה בגין כל פעילות.השתתפו וכמה כסף נגב

  :הערת הביקורת

הביקורת סבורה כי פעילות חברתית לילדים כ"שעת סיפור" מן הראוי שתאורגן ותפוקח על ידי אנשי חינוך, 

 ספריות, מתנס"ים או אנשי מחלקת הרווחה. 

 המלצות:

הבית הביקורת ממליצה כי יוכנו שוברים בסכומים המיועדים לפעילויות המתקיימות מחוץ למבנה  .1

, החברתי ואשר יהוו תחליף  לצורך בכתיבת קבלות רבות באופן ידני כפי שקרה במסגרת ההפנינג לפורים

 ועל מנת לאפשר בקרה אחר הסכומים המתקבלים. 

הביקורת ממליצה כי בטרם עריכת פעילות מיוחדת שאינה חלק מהפעילות הרגילה של המיזם, ראוי כי  .2

עלויותיה הצפויות, כולל בהיבטי פרסום ושיווק הפעילות, וכן ומדן אייערך תכנון מסודר של הפעילות, 

בנוסף מומלץ כי יבחן האם הפעילות  ,שמעוניינים להשיג באמצעות הפעילות והיעדים קביעת המטרות

 . משרתת את מטרות המיזם

יתועדו בצורה מסודרת, על גבי טפסים ייעודיים לצרכי  מליצה כי כל הפעילויות המתקיימותהביקורת מ .3

 וההיענות להם.  בקרה ומעקב וכן לבחינת האפקטיביות של הפעילויות

 מבנה פיזי 4.3

לצורך הפעלת המיזם המתבסס, כאמור, על הכנסות שיופקו מחנות למוצרי יד שניה המופעלת על ידי העירייה, 

 חירום.הקצתה העירייה מחסן, אשר שימש בעבר כמחסן 

מ"ר אשר כולל אולם רחב וחדר קטן  230מ"ר וכולל מבנה ראשי בגודל  350-המבנה משתרע על שטח של כ

מ"ר, שירותים הממוקמים  120-המשמש כמשרד עבור הרכז, חצר אחורית מגודרת המשתרעת על שטח של כ

 במבנה גן ילדים סמוך ורחבה קדמית הנושקת למגרש חניה. 
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 רת:ממצאי הביקו

המבנה אשר הוקצה לחנות אינו אטום כיוון שיש רווח בין הקירות החיצוניים לגג. כתוצאה מכך המקום קר  .1

מאוד בחורף ולוהט בקיץ. במקום מותקנים מספר מאווררים תעשייתים אולם אין מיזוג מלבד בחדרון 

 המשמש את הרכז. 

רחבה הקדמית הנושקת למגרש החנייה לא הוצבו ליד המבנה מיכלי איסוף מסודרים לקליטת התרומות. ה .2

של הבניינים הסמוכים משמשת כנקודת איסוף הבגדים והציוד הנתרמים, אשר במקרים רבים מושלכים 

 התרומות  המושלכות בכניסה.  –'. ב בשקיות ליד דלת הכניסה עת המקום סגור. ראה נספח

ליד המבנה לא הוצב מיכל אשפה גדול אשר מסוגל להתמודד עם כמויות האשפה העצומות שמייצר המקום  .3

 וערימות אשפה ענקיות נערמות בכניסה למבנה באופן קבוע. 

החצר האחורית אינה מכוסה בסככה ושקיות הבדים והציוד הרבות מוטלות בה בערמות וחשופות לפגעי  .4

 החצר האחורית –'ג . ראה נספחהשמש והגשם בהתאם לעונות השנה

על פי הנמסר לביקורת המקום אינו מחובר למים. השירותים נמצאים במבנה גן ילדים סמוך של חב"ד ובר  .5

  המים במשרדו של הרכז מחובר לברז כיבוי אש.

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי תבחן האפשרות לאטום את המבנה ולמזגו באופן שיאפשר הפעלתו בתנאי מזג  .1

, הן עבור וכן בימים הקרים מאוד בחורף השוררים בקיץ הישראליועומסי החום הכבדים ויר הקשים והא

שעות ארוכות, תוך ביצוע עבודות פיזיות, והן עבור תושבי  והמתנדבים הנדרשים לשהות במקוםהרכז 

הפעילות לחילופין ייתכן וראוי לשקול העברת   העיר הנזקקים המגיעים לצורך רכישת הבגדים והציוד.

  תאים יותר לשמש כחנות. מלמקום אחר ה

הבגדים אשר ימנעו את  תרומות לקליטת איסוף מיכליהביקורת ממליצה כי יוצבו ברחבת הכניסה למבנה  .2

 המחזות היומיומיים של הררי שקיות אשפה המושלכות בכניסתו ויאפשרו קליטה מסודרת של התרומות. 

בנוסף מומלץ כי העירייה תסדיר הצבת מיכל אשפה גדול כמקובל ליד בתי עסק שכמויות האשפה שהם  .3

 מייצרים גדולות. 

מומלץ כי תבחן האפשרות להקמת סככה או מחסן בחצר אשר יאפשרו אחסון שקיות הסמרטוטים   .4

 הממתינים לאיסוף בצורה נאותה. 

ורה נאותה ולא באמצעות התחברות פיראטית לברז מומלץ כי תבחן האפשרות לחבר את המבנה למים בצ .5

 כיבוי האש.

נקבע לגבי , 2016במסגרת סקר בטיחות שנערך על ידי הממונה על הבטיחות וגיהות בעירייה במהלך חודש ינואר 

 המבנה המשמש לפעילות המיזם:
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 ממצאי הביקורת:

 מבדיקת הביקורת עולה כי לא מנוהל עבור המבנה תיק נכס במחלקת נכסי העירייה.  .1

על פי הנמסר לביקורת אין בידי מחלקת נכסים של העירייה פרטים על הנכס עצמו והנתון היחידי שהצליחו  .2

להפיק הוא נסח טאבו של הגוש והחלקה בהם ממוקם הנכס )ביחד עם שורת נכסים נוספים(. מנסח הטאבו 

ן חוזה התקשרות של השטח עולה כי מדובר בשטח שבבעלות הקרן הקיימת לישראל. בידי מחלקת נכסים אי

 בין העירייה לקרן. 

 בשנתיים וחצי בהן פועל המיזם במבנה, לא הוצא אישור כבאות למבנה. .3

כמעט שנתיים לאחר שהחל המיזם לפעול, ורק בעקבות ביקורת כללית שנערכה על  2016רק בחודש ינואר  .4

 ש. החלו באגף לטפל בקבלת אישור כיבוי א הממונה על הבטיחות וגיהות בעירייהידי 

הזמנת הציוד הדרוש בעקבות הביקורת הכללית של הממונה על הבטיחות וגיהות בוצעה בפועל רק ביום  .5

28.6.16 . 

נות ו/או לפעילויות הנוספות המבוצעות במסגרת ור של רישוי עסקים להפעלת החהמיזם אינו מחזיק באיש .6

 .מיזםה

  :הערת הביקורת

יבת לשמש דוגמא ומופת ואינה יכולה להקלע למצב שבו היא נקודת המוצא של הביקורת הינה כי העירייה חי

מפעילה בעצמה מתקן שאין לגביו רשיון כדין. ראוי לציין כי הדרישה לרשיון עסק אינה רק חובה פורמאלית 

 אלא מהותית שכן רשיון העסק מבטיח עמידתו של המתקן בדרישות בטיחותיות. 

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי אגף נכסי העירייה יקיים תיק מסודר למבנה, לאחר שיערוך את הבדיקות  .1

 הרלוונטיות לבחינת מעמדו החוקי של המבנה. 

הן לחנות והן לפעילויות  –הביקורת ממליצה כי האגף יפעל לקבלת רשיון עסק מסודר לפעילות המיזם  .2

 המיוחדות.  

 קבלת תרומות 4.4

נת כאמור על קבלת תרומות. רוב התרומות הן תרומות של בגדים, ספרים וכלי בית הפעלת הבית החברתי נשע

 המתקבלות מאנשים פרטיים. תרומות אלה משמשות לתפעולה השוטף של החנות.

בנוסף, מגייס הבית החברתי גם תרומות מבעלי עסקים לצורך הפעלת אירועים חברתיים כגון תרומת תחפושות 

 להפנינג פורים. 

"נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות" מסדיר את ההליך לאישור  4/2016 "למנכחוזר 

של גיוס תרומות וקבלתן על ידי רשויות מקומיות קובע כי רשות מקומית לא תגייס או תקבל תרומות אלא 

 בהתאם לאמור בנוהל זה. 

ת קבלת התרומות, ועל ידי ראש העיר בהתאם הנוהל קובע כי תרומות יאושרו על ידי ועדה מקומית לבחינ

להמלצת והועדה. הנוהל מסדיר את השיקולים בקבלת תרומה או דחייתה וההגבלות החלות על הרשות 

 הנוהל אינו חל לגביהם וביניהם  אשרהמקומית בקבלת תרומה. עוד קובע הנוהל חריגים 
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כי מזון, חבילות שי לחג וכיוצא באלה, אשר "תרומה המיועדת לרווחתם של תושבי הרשות המקומית, כגון מצר

 ₪ 50,000הרשות מארגנת את העברתם לתושבי הרשות הנזקקים לכך, ובלבד ששווי התרומה אינו עולה על 

 בשנת תקציב אחת".

 נוהל הבית החברתי קובע:

היועמ"ש קבלת ור  "הציוד שמתקבל בתרומה מתקבל בשעות הפתיחה של הבית החברתי בלבד. לאור איש

 תרומות של מוצרים ביתיים, ביגוד וכו' בהיקפים אישיים אינם צריכות לעבור דרך נוהל התרומות של העירייה.

המוצרים שמתקבלים הם: צעצועים, ספרים, ביגוד, הנעלה, אקססוריז, כלי בית, מוצרי חשמל קטנים )טוסטר, 

 יטות, תנורי אפיה וכל ציוד כבד".קומקום, מיקרוגל(. אין לקבל מוצרים גדולים כגון: ריהוט, מקררים, מ

בעת קבלת תרומות ממפעלים וחברות חלה חובה על רכז הבית לערוך רישום מדויק על התרומה )שם 

 המפעל/חברה ומהות התרומה ( ולהעביר העתקים למנהלת היחידה להתנדבות. 

שרים התורמים חלק מהתורמים מגיעים לבית החברתי ומוסרים את תרומתם, בחלק מהמקרים עם זאת מתק

ומבקשים שיבואו לאסוף את התרומות )למשל תרומות ממפעלים, כאשר מפנים חנויות, בתי נפטרים או אפילו 

 ביגוד בבתי ספר( 

 נוהל הבית החברתי קובע כי:

"בעת קבלת תרומות ממפעלים וחברות חובה על רכז הבית לערוך רישום מדוייק על התרומה )שם 

ולהעביר העתקים למנהלת היחידה להתנדבות. יש לבחון מול היועמ"ש האם המפעל/חברה ומהות התרומה 

 מצריך נוהל תרומה או לא."

הוכן על ידי המחלקה  2015בעקבות פנייה של מנהל האגף למחלקה המשפטית של העירייה במהלך חודש יולי 

התורמים על המשפטית טופס אשר נועד לשמש את רכז הבית החברתי בעת קבלת תרומות לפיו מצהירים 

 תרומתם ומוותרים על טענה משפטית או תביעה עתידית כנגד העירייה.

 ממצאי הביקורת:

כל פעילות איסוף התרומות מבוצעת על ידי רכז הבית החברתי באמצעות רכבו הפרטי או באמצעות שימוש  .1

 במתנדבים לביצוע הובלות. 

הוכן על ידי המחלקה ש אחד על הטופסמבדיקת הביקורת עולה כי עד למועד הביקורת הוחתם רק תורם  .2

 ין כי מהשיחות שקיימה הביקורת עלה כי היו תרומות ממוסדות ומחנויות בשורה של מקרים. המשפטית. יצו

 הערת הביקורת:

פנייה לקרן לידידות בבקשה לקבלת סיוע לרכישת רכב  2015ין כי על פי הנמסר לביקורת נעשתה במהלך שנת יצו

 אשר יוכל לשמש את המיזם אולם הבקשה נדחתה. 

 המלצות:

קבלת התרומות וייקבע נוהל ברור המגדיר באילו מקרים יש צורך כי תבחן מדיניות  הביקורת ממליצה .1

 להחתים תורמים על מתן התרומה. 

התרומות  רה ומעקב אחרקבגם בין היתר הביקורת חוזרת על המלצתה כי יותקנו מצלמות אשר יאפשרו  .2

 המתקבלות. 
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 פרסום המיזם  4.5

רכז הבית החברתי דף פייסבוק עבור  הופעל על ידי 2016ובמחצית הראשונה של שנת  2015במהלך כל שנת 

 המיזם.

רכז הבית החברתי מנהל דף פייסבוק הנושא את לוגו העירייה ומוצג כדף רשמי של העירייה השייך לאגף 

 לשירותים חברתיים. 

 ממצאי הביקורת:

 על פי הנמסר לביקורת, דף הפייסבוק נוהל על ידי הרכז, בלא שקיבל לכך אישור ממי מהממונים עליו או .1

 מאגף הדוברות בעירייה.

הפייסבוק שנוהל על ידי הרכז נשא את לוגו העירייה והתייצג להיות דף רשמי בשמה ומטעמה של  דף .2

תמונת הרקע של פרופיל הבית החברתי כפי שהייתה נכון למועד פתיחת  -' דהעירייה. )ראה בנספח 

 הביקורת(. 

 פורסמים בדף הפייסבוק האישי של ראש העיר. בדף הפייסבוק האמור פורסמו באופן שוטף פוסטים אשר מ .3

שניה ללא  במסגרת דף הפייסבוק מנהל רכז הבית החברתי מעין שירות "תיווך" לרהיטים ומוצרי חשמל יד .4

המדובר בפעילות שאינה עולה בקנה אחד עם הגדרת תפקידו של הרכז ואשר עלות מטעם הבית החברתי. 

אמורה יוצרת חשיפה של העירייה לתביעות מצד התורמים או מבוצעת במסגרת שעות  העבודה. הפעילות ה

 המקבלים. 

 הערת הביקורת:

הביקורת מציינת לחיוב כי בעקבות הערותיה בעניין דף הפייסבוק, למנהל האגף, בוצעו באופן מיידי שינויים 

וסרו עיריית פתח תקווה" ל"מתנדבי ותורמי הבית החברתי" וה –בדף כך ששמו הוחלף מ"הבית החברתי 

הסממנים המעידים על היותו עמוד רשמי של העירייה. במקביל נקבעה פגישת עבודה בנושא פרסום המיזם עם 

 אגף הדוברות. 

 :ההמלצ

 .הביקורת ממליצה כי יוסדר עמוד פייסבוק ייעודי למיזם בפיקוח ובהנחיית הדוברות

 הנתונים הכספיים  5
הכספיים המתייחסים לפעילות המיזם  הביקורת את הנתוניםל המיזם בחנה לצורך בחינת נאותות תפעולו ש

 בהתאם למופיע בספרי העירייה בכרטסי הפעילות.  2016ועד לחודש מאי  2014ודש מרץ מהקמתו בח

במשך תקופת  ,2016לשנת  תקציב העירייההצעת כפי שמופיעים בלהלן פירוט ההכנסות וההוצאות של המיזם 

 :(2016)נכון למאי  פעילותו

 

 

 

בהתאם לכרטיסי הנהלת החשבונות של וההכנסות של המיזם ( לא כולל שכר ותקורות)להלן פירוט ההוצאות 

 (:2016)נכון למאי  העירייה

 פירוט כרטיס
2014 2015 2016 

 סה"כ 
 הצעת תקציב מקורי ביצוע

 284,700 170,000 40,000 74,700 הכנסות  1348300410
 284,700 170,000 40,000 74,700 הוצאות 1848300784
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)עד  2016 2015 2014 פירוט כרטיס
 סה"כ  מאי(

 352,617 106,118 171,844 74,655 הכנסות 1348300410

 156,058 50,955 30,448 74,655 *הוצאות 1848300784

 196,559 55,163 141,396 0 הפרש  

 ממצאי הביקורת:

 אלא נכללות בהוצאות השכר הכלליות של האגף.עלויות השכר אינן משוייכות לפעילות המיזם  .1

 . אף שהמיזם הינו פרוייקט ייחודי , יוחדה לבית החברתי שורה אחת בלבד בתקציב העירייה .2

פירוט ההוצאות וההכנסות של המיזם כפי שעולה הן מהצעת התקציב של העירייה והן מכרטיסי הנהלת  .3

 ועל. החשבונות של העירייה אינו תואם לנתוני הפעילות בפ

 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי ייפתחו סעיפים ייעודיים בקטגוריה ייעודית לפעילותו ותקצובו של המיזם, דבר אשר 

 יאפשר קבלת תמונה נאותה של פעילותו וכן יאפשר קיום בקרה תקציבית.  

 מפעילותההכנסות  5.1

 :של המיזם  הכספיםמפורטות הפעילויות השונות באמצעותן מבוצע גיוס הבית החברתי  במסגרת נוהל

  .מכירת ביגוד, הנעלה, כלי בית, צעצועים וכדומה לקהל 

  .מכירת ביגוד בלתי שמיש לסמרטוטים 

  .קיום בזארים בשכונות השונות בפתח תקווה ומכירת מוצרים מהבית החברתי 

  .השתתפות באירועים עירוניים שונים ופתיחת קיוסק של הבית החברתי 

 שכונות חלשות במחיר סמלי.הפעלת שעת סיפור לילדים ב 

, המבוססת על תרומות של בגדים וציוד משלושה מקורות מהפעלת חנות יד שניהאם כן נובעות הכנסות המיזם 

בשם "רוזנקרנץ י. בע"מ" )להלן:  ממכירת בדים במשקל לחברה חיצוניתפעילויות המאורגנות על ידי המיזם ומ

 ."רוזנקרנץ"(

"עבודה קהילתית" תת סעיף  348תחת סעיף תקציבי  בהנהלת החשבונות הכנסות הבית החברתי נרשמות

 . 134800410תקציבי 

מתוך הרישום בפועל בכרטסות הנהלת  להלן פירוט הכנסות המיזם בפילוח לפי סוג ההכנסה ושנת ההכנסה

 :החשבונות

 2014 סוג הפעילות
24.3.14 -31.12.14 2015 2016 

1.1.16 -24.5.16 
סה"כ לסוג 

 תפעילו
 312,463 94,248 149,710 68,505 מכירות בחנות
 9,270 9,270 ----- ----- הפנינג פורים

 30,884 2,600 22,134 6,150 רוזנקרץ
 352,617 106,118 171,844 74,655 סה"כ לשנה

עמד ממוצע  2015. בשנת ₪ 7,600 -עמד ממוצע ההכנסות החודשי מהמכירות בחנות על סך של כ 2014בשנת 

עמד  2016במכירות. במחצית הראשונה של שנת  60%-לחודש גידול של כ ₪ 12,500 -ההכנסות החודשי על כ

 .₪ 800-נוספים. מדובר על פדיון יומי של כ 50% -גידול של של כ ₪ 18,900 -ממוצע ההכנסות החודשי על כ
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 הטיפול בכספי הפדיון 5.1.1

והל הכספים"( קובע את הכללים ואופנים לגביית "גביית כספים" )להלן: "נ 30-12-001נוהל עירייה מספר 

 כספים על ידי העירייה. 

 כי "קבלת כספים מותנית בהחזקת פנקס קבלות"  4.4נוהל הכספים קובע בסעיף 

כי הפנקס: "חייב להיות כרוך, קבלות ממוספרות בסדר רץ, המקור תליש, העתק נשאר  4.5ובהמשך בסעיף 

 בפנקס".

ן -כי: "כספים במזומן הנגבים עבור העירייה חייבים להיות מופקדים  בח 4.8בסעיף עוד קובע נוהל הכספים 

 ימי עבודה" 3הבנק של העירייה בתוך 

העוסק בשמירת כספים כי : "ממועד הגבייה ועד מועד ההפקדה/העברה לגוף אחר, הכספים הנגבים  4.11ובסעיף 

 חייבים להיות שמורים בכספת נעולה"

ביקורת נקבע כי : "יש להעביר לחשב היחידה, מדי רבעון, את ספר הקבלות בצירוף העוסק ב 6.15בסעיף 

 אסמכתאות ההפקדה/ ביטול קבלות. יש להעביר הספר לבדיקה גם אם השימוש בו טרם הסתיים. 

על טפסים בעלי ערך כספי מפני  ירה והגנהמשנוהל עירוני שעניינו "הטיפול בכספים בעלי ערך כספי" שמטרתו 

 . ת וסמכות של הלוקחים חלק בתהליךוחלוקת אחריו נזקים אבדן וגניבות

הנוהל מגדיר טפסים בעלי ערך כספי כ"מסמכים שהיחידות העירייה משתמשות בהם חתומים או בלתי חתומים 

 ".....שהנוסח שלהם יכול לשמש אחד מאלה...קבלה, פנקס קבלות

כי האחראי מחוייב לשמור המסמכים בחדר נעול ומוגן ולערוך רישום מסודר. בנוסף נדרשת הנוהל קובע עוד 

ומספר הכרטיסים שהושמדו. הנוהל הצהרה חתומה של מדפיס הפנקסים בדבר מספר הכרטיסים שהודפסו 

 קובע כי כי הזמנת הטפסים תבוצע באמצעות הגשת בקשה לגזברות. 

 יפול בכספים כי :בכל הנוגע לט נוהל בית החברתי קובע

  רכז הבית החברתי אחראי על קבלת הכספים בכל מכירה ובכל אירוע חיצוני ומחויב לתת קבלה מפנקס

 הקבלות של הבית החברתי. יש לוודא שכל קונה מקבל קבלה המותאמת לסכום ששילם.

 סיום פנקס רכז הבית החברתי מחויב להפקיד בבנק הדואר את הכספים שנתקבלו והוצאו בעבורם קבלות. ב

 הקבלות יש לבדוק התאמה בין הרישום לבין ההפקדות שבוצעו.

  בהפקדת המזומנים בבנק הדואר יש לרשום על שובר ההפקדה את מספרי הקבלות )ממספר עד מספר( שניתנו

 עבור הפקדה זו.

  .את שוברי ההפקדות ופנקסי הקבלות הגמורים יש להעביר לחשבת אגף הרווחה 

 יחד עם שוברי ההפקדות התואמים. כל פנקס קבלות יעבור 

 ממצאי הביקורת:

במסגרת הביקורת התבקש האגף להעביר לבדיקת הביקורת את פנקסי הקבלות המשמשות את הבית  .1

החברתי במסגרת פעילותו השוטפת וכן את כל שוברי ההפקדות בגין הכנסות החנות. על פי הנמסר לביקורת 

 הפנקסים והשוברים האמורים אבדו ולפיכך לא הועמדו לעיונה של הביקורת.  ,על ידי מנהל האגף

להוראות נוהל הטפסים בעלי ערך כספי לא הוגשה בקשה מסודרת לגזברות לאישור נוסח פנקסי בניגוד  .2

 ולא הוגשה הצהרה בדבר מספר הפנקסים שהודפסו. בלות, הק
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רים תלישה נוחה של הקבלות, והקבלות פנקסי הקבלות בהם נעשה שימוש, מסורבלים, אינם מאפש .3

צילום פנקסי  –הנתלשות מהן אינן נראות כקבלה ראויה ורובן אף נקרעות בעת התלישה. ראה נספח ה'

 הקבלות( .

 לא נשמרו על ידי חשבת האגף העתקי רוב שוברי ההפקדה של מכירות החנות. .4

הבית  נדרש על פי הוראות נוהלמהעתקי שוברי ההפקדה אשר נשמרו אצל החשבת, עולה כי, בניגוד ל .5

 לא מצוינים על גביהם מספרי הקבלות. החברתי

בניגוד לנדרש על פי הוראות נוהל הכספים לא נשמרים כספי הפדיון היומי ממכירות הבית החברתי בכספת  .6

 אלא בקופת מתכת קטנה הנמצאת במגירה במשרדו של הרכז. 

כספי הפדיון היומי אחת לשלושה ימים בבנק על ידי הרכז, בניגוד לנדרש על פי נוהל הכספים לא מופקדים  .7

אחת למספר ימים מעביר הרכז את הכספים  והפקדה מבוצעת רק בכל פעם שמסתיים פנקס קבלות שלם.

שנגבו לחשבת האגף אשר שומרת את הכספים בכספת, עד אשר מסתיים פנקס קבלות הרכז מעביר אותו 

 ת כספי הפדיון להפקדה מרוכזת אחת אותה מבצע הרכז. לבדיקתה של החשבת ואז החשבת מכינה א

נוהל הבית החברתי לא נשמרו פנקסי הקבלות והעתקי שוברי על פי נוהל הכספים ועל פי בניגוד לנדרש  .8

 . אלא אצל רכז הבית החברתי ההפקדות אצל חשבת האגף

 הערת הביקורת:

 2014ת פעילותו של המיזם בחודש מרץ ושוברי ההפקדות מראשיקבלות הפנקסי את הביקורת ביקשה לקבל 

. , תיעודם וההתאמה בין התקבולים להפקדותעל מנת לוודא את תקינות התקבולים 2016ועד לחודש מאי 

כתוצאה, לא ניתן היה לבדוק את ההתאמה בין . כל הפנקסים והשוברים אבדונמסר לביקורת, כאמור, על פי ה

  ות לנתוני ההפקדות. נתוני התקבולים כפי שמתועדים בפנקסי הקבל

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי פנקסי ההפקדות ושוברי ההפקדות יישמרו בהתאם לכללים החשבונאיים  .1

 אצל חשבת האגף ולא אצל רכז הבית החברתי. , ובהתאם לנהלי העירייה, המקובלים

 הביקורת ממליצה כי תעשה התאמה יומית של כספי הפדיון למול ספחי הקבלות הידניות שהופקו.  .2

הביקורת ממליצה כי תישקל הכנסת קופה רושמת אשר תפיק שובר קבלה בהתאם לתאריך ושעת  .3

המכירה, תקל על התנהלות החנות השוטפת ותאפשר הפקת דוחות מכירה יומיים, שבועיים וחודשיים 

 תה יותר אחר הכנסות המיזם. ובקרה נאו

הקבלות בגינם בוצעה ההפקדה כדי שניתן ליצה כי על גבי שוברי ההפקדה יצוינו מספרי הביקורת ממ .4

 יהיה לקיים בקרה נאותה אחר תנועות הכספים במסגרת המיזם.

ס הביקורת ממליצה כי הרכז יחוייב להפקיד בעצמו את כספי הפדיון פעמים בשבוע וכי כאשר יושלם פנק .5

הנוהג הנוכחי לפיו הכספים קבלות יעביר אותו ואת העתקי ההפקדות לחשבת האגף לצורך תיעוד ובקרה. 

 נאספים ונשמרים עד אשר מסתיים פנקס קבלות מנוגד להוראות נוהל הכספים של העירייה. 

 ממליצה כי תותקן כספת בבית החברתי לצורך שמירת כספי הפדיון היומיים.  הביקורת .6

 

 "עם חברת "רוזנקרנץההתקשרות  5.1.2

הכנסות המיזם, כאמור, אינן נובעות רק ממכירת מוצרי יד שנייה לתושבים, אלא גם ממכירת עודפי הבגדים 

 ".רוזנקרנץכסמרטוטים לחברה למיחזור בגדים בשם "
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נעשתה ישירות על ידי הרכז, באישור מנהלת היחידה להתנדבות. על פי הנמסר רוזנקרנץ ההתקשרות עם 

לביקורת על ידי מנהלת היחידה להתנדבות נעשה נסיון למצוא חברות נוספות ולא נמצאו כאלה, ולפיכך התקשרו 

 בלא חוזה.  רוזנקרנץ עם 

 הסמרטוטים עבור לשלם ניםשמוכ היחידים הם":  על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהלת היחידה להתנדבות

 להפסיד וחבל מעולה הכנסה מקור זה. עמוסים הם ככה גם. אחד אף עם חוזה עושים לא הם אותם לאסוף וגם

 ."אותם

שקיות אשפה מלאות בבגדים המיועדים לשימוש כסמרטוטים ועורם רוזנקרנץ רכז המיזם מכין עבור חברת 

 אותם בחצר האחורית עד לאיסופם. 

 . ₪ 5-6-לעירייה סך של כרוזנקרנץ עבור כל שק )בהתאם למשקלו( משלמת 

ומחתים על גבי הטופס  את הסכום האמור להתקבלבטופס מגיעה לאסוף את השקיות והרכז רושם  רוזנקרנץ

 דוגמא לטופס החתמה.  – ו' ראה נספח. את העובד מטעמה של רוזנקרנץ

 ממצאי הביקורת:

" הם החברה היחידה אשר פועלת בתחום נמצא על ידי הביקורת כי ישנן רוזנקרנץ  בניגוד לטענה לפיה " .1

 מספר חברות נוספות העוסקות במיחזור בגדים יד שניה לסמרטוטים. 

אכן מועבר לעירייה תשלום ובדיקה כי רוזנקרנץ לא מבוצעת כל בקרה אחר כמויות הבדים הנאספות על ידי  .2

 כנדרש.

 המלצות:

כי יותקן משקל אשר ישמש לשקילת הבדים הנמכרים )ראה התייחסויות נוספות הביקורת ממליצה  .1

 לדוח( 4.3-ו 4.1לצורך במשקל בפרקים 

 הביקורת ממליצה כי טופס ההחתמה יעודכן כך שיכלול תיעוד בדבר משקל הבדים שנמכר לרוזנקרנץ.  .2

כירות המבוצעות הביקורת ממליצה כי תבוצע על ידי חשבת האגף בקרה מסודרת ומתועדת אחר המ .3

 לרונקרנץ, כך שטופסי ההחתמה יועברו לבדיקתה ויבוצע חישוב של הסכומים אותם יש לגבות. 

 הפעילותהוצאות  5.2

ם )מלגות, סלי מזון, פעילויות השונות של המיזכוללות את השימוש הנעשה בהכנסות לצורך הוצאות המיזם 

 תלושים לחג(.

בכרטיס חשבון  "עבודה קהילתית" 848נרשמות תחת סעיף תקציבי  המיזם בגין פעילותו החברתית הוצאות 

 .1848300784 שמספרו

"רווחה" בכרטיס חשבון שמספרו נרשמו תחת  2015הוצאות המיזם בגין "מלגות" אשר חולקו בשנת 

6132001000. 

שבון הוצאות הצטיידות של המיזם נרשמות תחת "הוצאות אחרות" של האגף לשירותים חברתיים בכרטיס ח

 .1841001580שמספרו 
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להלן פירוט הוצאות המיזם בפילוח לפי סוג ההוצאה ושנת ההוצאה מתוך הרישום בפועל בכרטסות הנהלת 

 החשבונות:

 2014 סוג הפעילות
24.3.14 -31.12.14 2015 2016 

1.1.16 -24.5.16 
סה"כ לסוג 

 פעילות
 6,456 955 5,501 ---- סלי מזון שיקומי

 30,000 ---- 30,000 ---- מלגות 
 50,000 50,000 --- ---- תלושים לחג
 22,765 ---- 22,765 ---- הצטיידות

 109,230 50,955 58,266  סה"כ לשנה

 ממצאי הביקורת:

נות במסגרת הסעיפים התקציביים מתייחסות אך ורק לכספים המחולקים הוצאות המיזם כפי שמצוי .1

)מלגות, סלי מזון, תלושים לחג( ואינן כוללות הוצאות הפעלת המיזם במסגרת הפעילויות השונות של המיזם 

 )שכר, תקורה, חשמל, ביטוח מבנה וכו'(.

והיה צורך  הוצאות המיזם מבוצע תחת שורה של כרטיסי הוצאות שונים אשר אינם ייעודיים למיזםרישום  .2

 . בניתוח הכרטיסים כדי לאתר הוצאות הקשורות למיזם

לא נוצלו הכנסות המיזם ולא בוצעו כנגדן הוצאות. לפיכך, הועברו  2014על פי הנמסר לביקורת, בשנת  .3

אשר הוצאו עבור המיזם ווההוצאות  6132001000ההכנסות לסעיף תקציבי כללי של הגזברות שמספרו 

 למיזם.לא שוייכו תקציבית אולם  2015במהלך שנת  לו נרשמו כנגדוהמיזם הלבוצעו כנגד הכנסות 

 :ההמלצ

כרטיסי הנהלת חשבונות ייעודיים למיזם אשר פרק ייעודי שיכלול הביקורת ממליצה כי החשבות תפתח 

 יאפשרו ביצוע מעקב ובקרה הולמים אחר הכנסות והוצאות המיזם. 

 חלוקת "מלגות" 5.2.1

המיזם ואשר הכנסות המיזם משמשות כאמור לסיוע לנזקקים בני העיר. במשך התקופה בת כשנתיים בה פעל 

 באופן ישיר לנזקקים, אם באמצעות מלגות ואם באמצעות תלושים, נבדקה על ידי הביקורת חולק על ידי המיזם

 . ₪ 80,000סכום של 

 המלגה הראשונה

( המוגדרים כחולים כרוניים )להלן: 0-5חולקה על ידי המיזם מלגה לילדים בגיל הרך ) 2015בחודש נובמבר 

 גה נועדה לסייע בכיסוי הוצאות רפואיות. "(. המלהמלגה הראשונה"

הקריטריונים להגשת הבקשה כללו דרישה כי המבקשים יהיו תושבי העיר, בעלי רף הכנסות משפחתיות שאינו 

לחודש )ברוטו( ושלהם ילד בגיל הרך שהוגדר כחולה במחלה כרונית )על פי הגדרת משרד  ₪ 9,898עולה על 

 הבריאות(.

לכל  ₪ 2,000נדחו. גובה המלגה נקבע לאחר בחינת הבקשות על סך של  3-התקבלו ו 15 בקשות, 18למלגה הוגשו 

 . ₪ 30,000בקשה שאושרה. סה"כ חולקו 

בועדה אשר בחנה את הבקשות ישבו מנהל האגף, חשבת האגף ונציג ציבור. בנוסף הצטרף כמשקיף עו"ד 

נה אשר אושר על ידי המחלקה כאמור הרכב ועדה זה תואם את המבמהלשכה המשפטית של העירייה. 

 ועדות המיזם(.  2.3המשפטית )ראה פרק 
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נציג הציבור הכין טבלה ידנית אשר בה פירט את שם המבקש, האם תושב העיר, גיל הילד, גובה ההכנסות, האם 

 מחלה כרונית, האם יש מגבלה פיזית, ומספר הנפשות במשפחה. בנוסף קבע נציג הציבור ניקוד לכל בקשה. 

 5להמלצותיו נתקבלו או נדחו הבקשות בועדה. שתיים מהבקשות נדחו כיוון שגיל הילד היה גבוה מ בהתאם

 שנים. ובקשה נוספת נדחתה משום שההכנסות עברו את רף ההכנסות שנקבע בקריטריונים. 

 נבדק ונמצא תקין 

הביקורת בדקה את כל מסמכי הבקשות שהוגשו למלגה הראשונה ונמצא כי כל הבקשות שהתקבלו אכן עמדו 

 בקריטריונים והבקשות שנדחו אכן חרגו מהקריטריונים. 

 ממצאי הביקורת:

( 0-5לא נמסר לעיון הביקורת פרוטוקול ישיבה המתעד את קבלת ההחלטה לחלק מלגה לילדים בגיל הרך ) .1

 המוגדרים כחולים כרוניים. 

 קביעת הסכום שיחולק וכנגזרת ממנו סכום המלגה נקבעה רק לאחר שנתקבלו הבקשות . .2

 תלושי מזון לחג:

למשפחות אשר הוגדרו כנזקקות על ידי האגף  ₪ 50,000חולקו מתוך כספי המיזם  2016בחג הפסח בחודש מרץ 

 לשירותים חברתיים. 

 נבדק ונמצא תקין 

 . 27.1.16ההחלטה על חלוקת תלושי החג התקבלה במסגרת ישיבת ועדת ההיגוי של הבית החברתי מיום 

 המלגה השנייה:

כאמור נציגי האגף, נציג ציבור התקיימה פגישה של ועדת ההיגוי של הבית החברתי אשר נכחו בה  27.1.16ביום 

 21-30אחד ונציגה מהמוסד לביטוח לאומי. בישיבה הוחלט על בחינה של היתכנות הצעת מלגה לצעירים בני 

 . בעלי נכות תקשורתית )חירשים, אילמים ועיוורים(

ילאים איש, הוחלט להרחיב את טווח הג 35לאחר שנערכה בדיקה ונמצא שמספר הפונים הפוטנציאלי עומד על 

 . 35עד  21ל

התכנסה ועדת המלגות הפעם כללה הועדה את  11.7.16ביום  .2016המלגה פורסמה לציבור במהלך חודש יוני 

לא שהיה אמור לשמש כמשקיף מנהל האגף, חשבת האגף ונציג הציבור בלבד כאשר נציג המחלקה המשפטית 

 הגיע. 

א עומדות בקריטריונים ובקשה אחת  שאינה עומדת כל 4כתקינות,  18בקשות שהוגשו, מצאה  23הועדה בדקה 

 בקריטריונים אולם הוחלט לאשרה מטעמים מיוחדים. 

 . ₪ 60,000לכל בקשה, כלומר סה"כ חולקו  ₪ 3,000עוד הוחלט להקצות סך של 

 נבדק ונמצא תקין 

 .27.1.16וי של הבית החברתי מיום ההחלטה על חלוקת המלגה התקבלה במסגרת ישיבת ועדת ההיג

 ממצאי הביקורת:

 קביעת הסכום שיחולק וכנגזרת ממנו סכום המלגה נקבעה רק לאחר שנתקבלו הבקשות .
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 הערת הביקורת:

הביקורת מבקשת לציין לחיוב את העובדה שעבודת ועדת המלגות מתנהלת באופן מסודר, תוך תיעוד מלא של 

 עבודת הועדה והכנת פרוטוקולים מסודרים ומנומקים להחלטות הועדה. 

הביקורת סבורה כי הפרקטיקה לפיה קביעת סכום החלוקה וגובה המלגות הפרטניות נעשית רק לאחר עם זאת, 

שנבחנו כל הבקשות, הינה פרקטיקה בעייתית מכמה מובנים. ראשית, מבקשי המלגות אינם יודעים מהו גובה 

קה זו נועדה, המלגה שהם מבקשים ואשר בגינה הם נדרשים לחשוף את מצבם הכספי/בריאותי. שנית, פרקטי

כפי שהוסבר לביקורת, למנוע מצב שבו יאלצו חברי הועדה לדחות בקשות אשר היו ראויות לזכות במלגה. כדי 

שלא יאלצו לדחות בקשות גם מחפשים מראש תחומים שבהם מספר הפונים לקבלת מלגה יהיה מצומצם 

 מלכתחילה.  

חלוקת הכספים, הינה תוצאה ישירה של העדר ל שונות, ובלתי עקביות הביקורת סבורה כי הבחירה במטרות

מטרות מוגדרות וברורות למיזם אשר היו מאפשרות להתוות את אופן השימוש בכספי המיזם בצורה עקבית 

 יותר. 

 המלצות:

 הביקורת ממליצה כי יוגדרו חברי ועדת המלגות ויוצאו כתבי מינוי מסודרים.  .1

 ואופן עבודתה יעוגנו בנוהל מסודר.עוד ממליצה הביקורת כי  תפקידי ועדת המלגות  .2

הביקורת ממליצה כי קביעת סכום הכסף המיועד לחלוקה וגובה המלגות הפרטניות ייקבעו על ידי ועדת  .3

 ההיגוי, טרם פרסום המלגות. 

 סלי מזון שיקומיים 5.2.2

כאמור, בהתאם להחלטתה של "ועדת התמיכות המשותפת" נקבע כי יחולקו סלי מזון שיקומיים במשך חודש 

למטופלים תושבי העיר המשתחררים מאשפוז ואשר נקבע על ידי עובדים סוציאליים בבית החולים כי יזדקקו 

 לסיוע בהזנה. 

 מחלקות הרווחה הרגילות.  ראוי לציין כי העירייה מספקת השתתפות לארוחות לקשישים באמצעות

 סי.אי.פי. מבוא חורון בע"מ" )להלן: "מבושלת"( –לצורך אספקת סלי המזון נבחרה עמותת "מבושלת 

 הזמנת סלי המזון נעשית על ידי חשבת האגף באמצעות שליחת טבלת אקסל המפרטת המנות הדרושות. 

מטופלים סלי מזון באמצעות ועדת התמיכות אשר עלותם הסתכמה בסך של  10קיבלו  2015במהלך שנת 

 ש"ח.  5,501.01

 ש"ח.  955.28קיבל מטופל אחד סל מזון בעלות כוללת של  2016במחצית הראשונה של שנת 

 פירוט החשבוניות בגין סלי המזון.  -'זנספח ראה ב

 שקיבלו סלי מזון, התקופה שבה קיבלו את סלי המזון והעלות הפרטנית. רשימת המטופלים  - 'חנספח ראה ב

 ממצאי הביקורת:

של המטופלים להם סופקו סלי המזון, כך לא ניתן החשבוניות המתקבלות מעמותת מבושלת אינן כוללת פירוט 

   לבצע מעקב שוטף אחר החיובים והתאמתם להזמנות.
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 הערת הביקורת:

בקיום מסלול אספקת מזון נוסף לזה הקיים בעירייה. המספר המועט של ההפניות על לדעת הביקורת אין צורך 

אספקת המנות מבוצעת לזמן קצר מעידים כי ניתן היה לטפל במקרים האמורים ידי בית החולים והעובדה ש

ם ואולי אף בצורה מיטבית יותר המאפשרת המשך טיפול וליווי של הנזקקים, באמצעות תהליכי עבודה מקובלי

 במחלקות הרווחה ולא באמצעות מיזם הבית החברתי. 

 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי תבוצע חשיבה מחודשת בכל הנוגע למתווה הקיים של חלוקת סלי המזון השיקומיים 

 במסגרת המיזם.

 כדאיות כלכלית  6
 יזמים, מנהלים בפני ברורה דרך להתוות מטרתו אשר ניהולי" על - מסמך" הינה( Business Plan) עסקית תוכנית

 מקצועית עסקית תוכנית בניית. הארוך לטווח והן הקצר לטווח הן, חדשה או קיימת עסקית לפעילות ומשקיעים

, בבטחה קדימה לפנות היכולת את מקנה היא, ובמקצועיות בחכמה, איתנים יסודות על שנבנה כבניין כמוה

 ולחברות חדשים למיזמים מיועדת עסקית תכנית. בעתיד לכישלון הסיכוי את ומצמצמת אכזבות מונעת

 מדידות, ברורות, ריאליות מטרות להצבת כלכלית וכן/עסקית היתכנות בחינת, הון גיוס לצרכי, קיימות

 בזמן.  ותחומות

י על אחת כמה וכמה סקים ומיזמים פרטיים אלא גם, ואולהצורך בהכנת תוכנית עסקית אינו נוגע רק לע

 מלכ"רים וגופים ציבוריים, שכן התוכנית מאפשרת לעשות שימוש מושכל באמצעיםלמיזמים של עמותות, 

גם  כמו. האפשרייםוכן בחינת מקורות המימון  הקיימים כדי למקסם את היכולת להשיג את מטרות המיזם

כאמור בשום שלב לא נערכה עבור מיזם הבית נדרשת כזאת. וומלצת במידה מקביעה מראש של רמת סיבסוד 

 החברתי תוכנית עסקית מסודרת ולא נקבעו עבורו מטרות ברורות. 

את הביקורת ערכה בחינה של כדאיות המיזם מבחינה כלכלית, תוך נסיון לשקף באופן המדויק ככל האפשר 

 . 2016ועד חודש מאי  2014של הכנסות והוצאות המיזם החל מראשית פעילותו בחודש מרץ תמונת המצב 

 להלן פירוט נתוני המיזם בפועל לפי שנים:

 מחודש מרץ ואילך 2014שנת 

 הוצאות הכנסות

 סכום פירוט סכום פירוט

 47,314 שכר רכז 6,150 רוזנקרנץ

 11,050  חשמל 68,505 חנות

הצטיידות     
 10,000 )אומדן(הקמה

 68,364 סה"כ 74,655 סה"כ

   6,291 י.סגירה
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 2015שנת 

 הוצאות הכנסות

 סכום פירוט סכום פירוט

     6,291 י.פתיחה

 125,500 שכר רכז 22,134 רוזנקרנץ

 11,944 חשמל 149,710 חנות

 22,756 מדפים ומתלים    

 30,000 מלגות     

 5,501 סלי מזון    

 4,852 הפעלת דוכנים    

 19,824 שקיות    

 220,377 סה"כ 178,135 סה"כ

   -42,242 י.סגירה

 עד מאי 2016שנת 

 הוצאות הכנסות

 סכום פירוט סכום פירוט

     -42,242 י.פתיחה

 62,585 שכר רכז 2,600 רוזנקרנץ

 7,956 חשמל 94,248 חנות

 955 סלי מזון 9,270 הפנינג פורים

 50,000 תלושים לחג 0   

 121,496 סה"כ 63,876 סה"כ

י.סגירה )מאי 
2016) 57,620-     

ראוי לציין כי צד ההכנסות מלא ומדוייק, בעוד שצד ההוצאות חסר שורה ארוכה של הוצאות אשר לא ניתן 

 :, כך גם לא ידוע האם לעירייה הייתה כוונה ורצון לסבסד פעילות המיזם היה לקבל לגביהן מידע

 למיזם לא ניתן תקציב ייעודי לצרכי קופה קטנה. המיזם מקבל ציוד ברמה חודשית ממנהלת  – קופה קטנה

אין תיעוד מסודר של הציוד אשר מועבר מתקציב הקופה הקטנה של היחידה להתנדבות היחידה להתנדבות. 

  לטובת המיזם.

 גף, מנהלת היחידה לא הועמסו גם הוצאות בגין שעות העבודה המושקעות במיזם על ידי מנהל הא - שכר

 להתנדבות וחשבת האגף. 

 למשל הוצאות יחסיות בגין ביטוחים.  – תקורה 

 לא הועמסו עלות פנקסי הקבלות, הקופה וכו' מכיוון שאף הם אינם מצוינים בהנהלת  – ציוד משרדי

 החשבונות. 

  עירוני שווה  לא הועמסה עלות השימוש במבנה, אף שעפ"י הנחיות מבקר המדינה כל שימוש בנכס –מבנה

ערך למתן תמיכה כספית. לא נבדקה העלות האלטרנטיבית שנבעה מפינוי המחסן אשר שימש את מחלקת 

 יה כמחסן הג"א והקמת מחסן חלופי.הביטחון של העירי
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 ממצאי הביקורת:

 מבדיקת הביקורת עולה כי נכון לשנתיים הראשונות לפעילותו, המיזם עדיין אינו רווחי. .1

 מבדיקת הביקורת עולה כי מבחינת שיקולים כלכליים נטו אין כדאיות כלכלית בהפעלתו של המיזם.   .2

לתושבי העיר נמצא כי מדובר  המיזם )מלגות או תלושים( מבחינת היקפי הסיוע הכספי אשר ניתנו באמצעות .3

  על פני מעל שנתיים של פעילות.  ₪אלף  86 -בסכומים נמוכים המסתכמים בכ

 יקורת: הערת הב

ראוי לציין כי רוב המיזמים והעסקים אינם בהכרח רווחיים בראשית פעילותם ונדרש פרק זמן מסויים לצורך 

הנקודה שבה יהיה כלכלי  –כיסוי ההשקעה הראשונית והוצאות ההקמה. המיזם עדיין לא הגיע לנקודת האיזון 

ת ברמת ההכנסות  החודשיות, הרי שעדיין יותר להפעיל אותו מלסגור אותו. למרות שהחנות מראה עלייה עקבי

. יתירה מזאת, כפי שניתן ללמוד מדוח הביקורת, ₪ 60,000-בגובה של כההוצאות הכוללות עלו על ההכנסות 

דרושה השקעה כספית וארגונית ניכרת על מנת שהמיזם יוכל לפעול בצורה מיטבית, כך שדומה שגם גידול נוסף 

 בשיעור דומה בהכנסות בשנים הקרובות אינו מבטיח הגעה לנקודת איזון. 

רתיות ונועד לסייע לאוכלוסיית העיר, לא ניתן לבחון רק מהיבטים של לביקורת כי מיזם שמטרותיו חבברור 

האם הפעלת המיזם עדיפה על מימון ישיר  לא ברורכדאיות כלכלית. אולם גם מבחינת התועלות לציבור הנזקק 

 .של מלגות

 :ההמלצ

ותכנון  הביקורת ממליצה כי ייעשה שימוש בנתונים הכספיים של פעילות המיזם עד כה לצורך בחינה 

גם הכנת תוכנית כלכלית רב שנתית אשר תקבע את  , כמומושכלים של מתווה הפעילות הרצוי להמשך הדרך

 . מתווה הפעילות
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  סיכום והמלצות 7
הביקורת רואה לנכון לציין הן את שיתוף הפעולה המלא שקיבלה מכל הגורמים במהלך הביקורת והן את 

 הנכונות והרצון להביא להצלחת מיזם הבית החברתי ולפעול לשיפורו. 

ראוי כי תערך בחינה מחודשת של מטרותיו,  ןהביקורת מאמינה כי אף שהמיזם פועל כבר למעלה משנתיים, עדיי

של פעילותו, כולל הכנת תוכנית מפורטת בדבר האופן בו צפוי המיזם להשיג מטרות אלו,  שגון מחדויבוצע אר

 באופן היעיל והנכון ביותר. 

כך למשל אם תבחר מטרה של הפעלת חנות יד שנייה שמטרתה לשרת את הציבור הרחב, הרי שראוי כי ייקבעו 

ו למיזם מטרות של חיזוק מערך שירותי הרווחה, . אם ייקבעורווחיותמדדי הצלחה מבוססי כדאיות כלכלית 

חיזוק מערך רווחה, השגת ראוי שייקבעו מדדים איכותיים יותר. יצויין עם זאת כי גם לצורך השגת מטרה של 

 לממן.  תידרשכדאיות כלכלית תסייע יותר מפעילות גירעונית, שהעירייה 

וגע לארגון מחדש של פעולות המיזם בהתאם לדעת הביקורת אחת הפעולות החשובות שראוי שייעשו בכל הנ

למתווה פעילות חדש ומונחה מטרה, תהייה בחינת אפשרויות מימון פעילות המיזם, בין באמצעות קבלת מימון 

ממשרד הרווחה לשכר העובדים ותקציבי פעולות, בין באמצעות הקצאת תקציבי עירייה ייעודיים ובין באמצעות 

 ות עצמי של המיזם. קבלת תרומות ו/או ייצור הכנס

ילות המיזם ייבחן מחדש שיוכו של המיזם ליחידה הביקורת ממליצה כי במסגרת הארגון מחדש של פע

להתנדבות, מקומו במסגרת האגף וקשרי הגומלין שלו עם מחלקות האגף השונות. הביקורת ממליצה כי הגדרות 

עובד סוציאלי אשר יידע לנווט ולכלכל את תפקידו של הרכז יותאמו למתווה החדש וכי המיזם ילווה על ידי 

ההחלטות לפי הצרכים השונים וכן בשל העובדה שבאמצעות המיזם ניתן יהיה לקבל אינפורמציה לגבי 

 אוכלוסיות במצוקה שלא היו מוכרות קודם לכן לגורמי הרווחה. 

שימת דגש על  הביקורת מאמינה כי יש לבחון התאמת המבנה הקיים לאופי הפעילות המבוצעת בו, תוך

התאמתו, בהתאם להמלצות הביקורת, לאוכלוסיות הנזקקות לשירותיו. לחילופין ותוך בחינת הכדאיות 

 הכלכלית ניתן לבחון העתקת הפעילות למבנה מתאים יותר. 

הביקורת ממליצה כי בכל הנוגע לבקרות המיושמות יוחל פיקוח הדוק יותר אחר פעילות המיזם ברמה יומיומית, 

 ן דגש ברור על ההיבטים הכספיים בהתנהלותו. תוך מת
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 נספחים 8
 כתבה מאתר ביחד –נספח א'

פתיחת "הבית החברתי" | הכול התחיל מהרצון 

 לעזור לתושבי העיר
2014, 26מרץ   

 "ביחד" סיעת חבר ,סופר אביהו מאת:

שסיימנו להשתמש בהם או שאנחנו מעמד הביניים קורס תחת הנטל, ומצד שני יש לכולנו כל כך הרבה דברים 

לא צריכים. בתור אב לארבעה ילדים, אני מכיר את התופעה כשהילדים קטנים, שכל שנה צריך לקנות נעליים 

 חדשות )כי הילד גדל(, או בגדים ובכלל. מי גומר היום את החודש?

לא צריך, ומחליף עם  ואז התחלנו ליזום בזארים של שוק קח תן בהם כל אחד יכול להביא את הדברים שהוא

 האחרים. לא לנזקקים. לנו, לאנשים שעובדים ולא גומרים את החודש.

 
 גוזרים את הסרט האדום: שר הרווחה, מר מאיר כהן, וראש העיר מר איציק ברוורמן

כשראינו כי טוב, החלטנו להרחיב את זה. חברנו לגב' דפנה ברוורמן, אשתו של ראש העיר ונשיאת ארגוני 

. דפנה צרפה את רשת המתנדבים של שעובדת איתה על פרויקטים שונים, יחד פנינו  בפתח תקוה םהמתנדבי

 החברתי" פתחנו את "הבית לאגף הרווחה שהתגייס לסיפור וגם אתי אסא, מנהלת יחידת ההתנדבות בעיר,

 קבוע. תן" -"קח שוק מעין שמהווה חברתית חנות של סוג – (10 השושנים )ברח'
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קח תןמעין שוק   

 
 פעילויות קהילתיות ללא תשלום

 
 אביהו סופר ומארק ליקבורניק, נציגי סיעת 'ביחד' במועצה

בחנות ניתן למצוא בגדים, רהיטים, כלי בית, נעליים ומוצרים איכותיים שימושיים אחרים במחירים סמליים 

 )ולא הרחב ושהציבור בוטיק( )כמו טוב תיראה שהחנות מאוד לנו חשוב היה. ש"ח )לכמה פריטים( 20-5של בין 

 ופעילות הרצאות, תשלום, ללא לילדים הפעלות גם תהיינה במקום וליהנות. להחליף, לבוא בנוח ירגיש הנזקק(

 .נרחבת קהילתית

 שלשום שר הרווחה, מר מאיר כהן, וראש העיר איציק ברוורמן, גזרו את הסרט.

 http://www.pt2013.co.il/YC01c :קישור מקוצר לדף

 

http://www.pt2013.co.il/YC01c
http://www.pt2013.co.il/blog/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-2013/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/%d7%91%d7%99%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d/%e2%80%8b%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%94%e2%80%8b/attachment/img_1874_brenera_017_1024_600/
http://www.pt2013.co.il/blog/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-2013/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/%d7%91%d7%99%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d/%e2%80%8b%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%94%e2%80%8b/attachment/img_1886_brenera_022_1024_600-2/
http://www.pt2013.co.il/blog/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-2013/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/%d7%91%d7%99%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d/%e2%80%8b%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%94%e2%80%8b/attachment/img_1895_brenera_026_1024_600/
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 התרומות המושלכות בכניסה: -נספח ב' 

 

 

 החצר האחורית: -נספח  ג' 
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 תמונת הרקע של פרופיל הבית החברתי -נספח ד' 

 

 

 צילום פנקסי הקבלות -נספח  ה' 
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 :)מכירת בדים( דוגמא לטופס החתמה –' ונספח 

 

 

 חשבוניות סל מזוןפירוט  -' ז נספח

 סכום תאריך
2.6.15 2,569.04 

22.6.15 481.68 
16.12.15 1,972.65 
31.12.15 477.64 

 5,501.01 2015סה"כ 
24.2.16 796.07 
8.3.16 159.21 
 955.28 2016סה"כ 
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 רשימת המטופלים שקיבלו סלי מזון -' חנספח 

תאריך  מס'
 הבקשה

 הערות עלות מתאריך

1 5.1.16    
2 6.12.15   5 
3 23.8.15   5 
4 3.8.15   5 
5 1.4.15   3 
6 25.3.15    
7 1.14.15    
8 1.4.15    
9 29.3.15    

 מזון לחיים 1596 23.2.15 23.2.15 10
 מזון לחיים 1596 23.2.15 23.2.15 11

 תגובות מבוקרים 9
 תכנון והקמת המיזם: -2סעיף 

 :לשירותים חברתיים האגףתגובת 

מצ"ב פרסומים עכשוויים של הבית החברתי עם מטרות הבית )כולל הפרסום הרשמי בתוכנית העבודה  :1 ממצא

 . להלן ד1-א1 תמונותשל האגף( ב

 א1
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 ב1

 

 ג1
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 ד 1

 

את הממצא האמור לפיו  מחזקותאשר צורפו לתגובת האגף רק עת הביקורת, תמונות לדהתייחסות הביקורת: 

  יש לקבוע מטרה אחת אחידה וברורה לפעילות המיזם.

 המיזם ולא ניתן היה לקבל תגובה. כי נערכה פנייה למנהל האגף הקודם שבזמנו הוקם  יצוין :4 ממצא

 תכנון ומטרות המיזם: 2.2סעיף 

 בפרויקט. והכרה מימון של ובחינה לביקור הרווחה למשרד בקשה הוגשה: 2המלצה 

 המבנה הארגוני: -3סעיף 

 תגובת האגף לשירותים חברתיים:

 העסקת הרכז: 3.2סעיף 

רכז הבית  של מין עברייני העסקת למניעת החוק לפי משטרה בעקבות הערת הביקורת הופק אישור :1ממצא 

 החברתי.

 תגובת מינהל משאבי אנוש:

 נוכחות ושכר: 3.2.2סעיף 

 עם יחד בסבב האגף של מינהלית בכוננות שמדובר הרווחה, עולה אגף מנהל מול בדיקה ולאחר הכוננות לגבי

 .עצמו לפרויקט שקשורה בכוננות מדובר אין, אחרים עובדים
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 תגובת האגף לשירותים חברתיים:

 ניהול החנות: 4.1סעיף 

 ". 2014מפניית האגף לאגף לוגיסטיקה נמסר כי "הבית החברתי מקבל שירותי ניקיון מאוגוסט  :7ממצא 

הביקורת תציין כי תמוה בעיניה שהמקום מקבל שירותי ניקיון אשר רכז הבית החברתי  התייחסות הביקורת:

ומנהלת  היחידה להתנדבות לא היו מודעים להם. מומלץ כי תבוצע לאלתר בדיקה האם בפועל ניתנים שירותי 

מתקבלים  ניקיון למבנה, מתי ועל ידי מי, על מנת לוודא כי העירייה אינה משלמת בגין שירותים אשר אינם

 בפועל. 

 הביקורת הערת לאור נרכש אשר  המשקל הגיעה :1המלצה

 נעשתה פנייה לקבלת הצעות מחיר להתקנת מצלמות. : 6המלצה 

 פעילויות מיוחדות: 4.2סעיף 

  .2017ההמלצה יושמה על ידי האגף במסגרת הכנת פעילות הפנינג פורים : 2המלצה 

 מבנה פיזי: 4.3סעיף 

 בעקבות הערת הביקורת הוצא אישור כבאות למבנה. : 3ממצא 

בעקבות הערת הביקורת פנה מנהל האגף לאגף רישוי עסקים בעירייה לברר האם נדרש רישוי עסק : 6ממצא 

 למיזם. תשובת מנהל מחלקת רישוי עסקים: 

 על עולה ינושא בשטח" שנייה יד וציוד מטבח כלי, הנעלה, ביגוד מכירת:"  של במכתבך המתוארת "הפעילות

 .עסק ברישיון נדרשת אינה ר"מ 800

 רישוי פריט לפי עסק ברישיון נדרשת" וארטיקים שתייה של מכירה דוכני:" של במכתבך המתוארת הפעילות

 .רוכלות" רישוי' מח – תכליתי רב לפיקוח האגף במסגרת רוכלות דוכני של

 קבלת תרומות: 4.4סעיף 

  לרכב ייעודי עבור מנהלה של האגף.הוגשה בקשה ואושרה הקצאה : 1ממצא 

 הנתונים הכספיים: - 5סעיף 

 תגובת האגף לשירותים חברתיים:

 הטיפול בכספי הפדיון: 5.1.1סעיף 

 .  15.1.17נרכשה קופה רושמת והותקנה החל מיום  :2ממצא 

 במשרד המבקרת התקבלה תלונה לפיה לא נמסרו קבלות מהקופה הרושמת. כאשרהתייחסות הביקורת: 

וצוין על גביה מספר עוסק מורשה. מבדיקת  2016נמסרה קבלה התאריך על גביה היה שגוי והתייחס לשנת 

הביקורת נמצא כי המספר הוא ח.פ של העירייה והיא מעירה כי ראוי שנוסח הקבלה יעודכן. התאריך המופיע 

 על גבי הקבלות תוקן. 

 . הופסק השימוש בפנקסים :3 ממצא

  לאור הערת הביקורת מבוצע. : 2המלצה 

 חלוקת מלגות: 5.2.1סעיף 

 )ועדת מלגות(. ההיגוי ועדת לחברי מינוי כתבי הוצאו: 1המלצה 

 סלי מזון שיקומיים: 5.2.2סעיף 

  : לא נהוג לכתוב שמות פונים על חשבוניות של ספקים, הפירוט נמצא אצל החשבת. 1ממצא 
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השירות הפסיכולוגי 

 החינוכי
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 :דין וחשבון על ביקורת שנערכה בנושא

 השירות הפסיכולוגי החינוכי

 

 כללי 1
 

פסיכולוגי לתושבי העיר,  שירות מספק פתח תקווה עיריית "( שלשפ"ח)להלן: " הפסיכולוגי החינוכי  השירות

 גיל עד מלווים מיוחד לחינוך ספר בבתי הלומדים המיוחד החינוך תלמידי .התיכון לסיום ועד הרך מהגיל החל

 .המיוחד החינוך חוק פי על, 21

"( חוזר מנכ"ל)להלן: "בנושא "מתווה השירות הפסיכולוגי החינוכי"  3.7-61חוזר מנכ"ל משרד החינוך מס' 

 התלמידים כלל של הנפשית בריאותם ואת רווחתם את לקדם הוא הפסיכולוגי השירות של ייעודוקובע כי 

השירות מיועד לתלמידים במסגרות החינוך השונות בעיר, להורים ולמשפחות, לאנשי החינוך  .החינוך במערכת

כמו כן  העובדים במערכת החינוך ולקובעי המדיניות בתחומים של טובת הילד ושל קידום בריאותו הנפשית.

תפתחותיות ופיזיות של ילדים ובני נוער, מטפלים הפסיכולוגים בסוגיות התפתחותיות נורמטיביות, בלקויות ה

במצבי לחץ בקרב תלמידים, הורים וקהילה, בקשיי למידה ובקשיי תפיסה וחשיבה אצל תלמידים ובקשיים 

 רגשיים, התנהגותיים וחברתיים של תלמידים.

ואת הצוות  כוללות אוכלוסיות היעד של הפסיכולוג החינוכי, מלבד התלמיד, גם את הוריוכך גם על פי המתווה, 

החינוכי. הטיפול המוצע יכול להינתן לפרט עצמו, למשפחה, להנהלה, למורה או לקבוצת מורים, למטפלים 

זמנית לכולם או לחלק מהם. השירות מסייע לקובעי המדיניות בדרגים השונים -השונים ולעתים קרובות בו

ם החינוכיים מדריכים את הצוותים לקבל החלטות המכוונות לטיפול בילד ובבריאותו הנפשית. הפסיכולוגי

 החינוכיים בנושאים הרלוונטיים ומקיימים השתלמויות.

 משתתף החינוך משרד כאשר, המקומית הרשות השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים אמורים להינתן על ידי

 והשתלמויותיהם הדרכתם הוצאות במימון וכן, העירייה עובדי הפסיכולוגים של משכרם 68% במימון

 . המקצועיות

להלן: ) החינוך במשרד ייעוצי-הפסיכולוגי השירות ידי על נקבעו המקומיות ברשויות ח"השפ להפעלת ההנחיות

 בנושא לדוגמה, הבריאות משרד של מקצועיות הנחיות קיימות כן כמו.  ל"המנכ חוזר באמצעות( "י"שפ"

 .מטופלים רשומות

פסיכולוגים בדרגות התמחות שונות  70 -במינהל החינוך בעירייה ומעסיק כ כאגףח בפתח תקווה פועל השפ"

אלף  59 -ולכ בעיר בתי ספר 88-גני ילדים וכ 376-ובאחוזי משרה שונים, אשר מספקים מענה פסיכולוגי לכ 

  .תלמידים

ם המוקצים מהתקני 3בפתח תקווה ישנו שפ"ח ייעודי לבתי הספר התורניים אשר אינו כפוף לאגף ואשר מקבל 

 לעיר על ידי משרד החינוך. הביקורת לא בדקה את פעילות השפ"ח התורני. 

הרחבת השירותים "( אשר מהווה שפ"מבנוסף מופעל על ידי השפ"ח שירות פסיכולוגי משלים )להלן: "

 , בדרך כלל על ידי מוסדות החינוך או ההורים. הפסיכולוגיים במימון נוסף
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 .2005יכולוגי בפתח תקווה נערכה בשנת הביקורת הקודמת בשירות הפס

 מטרות הביקורת

 .2015-2016הביקורת בחנה את פעילות השירות הפסיכולוגי החינוכי בשנים 

בשל צנעת הפרט וכללי הסודיות החלים על עבודתם של הפסיכולוגים, הביקורת לא עסקה בנושאים 

 הביקורת התמקדה בנושאים הבאים:המקצועיים, ולא נבדקו תיקים אישיים ורשומות מטופלים. 

 ,מטרות ויעדי השירות הפסיכולוגי החינוכי 

 ,כוח האדם, התקינה והמבנה הארגוני 

 היקפי הפעילות ומתן השירות ללקוחות, 

 וניים בעבודת השפ"ח,מאפיינים ארג 

 .תקציב ההוצאות, ההכנסות וגביית הכספים 

הרב שהוענקו לה ממנהלת וצוות השירות הביקורת מציינת בהערכה רבה את שיתוף הפעולה והסיוע 

 .הפסיכולוגי

 מתודולוגיה

 הביקורת קיימה פגישות עם הגורמים הבאים:

 מנהלת השפ"ח; 

 הלת השפ"ח ומנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים;נסגנית מ 

 ;פסיכולוגית, רכזת השפ"מ 

  ,וחירום; מחשוב רכזפסיכולוג 

 ;פסיכולוגית, רכזת הדרכה 

 שפ"חמזכירה ,; 

 מנהל חינוך, חשבת; 

  נוכחות, מנהל החינוך;רפרנטית 

  בנוסף קיבלה הביקורת לעיונה, טפסים וקבצים.

 הבסיס הנורמטיבי

 .חוזרי מנכ"ל משרד החינוך 

 .הנחיות מקצועיות של השירות הפסיכולוגי הייעודי )שפ"י( במשרד החינוך 

  ,2004קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל. 

  והתקנות מכוחו.  1977 –חוק הפסיכולוגים התשל"ז 

  1988-חוק חינוך מיוחד התשמ"ח. 

  1981-חוק הגנת הפרטיות התשמ"א. 

  1996-התשנ"ו חוק זכויות החולה 
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 ותקנים מבנה ארגוני 2

 להלן תרשים המבנה הארגוני של שפ"ח פתח תקווה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *חלק מהפסיכולוגים עובדים ביותר ממחלקה אחת.

 מנהלת מחלקת יסודיים היא גם סגנית מנהלת האגף.**

 מנהלת מדור השמה אינה פסיכולוגית,***

 ריכוז תחום מקצועי נעשה על ידי הפסיכולוגים בנוסף לעבודתם במחלקות השונות. ****

 שעל, חים"לשפ פסיכולוגים תקני להקצאת כללים החינוך משרד קבע 3.7-61' מס החינוך משרד ל"מנכ בחוזר

באותה כלומר את מספר הפסיכולוגים המינימאלי אשר ראוי כי יועסקו " הרצוי התקן" את לחשב ניתן פיהם

 מספר לבין בפועל לפסיכולוגים שהוקצו התקנים מספר שבין היחס על אשר מלמד" הכיסוי אחוז" רשות וכן ואת

 .  החינוך משרד שקבע הקריטריונים פי על הרצוי התקנים

 לפני נקבע המפתח כי נרשם ל"המנכ בחוזרי. שנה 20-כ לפני התקינה מפתח את קבע ראוי לציין כי משרד החינוך

 יותר נרחבים שירותים לתת נדרשו הם הזמן ועם, הפסיכולוגים תפקידי בהגדרת תמורות חלו ומאז, רבות שנים

 .חדשים בתחומים

 קבוצת גיל/אוכלוסייה
מספר 

ילדים נדרש 
 לכל תקן

 מס' ילדים
2016 

 תקן רצוי
2016 

 35.306 17,653 500 ( וכיתות א'.6-3ילדים בגיל הגן ) 
 37.515 37,515 1000 י"ב. –תלמידים בכיתות ב'

 7.41 2,223 300 תלמידים בחינוך המיוחד.
 80.23 57,391  סה"כ

 מנהלת השפ"ח

 מזכירות

 עובדות 3

מחלקת גני  

 ילדים

מחלקת  

 יסודיים

מחלקת על  

 יסודי 

מחלקת  

 חינוך מיוחד

רכזת 

הכשרה  

 מנהלת מחלקה

 פסיכולוגים 21

+מנהלת מדור  

 **השמה*

 מנהלת מחלקה

22 

 *פסיכולוגים

 

מנהלת  

 מחלקה

 פסיכולוגים 15

 

מנהלת  

 **מחלקה

 פסיכולוגים 27

 

גני   376

 ילדים

בתי   36

 ספר  

 חט"ב 18

14  
 תיכונים

 בתי ספר 9

 גנים 33

תחומים   ירכז

 מקצועיים****
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 התקן, "18.1.15-ב חושבאשר  החינוך משרד של" ח"שפ יחידות פרטי דוח"ב המופיעים, החינוך משרד נתוני לפי

בעוד שהתקן הקבוע, כלומר התקן אותו מקצה שפ"י לשפ"ח  80.23הינו  2016לשנת  בפתח תקווה ח"לשפ" הרצוי

 מהתקן הרצוי.  53%. תקינה המהווה אחוז כיסוי של 42.5פתח תקווה בפועל עומד על 

כלומר  מתקני משרד החינוך מוקצים לשפ"ח התורני המטפל בבתי הספר והגנים של ש"ס בעיר. 3ראוי לציין כי 

  . תקנים 39.5בפועל מוקצים לשפ"ח 

תקני  48.5כך שבפועל יש לשפ"ח  מלא, תקנים לפסיכולוגים במימון עירוני 9בנוסף מקצה עיריית פתח תקווה 

 כיסוי.  60%פסיכולוגים המהווים 

נמצא כי השפ"ח מתוקצב בחסר מהותי מול משרד  2005ראוי לציין כי גם בביקורת הקודמת שנערכה בשנת 

החינוך, ואף שמספר התקנים כמעט והוכפל מאז, הרי שגם מספר התלמידים בעיר הוכפל ושיעור הכיסוי הנמוך 

 נותר. 

משרד החינוך לבתי ספר  מבדיקת הביקורת במערכת מית"ר של משרד החינוך המספקת מידע על תקציבי

תקנים בינואר  42.2-ל 2015תקנים בחודש ינואר  34.7עולה כי מספר התקנים שהוקצו לשפ"ח גדל מורשויות 

תקנים  0.3גידול של  חל 2016, אולם בין ינואר לדצמבר 2015תקנים במהלך שנת  7.5כלומר גידול של  2016

 . בלבד

 ממצאי הביקורת:

ידי משרד החינוך בהתאם לרמת התקינה הנדרשת ואף מתחת לרמת התקינה השפ"ח אינו מתוקצב על 

כמעט ולא התווספו תקנים לשפ"ח למרות שאוכלוסיית העיר גדלה ועימה מספר  2016הממוצעת. בשנת 

 התלמידים ומספר מוסדות החינוך להם נדרש השפ"ח לספק שירות.
 

 המלצות:

באופן נחוש מול משרד החינוך להגדלת מספר התקנים  ימשיך לפעולמנהל החינוך  הביקורת ממליצה כי .1

המוקצים לעיר. במידה ולא ניתן מענה מספק לפניות המנהל יש להעביר הטיפול לרמת מנכ"ל וראש העיר, 

 מול משרד החינוך. 

אחוז התקינה הנמוך ביותר בשפ"ח פתח תקווה מהווה פגיעה חמורה בהיקף השירות הניתן לתושבים,  .2

קת הביקורת עולה כי ישנן ערים אחרות במרכז הארץ )בעלות דירוג סוציואקונומי גבוה מבדייצויין כי 

. יצויין עוד, כי מבדיקת 70%יותר(  אשר שיעור התקינה המתוקצב על ידי משרד החינוך עומד בהן על מעל 

י כיסו 100%הביקורת נמצא כי ברשויות האמורות הייתה השלמה של תקנים על ידי הרשות לשיעור של 

 ואף יותר.

 תגובת השפ"ח:

עוד ניתן להוסיף כי ברשות היתה התלבטות האם להשאיר את  מסכימים עם ממצאי הביקורת והמלצותיה.

התקנים הרשותיים הקיימים או גם אותם להוריד. לאחר מאמצים רבים של מנהל המינהל סוכם להשאיר אותם 

 עד שנגיע לממוצע התקינה המחוזי.
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 פסיכולוגים באחוזי משרה משתנים לפי הפירוט הבא: 70-כאת התקנים מאיישים בפועל 

אחוז 
 משרה

מס' 
 פסיכולוגים

50% 21 
75% 36 

100% 11 
 68 סה"כ

   הערת הביקורת:

ומעלה  50%בניגוד לשפ"חים ברשויות אחרות כל הפסיכולוגים בשפ"ח פתח תקווה מועסקים בהיקפי משרה של 

מתכונת העסקה זו אינה המתכונת וחלקם אפילו במשרה מלאה.   משרה 75%-מועסקים בכאשר רובם 

. 50%- 25%המקובלת ברוב השפ"חים בארץ, בהם מאפשרים לפסיכולוגים לעבוד גם באחוזי משרה הנעים בין 

ת לפחות הינה מדיניות ראויה התורמ 50%הביקורת תציין כי לדעתה מדיניות זו של העסקה בהיקף משרה של 

ואף לשיעור תחלופה  והשירותים הניתנים על ידו למוסדות החינוך ולתלמידים בעיר לשמירה על יציבות השפ"ח

 של הפסיכולוגים. נמוך יותר 

 תקציב 3

 :2016 – 2014ח בשנים "להלן נתוני תקציב השפ

  

2014 2015 2016 

 ביצוע ביצוע ביצוע

 10,468,017 8,685,116 7,951,184 הוצאות שכר

 1,169,260 1,445,268 1,473,672 העמסות תקציביות 

 276,940 376,884 287,145 הוצאות תפעול

 11,914,217 10,507,268 9,712,001 סה"כ הוצאות

 374,978 336,836 298,747 שירות משליםהכנסות 

 6,636,816 5,375,064 4,944,053 משרד החינוך הכנסות

 7,011,794 5,718,758 5,242,800 סה"כ הכנסות

 4,902,423 4,788,510 4,469,201 הפרש

 

 ממצאי הביקורת:

, שכן בפועל כמעט ואינו מנהל תקציב הוצאות על פי הנמסר לביקורת השפ"ח אינו מכין הצעת תקציב שנתית

עוד נמצא . מנוהלות על ידי השפ"ח עצמוההוצאות ממעט רוב הוצאות התפעול הן העמסות תקציביות, כאשר 

כי השפ"ח אינו מנצל את מלוא תקציבי ההוצאות העומדים לרשותו ואשר יכלו לשמש להצטיידות בציוד משרדי, 

 ערכות אבחון, ספרים וכן לצורך הדרכות. 
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 :המלצה

הצעת תקציב בהתאם לתוכנית העבודה  מנהלת השפ"ח תכיןבראשית כל שנת תקציב הביקורת ממליצה כי 

 .השנתית ובהתאם לצרכי השפ"ח המשתנים, כולל אופן ניצול התקציבים והבקרה אחר ניצולם במהלך השנה

 ח:"תגובת השפ

בכל שנה, לקראת תום שנת התקציב, מוגשות הצעות מחיר בהתאם לצרכי השפ"ח וליתרות התקציב, חלקן 

 ביורוקרטיים של הזמנות עבודה וחתימות שנמשכים מעבר לסוף שנת התקציב.אינן ממומשות בגלל תהליכים 

אחת הדוגמאות הקשות לכך היא נסיון של השפ"ח להכניס את כלי המוקסו )אבחון ממוחשב לקשב וריכוז, 

 שעד היום, לאור תהליכים ביורוקרטיים לא נכנס וחסר כמענה לתושבים(

בקשות בתחילת שנת הכספים, ולא בתחילת שנת הלימודים, ואנו השפ"ח, כלקח, יגיש את הזמנות העבודה וה

 מקוים שהמערכת העירונית תתייעל בקצב מימוש הבקשות. 

 פרויקטים 4

השרות הפסיכולוגי הייעודי במשרד החינוך מאפשר לשפ"חים להגיש בקשות לקבלת מימון ייעודי לפרוייקטים 

השפ"ח.  מתווה עקרונות פי על ח"השפ ידי על הניתנים בשירותים נכללים שאינם פעולות/לשרות בנוגע

 לכלול: יכולים הפרויקטים

 מחנכים, מורים, מנהלים, תלמידים עם, מפגשים מספר של ברצף המתקיימת סדנאית-קבוצתית עבודה ,

 של העבודה לשעות מחוץ המתבצעת, פורמאלי הלא ובחינוך המיוחד בחינוך, הרגיל בחינוך, וקהילה הורים

 .ח"בשפ הפסיכולוג

 ח"השפ לעבודת הערכה של מודלים פיתוח. 

 במסגרת תחום/נושא לקדם שמיועד פרויקט) י"ולשפ אחרות לתחנות דגם להוות שעשוי ייחודי פרויקט 

 (.י"שפ מדיניות

 לאחוז בהתאם יינתן האישור -'א ברמה שירות מקבלות אינן אשר למערכות הפסיכולוגי השירות הרחבת 

 .ברשות הפסיכולוגי השירות של הכיסוי

 קשיים המראים רך בגיל לילדים להורים תוכנית הינה קשר ותקווה( תומכת )הורות  -ת"התקשרו תוכנית 

 .עצמי בויסות

שפ"ח פתח תקווה אינו לוקח בשנים האחרונות חלק בפרוייקטים של שפ"י אולם משתתף זו השנה השלישית 

, "(התוכנית הלאומית)להלן: " הלאומית לילדים ולנוער בסיכוןמעלות של התוכנית   360בפרוייקט הממשלתי 

 במשפחתם אותם המסכנים במצבים החיים ובמצוקה ונוער הילדים היקף את לצמצם מכוונתתוכנית אשר 

 .ובסביבתם

, אותן מממן משרד "שעות הדרכהל שפ"י מבוצע באמצעות תשלום "התשלום בגין פרוייקטים שראוי לציין כי 

 . ₪ 350-ואן בתעריף שעתי של כהחינוך במל

 ממצאי הביקורת:

על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהלת השפ"ח בשנים האחרונות בחר השפ"ח שלא לקחת חלק בפרוייקטים של 

 . שפ"י בשל הבירוקרטיה הרבה הכרוכה בהם
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מסויימים במימונו של הביקורת ממליצה כי בהינתן שיעור התקינה הנמוך, היה ראוי לבחון האם פרוייקטים 

שפ"י היו יכולים לסייע לשפ"ח במתן שירותים נרחבים ומלאים יותר. מצופה כי השפ"ח יתגבר על "הקשיים 

הבירוקרטיים" הכרוכים בהפעלת הפרוייקטים הממומנים על ידי משרד החינוך על מנת להרחיב ולשפר את 

ל בהחלטה האם להפעיל תוכניות היכולות לסייע השירות הניתן לתושב. וכי קושי בירוקרטי אינו מהווה שיקו

 במתן שירותים מלא יותר.

 תגובת השפ"ח:

 הביקורת ציינה את הפעילויות שניתן היה לבצע במסגרת מימון של פרוייקט שפ"י.

 חשוב לציין שפעילויות אלה מתבצעות ע"י השפ"ח במסגרת התקינה או במימון אגפי.

 (.30%ריה להשלים את המימון )שפ"י מממן חלקית פרוייקטים, על העי

אנחנו יכולים להנות מאוד מהמשאב, אך התנסינו בו בעבר, והמחירים הביורוקרטיים שהמערכת צריכה לשלם 

 גדולים עלינו.

אנחנו זקוקים למנגנון ביורוקרטי פנימי שיוכל לטפל באדמיניסטרציות הנדרשות. כח האדם האדמיניסטרטיבי 

 כות שמאפשרת התמודדות עם משימות מסוג זה.הקיים בשירות היום אינו באי

 תוכנית עבודה 5

, כיצד תעשה הארגונית היחידה מהאשר מגדיר  ובמשאבים בזמן תחום, מפורט מתווה שנתית היא עבודה תכנית

  יבוצע, על ידי מי, מתי ובאילו משאבים. בנוסף קובעת התוכנית השנתית מהן התוצאות הרצויות מהעשייה.

כאמור, השפ"ח מספק מענה פסיכולוגי לכל מוסדות החינוך בעיר, הן במישור הפעילות השוטפת והן 

בהתערבויות בחירום. תוכנית עבודה שנתית של השפ"ח אמורה לקבוע את חלוקת המשאבים העומדים לרשות 

אפשרית לכמה השפ"ח במהלך השנה,  באופן אשר ימקסם את יעילותו ויספק את רמת השירות הגבוהה ביותר ה

 שיותר מסגרות חינוך ותלמידים בעיר. 

 חוזר המנכ"ל קובע כי:

קראת פתיחתה של שנת לימודים יערוך מנהל השפ"ח מיפוי צרכים רשותי/יישובי מתוך ראיית צורכי "ל

הרשות/היישוב וצורכי המסגרות החינוכיות ולאור התקציב העומד לרשותו. כמו כן יגבש המנהל תכנית 

ית, הכוללת הקצאת שירותים לרשות/ליישוב )השתתפות בוועדות היגוי ובדיוני מדיניות עבודה יישוב

חינוכי למסגרות החינוך על פי רמות השירות, -והתערבויות ברמת הקהילה וכו'( והקצאת שירות פסיכולוגי

מחוזי. ב להלן, בתיאום ובשיתוף עם מנהל אגף החינוך. התכנית תוגש לאישור הפסיכולוג ה-4.4-כמפורט ב

 "במקרה של חילוקי דעות יכריע הפסיכולוג המחוזי.

"( שבמשרד החינוך אחראי, בין היתר, לפיתוח מומחיות מקצועית שפ"יהשירות הפסיכולוגי ייעוצי )להלן: "

בקרב פסיכולוגים ויועצים. באתר האינטרנט של שפ"י פורסם "מדריך להכנת תוכנית עבודה שנתית", שנכתב 

כ"סיכום לתהליך עבודה שנערך עם מנהלי השרותים הפסיכולוגיים במחוז מרכז". המדריך נועד לסייע 

 ". שפ"חיםת תוכניות עבודה של "להטמעת תהליך כתיב



336 
 

על פי המדריך, "תכנית העבודה השנתית הינה כלי ניהולי שנועד לתכנן את כל הפעולות הדרושות למימוש מוצלח 

של יעדי הארגון במהלך שנת העבודה. שירות פסיכולוגי צריך לפעול לפי תכנית עבודה כדי שיוכל להקצות את 

ה( בצורה יעילה ואפקטיבית מול הצרכים של היישוב, כדי משאבי השירות המצומצמים )שעות עבוד

שהפסיכולוגים והמסגרות בהם הם פועלים ידעו מה צריך לעשות, מתי, עם מי, מי אחראי ואיך; התכנית מהווה 

חלטה בדבר הוצרת שפה משותפת...כדי לממש את היחסות לביצוע ובקרה של כל המשתתפים בה ויינקודת הת

 ב השירות לפעול בהתאם לתכנית עבודה שנתית". מתן סל שירותים, חיי

על פי המדריך, יש לבנות את התכנית על פי מרכיבי התכנית, לכל יעד בנפרד: הפעולות הנדרשות להשגת היעד, 

לפי תוצאה נספרת/מסוכמת של כל פעולה, לוח זמנים להתחלה וסיום,  –ית היעד, ההישג הנדרש יאוכלוס

כדי לבחון עמידה ביעדים ת ותקציב לביצוע. מדי תקופה שתקבע יש לבצע בקרה אחראי ושותפים, משאבים, שעו

 אם הושג מה שתוכנן לביצוע בכמות, במועד, במשאבים ובאיכות הנדרשים.וה

כתוצאה מאחוזי הכיסוי הנמוכים במשך שנים פיתח שפ"ח פתח תקווה מדיניות עבודה לפיה עיקר המענה ניתן 

ובמתן כלים להתמודדות ולטיפול ברמה הבית ספרית, וכן  חינוכי בבתי הספרבצוות המקצועי התוך התמקדות 

 . או להורים ופחות במענה פרטני לתלמידים לתלמידים בטיפולים קבוצתיים

שיטה לפיה כל קבוצת מוסדות חינוך נקראת  –השיטה כפי שהיא מכונה על ידי השפ"ח היא שיטת האשכולות 

שבועיים "אשכול" והיא מלווה על ידי קבוצת פסיכולוגים שבראשם יש ראש אשכול, ואשר נפגשים אחת ל

לכל מוסד חינוכי מוקצה  . כאשר המטרה היא בעיקרה הכוונת הצוות הפסיכולוגי בעבודתו לישיבת עבודה

במסגרת חוזר המנכ"ל . ואשר אמונים על מתן השירותים למוסד לוכרפרנט ש יםהמשמשאחד או יותר פסיכולוג 

 נקבע כי:

בהתאמה, לקראת תחילת שנת לימודים יערוך הפסיכולוג מיפוי צרכים בכל מסגרת חינוכית )בי"ס/גן( שהוא 

נותן לה שירות, בשיתוף עם מנהל המסגרת, ותגובש תכנית עבודה לפי רמת השירות )כפי שתפורט בהמשך( 

 השעות למסגרת החינוכית. התכנית תוגש למנהל השפ"ח. והקצאת

 ממצאי הביקורת:

תוכנית העבודה השנתית של השפ"ח המוגשת לשפ"י אינה כוללת יעדים ומטרות מדידים, ואינה כוללת  .1

כפי שיובהר בהמשך הדוח, הנתונים המוצגים בתוכנית העבודה השנתית המוגשת  לוחות זמנים לביצוע. 

 לשפ"י אינם בהכרח נכונים בשל העדר תיעוד מסודר. 

 השפ"ח כלל אינו מגיש תוכנית עבודה מסודרת מקושרת תקציב לעירייה.  .2

השונות. רק אין תוכניות עבודה מפורטות הנגזרות מתוכנית העבודה השנתית של השפ"ח עבור המחלקות  .3

בעקבות בקשת הביקורת הוכן על ידי כל אחד מראשי האשכולות במחלקת בתי ספר יסודיים מסמך המפרט 

בקצרה את פעילות האשכול עד כה ומטרותיו. יצויין כי גם כאן רוב היעדים הם כלליים מאוד: "היכרות עם 

'. לא מוגדרים יעדים לא ברמת ביה"ס", "עבודה מערכתית", "תהליכי איתור", "פגישות עם מחנכים" וכו

 . לביצועם לוחות זמניםעמידה בולא ברמת  בהשגתם האפשרות למדוד הצלחה

מדיווחים שהוכנו לבקשת הביקורת על פעילות הפסיכולוגים באשכולות בתי הספר היסודיים, עולה כי  .4

עם המוסד  כמחצית השנה לאחר שהחלו בעבודה מול מוסדות החינוך עדיין מוגדרת כמטרה "היכרות"

 החינוכי ועולה צורך דחוף בהגדרת יעדים ומטרות אופרטיביים. 

גשות על ידי המו למרות בקשת הביקורת לא נמסרו לה תוכניות עבודה פרטניות למוסדות החינוך .5

 הפסיכולוגים.
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חינוכי( )מחלקה, אשכול, מוסד תוכניות העבודה השנתיות בכל אחת מהרמות הארגוניות  הביקורת ממליצה כי

 ניתן ס"ביה עם היכרות של יעד כך למשל .באופן אשר יאפשר עריכת בקרה ומעקב נאותים אחר יישומן יוכנו

 בזמן ולתחום'(  וכו שכבה רכזות עם, הספר בית מנהל עם פגישה קיום כגון) לביצוע פעולות בשורת להגדיר

 באופן ייקבעו כי ורצוי ניתן" איתור תהליכי" כגון מטרות גם(. הלימודים לשנת הראשון בחודש למשל)

 עם לחודש אחת שיחות יקויימו איתור כפעולת כי לקבוע ניתן למשל. השגתם אחר ומעקב בקרה המאפשר

 במהלך ייתקיימו זה מסוג פעולות כי לקבוע כמובן ניתן(. וכדומה לתלמידים שאלונים יועברו, הכיתות מחנכי

להן מתוך שעות העבודה  המוקדש השעות היקף תחימת באמצעות להגדירן יש אז גם אולם, כולה השנה

 . המוקצות לכל מוסד

 תגובת השפ"ח:

 מסכימים עם מהות הביקורת, מספר הערות:

 המדדים הנדרשים בתכנית העבודה נקבעים ע"י הפסיכולוגית המחוזית. .1

 העדר תיעוד מסודר נובע ממחסור בכלים שהשפ"ח מבקש מזה שנתיים. .2

 פסיכולוגית ניתן לתת הערכות זמן להתערבויות פסיכולוגיות, לא תמיד ניתן לכמת במדוייק.בעבודה  .3

 נהלים 6

, אחידה עבודה ליצירת נורמת פעילות ביצוע דרכי או/ו העבודה שיטת תיעוד הינה נהלים כתיבת מטרת

 לכלל תמשותפ שפה יוצרים הנהלים. אחריות וסמכות הגדרת לרבות, ופיקוח אכיפה, הדרכה המאפשרת

 .העבודה את שגרת ומתארים והעובדים המנהלים

לביקורת נמסרה מצגת אשר הועברה לעובדי השפ"ח ואשר מתארת שורה של נהלי עבודה אשר נמצאים בשלבי 

 הכנה:

 ;נהלי שפ"מ .1

 ;נהלים לעבודה במימון .2

 ;ניהול רשומות פסיכולוגיות .3

 ;קוד לבוש .4

 ;ניהול תיקי קרטון .5

 ממצאי הביקורת:

ואת תהליכי  המסדירים את פעילותו השוטפת כתוביםהשפ"ח מתנהל ללא נהלי עבודה  ,הביקורתנכון למועד 

, מעבר , גם כאשר תהליכי העבודה מגובשים ומלווים בטפסים מסודריםבהיבטים ארגונים מינהליים העבודה

 . לחוקים ולהנחיות של משרד החינוך ומשרד הבריאות
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 המלצות:

 :היתר בין, יסדירו אשר מפורטים נהלים לעריכת לפעולהביקורת ממליצה  .1

  למשל הגדרת תהליך היכרות של פסיכולוג עם מוסד חינוכי  –את תהליכי העבודה במסגרות החינוכיות

חדש, מהן הפעולות שעל הפסיכולוג לבצע, כמה שעות יש להקדיש לתהליך ההיכרות והכנת תוכנית 

 הל המוסד, יועצת, רכזי שכבה וכו'(.  העבודה השנתית, עם מי עליו להיפגש )למשל מנ

 על הבקרה אופן ואת ח"השפ של הבסיסי הסל במסגרת עבודתם על הפסיכולוגים של הדיווח אופן את 

 .כאמור דיווחיהם

 העבודה לשעות מעבר) המשלימים השירותים במסגרת שיתבצעו העבודות של והביצוע האישור אופן את 

 .עליהן והבקרה הדיווח ואת( הרגילות

 .תהליכי גביית התשלומים בגין פעילויות השפ"מ 

  .'תהליכי העבודה במערכת משפח"ה, חובת הרישום התיעוד והסריקה של מסמכים לתיקי המטופלים וכו 

  .תהליכי הדרכה משוב והערכה בשפ"ח 

  .תהליך התערבות בחירום הן במישור המערכתי והן במישור הפרטני 

  .תהליכי עבודה בשעת חירום 

ת ממליצה כי הנהלים האמורים ילוו בטפסים מסודרים אשר יסייעו בהסדרת ובהאחדת תהליכי הביקור .2

 העבודה. 

 תגובת השפ"ח:

 .הפסיכולוגים לכלל הברורים, מסודרים נוהגי עבודה קיימים שציינה התחומים מרבית לגבי

 .העניין את מסדירים אנו אלו בימים, מסודר בקובץ אוגדו הוסדרו ו לא הנהלים אכן

 מבנה פיזי 7

מיקומו הפיזי של השירות הפסיכולוגי הוא בעל חשיבות מיוחדת ברמת השירות לתושב. יחד עם זאת הביקורת 

השירות  .לא מצאה הנחיות מחייבות כלפי הרשות המקומית כיצד לנהוג, או היכן למקם את משרדי השירות

לאפשר ו , להקנות למבקשי השירות תחושת ביטחון ואמון תומכתטיפולית הפסיכולוגי חייב לשמש גם כסביבה 

 המגיעים לקבל טיפול. נגישות דיסקרטית לתושבים 

ואשר בית ספר אשר שימש בעבר כמבנה , ב10רח' המורה אליהו במזה כעשור בפתח תקווה ממוקם השפ"ח 

 -כמשרדים לכ משמשים מתוכם חדרים 34 חדרים, כאשר 36סה"כ  המבנה כולל . גני ילדיםמספר ב כיום מוקף

 פסיכולוגים.  70

, הוא נדרש לקיים ספרייה מקצועית. הספרייה בשפ"ח מוסד מוכר להכשרת פסיכולוגיםמכיוון והשפ"ח מהווה 

 נמצאת בתוך חדר המשמש לפעילות קבוצתית בתוך ארונות נעולים. 

 על ידי שירותי ניקיון המנוהלים על ידי העירייה. מדי יום  נקיון השפ"ח מבוצע

 ממצאי הביקורת:

ת המבנה בו ממוקם השפ"ח אינו מאפשר פרטיות ודיסקרטיות למגיעים אליו שכן הכניסה אליו משותפ .1

 למבנים נוספים ובהם גני ילדים. 
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וד שכיום היא , בעתקנים 21השפ"ח עבר למבנה הנוכחי, כאמור לפני כעשור, עת מצבת התקנים עמדה על  .2

קטן משמעותית ממספר הפסיכולוגים העובדים בשפ"ח  . לפיכך מספר החדרים במבנה50עומדת על כמעט 

 בחלק מהחדרים חלק מהחדרים משמשים שלושה וארבעה פסיכולוגים. ואינו מספיק לכל הפסיכולוגים. 

 אין שולחן עבודה לכל הפסיכולוגים. אף 

 לא הוסדרו במבנה המשמש את השפ"ח חדרים ייעודיים המשמשים כחדרי טיפולים. נמצא כי  .3

המטבחון המשמש את הפסיכולוגים ממוקם בקומת הקרקע של המבנה, מול הכניסה ופתוח לחלוטין לכל  .4

 הנמצאים במבנה. אין במטבחון שולחנות וכיסאות המאפשרים לשבת ולאכול. 

 פסיכולוגים, אין לשפ"ח חדר ייעודי המשמש כספרייה מקצועית.למרות היותו מוסד מוכר להכשרת  .5

 :  הערת הביקורת

 של מעבר למבנה חדש. מתקדמים בשלבי תכנון כיום השפ"ח נמצא 

 המלצות:

המבנה החדש תילקח בחשבון העובדה שהתקינה הנוכחית של השפ"ח  בעת תכנון הביקורת ממליצה כי .1

אינה תקינה מלאה וכי הצפי הוא כי מספר הפסיכולוגים יגדל.  כמוכן, מומלץ כי תושקע מחשבה בעיצוב 

 השפ"ח כסביבה מזמינה ונעימה המתאימה לטיפולים בילדים ונוער.

  פרייה, לארכיב, לישיבות צוות והדרכות. עוד מומלץ כי יוקצו במסגרת התכנון חדרים ייעודיים לס .2

 :תגובת השפ"ח

 .ציינה שהביקורת ממה יותר חמור אף והמצב, הביקורת ממצאי עם מסכימים

 את גם כמו, בו השוהים את מכבד ואינו, מלוכלך המקום היום שלאורך כך, בית לאב מוסדר תקן ח"לשפ אין

 .מענה לקבל שבאים הרבים התושבים

 .ויישום תכנון של מסודר לתהליך נכנס הקרוב שבזמן מקווים ואנו, ח"לשפ חדש מבנה הובטח אכן

 

 הדרכה והכשרה 8

 העסקת והכשרת מתמחים 8.1

השפ"ח כגוף מקצועי ציבורי אחראי להכשרתם המקצועית של הפסיכולוגים כי  3.3חוזר מנכ"ל קובע בסעיף 

החינוכיים ולפיקוח על עבודתם. מחובתו להיות מעודכן בידע מהארץ ומהעולם ולהקנותו לפסיכולוגים העובדים 

בו לטובת מערכת החינוך והקהילה. מנהל השפ"ח אחראי לקיומם של מנגנוני הכשרה, השתלמות והדרכה 

 . מקצועיים

תכניות ההכשרה וההדרכה של מערך הפסיכולוגים החינוכיים ברשויות המקומיות מתוכננות, מתוקצבות 

 ומפוקחות מקצועית על ידי שפ"י.

לצורך ניהול  שלומסך שעות התקן  20%-כעל פי הוראות מתווה השירות הפסיכולוגי על השפ"ח להקצות 

השפ"ח, ישיבות צוות, הדרכה והתמקצעות, הכשרת המתמחים, פעולות ייחודיות ברמה יישובית/קהילתית 

 ופעולות מינהל .
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התמחותם של הפסיכולוגים החינוכיים מתבצעת בהתאם לתכנית ההתמחות בפסיכולוגיה חינוכית, על פי 

חינוכי ברשויות רבות מקבל -. השירות הפסיכולוגי(1977תקנות משרד הבריאות הנגזרות מחוק הפסיכולוגים )

 260שפ"חים מתוך  130-כ הסמכה על ידי משרד הבריאות כ"מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית".

השפ"ח בפתח תקווה מוכר על ידי משרד הבריאות כמוסד שפ"חים בארץ הם מוסדות מוכרים להסמכה. 

 כולוגיה חינוכית.לבחינת מומחים בפסיכן להכשרת מתמחים ו

חוברת )להלן: "והבעלויות"   המקומיות בתקציב הרשויות החינוך משרד על פי "חוברת השתתפות

שנות ותק כולל זכויות סוציאליות  17+  43התקצוב עבור פסיכולוג מחושב בהתאם לדרגה  "(ההשתתפות

ידי משרד החינוך בגין מתמחה הסכומים המשולמים על . 20%ומע"מ, הוצאות רכב והוצאות מינהל בשיעור של 

 או פסיכולוג הינם קבועים ואינם משתנים בהתאם למשך העסקתם או דירוגם בשכר בפועל. 

על פי מסמך "הנחיות לתהליך ההתמחות בפסיכולוגיה החינוכית" של משרד הבריאות )להלן: "הנחיות 

משרה.  50%-ור שלא יפחת מההתמחות"( משך ההתמחות הינו שנתיים במשרה מלאה או במשרה חלקית בשיע

שנים. מכיוון ומשרד הבריאות מאשר יציאה לחופשת לידה פעמיים  4עד  3-כלומר משך התמחות סבירה הינו כ

 שנים.  5בתקופת ההתמחות, יכולה התמחות להמשך אף מעל 

 ם:על מנת לעמוד בדרישות ההתמחות נדרש מתמחה לעבוד לפחות שנה בחצי משרה בכל אחד מהמוסדות הבאי

 בית ספר יסודי -

 מסגרת חינוך מיוחד -

 גנים או חט"ב או תיכון או פנימיות -

ניתן לעשות הפסקות בהתמחות אולם תקופת התמחות שנמשכה פחות משנה במוסד אחד לא תוכר כחלק 

מקבל המתמחה הדרכה ממדריך או ממומחה, ואלה חותמים על  מרציפות ההתמחות. במהלך ההתמחות

 הדוחות שלו.

הכשרה  –ביצוע פרקטיקום בנוסף, קולט השפ"ח סטודנטים הנמצאים בשנה האחרונה של התואר לשם 

  מקצועית במהלך הלימודים.

  :2016להלן נתוני הרכב התקנים בשפ"ח נכון לדצמבר 

 מס' פסיכולוגים רמת הכשרה

 35 מתמחה

 8 מומחה

 18 מדריך/ בהסמכה למדריך

 1 פרקטיקום

 62 סה"כ

חשוב לציין כי מלבד פסיכולוגים מומחים, נדרשים כל הפסיכולוגים בכל שלבי ההכשרה להדרכות. גם מדריכים 

ובין מומחים  המוקצים על ידי משרד החינוך הבחנה בין מתמחים אין בתקניםנדרשים להדרכות. עוד יצויין כי 

שר יכולה בעצם לאייש כל אחד )יש לכך משמעות הן מקצועית והן תקציבית מבחינת הרשות א או מדריכים

 להלן נתונים בדבר משך ההתמחות של המתמחים:. מהתקנים במומחים ולקבל בגינם את התעריף הגבוה(
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 מס' המתמחים אורך ההתמחות בשנים

 6 שנים 10מעל 

8 1 

7 2 

6 5 

5 3 

 18 שנים 4עד 

אחת הפסיכולוגיות המועסקות על ידי השפ"ח מרכזת את תחום ההדרכה ואחראית על שיבוץ המתמחים 

להדרכות ולקורסים שהם נדרשים לעבור, כמו גם, על שיבוצם עם מדריך האמון על הכשרתם בעבודה היומיומית 

מדריכים  מיעוטם, רוב הפסיכולוגים המשמשים כמדריכים, מקבלים להדרכתם שני מתמחיםיצויין כי בשפ"ח. 

 מתמחים.  שלושה

 דוח מבקר המדינה קבע:

חוק חינוך מיוחד קובע כי הרכב ועדת השמה יכלול פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים; על פי חוק זה, 

"מיום שיוחדה פעולה לבעלי מומחיות מוכרת... לא יעסוק פסיכולוג בפעולה כאמור, אלא אם הוא רשום 

ומחיות... אין בהוראה זו כדי למנוע ממתמחה לעסוק בפעולה כאמור בפיקוח בעל בפנקס כבעל אותה מ

מומחיות מוכרת". יוצא, שחוק הפסיכולוגים אמנם התיר למתמחה לעסוק בפעולה שיוחדה לבעלי מומחיות 

 מוכרת, אולם רק בפיקוחו של בעל מומחיות מוכרת. 

 ממצאי הביקורת:

 ויותר חים"בשפ בעבודה שנים מחמש פחות של ותק בעלי הם ח"בשפ המועסקים מהפסיכולוגים כשליש .1

 .מתמחים הם מהפסיכולוגים ממחצית

שנים. יש לציין כי שניים  7מתמחים שמשך ההתמחות שלהם הוא מעל  9מבדיקת הביקורת עולה כי ישנם  .2

ברור כי העסקת מתמחים אינה זהה להעסקת  .90-מהמתמחים החלו את התמחותם כבר בשנות ה

גים מומחים. גם בשל העובדה שהם אינם רשאים לחתום על הדוחות, ועבודתם דורשת פיקוח על פסיכולו

ידי מדריכים ומומחים ולפיכך משאבים )כגון שעות עבודה המוקדשות להדרכה ולפיקוח( אשר במקרה של 

ם שפ"ח פתח תקווה הם כאמור מצומצמים, יכלו להיות מושקעים במוסדות החינוך, באבחונים ובטיפולי

 פרטניים. 

 : הערת הביקורת

  הביקורת לא התייחסה בבחינתה לפן המקצועי בכל הנוגע למתמחים שמשך התמחותם נמשך מעבר לסביר.

 המלצות:

שנים לבחינה מדוע  7-כת מעל לשהשפ"ח יפעל מול המתמחים אשר התמחותם נמ הביקורת ממליצה כי .1

   .לאלתר אופרטיביים להשלמת דרישות ההתמחותלא הושלמה ההתמחות עד כה וכן כי ינקטו צעדים 

, וכן קביעת בשפ"ח בכל הנוגע להעסקת מתמחים ברורה תקבע מדיניותהעירייה כי הביקורת ממליצה  .2

, תוך התייחסות שנים 7-אשר התמחותם נמשכת מעבר ל כללים ברורים בנוגע להמשך העסקת מתמחים

 . הן לפן המקצועי והן לפן התקציבי
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 :תגובת השפ"ח

 מסכימים עם ממצאי הבקורת והמלצותיה.

יש לציין כי מטבע הדברים )שפ"ח מוכר להתמחות, כ"א זמין(, מרבית הפסיכולוגים שיגוייסו למערכת יהיו 

 בתחילת דרכם המקצועית, כך שתמיד יהיו מתמחים רבים במערכת.

  משותף בעניין עם הרשות.הגבלת משך ההתמחות מהווה מהלך חשוב  מקצועית וכלכלית, נשמח להכנס למהלך 

מבחינת השפ"ח נכון יותר להגביל את מספר שנות ההתמחות כי זה מצמצם את משאבי ההדרכה הנדרשים, 

 ונשמח לקיים מהלך כזה בשיתוף עם הרשות.

 שעות הדרכה 8.2

על פי חוברת ההתחשבנות, הקצאת שעות הדרכה על ידי שפ"י לשפ"חים מיועדת להתמקצעות ועדכון ידע 

וכוללות  עבודה. שעות ההדרכה מיועדות בראש ובראשונה להבטיח את תהליכי ההדרכה של המתמחים בתהליכי

 שפ"י מחלק לשפ"חים שעות הדרכה מתוך סל ארצי על פי שלושה קריטריונים:. גם שעות להדרכת מדריכים

 מס' הפסיכולוגים בשפ"ח והסטטוס שלהם .1

 האם יש לשפ"ח מעמד של "מוסד מוכר להתמחות" .2

 של תוכניות ייעודיות של שפ"י קיומן .3

יוני(, כאשר -דצב' וינו'-חודשים בשנה )ספט' 10שעות ההדרכה מוקצות ומועברות לרשויות המקומיות עבור 

 בחודשים יולי ואוגוסט לא משולמות שעות הדרכה.

על פי חוברת ההשתתפות הרשות מחוייבת לתשלום שעות ההדרכה ישירות למדריך בהתאם לתעריף השעתי 

 . 2016נכון לינואר  342.92וגדר על ידי שפ"י ואשר עומד על המ

מנהל השפ"ח נדרש להעביר דיווח רבעוני, המפרט את השעות שבוצעו ושמות המדריכים שביצעו אותם בצירוף 

 העתקי הקבלות על התשלום. 

במקרים  עוד מצוין בחוברת כי "מעת לעת מתבצעת בדיקה של דיווח מול השפ"ח על ניצול שעות ההדרכה.

 מופסקת ההקצאה לאור חסר בדיווח הנדרש". מסוימים 

  קיבלה העירייה:  2015בשנת 

o  שעות הדרכה חודשיות.  30בחודשים ינואר עד יוני 

o  שעות הדרכות חודשיות.  29בחודשים ספטמבר עד דצמבר 

  שעות הדרכה חודשיות בגין כל עשרת החודשים.  29קיבלה העירייה  2016בשנת 

 100-יצויין כי העירייה מקצה תקציב השתלמויות אשר משמש את השפ"ח להזמנת הדרכות חיצוניות בסך של כ

 אש"ח בשנה.  השפ"ח מקצה את יום ב' לצורך קיום ישיבות צוות והדרכות. 

 ממצאי הביקורת:

פ"ח על פי הנמסר לביקורת כל מתמחה מקבל לפחות שעה וחצי הדרכה שבועית. מהנתונים עולה כי הש .1

מתמחים המועסקים על ידו, כלומר פחות משעת הדרכה  35שעות הדרכה חודשיות עבור  29-מתוקצב ב

 חודשית למתמחה. 

 . 2016לשנת  2015בין שנת  הופחתמהנתונים עולה כי תקציב שעות ההדרכה המוקצה לשפ"ח על ידי שפ"י  .2
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 :ההמלצ

הביקורת ממליצה כי השפ"ח יפעל מול שפ"י להגדלת תקציב שעות ההדרכה ולכל הפחות להבטחת תקציב 

 השעות הקיים שלא ייפגע עוד.  

 

 תגובת השפ"ח:

 .נפעל בעניין מול הפסיכולוגית המחוזית מסכימים מאוד עם ממצאי והמלצות הביקורת.

 עילות השפ"חפ 9

 חלוקת משאבים בין מוסדות החינוך 9.1

 משאבי השפ"ח נעשית בהתאם להנחיות המתווה על פי האופן הבא:הקצאת 

  מסך שעות התקן הכלליות של השפ"ח לצורך ניהול השפ"ח, ישיבות צוות, הדרכה  20%-כהקצאה של

 והתמקצעות, הכשרת המתמחים, פעולות ייחודיות ברמה יישובית/קהילתית ופעולות מינהל .

  מות שפ"י מחוזיות ו/או ארציות, שיוכרו כימי עבודה לכל דבר.בשנה בגין כל תקן למשי יומייםהקצאה של 

 מסך שעות התקן לצורך פעולות ייחודיות או להרחבה זמנית של פעולות שוטפות בשירות  10%-הקצאה של כ

 האוכלוסייה 

 .הקצאת מתן השירותים הפסיכולוגיים למסגרות חינוך לפי תכנית העבודה על בסיס רמות השירות 

חינוכי המפורטות -רמות של שירות פסיכולוגי 3חינוכי למסגרות חינוך תתבסס על -פסיכולוגיהקצאת שירות 

להלן והנבדלות זו מזו בהיקף ההקצאה של שעות פסיכולוג למסגרות החינוכיות וכתוצאה מכך 

 . עיקרון זה חל על מסגרות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.ובהיקפן הפעולות בסוג גם

את רמות השירות השונות, הנוכחות הנדרשת במסגרתן במוסדות החינוך והפעולות  להלן טבלה המפרטת

 הנדרשות:

 רמה ג' רמה ב' רמה א' 
נוכחות  
פסיכולוג 
במסגרת 
 החינוכית

  וייעודית חלקית  סדירה
 

 ייעודית בלבד

 פעולות

-ומשבר לחץ במצבי התערבות
 .חירום

-ומשבר לחץ במצבי התערבות
 .חירום

 התערבות
 לחץ במצבי
 .חירום-ומשבר

 חוק פי על בוועדות השתתפות
 

 השמה בוועדות השתתפות
 הרך בגיל שילוב וועדות
 

 השתתפות
 השמה בוועדות

-מניעה של הרצף על עבודה
 הדרכה, קונסולטציה: התערבות

 לצוותי החינוכית למסגרת וליווי
-רב בצוותים והשתתפות החינוך

 מקצועיים
 

  

 המסגרת למנהל ייעוץ מתן
 לצוות הצורך ובמידת החינוכית

 הכולל, פנייה פי על, החינוכי
 בין בשנה עבודה מפגשי 3 לפחות

 לבין החינוכית המסגרת מנהל
 עבודה רציפות לצורך הפסיכולוג

 ח"השפ עם

 

 פסיכולוגיות הערכות מתן
 

  

 טיפולית פסיכולוגית התערבות
 

  

   להורים וטיפול ייעוץ מתן
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 רמות השירות שניתנו על ידי השפ"ח למסגרות החינוכיות בשנת תשע"ז:להלן טבלה המפרטת 

 סוג המסגרת

מספר 
מסגרות 

הגיל 
 ברשות

חובה לתת  רמה ג רמה ב רמה א
 שירות ברמה

 לא מוגדר 87     87 גני ילדים ט.ט. חובה

גני ילדים ט. חובה )כולל 
 84     84 מעורבים עם ט.ט(

 רמה ב' לפחות

 רמה א'     172 172 מעורבים עם ט(גני חובה )כולל 

 רמה א' 8*   25 33 גני ילדים חינוך מיוחד

 לא מוגדר 6 41   47 בתי ספר יסודיים

 לא מוגדר 4 7 7 18 חטיבות ביניים

 לא מוגדר 4 8 2 14 חטיבות עליונות

 לא מוגדר     9 9 בתי"ס חינוך מיוחד

  193 56 215 464 סה"כ

 מנוהלים ע"י עמותות ויש להם פסיכולוג צמוד המועסק ע"י העמותה*גנים תקשורתיים אשר 

  ממצאי הביקורת:

ראוי לציין כי על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהלת השפ"ח, המענה הניתן למוסדות החינוך בעיר, גם אלו  .1

המקבלים שירות ברמה א', הוא מענה מערכתי, כלומר ייעוץ להנהלת מוסדות החינוך ולמורים ולא עבודה 

 פרטנית. 

משמעותה בפועל הינה שהם ' שטרום חובה מקבלים שירותים ברמה גברמת ניתן לראות שגני הילדים  .2

וזאת כאשר הם אמורים לקבל שירות ברמה  מקבלים מענה פסיכולוגי רק לצורך התערבויות במקרי חירום

 .ב' לכל הפחות

ההקצאה לבתי ספר יסודיים היא רמה ב' בלבד. כלומר המענה אינו פרטני אלא ברמת כפי שניתן לראות,  .3

סודיים החרדיים אשר השפ"ח החל לספק להם שירותים . יתירה מזאת מוסדות החינוך היהמערכת בלבד

 רק בשנים האחרונות מקבלים מענה ברמה ג' בלבד.  

, אף שלכאורה הוא בהתאם לרמה על פי הנמסר לביקורת המענה הניתן למערכות החינוך המיוחדבנוסף,  .4

ואף הוא מאפשר נוכחות פסיכולוג רק ברמה של פעם עד פעמיים בשבוע  אינו מספקרמה א',  –הנדרשת 

 למספר שעות. 

 המלצות:

 יש לפעול להגדלת התקנים המוקצים לעיר על ידי משרד החינוך. כאמור,  .1

 יאפשרו אשר עירוני במימון נוספים תקנים ח"לשפ להקצות האפשרותמומלץ כי העירייה תבחן בנוסף,  .2

אשר יאפשר להעניק למוסדות החינוך בעיר שירות לפחות ו העיר לתלמידי יותר ומלא טוב שירות מתן

 . הנדרשת המינימליתברמה 

 תגובות השפ"ח: 

 מסכימים בהחלט עם ממצאי הביקורת.

בממצאים: השפ"ח נותן מענה מערכתי, במסגרת מגבלות התקינה, לגני טרום חובה, ולא רק  2הערה לגבי סעיף 

 רמה ג' במתווה.

 תומכים מאוד בהמלצות הביקורת. 
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 ניהול רשומות מסודר 9.2

כ"מידע  מוגדרת בחוק זכויות החולהאשר המקבילה של הרשומה הרפואית, " היא בעצם רשומה פסיכולוגית"

המתועד בדרך של רישום או צילום, או בכל דרך אחרת, לרבות התיק הפסיכולוגי של המטופל שבו מצויים 

 ".ותיומסמכים פסיכולוגיים על אוד

כלל רשומות המטופל המהוות את ה"תיק" שלו. זהו איסוף כל המידע הנוגע לילד, בזמנים שונים  -" תיק מטופל"

 .אודותיווכולל את הרשומות הפסיכולוגיות, הרפואיות, החינוכיות, הסוציאליות ואחרות 

אשר נועד להנחות מקצועית את  –"( המחווןפרסם שפ"י "מחוון לניהול רשומות בשפ"ח" )להלן: " 2014בשנת 

תיעוד מסודר השפ"חים בדבר אופן ניהול הרשומות. המחוון מסביר את חשיבות ניהול הרשומות באופן הבא: "

של עבודת הפסיכולוג הוא תנאי הכרחי מבחינה מקצועית. מסמך זה מתייחס לניהול רשומה פסיכולוגית שהוא 

יכולוגית נועדה לשמש כלי בידי הפסיכולוג לתיעוד, מעקב בבחינת חובה חוקית ואתית כאחד. הרשומה הפס

שנעשות על ידי הפסיכולוג, הכרחי רציף אחר התערבויות ואמצעי לבקרה. תיעוד מסודר ושוטף של ההתערבויות 

 ".על מנת לאפשר רצף בחשיבה המקצועית ובתכנון התערבויות

 (הפיסי או הוירטואלי)כאשר התלמיד מסיים את חוק לימודיו, יש להעביר את התיק עוד קובע המחוון כי "

מומלץ להעביר לארכיון באופן לארכיון. שמירתם והשמדתם לפי חוק הארכיונים באחריות הרשות המקומית. 

  .)בחינוך מיוחד 21כתה י"ב בחינוך רגיל או גיל )מסודר תיקים של שכבות גיל עם סיום מערך הלמודים 

הרשומות הפסיכולוגיות אמורות להישמר במערכת שבע שנים מתום מועד הרישום האחרון. רשומות הנוגעות 

 .לקטינים חסרי ישע ובמשפט פלילי אמורות להישמר עשרים וחמש שנים

כאשר מתחיל טיפול בילד שאין לו תיק, נפתח על ידי המזכירות תיק פיזי. תיקים פיזיים של מטופלים פעילים 

 ם על ידי הפסיכולוג המטפל בארון נעול בחדרו. נשמרי

תיקים לא פעילים נשמרים בארכיון של השפ"ח. הארכיון של השפ"ח יושב בשני חדרים שונים במבנה השפ"ח, 

בשתי קומות שונות. חדר אחד בקומת הכניסה, סמוך לכניסה וחדר שני בקומה השנייה. החדר בקומה הראשונה 

דר תקשורת אשר משמש את כל הבניין וכיוון שיש בו ר בקומה השנייה הוא חמשמש רק לארכיון ואילו החד

 הנותנת מענה לכל הקומה, אסור לנעול אותו. בחדר זה התיקים נשמרים בארונות נעולים. מדפסת, 

 בשנה האחרונה מונתה בשפ"ח מזכירה חדשה אשר אחראית על ניהול הארכיון. 

ור מהיועץ המשפטי של העירייה והחלו בהעברת תיקים ישנים על פי הנמסר לביקורת לאחרונה התקבל איש

 לארכיון העירוני בשל מצוקת המקום.

תוכנה מקצועית ייעודית לניהול שפ"חים בשם "משפח"ה".  2011החל משנת מותקנת  תקווהפתח בשפ"ח 

 התוכנה מאפשרת ניהול עבודת השפ"ח בשלושה מישורים עיקריים:

  מאפשרת ניהול יומני הפעילות של הפסיכולוגים.התוכנה  –עבודת הפסיכולוגים 

  התוכנה מאפשרת ניהול ממוחשב ומלא של התלמידים המטופלים )הן ברמת  –תיקי מטופלים

 רטני של פגישות, הערכות ואבחונים(יכומים כמותיים והן ברמת תיעוד פס

  מאפשרת ניהול נתונים הקשורים במסגרות החינוכיות ושיוך התלמידים  התוכנה –מסגרות חינוכיות

 אליהן. 
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 75מחשבים ניידים עבור  15בנוסף, העירייה הקצתה לשפ"ח   טרמינלים. 51-מחשבים ו 8בשפ"ח יש 

 פסיכולוגים. 

 ממצאי הביקורת:

 אחד מחדרי הארכיון הוא בעצם חדר תקשורת אשר אסור לנעול אותו.  .1

, על פי הנמסר לביקורת ישנם ידניים ודוחות פיזיים תיקים עם עובד ח"בשפ הפסיכולוגים של המוחלט הרוב .2

 ילדים אשר אין להם תיק ממוחשב אלא תיק פיזי בלבד.

למרות שניתן לנהל את יומן הפסיכולוגים במערכת משפח"ה, הדבר אינו מבוצע ומנוהלים בה רק תיקי  .3

 המטופלים וגם בהם רק נתוני היסוד וסריקה של דוחות פסיכולוגיים. 

 להפיק מאפשרת שהמערכת אף עלהשפ"ח לא רכש ביחד עם מערכת משפח"ה את מודול הדוחות שלה וכך  .4

, ניהול לצורך הנדרשים אחרים דוחות מופקים לא, מובנים דוחות מחולל גם וכוללת הזמנה לפי שונים דוחות

  . והשירות העובדים והערכת בקרה

ולא ניתן היה לעשות בהם  2016מחשבים אשר הוקצו לשפ"ח בחודש אוגוסט  5המחשבים ישנם  15מתוך  .5

ברשת האינטרנט( ולפיכך אין סטיקים )רכיבים המאפשרים גלישה -שימוש כיוון שלא סופקו יחד איתם נט

 . 2017סטיקים סופקו רק בחודש פברואר -יכולת להשתמש בהם לעדכון תוכנת משפח"ה. הנט

 : הערת הביקורת

 על פי הנמסר לביקורת אירעו בשנים האחרונות שתי שריפות במבנה השפ"ח, אולם לא נשרפו תיקי מטופלים. 

יצויין כי על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהלת השפ"ח, משרד החינוך מתכנן כבר מזה מספר שנים בניית מערכת 

 אחידה לניהול שפ"חים שתחליף את תוכנת משפח"ה, אולם מדובר בתהליך ממושך ואשר כרגע טרם יצא לפועל.  

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי יינתן דגש על עבודה עם תוכנת משפח"ה ומחשוב עבודת הפסיכולוגים. לא סביר  .1

לדעת הביקורת שבעידן הטכנולוגי המתקדם שבו אנו חיים, לא ניתן לקבל מידע ונתונים בדבר מספר 

ת או ההתערבויות שבוצעו על ידי פסיכולוגים, מספר שעות שהוקדשו להדרכות, להתערבויות מערכתיו

להתערבויות בחירום. הנתונים בנוגע לעבודת הפסיכולוגים צריכים להיות מוזנים על בסיס יומי למערכת 

הממוחשבת, על מנת שניתן יהיה לקיים מעקב ובקרה נאותים אחר השירות הניתן על ידי השפ"ח, כמות 

 המשאבים הנדרשת לכל תחום, לכל מוסד חינוכי, שכבת גיל וכדומה. 

יצה כי תבחן האפשרות לרכוש את מודול הדוחות של מערכת משפח"ה על מנת שניתן יהיה הביקורת ממל .2

 מספר בדבר דוחות: והשירות, כגון העובדים והערכת בקרה, ניהול לצורך הנדרשים דוחותלהפיק ממנה 

 חריגים דוחות, לפסיכולוג שעות/פעולות מספר, למוסד שעות/פעולות מספר, לתלמיד שעות/פעולות

 דיווח, ולתלמיד פעולה לסוג חריגה שעות כמות, ולפסיכולוג פעולה לסוג חריגה שעות כמות: כגון) שונים

 ככלי משמשת אינה הממוחשבת המערכת, אחרות במילים'(. וכד שונים במוסדות כלומד תלמיד אותו על

 מסגרת. בכל המבוצעת ולעבודה פסיכולוג כל של לעבודתו יעיל וניטור פיקוח, להערכה

הביקורת ממליצה כי גם באם תתקבל ההחלטה שלא להעמיק את הטמעת מערכת משפח"ה, תבחן  .3

האפשרות לרכוש או לפתח עבור השפ"ח מערכת ממוחשבת אשר תאפשר ניהולו השוטף באופן שבו ניתן 

יהיה לנהל גם מעקב ובקרה תפעוליים אחר עבודת הפסיכולוגים. הביקורת תציין כי לדעתה קיום בקרה 

 ית נאותה יסייע במידה רבה גם בניהול השפ"ח בהיבטים המקצועיים. תפעול

סטיק המאפשר התחברות לרשת -יש לדאוג כי הקצאת מחשבים ניידים תיעשה בצמוד להנפקת נט .4

 האינטרנט. 
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 ראוי לציין כי מחשוב תיקי המטופלים יאפשר צמצום בשטח הארכיון הדרוש לאחסנתם.  .5

טופלים בחדר התקשורת אשר לא ניתן לנעול אותו בלתי תקין ומומלץ הביקורת תציין כי מיקום תיקי המ .6

 כי יימצא פתרון חלופי לאלתר. 

 תגובת השפ"ח:

 מסכימים עם ממצאי הביקורת.

 מספר הסברים:

 .אחסון תיקים בחדר התקשורת נובע ממצוקת מקום – 1בסעיף  .1

דורש שעות עבודה רבות  –ניסינו בעבר ולא הוטמע  –ניהול היומן באמצעות תוכנת משפח"ה  – 3בסעיף  .2

 .כאשר הפסיכולוגים לא מתניידים במסגרות עם מחשבים ניידים

לא רכשנו עד היום את מודול הדו"חות כי ממילא לא ישקפו את העבודה המתבצעת בשטח  – 4בסעיף  .3

 .ויספקו נתונים חלקיים בלבד

 לנצל באופן נבון את התוכנה, לרבות מחשבים ניידים. צריך את האמצעים הטכנולוגיים המתאימים על מנת

 !!ביותר חשוב – 3 סעיף את להדגיש ומבקשים הביקורת המלצות עם בהחלט מסכימים

 דיווחי נוכחות 9.3

, המקומית הרשות עובדי": "עובדים ניהול בנושא הנחיות" בנושא 3/2008' מס הפנים משרד ל"מנכ חוזר לפי

. ביום פעמיים נוכחות כרטיס להחתים חייבים, בכירים בשכר או כוללת משכורת בחוזה המועסקים עובדים כולל

 לצורך עובד היעדרות של במקרה. ממנו ביציאה וכן עבודה יום בתחילת להיעשות חייבת הכרטיס החתמת

 ".הממונה אישור את ולקבל הנוכחות ח"בדו השעות על לדווח העובד על, עבודה

ההחתמה בשפ"ח נעשית עם ההגעה של הפסיכולוגים לשפ"ח בבוקר ובסוף היום ביציאה. הדיווח מבוצע 

באמצעות הטלפון וקוד אישי. בסוף כל חודש מופקים דוחות הנוכחות ומועברים לפסיכולוגים לבדיקה, תיקון 

ות הדוחות מועברים במידת הצורך וחתימה. הדוח מועבר לבדיקת ואישור מנהלות המחלקות ולאחר שהן חותמ

לבדיקתה ואישורה בחתימתה של מנהלת השפ"ח. הדוחות מועברים לרפרנטית במחלקת משאבי אנוש אשר 

 מקלידה את התיקונים.  

בגין אי החתמה בשל נוכחות במסגרת החינוכית מצויין בדוח הנוכחות קוד של "אי החתמה מאושרת". במידה 

פעמים מנוכות שעתיים מהמשכורת. הביקורת  3החתמה" לאחר  והפסיכולוג שכח להחתים מצויין קוד  "אי

 ומצאה כי: 2016דיווחי הנוכחות של הפסיכולוגים בחודש נובמבר  66בדקה 

 4 3 2 1 0 מספר דיווחי אי החתמה בחודש

 2 1 9 18 36 מספר הפסיכולוגים

 נבדק ונמצא תקין 

פעמים ויותר בחודש  3הביקורת בדקה את תלושי השכר של שלושת הפסיכולוגים אשר לא החתימו כרטיס 

 פעמים "אי החתמה" הופחתו שעתיים מהמשכורת.  3נובמבר ומצאה כי לכל מי שצויין בדוח הנוכחות שלו 

 הערת הביקורת: 

בגין עבודות נוספות המשולמות להם בשכר כגון עבודה  טלפוני הפסיכולוגים אינם נדרשים לדווח נוכחות

 במסגרת השפ"מ, עריכת אבחונים במימון ציבורי ועוד. )ראה הרחבה והמלצות בנושא זה בהמשך הדוח( 
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 התערבויות פסיכולוגיות פרטניות 9.4

י ואחת מתווה השירות הפסיכולוגי קובע כי ישנן שתי רמות עבודה לפסיכולוגים בשפ"ח, אחת במישור המערכת

. פסיכותרפיה או/ו פסיכולוגית הערכה כוללת החינוכי הפסיכולוג של הפרטנית העבודהבמישור הפרטני. 

 על מבוססת( טיפול או/ו הערכה) הפסיכולוגית ההתערבות ואופי ההתערבות מקבל של הזהות לגבי ההחלטה

 לשיקול נתונה היא. שביניהם היחסים מרחב ועל החינוכית המסגרת צורכי על, ההורים עמדת על, הילד צורכי

 ח"השפ מדיניות פי על, משרת שהוא החינוכית המסגרת מנהל עם בתיאום, הפסיכולוג של המקצועית דעתו

 .השנתית העבודה ותכנית

 פרטניים טיפולים וכוללות ולמשפחות להורים, לילדים מיועדות( והדרכה ייעוץ, טיפול) פסיכולוגיות התערבויות

 .מקצועית מבחינה המקובלות מגוונות גישות פי על, טווח ארוכי או מועד קצרי, קבוצתיים או/ו

 להלן טבלה המפרטת את הטיפולים הפרטניים והקבוצתיים אשר בוצעו במהלך שנה"ל תשע"ד ותשע"ה:

    

טיפול קצר 
 1-20מועד 

 פגישות

טיפול 
 20ארוך +
 פגישות

טיפול 
 סה"כ  קבוצתי

 דתשע"
 179 7 4 168 ילדים

 448 4 4 440 הורים

 התשע"
 237 34 29 174 ילדים

 390   10 380 הורים
 

 ממצאי הביקורת:

יצויין כי על פי הנמסר לביקורת גם הנתונים בדבר הטיפולים הפרטניים אינם מדוייקים, שוב, כיוון שהם  .1

 נאספים מדי שנה על ידי מנהלי המחלקות מהפסיכולוגים בדיעבד.

על פי הנמסר לביקורת חלק מהמענה הטיפולי הניתן על ידי השפ"ח הוא באמצעות מתן טיפול פסיכותרפי  .2

 קבוצתי קצר מועד, במקום מתן טיפולים פרטניים. 

 :ההמלצ

בדומה להמלצה בנוגע לניהול מעקב ובקרה נאותים אחר האיבחונים, גם כאן ממליצה הביקורת כי ינוהל תיעוד 

 . דת הפסיכולוגים בכל הנוגע לטיפולים הפרטניים והקבוצתיים המבוצעים על ידםנאות ומסודר של עבו

 תגובת השפ"ח:

 אכן, הנתונים הינם הערכות בלבד, ההסבר לכך קשור בקשיים הטכניים שכבר הוזכרו.

חשוב לציין  –יש התייחסות לטיפולים קבוצתיים במקום פרטניים  – 2בממצאי הביקורת בסעיף  –הערה נוספת 

 כי לטיפול קבוצתי יש ערך בפני עצמו, ולא בהכרח מהווה ברירת מחדל.

 מסכימים עם ההמלצות. נדרשים לכך אמצעים טכניים שכרגע לא מצויים ברשותנו.

 ועדות על פי חוק 9.5

המוסדית מתקיימת בחינוך הרגיל בבית הספר ודנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים  עדת השילובו

ידי צוות החינוך המיוחד המתמחה -לחוק החינוך המיוחד(. התמיכה תינתן על 1להיכלל בתכנית השילוב )פרק ד

באותה מסגרת בטיפול בתלמידים בעלי לקויות שונות, בהלימה לצורכי התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמינים 

 הילדים תתקיים במתכונת יישובית.-האדם והתנאים הפיזיים(. ועדת השילוב בגני-חינוכית )שעות ההוראה, כוח
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)ברשות המקומית( דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף  ועדת ההשמה

בחוק החינוך המיוחד קובע  20יוחד(. סעיף לחוק החינוך המ 11-5הקיים )לפי סעיפים  ,המסגרות החינוכיות

 שוועדת ההשמה תשמש גם כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית.

 תשע"ו: -להלן טבלה המפרטת את הועדות אשר בהן לקחו חלק פסיכולוגים מהשפ"ח בשנים תשע"ה 

 

 

 

פסיכולוגים מאושרים  10-בועדות השמה יושבים רק מומחים בעלי אישור משפ"י. על פי הנמסר לביקורת ישנם כ

תיקים בכל  14-ימי ועדות בשנה, כאשר בממוצע דנים בכ 5 -בשפ"ח  כאשר כל אחד מהם לוקח חלק בממוצע בכ

 יום ועדה. בועדות שילוב גנים יכולים לשבת גם מתמחים. 

 קיןנבדק ונמצא ת 

 תיעוד מסודר של המועדים בהן התכנסו הועדות ואילו פסיכולוגים לקחו חלק בדיוני הועדות.קיים 

 התערבויות בחירום  9.6

 בכל והחינוכית היישובית החירום להיערכות שותף חינוכי-הפסיכולוגי מתווה משרד החינוך קובע כי "השירות

 המניעה; מערכתיים בהיבטים חירום לשעת והאוכלוסיות הקהילה הכנת – הראשונית המניעה: המניעה סוגי

 .חירום מצבי בעקבות התערבויות – השלישונית המניעה; בחירום מיידיות פסיכולוגיות התערבויות – השניונית

 המסגרת ברמת חינוכי-הפסיכולוגי השירות של הפעולה התאמת את מצריכים וחירום משבר, אסון, לחץ מצבי

 תתבצע אלה באירועים הפסיכולוג עבודת. הארצית ואף המחוזית ברמה ולעתים, היישוב וברמת החינוכית

 .המקצועי" דעתו שיקול ולפי העולים לצרכים בהתאם, מערכתי או/ו משפחתי, פרטני ברובד

יצויין כי בכל הנוגע להיערכות לשעת חירום כוללת, משתייך השפ"ח למכלול אוכלוסייה של העירייה, ישנם נהלי 

 ח מפורטים ויש פסיכולוג המשמש כרכז נושא החירום בשפ"ח. שע"

אולם אירועי החירום העיקריים בהם עוסקים בשירות הפסיכולוגי הם אירועים בעלי אופי סיכוני/טראומטי 

)כגון: מוות במשפחה, אמירות או התנהגויות אובדניות, פגיעות מיניות, אלימות וכו'( אירועים אלה מחייבים 

 ערבות מיידית, פעמים רבות גם בשעות שמעבר לשעות העבודה של הפסיכולוגים. בדרך כלל הת

 המקובלות העבודה שעות לאחר עובד מגדיר כוננות כ"זמינות 30-16-009נוהל עירוני "כוננות עובדים" שמספרו 

 טיפולם".  דחיית את סובלים אינם אשר, ומטלות התייעצות, לאירועים ,לפניות מענה מתן לצורך

 העבודה אחר שעות לביתו שחזר" לכוננות זכאי שאינו ועובד לכוננות הזכאי עובד -פתע"  הנוהל מגדיר כ"קריאת

 השעות בעד תשלום כמקובל יקבל, אחת לפחות שעה של הפסקה אחרי עבודתו למקום לחזור לפתע ונקרא

 עבד".  בהן הנוספות

ישירה עם הילד ומשפחתו וגם בהתערבות עקיפה  על פי המחוון הפסיכולוגים נדרשים לתעד גם בעת התערבות

 . לגביו בתוך ועם המערכת החינוכית

 

 

  

השמה 
 חדשות

השמה 
 חוזרות

שילוב 
גני 

 ילדים

סה"כ 
 ועדות

 1260 410 680 170 תשע"ה

 1514 499 518 497 תשע"ו
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 ממצאי הביקורת:

על פי הנמסר לביקורת אין נוהל המסדיר את המענה הניתן על ידי הפסיכולוגים בשעות שאחר שעות  .1

 העבודה.

ואינם מקבלים תשלום בגין על פי הנמסר לביקורת הפסיכולוגים בשפ"ח אינם מקבלים תשלום בגין כוננות  .2

 התערבויות שהם מבצעים בחירום, כלומר בגין קריאת פתע.

 המלצות:

המסדיר את המענה הניתן על ידי הפסיכולוגים בשעות שאחר שעות העבודה, מהו היקף יש לקבוע נוהל  .1

ואיזה ואופן המענה שיש לתת בהינתן סיטואציות מסוימות, מתי נדרשת היוועצות עם הנהלת השפ"ח, 

 דיווח יש להעביר בגין ההתערבות, למי ומתי.

לדעת הביקורת יש לשקול הקצאת שעות ייעודיות לתשלום בגין טיפול פסיכולוגים בהתערבויות בחירום  .2

 הנחשבות קריאות פתע בכפוף לדיווח ומעקב מסודר ושיטתי. 

 תגובת השפ"ח:

ולא נסגר. נתחיל טיפול מסודר שוב  2016-ב מסכימים עם ממצאי הבקורת וההמלצות. יש לציין כי החל מהלך

 בימים הקרובים.

 )מימון עירוני( אבחונים ופעילויות במימון ציבורי משלים 9.7

 לרוב המתבצעת, ילדים של תפקודיים והיבטים התפתחותיים צרכים של הערכה היא הפסיכולוגית ההערכה

 בהתאמת גמישות עם אורכו לכל התהליך של ובקרה ניטור ומאפשרת, ההתערבות במהלך גם, דינמית כהערכה

 .ותרבות התפתחות, גיל מותאם מענה זהו. ההתערבות דרכי

 השעות מיכסת כ"מסה רבות עבודה שעות הקדשת מצריך ח"השפ עבודת במסגרת פסיכולוגיות הערכות ביצוע

 מההכנה) שלביה כל על, נמשכת מלאה הערכה. החינוך במסגרות שירות לצורך הפסיכולוגים לרשות העומדת

 קטן שעות מספר הדורשות- שונות וטכניקות רמות ישנן כי אם, שעות 12 כ עד (להורים המידע למסירת ועד

 למספר הדרכה/פרטני טיפול לתת הפסיכולוג יכול אחת מלאה הערכה לביצוע המוקדש בזמן, לדוגמה, כך. יותר

  .חינוך לצוותי יותר נרחב מערכתי סיוע לתת או ילדים/הורים

 – ("א") ביותר הגבוהה השירות ברמתרק  פסיכולוגיות הערכות לתת ח"השפ על, החינוך משרד ל"מנכ חוזר לפי

 ".גבוה סיכון בעלי לילדים או/ו מיוחדים צרכים בעלי לילדים" זאת וגם

להלן טבלה המפרטת את ההערכות והאבחונים שבוצעו על ידי השפ"ח בשנת תשע"ו כפי שדווחו למשרד החינוך 

 )לא כולל שפ"מ(:

 סה"כ תיכונים חט"ב יסודי גנים  

 42,585 6,324 7,054 19,237 9,970 מס' הילדים בשכבת הגיל 

 127     127   מס' הערכות

 209   19 149 41 מס' אבחונים

 0.49% 0.00% 0.27% 0.77% 0.41% אחוז הילדים שעברו אבחון

 לילדי בית הספר היסודי בלבד.  אבחונים 69-הערכות ו 127יצויין כי בשנת תשע"ה בוצעו 
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הכלל הוא בעצם כי חובה לתת באמצעות השפ"ח או באמצעות מימון ציבורי משלים אבחונים לחינוך מיוחד, 

 בגינם אסור לגבות תשלום מההורים. 

נים אשר חובה כלומר למימון האבחו –בשנה ל"אבחונים מתוקצבים"  ₪אלף  400עיריית פתח תקווה מקצה 

שפ"ח. אבחונים אלו מבוצעים על ידי יום העבודה הרגיל בלא ניתן לבצע במסגרת  לטענת השפ"ח ואשרלבצע 

  הפסיכולוגים בשפ"ח מחוץ לשעות העבודה הרגילות.

בנוסף מתקצבת העירייה באמצעות אגפים שונים במינהל החינוך )האגף החרדי, אגף גני ילדים ועוד( פעילויות 

עמד המימון הנוסף על ידי אגפי  2016. בשנת כגון סדנאות, טיפולים קבוצתיים, הנחיות לגננות וכדומהנוספות 

 . ש"ח 349,103העירייה השונים על סך של 

וכן בגין  ,התקציב העירוני הקבוע לכך מראשאבחונים המבוצעים על ידי הפסיכולוגים בשפ"ח במסגרת הבגין 

, משולם לפסיכולוגים תשלום נפרד בשכר ברכיב שכר מס' העירייה השוניםאגפי הפעיליות הנוספות במימון 

 "אבחונים בשפ"ח".– 2110

גין רכיב שכר של "אבחונים ב ₪אלף  750-על ידי העירייה סך של כלפסיכולוגים בשפ"ח שולם  2016בשנת 

 בשפ"ח". 

קבע תעריפים לתשלום לפסיכולוגים  2010אוקטובר -ספטמבר 488חוזר מנכ"ל של מרכז השלטון המקומי מס' 

 2014מאוגוסט  526שירותים הניתנים מעבר לשעות העבודה הרגילות. התעריפים עודכנו בחוזר מנכ"ל מס' בגין 

 כולוג. (. חוזרי המנכ"ל קובעים שלושה סוגי תעריפים לפי דרגת הפסינספח א')ראה 

וקובע תעריף ל"הערכת  חוזר המנכ"ל קובע תעריף ל"הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה" כלומר אבחון פסיכולוגי,

אולם אינו קובע תעריף לתשלום עבור אבחון  אינטיליגנציה מורחבת)קשיי למידה, בשלום לבית הספר וכו'("

 . המשלב ביניהםפסיכודידקטי 

נערכה בעירייה ישיבה אשר כללה גורמי שפ"ח, מינהלה, חשבות וכח אדם,  בנוגע לתשלום  2011בשנת 

 :(נספח ב')ראה לפסיכולוגים ונקבעו מנגנון הדיווח לשכר ותעריפי התשלום 

 

 

מבוצע בהתאם לדיווח המועבר לשכר על בגין אבחונים המבוצעים במימון התקציב העירוני הייעודי, התשלום 

שולם  2016ידי מנהלת השפ"ח ומשולם לפסיכולוגים בחודש העוקב. כך בגין האבחונים שבוצעו בחודש נובמבר 

 . 2016בתלוש השכר בחודש דצמבר 

כאמור נות על ידי אגפי העירייה השונים מבוצע בנפרד. הדיווחים לשכר בגין האבחונים והפעילויות הממומ

השפ"ח לוקח חלק גם בפעילות התוכנית הלאומית וגם בגינה מקבלים הפסיכולוגים תשלום נוסף בשכר. 

פסיכולוגים, החל מחודש יוני  9במסגרת התוכנית הלאומית דווח על ידי השפ"ח לשכר על עבודה שבוצעה על ידי 

 .לחודש לפסיכולוג ₪ 7,000-, כאשר התשלום הממוצע עמד על כ₪אלף  222-של כ ואילך בשכר כולל 2016

תשלומים נוספים בגין עבודות נוספות המבוצעות מעבר  2016בסה"כ קיבלו הפסיכולוגים בשפ"ח בשנת 

מהוצאות השכר הכוללות של השפ"ח בשנה  10%-, סכום המהווה כ₪לעבודתם הרגילה בסך כולל של כמיליון 

 זו.  

 המשולם בפועל ע"י העירייה תעריף דרגה

 1300 מדריך 
 1200 מומחה

 1000 מתמחה
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 מצאי הביקורת:מ

יצויין כי על פי הנמסר לביקורת הנתונים אשר מדווחים למשרד החינוך אינם מדויקים ולא ברור האם הם  .1

כוללים נתונים בדבר אבחונים לילדי חינוך מיוחד או לא וזאת כיוון שהם נאספים מדי שנה על ידי מנהלי 

כיצד ייתכן שהנתונים אינם מדוייקים  המחלקות מהפסיכולוגים בדיעבד. הביקורת תציין כי לא ברור לה

 בהתחשב בכך שהם מדווחים מדי חודש לצורך תשלום שכר. 

בשורה  מצעות מערכת ממוחשב וכל המידע נאסףהביקורת תציין כי אין בשפ"ח ניהול של הפעיליות בא .2

ודר ארוכה של גליונות אקסל אשר כל אחד מהם מנוהל על ידי גורם אחר בשפ"ח. אין מאגר נתונים מס

 וכדומה בכל זמן נתון. המאפשר לדעת אילו אבחונים בוצעו, מתי, על ידי מי, כמה זמן נמשך כל אבחון  

אילו אבחונים יבוצעו על ידי הפסיכולוגים במסגרת יום העבודה הרגיל ואילו ההחלטה הביקורת תציין כי  .3

ספת שכר אינה נקבעת יבוצעו באמצעות המימון העירוני המשלים )אבחונים מתוקצבים( המשולם כתו

  בהתאם לקריטריונים מסודרים אשר נקבעו על ידי העירייה במסגרת מדיניות או נוהל מסודרים. 

לבין  המבוצעים במסגרת התקציב הייעודי שמקצה לכך העירייה  אין הפרדה בין התשלום בגין אבחונים .4

בנוסף לא מצויין  .ברכיבי השכר ויות נוספות המבוצעות במימון אגפי העירייה השוניםהתשלום בגין פעיל

  שעות/אבחונים ותעריף(. במסגרת השכר בגין מה משולם )כמות 

על פי הנמסר לביקורת כל הפעילויות במימון ציבורי נוספות מבוצעות על ידי הפסיכולוגים מעבר לשעות  .5

בחתימתם של הפסיכולוגים על  כפי שנעשה כיום, העבודה שלהם בשפ"ח. יחד עם זאת לא ניתן להסתפק

הצהרה כי העבודות הנוספות בוצעו מחוץ לשעות העבודה אלא יש לנהל מעקב ובקרה אחר השעות בהן 

 . נערכה הפעילות הנוספות

לפיהם יעשה השפ"ח שימוש בתקציב יכולוגים לא נידונו הקריטריונים א התשלום לפסבישיבה שדנה בנוש .6

ם, לפי אילו קריטריונים ייקבע מי זכאי לקבל אבחון במימון העירייה, העירוני היייעודי לעריכת אבחוני

 למען נאותות חלוקת העוגה התקציבית, הוגנות ושקיפות.  אבחונים בין הפסיכולוגים השונים.וכיצד יוקצו ה

עירייה גם לא קבעה מנגנון לפיקוח ובקרה נאות אחר התשלומים לפסיכולוגים אשר יבטיח כי האבחונים ה .7

 וצעו בפועל על ידי הפסיכולוגים וכי הם אכן בוצעו מעבר לשעות העבודה הרגילות. אכן ב

התקציב העירוני הייעודי המשמש לביצוע  לא נערכה בדיקה נוספת של האופן בו מנוהל 2011מאז שנת  .8

 . , התאמתו לצרכים ובחינת אופן ניצולו בשנים שחלפואבחונים

לתשלום לפסיכולוגים במהלך  נוצלומהתקציב השנתי  62%המהווים  ₪אלף  248מבדיקת הביקורת עולה כי  .9

לא ברור כיצד ניתן היה לבצע כל כך הרבה אבחונים בזמן מוגבל . 2016שלושת החודשים האחרונים של שנת 

)כאשר יצויין שישנם  פסיכולוגים ומעבר לשעות העבודה 21חודשים כאשר האבחונים מבוצעים על ידי  3של 

פסיכולוגים אשר מבצעים עבודה נוספת מלבד האבחונים כגון שפ"מ ופעיליות נוספות מעבר לשעות 

 העבודה(. 

 2016 בחודש דצמברשבוצעו מהתקציב העירוני הייעודי מבדיקת הביקורת נמצא כי בדיווח בגין אבחונים  .10

, בסכומים שונים לכל פסיכולוג ובסך ו כל אבחוןפסיכולוגים אשר על פי הדיווח לא ביצע 9-נדרש תשלום ל

 כפי שיפורט בטבלה להלן:. ₪ 36,000כולל של 

 תעריף מעמד מס"ד

כמות 
 איבחונים
 שבוצעה
 החודש

סכום 
 לתשלום
 בש"ח

 4700 0 1300 מדריכה 1
 3900 0 1300 מדריכה 2
 6000 0 1000 מתמחה 3
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 תעריף מעמד מס"ד

כמות 
 איבחונים
 שבוצעה
 החודש

סכום 
 לתשלום
 בש"ח

 4200 0 1200 מומחה 4
 3500 0 1200 מומחית 5
 3000 0 1000 מתמחה 6
 3500 0 1000 מתמחה 7
 3000 0 1000 מתמחה 8
 4200 0 1200 מומחה 9

 36,000 סה"כ

בגין אבחונים שבוצעו עוד נמצא מבדיקת הביקורת כי חלק מסכומי התשלום כפי שנקבעו בדיווחי השפ"ח  .11

אינם תואמים למכפלת מס' האבחונים שבוצעו על ידי הפסיכולוגים בתעריף מהתקציב הייעודי העירוני 

פסיכולוגים שחישוב התשלום בגין מספר  11נובמבר נמצאו המשולם להם כך למשל בדיווח בגין חודש 

 האבחונים שביצעו אינו תואם את הסכום שדווח לתשלום בשכר, כפי שיפורט בטבלה שלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט בדבר שעות  יות במימון אגפי העירייה השונים אינן כוללותוהדיווחים המועברים לשכר בגין הפעיל .12

 . בשכר העבודה שבוצעו, אלא סכום כולל שיש לשלם לפסיכולוג

כי ביצע שני אבחונים ובגין כל  2016מבדיקת הביקורת נמצא כי לפסיכולוג מסויים דווח בחודש אוקטובר  .13

וג אחד מהם קיבל תשלום שונה. לא צויין סוג האבחון שבוצע. בחודש נובמבר דווח על אבחון שביצע פסיכול

 אחר, אף הוא בתעריף שונה. 

 

 

מס'  תעריף מעמד מס"ד
 האבחונים

סכום 
 לתשלום
 בש"ח
לפי 

 הדיווח

מכפלת 
התעריף 

במס' 
 האבחונים

 הפרש

 1000 5200 4200 4 1300 מדריכה 1

 700 7800 7100 6 1300 מדריכה 2

 600 8400 7800 7 1200 מומחית 3

 600 10800 10200 9 1200 מומחית 4

 600 4800 4200 4 1200 מומחה 5

 600 4800 4200 4 1200 מומחה 6

 500- 5000 5500 5 1000 מתמחה 7

 500- 3000 3500 3 1000 מתמחה 8

 500- 3000 3500 3 1000 מתמחה 9

 1000- 5000 6000 5 1000 מתמחה 10

 1600- 8000 9600 8 1000 מתמחה 11
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עוד עולה מבדיקת הביקורת כי התעריפים המשולמים בגין הפעילויות במימון אגפי העירייה אינם תואמים  .14

לתעריפים הקבועים בחוזר המנכ"ל. הביקורת תציין כי לא ברור מהדיווחים כיצד חושבו הסכומים לתשלום 

 עבור הפעילות הנוספת שבוצעה על ידי כל פסיכולוג. 

עת שניסתה לברר האם ישנו גורם בעירייה אשר מבצע בקרה אחר ניצול הביקורת תציין בנוסף, כי  .15

התקציבים האמורים ואחר התשלומים לפסיכולוגים, הן בחשבות והן בשכר הטילו את האחריות למעקב 

ובקרה אחר התשלומים האחד על השני כשכל גורם היה משוכנע כי הגורם השני הוא אשר מבצע את הבקרה 

 בפועל. 

מדגם של דיווחים של שלושה מהפסיכולוגים אשר קיבלו את התשלום הגבוה ביותר בגין  הביקורת בדקה .16

. מבדיקת 2016, לחודשים אוקטובר עד דצמבר 360הפעילויות הנוספות  הכוללות אבחונים ותוכנית 

 הביקורת נמצא כי:

 חסים לחודשים ראשית יצויין כי למרות בקשת הביקורת הועברו עבור אחת הפסיכולוגיות דיווחים המתיי

 דצמבר כנדרש. -מרץ ולא אוקטובר –ינואר 

  מבדיקת הביקורת עולה כי חלק מהפסיכולוגים מגישים את הדיווחים על גבי טופס המחייב פירוט מועדי

 הפגישות )תאריך ושעה( וחלקם לא. 

  .גם בטפסים המחייבים פירוט אין מקום לפירוט מסודר וברור של מועדי הטיפולים 

 חים כלל לא כללו פירוט של תאריכים ושעות בהם בוצעו העבודות. חלק מהדיוו 

  הפסיכולוגים מדווחים על גבי הטופס את הסכום שהם אמורים לקבל, כאשר הם אמורים לציין כי הכספים

 נגבו על ידי מזכירת השפ"ח. לא מצורפים לדיווחים העתקי הקבלות בגין התשלום. 

 מדווחים על פעילות שבוצעה על פני מספר חודשים בחודש אחד מבדיקת הביקורת נמצא כי הפסיכולוגים ,

, כך למשל אחת הפסיכולוגיות דיווחה בחודש דבר אשר מקשה על קיום בקרה נאותה אחר נאותות הדיווחים

 נובמבר על פעילות החל מחודש יוני. 

 לוגית מדווחת נמצא דיווח של פסיכולוגית לקבלת תשלום נוסף בגין טיפול אשר דווח בשעות שהפסיכו

 כאשר על פי דוח הנוכחות 16:30דווח על טיפול בשעה  28.11)בתאריך  במסגרת שעות העבודה הרגילות

 (.17:17הפסיכולוגית עבדה עד השעה 

 המלצות:

הביקורת ממליצה כי תעשה בחינה של האופן בו מבוצע תיעוד העבודה הנעשית על ידי הפסיכולוגים  .1

גם בהינתן שאין מערכת  .במימון ציבורי האבחונים וההערכות המבוצעיםבשפ"ח, ובכללה תיעוד 

ממוחשבת המאפשרת עריכת תיעוד, הרי שבקרה ומעקב נאותים יכולים להתנהל גם באמצעות גליונות 

 ממוחשבים ועל ידי הסדרת תהליכי עבודה נאותים. 

 מקור התקציב בש"ח סה"כ לתשלום סוג ההתערבות ת"ז פסיכולוג חודש דיווח

 אגף רווחה 2000 אבחון 1 אוקטובר

 אגף על יסודי 1100 אבחון 2 אוקטובר

 רווחה 850 אבחון 3 נובמבר
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כוז נושא ההערכות והאיבחונים בנוגע לתהליך האבחון רצוי כי יהיה גורם בשפ"ח אשר יהיה אמון על רי .2

ואשר יהיה אחראי על תקציב האבחונים במימון הציבורי ועל תיעוד ומעקב מסודרים של כל האבחונים 

המבוצעים. בנוסף יש לקבוע טופס ייעודי לדיווח של הפסיכולוג על אבחון שהוא אמור לבצע ואשר יועבר 

שם התלמיד ומספר תעודת הזהות שלו, גילו, לאישור מנהלת השפ"ח, טופס כזה יכלול לכל הפחות את 

המוסד החינוכי בו הוא לומד, הגורם המפנה, אופן המימון וכו'. מומלץ כי יוכן גם טופס דיווח על השלמת 

 האיבחון אשר יכלול פירוט של השעות שבהן נערך.  

ליות הנוספות הביקורת ממליצה כי התשלום בגין האבחונים במימון ציבורי יופרד מהתשלום בגין הפעי .3

 במימון ציבורי לרכיב שכר נפרד. 

הביקורת ממליצה כי הפסיכולוגים המבצעים אבחונים ועבודה נוספת במימון ציבורו יחוייבו בהחתמת  .4

  כרטיס נוכחות תחת קוד שונה על מנת שניתן יהיה לבצע מעקב ובקרה נאותים אחר שעות העבודה שלהם.

מומלץ כי ייקבעו טופסי דיווח מפורטים בדבר העבודה במימון ציבורי אשר יכללו פירוט של העבודה  .5

 שבוצעה ואשר יועברו לשכר לצורכי תיעוד ובקה. 

הביקורת ממליצה כי העירייה תגדיר קריטריונים ברורים לאופן בו נעשה שימוש בתקציב העירוני הייעודי  .6

פת ובשעות טח לבצע במסגרת העבודה השושפ"יב החונים מחוובמסגרתם ייקבע אילו אבלאבחונים 

העבודה הרגילות, באילו מקרים יאושר ביצוע אבחון במימון עירוני ונהלי אישור ותיעוד מסודרים של 

האבחונים האמורים. עוד מומלץ כי ייקבעו נהלים בדבר אופן הקצאת האבחונים והעבודות הנוספות בין 

קריטריונים כגון דרגה, ותק במקצוע ובעירייה, האם הפסיכולוג לוקח הפסיכולוגים בשפ"ח בהתאם ל

 חלק גם בעבודה בשפ"מ או לא וכדומה. 

תהיה אמונה על ביצוע התיעוד, המעקב והבקרה אחר האגף )הגזברות(  חשבתהביקורת ממליצה כי  .7

 נאותות התשלומים המועברים לפסיכולוגים בגין העבודות הנוספות. 

 הביקורת ממליצה כי תעשה בדיקה יסודית של הדיווח בגין אבחונים שלא בוצעו בחודש דצמבר.  .8

 תגובת השפ"ח:

הדווחים למשרד החינוך לא אמורים להיות מדוייקים. בתוך המערכת העירונית, בדווחים לשכר, יש  - 1ממצא 

 דווחים מדוייקים.

 ף מיחשוב מערכת כזואנחנו מבקשים כבר שנה מאג –מסכימים מאוד  – 2ממצא 

 4פסיכולוגים שעובדים במסגרות החינוך המיוחד יבצעו  –ההערה איננה נכונה, קיים קריטריון לפיו  – 3ממצא 

הערכות בתוך המשרה, והשאר יועבר למתוקצבות, במטרה לאפשר לפסיכולוגים גם עבודה מערכתית, פגישות 

 עם הורים וכו'

מבחינתנו אין מניעה, ואף עדיף אם  –מהשכר סעיפי תקציב שונים  דורש –ההערה מתייחסת לשכר  – 4ממצא 

 ניתן טכנית.

היה ויש מעקב, אך מאחר שאין מחשוב משותף, המעקב חוצה מספר מחלקות. לאחרונה,  – 7-ו 5ממצאים 

בתקופת הבקורת, נבנה טופס אחיד שמרכז עליו את כל העבודות הנוספות, וקל יותר יהיה מעתה להצליב בין 

 חות הנוכחות לעבודה במימון. עדיין, ההשוואה יכולה להעשות רק ידנית, וכשיהיה מחשוב יהיה קל יותרדו"

 קיימים קריטריונים: – 6ממצא 

 שימוש בתקציב לחינוך המיוחד, למעט חריגים של מערכת סוציאלית )אם נדרש בהתאם להחלטה ספציפית( -
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 ועי, כאשר הכללים הינם:החלוקה בין הפסיכולוגים נעשית ע"פי שיקול דעת מקצ -

 )תעדוף לפסיכולוגים שלא עושים או עושים מעט עבודה במימון )בנינו מערכת למעקב בנושא 

 כישורים והכשרה מקצועית הנדרשים לפעילות הספציפית 

 השפ"ח בודק את עצמו כל הזמן, לפני שנתיים נבדק פנימית )מול מנהל המינהל( והוגדל התקציב. – 8ממצא 

חלק מהתשלומים היו מקדמות על משימות שהוטלו על הפסיכולוגים והצורך הנובע מהפער בין שנת  – 9ממצא 

 הלימודים ושנת התקציב, קיים מעקב אחר ביצוע המשימה.

מוסברים ע"י מודל עבודה ייחודי בכתות ליקויי הלמידה, כפתרון יצירתי למצוקה של השפ"ח  - 11-ו 10ממצאים 

 ישלח בנפרד( לטבלה בתקני פסיכולוגים )פירוט

הפסיכולוג מקבל כמשימה את אבחון כל ילדי הכיתה. הוא מאבחן אותם בשלבים, ותוך כך גם מלווה את הכיתה 

במענה מקצועי. הסכום הכולל הוא מכפלה של מספר הילדים בעלות אבחון. מאחר שמדובר בכיתה שלמה 

מתחלקים בתהליך התשלום לבדיקות, אלא  ובתהליך ארוך, הוא מקבל את הסכום בחלקים, ולכן הסכומים לא

 רק הסכום הכולל. להבא נקפיד שהתשלומים יתבצעו בכפולות של עלויות אבחון.

 השיקול הוא לא להכביד על השכר, הדווחים קיימים בשפ"ח – 12 ממצא

י הפערים בתשלומים נובעים מכך שגורמים שונים משתתפים בחלקים שונים במימון האבחון. בשנ – 13 ממצא

 המקרים מדובר באבחון פסיכודידקטי.

בחלקי ההשתתפות היחסיים שלהם בכל אבחון. ההשלמה  –הסכומים השונים המופיעים הם במימון ציבורי  -

 תופיע בתוך השפ"מ במימון הורים –מימון הורים  –

 הדווחים מפוצלים בין מימון ציבורי למימון הורים.

 שהיו קיימים הסטורית בשפ"ח.הסכומים לתשלומים לפי תעריפים  – 14 ממצא

עוד בתקופתו של המנהל הקודם נעשה הליך מסודר להגדרת התעריפים, בתאום עם הייעוץ המשפטי וגורמי 

השכר בעיריה, לאחר סקר ובדיקה מקיפים שנעשו. קיימים אצלנו מרבית המסמכים מפגישה זו, באם נדרש, 

 נוכל לנסות לארגן אותם למכלול קוהרנטי ולהעביר.

 290לפסיכולוג,  ₪ 257זאת, יש לציין ששעת טיפול, לפי תעריף שפ"י המועבר אלינו מדי שנה, עומד על  עם

לשעת טיפול ללא קשר למעמד המקצועי, תעריף שלא  ₪ 260ואנחנו גובים  –למומחה בכיר  ₪ 326 -למומחה ו

 השתנה מזה שנים.

המעקב אחר ניצול התקציב נעשה הן בשירות עצמו, והן ע"י חשבת המינהל ומנהלי האגפים מזמיני  – 15 ממצא

השירות, כפי שנעשה לגבי כל התקציבים של מינהל החינוך. הבקרה על התשלומים לפסיכולוגים ותאימותם 

 לשירות נעשית באגף, במילוי הבקשות לתשלום.

 בהתייחס להמלצות

כאמור בתשובות, התעוד נעשה ידנית וביחידות המשנה. מזה כשנתיים אנחנו מנסים לקדם תעוד  – 1המלצה 

 ממוחשב, ומקוים שהבקורת תסייע לנו לקדם את הנושא.

כן קיים טופס דווח שמועבר -קיימים גורמים האמונים על התהליך כפי שממליצה הבקורת. כמו – 2המלצה 

 דוגמת טופס הועברה לביקורת. –רים בסיום האבחון הכולל את הפרטים המדוב

 נשמח כמובן לייעל את ריכוז העבודה באמצעים ממוחשבים ובעזרת תוספת כ"א מתאים
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 לא ברור לנו מדוע יש צורך להפריד בין סוגי השירותים במימון הציבורי – 3המלצה 

אינן תלויות שעות,  חלק גדול מהעבודות במימון ציבורי נעשות מחוץ למשרדי השפ"ח, וחלקן אף – 4המלצה 

אלא תלויות משימה )למשל אבחונים(. אנו מסכימים שצריך מעקב ממוחשב מסודר על העבודה במימון ציבורי, 

זה חלק מתהליכי המחשוב שאנו פועלים בשנתיים האחרונות לקדם, ולצערנו, התהליכים אינם מתקדמים בקצב 

 הרצוי.

ודש לשכר, מפרטים את סוג הפעילות )טיפול, אבחון, הדרכת דווחי בקשות התשלום  המוגשים מדי ח – 5המלצה 

 הורים וכו'( 

קיימים קריטריונים לגבי אבחונים שנעשים במסגרת העבודה השוטפת לכאלה המתבצעים במימון  - 6המלצה 

 ציבורי )כפי שפורט קודם(

 .המימון מיועד לילדי החינוך המיוחד

אבחונים בתוך התקינה, יתרת האבחונים מועברים  4רש לבצע פסיכולוג שעובד במסגרת של החינוך המיוחד נד

מנת לאפשר לפסיכולוג לבצע פעילות מערכתית, שהיא בליבת תפיסתנו -לבדיקות מתוקצבות, וזאת על

 המקצועית, ולא רק אבחונים.

יתכנו מצבים חריגים בהם יאושר אבחון מתוקצב, ע"פי שיקול הדעת של מנהלות המחלקות, למשל, בהחלטה 

 של פסיכולוג לאבחן בועדת החלטה, או במקרים אחרים שבכל מקרה יובאו לדיון והחלטה בצוות הניהול.

זה תמיד יעשה ע"י פסיכולוג  -התקציב אינו מיועד לילדי החינוך הרגיל, שיש חשש לגביהם שצריכים חינוך מיוחד

 .המסגרת בתוך התקינה )אלא אם מפאת מחסור בתקנים, אין פסיכולוג לביה"ס(

קיים נוהל לפיו  קורתיבעניין חלוקת האבחונים המתוקצבים בין הפסיכולוגים, השפ"ח דוחה את המלצת הב

ההחלטות מי יאבחן, את מי  –מעבר לכך ,פסיכולוג בשנת ההתמחות הראשונה שלו אינו מבצע אבחונים במימון

לאבחן ובאילו נסיבות הן החלטות מקצועיות שקשורות להיכרות עם הפסיכולוג מחד, ועם הלקוחות 

ונסיבותיהם מאידך, והם ימשיכו להתקבל על פי שיקול דעת ספציפי של מנהל מחלקה לגופו של עניין, או 

 בהחלטה משותפת של צוות הניהול.

כל העבודות במימון, כולל אבחונים, ובדיקה מתמדת של מנהלת השפ"ח וסגניתה מתבצע ריכוז של  –עם זאת 

 שמתבצעת חלוקה הוגנת וסבירה של העבודה במימון בין הפסיכולוגים הרלוונטיים בהתאם לפעילות הנדרשת.

 שירותים פסיכולוגיים משלימים )שפ"מ( 9.8

קובע  "מתווה השירות הפסיכולוגי החינוכי" בנושא  3.7-61לחוזר מנכ"ל משרד החינוך מס'  4.5 -ו 4.4סעיפים 

 רכיבים שעל השפ"ח לספק:

שירות פסיכולוגי למסגרות חינוך ברמות שונות: ברמה הבסיסית נכללת התערבות במצבי לחץ וחירום  .1

והשתתפות בוועדות השמה בלבד, ואילו ברמה המתקדמת ביותר נכללות גם הערכות פסיכולוגיות, 

 להורים. התערבות טיפולית, ייעוץ 

 פעולות אדמיניסטרטיביות, הדרכה והתמקצעות.  .2

לחוזר המנכ"ל האמור קובע את האפשרות ל"הרחבת השירותים הפסיכולוגיים במימון נוסף":  4.6סעיף 

, לנוכח תכניות/יזמות מקבל השירות"השפ"ח עשוי להרחיב ולהעמיק את השירותים הניתנים במסגרתו במימון 

הסטנדרטית או לאור צרכים נוספים. במצבים אלה ישקול מנהל השפ"ח, בשיתוף עם מעבר לעבודת השפ"ח 

הרשות המקומית, את היזמות/הצרכים ואת מקור מימונם. מתווה השירותים המורחב והגורמים המבצעים 
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אותו יתואמו בכל שנה מחדש טרם הפעלתו ... שירותים אלה ייכללו בתכנית העבודה של השפ"ח. השפ"ח ישאף 

שירות זה באמצעות ניצול כוח אדם הקיים בו. ייתכנו מקרים שבהם יפעיל השפ"ח כוח אדם מקצועי חיצוני  לתת

 בכפיפות לפיקוחו המקצועי של מנהל השפ"ח ולהסדרים הקיימים ברשות המקומית.

 תישמר הפרדה ברורה בין שעות העבודה השוטפות של הפסיכולוג בשפ"ח לבין עבודתו במסגרתעוד נקבע כי "

אופן ההפעלה, התעריפים  והיא כפופה מקצועית לפיקוח שפ"י.הרחבת השירות. עבודה זו כפופה לכללי האתיקה 

ודרכי התשלום יתואמו בין מנהל השפ"ח לבין בעלי התפקידים ברשות המקומית ...התשלום לפסיכולוג יתבצע 

. כלל זה חל על שירות "המקומיתבאמצעות הרשות המקומית או באמצעות עמותה ציבורית באישור הרשות 

 במימון ציבורי ועל שירות במימון הורים, כמפורט להלן:

שירות פסיכולוגי מורחב במימון ציבורי...כדוגמת רשות מקומית/ תוכניות לאומיות/ פרויקטים של  .1

 להלן סוגי השירות הנכללים בשירות הפסיכולוגי המורחב במימון ציבורי:  שפ"י...:

 מתחת לגיל  –ת, כמפורט להלן: )א( שירות פסיכולוגי למסגרות חינוכיות בגיל הרך הרחבת אוכלוסיו

חובה; )ב( שירות פסיכולוגי לבתי ספר תיכוניים )ג( שירות פסיכולוגי למופנים על ידי השירותים 

 החברתיים )רווחה( או על ידי גורמים אחרים ברשות המקומית. 

 כות והתערבויות פסיכולוגיות לילדים, ובכללם ילדים בעלי העמקת שירות קיים, כמפורט להלן: )א( הער

צרכים מיוחדים וילדים בסיכון; )ב( פיתוח ויישום תוכניות התערבות; )ג( כל שירות נוסף החורג 

 מהמכסות שהוגדרו במסמך זה". 

 )א(  ( הערכות פסיכולוגיות תותרנה רק במצבים אלה:1...)שירות פסיכולוגי משלים במימון הורים:  .2

הערכות פסיכולוגיות בשכבות גיל שאינן מקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי במסגרות החינוכיות )ב( הערכות 

פסיכולוגיות לצרכי הדלגה )ג( הערכות פסיכולוגיות לצורך שיבוץ למסגרות ילדים מחוננים או מוכשרים )ד( 

דה בבתי ספר על יסודיים...". הערכות פסיכולוגיות לצורך התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים לקויי למי

  )ההדגשות אינן במקור(.

נדון השירות הפסיכולוגי המשלים, שהוגדר שם כמסגרת  2007ב לשנת 58בדוח השנתי של מבקר המדינה מס' 

ידי מימונם ממקורות תקציביים אחרים, הן ממסדיים והן -המספקת שירותים המצויים בסל משלים על

מימון הרשות המקומית, קניית שירותים מרצון של ההורים וכד'. בדוח  -נים פרטיים, באופנים ארגוניים שו

השירות הפסיכולוגי המשלים השנתי צוטטו הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך דאז )שהוחלף(, ואשר לפיהן "

ארגונית, תקציבית ומקצועית  -שפ"מ(.... יינתן מעבר לשעות העבודה הקיימות, תוך הפרדה ברורה  -)להלן 

 ". )ההדגשה אינה במקור(. בין שתי היחידות ובכפיפות לכללי האתיקה המקצועיים -

בין השירותים שאפשר לספק במסגרת השפ"מ ציין המשרד גם את 'כל השירותים שאינם כלולים בסל הבסיסי 

ושלקבלתם יש צורך במקורות מימון נוספים'".  מבקר המדינה העיר, כי קיימת חשיבות רבה להפרדה בין 

שירותי השפ"מ לבין השפ"ח, על מנת למנוע בעיות אתיות וחשש לניגוד עניינים, "לדוגמה: הסטת שירותים 

אל השפ"מ וכן, העברת מטופלים מהשפ"ח אל השפ"מ".   -פסיכולוגיים שצריכים להינתן במסגרת השפ"ח 

מתמודדות, כל אחת  מבקר המדינה ציין, כי בהעדר כללים ברורים של משרד החינוך לעניין זה, "הרשויות

בכל כללים להפעלת שפ"מ". עוד צויין כי בדרכה, עם בעיות אתיות העלולות להתעורר, ומרביתן קבעו לעצמן 

מקרה, צריכה להיות הפרדה ברורה בין שירותים הניתנים במסגרת השפ"ח ובין אלה הניתנים באמצעות השפ"מ 

 החובה באמצעות השירות המשלים.)שירות פסיכולוגי משלים(, ואין לספק שירותים מסל 
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השפ"מ בפתח תקווה מנוהל על ידי מנהלת השפ"ח בסיועה של פסיכולוגית אשר מרכזת את נושא השפ"מ בהיקף 

 משרה.   25%של 

על מנת שיורשה לעבוד בשפ"מ נדרש הפסיכולוג למלא טופס בקשה להצטרף לשפ"מ ונדרש אישורו של הצוות 

אמור פסיכולוגים . כל הפסיכולוגים הם כאשר מורשים לעבוד בשפ"מ סיכולוגיםפ 32ישנם הניהולי של השפ"ח.  

כל פסיכולוג המורשה לעבוד בשפ"מ מעדכן את רכזת השפ"מ מה היקף הפעילות בו הוא  .המועסקים בשפ"ח

 מעוניין והרכזת משבצת את הפעילות בהתאם. 

ם יציאה מהשפ"ח עם סיום עבודתם בשפ"ח על פי הנמסר לביקורת על הפסיכולוגים העובדים גם בשפ"מ להחתי

 ולפני תחילת עבודתם בשפ"מ. 

 

 להלן מחירון פעילות השפ"מסוגי אבחונים וטיפול.  3 –השפ"מ בפתח תקווה מציע ארבע סוגי שירותים 

 :והתשלום אשר מקבלים הפסיכולוגים בגין כל פעילות

 

 

 

 

 :2016 - 2015בשנים להלן נתוני פעילות השפ"מ 

 

 

 

מכלל הכנסות השפ"ח. להלן נתונים בדבר הכנסות השפ"מ בשנים  6%-הכנסות השפ"מ מהוות קצת פחות מ

2014-2016: 

  2014 2015 2016 

 374,978 336,836 298,747 הכנסות שפ"מ

הפסיכולוגים המבצעים את הטיפולים במסגרת השפ"מ מקבלים תשלום בגינם במסגרת השכר תחת שעות 

אבחונים פסיכולוגיים. לאחר שהסתיים תהליך אבחוני מדווח הפסיכולוג לרכזת השפ"מ  – 244נוספות ברכיב 

 כי הסתיים האבחון והיא מדווחת לשכר.

 

  

תשלום  מחיר פעילות
 לפסיכולוג

  ₪ 1,980 ₪ 2,250 אבחון פסיכודידקטי

 ₪ 1,320 ₪ 1,500 איבחון פסיכולוגי/דידקטי

  ₪ 1,540 ₪ 1,750 השלמה לדידקטי

  ₪ 228.8  ₪ 260 טיפול/ייעוץ

 שנה
מס' 

פסיכולוגים 
 פעילים

מס' 
טיפולים 
 פרטניים

מס' 
 אבחונים

2015 20 55 102 

2016 21 76 82 
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 ממצאי הביקורת:

 מנתוני פעילות השפ"מ עולה כי חלה ירידה במספר האיבחונים המבוצעים על ידי השפ"מ.  .1

נתוני הפעילות מתועדים על ידי רכזת השפ"מ באמצעות גליונות אקסל. התיעוד אינו כולל נתונים בדבר  .2

. אופן שעות העבודה של הפסיכולוגים. אלו נכללים רק בדיווח החודשי הידני המועבר על ידי הפסיכולוגים

 התיעוד הנוכחי, אינו מאפשר בקרה ומעקב נאותים אחר שעות העבודה של הפסיכולוגים במסגרת השפ"מ. 

על פי הנמסר לביקורת בהתאם לסיכום עם העירייה התשלום לפסיכולוגים בגין טיפולי שפ"מ מבוצע בלא  .3

 בלבד.  12%ר קבוע בסך שמופחתות מהתשלום תקורות או עלויות מעביד בפועל אלא מבוצעת הפחתה  בשיעו

הביקורת תציין כי כאמור ישנו חוזר מנכ"ל של השלטון המקומי הקובע מהם תעריפי התשלום שיש לבצע  .4

 בגין פעילויות השפ"מ וכי העירייה אינה פועלת בהתאם להוראות החוזר. 

בגינו, הרי  מבדיקת הביקורת נמצא כי אף שהתשלום בגין פעולות השפ"מ אמור להיות נמוך יותר מהכנסות .5

בגין עבודתם במסגרת השפ"מ,  387,119₪שילמה העירייה לפסיכולוגים תשלום בסך כולל של  2016שבשנת 

. אם לוקחים בחשבון שהתשלום לפסיכולוגים הוא ₪ 374,978כאשר ההכנסות מהשפ"מ עמדו רק על סך 

 ר.  בית ₪ 57,138סך של  2016מהתקבולים הרי שהמשמעות הינה כי שולם בשנת  88%

התשלום בפועל לפסיכולוגים אינו כולל  עלויות מעביד ותקורות, כך שבפועל  העירייה בעצם מסבסדת את  .6

 פעילות השפ"מ בלא שהיא נדרשת לעשות כן ובלא שהתקבלה החלטה לעשות כן. 

הדיווח לשכר נעשה בהתאם למועד הדיווח של הפסיכולוגים ולא חודש בחודשו, כך ייתכן שפסיכולוג יקבל  .7

 בחודש מרץ תשלום בגין אבחונים שביצע במהלך ינואר ופברואר כיוון שריכז את הדיווחים בגינם. 

הדיווח לשכר בגין פעיליויות השפ"מ מבוצע באמצעות גיליון אקסל שבו מחשבת רכזת השפ"מ בעצמה את  .8

 הסכום המגיע לכל פסיכולוג. 

בין השפ"ח לשפ"מ,  ומקצועית תקציבית, תארגוניבניגוד לקבוע בדוח מבקר המדינה לא מתקיימת הפרדה  .9

בשפ"מ מועסקים רק פסיכולוגים המועסקים בשפ"ח, הוא מנוהל על ידי מנהלת השפ"ח ואחת 

הפסיכולוגיות המתפקדת כרכזת השפ"מ, אין לשפ"מ תקציב ייעודי והוצאותיו כמו גם הכנסותיו נכללות 

 בתקציב השפ"ח. 

 תקווה ועדת הנחות ייעודית לטיפולי השפ"מ.בניגוד לרשויות אחרות, לא קיימת בפתח  .10

בניגוד לרשויות אחרות ואף בניגוד לאופן בו משלמת העירייה עבור אבחונים מתוקצבים אין הבדל במחירון  .11

 השפ"מ בין טיפולים/אבחונים המבוצעים על ידי מתמחים לבין אלה המבוצעים על ידי מומחים. 

לנעשה בשפ"מים ברשויות אחרות גם פעילויות קבוצתיות היצע הטיפולים של השפ"מ אינו כולל בדומה  .12

 לילדים והורים, סדנאות וכו'. 

פעילות השפ"מ אף שנועדה לשמש פעילות משלימה בתחום הפסיכולוגי ולספק מענה להורים המעוניינים  .13

באבחון או בטיפול פסיכולוגי לילדם, אינה מפורסמת באתר האינטרנט של העירייה או אפילו באתר הייעודי 

 של מנהל החינוך העירוני. 

 : הערת הביקורת

בחלק מהרשויות מתקיים שפ"מ בשיתוף עם החברה הכלכלית העירונית או עם עמותות עירוניות, והשירות ניתן 

 באופן נפרד ומנותק מהשפ"ח. 

 25%עוד יצויין כי מבדיקת הביקורת עולה כי בחלק מהרשויות מנוכה מהתשלום המועבר לפסיכולוגים סך של 

 הכולל עלויות תקורה. 
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 המלצות:

תערך על ידי העירייה בחינה בכל הנוגע למדיניות ואסטרטגיית הפעלת השפ"מ,  ממליצה כיהביקורת  .1

אופן ההפעלה הרצוי והיקפה והדרכים בהן ניתן אכן לעשות שימוש בשפ"מ לצורך הענקת שירות מקיף 

ורחב יותר לאוכלוסיית התלמידים וההורים בעיר. חשוב לציין כי השפ"מ אינו מיועד רק לאוכלוסיות 

 . ווחה, אלא מיועד לכלל הציבור ודומה כי כיום הציבור כלל אינו מודע לקיומו של השירותר

וגים עוד מומלץ כי במסגרת הבחינה האסטרטגית ייבחנו תעריפי השפ"מ, גובה התשלום המועבר לפסיכול .2

 ועמידה בהוראות חוזר המנכ"ל בנושא. 

צע עבור האבחון באופן שיבטיח כיסוי נאות הביקורת ממליצה כי ייבחן מנגנון ההפחתה מהתקבול שמבו .3

 לעלויות הרשות )עלויות מעביד ותקורה(. 

האפשרות להשתמש ברווחים שניתן להפיק מהשפ"מ על מנת לתקצב שירותים עוד מומלץ כי תבחן  .4

 פסיכולוגיים משלימים לאוכלוסיות מצוקה באמצעות ועדות הנחה כפי שנעשה על ידי רשויות אחרות. 

 ליצה כי הפסיכולוגים יחוייבו להגיש דיווח בגין פעילות השפ"מ חודש בחודשו. הביקורת ממ .5

הביקורת ממליצה כי לדיווח המועבר לשכר יצורפו העתקים מדיווחי הפסיכולוגים וכן העתקי הקבלות  .6

המעידות כי התשלום בגין הטיפולים/אבחונים בוצעו. כך תתאפשר בקרה נאותה יותר אחר התשלומים 

 על ידי מחלקת שכר. אשר תבוצע 

הביקורת ממליצה כי הפסיכולוגים המועסקים בשפ"מ יחוייבו להחתים נוכחות תחת קוד שונה בגין  .7

 פעילותם במסגרת השפ"מ, כך שניתן יהיה לוודא כי אין חפיפה בין שעות עבודתם בשפ"ח ובשפ"מ. 

שניתן יהיה לבקר את סבירות על מנת מעקב אחר סך התשלומים הנוספים המשולם  מומלץ כי יקויים .8

 התשלומים המועברים לפסיכולוגים בגין עבודות נוספות המבוצעות על ידם. 

 תגובת השפ"ח:

 אין לנו הסבר לירידה, נבדוק את הנתון ונעלה השערות. מבחינת השפ"מ לא היה כל שינוי בהתנהלות.  – 1ממצא 

 , אך הוא ידני, ונשמח למעבר לדווחים ממוחשבים.התעוד הנוכחי מאפשר בקרה –ראה תשובתנו לעיל  – 2ממצא 

העיריה אינה מעוניינת להקטין הכנסות הפסיכולוג, או להגדיל את הוצאות הציבור, אלא לכסות  – 3ממצא 

 הוצאותיה בלבד. גם במתן שעות הוראה במינהל במימון הורים נלקחות העלויות ללא תקורות.

  8.7בהתייחס לממצאי הבקורת בפרק  14לסעיף  12ראה תגובתנו מספר  – 4ממצא 

 נמצא בבדיקת החשבת, לא ברור כיצד יכול לקרות – 5ממצא 

 :3ראה תגובתנו לסעיף  – 6ממצא 

 3כפי שציינתם בסעיף  12%קיימת הפחתה של  .1

העיריה אינה מעוניינת להקטין את הכנסות הפסיכולוג או להגדיל את הוצאות הציבור, אלא לכסות  .2

 הוצאותיה בלבד

 במתן שעות הוראה במינהל במימון הורים נלקחות העלויות ללא תקורות גם .3

כל ההחלטות לגבי תעריפים ועלויות התקבלו בדיונים משותפים עם הרשות, ובגיבוי הייעוץ המשפטי, לא  .4

 נלקחה כל החלטה חד צדדית ע"י השפ"ח בעניין זה.
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 לעתים מתקיימים תהליכים מתמשכים, ודרישת התשלום מתבצעת רק לאחר סיום האבחון – 9סעיף 

 נכון. היינו שמחים לשכלל את התהליך – 10ממצא 

 יש הפרדה ארגונית ורישומית. שפ"מים נוספים פועלים בדרך זו. – 11ממצא 

 הנושא נבחן. – 12ממצא 

 סיכודידקטיים למשפחות מעוטות יכולת(בונו )אבחונים פ-שפ"ח פ"ת הכניס ביוזמתו פעילות פרו

 הנושא בבדיקה – 13ממצא 

מדיניות השפ"מ לקיים טיפולים כאלה, לצערנו במתקני השפ"ח לא היתה אפשרות. לאחרונה התפנה  – 14ממצא 

מקום )האולם עבר לרשותנו לאחר יציאת המת"י מהמתחם( והתחילו להכנס פעילויות )קבוצות לסייעות, 

לדים, הרצאות וסדנאות להורים, קבוצות גננות וכו'( ואנו מקוים להרחיב את מגוון הפעילות קבוצות טיפול לי

 במקום החדש.

 התחיל תהליך של פרסום השפ"מ – 15ממצא 

 בהתייחס להערת הביקורת

 בחלק אחר של הרשויות, השפ"מ פועל במסגרת השפ"ח.

 השפ"ח.ע"פי מדיניות פ"ת ונסיבותיה, הוחלט לקיים את השפ"מ במסגרת 

המדיניות של מינהל החינוך לאורך שנים רבות הוא לא לנצל את הפסיכולוגים או הלקוחות להכנסות למעט 

 כיסוי הוצאות

 תגובה להמלצות הביקורת

 המדיניות היא רק לכסות עלות מעביד –ראה הערה  – 3המלצה 

 בבדיקה – 4המלצה 

הפעילות של הפסיכולוג במסגרת השפ"מ  אינה פעילות שעתית אלא ע"פי משימות, ולכן הדווחים  – 5המלצה 

 נעשים ע"פי משימות

דווחי הפסיכולוגים מבוקרים ומתועדים ביחידה. ניהול מקביל בשכר יחייב ביורוקרטיה מיותרת  – 6המלצה 

 ותוספת תקנים.

 בל העתק קבלההתשלום מנוהל ישירות מול המזכירות והפסיכולוג מק

 יש לקחת בחשבון שחלק לא מבוטל מהפעילות מתבצעת במסגרות החינוכיות – 7המלצה 

 המעקב קיים במסגרת השירות – 8המלצה 
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 הערכה ומשוב 9.9

 ביצוע של ההווה – המצוי המצב בין הפער ולצמצום הפעילות לשיפור ערך רבת תרומה להיות עשויה למשוב

 לתחזוק לתרום ואזי חיובי להיות עשוי משוב. הפעילות נעשית לשמה המטרה – הרצוי המצב לבין – הפעילות

 לעודד עשוי שלילי משוב. מסוימת פעולה של ותוכניים ארגוניים היבטים להגברת וליכולת הפעילות המשך

 .מסוימת פעולה של בצוע שנוי על להחלטה לתרום או הפעילות עצם של מחודשת בדיקה

השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך יש לשונית שלמה של חומרים  –באתר האינטרנט של שפ"י 

ה בשטח" והכוללות העוסקים במשוב והערכה. בין החומרים המופיעים באתר מצורפות דוגמאות "מהנעש

 דוגמאות לטופסי משוב. 

היסודיים ובו שאלון מקוון אנונימי למנהלי בתי הספר על פי הנמסר לביקורת בשנים תשע"ה תשע"ו הועבר 

 שורת שאלות וביניהן:  נשאלו המנהלים

  , ?איזה שירותים בית הספר קיבל השנה 

  ?מהן נקודות החוזק בשירותים שקיבלת בשנה זו 

 ?מהם הקשיים והמגבלות של השירותים שקיבלת בשנה זו 

  ?האם ישנם שירותים פסיכולוגיים שבית הספר לא קיבל השנה אך היה רצוי שיקבל 

  מידה השקעת השפ"ח בחינוך המיוחד מורגשת בבית הספר?באיזו 

  ?באיזו מידה השקעת השפ"ח בחינוך הרגיל מורגשת בבית הספר 

ממנהלי בתי הספר  40%-ו 30%מנהלים. כלומר  19מנהלים ובשנת תשע"ו  14בשנת תשע"ה השיבו למשוב 

 היסודיים בעיר בהתאמה. 

ח הינה המקצועיות של הפסיכולוגים ובמידה "דה עם השפת החוזק המרכזית בעבומהתשובות עולה כי נקוד

רבה גם נכונותם לשיתוף פעולה. בהתייחס לקשיים ולמגבלות הגיבו רבים כי השירות הניתן הוא "טיפה בים", 

 "מגבלות של זמן", "זמינות הפסיכולוגית". 

מתכונת העבודה לק בנוגע כי לא ניתן הסבר מספ ,הועלו שורת טענות ,בנוגע למעבר למודל העבודה הציוותי

החדשה, כי לא הורגש השינוי וכי עדיין פסיכולוג אחד היווה את המענה המרכזי לבית הספר וכי דווקא המודל 

 החדש ממעיט בנוכחות ומשמעות הפסיכולוג בבית הספר. 

 ממצאי הביקורת:

על פי הנמסר לביקורת משובים מבוצעים רק מול מנהלי בתי הספר היסודיים וגם משובים אלו נעשו באופן  .1

כללי, מקוון ואנונימי ועל מנת לבחון את העבודה בשיטת הצוותים )אשכולות(. בעצם לא נעשה שימוש 

 במשובים למדידת שביעות הרצון של מקבלי השירות, לא במהלך השנה ולא בסופה. 

 ות:המלצ

לערוך משובים מסודרים אחת לשנה, מול כל מוסדות החינוך בעיר, משוב אשר יכלול חלק של בחינת  יש .1

צרכי המוסד ונאותות המענה הניתן להם וחלק שני הבוחן את עבודת הפסיכולוג הספציפי המוקצה לבית 

 . הספר

עוד מומלץ כי תבחן האפשרות לערוך משוב אשר יכלול מלבד מנהלי בתי ספר גם את המורים והיועצות  .2

 החינוכיות בבתי הספר ואולי אפילו את ההורים של התלמידים מקבלי השירותים. 

 תגובת השפ"ח

 אנחנו בעד. נבחן מודלים יעילים קיימים.  –בהתייחס להמלצות 
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 פרסום הפעילות  9.10

 סך מאתר האינטרנט העירוני המציג את הדף המיועד לשפ"ח:להלן תצלום מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממצאי הביקורת:

 דף השפ"ח באתר האינטרנט של העירייה ריק מתוכן.  -כפי שניתן לראות מצילום המסך לעיל  .1

מבדיקת הביקורת נמצא כי למרות חשיבותו של השירות הפסיכולוגי, השירות אינו מפורסם לא באתר  .2

 האינטרנט של העירייה ולא במסגרת פרסומים לתושב. 

גם שירותי השפ"מ, אף שהם מיועדים לסייע לכלל התושבים, על מנת לספק שירותים פסיכולוגיים, הן  .3

 נן מוזכרים. לצרכי טיפול והן לצרכי אבחון, כלל אי

  הערות הביקורת:

ראוי לציין, כי ישנן רשויות בהן לשפ"מ ישנו אתר אינטרנט נפרד, חוברות פירסומיות וכדומה, ושירותיו 

 המוצעים לציבור הרחב מורחבים וכוללים גם קבוצות טיפוליות וכו'. 

 ת פעילותו. יצויין, כי באתר מנהל החינוך ישנו דף המוקדש לשפ"ח והמציג את מטרותיו ושעו

עוד יצויין, כי על פי הנמסר לביקורת נעשית כיום עבודה בשיתוף עם משרד דובר העירייה לשם פרסום פעילות 

 השפ"ח ושפ"מ. 

 המלצות:

השפ"ח והשפ"מ ופעילותם יפורסמו לכל הפחות, באתר האינטרנט העירוני, כך  הביקורת ממליצה כי .1

 שתהייה לתושבים אפשרות לדעת על מגוון השירותים להם הם זכאים.

בנוסף מומלץ כי תערך בחינה מסודרת של מדיניות פרסום השירותים הן של השפ"ח והן של השפ"מ  .2

 והאפשרות להקצאת תקציבים למטרה זו. 

 ח:תגובת השפ"

 מסכימים עם הממצאים וההמלצות
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 סיכום והמלצות 10

פעילות השירות הפסיכולוגי החינוכי היא בעלת חשיבות רבה למענה המערכתי והפרטני הניתן לתלמידי העיר. 

 הביקורת תציין כי התרשמה מהאכפתיות והמסירות הרבה שהפגינו כל הגורמים בשפ"ח עימם נפגשה.

הביקורת תדגיש שוב כי לא נבדקה עבודתם של הפסיכולוגים בהיבטים המקצועיים אלא בהיבטים הארגוניים 

 והתפעוליים בלבד. 

הביקורת תציין כי השפ"ח בפתח תקווה אינו מתוקצב על ידי משרד החינוך בהתאם לרמת התקינה הנדרשת 

ים האמיתיים של מערכת החינוך בעיר. ואף מתחת לרמת התקינה הממוצעת ובלא שניתן ביטוי הולם לצרכ

  מימון תקני הפסיכולוגים על ידי העירייה אינו משלים את מספר התקנים למינימום הכיסוי הנדרש.עוד נמצא כי 

)רמת השירות הגבוהה יותר על פי  'א ברמה שירות המקבלים אלו גם, בעיר החינוך למוסדות הניתן המענה

 פרטנית עבודה ולא ולמורים החינוך מוסדות להנהלת ייעוץ כלומר, מערכתי מענה הוא, הנחיות משרד החינוך(

 .התלמידים עם

העירייה תמשיך במאמציה הכנים להשגת תקני פסיכולוגים נוספים לשפ"ח העירוני אשר הביקורת ממליצה כי 

  יאפשרו לו להגיע לרמת התקינה המינימלית הדרושה.

מהביקורת עולה כי השפ"ח מנוהל תוך מתן דגש ברור על ההיבטים המקצועיים של עבודת הפסיכולוגים אולם 

אשר מבוצע רובו ככולו על ידי פסיכולוגים בנוסף לעבודתם הרגילה, והתפעולי שלו הניהול האדמיניסטרטיבי 

ויות השפ"ח באופן המאפשר קה בחסר רב ולא מתקיימים תהליכי עבודה המקיימים תיעוד מסודר של פעיללו

 וכן תכנון נכון, מושכל ומיטבי של אופן ניצול המשאבים העומדים לרשותו: נאותים מעקב ובקרה

מנהל את תקציבו תוך ראיה כוללת השפ"ח אינו מכין הצעת תקציב שנתית ואינו  - ותכנון הפעילות בתקצו .1

ת מהמשאבים העומדים לרשותו ואשר , השפ"ח אף אינו מכין תוכנית עבודה שנתית הנגזרשל פעילותו

הביקורת ממליצה כי האגף יידרש להכין תוכנית פעילות שנתית . קובעת מטרות ויעדים מדידים לביצוע. 

ואשר תכלול מטרות ויעדים  הכוללת פירוט התקציבים הנדרשים לכל פעילות, מקורות המימון וכדומה

 פעילויותומלץ כי תערך בחינה של האפשרות לבצע מ בנוסף .מדידים וברי השוואה לביצועי שנים קודמות

  שפ"ח נוספות במסגרת פרוייקטים ייעודיים הממומנים על ידי משרד החינוך. 

 פעילותו את המסדירים כתובים עבודה נהלי ללא מתנהל ח"השפ, הביקורת למועד נכון - נהלי עבודה .2

 החינוך משרד של ולהנחיות לחוקים מעבר, מינהליים ארגונים בהיבטים העבודה תהליכי ואת השוטפת

, יצויין כי השפ"ח החל בהכנת קובץ נהלים והביקורת ממליצה כי פעילותו של השפ"ח הבריאות ומשרד

 . תוסדר באמצעות שורת נהלים פנימיים מחייבים

המבנה בו ממוקם השפ"ח אינו מאפשר פרטיות ודיסקרטיות למגיעים אליו שכן הכניסה אליו  - מבנה פיזי .3

והמבנה אינו תואם את  השפ"ח עבר למבנה הנוכחי, לפני כעשור,תפת למבנים נוספים ובהם גני ילדים. משו

צרכי הפעילות הנוכחיים והיקפה. הביקורת ממליצה כי העירייה תפעל להסדרת המעבר המתוכנן של 

פי השפ"ח למבנה החדש בהקדם האפשרי ותוך תכנון צופה פני עתיד של המבנה והתחשבות בכך שהיק

 תושקעתקינה בלבד ויש לקוות כי יחול שיפור בנתון זה. עוד מומלץ כי  50%-פעילותו של השפ"ח כיום הם בכ

 .ונוער בילדים לטיפולים המתאימה ונעימה מזמינה כסביבה ח"השפ בעיצוב מחשבה

 בעבודה שנים מחמש פחות של ותק בעלי הם ח"בשפ המועסקים מהפסיכולוגים כשליש – הדרכה והכשרה .4

מתמחים שמשך  9מתמחים מבדיקת הביקורת עולה כי ישנם  הם מהפסיכולוגים ממחצית ויותר חים"בשפ

 (. 90-שנים )חלקם החלו התמחותם בשנות ה 7ההתמחות שלהם הוא מעל 
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העסקת מתמחים אינה זהה להעסקת פסיכולוגים מומחים. גם בשל העובדה שהם אינם  ראוי לציין כיבנוסף 

חות, ועבודתם דורשת פיקוח על ידי מדריכים ומומחים ולפיכך משאבים )כגון שעות רשאים לחתום על הדו

עבודה המוקדשות להדרכה ולפיקוח( אשר במקרה של שפ"ח פתח תקווה הם כאמור מצומצמים, יכלו 

 להיות מושקעים במוסדות החינוך, באבחונים ובטיפולים פרטניים. 

בכל הנוגע להעסקת מתמחים בשפ"ח ובעיקר בכל  ברורההביקורת ממליצה כי העירייה תקבע מדיניות 

 שנים.  7-נוגע להמשך העסקת מתמחים אשר התמחותם נמשכת מעבר לה

אף שכל הפסיכולוגים הם בוגרי תארים מתקדמים, ואף שבשפ"ח מותקנת תוכנה  – ומחשובניהול רשומות  .5

. ידניים ודוחות פיזיים תיקים עם בדעו ח"בשפ הפסיכולוגים של המוחלט הרובייעודית לניהול שפ"ח, הרי ש

יומן הפסיכולוגים אף הוא אינו מנוהל באמצעות המערכת הממוחשבת. השפ"ח לא רכש ביחד עם מערכת 

 וכוללת הזמנה לפי שונים דוחות להפיק מאפשרת שהמערכת אף עלמשפח"ה את מודול הדוחות שלה וכך 

 העובדים והערכת בקרה, ניהול לצורך הנדרשים אחרים דוחות מופקים לא, מובנים דוחות מחולל גם

 .והשירות

שבעידן הטכנולוגי המתקדם שבו אנו חיים, לא ניתן לקבל מידע ונתונים בדבר מספר ההתערבויות לא סביר, 

שבוצעו על ידי פסיכולוגים, מספר שעות שהוקדשו להדרכות, להתערבויות מערכתיות או להתערבויות 

ודת הפסיכולוגים צריכים להיות מוזנים על בסיס יומי למערכת הממוחשבת, בחירום. הנתונים בנוגע לעב

על מנת שניתן יהיה לקיים מעקב ובקרה נאותים אחר השירות הניתן על ידי השפ"ח, כמות המשאבים 

 הנדרשת לכל תחום, לכל מוסד חינוכי, שכבת גיל וכדומה. 

ולו המסודר של השפ"ח היווה אחד דומה כי במידה רבה העדרה של מערכת ממוחשבת המאפשרת ניה

הממצאים העיקריים בביקורת כיוון שבכל תחום אשר נבדק בביקורת נמצא כי הנתונים חסרים, לא שלמים,  

אינם מאפשרים קיום בקרה ומעקב נאותים גם בהיבטים המקצועיים התפעוליים )מידע בנוגע לפעולות 

, נתונים בנוגע למספר ההתערבויות, האבחונים שבוצעו על ידי השפ"ח, פילוחן לפי סוגי ההתערבויות

  והטיפולים שבוצעו, היקף המענה שניתן לכל מסגרת ועוד( וגם בהיבטים כספיים הנגזרים מהם. 

הביקורת ממליצה כי גם באם תתקבל ההחלטה שלא להעמיק את הטמעת מערכת משפח"ה, תבחן 

אפשר ניהולו השוטף באופן שבו ניתן האפשרות לרכוש או לפתח עבור השפ"ח מערכת ממוחשבת אשר ת

יהיה לנהל גם מעקב ובקרה תפעוליים אחר עבודת הפסיכולוגים. הביקורת תציין כי לדעתה קיום בקרה 

 תפעולית נאותה יסייע במידה רבה גם בניהול השפ"ח בהיבטים המקצועיים. 

ים ובנוסף לתקנים לוגיכומנת בנוסף לחלקה בשכר הפסהעירייה ממ – ות במימון ציבוריאבחונים ופעילוי .6

ה לתגבור השפ"ח, גם תקציב ייעודי למימון אבחונים ואגפי העירייה השונים מממנים מתוך המוקצים על יד

אולם מבדיקת הביקורת נמצא כי לא נקבעו קריטריונים לשימוש תקציבם פעילויות נוספות של השפ"ח. 

אחר כי המעקב והבקרה הידניים ובאמצעות שורת גליונות אקסל, המתקיימים כיום בתקציב הייעודי ו

עריכת הצלבות  מקשים על  התשלומים המועברים לפסיכולוגים בגין האבחונים והפעילויות המתוקצבים

מדווחים דרך הפסיכולוגים אינם  ובדיקות של הדיווחים הרבים והשונים המוגשים על ידי הפסיכולוגים.

והתעריפים המשולמים להם אינם תואמים את הקבוע בהוראות  ,בהן ביצעו את הפעילויות השעות קבע את

 חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי. 

הביקורת ממליצה כי העירייה תגדיר קריטריונים ברורים לאופן בו נעשה שימוש בתקציב העירוני הייעודי 

פת ובשעות טח לבצע במסגרת העבודה השום ייקבע אילו אבחונים מחוייב השפ"לאבחונים ובמסגרת
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העבודה הרגילות, באילו מקרים יאושר ביצוע אבחון במימון עירוני ונהלי אישור ותיעוד מסודרים של 

בדבר אופן הקצאת האבחונים והעבודות  פנימיים האבחונים האמורים. עוד מומלץ כי ייקבעו נהלים

, האם , מקצועיותים כגון דרגה, ותק במקצועהנוספות בין הפסיכולוגים בשפ"ח בהתאם לקריטריונ

 הפסיכולוג לוקח חלק גם בעבודה בשפ"מ או לא וכדומה. 

הביקורת ממליצה כי תעשה בחינה של האופן בו מבוצע תיעוד העבודה הנעשית על ידי הפסיכולוגים בשפ"ח, 

  .ובכללה תיעוד האבחונים וההערכות המבוצעים במימון ציבורי

כי אין הכוונה להתערבות בשיקול הדעת המקצועי, אלא רק להתוות את המדיניות לפיה יצויין בהקשר זה, 

 ייעשה שימוש בתקציבים העירוניים הנוספים. 

השפ"מ אמור לספק מענה לצרכי התלמידים וההורים אשר אינם  –שירות פסיכולוגי משלים )שפ"מ(  .7

נפרד ומובחן מפעילות השפ"ח.  מקבלים מענה במסגרת עבודת השפ"ח הרגילה ואמור להתנהל באופן

 תקציבית, ארגוניתבניגוד לקבוע בדוח מבקר המדינה לא מתקיימת הפרדה מבדיקת הביקורת נמצא כי 

כמעין הרחבה של פעילות השפ"מ בעיר מצומצמת, ומנוהלת הלכה למעשה בין השפ"ח לשפ"מ,  ומקצועית

מקבלים הפסיכולוגים במשכורת  , כאשר את התשלום בגין פעילותם במסגרת השפ"מפעילות השפ"ח

 .החודשית

התעריף המשולם על ידי העירייה לפסיכולוגים אינו בהתאם לקבוע בהוראות חוזר מנכ"ל מרכז השלטון 

התעריף אף אינו כולל עלויות מעביד  המקומי והוא אחיד לכל הפסיכולוגים בלא תלות בדרגתם המקצועית.

  . 12%בסך  אלא רכיב קבוע ותקורה בהן נושאת העירייה

מבדיקת הביקורת עולה כי בפועל העירייה מממנת חלק מפעילות השפ"מ, אף שהיא אינה נדרשת לכך ובלא 

 שהתקבלה החלטה לעשות כן. 

בדומה לממצאי הביקורת בנוגע לתפעול השפ"ח, גם פעילות השפ"מ אינה מתודעת באופן נאות, אשר  

 . יעילים מאפשר תכנון, ניהול, מעקב ובקרה

קורת ממליצה כי תערך על ידי העירייה בחינה בכל הנוגע למדיניות ואסטרטגיית הפעלת השפ"מ, אופן הבי

ההפעלה הרצוי והיקפה והדרכים בהן ניתן אכן לעשות שימוש בשפ"מ לצורך הענקת שירות מקיף ורחב 

יות רווחה, יותר לאוכלוסיית התלמידים וההורים בעיר. חשוב לציין כי השפ"מ אינו מיועד רק לאוכלוס

 אלא מיועד לכלל הציבור ודומה כי כיום הציבור כלל אינו מודע לקיומו של השירות. 
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 נספחים 11

 חוזר מנכ"ל תעריפים: –נספח א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



369 
 

 :13.2.11סיכום ישיבה מיום  –נספח ב' 
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 אגף הרכב
 

 

 

 

 



- 372 - 

 



- 373 - 

 

 דין וחשבון על ביקורת שנערכה בנושא:

 אגף הרכב

 כללי .1

מתן שירות לכלל יחידות העירייה בכל אגף הרכב בעירייה כפוף למינהל לשיפור פני העיר )שפ"ע( ואחראי על 

  .ניהול הנהגיםשבשימושן, לרבות: ניהול ותחזוקה של משק הרכב והקשור לכלי הרכב 

שהונהגו באגף, וכן נבחנה כדאיות  ,בביקורות מפורטות שנערכו בעבר נבדקו סדרי הניהול, הטיפול והפיקוח

  . 2010הביקורת האחרונה נערכה בשנת  ההפעלה של המוסך העירוני.

בעירייה בחנה את סדרי העבודה והניהול הנהוגים  ,2016, שנערכה במחצית השנייה של שנת הביקורת הנוכחית

הביקורת  .דלוק, אחזקת צי הרכב, התקשרויות עם נותני שירותים ועודימיחשוב, ת :רכב, לרבות בנושאיביחס ל

, הסכמי רביםנסמכה על מסמכים רבים, לרבות: נוהלי האגף, כרטסת הנה"ח, דיווחים ממוחשבים וידניים 

האגף,  מנהל אגף רכב, חשב עם וכיו"ב, והתקיימו גם בירורים ופגישות התקשרות, הצעות מחיר חשבוניות רכש

ל המוסך, מחסנאי האגף, תדלקן האגף, מנהלת מחלקת בקרה וכוח אדם, מזכירת מנהל מחלקת נהגים, מנהמ"מ 

 האגף ורפרנטית כוח אדם של האגף.

כלי רכב מסוגים שונים. ניהול צי רכב גדול ומגוון שכזה הינו  200-כיום למעלה ממצבת הרכב העירונית מונה 

 מורכב ומחייב הטמעת שיטות ניהול איכותיות ומתקדמות. 

 ומודה להם על הסיוע לביקורת. את שיתוף הפעולה מצד הגורמים השוניםהביקורת מציינת בחיוב 

 המבנה הארגוני 1.1

מנהל  :בין היתר, (2016נתונים ממערכת השכר לשנת )עפ"י עובדים  60 רכבהאגף הביקורת הועסקו ב מועדב

עובדי  4(, דותפקי 2 -ו, מזכירת אגף חשב)עובדי מינהלה  3מנהלת מחלקת בקרה, האגף, מנהל מחלקת נהגים, 

נהגים קבועים )האחראים על פינוי אשפה ביתית(,  25נהגים:  50-( וןתדלקמחסנאי ומוסך )מנהל המוסך, מסגר, 

יש לציין כי  .(וכיו"ב נהגים משימתיים )המופקדים על הפעלת מכונות טיאוט, מנוף 15-ו נהגים מחליפים 10

 מספר הנהגים כולל רק את הנהגים הכלולים בתקן ובסידור העבודה של אגף הרכב.

הטיפול בנושא רכבי הליסינג מאחריות אגף הרכב  30.11.10בתאריך בעקבות החלטת מנכ"ל העירייה, הועבר 

לאור האמור, רכבי הליסינג לא יבדקו במסגרת דוח לאחריות קצין בטיחות הרכב, הכפוף למינהל הכללי. 

 .ביקורת זה
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 תונים כספייםנ 1.2

ות של ( על פי מערכת הנהלת החשבונ30/10/16)נכון ליום  2016 -ו 2015 לשניםפירוט דוח ניצול התקציב  להלן

 העירייה:

 

  
 שם חשבון 

2016  2015  

תקציב  
 יחסי 

ביצוע +  
 שריון יחסי 

יתרת  
תקציב 
 יחסי 

אחוז  
ביצוע 
 יחסי 

תקציב  
 יחסי 

ביצוע +  
 שריון יחסי 

יתרת  
תקציב 
 יחסי 

אחוז  
ביצוע 
 יחסי 

משכורת 
 77.55 3,083,114 10,652,886 13,736,000 103.57 473,665- 13,733,665 13,260,000 כוללת 

 57.16 64,764 86,436 151,200 93.19 10,273 140,727 151,000 כוננות 
שעות 

 68.50 49,132 106,868 156,000 80.14 30,970 125,030 156,000 נוספות 

עבודה 
     - 83,000 - 83,000 זמנית 

 -עב' זמנית
 97.23 5,467 192,333 197,800 99.34 757 114,243 115,000 חברת כ"א 

תקונים 
 61.11 3,500 5,500 9,000 48.87 4,602 4,399 9,000 )אחזקה(

 השת.
-בתקציבי

 עזר מ.
 הרשות 

254,000 244,244 9,756 96.15 254,000 115,022 138,978 45.28 

הוצ, 
 98.90 131 11,869 12,000 100.00 - 9,000 9,000 אחרות 

 95.20 131,056 2,599,944 2,731,000 95.43 136,855 2,863,145 3,000,000 דלק 
חלפים 

מכשירים 
 וציוד 

200,000 196,164 3,836 98.08 200,000 151,757 48,243 75.87 

הוצאות 
אחרות 

 חידוש
 רשיון 

220,000 219,640 360 99.83 220,000 186,700 33,300 84.86 

שכירת 
 - 20,000 - 20,000 8.65 24,664 2,336 27,000 רכב 

עבודות 
קבלניות 

 תיקוני
 רכב 

5,156,400 5,092,890 63,510 98.76 5,769,000 5,270,151 498,849 91.35 

עבודות 
-קבלניות

 ניקיון 
40,000 - 40,000 -     

יעוץ 
 93.60 320 4,680 5,000 - 5,000 - 5,000 מקצועי 

רכישת 
     175.14 156,001- 363,601 207,600 ציוד יסודי 

 82.62  4,076,854  19,384,146  23,461,000 100.94 216,083- 23,109,083 22,893,000 סה"כ
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 ת הממוחשבת ומערכסקירת ה 1.3

 באגף הרכב פועלות כיום המערכות הממוחשבות הבאות:

ועוד(.  מערכת תפעולית לניהול טיפולים וכרטיסי רכב )מבחנים שנתיים, טיפולים, ביטוח – מערכת "נצר"  1.3.1

המערכת מאפשרת הפקת דו"חות רבים, התרעות מבחינת צורך בטיפולים, מניעת טיפול כפול, מועד מבחן 

 שנתי ועוד.

מעבד תמלילים, בה רשימת רכבים מעודכנת בעירייה. המערכת אינה כוללת  מערכת – QTEXTמערכת  1.3.2

   ניהול תנועות של הרכבים.

החשבת להזנה של חשבוניות שאושרו ולהקלדת מערכת המשמשת את  –רכת הנהלת חשבונות מע 1.3.3

 תשלומים.

מערכת המאפשרת צפייה בהוצאות הדלק של רכבים אשר תדלקו בתחנות פז  – רכת "פזומט"מע 1.3.4

 חיצוניות.  

 מערכת המאפשרת מעקב אחר חלק מרכבי העירייה, עליהם מותקן מחשב. המערכת – Carlog רכתמע 1.3.5

 נסיעה וסיומה ועוד. כוללת נתוני מהירות הנסיעה, שעת תחילה

 י הרכב העירוני צ .2
 תקן לביקורת

אגף הרכב מבצע את פעילות הרכבים מסוגים שונים, בהתאם לאופי וסוג העבודה הנדרשת, בין היתר: רכבי 

את העירייה במהלך מרבית שעות משמשים דחס, משאיות, מטאטא כביש, אופנועים, קטנועים וכד'. הרכבים 

חלק מהרכבים נרכשו בשנים קודמות , ולכן בלאי הרכבים גבוה בשל שימוש מוגבר. במספר משמרותו היממה

 , שנים ויותר ובשל כך חשופים יותר לבלאי ולתקלות מכניות ואחרות 10 -ומשמשים את העירייה כ

 ממצאים

רכבים, כמפורט להלן )על פי נתונים ממערכת "נצר" ליום  204מצבת הרכבים של אגף הרכב עומדת על 

02/08/16:) 

 סכום כולל 2013-2016 2008-2012 2003-2007 1998-2002 1997עד  סוג הרכב

 28 28     אופנוע

 1     1 אופניים

 7     7 אופניים חשמליים

 10  2 2 5 1 דאבל קבינה

 16  3 9 4  דחסן גדול

 3 1  1  1 טרקטור

 3   2  1 טרקטור משא

 1     1 טרקטורון

 1  1    מדרכותמ. שטיפת 
כביש  מטאטא
 אוטומט

  3  1 4 

 3  2  1  מנופים

 1     1 משאית
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 סכום כולל 2013-2016 2008-2012 2003-2007 1998-2002 1997עד  סוג הרכב

 57 23 23 3 7 1 פרטי

 66 5 44 13 4  קטנוע

 3 3     תלת אופנוע

 204 61 75 33 21 14 סכום כולל

יותר, מתוכם שנים או  10שגילם מהרכבים(  33% -)כרכבים  68 -מהנתונים עולה, כי אגף הרכב מבצע שימוש ב

מתוכנת ה"נצר"  2015מדוח פירוט הוצאות לרכב לשנת  רכבי עבודה )משאיות, טרקטורים, דחסנים וכד'(. 32

מתוך ההוצאות בגין כל הרכבים  ₪אלפי  1,801 -הסתכמו לסך של כאלו עולה, כי ההוצאות בגין רכבים 

שנים ומעלה מהווים  10שגילם הרכבים  כלומר, ההוצאות בגין(. 44% -)כ ₪אלפי  4,090 -שהסתכמו לסך של כ

 יותר משיעורם במצבת הרכבים של העירייה. 32% -מסך ההוצאות, כ 44% -כ

 סיכון

שימוש ברכבים ישנים כרוך בתקלות רבות יותר עקב בלאי טבעי, במיוחד לאור העובדה שמדובר על רכבי עבודה 

במרבית שעות היממה ומחייבים שימוש הגורם לבלאי גבוה יותר, כגון: בפעולה שמעצם מטרתם נמצאים 

חושף את העירייה אשר עצירות רבות במהלך הנסיעה, כניסה לאזורים צפופים המחייבים תמרון מרובה וכד', 

 להוצאות יתר בגין טיפולים ותיקונים ובהפסדים כספיים.

 :המלצה

 ומלץ לבחון כדאיות חידוש מצבת הרכבים.בשל העלויות הגבוהות שבתחזוקת רכבים ישנים מ

 תגובת האגף

 ההמלצה מקובלת. כיום האגף נמצא בתהליך בחינה להחלפת רכבים ישנים.

 ברכבים העירוניםזקיפת שווי שימוש למשתמשי  2.1

 תקן לביקורת

על פי חוקי המס יש לשלם מס בגין כל תגמול מהמעביד, בין בכסף ובין בשווה כסף, כאשר לגבי שווה כסף מחושב 

)שווי השימוש ברכב(, תקנות מס הכנסה סכום המס בהתאם לשווי הכספי של ההטבה כפי שקבעו רשויות המס. 

שהועמד לרשות  L3ופנוע שסיווגו השווי לכל חודש של השימוש בא: " כיבין היתר, קובעות,  1987 –תשמ"ז 

 שקלים חדשים". 750העובד יהיה 

 ממצאים

עובדים הוצמד קטנוע לצורכי עבודה. עוד נמסר לביקורת, כי כיום  1 82 -לעל פי הנתונים שהועברו לביקורת 

ההנחיה בעירייה כי העובדים אינם נדרשים להחזיר את הקטנוע לחניון העירוני בסוף יום העבודה אלא הם 

עומד לרשותם גם מעבר לשעות העבודה. המצב הנ"ל יוצר הקטנוע יכולים לקחת את הקטנוע הביתה, כלומר 

 הטבה לעובד שעליה הוא חייב לשלם מס.

 20/05/17 -ו 04/02/17ילות בשני מועדים שונים, בתאריכים הביקורת ביקרה בחניון של האגף מעבר לשעות הפע

 לחניון.ובדקנו כי הרכבים העירוניים הושבו 

                                                 
 5.2.17-תון זה נכון לנ 1
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קטנועים  30 -נמצאו כ 19:00בשעה  04/02/17בביקור שערכה הביקורת בחניון העירוני במוצאי שבת בתאריך 

קטנועים שנמצאים ברשות עובדי העירייה למשך  50 -בלבד שחונים בחניון העירוני, כלומר ישנם עוד למעלה מ

 יה ברשותם ולשימושם החופשי.השהקטנוע עובדים קיבלו הטבה בפועל בכך ההמשמעות: סוף השבוע. 

 מבדיקת הביקורת עולה, כי לא נזקף לעובדים שווי מס בתלוש השכר, בניגוד לתקנות המס.

לא נמצאו בחנייה הייעודית להם בחניון העירוני ועולה חשש כי רכבי עבודה  2 -ו רכב פרטי אחדעוד נמצא, כי 

  הרכבים היו ברשות העובדים במשך סוף השבוע.

 הרכבים: להלן סוגי

 בדיקה באגף הרכב סוג רכב  מספר רכב

 הרכב ברשות כונן במחלקת הנדסה פרטי 25-729-37

 היה במוסךהרכב  מרכב אחוד 45-194-73

 הרכב נמצא בחניון של גן החי משא סגור אחוד 44-944-63

שנמצא לגבי מבדיקת הביקורת עולה כי ישנם מספר רכבים המשמשים את הכוננים של מחלקת ההנדסה, כפי 

. הרכבים הנ"ל נמצאים ברשות העובדים במהלך כל שעות היממה, כולל סופי שבוע, אולם לא 25-729-37רכב 

 נזקף שווי שימוש בגין קבלת רכב לעובדים.

יודגש כי מדובר על רכבי מאגר שאינם צמודים לאותו עובד באופן קבוע אלא משמשים מספר עובדים כוננים 

ל פי תקנות מס הכנסה יש לזקוף שווי שימוש לעובדים שיש לו רכב צמוד בסוף השבוע. במחלקת הנדסה, אולם ע

נבדק באופן  לאעוד כי כל  2עיריית מעלה אדומים נ' פקיד שומה ירושלים  131/08לגבי כוננים נקבע בפס"ד ע"מ 

ברכב יש לזקוף רכב במהלך זמן הכוננות ולא ניתן לראות כי לא התבצע שימוש פרטי שיטתי השימוש שנעשה ב

 שווי שימוש לעובד בגין הטבת רכב צמוד.

מנהל אגף הרכב מסר כי ברשות האגף קיימת סקיצה הכוללת תיאור פנימי של סידור הרכבים בחניון. מידי ערב 

עורך השומר בדיקה של הרכבים בחניון בהתאם לסקיצה שברשותו ומסמן על גבי הסקיצה את הרכבים 

 ם שחסרים.שנמצאים בחניון ואת הרכבי

נמצא כי הרכבים הרשומים בסקיצה שברשות השומר וסידורם בחניון האגף  20/05/17בתאריך שערכנו  בביקור

אינם תואמים לרכבים שנמצאים בפועל בחניון, בין היתר ישנם רכבים שלא נמצאים ברשימה אך נמצאים בפועל 

 שברשות השומר.בחניון וכן רבים שאינם נמצאים בחניון אך מופיעים ברשימה 

. במהלך 20/5/17הביקורת ערכה את הבדיקה באמצעות הסקיצה שברשות השומר במועד הביקור, בתאריך 

הבדיקה נוכחנו כי לא ניתן לבצע בקרה אפקטיבית באמצעות הרישום שעל גבי הסקיצה בשל הפערים 

 המשמעותיים בין הרכבים בפועל וסידורם בחניון לבין הרישום. 

יקורת מטילה ספק רב בדבר אפקטיביות הבקרה היומית שמבצע האגף והיכולת לאתר רכבים לאור האמור הב

 .שלא הושבו לחניון בסוף היום

, נמצאו תשעה רכבים אשר רשומים ברשימת הרכבים הממוחשבת אשר 20/5/17בתאריך  מבדיקת הביקורת

סף נמצאו בחניון שני רכבים השומר. בנו שלקיבלה הביקורת מהאגף, אולם הרכבים אינם קיימים בסקיצת 

 שאינם קיימים כלל ברשימות.
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 :להלן פירוט הרכבים

 ש.יצור שם / מחלקה סוג דגם יצרן מס' רישוי

 2011   מסחרי סוואנה שברולט 36-247-75
 2017 חניון פרטי יאריס טויוטה 63-426-86
 2017 חניון פרטי יאריס טויוטה 63-427-86
 2017 חניון פרטי יאריס טויוטה 63-428-86
 2010 ביטחון  פרטי I 20 יונדאי 21-264-73
 2001 תברואה מערב  טנדר מגנום מיצובישי 81-684-24
 2008 תברואה טנדר  TFR77 איסוזו 12-076-61
 2010 תברואה מזרח טנדר UN1F2 מזדה 25-030-65
 2001 תברואה מערב  טנדר מגנום מיצובישי 81-684-24
 קיים ברשימותלא  61-546-39
 לא קיים ברשימות 61-424-39

רכבים אשר רשומים ברשומות רכבי האגף לא נמצאו בחניון האגף במהלך בדיקת  12בנוסף הביקורת מצאה, כי 

. בשעות הללו הרכבים אמורים להיות נוכחים בחניון, הדבר 20:00יום שבת בשעה  20/5/17הביקורת,  בתאריך 

המשמעות: קיים חשש כי העובדים קיבלו הטבה העירייה.  ברכבימעלה חשד לשימושים פרטיים של עובדים 

 בפועל בכך שהרכב היה ברשותם ולשימושם החופשי.

 להלן פירוט הרכבים אשר לא נמצאו בחניון האגף במהלך הביקורת:

 ש.יצור שם / מחלקה סוג דגם יצרן ימס' רישו

 2014 ביטחון  פרטי I25 יונדאי 54-477-11

 2004 הנדסה  טנדר TFS 77 איסוזו 68-482-56

 2008 פיקוח בניה -הנדסה  פרטי גטס יונדאי 24-861-66

 2008 פיקוח בניה -הנדסה  פרטי גטס יונדאי 24-864-66

 2016 הנדסה  פרטי יאריס טויוטה 25-726-37

 2016 הנדסה  פרטי יאריס טויוטה 25-729-37

 2016 וטרינריה  פרטי יאריס טויוטה 84-876-81

 2010 רכב מסחרי אחוד קונקט פורד 25-350-71

 2016 רכב פרטי I25 יונדאי 90-984-39

 2008 תברואה מזרח  פרטי פוקוס פורד  22-578-65

 2010 גן חי  מסחרי אחוד ברלינגו סיטרואן 45-194-73

 2016 וועד עובדים פרטי I25 יונדאי 90-988-39
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 מסקנות

העבודה,  העירייה אינה זוקפת שווי שימוש ברכב לעובדים אשר נוסעים עם הרכב העירוני לביתם בסיום יום .1

 בניגוד לתקנות מס הכנסה.

האגף אינו מבצע בדיקה אפקטיבית של הרכבים שנמצאים בחניון. בשיטת הבדיקה הנהוגה כיום, באמצעות  .2

, לא ניתן לוודא בצורה נאותה כי כל הרכבים וללא מספור פנימי של הרכבים טפסים שאינם מעודכנים

 נמצאים בחניון.

 :המלצות

יש לזקוף שווי לעובדים המקבלים קטנוע צמוד ונוסעים אתו לביתם, או לחילופין יש לחייב את העובדים  .1

 את הקטנועים בחניון העירוני.להחנות 

יש לוודא כי רכבי המאגר הפרטיים שאינם צמודים לעובדי עירייה חונים בחניון העירוני במהלך סוף  .2

לחניון העירוני במהלך שסוף השבוע יש לזקוף לו שווי שימוש השבוע. במידה ועובד לא החזיר את הרכב 

 בתלוש השכר כמתחייב על פי הנחיות מס הכנסה.

יש לבחון את השימוש הפרטי ברכבי הכוננות של עובדי מינהל הנדסה בין היתר באמצעות ניהול ספר רכב  .3

פרטי ברכבי הכוננות  ובדיקת הנסיעות באמצעות מערכת ה"קרלוג". במידה ולא הוכח שלא נעשה שימוש

 יש לזקוף לעובדים שווי שימוש.

בדיקת  באופן זה, לכל רכבמספור פנימי  להגדירלערוך טופס מעודכן של סידור הרכבים הפנימי בחניון ויש  .4

 יותר.  ואפקטיבי מסודרנאות, המכוניות הנמצאות בחניון העירוני תתבצע באופן 

 האגףתגובת 

 בקרוב עוברים לחניון חדש שבו יהיו סככות מיועדות לכלל הקטנועים  .1

 כלל הרכבים חונים בחניון אגף הרכבים למעט בעלי תפקידים אשר קיבלו אישור ממנכ"ל העיריה  .2

כך שתהיה ביקורת  פ"י החלטת הנהלהלעניין חיוב זקיפות שימוש  מדובר בהחלטה מנהלתית יבוצע ע .3

 מסודרת 

 מערכת "קרלוג" 2.2

 רקע כללי

"קרלוג" הינה מערכת אוטומטית המנטרת מיקום הרכבים בכל רגע נטו ומאפשר בכך לנהל מעקב ובקרה  מערכת

אחר מיקום הרכבים. באופן זה ניתן לבחון את מסלול הרכב, האם נסע במסלול המיועד, האם סטה ממסלולו 

 וכדומה. באופן זה ניתן לאתר רכבים שיצאו מתחומי העיר.

 ממצאים

, מותקנת מערכת והן הרכבים הפרטיים הן רכבי המשא הכבדהעבודה העירוניים, הן רכבי הדחס, ברכבי 

"קרלוג" המאפשרת להנהלת האגף לעקוב אחר תנועות כלי הרכב ולוודא כי הנהגים נמצאים עם הרכבים 

 . באזורים בהם הם אמורים להיות בהתאם לתוכנית העבודה והמשימות היומיות במוטלות עליהם

הודעה אוטומטית  ים עובדי האגףמנהל אגף הרכב מסר, כי בכל עת שהרכבים יוצאים מתחומי העיר מקבל

בזמן אמת על נהגים שיצאו מתחומי העיר עם הרכבים העירוניים. עם  מקבלים מידעובכך שלהם לטלפון האישי 

דע משמעותי, על כן אין הוא מעבירה מידע רב שקשה לנתחו ואף רובו אינו מיזאת מסר, כי מערכת ה"קרלוג" 

 מנהל מעקב שוטף אחר מסלולי הנסיעה של הרכבים.
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לשימוש ברכב כאשר  המפרטים את הצורך כמו כן, יחידות העירייה השונות אינן מעבירות תכנונים מוקדמים

ש לכן לא ניתן לבצע השוואה בין הצורך עליו דיווחו יחידות העירייה לבין השימוו ,מזמינות רכבים מהאגף

השונות בהתאם  הרכבים ליחידותותעדוף הקצאת השימוש ברכבים נחיצות לצורך בחינת וזאת ברכבים בפועל, 

. עובדי האגף מסרו, כי כיום ישנן יחידות להן מוקצה רכב באופן קבוע מידי יום על פי החלטת לנחיצות השימוש

 . הרכב לאותה יחידהונחיצות הקצאת  הנהלת העירייה מבלי שמבצעת בחינה של השימוש בפועל

הנהלת האגף אינה מבצעת והגבלת מהירות מותרת, המשמעות: פרט לבקרה אחר רכבים שיצאו מהעיר 

 שימוש בנתונים ממערכת ה"קרלוג". 

לא נמצאו נסיעות ברכבי העירייה בסופי שבוע משעת  2016בדיקה מדגמית לחודש נובמבר בהביקורת מציינת, כי 

 יציאת השבת.כניסת השבת ועד לשעת 

 מסקנה

, אינו משתמש בנתונים הנשמרים במערכת מערכת ה"קרלוג" שברשותוהיכולות של כל מנצל את האגף אינו 

 .מהמערכתמרבית לגבי השימוש ברכבים ואינו מפיק תועלת 

 המלצה:

מומלץ לבחון הפקת דוחות בקרה ומעקב אחר רכבי העבודה בעירייה באמצעות הנתונים המופקים ממערכת 

 ה"קרלוג", כגון: 

 של הרכבים למסלול היומי המתוכנן לגבי רכבים המוזמנים על ידי יחידות העירייה: השוואה נתוני הנסיעה

 וי במסלולי הנסיעה של הרכבים שלאשינ על פי תוכנית העבודה שתישלח מראש מהיחידות המזמינות רכבים,

 ים על ידי היחידות השונות והקצאתבהתאם לתכנית שהועברה וכד', ובכך לבחון את היקף השימוש ברכב

 הרכבים לשימוש היחידות באופן יעיל.

 שך הזמן של הנהגים ממסלול למסלוללגבי רכבי עבודה המשמשים את האגף: השוואה מסלולי הנסיעה ומ

 ם לצורך ניתוח הפערים ובחינת חלוקה מחדש של מסלולי איסוף האשפה באופן שוויוני. ומיום ליו

 

 תגובת האגף

האגף מנצל את מערכת הקרלוג לצורך בטיחותי ומקבל התראות  באונליין  על יציאה מתחום, על מהירות חריגה 

 ובנוסף משמש לשחזור אירועים בעת הצורך.

במידה וכוונת ההמלצה ליעל את המערכת בכך שאגפים חיצונים המשתמשים בשירותי אגף הרכב ישלחו דוחות 

 מסודרים טרם הבקשה לרכב, ההמלצה מתקבלת. 

 העברת רכבים לשימוש יחידות אחרות בעירייה 2.3

 תקן לביקורת

מעקב ובקרה אחר האגף מספק רכבים ונהגים לצורכי עבודות ליחידות שונות בעירייה על פי הצורך. לצורכי 

ש ברכב, במסגרתו מדווח הנהג ברכב על השימוש השימוש ברכבים נהוג לנהל ספר רכב או דוח מעקב אחר השימו

מה. נהוג גם כי היחידה שנעשה ברכב בכל נסיעה, מטרת הנסיעה, שעת תחילת הנסיעה, שעת הסיום וכדו

 המזמינה תאשר את ביצוע העבודה ובכך יהיה פיקוח ובקרה על נהגי הרכבים.
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 ממצאים

מבדיקת הביקורת עולה, כי באגף הרכב לא נוהגים לנהל ספר רכב ולא נוהגים לרשום את השימוש ברכבים 

הזמנות מהיחידות השונות מ"מ מנהל מחלקת נהגים מסר, כי הוא מקבל מטעם יחידות אחרות בעירייה. 

לשימוש ברכבים ומשבץ נהגים על פי הצורך. מעבר לכך אינו מנהל רישום של השימוש ברכבי האגף על ידי 

 היחידות השונות.

הרכבים ששימשו את המינהל האגף עורך רשימה באקסל של בפגישה שערכנו עם נציג מינהל שפ"ע נמסר, כי 

תקופתיות וכן רשימות מפורטות של הביצוע בפועל. עם זאת, אגף הרכב אינו ואף הוצגו לביקורת תכניות עבודה 

 מנהל רשימות מקבילות ואינו עורך מעקב אחר השימוש ברכבים.

 משמעות

בהעדר מעקב ובקרה אחר השימוש ברכבים על ידי אגף הרכב אין באפשרות האגף לבחון את סבירות השימוש 

 ואת תפקוד הנהגים. ברכבים, את ביצוע העבודות לפי ההזמנות

 :ותהמלצ

מומלץ לנהל ספר רכב בכל אחד מהרכבים בו יירשמו הנסיעות המבוצעות ברכבים המשמשים את היחידות  .1

 העבודה בספר הרכב.השונות בעירייה. בתום כל יום עבודה יאשר נציג היחידה המזמינה את 

והקצאת נהגים ליחידות העירייה לצורכי בקרה ומעקב מומלץ לנהל רישום של השימוש ברכבי האגף  .2

 השונות.

 .עבודה כוללת לצורך הקצאת הרכבים באופן מטבי תכניתבפעילות המחלקות השונות לרכז את  .3

על  הקצאת הרכבים ליחידות בעת שיקול דעתהפעלת נוהל להסדרת הסמכויות של אגף הרכב ב רלהגדי .4

ה שתישלח כל יחידה בעת פניה להקצאת שיפורטו בסידור העבוד אותן יחידותבסיס נחיצות השימוש של 

 . רכב

 
 אגףהתגובת 

 ישלחו דוחות יהיה ניתן לדגום סבירות שימוש וחריגים.רכבים כאמור בסעיף קודם במידה והאגפים המקבלים 

 הזמנת רכבים פרטיים לנסיעות מיוחדות 2.4

 תקן לביקורת

לעיתים עובדי העירייה נדרשים לנסיעות שונות במסגרת עבודתם ולצורך כך מזמינים רכב עירוני, כגון: נסיעה 

לכנס, נסיעה לעיר מרוחקת לפגישת עבודה וכד'. במקרים אלה העובדים נוהגים בעצמם ברכב ואינם נדרשים 

 ש להקצות לו רכבים.אלה נציג העובדים פונה לאגף הרכב ומבקלהקצאת נהג מאגף הרכב. במקרים 

 ממצאים

ומאידך לא נקבעו בדבר זכאותם של עובדי העירייה לבצע שימוש ברכבים העירוניים לא נקבעו כללים מחד 

 קריטריונים לאישור הבקשה לעובדים על ידי אגף הרכב.

טופס מבדיקת הביקורת עולה, כי העובדים מגישים בקשה באמצעות הדואר האלקטרוני במלל חופשי, לא נקבע 

 בקשה ייעודי ולא נקבע גורם מוסמך שיאשר את הבקשה.

לשימוש במספר רכבים על סמך בקשה שהתקבלה בדואר האלקטרוני ממזכירת אגף  ניתן אישור כך לדוגמה, 

  למנהל אגף הרכב, וזאת ללא חתימת מנהל או כל גורם מוסמך אחר.
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 משמעות

ון את הבקשה ביחס קריטריונים שנקבעו על ידי הנהלת בהעדר הנחיות ברורות אין בידי אגף הרכב הכלים לבח

 רכבים לנסיעה לאילת הינה בידי אגף  הרכב בלבד. 5העירייה על כן ההחלטה האם לאשר לעובדים 

 המלצות

 יש לקבוע כללים והנחיות בדבר זכאות עובדים להשתמש ברכבים העירוניים לנסיעות מיוחדות.  .1

שיפרט את המקרים בגינם ניתן להשתמש ברכב עירוני. ממלא הבקשה מומלץ להגדיר טופס בקשה ייעודי  .2

יצטרך לבחור את הצורך לשימוש ברכב עירוני מתוך רשימה סגורה של אפשרויות. הטופס יאושר על ידי 

 גורם מוסמך ויועבר לאגף הרכב.

 תגובת האגף

בקשה מאושרת  על ידי מנהל מתקבלת ההמלצה לטופס ייעודי וקביעת קריטריונים, אך נציין כי גם כיום כל 

 האגף.

 בחניון אגף הרכב תדלוק .3
, האחראי ןבחניון אגף הרכב קיימת תחנת דלק, המיועדת לתדלוק כלי רכב עירוניים. התחנה מופעלת ע"י תדלק

בהעדרו מבצע המחסנאי באגף חלק ממטלות  על תדלוק הרכבים, על תקינות מערכת התדלוק ועל ניקיון החניון. 

תחנה משמשת ניתן לתדלק באופן עצמאי. ה – "פנימי דלקן" –שמותקן בהם התקן זיהוי  ,רכבים. ןהתדלק

את רכבי הליסינג ורכבי העירייה הצמודים לעובדים , בעוד שקטנועים ורכבי החירוםהבעיקר את משאיות דחס, 

בחניון אגף  הביקורת בחנה היבטים שונים בנושא התדלוק ."דלקמתדלקים בתחנות הדלק של חברת " הזכאים

 :וההמלצות , ולהלן הממצאיםהרכב

 קודלתתחנת הרישוי  3.1

 תקן לביקורת

נקבע, בין היתר, כי כל מי שמחזיק נפט בתחנת  1976-לתקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז 3בסעיף 

 תדלוק מחויב בקבלת רישיון.

)ציבורית, זעירה או פנימית( מחייבת עמידה בדרישות קפדניות של בטיחות, אמינות והגנה הקמת של תחנת דלק 

על הסביבה, וקבלת כל ההיתרים הנדרשים מהרשות המקומית שבתחומה מצויה התחנה, כגון היתר בנייה 

 .מתאים ורישיון עסק

 ממצאים

זאת עלה בדוחות  נושא .עסק שיוןללא רימזה שנים  פועלתדלק בחניון תחנת המבדיקת הביקורת עולה, כי 

 .ן, אולם טרם תוקהקודמת העירייה תביקורת קודמים של מבקר

הצבת  אי עמידה בתקנות המשרד להגנת הסביבה בנושאמנהל אגף הרכב מסר, כי קבלת הרישיון מתעכבת בשל 

מיקום תחנת  עם זאת,מיכל התדלוק על גבי משטח תדלוק למניעת זיהום והתפשטות חומרים רעילים בקרקע. 

הדלק של האגף צפוי לעבוד למשכנו החדש במהלך החודשים הקרובים, על כן העירייה אינה פועלת לפתור את 

 הנושא, שיטופל כאשר מיקום התחנה יעבוד למשכנו החדש.
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 משמעות

יה , כאשר הנ"ל ידוע לגורמים השונים בעירי, בניגוד לחוקמזה מספר שנים העירייה פועלת ללא רישיון עסק

 לתביעות משפטיות בקרות אירוע בטיחותי.. הנ"ל חושף את העירייה ואינו מטופל

 :המלצה

 מומלץ לפעול לפתרון ביניים אשר ייתן מענה הולם לדרישות החוק.

 נתוני צריכת הדלק  3.2

צריכת הדלק של כלי הרכב המתודלקים בתחנת הדלק באגף מתועדת באופן אוטומטי וברישום ידני, ובאגף 

(. להלן נתונים בדבר הצריכה והעלות הכוללת Fuelמפיקים דו"חות ממוחשבים בנושא )במערכת הממוחשבת 

 בתחנת הדלק שבאגף:  2016-ו 2015( בשנים 95של סולר ובנזין )אוקטן 

סולר  שנה
  )ליטרים(

 תשלום 
)₪( 

 95בנזין 
 )ליטרים(

 תשלום
 )₪( 

סה"כ 
 ( ₪לתשלום )

2015 354,541 2,128,766 87,106 550,958 2,679,724 

2016 401,102 2,207,374 90,815 531,711 2,207,374 

 דלק התקשרות לרכישת  3.3

 תקן לביקורת

לא תתקשר עיריה בחוזה ""( נקבע, כי: פקודת העיריותלפקודת העיריות )נוסח חדש( )להלן: " 197בסעיף 

 ".להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי

"(, כל רכישה מעל הסכום שנקבע תקנות המכרזים)להלן: " 1987-על פי תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

 ₪ 142,300רכישה מעל לסכום של  2015דש ינואר נכון לחובתקנות ומתעדכן מידי תקופה מחויב במכרז פומבי. 

 .₪2 141,000הסכום המעודכן הינו  2016מחויבת במכרז פומבי. נכון לחודש ינואר 

 . ₪מיליוני  2.68סכום כולל של בעבור דלק הסתכמו הוצאות העירייה  2015שנת ב

ההצעות יפקיד יו"ר וועדה לפני תום המועד להגשת )א( לתקנות המכרזים נקבע, בין היתר, כי 11בסעיף 

. כלומר, לגבי כל המכרזים בתיבת המכרזים אומדן מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע

 מכרז נדרש לצרף לתיבת המכרזים מעטפה ובה אומדן של עלות השירותים.

 ממצאים

, סכום המחייב ₪מיליון  3 -עולה כי היקף הדלק של האגף הינו כ 2016בהתאם לדוח תקציב מול ביצוע לשנת 

 התקשרות באמצעות מכרז פומבי. 

כי העירייה פרסמה שני מכרזים לבחירת ספקים לאספקת דלק לעירייה, מכרז מספר מבדיקת הביקורת עולה, 

לאספקת בנזין לתדלוק רכבים המונעים באמצעות  44/12לאספקת סולר למשאיות העירייה ומכרז מספר  3/15

 :של התנהלות המכרזלהלן סקירה  בנזין.

 

                                                 
בהתאמה מחויבים במכרז מוטא ומעל לסכומים האלה  2016 -ו 2015בשנים  ₪ 688,500ועד  ₪ 695,000התקשרות בסכום של עד  2

 העירייה מחויבת במכרז פומבי.
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  "אספקת סולר לרכבי העירייה" 3/15מכרז 

פרסמה העירייה מכרז לאספקת סולר לרכבי העירייה. במסגרת המכרז נדרשו המציעים  2015בחודש אפריל 

להגיש הצעות לאספקת סולר תוך שהם מציגים את מחיר המחירון לליטר סולר, סכום ההנחה מהמחירון 

עוד נדרשו המציעים להגיש הצעת מחיר עבור רכישת מיכל הסולר והצבתו באתר  והעלות הסופית לעירייה.

 העירוני וכן העתקתו של המיכל בתחום השיפוט של העיר במידה ויידרש הדבר בעתיד.

הצעות מחיר של החברות הבאות: פז חברת נפט בע"מ, בל מוצרי נפט בע"מ וסונול ישראל בע"מ.  3למכרז הוגשו 

צא, כי חברת בל מוצרי נפט בע"מ הגישה הצעה תוך ציון אחוז הנחה ממחירון המחירון. מבדיקת ההצעות נמ

בהתאם לחוו"ד משפטית שקיבלה העירייה הוחלט לפסול את ההצעה מכיוון שההנחה הוגשה באחוזים ולא 

 31/08/15במקום  30/07/15שהגישה ערבות בנקאית בתוקף עד העובדה הנחה בש"ח כפי שנדרש במכרז וכן בשל 

 עדכון שנשלח למציעים.כפי שנדרש ב

על פי פרוטוקול פתיחת המעטפות לא נמצאה מעטפת אומדן בתיבת המכרזים, אלא סכום האומדן נרשם 

 במסגרת ריכוז ההצעות.

 לאחר פסילת ההצעה נותרו שתי הצעות במכרז, כדלקמן:

 שם החברה
מחיר מחירון 

 לליטר
 הנחה

מחיר לאחר 

 הנחה

הצעה עבור 

 המיכלהצבת 

הצעה עבור העתקת 

 המיכל

 8,000 280,000  7.5  אומדן

 75,000 280,000 5.27 7.6 12.87 פז

 5,000 245,000 5.172 8.183 13.356 סונול

לאור השוואת ההצעות נבחרה חברת סונול ישראל בע"מ כספקית סולר של העירייה בישיבת ועדת המכרזים 

 .29/07/15מיום  7מספר 

 לאספקת בנזין לרכבי העירייה 44/12מכרז 

פרסמה העירייה מכרז לאספקת דלק, סולר, שמנים ומתקני תדלוק אוטומטיים לרכבי  2012בחודש ספטמבר 

תוך שהם מציגים את  ושמנים סולרדלק, העירייה. במסגרת המכרז נדרשו המציעים להגיש הצעות לאספקת 

 לעירייה. המוצעת מהמחירון והעלות באגורות מחיר המחירון לליטר, סכום ההנחה 

הצעות,  2בהתאם לפרוטוקול פתיחת מעטפות שהוגש לביקורת )הפרוטוקול שהוגש לנו אינו חתום( למכרז הוגשו 

האחת של חברת פז חברת נפט והשנייה של חברת דלק. שתי ההצעות הוגשו בצירוף ערבות בנקאית בסך 

 , כנדרש במסמכי המכרז.100,000₪

 וקול פתיחת המעטפות לא נמצאה מעטפת אומדן בתיבת המכרזים, אלא סכום האומדן נרשםעל פי פרוט

 במסגרת ריכוז ההצעות.
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 להלן שתי ההצעות במכרז:

 הנחה לאחר מחיר  הנחה לליטר מחירון מחיר סוג הדלק  החברה שם

 דלק
 7.94 - 7.94 בנזין בתחנה חיצונית  

 13.295 0.1 13.395 סולר בתחנה פנימית 

   57%   שמנים בתחנה פנימית 

 פז
 7.94 - 7.94 בנזין בתחנה חיצונית  

 13.305 0.0652 13.37 סולר בתחנה פנימית 

   70%   שמנים בתחנה פנימית

 לאחר בחינת ההצעות החליטה ועדת המכרזים להמליץ על חברת דלק כזוכה במכרז.

 מסקנה

 המכרזים הנ"ל, בניגוד לתקנות המכרזים.לא נמצא אומדן בתיבת המכרזים לגבי 

 :המלצה

יש להקפיד לערוך אומדן של עלות השירותים המוצעים טרם פרסום המכרז ולהפקיד את האומדן במעטפה 

 בתיבת המכרזים, כמתחייב בתקנות המכרזים.

 תדלוק אוטומטי בחניון 3.4

 .המאפשר זיהוי אוטומטי של הרכב, "דלקן" ,תדלוק קיים התקן חניוןדלקים בתחנת הדלק בוכלי הרכב המתל

בעת התדלוק הם: מספר הרישוי, סוג ולרשום  יכולה לזהותבתחנת התדלוק העירונית שהמערכת הפרטים 

מספר הקילומטרים עפ"י המד, ההפרש בק"מ בהשוואה למועד התדלוק הקודם ועלות הדלק, כמות הליטרים, 

ים, לפי הרכב הבודד, לפי כלל הרכבים, לפי תקופה הדלק. ניתן לקבל מידע ביחס לצריכת הרכב בחתכים שונ

  וכיו"ב.

ככלל, רכב עירוני המבקש לבצע תדלוק מגיע לתחנת התדלוק, מכניס את הפיה לתא הדלק, המערכת מזהה את 

מהתחנה או למלא דלק בכלים התקן ה"דלקן" שברכב ומזינה דלק למיכל. הנהגים אינם יכולים לשאוב דלק 

  ן" כאמור. שאין להם התקן "דלק

על האגף. מנהלת מחלקת בקרה וכוח ככלל, כל נתוני התדלוק מתועדים באופן אוטומטי במערכת הממוחשבת 

את חשבוניות הדלק ומאשרת את החשבונות לתשלום. עם זאת, האגף אינו מבצע אדם מרכזת בסוף החודש 

וק של הרכבים וערכה פילוח מעקב אחר צריכת הדלק של הרכבים השונים. הביקורת קיבלה את נתוני התדל

 :2016הרכבים שצרכו את כמות הדלק הגדולה ביותר בשנת  10רכבים. להלן פירוט  דלוק לפית

 כמות ליטרים סוג הרכב מס' רכב 
 37,309.76 משא דחס 1232679 1
 24,088.28 דחסן גדול 1888113 2
 19,845.33 משא דחס 1233079 3
 17,489.25 משא דחס 1232879 4
 15,765.89 משא דחס 1227979 5
 15,209.65 דחסן גדול 3210872 6
 14,912.15 דחסן גדול 1888213 7
 14,443.53 משא דחס 1228079 8
 14,437.19 דחסן גדול 1885113 9

 14,405.77 דחסן גדול 3232472 10
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 מעיון בטבלה עולה:

 מיתר רכבי משא הדחס.ויותר  2אחד מרכבי משא הדחס צרך כמות דלק סולר הגדולה פי  .1

קיים פער בצריכת הדלק בין רכבי הדחסן הגדול. להלן התפלגות צריכת הדלק בכלל הרכבים מסוג "דחסן  .2

 :2016גדול" בשנת 

 

 

צרך דלק בכמות גדולה יותר באופן משמעותי מיתר הרכבים מאותו סוג.  18-881-13רכב מספר ניתן להיווכח, כי 

-18נמצא בין צריכת הדלק של רכב "דחסן גדול" מספר  360% -כשל כך לדוגמה, הפער הגדול ביותר בשיעור 

 . 42-113-15לעומת רכב "דחסן גדול" מספר  811-13

עולה, כי בשני ( 18-881-13 –ודחסן גדול  12-326-79 –משא דחס )מניתוח צריכת הדלק לשני הרכבים הנ"ל 

תה חריגה באופן משמעותי ביחס ליתר חודשי השנה. יהי 2016המקרים צריכת הדלק של הרכבים בחודש ינואר 

 :2016החודשים הראשונים לשנת  10 -להלן התפלגות צריכת הדלק של הרכבים ל

 18-881-13 12-326-79 תאריך

 9,388.19 27,535.83 ינואר

 934.09 1,028.35 פברואר

 1,070.06 1,191.58 מרץ

 1,779.52 1,203.46 אפריל

 1,867.14 757.37 מאי

 1,756.60 1,077.72 יוני

 1,893.34 432.15 יולי

 1,581.84 1,099.57 אוגוסט

 1,754.05 1,137.73 ספטמבר

 1,494.49 1,087.97 אוקטובר

 24,088.28 37,309.76 סה"כ 
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נמצא, כי לגבי רכבים נוספים נרשמה צריכת דלק גבוהה באופן  2016ן בצריכת הדלק של יתר הרכבים לשנת מעיו

. מבירור הנושא מסר מחסנאי האגף, כי בחודש ינואר הבחין שצריכת הדלק 2016משמעותי בחודש ינואר 

, כלומר מדובר, ככל שנרשמה במערכת גבוהה באופן חריג מהכמות הרגילה ואף גבוהה ביחס לכמות שאגף רכש

הנראה, בטעות של מערכת התדלוק. מבדיקת הביקורת עולה כי כמות הצריכה שנרשמה במערכת התדלוק הינה 

 ליטר.  30,015ליטר, כמות הגבוהה כמעט פי שלושה מהכמות שנרכשה מחברת דלק,  82,978.12

מתוצאות בדיקת רכב בודד.  בטעות במדידה של המערכת ולא צריכה חריגה של ,מדובר, ככל הנראה כלומר

 צריכת הדלק הביקורת אינה חוששת לשימוש חריג ברכבים הנ"ל.

עם זאת, לא נמצא תיעוד לבדיקה שערך האגף כאשר התגלתה הטעות, הפנייה לחברת הדלק וניתוח הטעות 

ש והשפעתה. מבירור הנושא מול האגף, בין היתר מול מנהלת מחלקת בקרה וכוח אדם שמרכזת בסוף החוד

את חשבוניות הדלק, לא נמצא הסבר לצריכה החריגה, לכאורה, שאותרה. ההסבר ניתן ממחסנאי האגף שזכר 

 את המקרה והסביר לביקורת את הבעיה שנוצרה.

מקרה זה היה ראוי כי ידווח למנהלת מחלקת בקרה וכוח אדם ולמנהל האגף, ייבדק ותיבחן לדעת הביקורת, 

 ך הבדיקה שנערך. השלכתו ויימצא תיעוד מלא לתהלי

 האגףתגובת 

הזמנות בחודש בטופס  2המעקב אחר חריגה מתקיימת דרך ביקורת על הזמנות קבועות שנעשות במשך החודש 

 קבוע, כל חריגה ממנה מעלה בדיקה מידית.

נוצר מספר חריג התקלה תוקנה במידית. מתקבלת ההמלצה  1/2017עקב תקלה במערכת המחשוב בחודש 

 לתיעוד חריג כמקרה זה. 

 וןיבחנ תדלוק ידני 3.5

 תקן לביקורת

ניתן לתדלק בתחנה שבאגף  ,בתחנה , שפרטיו נרשמים באופן אוטומטי"פנימי דלקן" רכב בעלבנוסף לתדלוק 

 ."חיצוני דלקןאו שמותקן בהם " אינו פועל" המותקן בהם דלקןה"או ש" דלקן"בהם  מותקןגם כלי רכב שלא 

את פרטי ידנית בקוד המאפשר את התדלוק, ורושם ו שברשותובכרטיס שימוש  ןהתדלקעושה  ,במקרים אלה

 . שסופקה הכמותאת דלק וסוג ה שבידו, את כבכלי הררשימת על גבי  התדלוק

 ממצאים

 ברשות התדלקןמבדיקת הביקורת עולה, כי ברשות אגף הרכב שני כרטיסי תדלוק לשני עובדים שונים, האחד 

כאשר מגיע נהג עם רכב עירוני ואינו יכול לתדלק את הרכב באמצעות "דלקן" הוא  .המחסנאיברשות והשני 

 לוק בעצמו ללא הכרטיס. ומבקש לתדלק את הרכב. הנהג אינו יכול לבצע את התד למחסנאיפונה למתדלק או 

בוצעו תדלוקים באמצעות  24/11/16ועד לתאריך  2016מבדיקת נתוני התדלוק הידני עולה, כי במהלך שנת 

ימים בוצע תדלוק באמצעות הכרטיס הידני בהיקף  329כלומר, במשך  ליטר. 21,242הכרטיס הידני בהיקף של 

 ליטר מידי יום. 64.5 -של כ

מסר לביקורת, כי לעיתים קרובות מתגלות תקלות במערכת התדלוק האוטומטית שאינה מצליחה  המחסנאי

להפעיל את משאבת הסולר. במקרים אלה נאלצים הנהגים לבצע תדלוק רכבים באמצעות הכרטיס הידני. 

בעיקר  כל חודש וחצי עד חודשיים בכל רכבמתרחשת בממוצע לדבריו, תקלה במערכת התדלוק האוטומטי 

 בעקבות מים שנכנסים למערכת במהלך שטיפת המשאית, דבר המסביר את השימוש הגבוה בכרטיס הידני.
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 סיכון

 שימוש יתר בכרטיס התדלוק הידני מחליש את הבקרה והמעקב אחר תדלוק הרכבים. 

 :המלצה

התדלוק תדלוק האוטומטית של הרכבים מומלץ לבחון לכסות את פתח בכדי לצמצם את התקלות במערכת ה

לתקלות מצדיק תירוץ אינו מהווה הנ"ל  ברכב באמצעות מכסה פלסטיק שימנע רטיבות או חדירה של מים.

 ויש לפעול למציאת פתרון בהקדם. במכשיר התדלוק האוטומטי

 

 תגובת האגף

כרגע מבוצע שימוש זמני בתדלוק פנימי ובעתיד הקרוב יצאו למכרז תדלוק חיצוני בעקבות העברת המשאיות 

 לחניון חדש. 

 בחניון הסולריתרות מלאי בקרת  3.6

 תקן לביקורת

וצע עפ"י התשלום לספק מב. שבחניון האגףבתחנה  דלק לשם תדלוק רכבי העירייהכאמור רוכש אגף הרכב 

 20,000המיכל שבתחנת התדלוק באגף הרכב מכיל עד בחשבונות הספק. ורשומות  למיכלהכמויות המוזרמות 

לצורכי בקרה ומעקב אחר צריכת הדלק בעירייה ואיתור חריגים נהוג לבצע רישום מסודר של צריכת  ליטר סולר.

 הדלק והפקת דוחות תקופתיים.

 ממצאים

וק חידוש מלאי הסולר בתחנה שבשטח האגף. אחראים על תדל והמחסנאילביקורת נמסר, כי המתדלק באגף 

המתדלק בודק מידי תקופה את כמות הדלק במיכל בהתאם למדיד הנמצא בצד החיצוני של המיכל. כאשר הוא 

אשר מעביר הודעת דואר  למחסנאיליטר הוא מדווח על כך  5,000 -נוכח כי כמות הסולר המיכל נמוכה מ

כלומר, הזמנת סולר מחברת סונול מבוצעת ללא טופס  יטר סולר.ל 15,000אלקטרוני להזמנת סונול לאספקת 

 הזמנה ייעודי וללא אישור בחתימתו של מנהל האגף.

אינו מנהל רישום של כמות הסולר שרכש במהלך השנה ואינו מבצע מעקב אחר צריכת  המחסנאינמצא, כי 

 הסולר בחניון.

ליטר בחודש והוא מחדש את  30,000 -מסר, כי מניסיון העבר צריכת הסולר ברכבי העירייה הינה כ המחסנאי

מלאי הסולר בערך פעמיים בחודש, פרט לחודשים בהם הפעילות ברכבי העירייה גדולה יותר, כגון בתקופות 

תבוצענה שלוש ון בתקופות כאלה ייתככך ש ,פינוי אשפה בתדירות גדולה יותר תהחגים בהן העירייה מבצע

 הזמנות סולר לחידוש המלאי במהלך החודש.

נציין, כי מידי חודש מרכזת מנהלת מחלקת בקרה את נתוני כמות המלאי במחסן בסוף כל חודש ומעבירה למנהל 

מנהלת מחלקת בקרה מציינת יתרת הסולר במיכל. מעיון בטבלת ריכוז היתרות עולה, כי  את האגף, בין היתר

. מנהלת סן בתחילת החודש, את הכמות שנצרכה במהלך החודש ואת היתרה בסוף החודשאת הכמות במח

, כך שיתרת הכמות לקיזוז מסך הכמות במיכל אינה מציינת את הכמות שנצרכה במהלך החודש מחלקת בקרה

 . בסוף החודש גדלה מידי חודש ואינה מתקזזת עם הכמות שנצרכה ועל כן אינה משקפת את הכמות בפועל
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ליטר במחסן לתחילת החודש, כמות תוספת לחודש  22,646.6נרשמה כמות של  2015כך לדוגמה, בחודש ינואר 

ליטר במחסן, ללא הפחתת הכמות שנצרכה במהלך  48,156.6ליטר ובסוף החודש נרשמה כמות של  25,510

ליטר  286,068.1ל , בסוף חודש זה נרשמה כמות ש2015החודש. אופן הרישום נמשך כך עד לחודש אוקטובר 

ליטר. מנהלת מחלקת בקרה  20,000שנמצאים, לכאורה, במיכל הסולר, כאשר הכמות המרבית במיכל היא 

והמשיכה מאותו חודש באותה שיטת דיווח, כאשר כמות הסולר  2011איפסה את הכמות בתחילת חודש נובמבר 

 במיכל הסולר, דבר שאינו ייתכן. ליטר שנמצאים לכאורה 209,625הינה  2016שנרשמה בסוף חודש יוני 

 סיכון

המעקב שמבצעת מנהלת מחלקת הבקרה ומעבירה למנהל האגף בדבר יתרות הסולר אינו הביקורת בדעה, כי 

העדר מעקב ובקרה רצופים אחר רלוונטי ואינו מהווה מעקב נכון אחר יתרות הסולר באגף והצריכה השוטפת. 

צריכת הסולר על ידי רכבי העירייה והזמנת סולר מחברת סונול לחידוש המלאי אינם מאפשרים לעירייה 

חשופה העירייה לצריכה מוגברת של סולר שלא לצורך בכך לאתר חריגים בצריכת הסולר במועד ולטפל בהם, 

 ואף לאפשרות של מעילות והונאות.

לא לא נרשמת כמות צריכת הדלק החודשית ולכן בקרה אולם בפועל לבצע מעקב ויתה המטרה של הדוח הי

 .כלומר בפועל לא מבוצעת בקרה - ניתן להשתמש בדוח כבקרה בפועל

 

 :המלצה

שיהיה בנוי בצורה שתאפשר  מומלץ לנהל מעקב אחר הזמנות סולר מחברת סונול באמצעות קובץ אקסל ייעודי

למעקב רכבי העירייה של  ת דלקדוח רכישות סולר למנהל האגף, בצירוף דוח צריכ. מידי תקופה יועבר בקרה

 .ת הדלק הכללית ושל כל אחד מהרכביםצריכובקרה אחר 

 

 האגףתגובת 

דקת בקביעות את כלי הרכב המתדלקים בתחנות שונות, לעיתים רכב מסוים יהיה חודש ללא ומחלקת בקרה ב

שם האגף עקב עדכון במחשבי החברה המתדלקת, אך תמיד הבקרה תבדוק כי מדובר ברכב השייך לעירייה 

 במידה ולא, החשבונית לא תשולם. 

 השונות "דלקתדלוק בתחנות " .4
 תקן לביקורת

וכל תדלוק נרשם אוטומטית במערכת  "חיצוני דלקןבכל רכב מותקן " .בתחנות "דלק" יםדלקותמרכבי העירייה 

הממוחשבת של החברה. מדי חודש מועבר לעירייה דו"ח חודשי ובו נתונים בדבר כלי הרכב שתודלקו, כמות 

 , מקום התדלוק ורמת ניצול הדלק מדי חודש )תחשיב מספר הקילומטרים לליטר(.סופקההדלק ש

מחלקת בקרה וכוח אדם היא הגורם מטעם העירייה שמנהל מעקב אחר חשבוניות החיוב החודשיות מנהלת 

 המועברות לעירייה ומאשר את החשבוניות לתשלום.

 ממצאים

מידי חודש מועברות חשבוניות החיוב למנהלת מחלקת בקרה וכוח אדם באגף הרכב, כולל פירוט צריכת הדלק 

כל רכב. מנהלת מחלקת בקרה וכוח אדם סורקת את החשבונית, מוודאת לכל רכב ושמות הנהגים הרשומים ב

באופן ידני כי כל הרכבים בבעלות העירייה ולא נמצאים חיובים בגין רכבים אחרים ומאשרת בחתימתה על גבי 

 החשבונית.
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רכבים שונים, כאשר  120עולה, כי העירייה חויבה בגין  2016מסקירת פירוט חשבונית החיוב לחודש אוקטובר 

מכלל הרכבים( לא נמצא שם הנהג בחיוב שהועבר מחברת דלק. מנהלת מחלקת בקרה  26% -רכבים )כ 31לגבי 

לאחר שמאתרת כל רכב, רושמת  וכוח אדם נאלצת לבדוק, באופן ידני, כל רכב ולוודא כי הוא שייך לעירייה.

מנהלת המחלקת בקרה וכוח אדם את שם הנהג בכתב ידה בסמוך למספר הרישוי של הרכב כאסמכתה לבדיקה 

 שביצעה ורק לאחר מכן מאשרת את החשבון לתשלום.

 סיכון

לפי העובדה שלא הועברו שמות הנהגים לכל רכב או זיהוי שמי לכל מספר רישוי לחברת הדלק והחיוב מופיע 

מחלישה את הבקרה והמעקב אחר החיוב החודשי וחושפת את העירייה  ,מספר הרישוי של הרכב בלבד

 לתשלומי יתר בגין רכבים שאינם בבעלותה.

 :המלצה

או כך שפירוט החשבונית יכלול את שם הנהג לכל הרכבים דלק לכל רכב בחברת  הנהג םש לעדכן אתמומלץ 

 מספר רישוי בעת תדלוק הנהג בחברת דלק.זיהוי שמי לכל לחילופין לוודא 

 תגובת האגף

 לרשום את שם היחידה ההמלצהלגבי רכבים שמועברים למחלקות יש הרבה נהגים על כל רכב. במקרים אלה 

 .מקובלת

 הדחסשטיפת משאיות  .5
 תקן לביקורת

 ריקוןנהג משאית דחס הינו טיפול ברכב באופן שיגרתי, לרבות אחריות לניקיון הרכב. לאחר של  ואחד מתפקידי

האשפה באתר האשפה ולפני החזרתה לחניון אגף הרכב, על הנהג לדאוג לשטיפת המשאית במים. בחניון אגף 

בכדי לשמור ב עם מסיר שומנים ועם מים וסבון. הדבר מחויב הרכב על הנהג לדאוג לשטיפה יסודית של הרכ

באופן נאות על אורך חיי הרכבים בעקבות כמויות הפסולת הנשפכות והחומרים הנמצאים בפסולת שעשויים 

 לגרום לנזק כבד.

 ממצאים

נמצא, כי לאחר סיום כל משמרת מגיעים הנהגים לחניון שבשטח אגף הרכב ומבצעים ניקיון יסודי של המשאיות, 

 באופן ידני, באמצעות מים וסבון.

פנה למנהל שה ,בפני הביקורת מכתברכב המנהל אגף הציג  2011קורת קודמת שנערכה באגף הרכב בשנת בבי

הקמת תחנת שטיפה למשאיות דחס, בה ייעשה שימוש בחומרים ל הצעה ציגבו ה, 28.1.08-מינהל שפ"ע ב

למועד עריכת הביקורת עד על מנת לחסוך במים ובהוצאות פינוי.  ,ויבוצע מיחזור מי שטיפה ידידותיים לסביבה

 , לא הייתה התקדמות בנושא.2016הנוכחית, בחודש דצמבר 

מצב הביקורת מציינת, כי מבדיקה מדגמית שערכה למשאיות האשפה שעמדו בחניון במועד הביקורת נמצא כי 

, הן מהפן של הריח שעלה וקשה היה להבחין כי המשאית חזרה מפינוי אשפה הינו טובהניקיון של הרכבים 

 על המשאית. ת והן מהפן של העדר שאריות פסולתהמשאימ
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 סיכון

שטיפת משאיות הדחס גורם נזק להתקני התדלוק האוטומטי. הנ"ל מחייב שימוש בכרטיס התדלוק הידני, 

לעיתים ע"י העברת הכרטיס לנהגים לתדלוק עצמאי ללא נוכחות האחראים במקום ועלול לחשוף את העירייה 

 לשימוש בלתי מורשה בכרטיס ואף לתדלוק רכבים שאינם בבעלות העירייה. 

 :המלצה

הקמת תחנת שטיפה ם ודיקפעול ללהביקורת ממליצה המעבר למקום משכנו החדש של אגף הרכב עם 

 בחניון, שתתרום לשמירה על הסביבה ולחיסכון במים. בטיחותית 

 .כאמור לעיל ידי לנזק שנגרם להתקני התדלוק האוטומטיים ברכביםיש למצוא פתרון מבמסגרת זו 

 

 האגףתגובת 

 מתקבלת ההמלצה.

 בוחנים תמיד אפשרויות למזער תקלות בהתקנים.אנו 

 בנוסף לאור החלטת מנכ"ל למעבר לתדלוק חיצוני גם בסולר חלק מהבעיות יפתרו. 

 חוץמוסכי ב טיפולי רכבים .6
התקשר האגף עם מספר מוסכים  ךבאמצעות מוסכים חיצוניים. לצורך כהאגף מטפל ברכבים שבאחריותו 

שונים לביצוע טיפולים ייעודיים, בהתאם לסוג הטיפול הנדרש, כגון: טיפול מכני תקופתי, תיקוני חשמל, תקלות 

הנתונים ממערכת הנהלת חשמל, טיפול פחחות וצבע, וכד'. להלן הוצאות האגף בגין הטיפולים הנ"ל על פי 

 החשבונות:

2016 2015 

 תקציב יחסי  
יצוע + ב 

 שריון יחסי 

יתרת  
תקציב 
 יחסי 

אחוז  
ביצוע 
 יחסי 

תקציב  
 יחסי 

ביצוע +  
 שריון יחסי 

יתרת  
תקציב 
 יחסי 

אחוז  
ביצוע 
 יחסי 

5,156,400 5,092,890 63,510 98.76% 5,769,000 5,270,151 498,849 91.35% 

 התקשרות עם מוסכים עיקריים 6.1

 תקן לביקורת

על פי תקנות המכרזים, כל רכישה מעל הסכום שנקבע בתקנות ומתעדכן מידי תקופה מחויב במכרז )מכרז 

 142,300₪רכישה מעל לסכום של  2015באמצעות פנייה למספר ספקים על פי בחירת הרשות(. נכון לחודש ינואר 

 .₪ 141,000הסכום המעודכן הינו  2016מחויבת במכרז. נכון לחודש ינואר 

 יםממצא

מנהל האגף מסר, כי ככלל העירייה פרסמה מכרזים לכל ההתקשרויות הצפויות להסתכם לסכומים המחייבים 

 יציאה למכרז. 
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היה גבוה מהסכום  מוסכים שהיקף ההתקשרות עימם 7מסקירת עלות הטיפולים לפי המוסכים השונים נמצאו 

להלן . מכרז כמתחייבעם ההתקשרות נערכה  כל המקריםבמבדיקת הביקורת עולה, כי . המחויב במכרז זוטא

 :פירוט המוסכים ובדיקת קיום מכרז

 

 

 

 

 

 

 

 מבדיקה שערכה הביקורת לקיום מסמכי המכרז עלו הממצאים הבאים:

 

 שאינו חתום. wordהוצג פרוטוקול כקובץ  *

 הממצאים הבאים:מהטבלה לעיל עלו 

 תיעוד של פרוטוקול פתיחת מעטפות חתום על ידי יו"ר הועדה. הועבר לביקורתלא  .1

 לא נשמר תיעוד על מסמך ההודעה על הזכייה. .2

עוד עלה, כי מסמכי המכרז השונים אינם מרוכזים אצל גורם אחראי אחד אלא כל מסמך במקום שונה. יכול 

שונים: מעטפות המכרז באגף הרכב, פרוטוקולים מישיבות ועדת  שמסמכים של מכרז אחד יהיו במספר מקומות

 המכרזים אצל מרכז הוועדה, אומדן בארכיון וכד'.

 :המלצות

 יש להקפיד לפרסם את דבר המכרז באתר האינטרנט של העירייה בהתאם לתקנות המכרזים. .1

  י המכרז למסמכים המכרז. כלל סט מסמכ יש לשמור העתק מפרוטוקול פתיחת המעטפות בצירוף .2

 ועדת המכרזים. מזכיריישמרו אצל   

 מומלץ להודיע לזוכים במכרזים על דבר זכייתם בכתב. .3

 
 האגףתגובת 

 ההמלצות מקובלות

 קיום מכרז )₪(היקף התקשרות שנתי  סוג שירות שם המוסך

 41/10מכרז  438,093.25 מוסך למשאיות 1

 3/13מכרז  490,444.85 מוסך למשאיות 2

 46/12מכרז  142,835.57 מוסך לאופנועים 3

 47/12מכרז  623,912.27 מוסך רכב פרטי 4

 24/14מכרז  386,263.93 מוסך לדחסנים 5

 23/15מכרז  265,908.69 טיפול בצמיגים 6

  4,089,829.69  סכום כולל  
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 הסכמים ומסמכים בתוקף 6.2

 תקן לביקורת

בכדי לעגן את תנאי מתן השירותים בהתקשרויות מתמשכות על הצדדים לחתום על הסכם התקשרות מחייב, 

במסגרתו ייקבעו הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים במסגרת מתן השירותים. ההסכם הינו מסמך משפטי 

 לוודא כי הוא חתום על ידי מורשה חתימה של הצדדים.ויש מחייב 

 ממצאים

קורת נמצא, כי האגף נוהג לעגן את תנאי ההתקשרות עם המוסכים בהסכם התקשרות רשמי מבדיקת הבי

סוכנות לביטוח ה"פול", תשתיות ציוד ובינוי  מחייב, פרט למקרים הבאים בהם לא נמצאו הסכמים חתומים:

 בע"מ ומוסך אופנופיקס. 

העיקריים עימם היקף  מבדיקת הביקורת עולה עוד, כי האגף חתם על הסכמי התקשרות עם המוסכים

חשב האגף מסר, כי הוא מנהל מעקב אחר קיום כל המסמכים המחייבים ההתקשרות השנתי משמעותי. 

במסגרת הסכמי ההתקשרות ותוקפם, כגון: הארכת תוקף ההסכם, אישור קיום ביטוחים בתוקף וערבות 

מים וקיום מסמכי ההסכם, הביקורת ערכה בדיקה של תוקף ההסכבנקאית בתוקף, באמצעות גיליון שערך. 

 להלן ריכוז תוצאות הבדיקה:

 מהות השירות שם הספק
חתימה על 

 ההסכם
תוקף 

 ההסכם
קיום אישור 

 וערבות ביטוחים

 1מוסך 
תחזוקה ותיקונים 

 לקטנועים
 קיים בתוקף 31/12/16 תקין

 2ך מוס
שירותי אחזקת מרכבי 

 דחס
 קיים בתוקף 31/12/16 תקין

 3מוסך 
ותיקונים לכלי תחזוקה 

 רכב פרטיים
 קיים בתוקף 31/12/16 תקין

 קיים בתוקף 31/12/16 תקין טיפול ואספקת צמיגים 4מוסך 

 5מוסך 
עבודות פחחות וצבע 

 לרכבים פרטיים
 קיים בתוקף 31/12/16 תקין

 6מוסך 
עבודות פחחות וצבע 

 לרכבים פרטיים
 קיים בתוקף 31/12/16 תקין

 7מוסך 
תחזוקה ותיקונים לכלי 

 רכב 
 קיים בתוקף 31/12/16 תקין

 נמצאו כל המסמכים הנדרשים בתוקף למועד הביקורת, כאשר הם חתומים כנדרש.

 סיכון

ניהול המסמכים ומעקב אחר תוקפם באמצעות גיליון אקסל ידני ולא במערכת ממוחשבת חושף את העירייה 

 לעירייה.עתידי לטעויות אנוש וחוסר תשומת לב לשלמות במסמכים אשר עלול לגרום להפסד כספי 

 :המלצה

ים אחר קיום שבחמומלץ לבחון שימוש במערכת ממוחשבת לניהול מסמכים, אשר תאפשר בקרה ומעקב ממו

 .ך פגמסמכים חסרים או שתוקף המסמישנם שכל המסמכים הנדרשים בהסכם בתוקף ותתריע במידה 
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 התקשרות עם מוסכי חוץ ללא מכרזים 6.3

 תקן לביקורת

, היקף ההתקשרות השנתי המחייב עריכת 2016על פי עדכון סכומים בענייני מכרז שפרסם משרד הפנים לשנת 

. ישנם מוסכים שהעירייה מתקשרת איתם לתיקונים חד ₪3 141,000הינו מעל מכרז ברשויות המקומיות 

מגיעים לכדי סכום שנתי מצטבר בהיקף המחייב פרסום מכרז. במקרים שאינם נמוכים  םפעמיים או בהיקפי

 אלה, על העירייה לבצע הליך בחינת הצעות מחיר בין מספר מוסכים שונים ולבחור את המוסך הכדאי ביותר. 

 יםממצא

 :₪ 140,000 -ל ₪ 10,000להלן פירוט הספקים שעימם התקשר האגף בסכום צפוי שבין 

סכום ההזמנה השנתית  סוג העבודה שם ספק
 המתוכננת

 60,000 תיקוני חשמל רכב 1

 45,000 תיקון מכסחת דשא 2

 40,000 פחחות וצבע  3

 33,000 זגגות  4

 25,000 פחחות וצבע 5

 20,000 תיקון מערכות הידראוליות  6

 19,000 תיקון מנופים 7

 18,000 תיקון מושבים וריפודים 8

 18,000 גרירת רכב למוסך חיצוני 9

 18,000 שירותי שטיפה 10

 14,000 תיקון קפיצים במשאיות 11

 12,000 טיפול לרכב יונדאי 12

 12,000 תיקון והתקנת מערכות אזעקה נעילה 13

 11,000 התקנה ותיקונים למצלמות למשאיות 14

 

מבדיקת הביקורת עולה, כי האגף ערך הצעות מחיר בין מספר ספקים, בחן את ההצעות ובחר בהצעה הכדאיות 

 ביותר, לרוב על פי המחיר הנמוך יותר. 

משלב מבדיקת הביקורת עולה, כי עובדי אגף הרכב מבצעים את תהליך ההתקשרות עם הספקים במלואו, החל 

הפנייה לקבל הצעות המחיר ועד בחירת המוסך שבו יבוצעו הטיפולים, באמצעות הליך של קבלת הצעות מחיר 

הפנייה לקבלת הצעות מחיר אינה מועברת לספקים  כללי, ללא מעורבות של וועדת רכש ובלאי של העירייה.

הוג במסגרת הרכש העירוני פוטנציאליים בפורמט אחיד וההצעות אינם מגיעות במעטפות סגורות, כפי שנ

 הכללי.

  

                                                 
 2016נכון לחודש ינואר  3
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 להלן ממצאים עיקריים: מבדיקת הצעות המחיר שנבחנו

נערך מזכר בחתימת  29/12/15בתאריך  .11מס' האגף מבצע תיקוני קפיצים למשאיות העירוניות במוסך  .1

בתיקוני קפיצים הוא המוסך היחיד בפתח תקווה העוסק הנ"ל מנהל האגף, בו הוא מציין כי המוסך 

 לרכב, לפיכך האגף מבצע תיקון קפיצים במוסך זה. 

 ה הצעת מחיר כלל מהספק.לא נמצא 1.1

 המספק נוסף בעיר מוסך קיים לה, כי עו GOOGLEמנוע החיפוש  האינטרנטי של יפוש באמצעות מח 1.2

 שירות תיקוני קפיצים למשאיות. 

 , כמפורט העירייה בחנה שתי הצעות מחיר בלבדלבחירת מוסך לטיפול ברכבים מסוג יונדאי נמצא, כי  .2

 להלן: 

 תאריך קבלת ההצעה שם המוסך
למחיר  המחיר המוצע

 שעת עבודה )בש"ח(
 הערות

 240 03/12/15 1מוסך 
מוסך כללי שמתמחה, 

 בין היתר, ברכבי יונדאי

 275 13/12/15 2מוסך 
מוסך שירות מרכזי 

 לרכבי יונדאי

 

הצעות מחיר לפחות, בעוד  3, דבר המחייב בחינת ₪ 10,000 -היקף ההתקשרות השנתי המוערך גבוה מ 2.1

 הצעות מחיר בלבד.  2האגף בחן 

לדעת הביקורת, השוואת מחירים בין מוסך שירות מרכזי ייעודי לרכבי יונדאי לבין מוסך שירות כללי  2.2

שמוסך שירות מרכזי יקר יותר מעצם היותו  המתמחה בסוגי רכבים שונים אינו בר השוואה, שהרי ידוע

  מוסך מרכזי, על כן נפגמת האפקטיביות שבבחינת הצעות מחיר.

מוסכים שונים  3 -הצעות מחיר מ 3התקבלו  בעיר. X במוסךגנרטורים ומכסחות דשא האגף מבצע תיקוני  .3

"הצעת מחיר" מסגרתו טופס הנושא את הכותרת נערך  29/12/15תאריך ונערכה השוואה בין המוסכים. ב

 רוכזו הצעות המחיר של המציעים ונבחרה ההצעה הזולה ביותר. הטופס נחתם על ידי משתתפי הישיבה.

ההצעות אינן נושאות תאריך הגשה ולא ניתן לדעת מתי הוגשו.  3מבין  2מעיון בהצעות המחיר עולה, כי 

מע"מ  ללאן שתי הצעות לפי מחיר עוד עולה מעיון בטופס "הצעת  המחיר", כי האגף ערך השוואה בי

 מע"מ. כוללוהצעה אחת לפי מחיר 

יצוין כי ההצעה שנבחרה הייתה הזולה ביותר גם לאחר נטרול הסכום למע"מ בהצעה שנבחנה בסכום 

הכולל, אולם בחינת הצעות מחיר שאינן ברות השוואה עשויות להביא את העירייה לקבלת החלטות 

 שגויה והפסד כספי.

 נותמסק

וההצעות  ובלאי, ללא פנייה בטופס אחיד לספקיםהליך בחירת הצעות מחיר מבוצע ללא מעורבות ועדת רכש  .1

 אינן מוגשות במעטפות סגורות, כפי שנהוג בעירייה.

 האגף אינו פועל לקבל מספר הצעות המחיר רב ככל האפשר מספקים שונים טרם בחירת מוסך לטיפול .2

 ברכבים במקרים בהם היקף ההתקשרות אינו מחייב מכרז. 

הביקורת מציינת, כי בחינת הצעות מחיר רבות ככל האפשר, גם אם לא היה מחויב על פי חוק, עשוי להביא 

 להוזלת מחירים לעירייה וחסכון כספי.
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 :ותהמלצ

מחיר באמצעות ועדת  מומלץ לאמץ את נוהגי העבודה העירוניים בנושא בחירת ספק בהליך קבלת הצעות .1

 רכש ובלאי.

 מומלץ לבחון מספר הצעות מחיר רב ככל האפשר טרם בחירת ספק. .2

יש להשתמש בקובץ מובנה המסדר באופן אחיד את הפרטים שיש למלא, את תיאור המוצר ואופן רישום  .3

 המחיר.

 האגףתגובת 

באגף מתקבלות מעטפות סגורות  וחתומות ונפתחות מעטפות עם גורמים מחוץ לאגף הרכב. תקבע פגישה עם 

 שגיא חן ויגאל קוק לצורך הכנת פורמט אחיד להצעות מחיר 

 הזמנת טיפול  6.4

 תקן לביקורת

רמים לצורכי בקרה ומעקב אחר הטיפולים במוסכים נהוג להעביר הזמנת עבודה למוסך, מאושרת בחתימת הגו

המוסמכים מטעם העירייה ולציין את העבודה הנדרשת ואת צפי העלות כדי לאפשר בדיקת קיום תקציבי ונתיב 

בקרה על הזמנת הרכש. בעת קבלת החשבון יש להשוות את החיוב שהוגש בגין הטיפול ולבדוק והתאמה בין 

 ההזמנה המאושרת לחיוב.

 ממצאים

ככלל, כל תקלה ברכב עירוני מדווחת למנהל המוסך העירוני. מנהל המוסך מבצעת בדיקה ראשונית והערכה של 

התקלה ומחליט להיכן לשלוח את הרכב לתיקון. בהתאם ממלא הנהג טופס "הוראת תיקון" המהווה הזמנת 

נה מועבר למזכירת עבודה למוסך, מפרט את התקלה ומנהל המוסך מאשר את ההזמנה בחתימתו. טופס ההזמ

האגף, אשר מזינה את נתוני ההזמנה למערכת נ.צ.ר. מצרפת את ההזמנה הממוחשבת וההזמנה הידנית ומעבירה 

 למוסך לביצוע העבודה. 

לביקורת נמסר, כי במידה והתקלה מתרחשת בלילה הנהג מגיע למשרדי האגף, משאיר הודעה אצל השומר ונוסע 

 אים עובדי האגף את טופס הזמנת העבודה ומזינים למערכת נ.צ.ר.עם הרכב למוסך. ביום המחרת ממל

 מבדיקת הביקורת עלה, כי:

 מנהל המוסך מסר, כי אופי ההזמנה שמועברת למוסך אינה כוללת הערכה תקציבית של עלות העבודה.  .1

עבודת תיקון רכב במוסך הוא כזה שלא ניתן לחזות במדויק את העבודה שתתבצע בפועל, גם במקרים בהם 

ידועה התקלה, ומכיוון שכך לא ניתן להעריך את עלות העבודה מראש. מסיבה זאת האגף אינו נוהג לציין 

 את עלות העבודה בהזמנה שמועברת למוסך. 

ההתקשרות עם המוסכים נקבע מחירון אחיד לסוגי הטיפולים וחלקים הביקורת מציינת, כי במסגרת הסכמי 

השונים. לדעת הביקורת, במקרים רבים ניתן להעריך את עלות התיקון או הטיפול הבסיסי הנדרש. במידה 

 ותהיה תוספת עבודה, היא תתומחר בנפרד במסגרת החשבונית ותוצג בסעיף ייעודי.

סך במסגרת הזמנת העבודה המאושרת מראש, נפגמת יכולת בהעדר הערכה כספית לעלות העבודה במו

 הבקרה והמעקב אחר עלות הוצאות האגף על טיפולי הרכבים.

מכיוון שתפקידו של מנהל המוסכים לבחון את יעילות ההוצאות במוסכים,  ישנה חשיבות רבה להערכת 

ה להיות לו האפשרות להעריך עלות הטיפול במוסך. לדעת הביקורת, על פי ניסיונו של מנהל המוסכים צריכ

 את עלות התיקון מראש ואף חשוב לצורכי בקרה ומעקב.
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מבצע  לביקורת נמסר, כי חשב האגףלא נערכת בדיקת קיום תקציבי טרם אישור ההזמנה לביצוע העבודה.  .2

בדיקת קיום תקציבי לאחר קבלת החשבונית לתשלום מהמוסך. הביקורת מציינת, כי העדר בדיקת קיום 

י לפני העברת הזמנת עבודה למוסך מחלישה את הבקרה והמעקב אחר ניהול התקציב וחושפת את תקציב

האגף לחריגות תקציביות בלתי מתוכננות. הזמנת עבודה מאושרת מהווה, למעשה, התחייבות כספית של 

יתן העירייה לבעל המוסך בסכום שאינו מוגבל. במידה ומתגלית חריגה תקציבית עם קבלת החשבונית לא נ

לבטל את העבודה או לשנותה שהרי העבודה כבר בוצעה ונוצר חוב לבעל המוסך שיש לשלמו, גם במידה שלא 

 נותר תקציב בסעיף.

 447מהשוואת הזמנות העבודה שהועברו למוסך ממערכת נ.צ.ר. למועד ביצוע העבודה במוסך נמצא, כי  .3

הופקו לאחר ביצוע העבודה )להלן:  2016עד  2014מההזמנות( בשנים  7.6% -הזמנות עבודה )כ 5,848מתוך 

. להלן התפלגות ההזמנות בדיעבד לפי הפער שבין מועד הפקת ההזמנה למועד ביצוע "הזמנות בדיעבד"(

 העבודה וסוג העבודה:

 הפרש בימים

 סוג העבודה ממערכת נ.צ.ר
סה"כ 
 תיקון תאונה טיפול חלקים מקרים

-1430   1     1 

-366       1 1 

-364       5 5 

-363       2 2 

-361       1 1 

-359   1     1 

-96       1 1 

-44       1 1 

-31       1 1 

-26       1 1 

-24       1 1 

-22       1 1 

-21       4 4 

-20       1 1 

-19       3 3 

-14       2 2 

-13       1 1 

-12       5 5 

-11       10 10 

-10       1 1 

-9     2 7 9 

-8       11 11 

-7   4   9 13 

-6       12 12 
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 הפרש בימים

 סוג העבודה ממערכת נ.צ.ר
סה"כ 
 תיקון תאונה טיפול חלקים מקרים

-5       19 19 

-4       30 30 

-3       45 45 

-2 2     93 95 

-1   2 2 165 169 

 447 433 4 7 2 סה"כ
 

 :המלצות

של התיקון לפני העברת הזמנת  לצורכי בקרה ומעקב אחר עלות התיקון הצפויה מומלץ לציין הערכה כספית .1

 העבודה למוסך ולבצע בדיקת קיום תקציבי מתועדת.

 יש להקפיד על הפקת הזמנת עבודה לפני ביצוע העבודה. .2

במקרים חריגים שלא ניתן היה להפיק הזמנה מבעוד מעוד יש לפעול בהתאם לתשלום על פי "תעודת זיכוי  .3

 בעירייה.ללא הזמנה" בהתאם לנהלי העבודה המאושרים 

מומלץ לקבוע בנוהל כי לגבי כל טיפול ברכב מעל לסכום שייקבע על ידי האגף יחויב ביקור במוסך לבדיקה  .4

ואישור התשלום של מנהל המוסך באגף. מנהל המוסך יציין על גבי החשבונית המאושרת לתשלום את 

 מועד הביקורת במוסך.

 

 תגובת האגף

לא רצוי לכתוב בהזמנה הנשלחת לספק סכום מסוים או אומדן  לא ניתן לתת אומדן מראש לכל תקלה ובטח

ראשוני, מנהל המוסך ממלא בכרטיס העבודה את דעתו על מהות הבעיה, ולא יתוקן רכב ללא אישור מנהל 

 המוסך ומנהל האגף ,בכל תקלה חריגה מנהל המוסך בודק פיזית את הרכב לפני מתן אישור תיקון.

 התייחסות הביקורת

, לצרכי בקרה טרם ביצוע הוצאה. לאור זאת מומלץ רת ישנה חשיבות רבה לתכנון ובקרה תקציביתלדעת הביקו

ומעקב במקרים שניתן להעריך את העלות הכספית מראש יש לציין זאת על גבי טופס הזמנת הטיפול הפנימי של 

 האגף.

 לתשלום החשבוניותביצוע העבודות ומעקב אחר  6.5

 תקן לביקורת

בהעדר הזמנת עבודה מוגדרת הכוללת מסגרת כספית לעלות התיקון, קיימת חשיבות רבה לביצוע בקרה ומעקב 

בגין כל עבודה במוסך נדרש הנהג למלא טופס תיקון אחר העבודות שמתבצעות במוסך והחיוב בגין העבודות. 

ל האגף. מזכירת האגף מפיקה ייעודי, לציין את סיבת התיקון הנדרש ולאשר את הטופס בחתימת מנהל המוסך ש

 טופס הזמנה מהמערכת הממוחשבת ומעבירה למוסך.
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 ממצאים

העבודות שנעשות במסגרת תפקידו מנהל המוסך מבקר במוסכים במהלך יום העבודה באופן שוטף, מברר לגבי 

יווח למנהל בזמן אמת ומוודא כי העבודות הנעשות הינן עבודות נחוצות בלבד. מידי יום מעביר מנהל המוסך ד

 האגף בדבר מצב הרכבים, אילו רכבים נמצאים במוסך ומה הטיפולים הנדרשים.

, בצירוף הזמנת העבודה שהועברה אליו לאגףלאחר סיום העבודה מגיש המוסך חשבונית חיוב בגין התיקון 

מאשר את החשבונית יוב בפועל, מראש. מנהל המוסך בודק את החיוב, מוודא התאמה בין התיקון הנדרש למה ח

בחתימתו ומעביר לחשב האגף. החשב מוודא התאמה בין המחירים שנקבעו בהסכם ההתקשרות עם המוסך, 

בודק יתרה תקציבית ומעביר למזכירת האגף לעדכון במערכת נ.צ.ר. מנהל האגף מקבל את חשבוניות החיוב 

נדרש ומאשר לתשלום את החשבון המאושרות ואת החיוב המרוכז, מוודא כי החשבוניות נבדקו ואושרו כ

 המרוכז בחתימת ידו.

עצם העובדה שאין אפשרות להשוות את החשבונית להזמנה מראש הכוללת מסגרת תקציבית, מחזקת את 

  הטענה כי העדר הזמנת עבודה מראש משאירה פתח לאפשרות של מעילות והונאות.

סך, החשב ומנהל האגף( מקפידים לאשר את מבדיקה מדגמית שערכנו נמצא, כי הגורמים השונים )מנהל המו

 החשבונות בחתימת ידם.

 לא עלו ממצאים ראויים לציון.

 םמיבדיקת מדגם חשבוניות ביחס להסכ 6.6

 תקן לביקורת

בעת קבלת החשבונית על עובדי האגף לוודא כי החיוב האגף חתם על הסכמי שירות עם המוסכים השונים. 

ערכה בדיקה מדגמים ובחנה התאמה בין הסכומים שנקבעו במסגרת מתאים לסכום שנקבע בהסכם. הביקורת 

 הסכמי השירות לבין הסכומים שאושרו לתשלום.

 ממצאים

שם 

 המוסך
 הנחה לפי הסכם

מספר 

 חשבונית
 ממצאים סוג התיקון

 20% -עבודה  1
 25% –חלפים חלופיים 
 20% –חלפים מקוריים 

פירוק והחלפת  8315

 מתנע

 10.4%הנחה על עבודה 

 15% – יםהנחה על חלק

ההנחה בפועל נמוכה 

מההנחה שנקבעה בהסכם 

 ההתקשרות

 תיקון נזילת אויר 8395

 הכנה לרישוי שנתי 8113

 תיקון מיכל דלק 7896

+ מע"מ לשעת  ₪ 200 2

 עבודה

ביקורת תקופתית  2358

 וגירוז לטרקטור

 .₪ 300עבודה בעלות 

לא מצוין במסגרת 

החשבונית כמה שעות 

לבצע עבודה ולא ניתן 

התאמה לתנאים שנקבעו 

 בהצעת המחיר המאושרת.
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שם 

 המוסך
 הנחה לפי הסכם

מספר 

 חשבונית
 ממצאים סוג התיקון

 ₪ 105 -שעת עבודה  3

 22% –חלפים חלופיים 

 17% –חלפים מקוריים 

לפי  - ₪ 105שעת העבודה  תיקון תאונה 3980

 ההסכם.

לפי  - 22%הנחה על חלקים 

 ההסכם.

 מסקנות

 סכומים הגבוהים מההסכם שנחתם עמו. 1מס' העירייה משלמת למוסך  .1

ובדיקת העדר פירוט של שעות העבודה בחשבונית החיוב אינו מאפשר בקרה נאותה אחר סכומי החיוב  .2

 התאמה לתעריפים שנקבעו בין הצדדים.

 :המלצה

יש להקפיד לקבל מהמוסכים חשבוניות הכוללות פירוט של סכומי החיוב ולוודא התאמה לתעריפים שנקבעו 

  .המאושרותעם המוסכמים במסגרת הסכמי ההתקשרות או הצעות המחיר 

 תגובת האגף

 מקרה חד פעמי שתוקן.מדובר ב

 שטיפת רכבים 6.7

 תקן לביקורת

. עמו התקשרה, עד פעמיים בחודש במכון שטיפה חיצוני בתשלוםהעירייה זכאית לשטוף את הרכבים עירוניים 

 מגיש את החשבונית לאגף הרכב לתשלום.שנסע עם הרכב למכון השטיפה העובד 

 ממצא

העובדים מגישים את שובר השטיפה למנהלת מחלקת בקרה וכוח אדם באגף הרכב, אשר ממלאת דוח מעקב 

כל חודש מעביר מכון השטיפה חשבונית לתשלום, בצירוף שטיפת רכבים ידני ומתייקת את השוברים. בסוף 

פירוט הרכבים בגינם חויבה העירייה. מנהלת מחלקת בקרה וכוח אדם עורכת בדיקת השוואה בין הרכבים 

, מוודאת כי החיוב הינו בגין רכבים אלה האגףשחויבו בחשבונית החודשית לבין השוברים שהעבירו אליה עובדי 

 ונית לתשלום.בלבד ומאשרת את החשב

מבדיקת הביקורת עולה, כי העובדים אינם נדרשים ואינם חותמים על שוברי השטיפה שהעבירו למנהלת 

 מחלקת בקרה וכוח אדם.

 סיכון

העירייה חשופה לניצול לרעה של שטיפת  ,בהעדר חתימה של העובד שמסר את השובר לאחר השטיפה

 הרכבים מספר רב יותר של פעמים מהמותר.

 :המלצה

 העובד בגין כל שובר שטיפת רכב שמסר לאגף הרכב.מומלץ להחתים את 

 תגובת האגף

 .ההמלצה מקובלת



- 401 - 

 

 סידור עבודה של הנהגים .7

 עריכת סידור העבודה 7.1

 תקן לביקורת

נהגים קבועים  נהגים לביצוע העבודות השונות. לאגף מצבת נהגים, חלקםגם , עבודה פרט לרכביהאגף מספק, 

או מחליפים  שירות מידי יום וחלקם נהגים מחליפים אשר מבצעים עבודות על פי קריאההמבצעים  את אותו קו 

 .נהגים שנעדרים על פי הצורך

כל . אזורים בעיר 46 -ב מחלקת נהגים אמון על סידור העבודה של הנהגים ושיבוצם לעבודות השונות מנהלמ"מ 

לדאוג כי לכל קו שירות המחלקה השירות. על מנהל אזור הינו קו שירות עירוני ובכל קו שירות מוצב רכב לביצוע 

 עירוני ישובץ נהג לתפעול הרכב. )המלווים של הנהג מהיחידות השונות אינן באחריות האגף(

 ממצאים

ך ורעשיבוץ נהגים לקווי השירות של העירייה. במסגרת זאת, הוא  םמנהל מחלקת נהגימ"מ יום עורך מידי 

  ומצוות נהג לכל קו שירות.רשימה של קווי השירות השונים 

 סידורי העבודה היומיים של הנהגים מנוהלים באופן ידני ולא באמצעות מערכת ממוחשבת. נמצא, כי 

מ"מ מנהל מחלקת נהגים עורך סידור עבודה ראשוני באמצעות טבלה ידנית שערך הכוללת רשימה של קווי 

מ"מ מנהל  מיידעלאחר שערך את סידור העבודה השירות, הנהגים והרכבים ומעדכן את הטבלה מידי יום. 

המחלקה את הנהגים בדבר המצבת בסידור העבודה ביום המחרת )ככלל מדובר על סידור עבודה קבוע אולם 

בעקבות שחלים ברגע האחרון בסידור העבודה, עליו לדווח לנהגים על שינויים והחלפות בסידור(. לאור שינויים 

הוא מעדכן את סידור העבודה ומשבץ  ,מחלקה לאחר עריכת סידור העבודההיעדרות שנודעה למ"מ מנהל ה

ועורך סידור עבודה מעודכן על גבי טופס ייעודי נוסף. לאחר סיום יום העבודה מעדכן  נהגים מחליפים לפי הצורך

ת הצבת שיבוץ נהגים יומי" הכולל א 20מ"מ מנהל העבודה את ביצוע העבודות בפועל על גבי טופס ייעודי "דו"ח 

והיעדרויות נהגים הנהגים המקורית, השינויים שחלו בפועל, הצבת הנהגים הסופית באזורי העיר השונים 

 ומעביר את הטופס הסופי למזכירת המחלקה.

 סיכון

ניהול ידני של שיבוץ הנהגים לקווי השירות יוצר עומס עבודה על מנהל המחלקה, מחליש את הבקרה והמעקב 

ושף את העירייה לטעויות אנוש אשר עשויות לגרום להעדר שיבוץ ואי ביצוע השירות אחר שיבוץ הנהגים וח

 או העדפת נהגים על ידי שיבוץ לא שוויוני.

הביקורת מציינת כי מאז כניסתו לתפקיד של מ"מ מנהל מחלקת הנהגים חל שיפור בשימוש בכלים ממוחשבים 

באמצעות גיליונות אקסל שנערכו על ידו בהתאם  לצורך ניהול לו"ז עבודת הנהגים ושיבוצם בעבודות האגף

 לצורכי האגף.

משיחה שקיימה הביקורת עם מנהלת אגף מערכות מידע בעירייה נמסר, כי מערכת ה"מג'יק" נרכשה על ידי 

העירייה והותאמה לצרכים הייעודיים בכדי לאפשר ניהול ממוחשב של סידור העבודה היומי של הנהגים, באופן 

 ממוחשב של סידור העבודה של הנהגים בצורה יעילה ומבוקרת. שיאפשר ניהול 

בפועל האגף אינו מבצע שימוש במערכת הממוחשבת שנרכשה על ידי העירייה והותאמה לצורך ניהול ממוחשב 

 של סידור העבודה של הנהגים.
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 :המלצה

כך ששמות  מומלץ לנהל את סידור העבודה של הנהגים באמצעות המערכת הממוחשבת הקיימת בעירייה

הנהגים וסוגי העבודות יוזנו למערכת הממוחשבת באופן חד פעמי )כולל עדכונים מידי פעם ככל שנדרש( 

כל שינוי בסידור העבודה יעודכן במערכת הממוחשבת והמערכת תבצע את סידור העבודה באופן אוטומטי. 

עיבוד הנתונים לשכר באופן הנ"ל יאפשר  אשר תציע סידור עבודה חלופי שיאושר על ידי מנהל המחלקה.

 אוטומטי ומבוקר, כפי שיתואר בהמשך.

 ל ידי המערכת הממוחשבת ובהתערבותהביקורת מציינת, כי ניהול אוטומטי של סידור העבודה של הנהגים ע

 לקה , חוסך זמן עבודה יקר ומאפשרמינימלית של מנהל המחלקה מאפשר יעילות בעבודה של מנהל המח

 הנהגים.בקרה אחר שיבוץ 

 

 העברת דוחות חודשיים לשכר. 7.2

, לאחר השינויים, ומעביר בפועל סידור העבודה של הנהגיםמנהל מחלקת נהגים את  מרכז מ"ממידי יום 

ומעבירה העתק מסידורי העבודה הסופיים לרפרנטית  למזכירת האגף אשר מזינה את הנתונים במערכת "מג'יק"

 "(. הרפרנטיתמשאבי אנוש )להלן: "

לבין הדיווח שהוקלד שהועברו אליה היומיים של הנהגים הידניים בה בין סידורי העבודה לטית עורכת הצהרפרנ

 של הנהגים:יומי להלן דוגמה לסידור עבודה . שהנתונים הוקלדו נכון למערכת ומוודאתבמערכת ה"מג'יק" 
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ליום בגין כל יום עבודה שלא נעדרו.  ₪ 3.09חלק מהסכם השכר של הנהגים, הם זכאים לתוספת מקצועית בסך כ

הרפרנטית מקבלת העתק מדיווח ידני של טופס "פירוט וריכוז תוספת מקצועית לנהגים ברכב כבד לחודש 

דה של כל נהג בכל יום במסגרתו מסומנים, בכתב יד, ימי העבו"( טופס התוספת המקצועית)להלן: "____" 

במהלך החודש, ועורכת השוואה בין ימי העבודה המדווחים של העובדים בטופס זה לבין סידור העבודה היומי 

רת בחתימתה על גבי טופס התוספת שומא של העובדים שהועבר לרפרנטית והוקלד למערכת ה"מג'יק"

 גמה לטופס התוספת המקצועית:להלן דו .המקצועית

 

 

 סיכון

כמות נתונים כה רבה המנוהלת באמצעות רישומים ידניים גוררת זמן עבודה רב שלא לצורך בדיקה ידנית של 

 לטעויות אנוש. העירייהוחושפת את 

 :המלצה

למשוך נתונים באופן אוטומטי ממערכת ה"מג'יק" למערכת הנוכחות ולמערכת השכר  מומלץ לבחון אפשרות

, אשר תבצע הצלבת נתונים בין דיווחי המשמרות של הנהגים מאגף הרכב ובין נתוני הנוכחות של העובדים

הנ"ל יאפשר בקרה אוטומטית של הזנת הנתונים למערכת המג'יק וכן הזמנה של תוספת מקצועית לנהגים 

 אם לדיווח על נוכחות בפועל.בהת
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 בחינת מצבת הנהגים באגף 7.3

נהגים שבמסגרת תפקידם נדרשים לבצע עבודות שונות ברחבי העיר, בין היתר:  49מצבת הנהגים באגף כוללת 

 איסוף פסולת ביתית, הפעלת מטאטא כביש, נהג טרקטור, נהג רכב מנוף וכד'.

מצבת הנהגים מתוך מידי יום  נהגים 42 -יש צורך בלצורך המטלות נדרשות מבדיקת הביקורת עולה, כי 

נהגים, ניתן לכאורה ניתן לעמוד במשימות הנדרשות  49ככלל, בהינתן שעומדים לרשות אגף הרכב הקיימים. 

ולהציב נהג לכל משימה מבלי להשתמש בכוח אדם למספר משמרות ביום. מסקירת סידורי העבודה היומיים 

בפועל נמצא, כי מידי יום מבצעים נהגים יותר ממשמרת אחת ביום. מ"מ מנהל מחלקת הנהגים מסר, כי מצבת 

ה מספיקה למלא את כלל המשימות היומיות עקב היעדרות נהגים מסיבות שונות, הנהגים העומדים לרשותו אינ

כגון: חופשה, מחלה וכד' וכן משימות נוספות המחייבות שימוש בנהגים שלא למטרת הפעלת אזורי עבודה, כגון: 

ממשמרת נסיעות למוסכים, הסעות של עובדי עירייה בכירים וכד', על כן הוא נאלץ לזמן נהגים לעבודה יותר 

אחת ביום. יצוין, כי העסקת נהגים במשמרת שניה ביום מזכה אותם בשעות נוספות ועלותם לעירייה גבוהה 

 יותר ממצב בו עובד אחר שלא עבד יגיע למשמרת שנייה.

עולה, כי עובדי  2016חודשים בשנת  11 -מבדיקה שערכה הביקורת לגבי היעדרויות של כלל עובדי העירייה ב

בהיקף גבוה באופן עובדים נוספים( נעדרים מהעבודה בגין חופשה ומחלה  10 -נהגים ו 49לם )אגף הרכב בכל

 .יחסי

 3כלומר עד ימי חופשה בשנה,  36 -ל 24עיון בתלושי השכר של הנהגים מעלה, כי נצברת  לזכותם זכאות של בין 

יוצאים לחופשות מרובות בכדי לנצל את ימי החופשה העומדים לרשותם העובדים  .ימי חופשה מידי חודש

היקף  2016במהלך השנה ביחס ליתר עובדי העירייה. עוד עלה מהביקורת, כי במהלך החודשים נובמבר ודצמבר 

ההיעדרויות של נהגי האגף היה גבוה יותר מהיקף ההיעדרויות במהלך השנה, זאת כתוצאה מצבירה של ימי 

נוצר מחסור גדול יותר בנהגים זמינים לביצוע  חופשה שלא נוצלו במהלך השנה. עקב כך, בחודשים אלה

 לכאורה חסרים נהגים באגף להשלמת המשימות.בו המשימות, והדבר יוצר מצב 

 סיכונים

העסקת נהגים במשמרת שניה ביום מזכה אותם בשעות נוספות, דבר אשר מייקר את עלויות העירייה לעומת  .1

 זו.מצב שעובד אחר שלא עבד באותו היום יעבוד במשמרת 

נובמבר ודצמבר עקב ניצול  םמחסור בנהגים זמינים לביצוע המשימות בחודשישיבוש בעבודת האגף עקב  .2

 ימי חופשה שלא נוצלו במהלך השנה.

 :המלצות

מעקב ובדיקה על מצבת הנהגים באופן ממוחשב בעת סידור העבודה, תוך בחינת אפשרות  מומלץ לבצע .1

 עובדים אחרים.לצמצם את המשמרות הנוספות ולפזרם בין 

במהלך  הינוצלו באופן שווחופשה הימי של הנהגים באופן ש שהמומלץ לקיים מעקב אחר ניצול ימי החופ .2

  נובמבר ודצמבר.  םמחסור בנהגים זמינים בחודשייימנע כך , ככל שניתן, וב השנה

 תגובת האגף 

 ההמלצה מקובלת וכבר יושמה בפועל.



405 
 

 

 

 

 

 

 

 

מעקב אחר תיקון 

 ליקויים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



406 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



407 
 

 מבוא .1

 
הדין וחשבון השנתי המוגש , קובעות כי 1974-ד"תשל(, העיריה מבקר וחשבון דין) העיריות תקנות

 ע"י מבקר העירייה יפרט את המעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת שעלו בדוחות קודמים.

 אשר ליקויים לתיקון צוות להקים שי כי קובע העירייה לפקודת( 1) 170 סעיף כי יצויין זה בהקשר

 ובדרכים למניעת, העירייה מבקר בדוח שנמצאו ליקויים לתיקון ובמועדים בדרכים, בין היתר, ידון

 הצוות עומד מנכ"ל העירייה. בראש .בעתיד ליקויים של הישנותן

 ולקידום בארגון הניהול לשיפורחשוב  כליביצוע מעקב אחר תיקון ליקויים ויישום ההמלצות, הינו 

הביקורת וניצול יעיל של עבודתה, ותורם  של אפקטיביותהלהגברת מסייע ו, ב וההתייעלות החיסכון

  ניהול של היחידות השונות בעירייה.שיפור התפקוד והל

 לשנת מבקרת העירייה בדוח ושנכללכולל מעקב אחר יישום ההמלצות ותיקון הליקויים  זה דוח

2015. 

 יצוין. המבוקרות היחידות ממנהלי שהתקבלו הדיווחים על מתבסס הליקויים תיקון אחר המעקב

.אלו בנושאים חוזרת ביקורת נערכה לא כי
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 מעקב אחר הדוחות .2

 

  

 "מיצוי הכנסות חינוך בגני ילדים, היסעים וחינוך מיוחדמעקב אחר דוח בנושא "  

אחריות  המלצה נושא
 לביצוע

 סטטוס

 ולערוך גנים של האפשר ככל מלא אכלוס לטובת לפעול (1) אכלוס כיתות גן במספר נמוך מתקן משרד החינוך
  החינוך. ממשרד התשלום את למקסם כדי כך, על בקרה

 הקטנים גנים לאכלוס החינוך במשרד התקן לעדכון לפעול (2)
  פיזית.

 לפצל במטרה הרישום לאזורי העיר חלוקת את לבחון (3)
 הכנסות מקסום לאפשר כדי מאוד, גדולים רישום אזורי
 אופטימאלית. איזורים חלוקת עפ"י

 
 

מנהלת אגף 
 גני ילדים

 בביצוע
 

 בוצע
 

 אזורי
 הרישום
 על רק נקבעים

 משרד ידי
 החינוך

 הבקשה לעניין ושיטתי מוסדר ובקרה פיקוח מנגנון לקבוע בקשה להכרת משרד החינוך ב"ילדי השלמה"
 היה שלא הגנים בכל השלמה' ב'ילדי להכיר החינוך ממשרד

 בעירייה האחראי הגורם הגדרת מלא: באופן לאכלסם אפשר
 החינוך. ממשרד מנומק מענה אחר ולמעקב הבקשה, להגשת

מנהלת אגף 
 גני ילדים

 בוצע

 בקרה ולערוך לתקן בהתאם מיוחד חינוך גני אכלוס לטובת לפעול הכרת המשרד ב"ילדי סטייה" בחינוך המיוחד

  החינוך. ממשרד התשלום את למקסם כדי כך, על
מנהלת אגף 

 גני ילדים
 בוצע

 

פער בין מס' התלמידים המשובצים בגנים ובין מספר 
 החינוךהתלמידים המזכים בתשלום ממשרד 

לשקול לפנות למשרד החינוך בבקשה להסדיר את ההחזר  (1)
 הכספי מהמשרד. 

 למשרד העירייה דיווחי על והפיקוח הבקרה את להגביר (2)
 העירייה, לשיבוצי המשרד תשלומי התאמת ועל החינוך,

 דו"ח לנתוני העירייה שיבוצי השוואת באמצעות היתר בין

    החינוך. משרד של הזכאות

מנהלת אגף 
 ילדיםגני 

 בוצע
 

 בוצע
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  "מיצוי הכנסות חינוך בגני ילדים, היסעים וחינוך מיוחדמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

טיפול בדיווחים שגויים למשרד החינוך על פרטי תלמידים 
 וגנים

 ירכז שיוביל, הבקרה גורם את החינוך במינהל להגדיר (1)
 בתוך הנדון בנושא הנעשית העבודה תקינות על ויפקח

  השגויים, דוחות את יפיק החינוך; משרד ומול העירייה

 למשרד מעודכן דיווח ישלח במועד, תיקונם את יוודא
 כתוצאה מהמשרד ההכנסות מיצוי את ויבטיח החינוך,
  ים.השגוי תיקון מתהליך

 התקצוב שלמות על אחראי אשר גורם בגזברות להגדיר (2)
 שלא תקבולים לגבי התראות ומתן החינוך ממשרד

 התקבלו.
 יגדירו אשר החינוך, למינהל פנימיים עבודה נוהלי לגבש (3)

 ותיקונם, השגויים דוחות בדיקת הדיווח, תהליך את

 פנימי בקרה ומנגנון בהתאם, אחריות וחלוקת לו"ז קביעת
 התשלום מלוא וקבלת במועד השגויים תיקון שיבטיח

   מהמשרד.
 ושגיאות קליטה שגיאות מונעות בקרות במערכת להטמיע (4)

 תשלומים מקבלת אינה העירייה בגינן אשר זכאות,

  החינוך. ממשרד
 השגויים הנתונים תיקוני כל את תקופה, מדי לרכז, (5)

 בקרה ולערוך זכאות(, ושגויי קליטה )שגויי שבוצעו
 . תוקנו אמנם השגויים הדיווחים כל כי לוודא דיכ שיטתית

מנהלת אגף 
גני ילדים 

וחשבת מנהל 
 חינוך

בוצע על ידי י
סגנית מנהלת 

מחלקת רישום 
 ושיבוץ

 
 
 
 

 בוצע
 
 
 
 

 בוצע

 משרד מול גנים לסגירת נאות תהליך קיום על להקפיד יש (1) חיוב יתר בגין גננות
  החינוך.

 מנת על גננות, בגין לעירייה קיזוזים על בקרה לערוך יש (2)

  המשרד. מול העירייה הכנסות את למקסם

מנהלת אגף 
 גני ילדים

 בוצע 
 
 

יש לבדוק את הפער בין התלמידים המומלצים להסעה  (1) הסעות בחינוך הרגיל
נט לבין התלמידים המדווחים, -לפי נתוני מערכת הסעות

מנהלת אגף 
מנהלה במנהל 

 החינוך

כל התלמידים 
הזכאים להסעות 

עפ"י קריטריון 
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  "מיצוי הכנסות חינוך בגני ילדים, היסעים וחינוך מיוחדמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

ובמידת הצורך לדאוג לדיווח למשרד החינוך על 
 התלמידים שיאותרו. 

יש לערוך דיון בהנהלת העירייה לגבי אישור הסעות  (2)
תלמידים שאינם עומדים בקריטריונים של משרד החינוך 

 להסעה, ועל כן אין מתקבלים בגינם החזרים. 
יש לדרוש ממשרד החינוך את עלות הסעותיהם של  (3)

ל ממוצא אתיופי, כפי שהוחלט תלמידי החינוך הרגי
 בוועדת ההסעות מרכזית.

מרחק שנקבע 
ע"י משרד 

החינוך, מדווחים 
במערכת הסעות 

 יתר ."נט"
התלמידים 

שאינם מדווחים 
ומוסעים וזאת 

בהתאם להחלטה 
עירונית 

שהתקבלה ע"י 
 . הנהלת העיר

 
 בוצע

 
אושרו החזרים 

בהסעות 
לתלמידי העדה 

 בחינוך הרגיל
 

להסדיר את הדיווחים על ההסעות לפני המועד האחרון  (1) הסעות תלמידי החינוך המיוחד
 שקבע משרד החינוך למסירת האישורים.  

 
להגביר את הבקרה והפיקוח על הדיווח בדבר ההסעות  (2)

תעריפים, למשרד החינוך )לרבות אחר מומלצים להסעה, 
תקינות קליטת הדיווחים וכד'(;  במועדים שקבע משרד 

 החינוך.
לתעד את הדוחות בדבר מסלולי ההסעות המוגשים   (3)

למשרד החינוך, בכדי לאפשר בקרה על תקינות קליטת 
 המסלולים, שבהתאם להם מתנהלת ההתחשבנות. 

מנהלת אגף 
מנהלה במנהל 

 החינוך

המחלקה לא 
עמדה בלו"ז 

 הנדרש
 

 יבוצע
 

 בוצע
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  "מיצוי הכנסות חינוך בגני ילדים, היסעים וחינוך מיוחדמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

להסדיר את הדיווחים על ליווי התלמידים לפני המועד  (1) ליווי הסעות
 האחרון שקבע משרד החינוך למסירת האישורים.  

 
להגביר את הבקרה והפיקוח על הדיווח בדבר ליווי  (2)

 ההסעות למשרד החינוך, במועדים שקבע משרד החינוך.

מנהלת אגף 
מנהלה במנהל 

 החינוך

לא נתקבלה 
 התייחסות.

 
 בוצע

יש לערוך דיון בהנהלת העירייה לגבי תקציב לסייעות  (1) חינוך מיוחד –סייעות רפואיות 
רפואיות לתלמידים שאינם עומדים בקריטריונים של 
משרד החינוך, ועל כן אין מתקבלים בגינם החזרים. 

במידה ויוחלט להקצות תקציב, יש לקבוע בנוהל עירוני 
 מהו הליך קביעת הזכאות לסייעות חריגות כאלה. 

קבלת התקצוב המתאים  יש לערוך בקרה תקופתית על (2)
 ממשרד החינוך, בהתאם לאישורים שהעניק. 

מנהל אגף 
 חינוך מיוחד

וחשבת מנהל 
 חינוך

לא נתקבלה 
 התייחסות.

 
 
 

 בוצע

יש לערוך דיון בהנהלת העירייה לגבי תקציב לסייעות שילוב  חינוך מיוחד –סייעות שילוב 
ועל לתלמידים שאינם עומדים בקריטריונים של משרד החינוך, 

כן אין מתקבלים בגינם החזרים. במידה ויוחלט להקצות 
תקציב, יש לקבוע בנוהל עירוני מהו הליך קביעת הזכאות 

 לסייעות חריגות כאלה.

מנהל מינהל 
 החינוך

 

 ייבחן
 

לברר את הסיבות לפערי תקצוב במסגרת יום חינוך ארוך  (1) חינוך מיוחד –שירותי היקף 
כפי שפורט, ובהתאם לשקול לפנות למשרד החינוך 

 בבקשה להסדיר את ההחזר הכספי מהמשרד. 
לערוך בקרה תקופתית לגבי קבלת תשלומים בגין שירותי  (2)

 היקף עבור המוסדות הזכאים לכך. 

מנהל אגף 
חינוך מיוחד 

וחשבת מנהל 
 חינוך

 בוצע
 
 

 בוצע

לברר את הסיבות לפערי תקצוב במסגרת יום חינוך ארוך  (1) חינוך מיוחד –הזנת יוח"א 
כפי שפורט, ובהתאם לשקול לפנות למשרד החינוך 

 בבקשה להסדיר את ההחזר הכספי מהמשרד. 
לערוך בקרה תקופתית לגבי קבלת תשלומים )במערכת  (2)

מית"ר( עבור הזנת יוח"א בגין כל התלמידים )במערכת 
 תקנט(.

מנהל אגף 
חינוך מיוחד 

וחשבת מנהל 
 חינוך

נכון  -מבוצע
 להיום אין פערים

 
 ייבחן
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  "מיצוי הכנסות חינוך בגני ילדים, היסעים וחינוך מיוחדמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

כדי להבטיח תקצוב מלא יש צורך בדוח, נמצא כי בבית ספר  חינוך מיוחד –חופשות לאוטיסטים 
אחד דווח אך לא נקלט ובבית ספר אחר לא נשלחו דוחות 

 כנדרש, ולכן:
 
לשקול לפנות למשרד החינוך בבקשה להסדיר את ההחזר  (1)

 הכספי מהמשרד. 
לערוך בקרה תקופתית לגבי קבלת תשלומים אלה עבור  (2)

 המוסדות הזכאים לכך. 

מנהל אגף 
 חינוך מיוחד

וחשבת מנהל 
 חינוך

 
 
 
 

 בוצע
 

 בוצע
 

לשקול לפנות למשרד החינוך בבקשה להסדיר את ההחזר  (1) שעות תמיכה
 הכספי מהמשרד. 

לערוך בקרה תקופתית לגבי קבלת תשלומים אלה עבור  (2)
 המוסדות הזכאים לכך. 

מנהל אגף 
 חינוך מיוחד

וחשבת מנהל 
 חינוך

 .ומדווח בוצעמ
בוצעה פניה 

למנהלי בתיה"ס 
 בנושא
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 "מיצוי הכנסות חינוך בבתי ספר תיכונייםמעקב אחר דוח בנושא  "

אחריות  המלצה סעיף 
 לביצוע

 סטטוס

למנות את אחד מעובדי החשבות הקיימים במינהל כאיש  (1) ועבודה עם החברה היועצתהתקשרות 
שיפעל באופן יזום ושוטף מול ביה"ס התיכוניים  קשר 

היועצת, להבטחת מיצוי ההכנסות ממשרד  ומול החברה 
מהחברה היועצת דוחות בדיקה  החינוך: לקבל 

הליקויים בדיווחיו של  חודשיים מפורטים לגבי כל 
שביה"ס והחברה  "ס למשרד החינוך; לוודא כל בי

מהחברה  מתקנים את הדיווחים השגויים; לקבל 
דיווחים על תוצאות הטיפול בשגויים; ולפעול לתיקון 

 השגויים שנותרו.  
 

לגבש נוהלי עבודה שיסדירו את תהליך העבודה בין יחידות  (2)
המינהל, ביה"ס התיכוניים והחברה היועצת; לוחות 

עבודה וחלוקת אחריות בהתאם; ומנגנון זמנים לשלבי ה
מוקדם של חריגות ופערים שלא תוקנו  בקרה לזיהוי 

כדי להבטיח תיקון ויישום  והמלצות שלא יושמו, 
 מהמשרד. במועד וקבלת מלוא התשלום 

חשבת מנהל 
 הלתמו חינוך

 ספר בתי אגף
 יסודיים על

 בוצע
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אחת  -מבוצע 
לחודש פגישה 

 ביומן 

 להנחות את כל ביה"ס לעקוב אחר הנחיות החברה     (1) תיכון שהעירייה לא קיבלה בגינם החזרים כספיים תלמידי
   היועצת, ולטפל בדוחות "פירוט שגיאות" החודשיים     
     שעורך המשרד לגבי כל בי"ס, לברר את הסיבות לפערים     
  במספר התלמידים, ולתקן במהירות את השגיאות בדיווחי     
 מצבת התלמידים.     

 

מנהלת אגף החינוך העל יסודי מסרה בהתייחסותה כי 
 "בתיה"ס מונחים לעשות זאת כל הזמן".  

 

  לדרוש מהחברה היועצת דיווח תקופתי אודות ליקויים      (2)
   מחודשים קודמים שלא טופלו על ידי בתי הספר, ולעקוב     
 אחר אופן הטיפול בהם על ידי בתי הספר.       

 

  לשקול לפנות למשרד החינוך בבקשה להסדיר את ההחזר      (3)
   הכספי מהמשרד, גם לגבי התלמיד שלא דווח למשרד     
 באופן תקין במועד.       

 אגף הלתמ
 על ספר בתי

 יסודיים

 מבוצע 
 
 
 
 
 
 
 

מבוצע אחת 
 לחודש

 
 

 לא בוצע
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 "מיצוי הכנסות חינוך בבתי ספר תיכונייםמעקב אחר דוח בנושא  "

אחריות  המלצה סעיף 
 לביצוע

 סטטוס

להנחות את ביה"ס לפעול בהתאם להוראות משרד  (1) מגמת לימוד מכסת תלמידים לפי
החינוך: לשבץ תלמידים במגמות לימוד ככל האפשר לפי 

לטפל בה; ואם לא ניתן  –תקן המשרד; ואם נוצרה חריגה 
 לפנות למשרד ולבקש אישורו לשינוי התקן. –לטפל בה 

לדרוש מהחברה היועצת דיווח תקופתי אודות ליקויים  (2)
שלא טופלו על ידי בתי הספר, ולעקוב אחר אופן הטיפול 

 בהם על ידי בתי הספר.   
לברר את הסיבות לחריגה מתקן המשרד למספר תלמידים  (3)

למגמות לימוד, שנמצאה בחמשת ביה"ס תיכוניים; 
גה ובהתאם לבירור לשקול לפנות למשרד, לנמק את החרי

 מהתקן, לבקשו לאשרה, ולהסדיר את ההחזר הכספי.

 אגף הלתמ
 על ספר בתי

 יסודיים

 מבוצע
 
 

 
 בוצע

 
 
 

 בוצע
 

היעדר אישור המשרד לתקצוב מוגדל לתלמידי חינוך מיוחד 
 "(07בביה"ס רגילים )"מסלול 

לבנות באגף לחינוך על יסודי בסיס נתונים מסודר אודות  (1)
רגילים, בין היתר, לצורך  תלמידי החינוך המיוחד בביה"ס

עריכת בקרה על דיווח ביה"ס למשרד החינוך, ועל קבלת 
 (.07תקצוב מוגדל מהמשרד בגין אותם תלמידים )מסלול 

 

לדרוש מהחברה היועצת דיווח תקופתי אודות ליקויים  (2)
מחודשים קודמים שלא טופלו על ידי בתי הספר, ולעקוב 

    אחר אופן הטיפול בהם על ידי בתי הספר.
 

להנחות את ביה"ס לפעול בהתאם להוראות משרד  (3)
החינוך: להפנות למשרד בקשה לאישור זכאות תלמידי 

(, ולצרף את 07החינוך המיוחד בתקצוב מוגדל )מסלול 
 –החלטת ועדת ההשמה על השמת התלמיד המיוחד 

במועד; לעקוב אחר אישור המשרד את התקצוב המוגדל, 
 ולתקן הדרוש תיקון.לברר מדוע  –ואם לא אישר 

 

 

 אגף הלתמ
 על ספר בתי

 יסודיים

מול  מבוצע
 החינוך שרדמ
 
 

 מבוצע
 
 
 

 מבוצע

לבנות באגף חינוך על יסודי בסיס נתונים מסודר אודות  (1) דיווחים על שעות תקצוב לתלמידים "דיפרנציאליים"
תלמידים "דיפרנציאליים", בין היתר, לצורך עריכת בקרה 

 אגף הלתמ
 על ספר בתי

 יסודיים

מול  מבוצע
החינוך שרד מ

 ובתיה"ס
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 "מיצוי הכנסות חינוך בבתי ספר תיכונייםמעקב אחר דוח בנושא  "

אחריות  המלצה סעיף 
 לביצוע

 סטטוס

למשרד החינוך, ועל קבלת תוספת שעות על דיווח ביה"ס 
 מהמשרד בגין אותם תלמידים.

לדרוש מהחברה היועצת לערוך בדיקה ודיווח תקופתיים  (2)
 גם בגין קבלת תוספת שעות עבור התלמידים המשולבים.   

להנחות את ביה"ס לפעול בהתאם להוראות משרד החינוך  (3)
לצורך קבלת תוספת שעות לתלמידים דיפרנציאליים; 

לברר  –ב אחר אישור המשרד לתוספת, ואם לא אישר לעקו
 מדוע ולתקן הדרוש תיקון.

לברר את הסיבות לאי מתן תוספת שעות השילוב,  (4)
ובהתאם לשקול לפנות למשרד, לנמק את הסיבות 
לליקויים בדיווח, ולבקשו לאשר את תוספת השעות 

 בדיעבד. 

 
 בוצע

 
 בוצע 

 
 
 

 בוצע
 

לקבוע לחברה לו"ז מוקדם ככל האפשר להגשת דוחות  (1) דיווח ותשלום על רמת שירות
האופטימיזציה, כדי לספק מידע רלוונטי בתהליך קבלת 
ההחלטות, ולאפשר לביה"ס להיערך לשינויים ברכיבי 

 רמת השירות ובמצבת העובדים. 
במסגרת תהליך קבלת ההחלטות, באשר לכדאיות יישום  (2)

המלצות החברה היועצת לאופטימיזציה של רמת שירות 
לבחון בין היתר, את עלויות  –בכל ביה"ס תיכון עירוני 

היישום של כל המלצה, ואת אומדן תוספת התקציב 
מהמשרד בגין היישום של כל המלצה, ולפעול בהתאם; וכן 

עירונית -של ההמלצות ברמה כלללבחון את הרלוונטיות 
 )ולא רק ברמת ביה"ס הבודד(.   

הגביר את הבקרה והפיקוח על מידת יישום ביה"ס את  (3)
 –המלצות החברה )להגדיל את רמת השירות, וכתוצאה 

 להגדיל את רמת ההכנסות ממשרד החינוך(.
 

 

חשבת מנהל 
 הלתמו חינוך

 ספר בתי אגף
 יסודיים על
 
 
 
 

 מבוצע
 
 
 

 מבוצע
 
 
 
 
 
 
 בוצעמ
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 "נאותות הבקרה הפנימית על תהליכי קליטת עובדים, דיווחי נוכחות ותשלומי השכרמעקב אחר דוח בנושא "

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

תהליכי עבודה לתשלום 
 השכר

יש לקבוע נהלי עבודה רשמיים וברורים לכלל התהליכים ותתי  נהלי עבודה
ובמשאבי אנוש, לכל תהליך התהליכים הרלוונטיים בשכר 

מתחילתו ועוד סופו, בכדי לוודא כי העובדים בכלל ובעלי 
התפקידים הלוקחים חלק בתהליך תשלום השכר בפרט מכירים 

 את הכללים וההנחיות לביצוע.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

ומנהל אגף 
 חשבות

 

בי במשא
עודכן  אנוש

נוהל קליטת 
 עובד.

טרם בוצע 
 במחלקת שכר

תהליך הקמת בקרה על 
 עובדים

יש למנות גורם בקרה אשר יערוך בקרה על הקמת עובדים חדשים 
 במערכת השכר והפקת תלושים לראשונה. 

הביקורת מציינת, כי לאחרונה תוקננו שני תקנים חדשים 
והוקמה מחלקת בקרה. נמסר, כי במסגרת תפקידי המחלקה 

השכר, הן החדשה, בין היתר, לבצע בקרה בכל הקשור לתשלומי 
על פעולות המתבצעות על ידי מחלקת השכר ועל פעולות במחלקת 

 תנאי שירות.
 

עם זאת, נכון למועד הביקורת, המחלקה החלה לפעול, טרם 
תכנית עבודה למחלקה  נקבעו נהלי העבודה וטרם הוגדרה 

לביצוע בקרה. בפועל, המחלקה אינה מבצעת בקרה על תהליכי 
 השכר השוטפים.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

ומנהל אגף 
 חשבות

 

אחריות על 
הקמת עובד 
על מחלקת 
 תנאי שירות

 
 בוצע חלקית

הפרדת תפקידים והרשאות 
 בתהליך השכר

יש להגביל לאלתר, על ידי חסימה מחשובית, את  (1)
אפשרויות הגישה של העובדים במערכת השכר לפעולות 
ולאוכלוסיות הנדרשות להם לביצוע עבודתם בלבד, באופן 

 הבא:
 

  למנהלות תנאי שירות תהיה גישה למסכים
ייעודיים להקמת עובדים לעדכון פרטים אותם הן 

לא תהיה למנהלות תנאי שירות מבצעות בפועל. 
הרשאת גישה למסכי הפקת תלושי השכר ועדכון 

 נתוני שכר שבאחריות מחלקת השכר.
 

  לרפרנטיות מחלקת השכר תהיה גישה למסכים
ייעודיים לעדכון תנאי שכר והפקת תלושי שכר, 

לא מסכים הנדרשים להן בפועל לביצוע עבודתן. 

 ל"כסמ
 למשאבי

, מנהל ושא
אגף חשבות 

ומנהלת אגף 
 מערכות מידע

 
 
 
 
 
 
 
 

מח' שכר 
משאבי אנוש ו

לא מסכימים 
 עם ההמלצה.

 
 בוצע
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תהיה לרפרנטיות מחלקת השכר הרשאת גישה 
 למסכי הקמת עובד.

 
יש להגדיר גורם בקרה בלתי תלוי, שיבצע בדיקות על  (2)

עובדים, שינויים הקמת עובדים במערכת, שינוי פרטי ה
 בשכר העובדים ותהליך הפקת השכר החודשי.

 
  לעניין זה נמסר לביקורת, כי לאחרונה מונתה מנהלת 

    מחלקת בקרה במינהל משאבי אנוש, אשר במסגרת 
 לבצע בקרה, בין היתר, אחר הזנת פרטי  תפקידה עליה

 והפקת תלושי השכר.  העובדים במערכת 
 

 משיחה שקיימה הביקורת עם מנהלת מחלקת בקרה 
 במשאבי אנוש נמסר, כי מטרת התפקיד הינה לשמש 

 מחלקת תנאי שירות למחלקת השכר,  תיאום ובקרה בין 
 אולם בשלב זה )נכון למועד ביצוע הביקורת בחודש 

 ( טרם הוגדרה תכנית עבודה סדורה לביצוע 2016פברואר 
 חודש. בשלב זה, מנהלת הבקרה מבצעת  בקרות מידי 

 בדיקות נקודתיות לגבי רכיבי שכר נבחרים.
 

 הביקורת ממליצה להגדיר מראש תכנית עבודה סדורה 
 בקרות על ביצוע הפעולות בתהליכי השכר, הן  לביצוע 

 פעולות המתבצעות על ידי רפרנטיות מחלקת השכר והן 
 פעולות המתבצעות על ידי מנהלות תנאי שירות, בנוהל 
 עבודה בכתב, שיאושר על ידי מנהל אגף חשבות וראש 

 מינהל לארגון ומשאבי אנוש.
 

 
 
 
 

 
 
 
 

שכר  מח'
מבצעת 
בקרות 

ממוקדות 
ובעיקר 
עובדים 
חדשים 

באמצעות 
 גורם חוץ.

הקמת עובד חדש במערכת 
 השכר ושינוי סטאטוס עובד

יש להגדיר בקרה אפליקטיבית במערכת השכר כך שבעת  (1)
הקמת עובד הוראה יידרש אישור של מנהלת אגף חינוך על 
יסודי או מנהלת מחלקת כוח אדם בהוראה טרם הפקת 

השכר הראשון לעובד, כפי שנהוג לגבי הקמת יתר תלוש 
 עובדי העירייה.

 

מנהל אגף 
חשבות 

ומנהלת אגף 
 מערכות מידע

 

 –לא בוצע 
אין הסכמה 

 להמלצה. 
 
 

מבוצע לגבי 
 מורים 



418 
 

יש לחסום לאלתר את האפשרות לשינוי סטטוס עובד  (2)
מ"לא פעיל" ל"פעיל", אלא על ידי עובד ייעודי מוסמך בעל 

 הרשאה במערכת הממוחשבת, כגון: מנהל אגף החשבות.
יש להגדיר הגבלת גישה אפליקטיבית )ממוחשבת(  (1) תהליך הפקת תלוש השכר

במערכת השכר לכל רפרנטית במחלקת השכר לבצע 
פעולות בשכר לאוכלוסיית העובדים עליהם היא אחראית 
 בלבד ולא תהיה לה גישה לביצוע פעולות ליתר העובדים. 

 
דוחות הבקרה יועברו לבדיקה של רפרנטיות השכר באופן  (2)

שבכל חודש תערך בדיקה של רפרנטית שכר לגבי נתוני 
השכר של עובדים שאינם באחריותה. מידי חודש תתבצע 
רוטציה ובכל חודש תקבל הרפרנטית לבדיקה אוכלוסיית 

 עובדים שונה של רפרנטית אחרת.
 

די חודש, שיכללו מומלץ להגדיר דוחות חריגים נוספים מי (3)
את חריגים נוספים לבדיקה, על פי הגדרת פרמטרים 
קבועים מראש, כגון: גידול בשכר נטו ובשכר ברוטו מעל 

מהחודש הקודם, דוח רכיבי שכר בסיס כפולים  10%
לעובד, דוח תשלומים לעובדים שסיימו, דוח עובדים ללא 
נסיעות, דוח עובדים ללא הפרשה לגמל, דוח עובדים ללא 

פרשה לביטוח לאומי, דוח נטו שלילי, דוח מפרעות ה
 לעובדים ביחס לחודש קודם וכד'.

מנהל אגף 
חשבות 

ומנהלת אגף 
 מערכות מידע

 

 –לא בוצע 
אין הסכמה 

 להמלצה
 
 

 –לא בוצע 
אין הסכמה 

 להמלצה
 
 
 

 בוצע חלקית

הזנת זכאויות אישיות של 
חשבי השכר לעצמם ולקרובי 

 משפחתם

באמצעות הגבלת הרשאות גישה אפליקטיביות יש לשלול,  (1)
במערכת השכר, מרפרנטית מחלקת השכר את האפשרות 
להפיק תלוש שכר לעצמן או לקרובי משפחתן או לבצע 

 פעולות ברכיבי השכר.
 

מומלץ להגדיר הרשאות מערכת לרפרנטיות השכר בהתאם  (2)
לפעולות הנדרשות להן בפועל בלבד ולהגביל אותן לביצוע 

 הנ"ל בלבד. 
 
יש לשלול מרפרנטיות השכר את ההרשאה לביצוע פעולות  (3)

 מערכות שאינן נדרשות להן למילוי תפקידן.

מנהל אגף 
חשבות 

ומנהלת אגף 
 מערכות מידע

 

 –מיושם 
 לעובדי השכר

הרשאת 
 צפייה

 
  טרם בוצע

לא ברור מהן 
פעולות לא 

 -דרשותנ
לאחר  ייבדק

 קבלת דוג'
 

 טרם בוצע
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יש לוודא כי כל העובדים מכירים את דוחות הבקרה  (1) מגדר העובד נתוני אב עובדים
 המובנים במערכת השכר.

מומלץ להעביר הנחייה לעובדות מחלקת תנאי שירות, כי  (2)
השכר או שינוי מהותי בעת הקמת עובד חדש במערכת 

בנתוני אב תבוצע בדיקה במערכת השכר אל מול נתוני 
העובד כפי שמופיעים במוסד לביטוח לאומי. פלט הבדיקה 
יודפס ויוצמד לטופס פתיחת העובד המאושר, יועבר 
לגורמים המאשרים את הטופס בחתימתם ויתויק בתיק 

 העובד.
את  מומלץ להנחות את רפרנטיות השכר לבצע, בשנית, (3)

הבדיקה בסיום תהליך הקמת העובד במערכת השכר. פלט 
הבדיקה יודפס ויתויק למעקב ובקרה בקלסר ייעודי 

 במחלקת השכר.
מומלץ להפיק דוחות בקרה תקופתיים מהמוסד לביטוח  (4)

 לאומי ולוודא את נכונות פרטי העובדים במערכת השכר.

 ל"כסמ
 למשאבי

, מנהל ושא
אגף חשבות 

ומנהלת אגף 
 מידע מערכות

 
 

 מבוצע
 

 מבוצע
 
 
 
 
 
 
 

 בוצע
 
 

 בוצע

אימות מספרי הזהות במערכת 
 השכר

יש לבצע בדיקה מקיפה של כל תעודות הזהות של העובדים  (1)
 ולבצע את התיקונים הנדרשים לאלתר.

מומלץ לבחון אפשרות לחסום את האפשרות להקים תלוש  (2)
 שכר לעובד בעל מספר תעודת זהות שגויה.

 ON LINEבעת פתיחת עובד חדש מומלץ לבצע בדיקה  (3)
לאישור ת.ז. של העובד ולשמור את תוצאות הבדיקה 

 למעקב בתיק העובד. 

 ל"כסמ
 למשאבי

, מנהל ושא
אגף חשבות 

ומנהלת אגף 
 מערכות מידע

 
 

 בוצע
 

 בוצע
 

 בוצע

חדש או עובד  יש להקפיד לקבל אסמכתא לחשבון הבנק מכל עובד הזנת חשבונות בנק של עובדים
שמחליף חשבון הבנק ולוודא כי מדובר על חשבון בנק המאושר 

 על פי חוק הגנת השכר.
 

מומלץ לבצע בדיקות תקופתיות לבדיקת חשבונות בנק זהים 
 לעובדים שונים.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

ומנהלת אגף 
 מערכות מידע

 
 

 בוצע

חניכים לטבלאות השכר יש להתאים את שכר העובדים בדרוג  עובדים צעירים
 המאושרות על ידי הממונה על השכר באוצר.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

 בוצע

יש להגדיר תהליך בקרה להקמת עובד ובדיקת הזנת נתוני אב  תשלום ביטוח לאומי לעובדים
 לעובד חדש או שינוי בנתוני העובד.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

 בוצע
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ומנהל אגף 
 חשבות

לעובדים תשלומי פנסיה 
זכאים ממקומות עבודה 

 קודמים

מומלץ לנהל רשימה של כל הפנסיונרים הזכאים לרצף  (1)
זכויות ממקומות עבודה קודמים, אשר תתעדכן באופן 

 שוטף, הן במחלקת משאבי אנוש והן במחלקת השכר.
יש לקיים מעקב חודשי אחר תשלומי הפנסיה בגין רצף  (2)

לחודש  זכויות לעובדים, להעביר דרישת תשלום אחת
ולוודא כי כל הכספים ממקומות העבודה השונים 

 מועברים לחשבון הבנק של העירייה מידי חודש.

 ל"כסמ
 למשאבי

, מנהל ושא
 אגף חשבות

 בוצע
 
 

 בוצע

מומלץ להגדיר דוחות בקרה חודשיים במחלקת הנוכחות לבדיקת  דיווח נוכחות נוכחות
גלובלי בגינם  עובדים בעלי נוכחות חריגה, כגון: עובדים בשכר

 מדווחות שעות נוכחות וכד'.
 

לעניין זה ציינה מנהלת מחלקת הנוכחות כי פנתה ללשכת 
השירות חיל"ן בבקשה להגדיר דוחות בקרה חודשיים. נכון 

 למועד הביקורת טרם הוגדרו דוחות כאמור.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

 בוצע

 12עובדים המבצעים מעל 
 שעות עבודה ביום

לפעול לצמצום שעות העבודה של העובדים, על העירייה  (1)
מעבר למכסת השעות המאושרות בחוק, בין היתר 
באמצעות: העברת הנחייה גורפת בנושא שעות העבודה 
המרביות וריענון תקופתי של ההנחיה, הפקת דוחות 
חודשיים של שעות העבודה בפועל, התראות למנהלי 

 היחדות ולעובדים ספציפיים, וכד'.
בדים בגין כל שעות העבודה המבוצעות יש לשלם לעו (2)

בפועל, במידה והיו נחוצות לצורך מילוי תפקידם ובאישור 
 מנהלי היחידות.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

 בוצע
 
 
 
 

 
 

 

יש להקפיד לפעול על פי הוראות החוק. על הנהלת  (1) שעות עבודה מרובות בחודש
העירייה, באמצעות מחלקת משאבי אנוש, לפעול לצמצום 

העבודה של העובדים מעבר לשעות המרביות שעות 
המותרות בחוק באמצעות הנחיות עבודה שיועברו 

 לעובדים ותזכורות מידי תקופה.
 

מומלץ להפיק דוח חריגות בשעות עבודה מידי סוף חודש,  (2)
לקבל הסברים לחריגות ולהנחות את המנהלים והעובדים 
 מלחדול נוהג זה של העסקת עובדים בשעות עבודה מרובות

 מעבר למותר בחוק.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

 בוצע
 
 
 
 
 

 בוצע
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יש להגדיר שעות כוננות קבועות מידי יום, בהתאם  (3)

 לצרכים בפועל, ולוודא כי ישנם כוננים בשעות אלה בלבד. 

קיים נוהל 
מסודר 
ונעשות 

בדיקות מדי 
פעם. כמו כן, 

מתוכנן תרגיל 
 עירוני

 
עובדים במשך כל הימים 

 בחודש
להקפיד על עמידה בהוראות החוק החלות על העירייה יש  (1)

 כמעסיק.
 

מומלץ כי עובדי מחלקת הנוכחות יפיקו דוח בקרה חודשי  (2)
על דיווחי נוכחות חריגים לעובדים ויבצעו בדיקה לגבי 
סבירות הדיווחים. במידה וימצאו עובדים שמדווחים 
נוכחות באופן בלתי סביר ובניגוד להוראות החוק, יש 

ת הדיווח ולאשרו על ידי ראש מינהל לארגון לבדוק א
 ומשאבי אנוש ולפעול למיגור התופעה.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

 בוצע
 
 

 בוצע
 

עובדים המקבלים ש"נ 
 גלובליות ובנוסף ש"נ בפועל

יש לבחון תשלום שכר לעובדים המקבלים שעות נוספות באופן 
גלובלי החל מהשעה העודפת הראשונה לאחר סך השעות 

 הנוספות הגלובליות.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

לא ניתן 
לשלם בניגוד 

 להסכם. 
 

 יש להקפיד לפעול על פי הוראות החוק. (1) שעות נוספות לעובדות בהריון
 

יש להודיע לעובדות העירייה על זכויותיהן בתקופת ההריון  (2)
ולהעביר הנחייה לעובדי העירייה בכלל ולמנהלי היחידות 

העסקת עובדות בהריון בשעות נוספות, בפרט לעניין איסור 
 אלא במסגרת הוראות החוק.

 
מומלץ להחתים כל עובדת בהריון שמעוניינת שיתאפשר  (3)

לה לעבוד בשעות נוספות על טופס הסכמה ייעודי, במועד 
ההודעה על כך שהיא בהריון, ולקבל אישור רפואי, 

 כמתחייב בחוק עבודת נשים.

 ל"כסמ
 ושא למשאבי

 בוצע
 

 בוצע
 
 

הנושא לא 
מהווה בעיה 
ואין דרישה 

שעובדות 
יעשו בהריון 

שעות נוספות. 
 יחד עם זאת
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נוציא הבהרה 
 בעניין.

יש לוודא כי שכרו של העובד אינו נפגע באופן שאינו  (1) נטו שלילי לעובדים בדיקת רכיבי שכר
מאפשר לעובד לקבל שכר מידי חודש כדי מחייתו, בהתאם 

ין זה יש לוודא, כי אישור להוראות חוק הגנת השכר. לעני
הלוואה לעובד יהיה בכפוף לבדיקת יכולתו של העובד 
להשיב את ההלוואה מבלי שתהיה חריגה בשכרו של 
העובד באופן שהשכר נטו של העובד יהיה שלילי או בסכום 

 הנמוך מהמינימום שנקבע בחוק הגנת השכר.
יש להטמיע בקרות קפדניות במסגרת תהליך עריכת השכר  (2)

 ולצמצם, ככל הניתן, את הטעויות בשכר העובדים. 
 

יש להגדיר דוחות בקרה חודשיים במחלקת הנוכחות,  (3)
 לבדיקת נאותות דיווחי הנוכחות, טרם העברתם לשכר.

 
יש להגדיר תהליכי בקרה חודשיים סדורים, לבדיקת  (4)

רם תחילת תהליך הפקת תלושי שינויים בנתוני העובדים ט
 השכר.

 

אין לבצע שינוי בשכר לאחר הפקת דוח הבקרה, אלא  (5)
 באישור מנהל מחלקת שכר.

 
יש להנהיג תהליך עבודה בכתב לסיום העסקת עובדים,  (6)

כולל תיאום בין מחלקת השכר, מחלקת תנאי שירות 
ומחלקת הנוכחות, וכן הגדרת בקרות בתהליך לבדיקת 

הנדרשות ונאותותן על ידי מחלקת  השלמת כלל הפעולות
 הבקרה. 

 ל"כסמ
 למשאבי

, מנהל ושא
  אגף חשבות

 בוצע
 
 
 
 
 
 

 מבוצע
 
 
 
 

 בוצע
 
 

 בוצע
 
 
 

הנושא 
 בבחינה.

 

תשלומי  –נטו שלילי לגמלאים 
 פנסיה לגמלאים שנפטרו

על העירייה לפנות למוסד לביטוח לאומי בדרישה לקבל דוח 
לא משולמים תשלומי פנסיה נפטרים אחת לחודש ולוודא כי 

 לנפטרים.

מנהל אגף 
 חשבות

 בוצע

 יש להפסיק את תשלום המקדמות לעובדים, אלא במקרים (1) מפרעות לעובדים
 חריגים, על פי הכללים שנקבעו ובאישור גזברית העירייה.

 מומלץ לנהל כרטסת חו"ז ייעודית לכל עובדים העירייה,  (2)

מנהל אגף 
 חשבות

 בוצע
 

 טרם בוצע
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 במסגרתה יירשמו יתרות החובה והזכות של כל עובד וניתן 
 יהיה לקבל מידע מלא בדבר החובות והזכויות של העובד בכל

 רגע נתון.
 יש לאתר את הליקויים הטכניים במערכת השכר בנושא  (3)

 המפרעות, כגון: אי הצגת נתוני המפרעה בתלוש, איפוס 
 יקון המפרעה כאשר דוחים תשלום בחודש וכד' ולפעול לת

  המצב בהקדם, מול חברת חיל"ן.

 
 
 

 בוצע
 
 

עובדים המקבלים קצובת  החזר הוצאות נסיעה
נסיעה לא אחידה ומתגוררים 

 באותו ישוב

מנהל אגף  יש לשלם לעובדי העירייה קצובת נסיעה על פי חוק.
 חשבות

 בוצע

קצובת הנסיעה לכל העובדים הזכאים, להסדיר תשלום  (1) עובדים ללא קצובת נסיעה
 למשך כל תקופת זכאותם.

להפיק דוח בקרה תקופתי של עובדים שאינם מקבלים  (2)
תשלום קצובת נסיעה, לברר מהן הסיבות לאי התשלום 

 ולוודא תשלום לזכאים שבהם.

מנהל אגף 
 חשבות

 בוצע

 יש לעדכן את הדיווח למשרד הרווחה בהקדם. (1) בדיקת תלושים פרטנית
 

לדווח על כל העובדים שנקלטו בעירייה וטרם דווחו יש  (2)
 למשרד הרווחה באופן מידי.

 
 

מומלץ לבצע בדיקה כוללת לאחר השלמת תהליך עדכון  (3)
הדיווחים למשרד הרווחה, בכדי לוודא שהעירייה ממצאה, 
באופן המיטבי, את השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי 

 האגף.
 

הדיווחים למשרד יש לקיים מעקב שוטף ושיטתי על  (4)
הרווחה מידי חודש ולוודא מיצוי הכנסות העירייה ממשרד 

 הרווחה.

מנהל אגף 
 רווחה

 בוצע
 

 -לא מבוצע
ישנם תקנים 

של המשרד 
שהעירייה לא 

מאשרת 
לאייש ולכן 
 לא מדווחים

 
מבוצע באופן 

 שוטף
 

מבוצע באופן 
 שוטף
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  "מועצה דתיתמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

הביקורת ממליצה כי יבחנו יחד עם מנהל הגביה תפקידים  (1) רישום הכנסות עצמיות
אחרים במועצה, על מנת לשבצו בתפקיד אחר. ככל שיסרב 

 יש לבחון את המשך העסקתו במועצה.
ישנם הפרשים בין הכנסות על פי מערכת כרמל לבין הכנסות  (2)

 הפרשים אלה.על פי הדוחות הכספיים. יש לברר 
אין ממשק ממוחשב בין החשבשבת לבין מערכת כרמל,  (3)

המשמשת את המועצה לניהול ההכנסות העצמיות, כמו כן 
לא מתבצעת בדיקת התאמה על ידי עובדי המועצה. 

 הביקורת ממליצה לערוך ממשק ממוחשב.
אין התאמה בין ההכנסות הרשומות במערכת כרמל לבין  (4)

שמשת בפועל רישום המ –מערכת אותות אלקטרוניקה 
-הכנסות למקווה של הגברים בחיים עוזר. יש לבחון את אי

 ההתאמה בין המערכות.
להתקין בכל מקווה כספת, שם יוחזקו ההכנסות  (5)

מהמקוואות, ולהבהיר לבלניות כי חל איסור ליטול את 
הכספים הביתה. בעקבות הערת הביקורת מסרה המועצה, 

 כי החלה בהליך רכישת כספות.
ועצה להוציא הנחיות ברורות לבלניות לגבי תדירות על המ (6)

 העברת ההכנסות מהמקוואות למועצה.

מנכ"ל מועצה 
 הדתית

 בוצע
 
 

 בוצע
 

אין ממשק 
 ממוחשב 

 
 

מבוצעת 
 התאמה.

 
 

 בוצע
 
 
 

המלצה 
 יושמה.

-לעדכן לאלתר את הדרוג של העובדת, אשר החלה העסקתה ב דרוג ושכר
2006. 

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

 בוצע

על המועצה להמשיך לפעול מול המשרד לשרותי דת עד לתיקון דוח  תקנים במועצה
 התקן של מצבת כח האדם של המועצה.

מועצה מנכ"ל 
 הדתית

 בוצע

להורות לרב מפקח כשרות לדווח נוכחות באמצעות שעון  (1) דיווח נוכחות
 נוכחות.

 
לערוך בירור משמעתי עבור העובדים המשלימים דרך קבע  (2)

 נוכחות ידני ביציאתם מהעבודה.דיווח 
 

 ניהול ממשק ממוחשב בין מערכת נוכחות למערכת שכר. (3)

מועצה מנכ"ל 
 הדתית

בוצע חלקית 
אישור  –

 ההסתדרות
 

 בוצע
 

 לא יבוצע
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  "מועצה דתיתמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

על המועצה לדרוש דיווח נוכחות ידני. ככל שלא יגישו רבני  דיווח נוכחות רבני שכונות
 השכונות דיווח זה, יש לזמנם לשימוע.

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

בוצע חלקית 
בטיפול מ.  –

 הדתות
לזמן לשימוע רבנים אשר אינם מדווחים ימי מחלה וחופשה  (1) דיווח חופשה ומחלה 

 על בסיס חודשי.
 לנכות ימי מחלה וחופשה בהתאם לדיווחים. (2)

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

בוצע חלקית 
בטיפול מ.  –

 הדתות
תפקיד מוגדר של רבני  

 השכונות
המועצה לנקוט באמצעים משמעתיים ואף לפנות למשרד על 

לשירותי דת על מנת לגרוע את התשלום הכספי בשכר עובדים בעלי 
תפקיד מוגדר אשר אינם ממלאים תפקיד בפועל. זאת במיוחד 
לאור העובדה כי המועצה מבקשת להוסיף תקנים הן למחלקת 

ל נישואין הן למחלקת כשרות, כאשר את התפקידים האלו יכו
 למלא רב שכונה בתפקיד מוגדר.

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

בוצע חלקית 
בטיפול מ.  –

 הדתות

יש לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד שני מפקחי כשרות. כמו כן  כח אדם במחלקת כשרות 
עליו לבצע פיקוח בעסקים ככל  –לגבי הרב מפקח במחלקת כשרות 

 העסקתו.יתר המפקחים באופן עצמאי. לחילופין בחינת סיום 

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

 בוצע 

בירור ממצאי הביקורת ונקיטת הליך משמעתי לעובדים  (1) מפקחים במחלקת כשרות
 .43-ו 39שמספרם 

לקבוע חובת דיווח על כל המפקחים באמצעות המערכת  (2)
 בלבד ללא אפשרות דיווח ידני.

אין לאפשר הגעת שני עובדי מועצה לפקח באותו בית העסק  (3)
אחד מהעובדים לערוך פיקוח בנפרד עם יחדיו. על כל 

 הרשאה נפרדת למערכת.
לערוך בירור לגבי עבודת הרב המפקח ביתר הימים בהם  (4)

 אינו עורך פיקוח יחד עם המפקח.

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

 בוצע
 

 בוצע
 

 בוצע
 
 

 בוצע

למנות מפקח לעסקים שנמצאו ללא פיקוח מטעם המועצה.  (1) ניהול מחלקת כשרות
פיקוח על ידי גורמים שאינם מועסקים על ידי אין לאפשר 

 המועצה.
על פי כללי מינהל תקין ובהתאם לקבוע בחוזר המנכ"ל,  (2)

לאחר קבלת אישור הרב המקומי, הפקת תעודת כשרות 
צריכה להתבצע על ידי מנהל מחלקת כשרות בלבד וזאת 

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

 בוצע
 
 

 בוצע
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  "מועצה דתיתמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

לאחר שהוא מוודא כי שולמה האגרה. יש לעגן זאת בנוהל 
 עבודה כתוב.

ך בקרה ופיקוח אחר עבודת הפקחים באמצעות הגשת לערו (3)
 תוכנית עבודה חודשית ודיווחים שבועיים.

עריכת רוטציה של עבודת המפקחים בבתי העסק. על מנהל  (4)
 מחלקת כשרות לקבוע את החלוקה ולשנותה מעת לעת.

 בוצע
 

 בוצע

פיקוח על ידי שלושה אנשים 
 אינם עובדי מועצה 

אין לאפשר הרשאה למערכת "בודק הכשרות" ואפשרות פיקוח 
 לאנשים שאינם עובדי המועצה.

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

 בוצע

 איחוד פעילות מחלקת כשרות עם מחלקת הידור כשרות. (1) מחלקת הידור הכשרות
 הכשרות.ניהול תיק עסק לכל העסקים במחלקת הידור  (2)
בירור תשלום האגרות במחלקת הידור הכשרות וגבייה  (3)

 מהעסקים האלה ככל שנדרש.
פיקוח על העסקים במחלקת הידור הכשרות באמצעות  (4)

 מערכת "בודק כשרות".
העסקת משגיחים בעסקים שבמחלקת "הידור הכשרות" על  (5)

ידי החברה שזכתה במכרז מול המועצה ולא על ידי בתי 
ג ביתר בתי העסק שתחת פיקוח העסק עצמם, כפי שנהו

 המועצה.

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

 בוצע
 בוצע
 בוצע

 
 בוצע

 
 –טרם בוצע 

בתהליך 
 משפטי

מערכות מידע המשמשות את 
 מחלקת כשרות

לעדכן את ההרשאות במערכת בודק כשרות, כך שרק  (1)
למפקחים שהינם עובדי מועצה תהיה הרשאה לערוך שימוש 

 במערכת.
של מחלקת כשרות באמצעות  לנהל את כל תיקי העסק (2)

 מערכת כרמל.
הביקורת סבורה, כי ההחלטה באם ישנו דוח המצריך המשך  (3)

טיפול צריכה להתבצע על ידי המפקח ולא על ידי מזכירת 
הרב. מומלץ כי תיערך פניה לתמיכה הטכנית של מערכת 

האם קיים צורך בהמשך  –בודק כשרות להוספת שאלה 
יענה על שאלה זו. דיווחים  טיפול. המפקח בעת מילוי הדוח

בהם שאלה זו תענה בחיוב יועברו להמשך טיפול על ידי 
 מנהל המחלקה והרב הראשי.

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

 בוצע
 
 

 בוצע
 

 בוצע
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  "מועצה דתיתמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

 לפעול להסדרת רישיונות העסק של המקוואות. (1) מחלקת מקוואות וטהרת המשפחה
 

להכין תוכנית עבודה שנתית, לרבות: שיפוצים, תחזוקה  (2)
שוטפת, תחזוקת המנגנונים המכאניים, בדיקת תקינות 
 מיכלי הדלק ותנורי החימום, בדיקת האוצרות וניקוים.

על מנהל מחלקת מקוואות לתעד את פעילות המחלקה,  (3)
ובכלל זה את פעילות העובדות, תקלות במקוואות והטיפול 

בהן, אירועים מיוחדים, הערות והצעות של לקוחות 
 וכיוצ"ב.

גברת הפיקוח בכניסה למקווה גברים באמצעות לבחון את ה (4)
 התקנת מצלמה או אמצעי אחר על פי שיקול דעת המועצה.

 לזמן את עובד התחזוקה במקוואות לשימוע. (5)
 
על מנת לחסוך בהוצאת החלפת המים על ידי ספק חיצוני,  (6)

כחלק מתחזוקת המקווה יש להגדיר זאת כעבודת התחזוקן 
המועצה. בשלב הביניים, או הבלניות על פי החלטת מנכ"ל 

עד אשר החלפת בורות המים יוגדרו כחלק מעבודת הבלניות 
או התחזוקן, יש לערוך התקשרות עם קבלן חיצוני 

 באמצעות הליך קבלת הצעות מחיר.
 

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

 בוצע
 

בתהליך 
 ביצוע

 
 

בתהליך 
 ביצוע

 
 

 בוצע
 

 בוצע חלקית 
 

בטיפול  -בוצע
 הנציבות

 

לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד מנהל מחלקת נישואין  (1) נישואיןמחלקת 
 ובודק התיקים.

 
 לפעול לשיפור תחזוקת אזור קבלת הקהל במחלקה. (2)
 
 לפעול להמשך סריקת התיקים במועצה. (3)

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

בתהליך 
 ביצוע

בטיפול 
 הנציבות

 
 בוצע

היועץ המשפטי  לפעול לבחירת קבלן עירוב כדין, תוך התייעצות עם מחלקת עירוב
 של המועצה בדבר ההליך המתאים.

מנכ"ל מועצה 
 דתיתה

 בוצע
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אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

פעילות העמותה מתבצעת  עמותת אהל רחל
 ברחבי העיר פ"ת

 הביקורת סבורה כי יש לבחון האם יש לעגן בתבחין תרבות
תורנית כי על האברכים המקבלים את התמיכה מהעירייה 

להיות תושבי העיר פ"ת, ובהתאם לדרוש הצגת מסמכים 
 המאמתים את מקום מגוריהם.

ועדת תמיכות 
מנכ"ל, 
גזברית 
 יועמ"ש

בעקבות 
הביקורת 

הוחלט על 
תבחין  ביטול

תרבות 
 תורנית 
 

 
בשיתוף מחלקת נכסים לבחון כיצד ניתן על גזברות העירייה  פעילות עמותות במבנה משותף

העמותות לכדי עמותה אחת, לשם מניעת  2לאחד את פעילות 
 עמותות. 2-תשלומים כפולים והקצאת המבנה ל

ועדת תמיכות 
מנכ"ל, 
גזברית 
 יועמ"ש

מנהלת אגף 
 נכסי עיריה

העמותה 
ביקשה 

הקצאה 
ועומדת על 

בקשתה 
להשלים 

הליכי 
הקצאה. אנו 

נציע לה 
לאחד את 

 2עילות פ
העמותות 
בהקצאה 

 אחת.
הביקורת ממליצה לפרט מהו תבחין תרבות תורנית  (1) תבחין תרבות תורנית

ולקבוע קריטריונים מדויקים על מנת ליהנות מתמיכה 
בגין תבחין זה. יש לתת את הדעת מהי ההגדרה המדויקת 

של "תרבות תורנית" ומה נדרש מהעמותות המבקשות 
זה. מומלץ כי עד לגיבוש תבחין לקבל תמיכה בגין תבחין 

זה לא יועברו תשלומים לאברכים בהתאם לנטען על ידי 
 היועצת המשפטית ומבקר המדינה.

מומלץ לדרוש מהעמותות המגישות בקשה לקבלת  (2)
תמיכה בגין תרבות תורנית, להגיש טפסים המפרטים את 

ועדת תמיכות 
מנכ"ל, 
גזברית 

 יועמ"ש   
 
 
 
 

בעקבות 
הביקורת 

הוחלט על 
תבחין  ביטול

תרבות 
 תורנית 

 
 כנ"ל
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  "תמיכות על פי תבחין תרבות תורניתמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

זהות המגדים, מי הם החניכים של כל מגיד, פעילותם, 
 אה, זמני הפעילות ועוד.היקף שעות ההור

מומלץ לערוך פיקוח ובקרה ביחס לעמותות בתחום  (3)
התרבות התורנית וזאת על מנת לוודא כי כספי התמיכה 

 אכן משמשים למטרה לשמה ניתנו.
היות ונמצא דיווח שגוי בטפסי העמותה המוגשים  (4)

לעירייה, יש לערוך חישוב חוזר לתמיכת העירייה בגין 
ות להוצאות בדק הבית אשר . כולל התייחס2015שנת 

 נכללו במסגרת הוצאות העמותה.

עדת תמיכות ו
מנכ"ל, 
גזברית 
, יועמ"ש
ממונה 

 תמיכות
 
 

בוצעה 
ביקורת 
 2016-נוספת ב

 ונמצא תקין
 

בוצע חישוב 
ובוצע נוסף 

 .₪ 280קיזוז 

תשלום ארנונה, מים וחשמל 
 על ידי העמותה

העמותות בארנונה, מים וחשמל, חילופין הפחתת סכומי  2חיוב 
 החיוב הנ"ל מסך תמיכה.

, גזברות
ממונה 

 תמיכות
 

הועבר לאגף 
נכסים 

למציאת 
 פתרון.

פעילות בנכס השייך לעפ"ת 
 ללא הקצאה

הקצאות מקרקעין של הסדרת מבנה העמותה בהתאם לנוהל 
 משרד הפנים, כפוף להנחיית המחלקה המשפטית.

מנהלת אגף 
 נכסי עירייה

העמותה 
ביקשה 

הקצאה 
ועומדת על 

בקשתה 
להשלים 

הליכי 
הקצאה. 

הנושא ידון 
בועדת 

הקצאות 
בהתאם 

לנוהלי 
 הקצאות. 

איסור על תשלום מלגה לאדם 
המשמש כחבר בועדת ביקורת 

 של העמותה

רייה לשקול כי במסגרת הטפסים המוגשים לשם על גזברות העי
קבלת התמיכה תחוייב העמותה בהצגת התשלום לחברי וועדת 

 הביקורת.

בעקבות  ועדת תמיכות
הביקורת 

הוחלט על 
תבחין  ביטול
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  "תמיכות על פי תבחין תרבות תורניתמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

תרבות 
 תורנית 

 
פעילות העמותה מתבצעת  עמותת שערי גאולה

 ברחבי העיר פ"ת
בתבחין תרבות הביקורת סבורה כי יש לבחון האם יש לעגן 

תורנית כי על האברכים המקבלים את התמיכה מהעירייה 
להיות תושבי העיר פ"ת, ובהתאם לדרוש הצגת מסמכים 

 המאמתים את מקום מגוריהם.

בעקבות  ועדת תמיכות
הביקורת 

הוחלט על 
תבחין  ביטול

תרבות 
 תורנית 

 
נכסים לבחון כיצד ניתן על גזברות העירייה בשיתוף מחלקת  פעילות עמותות במבנה משותף

העמותות לכדי עמותה אחת, לשם מניעת  2לאחד את פעילות 
 עמותות. 2-תשלומים כפולים והקצאת המבנה ל

 ועדת תמיכות
 

ומנהלת אגף 
 נכסי עירייה

העמותה לא 
הגישה בקשה 
להקצאה. יחד 

עם זאת, 
לאור הערות 

הביקורת 
יוצע לה 

לאחד את 
 2פעילות 

העמותות 
בהקצאה 

 אחת.
הביקורת ממליצה לבחון מהו תבחין תרבות תורנית  (1) תבחין תרבות תורנית

ולקבוע קריטריונים מדויקים על מנת ליהנות מתמיכה 
בגין תבחין זה. יש לתת את הדעת מהי ההגדרה המדויקת 

של "תרבות תורנית" ומה נדרש מהעמותות המבקשות 
לקבל תמיכה בגין תבחין זה. עד לגיבוש תבחין זה אין 

יר תשלומים לאברכים כפי שנטען על ידי היועצת להעב
 המשפטית ומבקר המדינה.

מומלץ לדרוש מהעמותות המגישות בקשה לקבלת  (2)
תמיכה בגין תרבות תורנית, להגיש טפסים המפרטים את 

ועדת 
, תמיכות
 גזברות

וממונה 
 תמיכות

 
 

בעקבות 
הביקורת 

הוחלט על 
תבחין  ביטול

תרבות 
 תורנית 
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אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

זהות המגידים, פעילותם, מי הם החניכים של כל מגיד, 
 היקף שעות ההוראה, זמני הפעילות ועוד.

ובקרה ביחס לעמותות בתחום  מומלץ לערוך פיקוח (3)
התרבות התורנית וזאת על מנת לוודא כי כספי התמיכה 

 אכן משמשים למטרה לשמה נתנו.
על גזברות העירייה לחדד את ההנחיות של הגורמים אשר  (4)

מחשבים את גובה התמיכה, בין אם החישוב מבוצע על פי 
הדוחות הכספיים או על פי המצוין בטופס הבקשה, 

 יש לערוך לעמותה חישוב מחודש.במקרה הצורך 
קבלת הסברים מן העמותה באשר לאופן חלוקת  (5)

ההוצאות המוצגות בטופס הדיווח המבחינות בין אברכים 
אשר פעילות הינה במסגרת תרבות תורנית לבין אברכים 

 הזכאים למילגות.
 
 
 
 
 
 

בעקבות 
הביקורת 

הוחלט על 
תבחין  ביטול

תרבות 
 תורנית 

 
בוצעה 

ביקורת 
 2016-נוספת ב

 ונמצא תקין
 

בעקבות 
הביקורת 

הוחלט על 
תבחין  ביטול

תרבות 
 תורנית 

 
עמותת המדרשה לחוגים 

 ותודעה יהודית
פעילות העמותה מתבצעת 

 ברחבי העיר פ"ת
לבחון האם יש לעגן בתבחין תרבות הביקורת סבורה כי יש 

תורנית כי על האברכים המקבלים את התמיכה מהעירייה 
להיות תושבי העיר פ"ת,  ובהתאם לדרוש הצגת מסמכים 

 המאמתים את מקום מגוריהם.

בעקבות  ועדת תמיכות
הביקורת 

הוחלט על 
תבחין  ביטול

תרבות 
 תורנית 

 
מומלץ לפרט מהו תבחין תרבות תורנית ולקבוע  (1) תבחין תרבות תורנית

קריטריונים מדויקים על מנת ליהנות מתמיכה בגין 
תבחין זה. יש לתת את הדעת מהי ההגדרה המדויקת של 
"תרבות תורנית" ומה נדרש מהעמותות המבקשות לקבל 
תמיכה בגין תבחין זה. עד לגיבוש תבחין זה אין להעביר 

 ועדת תמיכות
וממונה 
 תמיכות

 כנ"ל
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אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

על ידי היועצת המשפטית תשלומים לאברכים כפי שנטען 
 ומבקר המדינה.

מומלץ לדרוש מהעמותות המגישות בקשה לקבלת  (2)
תמיכה בגין תרבות תורנית, להגיש טפסים המפרטים את 

זהות המגידים, פעילותם, מי ם החניכים של כל מגיד, 
 היקף שעות ההוראה, זמני הפעילות ועוד.

מומלץ לערוך פיקוח ובקרה ביחס לעמותות בתחום  (3)
ות התורנית וזאת על מנת לוודא כי כספי התמיכה התרב

 אכן משמשים למטרה לשמה נתנו.
קבלת הסברים מהעמותה באשר לאופן חלוקת ההוצאות  (4)

המוצגות בטופס הדיווח המבחינות בין אברכים אשר 
פעילותם הינה במסגרת תרבות תורנית לבין אברכים 

 הזכאים למילגות.
 

 
 

 כנ"ל
 

בוצעו בעבר 
ביקורות 

ויבוצעו שנה 
 הבאה שוב

עמותת מכון שתילי זיתים 
 למחקר מורשת תימן

פעילות העמותה מתבצעת 
 ברחבי העיר פ"ת

הביקורת סבורה כי יש לבחון האם יש לעגן בתבחין  (1)
תרבות תורנית כי על אברכים/חוקרים המקבלים את 

ובהתאם התמיכה מהעירייה להיות תושבי העיר פ"ת, 
 לדרוש הצגת מסמכים המאמתים את מקום מגוריהם.

מומלץ כי אגף הנכסים יסדיר את הקצאת המבנה  (2)
 לעמותה על פי נהלי משרד הפנים לנושא הקצאת מבנים.

בעקבות  ועדת תמיכות
הביקורת 

הוחלט על 
תבחין  ביטול

תרבות 
 תורנית 
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אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

ולקבוע  מומלץ לפרט מהו תבחין תרבות תורנית (1) תבחין תרבות תורנית
קריטריונים מדויקים על מנת ליהנות מתמיכה בגין 

תבחין זה. יש לתת את הדעת מהי ההגדרה המדויקת של 
"תרבות תורנית" והאם חקר מורשת מהווה "תרבות 

תורנית" וכן מה נדרש מהעמותות המבקשות לקבל 
תמיכה בגין תבחין זה. במידת הצורך יש להתאים את 

 ות לפעילות חקר ספרים.הטופס הייעודי למילוי הוצא
מומלץ לדרוש מהעמותות המגישות בקשה לקבלת  (2)

תמיכה בגין תרבות תורנית, להגיש טפסים המפרטים את 
זהות המגידים/חוקרים, שעות פעילותם, מהות פעילותם 

 ועוד.
מומלץ לערוך פיקוח ובקרה ביחס לעמותות בתחום  (3)

התרבות התורנית וזאת על מנת לוודא כי כספי התמיכה 
 כן משמשים למטרה לשמה ניתנו.א

הביקורת סבורה כי על העירייה לוודא מהם הסעיפים  (4)
אשר נכללים כהוצאת תרבות תורנית בטופס אשר 

מגישות העמותות ולא לאפשר "הגדלת" ההוצאות ע"י 
 הכללת סעיפים שאינם מהווים הוצאה נטו.

 

 ועדת תמיכות
וממונה 
 תמיכות

 כנ"ל
 
 
 
 
 
 

 כנ"ל
 
 
 

בוצעה בחינה 
מעמיקה 

בהשוואה 
לשנים 

קודמות 
 ונמצא תקין

תשלום ארנונה, מים וחשמל 
 על ידי העמותה

נוכח הנתון כי לעמותה לא קיימות הוצאות ארנונה, מים וחשמל 
בעת שימוש במבנה, על אגף הנכסים לבחון לאילו שעונים מחובר 

 המבנה ולחייב במידת הצורך את העמותה בהתאם.

מנהלת אגף 
 נכסי עירייה

בבדיקה 
לרבות סיור 

 –במקום 
מדובר במבנה 

יביל שלא 
כי יש  נמצא 

 לו היתר בניה. 
יושלם לאחר 

קבלת 
ממצאים 

ן חשמל יבעני
 ומים.
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  "תמיכות על פי תבחין תרבות תורניתמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

עמותת ישיבת כולל נתיבות 
 התלמוד פ"ת

פעילות העמותה מתבצעת 
 ברחבי העיר פ"ת

הביקורת סבורה כי יש לבחון האם יש לעגן בתבחין תרבות 
ים המקבלים את התמיכה מהעירייה תורנית כי על האברכ

להיות תושבי העיר פ"ת, ובהתאם לדרוש הצגת מסמכים 
 המאמתים את מקום מגוריהם.

בעקבות  ועדת תמיכות
הביקורת 

הוחלט על 
תבחין  ביטול

תרבות 
 תורנית 

 
הביקורת ממליצה לפרט מהו תבחין תרבות תורנית  (1) תבחין תרבות תורנית 

על מנת ליהנות מתמיכה ולקבוע קריטריונים מדויקים 
בגין תבחין זה. יש לתת את הדעת מהי ההגדרה המדויקת 

של "תרבות תורנית" ומה נדרש מן העמותות המבקשות 
 לקבל תמיכה בגין תבחין זה.

הביקורת ממליצה לדרוש מן העמותות המגישות בקשה  (2)
לקבלת תמיכה בגין תרבות תורנית, להגיש טפסים 

ילותם, מי הם החניכים המפרטים את זהות המגדים, פע
 של כל מגיד, היקף שעות ההוראה, זמני הפעילות ועוד.

הביקורת ממליצה לערוך פיקוח ובקרה ביחס לעמותות  (3)
בתחום התרבות התורנית וזאת על מנת לוודא כי כספי 

 התמיכה אכן משמשים למטרה לשמה ניתנו.
קבלת הסברים מהעמותה באשר לאופן חלוקת ההוצאות  (4)

ס הדיווח המבחינות בין אברכים אשר המוצגות בטופ
פעילות הינה במסגרת תרבות תורנית לבין אברכים 

 הזכאים למילגות.

 ועדת תמיכות
וממונה 
 תמיכות

 

 כנ"ל
 
 
 
 

קיבלו רק בגין 
כולל ולא בגין 

 תרבות.

תשלום ארנונה, מים וחשמל  
 על ידי העמותה

יש לבחון מי משלם את ההוצאות המפורטות ובהתאם להחליט 
 האם מדובר בתמיכה עקיפה.

לא מדובר  גזברות
בתמיכה 

עקיפה הואיל 
ומדובר בנכס 

פרטי 
והעירייה 

אינה משלמת 
  מים או חשמל
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  "הפקת אישור עירייה לטאבומעקב אחר דוח נושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

מומלץ לבנות מערך נהלי עבודה מקיף המאגד את כל תהליכי  נהלי עבודה
העבודה בנושא טיפול בבקשות אישורים לטאבו. נהלים אלה 

ילוו בתרשימי זרימה, סדר פעולות ובקרות וכן פרוט העובדים 
האחראיים בכל שלב. הנהלים יכללו גם את הממשקים בין 

 יחידות העירייה השונות.

מנהל אגף 
 הכנסות

 

 בטיפול

תהליך קליטת הבקשה 
 לאישור לטאבו

לבנות טופס הגשת בקשה מובנה לאישור טאבו מומלץ  (1) טופס הגשת בקשה
במקרים בהם התושב מגיע פיזית למשרדי קבלת קהל או 

במקרים של שליחת הבקשה בפקס או במייל, אשר יכלול, 
 כלהלן:

פרטי הנכס בגינו מתבקש אישור טאבו ובעלותו  -
 הנוכחית.

פרטי חוזה מכר, לרבות תאריך החוזה, פרטי הקונה,  -
 נוספות אם קיימות. תאריך הפינוי והערות

פירוט מסמכים שיש להגיש לצורך טיפול בבקשת  -
 אישור טאבו.

 שדה לחתימתו של מבקש האישור. -
 

מומלץ לפתח ממשק אינטרנטי אשר יאפשר הגשת בקשה  (2)
 לאישור טאבו ללא ניירת וצירוף כל המסמכים הנדרשים.

מנהל אגף 
הכנסות 

ומנהלת אגף 
 מערכות מידע

 
 
 
 
 
 
 
 

 בוצע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טרם בוצע

מומלץ כי פקידות קבלת קהל יקפידו לתעד בטופס טיולים את  בדיקת חוב בארנונה 
התקופה בעדה שולמה הארנונה. מועד זה נדרש לצורך קביעת 

 תוקף האישור לטאבו ובקרה של החותם על האישור.

מנהל אגף 
 הכנסות

 

 יבוצע
 

להשתמש בכלים ממוחשבים ייעודיים )מערכת מומלץ  (1) טיפול בבקשה לאישור לטאבו באמצעים ממוחשבים 
מ.ג.ע, מערכת קומפלוט או מערכת ניהול ועדה של חברת 

בר טכנולוגיות או כל ממשק ממוחשב אחר הקיים( 
לניהול תהליך הטיפול בבקשות לאישור לטאבו ולפתח 

ממשק לקליטת בקשה אינטרנטית למערכת. קליטת 
 הבקשה תתבצע במועד הגשתה לפקידי קבלת קהל

 במערכת ממוחשבת או בממשק האינטרנטי.
 

מנהל אגף 
הכנסות 

ומנהלת אגף 
 מערכות מידע

 
 

 –בוצע 
בתהליך 

 יישום
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  "הפקת אישור עירייה לטאבומעקב אחר דוח נושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

כל בקשה לאישור לטאבו תקבל מספר סידורי אוטומטי  (2)
ותשמר במערכת הממוחשבת, גם במקרה בו הטיפול 

 הופסק ולא נמסר אישור לטאבו.
 
כל פעולות הטיפול בבקשה בכל יחידות העירייה יתועדו  (3)

 במערכת ע"י הגורם האחראי ביחידות אלו במבנה אחיד.
 
אישור לטאבו יופק מהמערכת הממוחשבת בסיום כל  (4)

 ביקורת אך ורק לאחר שהושלמו ותועדו כל הבדיקות.
מומלץ כי הודעה על יתרות חוב בגין היטלי פיתוח תימסר למגיש  בדיקת חבות בהיטלי פיתוח

הגשתה במשרדי קבלת קהל וזאת  בקשה לאישור לטאבו במועד
 בהסתמך על המידע הקיים במערכת מ.ג.ע.

מנהל אגף 
 הכנסות 

 
 

מאחר 
וקיימים 

חובות בתיקי 
הבניין 

ובפנקסים 
שאינם 

במערכת 
הגביה 

העירונית, 
לעובדי קבלת 
קהל אין את 
המידע הנ"ל. 

גביית 
הסכומים 
בגין חבות 

בהיטלי 
פיתוח נעשית 
בסוף ההליך 

ע"י אגף 
אגרות 

 והיטלים. 
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  "הפקת אישור עירייה לטאבומעקב אחר דוח נושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

בדיקת יתרת חוב ארנונה  מסירת תעודת טאבו למבקש
 למועד מסירת אישור לטאבו

מומלץ כי בדיקת יתרות חוב ארנונה וגבייתה בידי פקידי קבלת 
קהל לפני מסירת האישור למבקש תתועד אף היא בטופס 

 הטיולים.

מנהל אגף 
 הכנסות 

 

בדיקת חבות 
בארנונה 

מבוצעת ביום 
תחילת הליך 

בקשה 
לאישור טאבו 

)טופס 
טיולים(, 

הטופס עובר 
מספר בדיקות 
בטרם מונפק, 

המלצה 
לבדיקה 

נוספת תגרום 
לעיכוב נוסף 

בהנפקת 
האישור, נכון 

להיום לא 
נתקלנו 

בעירייה 
בסכומים 
 שלא נגבו.

 
מומלץ להקפיד על גביית אגרת אישורים לטאבו במועד קליטת  גביית אגרת אישור לטאבו

 לאישור.הבקשה 
 

 בוצע
 

מומלץ לאכוף את לוח הזמנים לכל שלב טיפול בבקשה  (1) עמידה בלוח הזמנים
 .16.5.12לאישור לטאבו כפי שנקבע בישיבה מיום 

 

מנהל אגף 
הכנסות 

ומנהלת אגף 
 מערכות מידע

 

 בוצע
 

 בוצע
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  "הפקת אישור עירייה לטאבומעקב אחר דוח נושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

מומלץ לתעד באופן מסודר את כל התאריכים של טיפול  (2)
בבקשה לאישור לטאבו בכלי ממוחשב שעומד לרשות 

 העירייה.
המקרים בהם חלו מומלץ לפרט במערכת הממוחשבת את  (3)

 עיכובים במסירת האישור ואת הסיבות לעיכוב.
מומלץ לבצע בקרה רבעונית לעמידה בלוחות הזמנים  (4)

שנקבעו וניתוח המקרים בהם חלו עיכובים לצורך לימוד 
 וקיצורי ההליך בעתיד.

מומלץ כי במקרים בהם חל עיכוב בתהליך הפקת האישור  (5)
תימסר הודעה על שאינו תלוי בעבודת הרשות המקומית, 

 כך למבקש הבקשה בהקדם.

 בוצע 
 
 

 בוצע
 
 

 בוצע
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  "חנייהמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

 תשלום שכר כפול פקחי החניה
 
 
 
 
 

 יחסי עבודה

הבקרות על מומלץ לבחון עם חברת המיחשוב את מערך  (1)
עריכת השכר בכדי למנוע טעויות מסוג זה, וכן לבדוק 

אפשרות לבחון כיום בדיעבד את כל המשכורות של יתר 
עובדי העירייה לתקופה של השנים האחרונות. הבדיקות 
האנושיות והמדגמיות שנטען שהן מתבצעות, אינן פתרון 

 מוחלט, כמתבקש.
 

יחסי העבודה מומלץ לערוך מפגש מקצועי לניתוח ושיפור  (2)
ברשות החנייה בשיתוף עם החברה לפיתוח ואחראי 

לנושא רשות החנייה בעירייה ומשאבי אנוש של העירייה. 
תכליתי מומלץ ליישם -לאור מעבר המפקחים לאגף הרב

 המלצה זו באגף החדש.

מנהל אגף 
חשבות ומנהל 
אגף פיקוח רב 

 תכליתי
 
 
 
 
 

 בוצע
 
 
 
 
 
 

 בוצע

( 1()1)ב170יש להקפיד על קבלת חוו"ד היועמ"ש כמפורט בסעיף  פקחיםבדיקת עבר פלילי של 
 לפקודת העיריות, טרם קבלת המועמד לעבודה.

גזברית 
וסמנכ"ל 

 משאבי אנוש
 

בוצע. בהתאם 
להנחיות 

משרד הפנים. 
אם תהיה 
חוות דעת 
משפטית 

נלמד  ,אחרת
 אותה

 
מדויקת את הביקורת סבורה כי יש לפרט בנוהל בצורה  (1) נהלי עבודה

אופן תיעוד הרכב החונה וכן לשים יתר תשומת לב על 
אופן כתיבת הדוח והפרטים המצוינים בו, וזאת בשל 

 2014העובדה כי בהתאם לקובץ הביטולים במהלך שנת 
מסך הדוחות  9.3%דוחות בעקבות טעות פקח ) 314בוטלו 

לכל הפחות,  ₪ 31,400שבוטלו(, שעלותם הכללית הינה 
ורה כי מדובר בכמות דוחות גבוהה אשר הביקורת סב

יכול והיתה נמנעת ביתר תשומת לב והקפדה על 
 ההוראות.

מנהל אגף 
פיקוח רב 

 תכליתי
 

 בוצע
 
 
 

אין צורך 
בנוהל במידה 

ונה ואזרח פ
לפקח באזור 

התלונה 
מטופלת 
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  "חנייהמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

יש לפרט בנוהל מהן דרכי הפעולה שעל הפקח לנקוט  (2)
במקרה של תלונה מאזרח. נהלים כתובים מהווים 

סטנדרט מנחה, אחיד וברור לדפוסי עבודה נדרשים, 
נהלים  מאפשרים שקיפות ומקלים על הבקרה. כמו כן,

כתובים חיוניים לניהול השוטף, מאפשרים לשמר ולנהל 
את הידע הארגוני בקלות, לייעל את תהליך העבודה 

במחלקה וללמד עובדים חדשים את כללי העבודה 
 במחלקה.

יש לערוך טפסים מטעם האגף המיועדים לרשימת  (3)
אירועים חריגים ולפרט בטפסים את שם הפקח, תאריך, 

רח, האם נעשתה פנייה למוקד, מקום האירוע, שם האז
 שם המוקדן/ית אש קיבלו את הקריאה ופרטי האירוע.

דית או מי
מועברת 

לפקח 
 האחראי 

 באזור.
 
 
 
 

 
 

עבודת הפקחים המסיירים 
 בעיר ועובדי המשרד

סבורה כי יש לעגן בנוהל את הליכי הבקרה הביקורת  (1)
אחר פקחים ותפוקת עבודתם. יש לציין את הדוחות 

המפורטים שיש להפיק ממערכת המטרופארק כגון דוח 
חודשי לכל פקח המציין את תפוקת עבודתו באותו 

החודש וכן בהשוואה לפקחים האחרים, ומהי התדירות 
ם בנוגע להפקת דוחות אלו. כמו כן, יש לערוך אומדני

לכמות הבדיקות והדוחות אשר על הפקחים לבצע, יש 
לערוך ביקורות פתע וכן לקבוע תדירות לביצוע שיחות 

ריענון אחר הנהלים ואופן רישום הדוחות על מנת לייעל 
 את עבודתם הפקחים.

הביקורת סבורה כי כיוון שחלק מהאכיפה מתבצעת על  (2)
ת כניסות סמך קריאות מוקד על חנייה באזור נכים, חסימ

וחנייה על מדרכות, על מנת לבחון את התפצלות שעות 
העבודה בפועל של הפקחים, מומלץ לנהל מדי יום ריכוז 

שעות הפיקוח בפועל, ולבחון אחת לחודש את יעילות 
השיטה בהיבט של חלוקת המשמרות. הרישום הקיים 

והפרטני של מספר הדוחות לפקח באזור מסוים, לעומת 
ע"י כלל הפקחים אמור לתת נתונים על ממוצע לפי אזור 

אופן ניהול מערכת הפיקוח והמשמרות הנדרשות. כיום 

מנהל אגף 
פיקוח רב 

 תכליתי
 

 בוצע 
 
 
 
 
 
 
 
 

מבוצע על 
בסיס יומיומי 

בהתאם 
לנדרש בשטח 

ולכח אדם 
 במשמרת.
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  "חנייהמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

אין דוח כזה המנותח אחת לחודש או אחת לרבעון. מנהל 
רשות החנייה מסר שבקרוב תוכנס תוכנת מחשב לשיבוץ 

 תוכניות עבודה יומיות.
 

הביקורת מבקשת לציין כי על אף מעבר פקחי החנייה מרשות 
 תכליתי.-יה יש ליישם את המלצות הביקורת באגף הרבהחני

מומלץ לערוך בקרה מדגמית אחר הזנות הביטולים  (1) ביטול דוחות חנייה גבייה
תובע במערכת. בבקרה זו יש לבדוק כי אכן ישנה החלטת 
סרוקה במערכת וכי עילת הביטול שהוזנה במערכת 

 תואמת את עילת הביטול אותה החליט התובע.
הביקורת סבורה כי יש לבטל דוח בעילת פטירת חייב אך  (2)

ורק לאחר קבלת החלטה מהתובע העירוני. התובע 
העירוני הינו הגורם היחיד המוסמך לבטל דוח חנייה 

 וזאת ללא קשר לעילת ביטול הדוח.
יש לוודא כי החלטת הביטול המתקבלת מהתובע העירוני  (3)

 חתומה על ידו. אין לבטל דוח ללא החלטה חתומה.
יש להקפיד על הזנת עילת הביטול כפי שהוחלטה ע"י  (4)

התובע. הזנת עילת הביטול הנכונה הכרחית לשם מעקב 
 ובקרה.

יש לוודא כי בכלל הדוחות אשר בוטלו אכן נמצאת  (5)
 רכת.החלטת תובע סרוקה במע

לאור רגישות וחשיבות הזנת ביטול דוח, הביקורת סבורה  (6)
כי יש לצמצם ככל הניתן את מספר המשתמשים אשר 

 להם הרשאה לביטול דוחות. 
הביקורת סבורה כי כיוון שאין למנהלת גורם המבקר את  (7)

עבודתה, בניגוד לעובדי המחלקה אותן היא מבקרת, הרי 
 שיש לתת לה הרשאת צפייה בלבד.

שות מנהל ר
 החניה

 בוצע
 
 
 

 בוצע
 
 
 

 בוצע
 

 בוצע
 

 בוצע
 

 בוצע
 
 

 בוצע

הביקורת סבורה כי יש לאתר את מקבל הדוח ולהחזיר  (1) תשלום עבור דוחות חנייה
את גביית התשלום ביתר, ללא קשר לאופן קבלת 

התשלום. כשם שהרשות מאתרת את בעל הרכב במצב בו 

מנהל רשות 
 החניה

מבוצע בכפוף 
 למגבלות
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  "חנייהמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

במצב  הוא אינו משלם את הדוח, כך צריכה לפעול הרשות
 בו הדוח שולם ביתר.

מומלץ להפיק דוח זיכויים כפי שהופק לביקורת ולוודא  (2)
כי הדוחות הנמצאים בו אכן שולמו ביתר בפועל ובהתאם 

להשיב את התשלום ביתר או למחוק אותם מהמערכת. 
 בדרך זו אפשר יהיה לעקוב אחר התשלומים ביתר בפועל.

מופקים מומלץ לבחון את נכונות הדוחות והריכוזים ה (3)
ממערכת המיחשוב הן ברמה הפרטנית והן ברמה 

 הכוללת.

מבוצע בכפוף 
 למגבלות

 
 

 בוצע
 

הרשאות משתמשים במערכת 
 מטרופארק

במערכת מטרופארק קיימות הרשאות עודפות לעובדים  (1)
שאינם על פי עקרון ה"צורך לדעת". מצב זה עלול לגרום 

פעולות על ידי גורמים לא מורשים. יש לחסום לביצוע 
גישתו של כל עובד במחלקה שההרשאות למערכת אינן 

 דרושות לו לצורך ביצוע תפקידו.
יש לבטל באופן מידי הרשאות לעובדת שנפטרה. כמו כן  (2)

יש לעקוב באופן מתמיד אחר הרשאות הביטול ולוודא 
לים מעת לעת כי אכן כל בעלי ההרשאות הינם עובדים פעי

 ובתפקיד המצריך הרשאה זו.
יש לאפשר הרשאת ביטול דוח למספר מצומצם של  (3)

עובדים ברשות החנייה, במיוחד לאור העובדה כי את 
מרבית הביטולים מזין התובע בעצמו. כמו כן, אין לאפשר 

מתן הרשאת ביטול דוח למ"מ מנהלת מערך המשרד 
ולמנהל רשות החנייה שכן הם האחראיים על הבקרה 

ביטול הדוחות ועל כן אין לאפשר מתן הרשאה  אחר
לביטול דוח למי שלא ניתן לפקח על הזנת ביטוליו 

במערכת. יצוין כי בבדיקת הביקורת נמצא כי מנהל רשות 
 .2014החנייה לא ביטל כלל דוחות במהלך שנת 

מנהל רשות 
החניה 

ומנהלת אגף 
 מערכות מידע

 בוצע
 
 
 
 

 בוצע
 
 
 

 בוצע

להקפיד על עמידה בזמנים המנויים בחוק. ביטול דוח יש  (1) התיישנות
עמידה בזמנים על ידי עובדי הרשות גורמת -בעקבות אי

 הפסד לרשות עקב מחדלה שלה.

מנהל רשות 
 החניה

 מבוצע



443 
 

  "חנייהמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

יש להעביר לגבייה אך ורק תיקים שלא התיישנו במהלך  (2)
 השנים.

בקשות ביטול הביקורת סבורה כי על רשות החנייה לעקוב אחר  התובע העירוני
שהוגשו וטרם התקבלה החלטה בעניינם על ידי התובע 

באמצעות הפקת דוח בקרה ולוודא כי הבקשות הללו אכן 
 הועברו לתובע.

מנהל רשות 
 ד"עוהחניה ו

 משפטי ויועץ
 לרשות

לא נתקבלה 
 התייחסות

 

מומלץ להוסיף עמודה של גובה הקרן המשוערכת ללא  (1) משרד עו"ד פרנקל את קורן
הגבייה בכדי שניתן יהיה לאתר חריגים ביתר  הוצאות

 קלות.
יש להקפיד על קבלת כלל הדוחות המצוינים בחוזה.  (2)

דוחות אלו נועדו על מנת לעקוב, לפקח ולבקר אחר עבודת 
משרד עו"ד ועל מנת לוודא כי הכספים המועברים למשרד 

עו"ד הינם בגין הוצאות גביית החובות בלבד ולא חלק 
 לעירייה. מקרן הדוח המגיעה

מנהל רשות 
 החניה

 -טרם בוצע 
 בבדיקה
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  "תחנת המעבר פתח תקווהמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

הביקורת סבורה כי יש לערוך קובץ נהלים מפורט ויסודי  (1) מבנה ארגוני
שיפרט את כל דרכי הפעולה בתחנה, החל מהזנת נתונים 

 בדוחות הבקרה שיש לערוך.במערכת הממוחשבת וכלה 
הביקורת סבורה כי על מנהל התחנה האחריות לעריכת  (2)

פיקוח ובקרה אחר תהליכי העבודה בתחנת המעבר. 
עריכת פיקוח ובקרה על ידי מנהל התחנה, תפחית מעומס 

העבודה השרוי על סגן מנהל התחנה וכן תביא לפיזור 
 סמכויות הנדרש לקיום עיקרון הפרדת תפקידים.

רת ממליצה על פיזור הסמכויות בידי מספר הביקו (3)
עובדים כך שתהיה בקרה הדדית אחר עבודתם. יישום 

מדיניות הפרדת תפקידים נאותה יצמצם טעויות, 
 השמטות ואף מעילות והונאות.

הביקורת ממליצה על הפקת דוח שוטף למנהל התחנה  (4)
המציג את כל השינויים )כגון הסרת עדכון כניסת אפס 

הסרת/הוספת רכב מרשימת הרכבים לרכב מסוים, 
המורשים ועוד(. דוח זה ייבחן באופן שוטף על ידי המנהל 

 ויעוגן בנוהל עבודה.

 מנהל מנהל.ס
 סגןו ע"שפ

 אגף הלמ
 תברואה

 בוצע
 
 

 בוצע
 
 
 
 

 
 בוצע

 
 

 אינו שוטף דוח
 להפקה ניתן

, הזו במערכת
 שמתבצע מה

: זה בפועל
 דוחות הפקות

 בהצלבת
 כדי נתונים
 ולהשוות לבחון
 ,ידני באופן

 במערכת
 יוגדר החדשה

 הצרכים פ"ע
 או שינוי וכל

 חריג רישום
 במערכת
 .השקילה
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  "תחנת המעבר פתח תקווהמעקב אחר דוח בנושא " 

אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

הביקורת ממליצה לערוך ניתוח דרישות מלא של כל התהליך על  מערכות מידע
פני כל שלביו, וזאת בשילוב צוות הבקרה ונציגי הנהלת אגף 

נתונים  התברואה ובליווי איש מקצוע מומחה לתהליכי ניהול
ומידע ואיש מקצוע מומחה למערכות מיחשוב על מנת לאפשר 

מיכון של כל התהליך מתחילתו ועד סופו לרבות ביצוע הבקרה 
 בצורה ממוחשבת.

 מנהל מנהל.ס
 סגןו ע"שפ

 אגף הלמ
 תברואה

 בתהליך ביצוע

יש לעדכן את קובץ הרכבים ולשנות את סטטוס הרכבים  (1) הקמת רכב במערכת הממוחשבת
היו פעילים בחודש האחרון. רכב הנמצא בסטטוס שלא 

שאינו פעיל הבקרה אחר כניסתו לתחנה גבוה יותר ולא 
ניתן להכניסו לתחנת המעבר אלא לאחר בירור מעמיק 

 ואישור בכתב.
מומלץ לעגן בנוהל כי בתחילת כל שנה יעביר כל קבלן את  (2)

מצבת הרכבים המעודכנת שלו, ובמהלך השנה יעדכן על 
 סטטוס הרכבים.שינויים ב

יש להוסיף את תאריך הקמת הרכב במערכת. נתון זה  (3)
יאפשר לבקר אחר הרכבים הנכנסים, גם אם נמצאים 

 ברשימת הרכבים הפעילים.
יש להזין את מספרי הרישוי בצורה תקינה ובהתאם  (4)

למחוק את הרכבים אשר מספר הרישוי שלהם אינו מוזן 
 כראוי.

ץ הרכבים יש לשנות את סטטוס שקילת אפס בקוב (5)
 ולהתאימו לרכבים אשר מבצעים שקילת אפס בפועל.

 מנהל מנהל.ס
 סגןו ע"שפ

 אגף הלמ
 תברואה

יבוצע בשדרוג 
 התחנה החדשה

 
 
 

 2017-יבוצע מ
 
 

 2017-יבוצע מ
 
 

 2017-יבוצע מ
 

 טרם בוצע

מספר מומלץ לרכוש מערכת ממוחשבת אשר מזהה את  (1) זיהוי הרכב בכניסה לתחנה הליך השקילה ורישומו
הרכב עם כניסתו לתחנה ומזינה את הנתונים בצורה 

 ממוכנת למערכת הממוחשבת בתחנה.
יש לתקן את המחסום על מנת שלא תתאפשר כניסה  (2)

לתחנה אלא ברשות הבקר המרים את המחסום. כמו כן 
הצבת מחסום הכרחית על מנת להקל על הבקר במקרא 

עומד לוחית הרישוי של הרכב ועל מנת לוודא כי הרכב 
 במקום הנכון כדי לקבל את משקלו המדויק.

 מנהל מנהל.ס
 סגןו ע"שפ

 אגף הלמ
 תברואה

 טרם בוצע,
יבוצע במערכת 

 החדשה
 

 בוצע
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אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

מומלץ להתקין מצלמות בעלות איכות תמונה גבוהה.  (3)
מצלמות שכאלו יקלו על בחינת סוג האשפה ואבחון מהיר 

 האם הפסולת נקיה והאם המשאית ריקה מאשפה.

שדרוג עם 
 התחנה החדשה
יבוצע במערכת 

 החדשה
 

הינה כלי  0יש לבצע שקילת אפס באופן יומיומי. שקילת  (1) 0שקילת 
בקרה בסיסי וחשוב על מנת לוודא כי רכבי הפינוי מגיעים 

לאיסוף האשפה ריקים מפסולת שמקורה אינו בפתח 
 תקווה.

הביקורת ממליצה לא לאפשר כניסת רכבים אשר לא עשו  (2)
 טרם תחילת העבודה. שקילת אפס

הביקורת ממליצה כי הרכבים יגיעו לשקילת אפס לפני  (3)
בבוקר וכך יחלו באיסוף האשפה מוקדם  06:00השעה 

 יותר על מנת למנוע עומסי תנועה ברחבי שכונות העיר.
יש לערוך בקרה קבועה ולבחון את המקרים בהם משקל  (4)

הטרה גדול משקילת האפס. משקל טרה גדול ממשקל 
עותו כי הרכב לא היה ריק בשקילת האפס ובכל אפס משמ

 זאת נרשם משקלו כמשקל אפס.
אין לאפשר שקילת אפס לרכבים שלא אמורים לפנות  (5)

אשפה בשעות הלילה. בשעות הלילה המפקחים אינם 
עובדים, יחידת הבקרה הלווינית אינה מאוישת וכן פינוי 

אשפה בשעות אלו הינו בניגוד לחוק הרעש. במצבים בהם 
ינוי בשעות אלו מחויב, יש למצוא אמצעי בקרה הפ

 חלופיים על מנת לפקח אחר איסוף האשפה.

 מנהל מנהל.ס
 סגןו ע"שפ

 אגף הלמ
 תברואה

 בוצע
 
 

 בוצע
 

 
 יישום ההחלטה

לא תלויה 
במחלקת 

 הבקרה
 
 

 בוצע
 
 

 בוצע

ביצוע השקילה בתחנת המעבר 
 (0)שאינה שקילת 

ידועה מראש. הביקורת ממליצה לעשות שימוש בטרה  (1)
באפשרות זו נשקל הרכב פעם אחת במדויק ומשקל 
הטרה שלו מוזן באופן אוטומטי במערכת ללא צורך 

בשקילה כאשר יוצא מהתחנה. אפשרות זו מבטלת את 
הסיכון להפרשים בטרה לאותו רכב ובהתאם בהגדלת 

 הנטו במקרים מסוימים.
 

 מנהל מנהל.ס
 סגןו ע"שפ

 אגף הלמ
 תברואה

 ידועה טרה
 תתבצע מראש

 לרכבים רק
 מסוימים

 לצרכי בהתאם
 .חריגים בקרת
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אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

מומלץ לנתח ולבחון את כמות האשפה באזורים השונים  (2)
על מנת לבדוק צמצום תדירות פינוי האשפה באזורים 

 בהם כמויות הפסולת נמוכות.
יש לאמץ בקרה מונעת כך שמכולה אינה יכולה לפנות  (3)

אשפה פעמיים ביום, למעט מקרים מיוחדים אשר בהם 
יידרש אישור מיוחד מגורם מוסמך הכולל הסבר מפורט 

 לצורך בפינוי נוסף.

 בתהליך ביצוע
 
 

 באחריות
 עם המערכת

 פינוי תכנית
, חודשית יומית
 וביצוע תכנון

 מנהלי מול
 .האזורים

 
הביקורת ממליצה לקבל אישורים ידניים בלבד. אישור  (1) הבקרה אחר מקור האשפה

ידני מהמפקח הינו הכלי החשוב ביותר על מנת לוודא כי 
המפקחים אכן מפקחים אחר עבודת הפינוי בכלל ואחר 

עבודת המנופים בפרט. לחילופין מעקב באמצעות מערכת 
GIS  אשר תבחן התאמה בין המסלול אשר בוצע על ידי

 בודה.הרכב לבין תוכנית הע
הביקורת ממליצה על מתן אישור בסיום כל איסוף  (2)

ולאחר מעקב רנדומלי אחר עבודת האיסוף. כאמור, 
עבודת הפיקוח הינה הבקרה הטובה ביותר אחר עבודת 

 הקבלנים.
הביקורת ממליצה על התקנת מערכת שתאפשר בדיקת  (3)

מיקום של הפקחים וזאת על מנת לוודא כי בזמן הפיקוח, 
נמצאים באזור בו מוצבים ועורכים בקרה הפקחים אכן 

 אחר משאיות האשפה הנמצאות באזור שלהם.

 מנהל מנהל.ס
 סגןו ע"שפ

 אגף הלמ
 תברואה

 בוצע
 
 
 
 
 

 בוצע
 
 

יבוצע במערכת 
 החדשה

יש לעמוד באחוזי המחזור המצוינים בחוק. מעבר לצורך לפעול  מחזור בתחנה
לעירייה שכן  לפי החוק, עמידה ביעדי המחזור חוסכת כסף רב

 מקטינה את היטל ההטמנה אותו העירייה משלמת.

מנהל אגף 
איכות 

 הסביבה
 

יוטמע בתחנה 
 החדשה
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אחריות  המלצה סעיף
 לביצוע

 סטטוס

הביקורת ממליצה לפעול למניעת החמצות מעין אלו ובנוסף  ניהול הבטיחות בתחנת המעבר
ממליצה לשקול מתן תדריך תקצירי בנושא בטיחות לכל גורם 

 ואורחים. הנכנס לתחומי התחנה כולל מבקרים

 מנהל מנהל.ס
 סגןו ע"שפ

 אגף הלמ
 תברואה

 בוצע

 


