
 
 

  



 
 

  



 
 

 
 

 "אפתש באייר י"ג ראשון יום

 2021 ,אפרילב 25
 לכבוד

 אייל בצר, 
 ראש המועצה האזורית 

 עמק יזרעאל
 
 

 2020הפנימית לשנת הביקורת דוח  הנדון:
 

הכולל את הדוחות שנערכו שבשנה  2020המסכם לשנת את דוח הביקורת הפנימית הנני מתכבד להגיש 

בהתאם לנוהג הקיים במועצה, דוחות הביקורת מובאים לדיון במליאת המועצה מיד לאחר סיום  זו.

הטיפול בהם קרי: טיפול בתיקון הליקויים על ידי המנהלים הרלוונטיים, דיון בוועדה לענייני 

  ביקורת במועצה ומעקב על ידי צוות לתיקון ליקויים.

 וח הביקורת ערוך על פי הסדר הבא: ד

 

במהלך  הפנימית השוטפת,כחלק מעבודת הביקורת דוחות ביקורת על התנהלות המועצה:  - חלק א'

. ערכתי ביקורת בנושאים אשר נקבעו בתכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית 2020שנת 

ערכתי ביקורות בנושאים אשר אינם כלולים  מסוימים, מצורך שעלה מסיבות שונות,במקרים 

 בתכנית הביקורת.

 

דוחות על הועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים": שבה, המועצה האזורית עמק  - חלק ב'

 תושבים. 35,000-יזרעאל היא הגדולה ביותר מבין הרשויות האחרות ואוכלוסייתה גדולה מ

 

בהתאם למדיניות המועצה, מרבית הוועדים דוחות ביקורת על התנהלות ועדים מקומיים:   – חלק ג'

המקנה לוועדים המקומיים סמכויות  2המקומיים בתחומי המועצה פועלים על פי מודל תפעולי 

מלאות לניהול עצמי. אי לכך, חלק מדוחות הביקורת עוסקים בנושאים שונים הקשורים להתנהלות 

 המקומיים. הביקורת הפנימית עוקבת באופן שוטף אחר הגשת דוחות ביקורת מישובים.הוועדים 

ישובים שבהם נערכה  2מלבד  2019ביקורת לשנת וב, כי במרבית הישובים הוגשו דוחות יצוין לחי

 דוחות הביקורת החיצונית מצורפים לדוח זה.ביקורת חיצונית בהנחיית מבקר המועצה. 

 

ם שנתי לגבי בירורי תלונות שערכתי כממונה תלונות וכיסל תלונות הציבור: דוח ממונה ע – חלק ד'

הציבור. מטעמים מובנים, דוחות בירורי התלונות המפורטים אינם מובאים במלואם אלא רק נושא 

 התלונה, הנילון ומסקנות הבדיקה בלבד.

 

 דוחות הביקורת נמסרו לעיון המבוקרים ותגובותיהם, משולבות בדוח.כל 
 

לחסכון  ויובילוישפרו וייעלו את עבודת המועצה  לתיקון הליקויים ההמלצות יישוםלדעת הביקורת, 

 בעלויות.

 
 ,בברכה

 ,אלי יהודה
 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור.
 



 

 
 

  



 

 
 

 התוכן
 

  חלק א'
 המועצההתנהלות דוחות ביקורת על 

 עמודמס' 

 7 - 11 צוות לתיקון ליקויים

 13 - 42 בחירת ספקים בהתקשרות בהיקף כספי המחייב מכרז

 43 - 95 עמידה בתקנות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

 97 - 115 סידור ורישום עבודה אוטובוסים צהובים

 117 - 118 מסקנות מדוח ברור תלונה בנושא זכאות להסעה לבי"ס מחוץ למועצה

 חלק ב'
 הועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים"

 119  

 121 - 183 עדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים"ופיקוח בו

 חלק ג'
 ביקורת על הוועדים המקומיים

 185  

 187 - 229 מישובים והתייחסות מבקר המועצה 2019ממצאי דוחות ביקורת לשנת 

 231 - 284 2018התנהלות ועד מקומי קיבוץ מרחביה בשנת 

 285 - 306 2019התנהלות ועד מקומי קיבוץ מרחביה בשנת 

 307 - 369 2018התנהלות ועד מקומי שדה יעקוב בשנת 

 371 - 393 2019התנהלות ועד מקומי קיבוץ יפעת בשנת 

 חלק ד'
 תלונות הציבור ממונה

 395  

 397 - 403 2020שנת לסיכום דוח 
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 הביקורת הפנימית



 

 
 

 

 



      מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2020דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 צוות לתיקון ליקויים

 

9 
 

 

 בתמוז, תשע"טיום רביעי י"ד 

 2019ביולי,  17

 

 

 לכבוד,

 אייל בצר, ראש המועצה

 המועצה האזורית עמק יזרעאל.

 

 

 צוות לתיקון ליקוייםהנדון: 

 

 

 כללי .א

 

 

קובע, כי בכל גוף מבוקר ימנה ראש הגוף  1958-א)ב( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח21סעיף  (1

שבראשו יעמוד המנהל צוות לתיקון ליקויים, ראש הרשות(  -)ברשות מקומית  המבוקר

 .קביל לו באותו גוףבעל התפקיד המ –הכללי באותו גוף ובאין מנהל כללי 

 

נדרשת להקים צוות לתיקון ליקויים שנמצאו בביקורת  ,גוף מבוקרשהיא  רשות מקומית

 שערך מבקר המדינה על הרשות.

 

 )ד( לחוק מבקר המדינה קובעים, כדלקמן:-א)ג( ו21סעיפים 

 

 ליקויים בפעולתו של גוף מבוקר, ידון הצוות בדרכים לתיקון  העלתה הביקורת

(, יקבל החלטות 1)א()28הליקויים בתוך שישים ימים מהמועד הקובע כהגדרתו בסעיף 

ימים מיום 15בדבר תיקונם, וידווח על דיוניו ועל החלטותיו לראש הגוף המבוקר תוך 

 קבלת ההחלטות.

  ,לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים.הצוות רשאי, באישור ראש הגוף המבוקר 

 

 לחוק מבקר המדינה קובע, כדלקמן:ב 21סעיף 

 

  על ההחלטות המדינה א)א( ידווח למבקר 21ראש הגוף המבוקר כאמור בסעיף

ראש הגוף  יום שדווחו לו.)ד(, בתוך שלושים ימים מ-א)ג( ו21שהתקבלו לפי סעיף 

קויים והמועד לתיקונם, וכן על המבוקר ידווח, בין השאר, על הדרכים לתיקון הלי

 הליקויים שהוחלט לדחות את תיקונם והנימוקים לכך.

 המנויים בסעיף זה. רשאי, בכל עת, לדרוש דיווחים נוספים, על אלה המדינה מבקר 

 רשאי, באישור הוועדה, לקבוע מתכונת לדיווח על תיקון ליקויים,  המדינה מבקר

 לרבות הפרטים שייכללו בו.
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א)ב( לחוק 21א לפקודת העיריות קובע, כי הצוות שהוקם בהתאם להוראת סעיף 1ג170סעיף  (2

מבקר המדינה המורכב מעובדי העירייה ישמש כצוות תיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש 

(, לפי הענין, ובדרכים 2( או )1ג)ה()170מבקר העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

 קויים בעתיד.למניעת הישנותם של לי

 עוד נקבעו הנחיות כדלקמן:

  הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר

ני ביקורת על יישום המלצותיו אחת יהעיריה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעני

 לשלושה חודשים.

  שינמק דחיה זו לפני ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד

ני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר ימבקר העיריה והוועדה לעני

 שהוגשו לו המלצות הצוות.

  ב לחוק מבקר המדינה.21-א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 
 

עיריות א לפקודת ה1ג170ד לפקודת המועצות המקומיות קובע, כי הוראות סעיף 13סעיף  (3

 )ראה לעיל( יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית.

 

 עולים הממצאים הבאים: ,מהאמור לעיל (4

  צוות לתיקון ליקויים שמצא מבקר המדינה  התינמהמועצה האזורית עמק יזרעאל לא

 בפעולת המועצה.

  את הצוות לעיל לצוות המועצה האזורית עמק יזרעאל אינה נדרשת על פי חוק למנות

 מבקר המועצה. ות שללתיקון ליקויים שנמצאו בדוח
   

על המועצה למנות צוות לתיקון ליקויים שנמצאו בביקורת של מבקר המדינה מבין עובדי 

המועצה שבראשו, תעמוד מנכ"לית המועצה. הצוות ידון בדרכים לתיקון הליקויים 

 לעיל(.  1שנמצאו בהתאם לחוק מבקר המדינה )ראה סעיף 
 

מידי שנה, נערכים דוחות ביקורת על פעילות המועצה הכוללים נושאים שונים הקשורים  (5

לליבת העשייה של המועצה וכן, נושאים מערכתיים ממוקדים וזאת, במטרה להבטיח 

 פעילות של מינהל תקין על פי דרישות החוק.

להתנהלותם של הוועדים כמו כן, מידי שנה נערכים דוחות ביקורת בנושאים הקשורים 

 המקומיים הן על ידי ועדות הביקורת בישובים והן על ידי מבקר המועצה.

על מנת לפעול לתיקון הליקויים העולים מדוחות הביקורת ממליצה הביקורת, למרות שלא 

חלה חובה על המועצה, למנות את הצוות לתיקון ליקויים שהוקם על פי חוק מבקר 

 , ועדות הביקורת בישוביםקויים שעולים מדוחות מבקר המועצההמדינה כצוות לתיקון לי

 ומשרד הפנים.
 

ג)א( לפקודת העיריות החל על המועצה, תפקידי הועדה לענייני ביקורת 149היות ולפי סעיף 

בכל דוח של , תלונות הציבור ח של מבקר המדינה ושל נציבשל המועצה הוא לדון בכל דו

, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים של מבקר המועצה משרד הפנים על המועצה ובכל דוח

 אחר על המועצה שהוגש על פי דין.שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת 

יסייע בידי הועדה לענייני ביקורת בביצוע מעקב אחר תיקון  מומלץ, כי הצוות שיוקם

 הליקויים.
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 הצוות(נוהל מומלץ לצוות תיקון ליקויים )להלן יקרא  .ב
 

 נוהל העבודה מבוסס על הוראות מפקודת העיריות.

 

 פירוט סעיף

מיד עם קבלת  ,הסדרת דרכי עבודתו של צוות לתיקון ליקויים  מטרה

 דוח ביקורת.

 מנכ"לית המועצה. -יו"ר   הרכב הצוות

  חברי הצוות: גזבר המועצה, יועמ"ש, מנהל אגף ומחלקה

 לענייני ביקורת.רלוונטיים לנושא המבוקר, יו"ר הועדה 

דוחות ביקורת 

 למעקב

  של מבקר המדינה על פעילות המועצה.דוחות  

 ביקורת של משרד הפנים על המועצה. דוח  

 .דוחות של מבקר המועצה  

  דוחות ביקורת של ועדות הביקורת ביישובי המועצה

  .והתייחסותו של מבקר המועצה והמלצותיו

  פי דין.כל דוח ביקורת אחר על המועצה שנעשה על 

הועדה לענייני ביקורת תקבל ממבקר המועצה טבלת ממצאי   מסמך עבודה

 ביקורת והמלצותיו לתיקון.

הועדה לענייני ביקורת תדון בהמלצות הביקורת לתיקון   מהלך העבודה

 למועצה.  ,הליקויים ותגיש את המלצותיה

  עם אישור המלצות הועדה לענייני ביקורת במועצה, ינהל הצוות

 אחר יישומן של ההמלצות לתיקון הליקויים.מעקב 

 ידווחו לצוות על יישום  ,מנהל האגף והמחלקה הרלוונטיים

ההמלצות ותיקון הליקויים וימציאו אסמכתאות על פי דרישת 

 מבקר המועצה.

 חודשים ויתעד את  3-יקיים ישיבות עבודה אחת ל ,הצוות

 החלטותיו בפרוטוקול מפורט.

ידווח הצוות לועדה לענייני ביקורת על ממצאי  ,חודשים 3מידי   דיווח

 המעקב אחר יישום ההמלצות לתיקון הליקויים. 

 תדווח הועדה לענייני ביקורת למליאת המועצה  ,אחת לשנה

 לגבי ממצאי המעקב אחר תיקון הליקויים שערך הצוות.

 

 

 

 בברכה,

 אלי יהודה

 המועצה מבקר

 

 
 רינת זונשיין, מנכ"ל העתקים:

 , גזברשגיא וויץ
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 יזרעאל עמק האזורית המועצה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בחירת ספקים

 
 מכרז בהתקשרות בהיקף כספי המחייב

 
 
 

 

 

 – 2020פברואר  – 2019דצמבר  -
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 יום שני י"ג באדר תש"פ

 2020במרץ  9

 

 

 לכבוד

 מר אייל בצר,

 יזרעאלראש המועצה אזורית עמק 
 

 מכובדנו,
 
 
 

דוח בדיקת הביקורת בנושא: "בחירת ספקים  הנדון:

 בהתקשרות בהיקף כספי המחייבת מכרז"

ובחנה האם בוצע  2017-2019בדוח זה סרקה הביקורת את היקפי ההתקשרות עם ספקים בשנים 

 הליך מכרזי לבחירת הספק בהתקשרויות החייבות במכרז )זוטא או פומבי(.

הביקורת לא התמקדה בנאותות הליך המכרז שבוצע, אלא בדקה האם בוצע הליך של יודגש, כי 

 מכרז בהתקשרויות החייבות במכרז אם לאו.

 

 :2019עולה, כי בשנת  8/12/2019על פי נתוני הנהלת החשבונות, נכון ליום 
 

 ספקים בגין ביצוע עבודה או רכישת טובין. 2,894 -המועצה התקשרה ושלמה ל 

 3,000-פקים שלמה המועצה סכומים הגבוהים מס 1,114 -ל .₪ 

 ספקים שלמה המועצה סכומים בהיקף כספי המחייב מכרז. 114-ל 
 

הביקורת דגמה התקשרויות עם ספקים אשר על פי ההיקף הכספי, ההתקשרות עמם מחייבת מכרז. 

 מקרים בהם לא בוצע הליך של מכרז לבחירת הספק כמתחייב. 6בין היתר, נמצאו 

א נוהל מפורט, המסדיר את ביצוע התקשרות על כל סוגיה החל משלב ההתחלה של דרישה לא נמצ

 .על ידי המחלקות וכלה, בבחירת הספק ואישור התשלום

 

הביקורת ממליצה לערוך נוהל מפורט על בסיס הוראות החוק ולמנות את הגורם האחראי או הצוות 

 לביצועו. הנוהל שיערך, יחייב את כל מחלקות המועצה.  

 על הנוהל לכלול את כל סוגי ההתקשרויות והיקפיהם, כדלקמן:
 

 התקשרות לביצוע רכש של טובין בהיקף שלא מחייב מכרז.  .1

 החוק בתוספת הרביעית לצו המועצות האזוריות, באחריות מנהל הרכש(. )בהתאם להוראות

 התקשרות לביצוע רכש של טובין בהיקף המחייב מכרז. .2

 התקשרות לביצוע עבודה או קבלת שרות בהיקף שלא מחייב מכרז. .3

 התקשרות לביצוע עבודה או קבלת שרות בהיקף המחייב מכרז. .4

 ניהול רשימת ספקים למכרזי זוטא. .5

 

( לתוספת 8)3ועצה ליישם את הוראות הנוהל שנקבע על ידי משרד הפנים להתקשרות לפי סעיף על המ

השנייה לצו המועצות האזוריות עם ספקים בעלי מומחיות מיוחדים או יחסי אימון מיוחדים ובין 

 היתר, על מנכ"ל המועצה למנות ועדת התקשרויות.
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 עצה והגזבר.טיוטת דוח הביקורת הועברה לעיונם של מנכ"ל המו

 

 :מנכ"ל המועצה בהתייחסותה )ראה נספח א' בהמשך( מסרה, בין היתר, כדלקמן 

 

  2020אושרה משרה ייעודית לעובד שירכז את נושא התקשרויות שימונה במהלך שנת. 

 .עם מינוי העובד, יוטמע נוהל שיסדיר את התנהלות המועצה בנושא ההתקשרויות עם ספקים 

   .נשלחו הנחיות למנהלים לריענון הנחיות בנושא ההתקשרויות 

  אנשי מערכת המידעEPR  .התבקשו ליצור התרעה ממוחשבת על סיום התקשרות עם ספק 

 .הוחל תהליך מינוי ועדת התקשרויות 

 

  מסר, כי המכרז הפומבי לבחירת מוסך שרות לרכבי  9/3/2020גזבר המועצה בתגובתו מיום

 ויפורסם בימים הקרובים. המועצה כבר מוכן

 

 

 
 בכבוד רב,

 לי יהודהא
 מבקר המועצה

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 חברי ועדת הביקורת. : העתקים
 רינת זונשיין, מנכ"ל.

 שגיא וויץ, גזבר.
 מירי שריג, חשבת.
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 ממצאיםתמצית  א.

 

 ספקים, להלן תמצית ממצאי הבדיקה: 17הביקורת בחנה מדגמית התקשרויות עם  

 

שם 

 הספק

 המלצה ממצא

לא נמצא נוהל כלל מועצתי  כללי

המסדיר את כל הליך התקשרות 

בעלת היקף החייבת במכרז, 

 בכל שלבי ההתקשרות.

 

לערוך נוהל מפורט המבוסס על הוראות החוק 

 בנושא ואשר יחייב את כל מחלקות המועצה. 

למנות צוות שיבחן ויאשר התחלה של כל הליך 

 התקשרות בעלת היקף המחייבת מכרז. 

מומלץ לבחון מינוי של רכז אחראי לנושא, 

 שיהיה חלק מהצוות.

מנכ"ל המועצה דיווחה, כי אושר תקציב למינוי 

 אי להטמעת נוהל התקשרות מעודכן.רכז אחר

המועצה טרם יישמה את כל  כללי

הוראות הנוהל שנקבע על ידי 

משרד הפנים, להתקשרות לפי 

( לתוספת השנייה לצו 8)3סעיף 

המועצות האזוריות עם ספקים 

בעלי מומחיות מיוחדים או 

 יחסי אימון מיוחדים.

על המועצה להשלים את יישום הוראות 

לידיעת מנהלים במועצה הנוהל, להביאו 

 ולפעול על פיו.

מנכ"ל המועצה מסרה, כי הוחל בהליך למינוי 

 ועדת התקשרויות כנדרש.

 

אורטל 

 שמלץ

לא נמצאה אסמכתא לבדיקת 

נאותות חוקית להגדלת ההיקף 

הכספי של ההתקשרות עם 

 50% -הספק בשיעור של כ

בהיקף השעות  66%וגידול של 

 החודשיות, ללא צורך במכרז. 

 כלומר, לא נעשתה בדיקה כזו.

יש להקפיד על שמירת הכללים המחייבים, 

בכל הקשור בהגדלת הסכמים קיימים 

והתקשרויות. ביצוע שלא על פי הכללים, 

מהווה ליקוי וחשיפה להפסדים כספיים 

ופגיעה בשוויוניות כלפי מציעים 

 פוטנציאליים אחרים.   

 תגובת סגנית מנהלת המפעם

  ייחודי שנבנה בהתאם לתכנית מדובר בפרויקט

 עבודה הדורשת גמישות בביצוע.

  המיזם הלאומי המדובר הוא חדשני ופורץ דרך

ומתוקצב במלואו על ידי משרד הפנים והמשרד 

לשוויון חברתי, לא הייתה חריגה מהתקציב 

 והתכנית.

 .החלטות מתקבלות במסגרת ועדת ההיגוי 

  לא לא יהיו עוד מיזמים דומים ולכן, מבחינתו

 היה טעם בקיום מכרז נוסף.

 50%-היקף ההוצאה לא גדל ביותר מ. 

  בכל התהליך, ההתקשרות, חתימת החוזה

 והשינויים נעשו בליווי של היועץ המשפטי.

 

הביקורת סבורה, כי, נדרש היה לבחון מראש 

את הצורך להארכת ההתקשרות והגדלת 
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שם 

 הספק

 המלצה ממצא

היקפה הכספי, לתעד את השיקולים, לקיים 

דת ההיגוי ולנמק את ההחלטה דיון בפורום וע

על הגדלת ההיקף הכספי ללא ביצוע הליך 

 מכרזי נוסף. 

טולדנו 

 רפאל

ההתקשרות עם הספק, לא 

בוצעה בהתאם להוראות הנוהל 

שנקבע על ידי משרד הפנים 

להתקשרות עם ספקים בעלי 

מומחיות מיוחדים או יחסי 

 אמון מיוחדים.

נמצא, כי טרם הוקמה ועדת 

תאם לנוהל התקשרויות בה

שנקבע ומשכך, אף לא יושמו 

 הוראות הנוהל לעיל.

על המועצה, ליישם בהקדם את הנוהל שנקבע 

על ידי משרד הפנים להתקשרות עם ספקים 

בעלי מומחיות מיוחדים או יחסי אמון 

 מיוחדים ולפעול על פיו.

 

 תגובת מהנדס המועצה

המדובר בפרויקטים שרובם המשכיים והחלו לפני 

, עוד 2019שנים ואושרו לביצוע בשנת  4-5 -כ

 בטרם הוחל נוהל משרד הפנים.

חברת 

 ממטל

המועצה התקשרה עם החברה 

במכרז שבו נתנה החברה שיעור 

 הנחה  לרשימת פריטים.

נמצאו מקרים רבים בהם נרכשו 

מהחברה פריטים שלא הופיעו 

ברשימה ולגביהם, לא בוצע 

הליך תחרותי לקביעת עלותם 

ל ידי חברת והם תומחרו ע

ממטל בלבד. כלומר, אין בטחון 

שתמחור הפריטים הוא הזול 

 והחסכוני ביותר.

יש להקפיד על שמירת הכללים המחייבים 

בכל הקשור בהגדלת הסכמים קיימים 

 והתקשרויות. 

ביצוע שלא על פי הכללים, מהווה ליקוי 

וחשיפה להפסדים כספיים ופגיעה 

בשוויוניות כלפי מציעים פוטנציאליים 

 אחרים. 

במכרזים הכוללים רשימה מפורטת של 

פריטים, מומלץ לקבוע גם את אופן התמחור 

 של פריטים אשר אינם  כלולים ברשימה.

 

מזאריב 

עבד 

 אלסלאם

 הקבלן נותן שירותי אחזקת

אולמות ספורט ומתקני ספורט. 

התקשרות עם ספק זה בוצעה 

בנוהל הצעות מחיר למרות 

שהיקף ההתקשרות השנתי עמו 

חייב הליך מכרזי לבחירת 

 הספק.

יש להקפיד על עריכת אומדן להיקף 

ההתקשרות הכספי הצפוי לביצוע העבודה 

הנדרשת ועל פי תוצאתו, לקבוע את ההליך 

 הנדרש לבחירת הספק.

 

 ת מהנדס המועצהתגוב

  לא ניתן לדייק בהיקף הכספי בביצוע עבודות

אחזקה וקורה שקיימות סטיות בהיקף הסופי 

 של העבודה.

  על פי הוראות החוק, ניתן להגדיל במהלך

הביצוע את ההיקף הכספי בסעיפי המכרז עד 

 .25%שיעור של 

הקבלן זכה במכרז לאחזקת  .1 נטע גינון

גינון בבתי ספר בשטח המערבי 

 של המועצה. 

. במטרה לעודד קבלנים נוספים הנמצאים 1

ברשימת הספקים וליצור אפשרות לתחרות 

ושוויוניות, יש להקפיד ולשתף, לאורך זמן, 
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שם 

 הספק

 המלצה ממצא

הקבלן זכה במכרז לאחזקת 

 הגינון במתחם בית המועצה.

נמצא, כי אגף הנדסה פונה 

באופן קבוע בבקשה להצעות 

מחיר לאותם ספקים ובמהלך 

השנים האחרונות, אותם 

 הקבלנים זוכים.

 

הקבלן ביצע עבודות שאינן  .2

חזקת הגינון קשורות לא

במכרזים לעיל. )היקף העבודות 

 60 -עמד על כ 2019הנ"ל בשנת 

לא מבוצע הליך  ₪(.אלפי 

 .תחרותי לבחירת הקבלן

 

ם במכרזי זוטא את כל הספקים הנמצאי

 ברשימת הספקים.

 

 

 

 

 

 

. במטרה ליצור שוויוניות, יעילות וחסכון 2

בהוצאות המועצה, יש לבצע הליך תחרותי 

)מכרז או הצעות מחיר בהתאם להיקף 

 העבודות(, לביצוע עבודות גינון מזדמנות. 

סמארט 

 וואטר

לא בוצע הליך מכרזי המתחייב 

בשל ההיקף הכספי של 

 ההתקשרות.

 

של ההתקשרות, יש לערוך בשל היקף הכספי 

 מכרז זוטא כמתחייב לבחירת הספק.

 

מנהל אגף איכו"ס קיבל את הערת והמלצת 

 הביקורת. 

נ.ע 

 התופרת

הספק מבצע עבודות/מספק ריהוט בהיקפים משתנים שאינם בכלל עבודה אחת. 

 במידת הצורך ובהתאם להיקף העבודה, מבוצע הליך של הצעות מחיר. 

₪ אלפי  110-ביצע הספק עבודה אחת גדולה בהיקף של כ 2019נמצא, כי בשנת 

 אשר אינה מחייבת הליך של מכרז 

ספקים ונבחר  4-נמצא, כי מנהל מחלקת הרכש ערך הליך הצעות מחיר בפניה ל

 הספק נ.ע התופרת שהציע את המחיר הנמוך ביותר.

 א מתאים.חשבון הקבלן נבדק בהשוואה להצעת המחיר שנבחרה ונמצ

 הליך שבוצע בהתקשרות זו נמצא תקין. 

 

מוסך 

 מזרע 

 לא בוצע מכרז לבחירת הספק.

בימים אלו מקדמים ביצוע 

מכרז לבחירת מוסכי שרות 

לרכב המועצה וכבר הועברה 

ליועץ המשפטי, טיוטת מכרז 

 לבדיקה והתאמה.

 

יש להשלים את ביצוע המכרז בהקדם 

 .האפשרי

 

מסר, כי  9/3/2020מיום גזבר המועצה בתגובתו 

המכרז הפומבי לבחירת מוסך שרות לרכבי 

 המועצה כבר מוכן ויפורסם בימים הקרובים.

 

ויה -אינ

 בע"מ

הצעת המחיר של דר' גדי 

ביאליק מייסד החברה, נבחרה 

במכרז שנערך בתחילת שנת 

2018. 

רשה יחיד על הסכם המהווה, בין חתימת מו

היתר, התחייבות של המועצה מהווה ליקוי 

 ועלולה לחשוף את המועצה.

יש לפעול על פי הרשאות החתימה של המועצה 

 בלבד.
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שם 

 הספק

 המלצה ממצא

הצעת המחיר בחתימתו של דר' 

ביאליק, נחשבה כחוזה. הנספח 

שכלל את תנאי שכרו, נחתם 

בשם המועצה על ידי גזבר 

 המועצה ומנהלת אגף החינוך. 

כלומר, ההסכם נחתם ע"י 

מורשה חתימה יחיד שהוא 

גזבר המועצה. מנהלת אגף 

החינוך החתומה אף היא, אינה 

מורשית חתימה מטעם 

 המועצה.

 

טל אל 

איסוף 

ומחזור 

 אשפה

המועצה נזקקה להארכה 

מיוחדת נוספת באישור של 

היועמ"ש לצורך התארגנות 

לביצוע מכרז. הנ"ל, מצביע על 

דר מעקב אחר סיום תקופת הע

 ההתקשרות.

 

יש לערוך מעקב רציף אחר סיום תקופת 

ההתקשרות ולהיערך זמן מספיק מראש, לפני 

 סיום התקופה.

 יש לערוך נוהל אשר יסדיר את אופן המעקב.

איילון 

חברה 

לביטוח 

 בע"מ

 49החברה זכתה במכרז שבוצע על ידי חברת משכ"ל, העלות שנקבעה עמדה על 

 ד.  לתלמי₪ 

בביטוח  0-18המועצה השתמשה בתוצאות המכרז לעיל וביטחה ילדים מגיל 

 תאונות אישיות, באמצעות חברת איילון. 

 לילד.₪  49העלות ששולמה עמדה על 

 אין הערות.

 

א.ט.ק 

שיווק 

והפצה 

 בע"מ

, לרכישת הופעה מדובר בהתקשרות של מחלקת התרבות במועצה עם חברת א.ט.ק

 . 14/9/2019של הזמר שלמה ארצי בתאריך 

( בתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות, קיים פטור ממכרז 5)3בהתאם לסעיף 

 לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית. 

( 5)3הופעת זמר נחשבת לכל הדעות עבודה אמנותית ועל כן, בהתאם לסעיף 

 וריות פטורה ממכרז.לתוספת השנייה לצו המועצות האז

 אין הערות.

 

 

החברה 

לפיתוח 

משאבי 

אנוש 

 שמירה

נמצא, כי המועצה משלמת בגין 

העסקת מאבטח / סדרן באירועי 

תרבות על פי תעריף של שעה 

החל  150%נוספת בשיעור של 

 מהשעה הראשונה.

הביקורת מציינת, כי נוהג זה מגדיל את 

 סעיפים:  3-הוצאות המועצה ב

 

  .בתעריף שעתי גבוה יותר 

  .בהגדלת סך המע"מ 

 .בהגדלת העמלה למשכ"ל 
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שם 

 הספק

 המלצה ממצא

 

הביקורת לא מצאה סיכום כתוב או פרוטוקול 

 ישיבה בנושא זה.

במטרה לצמצם את הוצאות המועצה ולהגדלת 

היעילות, על מקבלי החלטות במועצה, בבואם 

לבצע פעילות כלשהיא,  להקפיד על התנהלות 

 חסכונית ככל שניתן.

יש להביא נושא זה והמלצת הקב"ט לדיון 

 והחלטה בהנהלת המועצה. 

עד לקבלת ההחלטה, מומלץ לחדול מנוהג זה 

 המגדיל את הוצאות המועצה.

 

פלגי 

 מים

לא נמצא תיעוד כלשהוא לאופן 

הליך הבחירה בחברת פלגי מים 

או לביצוע מכרז או למסמך 

 הקובע את עלויות השרות.

 

ותי, על המועצה בשל היקף ההתקשרות המה

לערוך מכרז פומבי לביצוע השירותים 

 המסופקים ועלותם. 

 תגובת מהנדס המועצה

  החלטה על התקשרות למתן שירותי כ"א

 התקבלה בהנהלת המועצה ולא באגף הנדסה.

  חברת פלגי מים מפעילה את המט"שים כחלק

מהסכמים בין הרשויות התורמות למט"ש. 

שיעור תרומת עלות האחזקה, מתחלקת על פי 

 השפכים למט"ש.

 

לתגובת מהנדס המועצה סבורה הביקורת, כי 

למרות שהתקשרות עם פלגי מים להפעלת 

המט"ש משותפת למספר רשויות, עדיין יש 

לדרוש הליך בחירת ספק המחויב על פי הוראת 

 החוק.

 

שתיווי 

 אחמד

הקבלן נבחר כזכיין במכרז 

 ונחתם עימו 15/2016מספר 

הסכם הניתן להארכה עד סוף 

 . 2020שנת 

 אין הערות.

ביטוח 

חקלאי 

אגודה 

 שיתופית

החברה נבחרה במכרז פומבי 

לעריכת ביטוחי המועצה )רכוש, 

צד שלישי, חבויות, אחריות 

 מקצועית וכו'(.

נמצא, כי המועצה המשיכה את 

ההתקשרות עם חברת ביטוח 

חקלאי לשנה נוספת עד לתאריך 

31/8/2020. 

גזבר המועצה דיווח, כי כבר זומנה ישיבה 

להסדרת נושא המכרז בנושא  2020בחודש יוני 

 ביטוח. 

מומלץ לנהל מעקב אחר תקפות הביטוחים 

ואחר תקופת התקשרות עם ספקים בהשוואה 

לתקופות שנקבעו בתנאי המכרז שנערך 

 לבחירתם. 
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שם 

 הספק

 המלצה ממצא

צא, כי לא נערך מעקב אחר נמ

 תקופת ההתקשרות.

ר יסדיר את אופן המעקב יש לערוך נוהל אש

 שיערך.

מוסך 

מרכז 

שרות 

אמין 

דיזל 

 בע"מ

 לא בוצע מכרז לבחירת הספק.

 

בימים אלו מקדמים ביצוע מכרז לבחירת 

מוסכי שרות לרכבי המועצה וכבר הועברה 

 ליועץ המשפטי טיוטת מכרז לבדיקה והתאמה.

 2020גזבר המועצה דיווח, כי בחודש אפריל 

 המכרז אמור לצאת.

 

להשלים את ביצוע המכרז בהקדם  יש

  .האפשרי

 

מסר, כי  9/3/2020גזבר המועצה בתגובתו מיום 

המכרז הפומבי לבחירת מוסך שרות לרכבי 

 המועצה כבר מוכן ויפורסם בימים הקרובים.
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 כללי ב.

 

)להלן "צו המועצות"(  1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 89סעיף  (1

לא תתקשר המועצה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע  קובע, כי

 עבודה אלא בהתאם להוראות שבתוספת השנייה לצו.

 

בתוספת השנייה לצו המועצות נקבעו הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות. בין היתר, נקבעו  (2

ין לרשות המועצה, סוגי התקשרויות שניתן להתקשר ללא מכרז כגון: חוזה להעברת מקרקע

 חוזה לביצוע עבודה דחופה וכו'.

   

 כמו כן, נקבעו היקפים כספיים להתקשרויות )מעודכנים לפי שיעור עליית המדד(. (3

תושבים בהתאם לנתוני משרד  20,000להלן פירוט ההיקפים הכספיים במועצה המונה מעל 

 (:17%)המע"מ חושב לפי  15/8/2019הפנים נכון למדד מיום 

 

ההתקשרות  היקף

 בש"ח לא כולל מע"מ

היקף ההתקשרות 

 בש"ח  כולל מע"מ

 הוראות החוק

 פטור ממכרז ₪  166,491עד  ₪ 142,300עד סכום 

ספקים  4-בפניה ל 1מכרז זוטא ₪  406,458 – 166,491 ₪  347,400 – 142,300

 מתוך רשימת ספקים

ספקים  6 -בפניה למכרז זוטא  ₪  813,384 – 406,458 ₪  695,200 – 347,400

 מתוך רשימת ספקים

 מכרז פומבי ₪  813,384מעל  ₪  695,200מעל 

 

אין חובת קיום מכרז אך קיימת חובה  142,300יצוין, כי בהתקשרויות מתחת לסכום של 

 לבחינת הצעות מחיר, בין היתר, בהתאם לנוהל הרכש במועצה. 

 יודגש, כי בדוח זה לא נבדקו התקשרויות אלו.

 

הביקורת סרקה את היקפי ההתקשרויות עם ספקים )בהתאם לנתוני הנהלת חשבונות מיום  (4

 . 8/12/2019עד ליום  2019, 2018, 2017( בשנים 8/12/2019

 הביקורת בחנה את אופן ההתקשרות עם ספקים בעלי היקף התקשרות המחייב מכרז. 

 

  

                                                           
 פניה לקבלת הצעות מחיר מספקים שנבחרו מתוך רשימת ספקים של המועצה בתחום הרלוונטי. –מכרז זוטא  1
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 נתוני היקפי התקשרויות ג.
 

 15/8/2019מכרז נלקחו בחשבון סכומים המעודכנים לחודש לצורך בדיקת החובה לביצוע  (1

 (.3)ראה לעיל סעיף ב.

להלן נתונים אודות היקפים כספיים של התקשרויות עם ספקים )על פי נתוני הנהלת  (2

 (:8/12/2019החשבנות מיום 

 

היקף כספי בש"ח 

 כולל מע"מ  

 לתקופה 2019לשנת  2018לשנת  2017לשנת 

2017 – 8/12/19 

 מספר

 ספקים

מספר  ₪ אלפי 

 ספקים

מספר  ₪ אלפי 

 ספקים

מספר  ₪ אלפי 

 ספקים

 ₪ אלפי 

 50,647 2,631 27,386 1,532 26,845 1,524 24,430 1,399 166,491עד 

 30,247 120 13,323 53 17,041 66 10,515 41 406,458עד 

 32,541 55 8,882 16 13,322 22 12,706 23 813,384עד 

 338,739 88 110,739 45 90,113 50 96,873 45 813,384מעל 

 452,174 2,894 160,330 1,653 147,321 1,662 144,524 1,508 סה"כ

היקף התקשרות 

כספי ממוצע שנתי 

 מספק

 ₪אלפי  156 ₪אלפי  97 ₪אלפי  88.6 ₪אלפי  95.8

 

מבחינת התקשרויות בשנה אשר  100על פי נתוני הטבלה לעיל עולה, כי בממוצע ישנם מעל  (3

 היקף ההתקשרות הכספי, הן חייבות במכרז ולהלן פירוט:

 

סה"כ  מספר ההתקשרויות החייבות שנה

התקשרויות 

 החייבות במכרז

 במכרז פומבי במכרז זוטא

2017 64 45 109 

2018 88 50 138 

2019 69 45 114 

 

הספק שסך היקפן יצוין, כי בחלק מהמקרים יתכן, כי המדובר במספר רב של התקשרויות עם 

הכספי עולה על הסכום החייב במכרז אך ההתקשרויות אינן נחשבות כעבודה אחת ואינן 

 חייבות במכרז.

 

לאור ההיקף הרב של ההתקשרויות עם ספקים החייבות מכרז, על נהלי המועצה להיות 

 מפורטים, ברורים ומחייבים את כל מנהלי המועצה.

 נוהל המחייב.על הנהלת המועצה להקפיד על יישום ה
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 נהלי עבודה ד.
 

 נהלים רלוונטיים  2בסקירה של נהלי המועצה שפורסמו בנושא, נמצאו  (1

 להלן פירוט הנהלים:
 

 נוהל בקרה על הליכים מקדימים לפני יציאה למכרז פומבי" " 

 (: 15/12/16)מתאריך 
 
 .הנוהל אושר על ידי מנכ"ל המועצה והגזבר 

  רלוונטי, מנכ"ל המועצה וגזבר המועצה.יוקם צוות בדיקה הכולל: מנהל 

  המנהל הרלוונטי יכין מידע רלוונטי לגבי מהות ונחיצות המכרז וכן, יכין

 מידע לגבי אופן ההפעלה ברשויות דוחות אחרות.

  יתקיים דיון בצוות וימונה מוביל למכרז )מנהל רלוונטי או יועץ( ובקר

 מלווה מאגף הכספים.

 ייתן את המלצותיו.הצוות יבחן את נוסח המכרז ו 

  הבקר שימונה, ימסור את חוות דעתו לגבי המשמעות הכספית של המכרז

 ויסקור את בסיכונים האפשריים.

  לאחר אישור המכרז, יועברו חוזה המכרז ומסמכיו לבדיקה ואישור של

 היועץ המשפטי  ויועץ הביטוח.
 

 "הזמנת טובין או ביצוע עבודה למועצה"  

 (17/12/2018)מתאריך 
 
 .)נקבעו הנחיות הדומות להנחיות בנוהל קודם )ראה לעיל 

  נמסר מידע לגבי מדרג של סכומי רכש לגבי אופן בחירת הספק )הצעות

 מחיר / מכרז פומבי(. 
 
( 8)3קבעו נוהל להתקשרויות לפי סעיף  5/2017 -ו 8/2016חוזרי מנכ"ל משרד הפנים מספרים  (2

. בין היתר, קבע הנוהל 1/1/2018לתוקף ביום  לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות שנכנס

 הקמת ועדת התקשרויות.

 המועצה טרם יישמה את כל הוראות הנוהל.

על המועצה ליישם בהקדם את הוראות הנוהל להביאו לידיעת מנהלים במועצה ולפעול על 

 פיו.

   

הביקורת לא מצאה נוהל כלל מועצתי המסדיר את כל הליך ההתקשרות החל מקבלת  (3

ישה, בדיקת היקף ההתקשרות, קבלת החלטה לגבי ההליך הנדרש, אופן ביצוע ההליך, הדר

 זהות הגורמים המבצעים והמאשרים בשלבים השונים.   

הביקורת סבורה, כי יש לערוך נוהל מפורט המבוסס על הוראות החוק בנושא ואשר יחייב 

 את כל מחלקות המועצה. 

יש לכלול בנוהל שיערך אף הוראות כלליות כגון: החובה לפנות למגוון רחב של ספקים הן 

 בנוהל הצעות מחיר והן במכרזי זוטא, הנחיות לגבי זכות עיון בהצעה זוכה וכו'. 

מנכ"ל המועצה מסרה בתגובתה, כי אושר תקציב למינוי רכז אחראי לנושא התקשרויות אשר בין 

 כן.היתר, יטמיע נוהל מעוד
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 בדיקה מדגמית ה.

  

 נתוני ספקים .1.ה

 

הביקורת בדקה האם בוצע הליך מכרזי לבחירת ספקים במדגם של התקשרויות בעלי היקף  (1

 ספקים או מכרז פומבי.     6 -ספקים, זוטא בפניה ל 4 -כספי המחייב מכרז: זוטא בפניה ל

 2019ששולמו לספק בשנת יצוין, כי ההיקף הכספי של ההתקשרות חושב על פי היקף הכספים 

 .8/12/2019ונרשמו בהנהלת החשבונות נכון ליום 

 

 סכומי ההתקשרות כוללים מע"מ. 

היקף התקשרות בש"ח  

 סוג מכרז /

היקף  שם ספק

תשלומים 

בש"ח 

לשנת 

2019 

מחלקה 

 רלוונטית

 

166,491–406,458 

 

 

 ספקים 4-זוטא ל

 מפעם 367,338 ניהול ידע ופיתוח הדרכה-אורטל שמלץ 1

 הנדסה 344,815 ניהול ופיקוח –טולדנו רפאל 2

 מחשוב 313,621 ממטל מערכות וטכנולוגיה 3

 הנדסה 299,376 מזאריב עבד אלסלאם 4

 הנדסה 265,412 עבודות גינון –נטע  5

 איכו"ס smart water 257,065 –סמארט וואטר  6

 רכש 230,311 נ.ע התופרת ריהוט בע"מ 7

ק. בטיחות  180,585 מזרע א.ע בע"ממוסך  8

 תחבורה

 

406,458-813,384 

 

 ספקים 6 -זוטא ל

 חינוך 680,792 ויה בע"מ -אינ 9

 איכו"ס 623,376 אל איסוף בע"מ-טל 10

 כספים / חינוך 548,800 איילון חברה לביטוח בע"מ 11

 תרבות 498,090 א.ט.ק שיווק והפצה בע"מ 12

 813,384 -יותר מ

 

 פומבי מכרז

קב"ט מוסדות  4,047,445 החברה לפיתוח משאבי אנוש שמירה 13

 חינוך

 הנדסה 3,083,406 פלגי מים בע"מ 14

 הנדסה 2,458,021 שתיווי אחמד 15

 כספים 1,046,242 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית 16

ק. בטיחות  974,165 מרכז שרות אמין דיזל בע"מ 17

 תחבורה
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 ממצאי הבדיקה .2.ה

 

 ניהול ידע ופיתוח הדרכה –אורטל שמלץ  (1

 

פרסמה המועצה האזורית עמק יזרעאל, עבור המפעם הפועל בתחומה, מכרז  2017בחודש יוני 

 לקבלת ייעוץ בתחום הדיגיטציה ברשויות המקומיות. 17/2017פומבי מספר 

במכרז פורטו הדרישות והמטלות הנדרשות מהיועץ, תקופת ההתקשרות נקבעה לשנה עם 

 אופציה למפעם להאריך את התקופה בשנתיים נוספות. 

 מע"מ.₪ +  18,000המציעים התבקשו להציע שיעור הנחה על מחיר מטרה חודשי בסך 

 הצעות מחיר. 3נמצא, כי הוגשו 

, החליטה לבחור באורטל שמלץ שקבלה את הניקוד 25/6/2017ועדת המכרזים בישיבתה מיום 

 8%( ונתנה שיעור הנחה של 30%ומחיר  70%המשוקלל  המקסימלי )נלקחו בחשבון: איכות 

 ממחיר המטרה החודשי, כזוכה במכרז.

לחודש המסתכמים ₪  16,560שכ"ט של אורטל שמלץ בתקופת ההתקשרות הראשונה עמד על 

 לתקופה.₪  198,720לסך של 

חתמה המועצה האזורית עמק יזרעאל הסכם התקשרות עם אורטל שמלץ  25/6/2017יך בתאר

 .31/12/2019. תקופת ההתקשרות הוארכה עד ליום 25/6/2018לתקופה של שנה עד ליום 

 

על פי נתוני הנהלת החשבונות נמצא, כי  סך היקף התשלומים אורטל שמלץ החל מחודש יוני 

 ₪. 857,018 -תכם בסכום של כהס 25/12/2019ועד לתאריך  2017

  

גדל  25/6/2019 – 25/6/2018נמצא, כי היקף הכספי של ההתקשרות לתקופה השנייה מתאריך 

מע"מ לשכ"ט שנקבע לתקופת ההתקשרות ₪ +  105,796תוספת של  - 49%בשיעור של 

מע"מ בשל שינויים בהיקף ₪ +  7,983הראשונה )התוספת הוסברה, כדלקמן: תוספת של 

 מע"מ לעדכון המדר"ם(.₪ +  10,000 -ותים והשיר

 

בתשובה לשאלת הביקורת נמסר, כי התקבלה חוות דעת משפטית המאשרת את התוספת הנ"ל 

 ללא עריכת מכרז נוסף באמצעות תכתובות בדוא"ל.    

 

נמצא, כי סגנית מנהלת המפעם בקשה מהיועץ  28/5/2018מעיון בתכתובת בדוא"ל מתאריך 

 ארכת החוזה עם אורטל שמלץ,  תשובות לשאלותיה כדלקמן:המשפטי, לפני ה

 

 ? האם אפשרי לעדכן את תוכן המשימות שנקבעו בהסכם 

 ולעדכן את העלות  האם ניתן להכניס להסכם נושאים שלא נכללו בהסכם המקורי

 במקום להוציא לאורטל שמלץ הזמנות עבודה והתקשרויות מחוץ להסכם ?

  ? האם נדרש ריכוז של העשייה עד כה ומסמך מיוחד להארכה 

 

בתשובתו מסר היועץ המשפטי, כי יש לנסח הסכם להארכת החוזה שימנה את השינויים וניתן 

 להכניס את כל השינויים לתוך ההסכם.

 

 ( לתוספת השנייה לצו המועצות קובע פטור ממכרז במקרים הבאים: 7)3סעיף 

 

 וצאות המועצה בפרט מפרטי חוזה קיים ובלבד, ששיעור הגדלת חוזה הבא להגדיל את ה

 מהוצאות לאותו פרט בחוזה הקיים. 50%ההוצאות אינו עולה על 
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  ,חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים ובלבד

 50%מכלל הוצאות החוזה הקיים או על  25%ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על 

 מועצה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.אם ה

  

( נדרש פירוט של התוספות על פי 7)3על מנת לבחון את משמעות התוספת על פי הוראת סעיף  

 הנושאים שנוספו.

הביקורת, לא מצאה מסמך המפרט את העדכונים והנושאים הנוספים שבוצעו ואת העלות 

 הנוספת בגינם. כלומר, לא נעשתה בדיקה כזו.

 

סגנית מנהלת המפעם הסבירה, כי ההתייחסות להתקשרות הייתה במבנה של ריטיינר  

שעות  100שעות חודשיות, לכדי  60 -והחישובים הפנימיים התבססו על הגדלת שעות העבודה מ

 חודשיות לצורך ביצוע המשימות שנוספו.

 

בוה יותר מהסבר שהתקבל עולה, כי היקף השעות החודשיות של ההתקשרות גדל בשיעור ג

 . 66% -מההיקף הכספי ועמד על כ

( לעיל, בהתייחסות מההיבט היקף השעות החודשיות, לא ניתן 7)3על פי הוראות סעיף 

 .50%-להגדיל את ההתקשרות ביותר מ

  . 

יש להקפיד על שמירת הכללים המחייבים בכל הקשור בהגדלת הסכמים קיימים 

ה ליקוי וחשיפה להפסדים כספיים ופגיעה והתקשרויות. ביצוע שלא על פי הכללים, מהוו

 בשוויוניות כלפי מציעים פוטנציאליים אחרים.   

 

 תגובת סגנית מנהלת המפעם 

 .מדובר בפרויקט ייחודי שנבנה בהתאם לתכנית עבודה הדורשת גמישות בביצוע 

  המיזם הלאומי המדובר הוא חדשני ופורץ דרך ומתוקצב במלואו על ידי משרד הפנים והמשרד

 לשוויון חברתי, לא הייתה חריגה מהתקציב והתכנית.

 .החלטות מתקבלות במסגרת ועדת ההיגוי 

 .לא יהיו עוד מיזמים דומים ולכן, מבחינתו לא היה טעם בקיום מכרז נוסף 

 50%-היקף ההוצאה לא גדל ביותר מ. 

 .בכל התהליך, ההתקשרות, חתימת החוזה והשינויים נעשו בליווי של היועץ המשפטי 

 

הביקורת סבורה, כי נדרש היה לבחון מראש את הצורך להארכת ההתקשרות והגדלת היקפה 

הכספי ולתעד את השיקולים, לקיים ולנמק את ההחלטה על הגדלת ההיקף הכספי ללא ביצוע 

 הליך מכרזי נוסף.

 

 ניהול ופיקוח –טולדנו רפאל  (2

 

רפאל, לביצוע ניהול ופיקוח בפרויקטים שונים בתחום של  המועצה התקשרה עם הספק טולדנו

 עבודת בינוי ופיתוח הנדסיים.

לדברי מהנדס המועצה, המדובר בספק שנבחר לפני מספר שנים, ככל הנראה, בהליך של נוהל 

הצעות מחיר ונערך עמו הסכם התקשרות.  במועד ההתקשרות עמו, המועצה לא הייתה חייבת 

שמדובר בעבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי בהליך מכרזי מכיוון 

( לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות(. מאותו מועד ועד 8)3אימון מיוחדים )על פי סעיף 

 היום, הספק נותן שירותים לאגף הנדסה.
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קבע נוהל לבחירת ספקים בעלי  5/2017 -ו  8/2016משרד הפנים בחוזרי מנכ"ל מספרים 

 .1/1/2018מחיות מיוחדים או יחסי אימון מיוחדים שנכנסו לתוקף החל מיום מו

 בנוהל נקבע, בין היתר, כי:

 

  ( לתוספת השנייה לצו המועצות תתבצע 8)3התקשרות בחוזה ללא מכרז לפי סעיף

 על פי נוהל זה.

  תמונה ועדת התקשרויות מבין עובדי הרשות שתכלול: מנכ"ל שיכהן כיו"ר או

 נציגו, גזבר או נציגו, יועץ משפטי ומנהל מחלקה רלוונטית. 

  ( לעיל, תיעשה על פי החלטת ועדת ההתקשרויות.8)3התקשרות בפטור לפי סעיף 

  ת (, תערוך ועדת ההתקשרויות פניה תחרותי8)3אם הוחלט להתקשר לפי סעיף

 שנים. 3-למספר מציעים מתוך רשימת המציעים שתעודכן אחת ל

 

לדברי מהנדס המועצה, מזה שנתיים עורך אגף הנדסה נוהל הצעות מחיר לבחירת מתכננים 

 ויועצים. 

לבקשת הביקורת, נמסרו לעיונה מסמכים בגין התקשרויות שונות עם הספק בשנים קודמות 

מחיר לביצוע ניהול ופיקוח על פרויקטים שביצע הספק (. בין היתר, נמסרו הצעות 2010-2015)

 עבור אגף הנדסה והסכמי התקשרות.

 

 . 2019פרוייקטי בניה בשנת  15-על פי נתוני אגף הנדסה, הספק ביצע עבודת ניהול ופיקוח ב

 . 2019לא נמצא תיעוד לאופן בחירת הספק לביצוע ניהול ופיקוח בפרויקטים שבוצעו בשנת 

 

לא בוצעה  2019קשרות עם הספק טולדנו לניהול ופיקוח על פרויקטים בשנת נמצא, כי ההת

 בהתאם להוראות הנוהל לעיל שנקבע על ידי משרד הפנים.

 נמצא, כי טרם הוקמה ועדת התקשרויות ומשכך, גם לא יושמו הוראות הנוהל לעיל.

 על המועצה ליישם בהקדם את הנוהל לעיל ולפעול על פיו.

 

 המועצהתגובת מהנדס 

שנים ואושרו לביצוע בשנת  4-5 -המדובר בהתקשרות בפרויקטים שרובם המשכיים שהחלו לפני כ

 , עוד בטרם הוחל נוהל משרד הפנים.2019

 

 ממטל מערכות וטכנולוגיה (3

 

כזוכה במכרז פומבי מספר  , בחרה בחברת ממטל30/12/2018ועדת המכרזים בישיבתה מיום 

, לאספקת והתקנת מערכות מולטימדיה ציוד נלווה ותשתיות 2018שנערך בסוף שנת  19/2018

 תקשורת.

הצעות מחיר שהוגשו, השקלול  3חברת ממטל קבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר מבין 

 (.35%איכות  -ו 65%חושב על פי: מחיר 

על המחירים הבסיסיים שנקבעו במכרז  38%בהצעתה, נתנה הנחה בשיעור של  חברת ממטל

 (.30%-יותר מהאומדן שהוערך ב 8%)שהם 

 

 , נחתם הסכם עם חברת ממטל.1/1/2019בתאריך 
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מ"מ מנהל מחלקת המחשוב מסר, כי הוא נוהג לדרוש מחברת ממטל הצעת מחיר לפני כל 

ן היתר, את מספרי הפריטים המופיעים במכרז. הזמנת ציוד/עבודה. הצעת המחיר כוללת, בי

הצעת המחיר נבדקת על ידי מ"מ מנהל מחלקת המחשוב בהשוואה לשיעור ההנחה ממחירי 

 הבסיס במכרז.

לדברי מ"מ מנהל המחשוב, פריטים אשר אינם מופיעים בפרטי המכרז, מתומחרים על ידי 

 חברת ממטל. 
 

, כי החשבונות כוללים  פריטים הנמצאים בבדיקה מדגמית של חשבונות חברת ממטל נמצא

 בפרטי הבסיס ולעיתים קרובות פריטים אשר אינם נמצאים בפרטי הבסיס במכרז. 

בהשוואה לשיעור ההנחה ממחירי  הפריטים המופיעים בפרטי הבסיס במכרזבבדיקת תמחור 

 לא נמצאו חריגים.הבסיס שנקבע במכרז, 
 

ת ממטל ישנם פריטים אשר אינם רשומים בפריטי כאמור לעיל, בחלק גדול של חשבונות חבר

הבסיס במכרז ולמעשה, מתומחרים על ידי חברת ממטל בלבד ולגביהם, לא מבוצע הליך 

 תחרותי לקביעת עלותם למועצה.

בהעדר הליך תחרותי לרכישת אותם פריטים נוספים שאינם רשומים בפריטי הבסיס, אין 

 בד הוא הזול והחסכוני ביותר. בטחון כי תמחור הפריטים על ידי הספק בל

הביקורת סבורה, כי במכרזים דומים הכוללים רשימה מפורטת של פריטים מומלץ לקבוע גם 

 את אופן התמחור של פריטים אשר אינם  כלולים ברשימה.

 

 מזאריב עבד אלסלאם  (4
 

, בין היתר, לביצוע תיקונים המועצה )אגף הנדסה( התקשרה עם הספק מזאריב עבד אלסלאם

 במתקני ספורט ואולמות ספורט. 

 לדברי מהנדס המועצה: 

  .הקבלן הועסק על ידי מחלקות שונות 

  אלפי  200 -פרויקטים בהיקף של כ 2-הועסק הקבלן ב 2019בשנת .₪ 

  לא ניתן להעריך את היקף ההתקשרות עם הקבלן ולכן, הקבלן נבחר בהליך של הצעות

 מחיר. 
 

מעיון בכרטסת של הקבלן המנוהלת בהנהלת החשבונות נמצא, כי בכל העבודות בהן הועסק 

עסקו באחזקת אולמות ספורט הקבלן ההתקשרות בוצעה על ידי אגף הנדסה. כל העבודות 

 . כלומר, המדובר באותו סוג עבודה.ומתקני ספורט

 

קודמות. לדוגמא,  לדעת הביקורת,  יש לבסס את היקף ההתקשרות על התקשרויות משנים

 הייתה כדלקמן: 2016-2018היקף ההתקשרות עם קבלן זה בשנים 

 הסכומים כוללים מע"מ.

היקף  שנים

 בש"ח

ממוצע היקף התקשרות 

 ₪.  180,449שנתי  

2015 212,102 

2016 207,031 

2017 179,887 

2018 122,779 
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לעיל מחייב הליך מכרזי הכולל,  ניתן להיווכח, כי היקף ההתקשרות הממוצע השנתי שחושב

 בין היתר, הפקדת אומדן ודיון בוועדת המכרזים.

  

הליכים של הצעות מחיר לביצוע  2נערכו  2019מסקירה של מסמכים שהתקבלו נמצא, כי בשנת 

 עבודות, כדלקמן:

 

  –אולמות"  2 -קבלנים לביצוע "ליטוש וצביעת פרקט ב 4-נערכה פניה ל .א

עובדי אגף הנדסה. נבחרה  3על ידי צוות שכלל  18/2/2019פתיחת ההצעות נערכה ביום 

 185,913מע"מ )₪ +  158,900הצעת הקבלן מזאריב שנתן את ההצעה הנמוכה בסך של 

 כולל מע"מ(.₪ 

 יודגש, כי ההיקף הכספי של עבודה זו בלבד מחייב ביצוע הליך מכרזי לבחירת הספק. 

 

מההליך הקודם, לקבלת הצעות מחיר לביצוע "תחזוקה  קבלנים 4לאותם נערכה פניה  .ב

 –באולמות ספורט במועצה" 

עובדי אגף הנדסה ונבחר  3על ידי צוות שכלל  17/3/2019פתיחת ההצעות נערכה ביום 

 ₪. 33,250הקבלן מזאריב שנתן את ההצעה הנמוכה בסך 

 

אולמות ספורט גבוה עולה, כי ההיקף הכספי של עבודות לעיל הקשורות לתחזוקת 

 יותר מהסכום המחייב ביצוע של הליך מכרזי לבחירת הספק.

   

 תגובת מהנדס המועצה

  לא ניתן לדייק בהיקף הכספי בביצוע עבודות אחזקה וקורה שקיימות סטיות בהיקף הסופי

 של העבודה.

  על פי הוראות החוק, ניתן להגדיל במהלך הביצוע את ההיקף הכספי בסעיפי המכרז עד

 .25%שיעור של 

 

כאמור לעיל, יש להעריך את היקף העבודה ולקבוע על בסיס ההערכה את הליך בחירת 

 הספק המתחייב.

  

 עבודות גינון –נטע  (5

 

לביצוע עבודות אחזקת גינון במוסדות החינוך ובאתרים נוספים  12/2016במכרז זוטא מספר 

 קבלנים.  4-נערכה פניה ל במתחם המערבי של המועצה,

, בחרה בהצעתו של הקבלן נטע עבודות גינון שהגיש 25/12/2016ועדת המכרזים בישיבתה מיום 

 לשנה + מע"מ(. ₪ אלפי  175 -לחודש + מע"מ )כ₪  14,600את ההצעה הזולה ביותר בסך של 

 12, עם אופציה להארכה של 1/1/17-31/12/18הסכם התקשרות עם הקבלן נחתם לתקופה 

 .31/12/2019כי ההסכם הוארך עד ליום  חודשים נוספים. נמצא,

 חודשים.  24נמצא, כי לאחרונה נערך מכרז חדש שבו זכה הקבלן לתקופה נוספת של 

 

 5-לאחזקת גינון אורגני במתחם בית המועצה נערכה פניה ל 6/2019במכרז זוטא מספר 

 ע"מ(.בשנה + מ₪ אלפי  100-לחודש + מע"מ )כ₪  8,500קבלנים. האומדן למכרז עמד על 

, נבחרה כזוכה במכרז. הסכם 19%הצעת הקבלן נטע עבודות גינון שעמדה על שיעור הנחה של 

חודשים  12-, עם אפשרות להארכה ב1/5/19-30/4/2020התקשרות עם הקבלן נחתם לתקופה 

 נוספים.
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נמצא, כי אגף הנדסה פונה באופן קבוע בבקשה להצעות מחיר לאותם ספקים ובמהלך השנים 

 ת, אותם הקבלנים זוכים.האחרונו

במטרה לעודד קבלנים נוספים הנמצאים ברשימת הספקים וליצור אפשרות לתחרות 

ושוויוניות, יש להקפיד ולשתף, לאורך זמן, במכרזי זוטא את כל הספקים הנמצאים ברשימת 

 הספקים.

    

נם לדברי מהנדס המועצה, לעיתים מבצע הקבלן פרויקטים נקודתיים בתחום הגינון שאי

 קשורים לעיקר עבודתו באחזקת הגינון במתחם המערבי ובבית המועצה.  

מנתוני הזמנות העבודה שהונפקו לקבלן נמצא, כי היקף הפרויקטים שאינם קשורים לאחזקה 

 ₪. אלפי  60 -עמד על כ 2019השוטפת בשנת 

 ן.לא נמצא תיעוד להצעות מחיר שנבחנו לבחירת הספק לביצוע עבודות מזדמנות בגינו

 

לדברי מנהל חזות וגינון מאגף הנדסה, בחלק מהמקרים התמחור הוא בהתאם להצעת הקבלן 

 במכרז ובחלק מהמקרים, התמחור נעשה לפי מחירון דקל. 

מנהל חזות וגינון מסר, כי מבחינה מקצועית הוא מעדיף להעסיק את הקבלן המתחזק בפועל 

 את הגינון.

 

וע עבודות גינון מזדמנות כגון לעיל, הוצאות בהעדר הליך תחרותי בבחירת הספק לביצ

 המועצה עלולות לגדול.

במטרה ליצור שוויוניות בפני הקבלנים, יעילות וחסכון בהוצאות המועצה, מומלץ לבצע הליך 

 תחרותי )מכרז או הצעות מחיר בהתאם להיקף העבודות(, לביצוע עבודות גינון מזדמנות. 

 

  smart water –סמארט וואטר  (6

 

מעיון בחשבונות הספק עולה, כי הספק מועסק על ידי המועצה בשטיפה של מכלי פסולת 

 המפוזרים במועצה.

נמצא, כי לבחירת הספק בוצע הליך של הצעות מחיר ולא בוצע הליך מכרז זוטא למרות שהיקף 

 הכספי של ההתקשרות עם הספק חייב זאת.

נשלחה בקשה לקבלת הצעות מחיר  2019מבדיקת הביקורת עולה, כי במהלך חודש אוגוסט 

 הצעות מחיר של ספקים. 3לשטיפת מכלי אשפה. נמצאו 

 נבחר הספק שהציע את ההצעה הזולה. 

 

 בשל היקף הכספי של ההתקשרות, יש לערוך מכרז זוטא לבחירת הספק.

 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס

 מקבל את הערת והמלצת הביקורת לביצוע עתידי.

 

 נ.ע התופרת ריהוט בע"מ (7

 

מנהל מחלקת הרכש מסר, כי המדובר בספק המבצע עבודות / מספק ריהוט בהיקפים משתנים 

שאינם בכלל עבודה אחת. במידת הצורך ובהתאם להיקף העבודה, מבוצע הליך של הצעות 

 מחיר. 
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נמצא, כי מסך היקפי ההתקשרות עם  2019מעיון בכרטיס הנהלת חשבונות של הספק לשנת 

 ₪ אלפי  110-עבודה אחת גדולה בהיקף של כ ישנה 2019הספק בשנת 

אשר אינה מחייבת הליך של מכרז )בגין רכישה של ריהוט לאגף הנדסה וחברת יובלי העמק 

 שעברו למשכנם החדש(. 

מרבית החשבונות האחרים היו הזמנות של בתי ספר שבוצעו על ידי בתי הספר הנמצאים 

 בניהול עצמי.

 

ספקים לקבלת הצעות לריהוט  4-ך של הצעות מחיר בפניה לנמצא, כי מנהל מחלקת הרכש הלי

לאגף הנדסה וחברת יובלי העמק, נערכה טבלת השוואה ונבחר הספק נ.ע התופרת שהציע את 

 המחיר הנמוך ביותר.

 חשבון הקבלן נבדק בהשוואה להצעת המחיר שנבחרה ונמצא מתאים.

 הליך שבוצע נמצא תקין. 

   

 מוסך מזרע א.ע בע"מ (8

 

 בוצע מכרז לבחירת הספק.לא 

לדברי גזבר המועצה, בימים אלו מקדמים ביצוע מכרז לבחירת מוסכי שרות לרכב המועצה 

 וכבר הועברה ליועץ המשפטי, טיוטת מכרז לבדיקה והתאמה.

 הביקורת קבלה לעיונה את טיוטת המכרז שנשלחה לעיון היועץ המשפטי.

 

המכרז הפומבי לבחירת מוסך שרות לרכבי המועצה  מסר, כי 9/3/2020גזבר המועצה בתגובתו מיום 

 כבר מוכן ויפורסם בימים הקרובים.

 

 ויה בע"מ-אינ (9

 

 ויה בע"מ, נוסדה על ידי דר' גדי ביאליק.-חברת אינ 

דר' גדי ביאליק נבחר על בסיס הצעת מחיר שנתנה לבקשת מנהלת אגף החינוך בתאריך 

החינוך במועצה במסע חקר לפיתוח תוצרי יישומי של אגף -, לביצוע ליווי אקדמי2/1/2018

 חזון של מנהיגות אותנטית.

הצעת דר' גדי ביאליק כללה נספח שפירט את עלות שכרו ואת תנאי התשלום. עלות השכר 

₪  72,900לשעה שהם /₪  300שעות ייעוץ בתעריף של  ₪243 +  123,000שנקבעה עמדה על 

 + מע"מ.  

 ימתו, נחשבה כחוזה. הצעת המחיר של דר' גדי ביאליק בחת

הנספח להצעת המחיר שכלל את תנאי שכרו, נחתם בשם המועצה על ידי גזבר המועצה 

 ומנהלת אגף החינוך. 

 45,787נמצא, כי החוזה הנ"ל הוגדל )בגין ביצוע מפגשי צוותים מאגף החינוך( בסכום של 

 מהיקף החוזה. 23%+ מע"מ המהווים שיעור של 

 

ם עם הספק דר' גדי ביאליק חתום מורשה חתימה יחיד שהוא נמצא, כי על נספח התשלו

גזבר המועצה. מנהלת אגף החינוך החתומה אף היא על הנספח, אינה מורשית חתימה 

 מטעם המועצה.

 

 חתימת מורשה יחיד על הסכם המהווה, בין היתר, התחייבות של המועצה מהווה ליקוי.  

 יש לפעול על פי הרשאות החתימה בלבד.
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  ויה שהצעתה נבחרה במכרז פומבי מספר -, נחתם הסכם עם חברת אינ25/12/2018בתאריך

לקבלת שירותי הנחייה לבניית תכנית חינוכית ארוכת טווח למערכת החינוך  24/2018

 . 31/8/2019במועצה, לתקופה עד 

 מע"מ.₪ +  475,000ויה נקבע לסכום של -שכר טרחת חברת אינ

 דרש.נמצא, כי התשלום בוצע כנ
 

ויה עד לתאריך -נחתם הסכם הארכה להסכם לעיל עם חברת אינ 2/10/2019בתאריך 

 לתקופת ההסכם ולשכר הטרחה. 25% -תוספת של כ 15/11/2019

 מע"מ.₪ +  118,750סך התוספת שנקבעה עמדה על  

 נמצא, כי התשלום בוצע כנדרש.
 
  וי והטמעת תכנית חינוכית , פרסמה המועצה מכרז פומבי לבחירת ספק לליו2019בסוף שנת

 ויה נבחרה כזוכה. -הצעות וחברת אינ 2ארוכת טווח. במכרז הוגשה 

ויה לתקופה של שנה עד -, נחתם הסכם התקשרות עם חברת אינ1/1/2020בתאריך 

 עם אופציה למועצה להאריך את ההסכם לתקופה של שנתיים נוספות. 31/12/2020
 

 אל איסוף ומיחזור בע"מ-טל (10
 

 (. PETלפינוי של מתקני מחזור )קרטון, נייר,  8/2014חברת טל אל זכתה במכרז פומבי מספר 

 1/2/2015-31/1/2018אל בחוזה לתקופה -, התקשרה המועצה עם חברת טל2/5/2015בתאריך 

לפינוי  מתקני הפסולת הייעודית למחזור. חוזה ההתקשרות, מאפשר למועצה להאריך את 

 שנה כל אחת. 1ספות בנות תקופות נו 2 -החוזה ל
 

באותם  31/1/20שנים נוספות עד ליום  2-נמצא, כי המועצה האריכה את תקופת ההתקשרות ל

 תנאים של ההסכם המקורי.

בהתאם לחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי, בשל מורכבות המכרז ופרטיו הרבים ועל מנת 

לחודש נוסף עד לתאריך לאפשר למועצה להתארגן בהתאם, הוארכה תקופת ההתקשרות 

28/2/2020. 
 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס 

 אגף איכו"ס עורך מעקב שוטף אחר תקפות הסכמים. 

אולם, הנושא מעוכב על  2019במקרה הנ"ל, המועצה הייתה מוכנה לעריכת מכרז בחודש אוקטובר 

, שהיא ממנת את פינוי הפסולת הייעודית למחזור, וללא הסכמה של חברת תמי"ר ידי חברת תמי"ר

   אין המועצה יכולה לצאת למכרז.

 

למרות תגובת מנהל איכו"ס, סבורה הביקורת, כי ניתן היה לצפות את הזמן הנדרש לקבלת 

אישור של חברת תמיר ולהיערך זמן מספיק מראש על מנת לא להזדקק להארכה מיוחדת 

 פת לצורך התארגנות כמאמר הפתגם: "סוף מעשה במחשבה תחילה".נוס

 

 

 איילון חברה לביטוח בע"מ (11

 

. העלות 29/2019נמצא, כי חברת איילון זכתה במכרז שבוצע על ידי חברת משכ"ל שמספרו תל/

 לתלמיד.  ₪  49שנקבעה עמדה על 
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תאונות אישיות,  בביטוח 0-18המועצה השתמשה בתוצאות המכרז לעיל וביטחה ילדים מגיל 

 באמצעות חברת איילון.

 לילד.₪  49העלות ששלומה עמדה על 

 אין הערות.

 

 א.ט.ק שיווק והפצה בע"מ (12

 

המדובר בהתקשרות של מחלקת התרבות במועצה עם חברת א.ט.ק, לרכישת הופעה של הזמר 

 . 14/9/2019שלמה ארצי בתאריך 

שקבע, בין היתר, את  18/7/2019מתאריך  נמצא הסכם התקשרות חתום עם חברת א.ט.ק

 התמורה לספק.

 .לא נמצאו חריגיםמבדיקת חשבון הספק ששולם בהשוואה לתנאי החוזה, 

 

 לדברי מנהלת מחלקת התרבות, מדובר בספק יחידי להזמנת מופע של הזמר.

 

( בתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות, קיים פטור ממכרז לביצוע 5)3בהתאם לסעיף 

 עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית. 

( לתוספת השנייה 5)3הופעת זמר נחשבת לכל הדעות עבודה אמנותית ועל כן, בהתאם לסעיף 

 לצו המועצות האזוריות פטורה ממכרז.

 אין הערות.

 

 וש שמירההחברה לפיתוח משאבי אנ (13

 

( בע"מ הנמצאת בבעלות החברה למשק 1995החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי )

וכלכלה של מרכז השלטון המקומי )להלן "החברה לפיתוח"(, מספקת למועצה שירותי שמירה 

 ואבטחה במוסדות חינוך ואירועים שונים.  

ת הזכייניות במכרז שנערך על ( בע"מ, שהיא אח1997השרות ניתן באמצעות חברת ניב בטחון )

 .  9/7/2019ואושר על ידי משרד הפנים בתאריך  2019/22ידי משכ"ל מספר ש/

 

בהשתתפות מנכ"ל המועצה והגזבר  28/5/2019מעיון בפרוטוקול ישיבת ועדת השלושה מיום 

נמצא, כי הוחלט לעשות שימוש במכרז הנ"ל שערכה חברת משכ"ל לצורך ניהול ופיקוח 

עם זכיין/זכיינים במכרז. עוד הוחלט להתקשר עם החברה לפיתוח שבבעלות  להתקשרות

 משכ"ל לביצוע ההליך וההתקשרות.

 

 נימוקי ועדת השלושה היו: 

 

  למועצה ניסיון טוב מאוד בהתקשרויות עם משכ"ל 

  .לחברת משכ"ל ידע ומיומנות רבה במכרז לשירותי אבטחה ושמירה 

  משכ"ל תטיב לדאוג ולשמור על אינטרסים של הרשות בשל העובדה שהיא חברה בבעלות

 כלל הרשויות המקומיות. 

  שכר טרחת החברה הוא סביר ואושר על ידי משרד הפנים. )שכר טרחת החברה נקבע

משכר ברוטו של הקבלן הזוכה שאושר על ידי משרד הפנים בתאריך  2.5%לשיעור של 

9/7/2019.) 
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בסיכום נוהל הצעות מחיר שבוצע על ידי החברה לפיתוח ונשלח לועדת השלושה בתאריך מעיון 

 הצעות מחיר.  8עולה, כי התקבלו  7/8/2019

נתוני ההצעות, טבלת השוואה והמלצת החברה לפיתוח, הוגשו לאישור ועדת השלושה. ועדת 

מ שנתה את הצעת ( בע"1977, בחרה בחברת ניב בטחון )11/8/2019השלושה בישיבתה  מיום 

 המחיר הנמוכה ביותר למתן שירותי שמירה ואבטחה למוסדות חינוך ואירועים למועצה.

 

 , חתמה המועצה הסכם התקשרות עם החברה לפיתוח.12/8/2019בתאריך 

במכרז נקבעו, בין היתר, השירותים שיינתנו, ביצוע ביקורת, בדיקת חשבונות, תיאום עם 

מחשבונות ברוטו של חברת  2.5%לחברה לפיתוח )עומד על המשטרה, שיעור שכ"ט שישולם 

 ניב בטחון( ועוד.

 

בבדיקת מדגם חשבונות שהוגשו על ידי החברה לפיתוח נמצא, כי שכר הטרחה חושב כנדרש. 

 אין הערות.

בבדיקת מדגם חשבונות בנוגע לתעריפי חברת ניב בטחון בגין מאבטחים במוסדות חינוך 

  לא נמצאו חריגים.בהסכם,  בהשוואה לתעריפים שנקבעו

 

בבדיקה מדגמית של חשבונות בגין אבטחה באירועי תרבות הנערכים בדרך כלל אחר הצהריים 

נמצא, כי המועצה משלמת בגין העסקת מאבטח / סדרן על פי תעריף של שעה נוספת בשיעור 

 החל מהשעה הראשונה. 150%של 

סיק באירועים אלו את המאבטחים קב"ט מוסדות חינוך הסביר, כי המועצה מעדיפה להע

המועסקים במהלך היום במוסדות החינוך מהסיבה שהם מוכרים למועצה, ידועה רמת 

הכשרתם והרצון לאפשר להם להשתכר מעל רמת משכורת היסוד. על כן, השעות שבהם 

. )תעריף שעה 150%המאבטחים מועסקים באירועי התרבות הנ"ל הן שעות נוספות בשיעור של 

 ₪(.  61.84עומד על  150%ותעריף שעה נוספת ₪  53.77למאבטח עומד על רגילה 

 קב"ט מוסדות חינוך מסר, כי הנושא נדון וסוכם בישיבה עם מנכ"ל המועצה.

 

 סעיפים:  3-הביקורת מציינת, כי נוהג זה מגדיל את הוצאות המועצה ב

 

  .בתעריף שעתי גבוה יותר 

  .בהגדלת סך המע"מ 

  למשכ"ל.בהגדלת העמלה 

 

 הביקורת לא מצאה סיכום כתוב או פרוטוקול ישיבה בנושא זה.

במטרה לצמצם את הוצאות המועצה ולהגדלת היעילות, על מקבלי החלטות במועצה, בבואם 

 לבצע פעילות כלשהיא,  להקפיד על התנהלות חסכונית ככל שניתן.

 יש להביא נושא זה והמלצת הקב"ט לדיון והחלטה בהנהלת המועצה. 

 עד לקבלת ההחלטה, מומלץ לחדול מנוהג זה המגדיל את הוצאות המועצה.
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 פלגי מים בע"מ (14

 

חברת פלגי מים, מספקת שירותי אחזקת מט"שים ושירותי כ"א מקצועי לאגף הנדסה במועצה 

 מזה זמן רב.

 לא נמצא תיעוד כלשהוא לביצוע מכרז או הליך בחירה אחר, בחברת פלגי מים.

 המדובר בליקוי. 

 

 15/9/2008נמצא. הסכם למתן שירותים שנחתם בין המועצה לחברת פלגי מים מתאריך 

 . 2009שתוקפו פג בחודש אוגוסט 

נספח א' להסכם הנ"ל קבע את התמורה בגין כ"א המקצועי המסופקים על ידי פלגי מים. נמצא 

בדים מקצועיים שמספקת חברת עו 3, הכולל תמורה בגין 1/5/2015עדכון של נספח א' מתאריך 

 פלגי מים. 

 לא נמצא תיעוד למסמך עדכון נוסף. 

 

נמצא, כי תעריפי החיוב בגין שירותי כ"א בחשבונות החברה כיום גבוהים מהתעריפים 

 .1/5/2015שנקבעו בנספח המעודכן לתאריך 

 כאמור, לא נמצא תיעוד מעודכן לגובה החיוב בגין שירותי כ"א מקצועי. 

 

 מהנדס המועצהתגובת 

 החלטה על התקשרות למתן שירותי כ"א התקבלה בהנהלת המועצה ולא באגף הנדסה.

  

 

לדברי מהנדס המועצה, שירותי חברת פלגי מים כוללים מספר מרכיבים. בחלק מהם מבוצע 

 נוהל הצעות מחיר וחלק מהם נובעים מאחזקת המט"שים ושירותי כ"א מקצועי.

 

 

 

בגין אחזקת מט"שים ושירותי  2019הביקורת בדקה את היקף חשבונות של פלגי מים בשנת 

 , להלן פירוט:8/12/2019כ"א נכון ליום 

 

 היקף כספי בש"ח  סעיף

 2019לשנת 

 1,345,826 אחזקת מט"שים

 585,994 שירותי כ"א מקצועי

 718,722 אחרים

  

מט"שים ושירותי כ"א מקצועי מחייב הליך ניתן להיווכח, כי ההיקף הכספי בגין אחזקת 

  מכרזי.  

בשל היקף ההתקשרות המהותי, על המועצה לערוך מכרז פומבי לביצוע השירותים 

 המסופקים ועלותם. 

 

מהנדס המועצה דיווח, כי בכוונת המועצה לצאת במכרז לגיוס כ"א מקצועי באגף הנדסה 

 במקום שירותי כ"א המסופק על ידי פלגי מים.
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 תגובת מהנדס המועצה

 .החלטה על התקשרות למתן שירותי כ"א התקבלה בהנהלת המועצה ולא באגף הנדסה 

  ,חברת פלגי מים מפעילה את המט"שים כחלק מהסכמים בין הרשויות התורמות למט"ש ועלות האחזקה

 מתחלקת על פי שיעור תרומת השפכים למט"ש.

 

מים להפעלת המט"ש משותפת למספר הביקורת סבורה, כי למרות שהתקשרות על פלגי 

 רשויות, עדיין יש לדרוש הליך בחירת ספק המחויב על פי הוראת החוק.
 

 שתיווי אחמד (15

 

 המועצה מתקשרת עם הספק לביצוע עבודות בתחום: עפר, פיתוח ותשתיות. 

נמצא, כי הקבלן הגיש חשבונות  29/12/2019מסקירת כרטסת הנהלת חשבונות של הספק מיום 

בגין מספר פרויקטים בתחומים הנ"ל כגון: שדרוג כבישים, עבודות ותיקונים בבתי ספר שונים, 

 שיקום כבישים בתל עדשים, הסדרת תנועה בעוקף עדי ועוד. 

זכיינים  2בחרה את הספק כאחד מתוך  8/1/2017נמצא, כי ועדת המכרזים בישיבתה מיום 

לעבודות תשתית, אחזקה, שיקום,  15/2016העצות שהוגשו במכרז מסגרת פומבי מספר  9מבין 

 סלילת כבישים, מדרכות ופיתוח.  

הנחה ממחירון עבודות  19%הצעת הזוכים המכרז הנ"ל הייתה הזולה ביותר שעמדה על 

 שבמכרז.   

כם עם הקבלן שתיווי לתקופה של שנה אחת ממתן צו התחלת נחתם הס 8/1/2017בתאריך 

 מחזורים. 4עבודה עם אפשרות להארכה של שנה אחת עד 

 לדברי מהנדס המועצה, הקבלן משמש כקבלן הבית לביצוע העבודות שצוינו במכרז. 

 .31/12/2019נכון למועד הדוח, הוארכה תקופת ההתקשרות עד לתאריך 

 

 יתביטוח חקלאי אגודה שיתופ (16
 

לבחירת חברת הביטוח לביטוחי  10/2015חברת ביטוח חקלאי נבחרה במכרז פומבי מספר 

 המועצה )רכוש, צד שלישי, חבויות, אחריות מקצועית וכו'(.

, 27/8/2015הצעות שנפסלו על ידי ועדת המכרזים בישיבתה מיום  3נמצא, כי במכרז התקבלו 

המציעים. הנושא הובא לדיון במליאת  בשל שינויים והסתייגויות מתנאי המכרז שהגישו

)ח( לתוספת השניה לצו 22. המועצה בהתאם לסעיף 6/9/2015המועצה בישיבתה מיום 

 המועצות האזוריות, אישרה לנהל מו"מ עם המציעים לבחירת הזוכה. 

 לאחר ניהול המו"מ, נערכה טבלת השוואה ונבחרה ההצעה הזולה של חברת ביטוח חקלאי. 

 3-ואפשרות להארכת ההתקשרות ל 1/9/15-31/8/16 -קופת הביטוח תהיה מבמכרז נקבע שת

 .31/8/2019שנים נוספות קרי, עד לתאריך 

 

מסקירת תכתובות דוא"ל נמצא, כי המועצה המשיכה את ההתקשרות עם חברת ביטוח חקלאי 

 3-וזאת בניגוד לתנאי המכרז שבו נקבע שניתן להתקשר ל 31/8/2020לשנה נוספת עד לתאריך 

 .31/8/2019שנים נוספות עד ליום 

נמצא, כי לאחר חידוש הביטוח נעשתה פניה ליועץ המשפטי לקבלת אישור לכך ואכן היועץ 

 המשפטי אישר זאת בשל העובדה שכבר נעשתה פניה להארכת הביטוח לשנה נוספת.

 

 עולה מכך, לא נערך מעקב אחר תקופת ההתקשרות.
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ככלל, מומלץ לנהל מעקב אחר תקפות הביטוחים ואחר תקופת התקשרות עם ספקים 

 בהשוואה לתקופות שנקבעו בתנאי המכרז שנערך לבחירתם. 

 יש לערוך נוהל אשר יסדיר את אופן המעקב שיערך.

 

מנכ"ל המועצה בתגובתה מסרה, כי נערכה פניה לאנשי המערכת בבקשה ליצירת מעקב ממוחשב אחר 

 התקשרות בחוזים.תקופות 

 

נמצא, כי הפרמיות השנתיות ששולמו לחברת ביטוח חקלאי מתחילת ההתקשרות ועד לתקופה 

 -גבוהה בשיעור של כ 1/10/19-30/9/20האחרונה עלו. נמצא, כי הפרמיה לתקופה האחרונה 

 ₪(.אלפי  106 -)בסכום של כ 12.5%

דשים, רכוש נוסף, עובדים וכו' ולכן גזבר המועצה בתגובתו מסר, כי מידי שנה נוספים מבנים ח

 הפרמיה השנתית עולה. 

מעיון בטבלת מעקב אחר הפרמיות ששולמו לחברת הביטוח שהציג גזבר המועצה עולה, כי היו 

 תוספות בסעיפים: אחריות מקצועית, צד שלישי, אחריות מקצועית, אש וחבות מעבידים.

 

 מרכז שרות אמין דיזל בע"מ (17

 

 לבחירת הספק.לא בוצע מכרז 

 

לדברי גזבר המועצה, בימים אלו מקדמים ביצוע מכרז לבחירת מוסכי שרות לרכב המועצה 

 וכבר הועברה ליועץ המשפטי, טיוטת מכרז לבדיקה והתאמה.

 הביקורת קבלה לעיונה את טיוטת המכרז שנשלחה לעיון היועץ המשפטי.

 רז. יצא המכ 2020גזבר המועצה דיווח, כי במהלך חודש אפריל 

 

מסר, כי המכרז הפומבי לבחירת מוסך שרות לרכבי המועצה  9/3/2020גזבר המועצה בתגובתו מיום 

 כבר מוכן ויפורסם בימים הקרובים.
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 נספח א

 ף"תש בשבט א"כ

 2020 פברואר  16

 ,המועצה מבקר-יהודה אלי  :לכבוד

 

 "מכרז המחייבת בהתקשרות ספקים בחירת נאותות" בנושא הביקורת בדיקת ח"דו :הנדון

 

 :תגובתי להלן ,בעיון ח"הדו את קראתי

 בנושא לטיפול משרה חצי בהיקף לעובד ייעודית משרה אושרה , 2020 לשנת העבודה בתכנית .1

,המכרזים  .ביצועו על ובקרה הנוהל הטמעת לרבות 

.הנוכחית העבודה שנת במהלך לפועל יצא זו משרה איוש  האדם גיוס עם כי מאמינה אני 

,למשרה המתאים  היקפן אשר ההתקשרויות מרבית את ומהירות קלות ביתר להסדיר נוכל 

 .מכרזי הליך לכדי הגיע הכספי

,במכרז תהחייב ההתקשרות הליך את המסביר נוהל ב"מצ  בימים לתוקף ייכנס זה נוהל 

 .ממש אלה

,החדשה המשרה איוש עם  .בארגון קלות ביתר הנוהל יוטמע 

 :הבאים הדברים את העלתה )ספקים 17 ( התקשרויות של מדגמית בדיקה בחינת בדבר הערות .2

 ספק עם בהתקשרות כספי היקף להגדלת התייחסות. 

 פריטים לגבי גם נמשכה עמו ההתקשרות אך מסוימים פריטים בגין מכרז שעבר ספק 

 .הראשוני בחוזה נכללו שלא אחרים

 זוטא במכרזי, ,ספקים למספר וחוזרת קבועה פניה יש כי נראה   .תחלופה ללא 

 ההתקשרות תקופת תום עם ולא אקראי במועד למכרזים יציאה. 

 מכרזי הליך מחייב עבורם שהתשלום ספקים. 

 

,אלה כל ,הנוהל הטמעת עם פתרון לכדי יגיעו  ,שיתממש  ,כאמור   לביצוע ייעודי אדם גיוס לאחר 

 .זה תפקיד

,מכרזים של רב למספר לצאת המועצה על כי עולה ח"מהדו  .מתאימה משאבים הקצאת המחייב דבר 

 :והסדרה טיפול הליך החל בהם נושאים שלושה להלן

.מהמנהלים אחד לכל אישי באופן 8.12.2019 ב שיצא מכתב ב"מצ - גינון נטע  הנחייה במכתב 

,שוויוני באופן תעשה הספקים בספר הרשומים לספקים פניה כי מפורשת  שווה הזדמנות שיקנה 

 .בספר שרשום מי לכל

 .למכרז ליציאה מתקדם בתהליך אנו זה בנושא - מוסכים

 על מועד מבעוד מידע תאפשרנה אשר מסודרות הזמנות לביצוע הנחיה לתת כדי זומנה - EPR חברת

 .ההתקשרות סיום

 

 כהבבר

 ל"מנכ, זונשיין רינת
 

 :העתק
 המועצה ראש-בצר אייל
 גזבר-וייץ שגיא
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 יזרעאל עמק האזורית המועצה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנושא הביקורת בדיקת

 
  עמידה בתקנות הגנת הפרטיות

 
 אבטחת מידעו
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 לכבוד 
 אייל בצר, מר 

 ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל.
 
 

 דוח הביקורת הפנימית :הנדון
 ואבטחת המידע עמידה בתקנות הגנת הפרטיות

 לעיל. את דוח ביקורת בנושא  ךמתכבד להגיש לעיונ יאנ
הביקורת בחנה את מידת העמידה של המועצה בכללי אבטחת מידע, בדגש לתקנות אבטחת מידע 

לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז  16)כנדרש בתקנה . 2018שנכנסו לתוקף במאי 
(2017.) 

 .התקבלו שולבו בפרקי הדוחמנהלי המאגרים, התגובות ש להתייחסותטיוטת הדוח הועברה 
רת עולה, כי המועצה אינה עומדת ברוב תקנות הגנת הפרטיות ואינה עומדת בכללי מממצאי הביקו

  אבטחת מידע מקובלים וכתוצאה מכך מאגרי המידע הרגישים שלה אינם מאובטחים כנדרש.
, חסרים המתאימהבין היתר נמצא, כי לממונה אבטחת המידע )במועד הביקורת( אין את ההכשרה 

אגרים רגישים שלא נרשמו אצל רשם המאגרים, לא בוצע מיון כנדרש נהלי עבודה בתחום, נמצאו מ
בקבלת עובדים שעובדים עם נתונים רגישים ולא הועברה הדרכה לעובדים אלה, נמצאו פערים 

 באבטחה הלוגית והפיזית של מאגרים המידע ולא מבוצע ניטור של מאגרי המידע. 
 בהסכמים עם מחזיקי מאגר במיקור חוץ. בנוסף נמצא, כי תהליכי אבטחת המידע אינם מוטמעים

 
הביקורת ממליצה לפעול בהקדם להטמעת המלצות דוח הביקורת, כאשר תינתן עדיפות לביצוע 

 הפעולות הבאות:
 

 .מינוי ממונה אבטחת מידע עם ההכשרה המתאימה או הכשרתו 

 .להוציא הנחיות ברורות בנושא אבטחת מידע לעובדי המועצה 

  מידע בניהול הרשאות וסיסמאות.הטמעת כללי אבטחת 

 .השלמת פערים באבטחה הפיזית של המחשבים/שרתים של המועצה 

 .הדרכת עובדים להם יש גישה למאגרי מידע רגישים 

 .לחייב את מחזיקי המידע במיקור חוץ לפעול על פי כללי אבטחת מידע ולעגן בהסכם כתוב 

 .לאסור שמירת נתונים באמצעי אחסון לא מאובטחים 

 להטמעת יתר המלצות הדוח. – 2020-2021ן תכנית עבודה לשנים להכי 

 
 להסדרת אבטחת המידע ויישום תקנות הגנת הפרטיות במועצה.  Iיצוין, כי דוח זה מהווה שלב 

השלב הבא, הוא יישום המלצות הביקורת על בסיס תקנות הגנת הפרקטיות שיבוצע מיידית בליווי 
 של מומחה בתחום.

   
 מתבססת על מדגם, ולפיכך אין הכרח כי תחשוף כל ליקוי, אם קיים. עבודת הביקורת

 על הסיוע ושיתוף הפעולה. המוד יאנ
 
 

 בכבוד רב,
 אלי יהודה

 מבקר המועצה
 

 חברי ועדת הביקורת המועצתית. העתקים:
 רינת זונשיין, מנכ"לית.

גזבר המועצה. וויץ,   שגיא 
 נועם כהן, ממונה אבטחת מידע

 
 

  שני כ' באדר, תש"פ יום

 2020, במרץ  16
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 תמצית ממצאים, תגובות והמלצות .א

 

 

סעיף 

 בדוח

 פירוט מהות

לסקירה שנתית של מאגרי מידע לצורך איתור מאגרים  (,וממילא לא בוצע)לא נקבע נוהל  ממצא 1ג.

המנוהלים בשרתי המועצה ו/או בענן או במערכות מידע חיצוניות וטרם נרשמו למרות 

 שהם עומדים בהגדרות המחייבות רישום.

וממונה אבטחת המידע לאיתור  להנהיג רוטינה לסקירת מאגרי מידע על ידי המנמ"ר המלצה

מאגרים חדשים הכוללים מידע רגיש ונדרשים ברישום ויישום הנחיות הגנת הפרטיות, 

 ולפעול לרישומם.

כתוצאה  .הכשרה מקצועיתללממונה אבטחת המידע אין ידע וניסיון בתחום והוא נדרש  ממצא 3ג.

 באופן חלקי בלבד. 3 מכך, המועצה עומדת בתקנה

לחילופין למנות ממונה אבטחת מידע  ע כנדרש אולהכשיר את ממונה אבטחת המידיש  המלצה

 בעל ידע מקצועי בתחום.

 כתב המינוי אינו מציין למי כפוף ממונה אבטחת המידע בהקשר למינויו זה. ממצא 3ג.

לגורם בכיר בארגון )לכל  –יש להגדיר את הכפיפות הארגונית של ממונה אבטחת המידע  המלצה

 הפחות למנכ"ל(.

 לא נמצאו כלל נהלי אבטחת מידע כתובים כנדרש. ,3המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 4ג.

כי הוא יבחן אחת לשנה  ,יש לגבש נוהל אבטחת מידע כתוב ומקיף על פי התקנות ולוודא המלצה 

 ויעודכן בהתאם לשינויים ו/או דרישות חדשות.

הנדרשות על פי ה אבטחההנחיות  :אבטחת מידע המתווה אתלא גובש מסמך מדיניות  ממצא 4ג.

הגדרת אבטחת המידע, ההנחיות לעובדים בדבר דרישות לאבטחת מידע, הדרישה לקיום 

 הדרכות לעובדים בנושא ותיעוד שלהן וכיוצ"ב.

 יש לערוך מסמך מדיניות אבטחת מידע למועצה. המלצה

בנושא אבטחת מידע אשר נותן   ISO 270001מצה והטמיעה את תקן יהמועצה לא א ממצא 4ג.

 מענה לחלק גדול מדרישות התקנות.

בנושא אבטחת המידע כתקן מוביל לקביעת  ISO270001לבחון אימוץ והטמעת תקן  המלצה

 מדיניות בנושא.

 .מאגרים שאינם רשומים במסגרת מאגרי המידע שמופו ונרשמו על ידי המועצה נמצאו ממצא 5ג.

קבצי אקסל חיצוניים המנוהלים במחלקת , פניות למוקד ומוקד ביטחון ניהול)כגון: 

 (.קבצי מידע ואקסל בנושא סייעות, הנוער

רישום להמאגרים הקיימים במועצה ומשמשים אותה ולפעול של מיפוי ויש לבצע ריענון  המלצה

 מאגרים שטרם נרשמו.

את כל המידע הנדרש על פי  לא קיים תיק מאגר מידע לכל אחד מהמאגרים המרכז ממצא 5ג.

לא קיימים מסמכים כמו פירוט התוכנות והממשקים המשמשים לתקשורת אל  ת.התקנו

 מערכות המאגר.

יאוחסן באופן מאובטח אצל  מהתיקעותק  .לגבש תיק מאגר מידע, לכל אחד מהמאגרים המלצה

 אצל מנהל המאגר. ,ממונה אבטחת המידע ועותק

  .סקר סיכונים לאיתור סיכוני אבטחת מידע המועצה לא ערכה ממצא 6ג.

לא נערכו מבחני חדירות למערכות המידע המנהלות את המאגרים, לרשת הארגונים 

 ולמאגרים עצמם במטרה לבחון את עמידותן בפני ניסיונות תקיפה חיצוניים ופנימיים.
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סעיף 

 בדוח

 פירוט מהות

על בסיס  .קיימיםלבצע סקר סיכונים כולל בנושא אבטחת מידע לאיתור חשיפות ופערים  1המלצה 

יבוצע תהליך לצמצום וסגירת פערים אם על ידי כתיבת נהלים ואם על ידי  ,הממצאים

 הטמעת מערכות והקשחת מערכות קיימות.

( על ידי גורם חיצוני מקצועי המתמחה בתחום penetration testלבצע מבחן חדירות ) 2המלצה 

בניסיונות תקיפה של מערכות המידע לבחינת עמידות מערכות אבטחת המידע הקיימות 

 ומאגרי המידע.

 7ג.

1) 

 (6אבטחה פיזית של משרדים )תקנה  ממצא

חדרי המשרדים בהם מנוהל מידע אישי פתוחים במהלך היום וקלסרים הכוללים מידע 

  .רגיש אינם מאובטחים בארונות נעולים

 מאוחסנים על מדפים גלויים ולא מאובטחים. מהקלסרים, חלק

חומרים ומסמכים משנים קודמות מאוחסנים בחלקם במחסנים שאינם מנוטרים 

 באמצעות מצלמה במעגל סגור.

  .חדרים בהם מאוחסן מידע רגישיש לנעול  1המלצה 

 את החומר בארון מאובטח ולהקפיד על סגירת הדלת ונעילתה.יש לאחסן 

הכניסות לארכיב ומחסן מחלקת לשקול התקנת מצלמות במעגל סגור שיתעדו את  2המלצה 

 בהם מאוחסנים מסמכים משנים קודמות. ,החינוך

 7ג.

2) 

 (6אבטחה פיזית של חדר שרתים )תקנה  ממצא

, מצב העלול םלהתריע במקרה של הצפת מי ם על מנתגלאי הצפה בחדר השרתי לא הותקן

 לאפשר פגיעה בשרתים וארונות התקשורת.

 מים.ת בחדר השרתים לאיתור והתרעה במקרה של הצפ מומלץ להתקין גלאי הצפה המלצה

 7ג.

3) 

במועצה לא קיים נוהל התאוששות מאסון וממילא לא מתבצעות הפעולות הנדרשות על  ממצא

 פי נוהל זה.

 הכין נוהל התאוששות מאסון ולתרגל אותו.ל מלצהה

 7ג.

3) 

מצלמה במעגל סגור, מערכת לכיבוי אש, מערכת גיבוי  לא הותקנו בחדר השרתים החלופי ממצא

 לאספקת חשמל וגלאי הצפה.

 לבצע:מומלץ יש לשפר את רמת ההישרדות של חדר השרתים החלופי; במסגרת זו  המלצה

 .DR –להתקין מצלמה במעגל סגור לתיעוד הכניסה לאתר ה  -

 להתקין מערכת מתאימה לכיבוי אש בגז בחדר השרתים החלופי. -

  .לוודא קיומה של אספקת מתח חשמלי לגיבוי במקרה של הפסקת חשמל -

 כפי שנדרש בחדר השרתים המרכזי. ,להתקין גלאי הצפה -

 . קליטת עובדים-אבטחת מידע בניהול כוח אדםל וגעבנ  7המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 8ג.

אמינות לעובדים במועצה לא מתבצע הליך מיון מיוחד הכולל מבחני התאמה ובדיקת 

 בהן נדרשת נגישות למאגרי המידע. ,חדשים המיועדים לקליטה במקומות העבודה

הליך לבדיקת התאמה ואמינות לעובדים  ,לגבש במסגרת נוהל קליטת עובדים חדשים המלצה

הצפויים להיחשף למאגרי המידע, בדגש למאגרים עם מידע רגיש ולפעול בהם כחלק 

  מעבודתם לה הם מיועדים.

 להקפיד במיוחד על ביצוע מבחני התאמה ואמינות לכל עובד מערכות מידע חדש.

: הדרכת עובדים-אבטחת מידע בניהול כוח אדםל וגעבנ 7המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 9ג.

לא נערכת הדרכה לעובדים בעלי הרשאות בטרם יקבלו גישה למאגרי מידע כנדרש 

 . בתקנות
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 פירוט מהות

תקופתיות לבעלי גישה למאגרי מידע בעלי רמת אבטחה בינונית לא נערכות הדרכות 

 כנדרש בתקנות.

לקיים הדרכות מפורטות לכל העובדים העושים שימוש במאגרים בהקשר לדרישות  המלצה

  עבודה.קליטתם למועד אבטחת המידע והגנת הפרטיות ב

 להחתים את העובדים על הצהרה שהבינו את הדרישות ומתחייבים לקיימן. יש 

 אחת לשנה ובכל מקרה של קליטת עובד חדש.לפחות יש לחזור על ההדרכה 

 ת:זיהוי ואימו, ניהול הרשאותל געבנו 9-ו  8המועצה אינה עומדת בתקנות  ממצא 10ג.

תיאור מלא של מערכות המידע לא נעשה שימוש בטופס פורמאלי לפתיחת משתמש הכולל 

 . להן נדרשת גישה עבור המשתמש

 המידע.  לא מבוצע תהליך תקופתי של סקירת משתמשים פעילים במערכות

לא הוגדרה מדיניות סיסמאות ואופן הגדרת הסיסמאות בפועל במטרה להבטיח רמת 

 . אבטחה גישה טובה

( , עובדה זו מקשה על 9 – סיסמאות )לעומת המקובל 24הוגדר במדיניות היסטוריה של 

המשתמש "להמציא" סיסמה חדשה בכל פעם, דבר שעשוי להביא לבחירת סיסמאות 

 . קלות לזכירה ו/או אף לרישום הסיסמה כדי לזכור אותה

ימים שהיא דרישה מקלה יחסית  170 –אורך חיי הסיסמה טרם דרישה להחלפתה נקבע ל 

 . יום( 90למקובל )

 . ת מורכבות סיסמהלא הוגדרה דרישה להפעל

המקובלים(, עובדה  5-ניסיונות כניסה טרם נעילה המערכת )לעומת ה 7מוגדר רף של 

המעניקה אפשרויות נוספות לניסיון כניסה למערכת במקרה שהסיסמה 

 . שגויה/נשכחה/לא מוכרת

( ( "ביצע שינוי במדיניות Administratorנמצא כי התאריך האחרון בו מנהל הרשת 

". המשמעות של תיעוד זה במערכת הינה שלא בוצעה לכאורה 6.8.2008וא הסיסמאות ה

בדיקה של מדיניות הסיסמאות על ידי מנהל הרשת לגבי שינויים שאולי בוצעו בהגדרות 

 המשתמשים.

 לחזק את אופן ניהול ההרשאות והסיסמאות כדלקמן: המלצה

  והמידע בו יפורטלעשות שימוש בטופס פתיחת משתמש במערכות המידע ומאגרי 

חתם על ידי מנהל יי הטופסההרשאות, מערכות המידע ומאגרי המידע המשתמש. 

 ישיר.

 של ממונה  ואחת לשנה תבוצע סקירת משתמשים על ידי מנהלים בהנחיית

וודא כי ההרשאות הקיימות תואמות את ל על מנת אבטחת המידע במועצה 

 ופה.טופס פתיחת המשתמש והשינויים שאושרו במהלך התק

 .להגדיר היסטורית סיסמאות שניתן לממש על ידי המשתמשים וכפי המקובל 

  ימים. 90לקבוע את אורך חיי הסיסמא לתקופה של 

 .להפעיל את הדרישה למורכבות סיסמאות 

  טרם נעילתה. ,ניסיונות 5 –להגדיר את מספר הכישלונות לכניסה למערכת ל 

 בחינת ועדכון מדיניות  במסגרת נוהל אבטחת המידע, להגדיר את תדירות

 הסיסמאות על ידי מנהל הרשת הארגונית.

 . בנושא בקרה ותיעוד גישה 10המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 11ג.
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לא קיים יומן מערכת המתעד את המשתמשים שפועלים בכל אחד מהמאגרים המתנהלים 

כתוצאה מכך קיים קושי לאתר פעילות חריגה  .בשרתי המועצה בניגוד לנדרש בתקנות

 במאגרים.

  LOG -שיתעד גישות לא מורשות למערכת/מאגרי המידע. ה LOGלהגדיר יומן מערכת  המלצה

יבוקר באופן שוטף על ידי מנהל הרשת ו/או גורם אחר שימונה לכך מתוך מחלקת 

 מערכות המידע.

 

 . בנושא תיעוד של אירועי אבטחת מידע 11המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 12ג.

( ( המתריעה על IDS- Intrusion Detection Systemלא קיימת מערכת התרעה 

למערכות המידע ומאגרי המידע  ,ניסיונות/הצלחות חדירה לרשת הארגונית ומשם

 . המנוהלים בשרתי המועצה

לא מבוצעת הפקת  ,כןלו LOGלא קיים תיעוד של אירועי אבטחה באמצעות יומן מערכת 

 לקחים ועדכון מערך אבטחת המידע בעקבות כך.

לרכוש ולהטמיע מערכת התרעה לאירועי אבטחת מידע וניסיונות חדירה לרשת  המלצה

 .הארגונית, למערכות המידע ומאגרי המידע

אבטחת  ,להגדיר מנגנון לאיתור ותיעד אירועי אבטחת מידע על פי חוקיות ומדיניות

 המידע שתגובש.

 . בנושא התקנים ניידים 12המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 13ג.

לא קיים נוהל ו/או הנחייה ברורה לעובדים לגבי כללי ההתנהגות ואבטחת התקנים 

 . ניידים הנמצאים ברשותם

( ( או לחילופין לא קיימת DOKלא קיימת הנחיה האוסרת שימוש בהתקנים ניידים 

 . טרם חיבורם לעמדות המחשב "עמדת הלבנה" בה יבדקו ההתקנים

 כמו כן, לא קיימת הצפנה של המידע על ידי שימוש בשיטות הצפנה מקובלות.

 לגבש נוהל התנהלות עם מחשבים ניידים והתקנים נתיקים. 1המלצה 

 לגבש מדיניות בנושא הצפנת התקנים ניידים. 2המלצה 

לצורך בדיקות של מדיות  ,מידעלבחון הצבתה של עמדת הלבנה במחלקת מערכות  3המלצה 

 נתיקות טרם חיבורן למחשבים ותחנות העבודה.

 .בנושא ניהול מאובטח ומעודכן של מערכות המאגר 13המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 14ג.

לבין שאר תשתיות המחשוב  ,לא קיימת הפרדה ברורה בין המאגרים הכוללים מידע רגיש

 המחוברים לרשת הארגונית.קיימים מאגרים  הארגוני. 

תבוצע בקרה וסקירה לכלל המערכות לגבי מידת העדכון שלהן לעדכונים  ,כנוהל המלצה

 העכשוויים.

 . בנושא אבטחת תקשורת 14המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 15ג.

נמצאו שמות משתמש כלליים שאינם מאפשרים זיהוי של הגורם שעושה שימוש בשם 

 . להיכנס לרשת בחיבור מרחוקהמשתמש כדי 

לאיתור פעולות חריגות לניטור ובקרה יומית של מנהל הרשת, תיעוד כלשהו  לא נמצא

 . על ידי משתמשים המתחברים מרחוק

 . LOG'sלא קיימת מערכת שתחולל דוחות חריגים מתוך יומני המערכת 

יפה לגניבת שקיימת חש ,אינו מוצפן כך VPN-ק לרשת הארגונית הוקו ההתחברות מרח

 מידע או חדירה זדונית באמצעות קו התקשורת.

 לחזק את אבטחת התקשורת, כדלקמן:  המלצה
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שמות משתמשים הניתנים לזיהוי חד חד ערכי עם המשתמש העושה שימוש בשם  להגדיר

זה לכניסה לרשת הארגונית ובדגש על משתמשים המורשים בכניסה מרחוק באמצעות ה 

– VPN . 

במטרה לאתר  ,ולבצע בדיקה שוטפת של יומן המערכת המתעד כניסות מרחוק לנטר

  .כניסות בעלות מאפיינים חריגים

לפי פרמטרים  ,י המערכתנלשקול שימוש במחולל דוחות חריגים שיפיק דוחות מתוך יומ

 .שיוגדרו

 .VPN –לשקול הפעלת מנגנון הצפנה לקו ה 

 . בנושא מיקור חוץ 15המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 160ג.

לא היו מרוכזים אצל גורם ממונה אחד במועצה ונגישים  ם עם ספקים חיצונייםהסכמי

 . לבדיקה

 . בהסכמים לא הוגדרו הסדרי אבטחת מידע אצל הספק החיצוני

לא קיימת הצהרה של כל אחד מהספקים לגבי רמת אבטחת המידע הנהוגה אצלם בהקשר 

 ת. במועצה וההנחיות להגנת הפרטיו ידעלניהול מערכות המידע/מאגרי המ

ופרק המפרט  SLA (service level agreement)ההסכמים אינם כוללים אמנת שירות 

 לאבטחת המידע והגנת הפרטיות. ,המידע הקיימות אצלן תאת מערכות אבטח

 להסכמי ההתקשרות.  להוסיף נספח אמנת שירות המלצה

לקבל מהספקים החיצוניים דו"ח/נספח להסכם המפרט את מערכות המידע הקיימות 

אצלם, נהלי אבטחת המידע הנהוגים על ידם ופירוט המורשים לפעול במערכות המידע 

 ומאגרי המידע המנוהלים במועצה. 

הסכמים עתידיים פסקה בקשר לאבטחת המידע הנדרשת, הפעולות להגנת להוסיף ל

ות של החברה והחתמת עובדיה על כך שלא יעשה שימוש במידע הפרטיות והתחייב

 ובנתונים להם קיימת גישה לכל מטרה אחרת שאינה מוגדרת בהסכם.

 . ביקורת תקופתית – 16המועצה עומדת בתקנה  ממצא 17ג.

 ביקורת תקופתית. – 16הביקורת הנוכחית נותנת מענה לדרישות תקנה 

לשמור את הנתונים הנצברים בהקשר לתיעוד פעילות במערכת, ( 17)תקנה  הנחיהה ממצא 18ג.

אינה מבוצעת כחלק , חודשים 24אבטחת המידע, פעילות משתמשים ומיקור חוץ למשך 

 מרוטינה של יישום תקנות הגנת הפרטיות.

לגבש הנחיה לשמירת יומני מערכת וגיבויים של פעילות מערכות המידע ופעילויות  המלצה

 חודשים. 24למשך  ,חריגות במערכת

 : ביצוע גיבוי נתוני אבטחה באופן תקופתי.(18)תקנה  נדרש לגבש נהלי כתובים בנושאים ממצא 19ג.

במסגרת תיעוד אירועי אבטחה יתועדו הליכי שחזור ; 17שיחזור נתונים כנדרש בתקנה 

 מידע ובכלל זה זהות הגורם שביצע את תהליכי השחזור.

הביקורת בנושא ניטור וגיבוי המערכות יש לגבש נהלי בנושא גיבוי   לאחר יישום המלצות המלצה

 נתוני ואירועי אבטחה.

 20ג.

 

1) 

 .1986לא הוקמה "ועדה להעברת חומרים" על פי הנדרש בתקנת הגנת הפרטיות משנת  ממצא

להקים וועדה ייעודית לנושא על פי הנחיות החוק והתקנות אשר תדון בכלל הנתונים  1המלצה 

 שמועברים לגורמים חיצוניים למועצה )כגון יישובים, בתי ספר ועוד(

בוצע יתקבע הוועדה לנושא כיצד  ,במקרה של העברת נתונים ומידע לגורמים חיצוניים 2המלצה 

  .חוקכההליך הנדרש 
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על הצהרת סודיות והתחייבות לאבטחת מידע והגנת הפרטיות של יחתמו גורמים אלה 

 המידע. 

יגובש בנוהל ההנחיות בדבר העברת מידע  ,כחלק מיישום תקנות וחוק הגנת הפרטיות 3המלצה 

 לגורמים חיצוניים גם לכאלה שהנתונים מיועדים לעיבוד ו/או אחסון חיצוני. 

 20ג.

 

2) 

על גבי אמצעי אחסנה מאגרים עם מידע אישי רגיש של מחלקות באגף החינוך נשמרים  ממצא

, קיימים DROPBOX: במחשבים הפרטים של העובדים, בכונן הקשיח או ב חשופים

 קיצורי דרך לקבצים רגישים.

 להוציא הנחיות בנוגע לשמירת מאגרי נתונים.  המלצה

 ,כי המידע יאוחסן בשרתי המועצה בלבד ולא בתחנות עבודה פרטיות ו/או  להקפיד

 במחשבים ניידים.

  גישה  ,שולחן העבודה לקבציי נתונים ו/אויש לאסור קיומם של קיצורי דרך על

 למאגרי מידע.

  להימנע באופן מוחלט משימוש בתוכנות שיתופיות לצורך אחסון קבצי מידע ונתונים

 . dropbox -כדוגמת ה

  להימנע מיצירת קישור גישה מהירה על שולחן העבודה לקבצים/ספריות/תיקיות

 בהן מאוחסן מידע רגיש. 

  וקבצי "אקסל" בתחנות המחשב המקומיות, כל המידע לאסור שמירת מידע

 והנתונים נדרשים להישמר בשרתי המועצה.

 20ג.

 

3) 

מחשב נייד של עובדת השירות נמצאו חשיפות באופן שימוש במחשבים ניידים:  ממצא

שימוש בתוכנת "מוקסו" לאבחון קשב  יםעוש םפסיכולוגיה, הפסיכולוגית נמצא ברכב

  .חד במחלקה עליו מותקנת התוכנה כך גם על המחשבים האישייםוריכוז, קיים מחשב א

 לא קיימות הנחיות כתובות לאבטחת המחשבים הניידים והמידע המאוחסן בהם.

 לקבוע מדיניות ולהגדיר נהלי עבודה ברורים בנוגע לשימוש במחשבים ניידים. 1המלצה 

העושות שימוש במחשבים ניידים בהם פסיכולוגיות, עובדות השירות הפסיכולוגי,  2המלצה 

 ישמרו את המחשבים צמודים אליהן בכל עת.  ,מאוחסן מידע רגיש

 .מקום שאינו מאובטחבלא להשאיר מחשבים אלה  להקפיד

תינתן לפסיכולוגיות הדרכה נפרדת לגבי אופן האבטחה של מחשבי ניידים ואבטחת  3המלצה 

 מופקדות. המידע הרגיש אותו הן מייצרות ועליהן הן 

תחתום על הצהרה לשמירת סודיות והתחייבות לאבטחת המחשב הנייד  ,כל עובדת

 שברשותה.

 20ג.

 

4) 

בחלק ממשרדי המועצה לא מופעלים אמצעי אבטחה מספקים כדי לשמור על מסמכים  ממצא

קיימים ארונות הננעלים במנעול פשוט  בחדרו של הקב"ס :כגוןפיזיים /פלטים רגישים. 

לא קיים מחזיר שמן לדלת ומנעול נעילה אוטומטי במטרה  ,ברמת אבטחה נמוכה

הסייעות הצמודות  , האחראית עללהבטיח סגירה ונעילה של הדלת ביציאה של העובד

מאוחסנים באופן גלוי על המכינה עותקים מהמידע הנ"ל ומתייקת אותם בקלסרים 

 ה.בחדר ארונית

דוחות, מסמכים וכל מידע ונתונים רגישים המופקים על נייר יתויקו בקלסרים  1המלצה 

 ויאוחסנו בתוך ארונות מאובטחים ונעולים במנעול מסיבי. ייעודיים

מופק בדוחות ורשימות המשתמשים בפעילות נוער החלק מהמידע הרגיש יש לגרוס  2המלצה 

 וילדים בסיום כל פעילות. 
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יוחתמו על הצהרת  ,המקבלים את המידע לעיל לצורך קיומן של פעילויות נוערהגורמים 

 סודיות והגנת הפרטיות ותובהר להם החשיבות לכך.

 20ג.

 

5) 

אינם מאובטחים באותה רמה כמו אשר  במועצה מנוהלים מאגרי מידע בקבצי "אקסל" ממצא

 מאגרי מידע אחרים.

ינעלו בסיסמה הידועה רק  ,מידע בעלי מידע רגישקבצי "אקסל" המוגדרים כמאגרי  המלצה 

 לעובדים הנדרשים לעשות שימוש באותם מאגרים.
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 כללי ב.
 

 הוראות חוק / הנחיות  .1.ב

 

)להלן:  2017 –נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז  2018בחודש מאי 

 (. :"החוק")להלן 1981 –התשמ"א (. התקנות הותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות, "2017"תקנות 

 , ישנן תקנות נוספות כדלקמן:2017בנוסף לתקנה משנת 

 

תקנות הגנת הפרטיות )תנאים לעיון במידע וסדרי הדיון בערעור על סירוב לבקשת עיון(,  .א

 (."1981"תקנות )להלן:  1981 –תשמ"א 

תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים  .ב

 (."1986תקנות )להלן: " 1986 –ציבוריים(, תשמ"ו 

 .2בנוסף לתקנות, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות סדרת הנחיות מחייבות בנושא הגנת הפרטיות

( מחייבות את המועצה ""הרשותהחוק, התקנות וההנחיות של הרשות להגנת הפרטיות )להלן: 

 כגוף המנהל מידע פרטי.

 
לחוק מפורטים המקרים בהם קיימת פגיעה בפרטיות. להלן המקרים שרלוונטיים  2בסעיף 

 למועצה:
 

 ם;דפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אה (7)

בהסכם מפורש או פרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה ה (8)

 משתמע;

דם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה א ימוש בידיעה על עניניו הפרטיים שלש (9)

 נמסרה;

 ( עד 1רסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות )פ (10)

 (;9( או )7)

המיני, או למצב סומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו פר (11)

 בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.
 

בחוק מציג את  7פרק ב' בחוק מתייחס ל"הגנת על הפרטיות במאגרי מידע"; במסגרת זו, סעיף 

 ההגדרות הרלוונטיות לנושא, כדלקמן:

 

א רשות הגנה על שלמות המידע, או הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל לל -אבטחת מידע" " .א

 כדין;

 –אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב, למעט  -מידע" "מאגר  .ב

 ( אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או1)

( אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני 2)

 שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף;האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד 

                                                           
 הנחיות אלה מפורטות באתר של הרשות להגנת הפרטיות. 2
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נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו  -"מידע"  .ג

 המקצועית, דעותיו ואמונתו;

 –"מידע רגיש"  .ד

 אישיותו של אדם, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו;( נתונים על 1)

 ( מידע ששר המשפטים קבע בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שהוא מידע רגיש;2)

 מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו לענין זה; -"מנהל מאגר"  .ה

מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות למינוי שופט של בית משפט השלום, והממשלה מינתה אותו, בהודעה  -"רשם"  .ו

 ; 12הפנקס( כאמור בסעיף  -ברשומות, לנהל את פנקס מאגרי מידע )להלן 

זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות  -"שלמות מידע"  .ז

 כדין.
 

 
 בין היתר בתחומים: במחלקות המועצה מנוהל מידע אישי רגיש

 

 נתוני מטופלים –מחלקת הרווחה ב .א

 , נתונים על ילדים בחינוך מיוחד, ילדים הנזקקים לסייעותנתוני קטינים –קב"ס מחלקת ב .ב

 מידע על מטופלים מלווים  –תחבורה והסעות  .ג

 נתוני קטינים מטופלים –שירות פסיכולוגי  .ד

 מחלקת משאבי אנוש נתונים על פעילויות נוער  -נוער  .ה

 פרטים אישיים אודות עובדים לרבות שכרו ומאגר ביומטרי –מחלקת השכר  .ו

 הקלטות של פניות תושבים –המוקד העירוני  .ז

 

 .רמת אבטחה בינוניתככלל, מאחר שהמועצה היא גוף ציבורי, מדובר במאגרים שחל עליהם  

 :2017תקנות , מתוך 16להלן ציטוט של תקנה מספר  

-במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, בעל המאגר אחראי לכך שתיערך, אחת ל )א( .16

חודשים לפחות, ביקורת פנימית או חיצונית, על ידי גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת בנושא אבטחת  24

 תקנות אלה. בהוראותמידע שאינו ממונה האבטחה של המאגר, כדי לוודא את עמידתו 

בדוח הביקורת ידווח המבקר על התאמת אמצעי האבטחה לנוהל האבטחה ולתקנות אלה, יזהה ליקויים  )ב( 

 ויציע אמצעים הדרושים לתיקון המצב.

בעל מאגר המידע ידון בדוחות הביקורת שיועברו לו, ויבחן את הצורך בעדכון מסמך הגדרות המאגר או  )ג( 

 נוהל האבטחה בעקבותיהם.

 
 דוח מבקר המדינה

 
מבקר המדינה ביקורת בנושא אבטחת המידע והגנת  ערך 2017ינואר  - 2016בחודשים אוקטובר 

הפרטיות ברשויות המקומיות. הביקורת כללה מעקב אחר אופן תיקון הליקויים שהועלו 
)כיום הרשות  מונוסון ויקנעם עילית, רמו"ט-בביקורת הקודמת בפעולותיהם של עיריות יהוד

נבדקו פעולותיהן בנושא של חמש  ,ד הפנים בנושא האמור. כמו כןומשר להגנת הפרטיות(
שבע, כרמיאל ונצרת -עיריות באר -רשויות מקומיות נוספות שלא נכללו בביקורת הקודמת 

מונד והמועצה האזורית הגליל התחתון. בדיקות השלמה נעשו -עילית, המועצה המקומית תל
  לה.במשרד ראש הממשוברשות הלאומית להגנת הסייבר 
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 והיקפה מטרת הביקורת .2.ב

 

 מטרת הביקורת

 
לבחון עמידת המועצה בחוק ותקנות הגנת הפרטיות ובהנחיות הרלוונטיות של הרשות להגנת 

 . (2017לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז ) 16)כנדרש בתקנה  הפרטיות

 

 היקף הביקורת

ותקנות הגנת  1981בחנה את עמידת המועצה בדרישות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א  הביקורת

. במסגרת הביקורת נבדקו מאגרי המידע המנוהלים 2017הפרטיות )אבטחת מידע( התשע"ז 

בשרתי המועצה וכן מאגרים ומערכות המנוהלים במיקור חוץ על ידי ספקים חיצוניים בעבור 

אבטחת המידע הקיימת ואופן הרישום של מאגרי המידע  המועצה. כמו כן, הביקורת בדקה את

 הנדרשים ברישום.

 

 התמקדה הביקורת בנושאים הבאים: בין היתר

 

 .קיומן הוראות ונהלים בתחום 

  בדיקת אבטחת המידע הנהוגה במערכות המידע ומאגרי המידע 

 בחינת האבטחה הפיזית של הנתונים 

 בדרישות תקנות הגנת הפרטיות. קיום תכניות עבודה לבקרה תקופתית על עמידה 

 .קיומה של מודעות ותרבות לשמירת ואבטחת מידע רגיש 

  .רישום מאגרי מידע וקיום מסמך הגדרות מאגר 

 ,מינוי ממונה על אבטחת מידע 

 .מיפוי מערכות המאגר וביצוע סקרי סיכונים 

 ,ניהול הרשאות גישה וזיהוי ואימות 

 ,הגבלת השימוש בהתקנים ניידים 

  .בקרה ותיעוד גישה ואירועי אבטחה 

 ,הסכמים עם גורמים חיצוניים 

 

 נהלי הביקורת שננקטו כללו, בין היתר:

 

  הרישום הפורמליים של מאגרי המידע אצל רשם המאגרים  מסמכיכלל סקירת

 .ומסמכים נלווים

  ביקור בחדרי השרתים ובדיקת ניהולם והמפרט הטכני שלהם, סקירת מערכות

 .המידעהמידע ואבטחת 

  העושים שימוש במידע שבמאגרים, מנהל  עובדיםמנהלי המאגרים, שיחות עם

הרשת הארגונית ועובדת המועצה קרן שהייתה מעורבת במיפוי וברישום של 

 .המאגרים

 .הפקת שאלונים למנהלי מאגרי המידע וניתוח התשובות 

  ,בדיקת המסמכים, המצגות בנושא אבטחת מידע שניתנו בתחילת התהליך

ימות התיוג לביצוע וסיכומי ישיבה עם מנהלי המאגרים שהופקו במהלך תהליך רש

 המיפוי והרישום של המאגרים.
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 פירוט הממצאים לפי נושאים .ג

 

 רישום המאגרים .1.ג

 

דורשים את רישומם  2בתקנה   -ותקנות אבטחת מידע 12עד  7חוק הגנת הפרטיות בסעיפים 

על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב של מאגרים המכילים מידע רגיש: א. "נתונים 

בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו, אמונתו." ב. "כל מידע ששר המשפטים קבע בצו שהוא מידע 

רגיש" לרבות "הערכות על/ואו תכונותיו האישיות כדוגמת קורות חיים, ראיון אישי, העדפות 

 .מיניות, אשפוזים, בדיקות, תרופות, דעות פוליטיות, דת וכד'"

נמצא כי לא נקבע נוהל )וממילא לא בוצע(, לסקירה שנתית של מאגרי מידע לצורך איתור  

מאגרים המנוהלים בשרתי המועצה ו/או בענן או במערכות מידע חיצוניות וטרם נרשמו למרות 

 שהם עומדים בהגדרות המחייבות רישום.

 

וממונה אבטחת המידע לאיתור  יש להנהיג רוטינה לסקירת מאגרי מידע על ידי המנמ"ר

מאגרים חדשים הכוללים מידע רגיש ונדרשים ברישום ויישום הנחיות הגנת הפרטיות, 

 ולפעול לרישומם.

 

 יישום תקנות הגנת הפרטיות  .2.ג

 

התשתית והבסיס לניהול מאגרי המידע, אבטחת המידע והגנת הפרטיות, קיימת בתקנות הגנת 

החוק והתקנות בקשר עם ניהול מאגרי המידע, נקבעו  במסגרת הפרטיות )אבטחת מידע(.

ופרק ד' לחוק  18, 17הקיימים במאגרים בסעיפים דרישות בנושא אבטחת המידע והנתונים 

 בתקנות )כפי שיפורט להלן(.  3-19ובנוסף, תקנות 

דרישות אלה, הן דרישות מחייבות לאבטחת מידע וניהול מאגרי מידע ונתונים. הדרישות 

בשגרה, כחלק מניהול מערכות מידע ומאגרי מידע בארגונים בכלל ובכאלה המנהלים מקוימות 

 מאגרי מידע בפרט.

(, אנטי וירוס Firewallהדרישות כוללות התייחסות לנהלים, למערכות הגנה כמו חומת אש )

ומערכות גילוי והתרעה על ניסיונות ו/או חדירות של גורמים חיצוניים לרשת הארגונית ו/או 

IDS (Intrusion Detection System ,)רי המידע המאוחסנים בשרתי המועצה, מערכת למאג

ולקיומה של מודעות בקרב העובדים הפועלים עם ובמאגרי המידע לגבי הוראות אבטחת המידע 

 הנדרשות.

 
  מינוי ממונה אבטחת המידע – 3תקנה  .3.ג

מאגרי מידע  5-נדרשים גופים המחזיקים ב –  2017לתקנות  3ותקנה לחוק  ב'17סעיף על פי 

החייבים ברישום לפי החוק, למנות ממונה על אבטחת המידע. כלומר, המועצה האזורית 

המנהלת מספר רב של מאגרי מידע הנדרשים ברישום וניהול בהתאם להנחיות חוק הגנת 

 שא. הפרטיות ותקנותיו, נדרש למנות מנהל אבטחת מידע הבקיא בתחום ובדרישות בנו



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2019דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 אבטחת מידע -עמידה בתקנות הגנת הפרטיות 

60 
 

ממונה אבטחה יהיה כפוף ישירות למנהל מאגר המידע או למנהל פעיל של בעל המאגר נקבע, כי 

)תקנה  או המחזיק בו, לפי העניין, או לנושא משרה בכירה אחת הכפוף ישירות למנהל המאגר

3 (1); 
  

את מנהל המחלקה לתכנון אסטרטגי וחדשנות  25.8.19מועצה מינתה בתאריך נמצא, כי ה

 המידע.   לתפקיד ממונה אבטחת

מבדיקת הביקורת עולה, כי לממונה אבטחת המידע של המועצה אין ידע וניסיון בתחום 

המידע והוא נדרש בהכשרה מקצועית בנושא בכדי שיוכל לנהל את התחום בצורה  אבטחת

 מקצועית. כתוצאה מכך, המועצה עומדת בתקנה באופן חלקי בלבד.

 למי כפוף ממונה אבטחת המידע בהקשר למינויו זה.כתב המינוי אינו מציין 

 

יש להכשיר את ממונה אבטחת המידע כך שיוכל לנהל את התחום במקצועיות הנדרשת או 

 לחילופין, למנות ממונה אבטחת מידע בעל ידע מקצועי בתחום.

לגורם בכיר בארגון )לכל  –יש להגדיר את הכפיפות הארגונית של ממונה אבטחת המידע 

 הפחות למנכ"ל(.
 

 נוהל אבטחת מידע –( 2) 3תקנה  .4.ג

 

ר. הממונה על אבטחה יכין נוהל אבטחת מידע ויביאו לאישור בעל המאג( 2) 3על פי תקנה 

נוהל  –)א(  בעל מאגר המידע יקבע במסמך נוהל אבטחת מידע )להלן קובעת, כי  4תקנה 

אשר יחייב כל בעל הרשאה בהתאם  ,בהתאם למסמך הגדרות המאגר ותקנות אלה ,האבטחה(

 לפרטים מהנוהל שאליו הוא חשוף לפי תקנת משנה )ב(.

 

 הטבלה שלהלן מציגה את הסעיפים שנדרש לשלב בנוהל אבטחת המידע של המועצה:

 

 פירוט הדרישה התקנה מס"ד

 כלל המאגרים

פיזית וסביבתית של אתרי הוראות בעניין אבטחה  (1)ג( ) 4 1

 )ב(-)א( ו 6בהתאם לתקנה  המאגר

בהתאם  הרשאות גישה למאגר ולמערכות המאגר (2)ג( ) 4 2

 8לתקנה 

אור האמצעים שמטרתם להגן על המאגר ועל ית (3)ג( ) 4 3

 מערכות המאגר

 ות המאגרכהוראות למורשי הגישה למאגר ולמער (4)ג( ) 4 4

שחשוף להם המידע שבמאגר במסגרת הסיכונים  (5)ג( ) 4 5

הפעילות השוטפת של בעל מאגר המידע, לרבות אלה 

הנובעים ממבנה מערכות המאגר כמפורט בתקנה 

)א(, אופן קביעת סיכונים אלה, ואופן הטיפול בהם, 5

לרבות על ידי מנגנוני הצפנה מקובלים להגנה על 

 המידע השמור במאגר או במערכות המאגר
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 פירוט הדרישה התקנה מס"ד

פן התמודדות עם אירועי אבטחת מידע כאמור או (6)ג( ) 4 6

 , לפי חומרת האירוע ומידת רגישות המידע11בתקנה 

הוראות לעניין ניהול של התקנים ניידים ושימוש  (7)ג( ) 4 7

 12בהם כאמור בתקנה 

אבטחת מידע בתדירות של  נוהלבחינת הצורך בעדכון  )ה( 4 13

  אחת לשנה לפחות

 אבטחה בינונית או גבוההמאגרי מידע בעלי רמת 

אמצעי הזיהוי והאימות לגישה למאגר ולמערכות  (1)ד( ) 4 8

 9המאגר, בהתאם לתקנה 

רוט אופן הבקרה על השימוש במאגר המידע לרבות יפ (2)ד( ) 4 9

 10המאגר, בהתאם לתקנה  תיעוד הגישה למערכות

לווידוא הוראות לעניין עריכת ביקורות תקופתיות  (3)ד( ) 4 10

קיומם ותקינותם של אמצעי האבטחה לפי נוהל 

  16האבטחה ולפי תקנות אלה כאמור בתקנה 

הוראות לעניין גיבוי הנתונים האמורים בתקנה  (4)ד( ) 4 11

 (1)א()18

הוראות לאופן ביצוע פעולות פיתוח ותיעודן, לרבות  (5)ד( ) 4 12

 הרשאות גישה לאנשי הפיתוח

 

  

 מנוהלים מאגרי מידע מקובל לערוך מדיניות אבטחת מידע.בארגונים בהם 

בנושא אבטחת מידע אשר נותן מענה   ISO 270001יצוין, כי ארגונים רבים בוחרים לאמץ תקן 

 לחלק גדול מדרישות התקנות.

 נמצא, כי: 

  בנושא נוהל עבודה. 3המועצה אינה עומדת בתקנה 

 2017כנדרש בתקנות  כתוביםאבטחת מידע נהלי כלל  במועצה לא נמצאו. 

  לא גובש מסמך מדיניות אבטחת מידע המתווה את הנחיות אבטחת המידע, המערכות

לאבטחת מידע הנדרשות על פי הגדרת אבטחת המידע, ההנחיות לעובדים בדבר דרישות 

 לאבטחת מידע, הדרישה לקיום הדרכות לעובדים בנושא ותיעוד שלהן וכיוצ"ב.

 תקן  המועצה לא אמצה והטמיעה אתISO 27001   בנושא אבטחת מידע אשר נותן מענה

 לחלק גדול מדרישות התקנות.

 
 הביקורת ממליצה:

 
  לגבש נוהל אבטחת מידע כתוב ומקיף על פי התקנות ולוודא כי הוא יבחן אחת לשנה ויעודכן

 בהתאם לשינויים ו/או דרישות חדשות.

 .לערוך מסמך מדיניות אבטחת מידע למועצה 

  תקןלבחון אימוץ והטמעת ISO270001  בנושא אבטחת המידע כתקן מוביל לקביעת

 מדיניות בנושא.
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 מיפוי מערכות המאגר  - 5תקנה  .5.ג

 

מערכות המידע בהן נעשה שימוש בתחומים השונים המתקיימים במועצה )כפי שהועברו  

 לביקורת על ידי מנהל הרשת הארגונית( הן כמופרט להלן.  

היא מערכת מרכזית שבה נעשה שימוש  EPR–כפי שניתן לראות מנתוני הטבלה, מערכת ה 

להתייחס לכלל המערכות ככאלה המחייבות  במגוון רחב של תחומים פעילות. עם זאת, יש 

 אבטחת מידע על פי החוק והתקנות:
 

 
 שם בית התכנה שם התכנה תחום הפעילות מס"ד

מידע על 
פיתוח 
 התכנה

1 
 EPR EPRמערכת גביה  גביהניהול 

תוכנת 
 מדף

2 
 EPR EPRהנה"ח  ניהול כספי

תוכנת 
 מדף

3 
 EPR EPRתקציב  ניהול תקציב

תוכנת 
 מדף

4 
 EPR EPRרכש מלאי  ניהול לוגיסטי

תוכנת 
 מדף

5 
 חילן חילן שכר ותיק אישי ניהול הון אנושי

תוכנת 
 מדף

6 
 חילן חילן נוכחות ניהול נוכחות

תוכנת 
 מדף

7 
 מלם תים מימד מרשם האוכלוסין בתחום המועצה

תוכנת 
 מדף

8 
 EPR EPR רישום תלמידים למערכת החינוך

תוכנת 
 מדף

9 
 sms pro שיגור מסרונים SMS -שרות שיגור מסרונים ו

תוכנת 
 מדף

10 
   SHIFTהסעות חינוך מיוחד  תפעול מערך ההסעים

תוכנת 
 מדף

11 
 EPR EPRרווחה  ניהול לשכות רווחה

תוכנת 
 מדף

12 
 CITY PAY CITY PAY תשלום כ.אשראי ברשת

תוכנת 
 מדף

13 
 CRM-C CRM-C ניהול פניות מוקד

תוכנת 
 מדף

14 
 CONNECT CITY city connect ניהול פניות מוקד

תוכנת 
 מדף

15 
 טלדור טלדור-GIS עודי קרקע ומידע תכנונייי

תוכנת 
 מדף

16 
 טכנולוגיותבר  בר  רישוי ופיקוח ותהליכי תכנון

תוכנת 
 מדף

17 
 GREENQ GREENQ בקרת פינוי אשפה

תוכנת 
 מדף

18 
 SMARTTICKET SMARTTICKET מכירת כרטיסים למופעי בידור

תוכנת 
 מדף

19 
 ערדום איתם תפעול מערך הסעים

תוכנת 
 מדף

20 
 פויינטר פויינטר ניטור ותפעול צי רכב/

תוכנת 
 מדף

21 
 MINIPAY MINIPAY תשלום כ.אשראי באמצאות אינטרנט

תוכנת 
 מדף

22 
 רמה מערכות רמה מערכות ניהול ובקרת רישוי עסקים

תוכנת 
 מדף
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 שם בית התכנה שם התכנה תחום הפעילות מס"ד

מידע על 
פיתוח 
 התכנה

23 
 קומקס חניתה אכיפת חניה

תוכנת 
 מדף

24 
 מגע"ר CRM POWERLING ניהול פניות תושבים

תוכנת 
 מדף

25 
 מגע"ר MAST גביה-טפסים מקוונים

תוכנת 
 מדף

26 
 מגע"ר BILL2MAIL דיוור חיובי ארנונה

תוכנת 
 מדף

תשלומים בכרטיס אשראי באמצעות  27
 אתר אינטרנט

PAY24 מגע"ר 
תוכנת 

 מדף

28 
 מילגם שקד אכיפת חובות כספיים

תוכנת 
 מדף
 

29 
 SYSAID CONSIST ניהול מערך המחשוב ותמיכה

תוכנת 
 מדף

30 
   שועל רישום פעילות בני נוער

תוכנת 
 מדף

31 
 א.ש בינה מלגות א.ש בינה ניהול פניות לקבלת מלגות

תוכנת 
 מדף

 

על פי מיפוי וריכוז נתונים מתוך מסמכי רישום מאגרי המידע כפי שהועברו לביקורת עולה כי 

 מאגרי מידע בלבד כפי המפורט להלן: 20במועצה רשומים 

  
 מס' נושאי מידע מנהל המאגר מהות שם המאגר מס'

 501-10,000 לורי זית מאגר לקוחות בית האומניות  1

 501-10,000 ויקטוריה ליטביננקו מאגר לקוחות / ספקים הנח"ש 2

 501-10,000 ד"ר גלית וונדר מאגר לקוחות וטרינריה 3

 501-10,000 רון שיזף מאגר לקוחות טיפול בפרט )קבס( 4

 501-10,000 ריקי שמעוני מאגר לקוחות מכללת ותיקים 5

 500 מורן ניר מאגר סטודנטים מלגות 6

 10,001-100,000 גיל גוטמן גביה ומאגר לקוחות מנהל הכנסות גביה 7

 501-10,000 אלה אילת   מפעם 8

 10,001-100,000 מורן ניר מאגר מידע מרשם אוכלוסין 9

 10,001-100,000 תום אלבז הרשמה לפעילויות נוער 10

 501-10,000 נורית בן שושן מאגר לקוחות סב יום מועצה 11

 501-10,000 סיגל אהרון מאגר לקוחות -ספורט עממי  סב יום ספורט 12

 501-10,000 תמי אידלשטיין מאגר לקוחות -תרבות ופנאי  סב יום תרבות 13

 501-10,000 שגיא וייץ   עמותת ספורט 14

 מיליון 2מעל  נועם גיגי מאגר לקוחות גחלת פיקוח ואכיפה גחלת 15

 מיליון 2מעל  נועם גיגי מאגר לקוחות משרד התחבורה התחבורהפיקוח ואכיפה משרד  16 

 501-10,000 אתי גפן מאגר לקוחות קהילה ורווחה 17

 501-10,000 חת -שלומית קוזי רישום לקייטנות קייטנות 18

 501-10,000 שגיא וויץ ניהול תנאי העסקה ושכר שכר 19

 501-10,000 חיה רביב שפ"י שפ"י 20
 

בעל מאגר מידע יחזיק מסמך מעודכן של מבנה מאגר המידע וכן רשימת קובעת כי  5תקנה 

 . התקנה מגדירה את המידע אותו צריך לכלול במסמך.מצאי מעודכנת של מערכות המאגר
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בבדיקת הביקורת נמצא, כי ישנם מאגרים שאינם רשומים במסגרת מאגרי המידע שמופו 

 ירוט: ונרשמו על ידי המועצה. להלן פ

 ניהול פניות למוקד ומוקד ביטחון .א

 קבצי אקסל חיצוניים המנוהלים במחלקת הנוער .ב

 קבצי מידע ואקסל בנושא סייעות  .ג

  

נמצא, כי לא קיים תיק מאגר מידע לכל אחד מהמאגרים המרכז את כל המידע הנדרש על פי 

התקנות. כמו כן, לא קיימים מסמכים כמו פירוט התוכנות והממשקים המשמשים 

 לתקשורת אל מערכות המאגר. 

 

 הביקורת ממליצה:

 עילויות לבצע מהלך לריענון מיפוי המאגרים הקיימים במועצה ומשמשים אותה בכלל הפ

 המתבצעות בה. 

 .לפעול לרישום מאגרים שטרם נרשמו ולנקוט בצעדים נדרשים וקשורים, לניהולם 

  לגבש תיק מאגר מידע, לכל אחד מהמאגרים שעותק ממנו יאוחסן באופן מאובטח אצל

 ממונה אבטחת המידע ועותק אצל מנהל המאגר.

  

 סקר סיכונים ומבחני חדירה – 5תקנה  .6.ג

  

)ג( ו )ד( נקבע כי במאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה גבוהה נדרש לבצע סקר  5בתקנה 

 חודשים.  18-סיכונים ומבחני חדירה אחת ל

למרות שמאגרי המידע של המועצה הן ברמת אבטחה בינונית, רצוי לבצע סקרי סיכונים ומבחני 

 חדירה.

בטחת מידע ולא נערכו מבחני המועצה לא ערכה סקר סיכונים לאיתור סיכוני א נמצא, כי

חדירות למערכות המידע המנהלות את המאגרים, לרשת הארגונים ולמאגרים עצמם,  במטרה 

 לבחון את עמידותן בפני ניסיונות תקיפה חיצוניים ופנימיים.

 הביקורת ממליצה:

  לבצע סקר סיכונים כולל בנושא אבטחת מידע לאיתור חשיפות ופערים קיימים, על בסיס

ים יבוצע תהליך לצמצום וסגירת פערים אם על ידי כתיבת נהלים ואם על ידי הממצא

 הטמעת מערכות והקשחת מערכות קיימות.

 ( לבצע מבחן חדירותpenetration test על ידי גורם חיצוני מקצועי המתמחה בתחום )

לבחינת עמידות מערכות אבטחת המידע הקיימות בניסיונות תקיפה של מערכות המידע 

 י המידע.ומאגר
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 אבטחה פיזית וסביבתית - 6תקנה   .7.ג

 

קיימת חובה לשמירה פיזית של תשתיות ומערכות החומרה המשמשות את המאגר במקום מוגן 

 םהמונע כניסה אליו ללא הרשאה. מקובל כי מערכות החומרה יאוחסנו בחדרי שרתים ייעודיי

 המנוהלים על פי המקובל בתחום.

 בנושא אבטחה פיזית וסביבתית באופן חלקי. 6 נמצא כי המועצה עומדת בתקנה 

 
 אבטחה פיזית .1

אבטחה פיזית מתייחסת לשמירת חומרים מודפסים/דוחות/מכתבים וכ"ד בארונות  

 מאובטחים ולגבי חומר להשמדה נדרשת גריסה ותיעוד של מידע רגיש שהושמד.

 נמצא, כי:  

  היום, קלסרים הכוללים מידע חדרי המשרדים בהם מנוהל מידע אישי, פתוחים במהלך

רגיש אינם מאובטחים בארונות נעולים, חלקם מאוחסנים על מדפים גלויים ולא 

 מאובטחים.

  חומרים ומסמכים משנים קודמות, מאוחסנים בחלקם במחסנים שאינם מנוטרים

 באמצעות מצלמה במעגל סגור.

 

  מאובטח ולהקפיד על בחדרים בהם מאוחסן מידע רגיש, יש לנעול את החומר בארון

 סגירת הדלת ונעילתה.

  מומלץ לשקול התקנת מצלמות במעגל סגור, שיתעדו את הכניסות לארכיב ומחסן

  מחלקת החינוך בהם מאוחסנים מסמכים משנים קודמות.

  חדר השרתים .2

 

 הביקורת בדקה את חדר השרתים המרכזי ועמידתו בסטנדרטים מקובלים. להלן הממצאים:

  
הערות /  סטאטוס / ממצא מערכת/פריט מס"ד

 המלצות
 תקין קיימת מצלמה במעגל סגור 1
מערכת לכיבוי בגז  2

 אוטומטית
 תקין קיימת

מערכת ניטור  3
 טמפרטורה

 תקין SMSקיימת, התרעה נשלחת למייל/
 

 תקין מזגנים 2 מזגנים 4
 תקין קיים גלאי אש 5
תחזוקה המערכת קיימת ומתקבל דו"ח  UPSמערכת  6

 עצמית למייל המצביע על תקינותה
 תקין

במהלך הביקורת לא הייתה אינדיקציה  גלאי הצפה 7
 לקיומו של גלאי הצפה

נדרש 
 להשלים

 דלת החדר נעילת 8
 בקודן

 תקין החדר ננעל בקודן

 
נמצא כי קיים חוסר של גלאי הצפה בחדר השרתים שמטרתו להתריע במקרה של הצפת 

 העלול לאפשר פגיעה בשרתים וארונות התקשורת.מים בחדר, מצב 
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מומלץ להתקין גלאי הצפה בחדר השרתים לאיתור והתרעה במקרה של הצפת החדר עקב  

 חדירת מים.
 
 DRחדר שרתים חלופי  -( DRPהתאוששות מאסון ) .3

כחלק מניהול תקין של מערכות מידע בארגון, קיימת דרישה לקיום מערך של התאוששות  

במקרה של קריסת חדר השרתים המרכזי ודרישה להמשכיות עסקית של הארגון מאסון 

 והיכולת להשתמש במידע באופן זמין ומהיר.

לצורך כך, מקובל לגבש נוהל התאוששות מאסון והמשכיות עסקית המגדיר את זמן  

ההתאוששות הרצוי למערכות המידע מבלי לפגוע בשירותים הניתנים ובזמינות המידע. 

קובע הנוהל מה הקונפיגורציה של האתר החלופי, מה הפעולות הנדרשות בביצוע בנוסף, 

 כמו תרגול תקופתי של האתר לבדיקת תקינות וזמינות ותיעוד התרגול.

 

( אשר אמור להיכנס לפעולה במקרה Disaster Recovery) DRלמועצה חדר שרתים חלופי 

 של קריסת חדר השרתים הראשי.

  

קיים נוהל התאוששות מאסון וממילא לא מתבצעות הפעולות נמצא, כי במועצה לא 

 הנדרשות על פי נוהל זה ובכלל זה האמור לעיל.

הביקורת סקרה את חדר השרתים החלופי ונמצא, כי חסרים בה מצלמה במעגל סגור, 

 מערכת לכיבוי אש, מערכת גיבוי לאספקת חשמל וגלאי הצפה. 

 הטבלה שלהלן מפרטת את ממצאי הבדיקה:

 

הערות /  סטאטוס / ממצא מערכת/פריט מס"ד
 המלצות

נדרש  חסרה מצלמה במעגל סגור מצלמה במעגל סגור 1
 להשלים

מערכת לכיבוי אש  2
 אוטומטית בגז 

נדרש  חסרה מערכת לכיבוי אש
 להשלים

קיימת, התרעה נשלחת  מערכת ניטור טמפרטורה 3

 SMSלמייל/

 תקין
 

 תקין 1מזגן  מזגנים 4
 תקין קיים גלאי אש 5
לא קיימת מערכת גיבוי  UPSמערכת  6

 UPSלאספקת חשמל 
נדרש 

 להשלים

במהלך הביקורת לא הייתה  גלאי הצפה 7
אינדיקציה לקיומו של גלאי 

 הצפה

נדרש 
 להשלים

 תקין החדר ננעל בקודן נעילה בקודן 8
 

 נוהל התאוששות מאסון ולתרגל אותו. ערוךליש 
 

של חדר השרתים החלופי; במסגרת זו לבצע את הפעולות יש לשפר את רמת ההישרדות 
 הבאות:

 
  מוצע להתקין מצלמה במעגל סגור לתיעוד הכניסה לאתר ה– DR. 
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 .להתקין מערכת מתאימה לכיבוי אש בגז בחדר השרתים החלופי 

 .לוודא קיומה של אספקת מתח חשמלי לגיבוי במקרה של הפסקת חשמל ממושכת 

 שנדרש בחדר השרתים המרכזי. להתקין גלאי הצפה חסר כפי 

 

 אבטחת מידע בניהול כוח אדם וקליטת עובדים – 7תקנה   .8.ג

 

 :7בהתאם לתקנה 

)ב(  בטרם יקבלו גישה למידע מאגר הידע או לפני שינוי היקף הרשאותיהם, יקיים בעל "

מאגר מידע הדרכות לבעלי הרשאות בנושא החובות לפי החוק ותקנות אלה, וימסור להם 

 אודות חובותיהם לפי החוק ונוהל האבטחה.מידע על 

)ג(   במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, יקיים בעל המאגר פעילות  

הדרכה תקופתית לבעלי הרשאות שלו, בדבר מסמך הגדרות המאגר, נוהל האבטחה והוראות 

אבטחת המידע לפי החוק ולפי תקנות אלה, בהיקף הנדרש לצורך ביצוע תפקידיהם, ובדבר 

יהם; הדרכה כאמור תיערך אחת לשנתיים לפחות, ולגבי הסמכה של חובות בעלי ההרשאות לפ

 ."סמוך ככל האפשר למועד תחילת הסמכתו –בעל הרשאה לתפקיד חדש 
 

אחד מגורמי הסיכון בהקשר לניהול אבטחת המידע הינו הגורם האנושי קרי עובדי הארגון. יש 

י המידע, לבצע בהם לוודא במהלך קליטת עובדים האמורים במסגרת עבודתם לגשת למאגר

פעולות ולהיות חשופים למידע הקיים בהם, כי ינקטו אמצעים סבירים המקובלים בהליכי מיון 

 עובדים ושיבוצם כמו מבחני התאמה ובחינת אמינות.

  

 נמצא כי: 

  בנוגע אבטחת מידע בניהול כוח אדם וקליטת עובדים.  7המועצה אינה עומדת בתקנה 

 ן מיוחד הכולל מבחני התאמה ובדיקת אמינות לעובדים במועצה לא מתבצע הליך מיו

 חדשים, המיועדים לקליטה במקומות העבודה בהן נדרשת נגישות למאגרי המידע.

 

בהיבט של ניהול ואבטחת מאגרי מידע יחד  החוק והתקנות אינן מגדירות את תפקיד המנמ"ר 

עם זאת, זהו הגורם הממונה על ניהול הרשת הארגונית על כל המשתמע מכך וניהול מערכות 

 . המידע, אבטחת המידע והקשר עם ספקים חיצוניים המנהלים מאגרי מידע של המועצה

 

 עולה כי: 

 ללא שביצע חפיפה מסודרת  ,הקודם התפטר במפתיע ועזב )מנמ"ר( מנהל מערכות המידע

  .עד לאיתור וגיוס מנמ"ר חדש שהחליף אותומנהל הרשת עם 

  נמצא, כי העובד שממלא את מקום המנמ"ר לא עבר מבחני מיון ובדיקת אמינות כמתבקש

 מעובדים הבאים במגע עם מאגרי מידע.

  

 בדים יש לגבש במסגרת נוהל קליטת עובדים חדשים הליך לבדיקת התאמה ואמינות לעו

הצפויים להיחשף למאגרי המידע, בדגש למאגרים עם מידע רגיש ולפעול בהם כחלק 

 מעבודתם לה הם מיועדים.

 .להקפיד במיוחד על ביצוע מבחני התאמה ואמינות לכל עובד מערכות מידע חדש 
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 הדרכה –אבטחת מידע בניהול כוח אדם  – 7תקנה   .9.ג

 
התפקידים כי עברו הדרכה בשלבים  במהלך הבדיקה נמסר לביקורת על ידי חלק מבעלי

לדברי מנהלת הלשכה  הראשוניים למיפוי ורישום המאגרים ומינוי מנהלי המאגרים, לדוגמה:

 נערכה לפני שנה הדרכה בנושא שמירת סודיות ואבטחת מידע. 

לא נמצא תיעוד להדרכה זו, לא ברור מי העביר אותה ומה היה תוכנה, כמו כן לא קיימת 

של הדרכות בנושא ולא נמצא תיעוד לביצוע ההדרכה ו/או הנחיות שניתנו רוטינה קבועה 

 לעובדות המחלקה לצורכי יישום במהלך העבודה השוטף.

 נמצא, כי:

  לא נערכה הדרכה לעובדים בעלי הרשאות בטרם יקבלו גישה למאגרי מידע כנדרש

 בתקנות.

 אבטחה בינונית  לא נערכות הדרכות תקופתיות לבעלי גישה למאגרי מידע בעלי רמת

 כנדרש בתקנות.
 

  יש לקיים הדרכות מפורטות לכל העובדים העושים שימוש במאגרים בהקשר לדרישות

 אבטחת המידע והגנת הפרטיות במועד קליטתם לעבודה )לפחות פעם בשנה(. 

  .מומלץ להחתים את העובדים על הצהרה שהבינו את הדרישות ומתחייבים לקיימן 

 חת לשנה ובכל מקרה של קליטת עובד חדש.יש לחזור על ההדרכה א 

  
 זיהוי ואימות – 9ניהול הרשאות הגישה ותקנה  – 8תקנה  .10.ג

 

כחלק מאמצעי אבטחת המידע בגישה למערכות המידע ולמאגרי המידע יש לנהל מדיניות 

הרשאות גישה לרשת הארגונית ולמערכות המידע. במסגרת זו, מקובל לנהל את תחום הרשאות 

. התקנות מנחות לגבי הכלים לניהול Active Directory -הגישה ברובד הראשון דרך ה

ארגונית לגורמים לא מורשים, באמצעות הפעלת מדיניות המשתמשים והגבלת הגישה לרשת ה

סיסמאות. המדיניות קובעת בעצם את מידת המורכבות העומדת בפני המשתמש, כדי להיכנס 

 לרשת ולמערכות המידע.

מתייחסות לתהליכי זיהוי ואימות כגון  – 9מגדירה כללית לניהול הרשאות ותקנה  – 8תקנה 

 הוי פיזיים.שימוש בסיסמאות ו/או אמצעי זי

  

 בנושא ניהול הרשאות וזיהוי ואימות. 9-ו  8נמצא, כי המועצה אינה עומדת בתקנות 

 ניהול הרשאות (1

נמצא, כי לא נעשה שימוש בטופס פורמאלי לפתיחת משתמש במערכת הכולל תיאור מלא של 

 מערכות המידע להן נדרשת גישה עבור המשתמש. 

בנוסף לאמור, וכחלק מניהול תקין של הרשאות משתמשים ברשת הארגונית ומערכות המידע, 

וככלי בקרה, מקובל לבצע אחת לשנה סקירת משתמשים על ידי המנהלים הישירים ביוזמה של 
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מנהל מערכות המידע/מנהל אבטחת המידע במטרה לוודא, כי המשתמשים הפעילים המוגדרים 

רגון וההרשאות שניתנו להם הן ההרשאות העדכניות הנדרשות להם במערכת עדיין עובדים בא

 לביצוע עבודתם. 

 נמצא, כי במועצה לא מבוצע תהליך תקופתי של סקירת משתמשים פעילים במערכות. 

 ניהול סיסמאות (2

במועצה, לא הוגדרה מדיניות סיסמאות ואופן הגדרת הסיסמאות בפועל במטרה להבטיח רמת 

  אבטחה גישה טובה. 

 הטבלה שלהלן מציגה את המצב בפועל במועצה למול מדיניות הסיסמאות המקובלת:
  

 Active -בפועל ב סטנדרט פרמטר מס"ד

Directory 

 סטאטוס

 תהיסטורי 1
 סיסמאות

סיסמאות  9עד 
 אחורה.

הוגדרה היסטוריה של 
 סיסמאות אחורה. 24

הגדרה מחמירה 
 מעבר לנדרש

אורך חיי  2
 סיסמא

עומד במדיניות  ימים. 170-180בין  יום  90
 המקובלת

מורכבות  3
 סיסמה

חריגה ממדיניות  אינה מופעלת מופעלת
 מקובלת

נעילת מסך  4
עקב אי שימוש 

 זמני

עומד במדיניות  דקות 10 דקות 15
 מקובלת

נעילת מחשב  5
לאחר ניסיונות 
כניסה כושלים 

באמצעות 
סיסמא 
 מוטעית

אינו עומד  ניסיונות 7 ניסיונות 5
במדיניות 

 מקובלת

בחינת מדיניות  6
הסיסמאות 

ותקפותה 
 במערכת 

בוצע בתאריך  אחת לחצי שנה
6/8/2008 

אינו עומד 
 במדיניות מקובל

 

הגדרת היסטורית הסיסמאות נועדה למנוע חזרה על אותה סיסמא בכל פעם שהמערכת דורשת 

החלפת סיסמה. כדי להקשות על זיהוי הסיסמה על ידי גורם שאינו המשתמש מקובל 

 הגרסאות האחרונות כדי לא לחזור על אותה סיסמה.  9שהיסטורית הסיסמאות תכיל את 

 (. 9 –סיסמאות )לעומת המקובל  24של נמצא, כי הוגדרה מדיניות היסטוריה 

עובדה זו, מקשה על המשתמש "להמציא" סיסמה חדשה בכל פעם, דבר שעשוי להביא 

 לבחירת סיסמאות קלות לזכירה ו/או אף לרישום הסיסמה כדי לזכור אותה.

אורך חיי הסיסמה קובע את פרק הזמן בו ניתן לעשות שימוש בסיסמא בטרם דורשת המערכת 

יום דבר שמאפשר שינוי תדיר  90ה בסיסמה חדשה, מקובל שסיסמה תוחלף כל את החלפת

 שלה. 

ימים שהיא דרישה מקלה  170 –נמצא כי אורך חיי הסיסמה טרם דרישה להחלפתה נקבע ל 

 יום(. 90יחסית למקובל )
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דרישה נוספת במדיניות הסיסמאות היא דרישה למורכבות סיסמה. הכוונה היא להגדרת 

סיסמה הכוללת תווים קטנים וגדולים, אותיות ומספרים וכיוצא בזה, כדי להקשות על ניחוש 

 שלה. 

 במועצה, לא הוגדרה דרישה להפעלת מורכבות סיסמה.

כושלים לרשת הארגונית, בדרך כלל  תחנת העבודה נדרשת להינעל לאחר מספר ניסיונות כניסה

 .ניסיונות כושלים טרם נעילת המערכת 5על ידי הקלדת סיסמה שגויה. מקובל שיוגדרו 

 5-ניסיונות כניסה טרם נעילה המערכת )לעומת ה 7נמצא, כי בפועל מוגדר רף של 

מה המקובלים(. עובדה זו, מעניקה אפשרויות נוספות לניסיון כניסה למערכת במקרה שהסיס

 שגויה/נשכחה/לא מוכרת.

 
מדיניות הסיסמאות, היא כלי למניעת כניסת משתמשים לא מורשים לרשת הארגונית. מקובל 

שאחת לתקופה, יבחן מנהל הרשת/ממונה אבטחת המידע את המדיניות ויעדכן אותה במידת 

  הצורך ואף יבחן שלא נעשה בה שינוי על ידי גורם חיצוני.

( "ביצע שינוי במדיניות Administratorבו מנהל הרשת )נמצא כי התאריך האחרון 

". משמעות של תיעוד זה במערכת הינה שלא בוצעה, לכאורה, 6.8.2008הסיסמאות הוא 

בדיקה של מדיניות הסיסמאות על ידי מנהל הרשת לגבי שינויים שאולי בוצעו בהגדרות 

 המשתמשים.

 
 הביקורת ממליצה: 

  משתמש במערכות המידע ומאגרי המידע בו יפורט בעבור לעשות שימוש בטופס פתיחת

עובד חדש במערכות המידע ומאגרי המידע להם נדרשות הרשאות לעובד, הטופס נדרש 

 להיות חתום על ידי מנהל ישיר.

  אחת לשנה, תבוצע סקירת משתמשים על ידי מנהלים ישירים בהנחיית וריכוז של ממונה

א כי ההרשאות הקיימות תואמות את טופס אבטחת המידע במועצה. בסקירה תווד 

 פתיחת המשתמש והשינויים שאושרו במהלך התקופה.

  להגדיר היסטורית סיסמאות שניתן לממש על ידי המשתמשים וכפי המקובל )היסטוריה

 סיסמאות(. 9של 

  ימים. 90לקבוע את אורך חיי הסיסמא לתקופה של 

 .להפעיל את הדרישה למורכבות סיסמאות 

 ניסיונות טרם נעילתה. 5 –מספר הכישלונות לכניסה למערכת ל  להגדיר את 

  במסגרת נוהל אבטחת המידע, להגדיר את תדירות בחינת ועדכון מדיניות הסיסמאות על

 ידי מנהל הרשת הארגונית.

 
 בקרה ותיעוד גישה – 10תקנה  .11.ג

 

או במערכות של מאגר מידע אשר חלה עליו רמת האבטחה הבינונית ": 10בהתאם לתקנה 

הגבוהה, ינוהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר ביקורת על הגישה למערכות המאגר )בתקנה זו 

מנגנון הבקרה(, ובכלל זה נתונים אלה: זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה,  –

 ."רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, ואם הגישה אושרה או נדחתה
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שיאפשרו ביצוע בקרת גישה למערכות המידע  LOGמנגנון אוטומטי/יומני מערכת  יש לנהל

 והמאגרים. כמו כן, יש לנקוט בהליך בקרה של יומני המערכת ובדיקת אירועים חריגים.

 נמצא, כי:

  בנושא בקרה ותיעוד גישה. 10המועצה אינה עומדת בתקנה 

  שפועלים בכל אחד מהמאגרים במועצה לא קיים יומן מערכת המתעד את המשתמשים

המתנהלים בשרתי המועצה בניגוד לנדרש בתקנות. כתוצאה מכך, קיים קושי לאתר 

 פעילות חריגה במאגרים.

 

  יש להגדיר יומן מערכתLOG  .שיתעד גישות לא מורשות למערכת/מאגרי המידע 

 ה- LOG   יבוקר באופן שוטף על ידי מנהל הרשת ו/או גורם אחר שימונה לכך מתוך מחלקת

 מערכות המידע.

 

 תיעוד של אירועי אבטחת מידע - 11תקנה  .12.ג

 

בעל מאגר מידע אחראי לתיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע המעלה חשש ": 11בהתאם לתקנה 

אירועי  –שאה )להלן לפגיעה בשלמות המידע, לשימוש בו בלא הרשאה או לחריגה מהר

 ."אבטחה(; ככל האפשר יבוסס התיעוד האמור על רישום אוטומטי

ניהול אבטחת מידע בארגון מחייב לימוד מתוך אירועים חריגים בתחום אבטחת המידע במטרה 

להקשיח את המערכת ולזהות איומים חדשים ולא מוכרים ולתת להם מענה באמצעות 

המערכות הקיימות. בנוסף נדרשת מערכת להתרעה וחסימה של אירועי אבטחת מידע כמו 

 IDS (intrusion detection system.)מערכות 

 נמצא, כי:

  בנושא תיעוד של אירועי אבטחת מידע. 11המועצה אינה עומדת בתקנה 

 ( במועצה לא קיימת מערכת התרעהIDS- Intrusion Detection System המתריעה על )

ניסיונות/הצלחות חדירה לרשת הארגונית ומשם למערכות המידע ומאגרי המידע, 

 המנוהלים בשרתי המועצה.

  במועצה לא קיים תיעוד של אירועי אבטחה באמצעות יומן מערכתLOG  וכן, לא מבוצעת

 הפקת לקחים ועדכון מערך אבטחת המידע בעקבות כך.

  

  יש לרכוש ולהטמיע מערכת התרעה לאירועי אבטחת מידע וניסיונות חדירה לרשת

 הארגונית, למערכות המידע ומאגרי המידע. 

 ד אירועי אבטחת מידע על פי חוקיות ומדיניות אבטחת המידע להגדיר מנגנון לאיתור ותיע

 שתגובש.

 

 התקנים ניידים – 12תקנה  .13.ג

 

בעל המאגר יגביל או ימנע אפשרות לחיבור התקנים ניידים למערכות ": 12בהתאם לתקנה 

המאגר במתכונת ההולמת את רמת אבטחת המידע שחלה על המאגר, את רגישות המידע, את 
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המיוחדים למערכות המאגר או למידע הנובעים מחיבור ההתקן הנייד ואת קיומם הסיכונים 

בעל מאגר מידע המאפשר שימוש במידע  .של אמצעי הגנה מתאימים מפני סיכונים אלה

מהמאגר בהתקן נייד או העתקה שלו להתקן נייד ינקוט אמצעי הגנה בשים לב לסיכונים 

תו מאגר מידע; לעניין זה יראו שימוש בשיטות המיוחדים הקשורים לשימוש בהתקן נייד באו

 ."הצפנה מקובלות כנקיטת אמצעים סבירים להגנה על מידע שהועתק להתקן הנייד

התקנה מגדירה את הסיכון בשימוש בהתקנים ניידים כמו מחשבים ניידים ומדיות נתיקות. 

און קי(  אחד הכללים לאבטחת מידע מקובלים הוא איסור על חיבור התקני מדיה )דיסק

הכוללים נתונים, והורדת מידע לתחנות המחשב המקומיות ו/או לשרתים. במידה שמחליטים 

 שניתן להשתמש בהתקנים ניידים נדרש לנקוט באמצעי אבטחה מתאימים כגון הצפנה.

 נמצא, כי:

  בנושא התקנים ניידים. 12המועצה אינה עומדת בתקנה 

 ,לגבי כללי ההתנהגות ואבטחת התקנים  לא קיים נוהל ו/או הנחייה ברורה לעובדים

 ניידים הנמצאים ברשותם.

 ( לא קיימת הנחיה האוסרת שימוש בהתקנים ניידיםDOK או לחילופין לא קיימת )

 "עמדת הלבנה", בה יבדקו ההתקנים טרם חיבורם לעמדות המחשב. 

 .לא קיימת הצפנה של המידע על ידי שימוש בשיטות הצפנה מקובלות 

 
 התנהלות עם מחשבים ניידים והתקנים נתיקים. יש לגבש נוהל 

 .לגבש מדיניות בנושא הצפנת התקנים ניידים 

  מומלץ לבחון הצבתה של עמדת הלבנה במחלקת מערכות מידע, לצורך בדיקות של מדיות

 נתיקות טרם חיבורן למחשבים ותחנות העבודה.

 

 ניהול מאובטח ומעודכן של מערכות המאגר – 13תקנה  .14.ג

 

בעל מאגר מידע יפריד, בהיקף ובמידה הסבירים האפשריים, בין ")ב(:  13בהתאם לתקנה 

מערכות המאגר אשר ניתן לגשת מהן למידע, לבין מערכות מחשוב אחרות המשמשות את בעל 

 ."המאגר

על מאגר מידע ידאג לכך שייערכו עדכונים שוטפים של מערכות המאגר, ")ג(  13בהתאם לתקנה 

מחשב הנדרש לפעולתן; לא ייעשה שימוש במערכות שהיצרן לא תומך בהיבטי לרבות חומר ה

 ."אבטחה שלהן אלא אם כן ניתן מענה אבטחתי מתאים

 

על בעל המאגר להפריד ככל האפשר בין מערכות המשמשות את מאגר המידע, כמו השרת עליו 

יתן לבצע מותקן המאגר, ותחנות הקצה בעלות הגישה למאגר, משאר מערכות המחשבים. נ

זאת באמצעות ניהול מאובטח ומעודכן של מערכות המאגר. מערכות אבטחת המידע הקיימות 

 הן : 

 ( מערכת חומת אשFirewall   מסוג )Checkpoint 5200 

  מערכת לניטור דואר אלקטרוני מסוגPine App 

   מערכת אנטי וירוס מסוגESET-Nod32 
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 אבטחת מידע מקובלות.יצוין, כי מערכות אלה נותנות מענה לדרישות 

 

 מבדיקת הביקורת עולה, כי:

  ,לגבי מערכות אבטחת המידע, קיימים עדכונים אוטומטיים כחלק מרוטינה יחד עם זאת

 לא נמצא תיעוד לכך שמבוצעת בקרה אחת לשנה על כך שכלל המערכות עודכנו. 

  ספקי לא נמצא תיעוד לגבי מערכות ההפעלה, בדבר עדכוני אבטחה המופצים על ידי

 המערכות.

  ניהול מאובטח ומעודכן של מערכות המאגרבנוגע ל 13המועצה אינה עומדת בתקנה. 

  לא קיימת הפרדה ברורה בין המאגרים הכוללים מידע רגיש לבין שאר תשתיות המחשוב

 הארגוני. קיימים מאגרים המחוברים לרשת הארגונית.

 

  המערכות לגבי מידת העדכון שלהן יש לקבוע, כי כנוהל תבוצע בקרה וסקירה לכלל

 .םלעדכונים העכשוויי

 

 אבטחת תקשורת – 14תקנה  .15.ג

 

בעל מאגר מידע לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ": 14בהתאם לתקנה 

ציבורית אחרת, בלא התקנת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות 

 ."שיבוש למחשב או לחומר מחשבהמסוגלות לגרום נזק או 

 

במקרה ומערכות המידע מחוברות לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת, נוצר סיכון 

אבטחת מידע לנוכח האפשרות של גישה חיצונית לא מורשית למאגרים. איום נוסף קיים 

(, המאפשרת לעובדים ו/או virtual private network) VPNבהתחברות מרחוק באמצעות 

תני שירותי תמיכה במיקור חוץ. במקרים אלה, נדרשת אבטחה מוקשחת הכוללת הצפנה של נו

 ותיעוד של הבקרה. VPN –קו התקשורת וניטור קפדני ובקרה על קו ה 

 

 בנושא אבטחת תקשורת. 14המועצה אינה עומדת בתקנה 

 

שימוש  שמות משתמש כלליים שאינם מאפשרים זיהוי של הגורם שעושהבטבלה שלהלן נמצאו 

 כדי להיכנס לרשת בחיבור מרחוק.  ,בשם המשתמש

 עובדה זו פוגעת ביכולת לבצע בקרה נאותה על הפעילות בכניסה מרחוק.
 

מסקירת המשתמשים המורשים בגישה מרחוק נמצא מקרה בו הוגדר שם משתמש ללא כל 

 . IPעבור מרכזית  AAמשמעות 

 לגבי יתר המשתמשים עלו הממצאים הבאים:

 
 ממצאים תפקיד שם משתמש מס"ד

1 AA  מרכזיתIP שם משתמש לא מזוהה 

2 Ayat רווחה  
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 ממצאים תפקיד שם משתמש מס"ד

3 Bartech שם משתמש כללי בר טכנולוגיות וועדה 

4 Bezeqint Chackpiont שם משתמש כללי 

5 DiklaRS מפעם  

6 dobi מהנדס המועצה  

7 dudi יזרעאלים  

8 Dvash שרות שרתים  

9 Ela מנהלת מפעם  

10 Epr שם משתמש כללי מערכות מידע וכספים 

11 Gilg מנהל הגביה  

12 liatm  חשבת-הנדסה   

13 liorc מנהל הרשת  

14 Mayab מפעם  

15 Megido וועדה  

16 Mif-Vpn שם משתמש כללי מפעם 

17 Miri מנהלת תחבורה  

18 Miris חשבת המועצה  

19 Morann מנהלת תיירות  

20 Nati  ורישוי עסקיםמפקח   

21 NatiM וועדה  

22 Noam הגנת הפרטיות  

23 Ogdanim שם משתמש כללי וועדה 

24 Orit מנהלת יזרעאלים  

25 Pool שם משתמש כללי בריכה 

26 Revaha2018 שם משתמש כללי רווחה 

27 Rinat מנכל המועצה  

28 Shanie הנעלת חשבונות בתי ספר  

29 Support SYSAID  משתמש כללישם  

30 Vaada1 שם משתמש כללי וועדה שטח 

31 Vaada2 שם משתמש כללי וועדה שטח 

32 Vaada3 שם משתמש כללי וועדה שטח 

33 Victoria מנהלת חשבונות ראשית  

34 YareevK וועדה  

35 YoelGR חשב חינוך  

 

מנהל הרשת הארגונית מסר לביקורת כי מתבצע על ידו ניטור ובקרה על יומני המערכת לאיתור 

פעולות חריגות על ידי משתמשים המתחברים מרחוק כגון: כניסות בשעות חריגות, כניסות 

 לפרקי זמן ממושכים במיוחד. 

 הביקורת לא מצאה תיעוד כלשהו לבקרה זו.

 
 נמצא, כי קו התקשורת מאובטח. 

במטרה להקשיח את הכניסה למערכת ולמנוע כניסת משתמשים לא מורשים, מקובל לעשות 

 שימוש במחוללי סיסמאות כניסה.

 .LOG'sבמועצה לא קיימת מערכת שתחולל דוחות חריגים מתוך יומני המערכת 
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אינו מוצפן, כך שקיימת חשיפה לגניבת  VPN-בקו ההתחברות מרחוק לרשת הארגונית ה

 רה זדונית באמצעות קו התקשורת.מידע או חדי

 

  יש להגדיר שמות משתמשים הניתנים לזיהוי חד חד ערכי, עם המשתמש העושה שימוש

בשם זה לכניסה לרשת הארגונית ובדגש על משתמשים המורשים בכניסה מרחוק באמצעות 

 .VPN –ה 
 ולבצע בדיקה שוטפת של יומן  במטרה לאתר כניסות בעלות מאפיינים חריגים, יש לנטר

 המערכת המתעד כניסות מרחוק.

  מוצע לשקול שימוש במחולל דוחות חריגים שיפיק דוחות מתוך יומני המערכת לפי

 פרמטרים שיוגדרו.

  מומלץ לשקול הפעלת מנגנון הצפנה לקו ה– VPN. 
 

 מיקור חוץ – 15תקנה  .16.ג

 

קבלת שירות הכרוך במתן גישה למאגר גורם חיצוני לצורך , מתייחסת להתקשרות עם 15תקנה 

. התקשרות של המועצה עם ספקים חיצוניים במיקור חוץ, יוצרת חשיפה הנובעת מרמת המידע

אבטחת המידע הנהוגה אצל הספקים החיצוניים. התקשרות זו, מחייבת בדיקה מקדמית של 

סיכוני אבטחת המידע הכרוכים בהתקשרות והגדרה המחייבת את הספקים, בכל הקשור 

הפרטיות. על מחויבות זו, להיות מגובה בהסכם  לנהלים לאבטחת המידע ושמירה על הגנת

 כתוב. 

 התקנה קובעת את הסעיפים שצריכים להופיע בהסכם עם הספקים החיצוניים.

 

 הסכמים עליהם חתמה המועצה עם ספקים במיקור חוץ כמפורט להלן: 6לביקורת הועברו 

 א.ש. בינה  הסכם 

  2019הסכם גביה מגער 

 בהתאם למכרז מערכות ליבה 18.01.2017מיום  הסכם התקשרות עם חברת אי.פי.אר 

 הסכם מיניפיי 

 הסכם סמרטיקטס 

  לספק אי.פי.אר.מערכות בע'מ 506חוזה מספר  

 
 נמצא, כי: 

  בנושא מיקור חוץ. 15המועצה אינה עומדת בתקנה 

  במהלך הביקורת, ההסכמים לא היו מרוכזים אצל גורם ממונה אחד במועצה ונגישים

 לבדיקה.

  הוגדרו הסדרי אבטחת מידע אצל הספק החיצוני. לדוגמה: לא הוגדרו בהסכמים לא

הגורמים אצל הספק החיצוני המורשים בגישה למערכות המידע ומאגרי המידע של 

 המועצה.

  לא נמצאה הצהרה של כל אחד מהספקים לגבי רמת אבטחת המידע הנהוגה אצלם בהקשר

 להגנת הפרטיות. לניהול מערכות המידע/מאגרי המידע במועצה וההנחיות

  ההסכמים אינם כוללים אמנת שירותSLA (service level agreement ופרק המפרט את )

 מערכות אבטחת המידע הקיימות אצלן לאבטחת המידע והגנת הפרטיות.
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 .יש להקפיד לעבור על ההסכמים הקיימים ולהוסיף נספח אמנת שירות 

 התקשרות המפרט את מערכות יש לקבל מהספקים החיצוניים: דו"ח/נספח להסכם ה

המידע הקיימות אצלם, נהלי אבטחת המידע הנהוגים על ידם ופירוט המורשים לפעול 

 במערכות המידע ומאגרי המידע המנוהלים במועצה. 

  בנוסף,  בהסכמים עתידיים יש להוסיף: פסקה בקשר לאבטחת המידע הנדרשת, הפעולות

עובדיה על כך שלא יעשה שימוש במידע להגנת הפרטיות והתחייבות של החברה והחתמת 

 ובנתונים להם קיימת גישה לכל מטרה אחרת שאינה מוגדרת בהסכם.

 

 ביקורות תקופתיות – 16תקנה  .17.ג

 
חודשים לפחות יש לערוך ביקורת פנימית או חיצונית על ידי גורם בעל הכשרה  24אחת ל 

מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידע. בדו"ח תיבדק התאמת אמצעי האבטחה לנדרש  

 בחוק ובתקנות. 

 ביקורת תקופתית. – 16המועצה עומדת בתקנה  

 ביקורת תקופתית. – 16הביקורת הנוכחית נותנת מענה לדרישות תקנה 

 
 משך שמירת נתוני האבטחה - 17תקנה  .18.ג

 

לתיעוד פעילות במערכת, אבטחת המידע, פעילות יש לשמור את הנתונים הנצברים בהקשר 

 חודשים. 24משתמשים ומיקור חוץ למשך 

 נמצא, כי הנחיה זו אינה מבוצעת כחלק מרוטינה של יישום תקנות הגנת הפרטיות. 

לגבש הנחיה לשמירת יומני מערכת וגיבויים של פעילות מערכות המידע ופעילויות חריגות יש  

 חודשים. 24במערכת, למשך 

 
 גיבוי ושיחזור נתוני אבטחה - 18תקנה  .19.ג

  

נדרש לגבש נהלי כתובים בנושאים: ביצוע גיבוי נתוני אבטחה באופן תקופתי, שיחזור נתונים 

, במסגרת תיעוד אירועי אבטחה יתועדו הליכי שחזור מידע ובכלל זה זהות 17כנדרש בתקנה 

 תהליכי השחזור. הגורם שביצע את 

ורת בנושא ניטור וגיבוי המערכות יש לגבש נהלי בנושא גיבוי לאחר יישום המלצות הביק

 נתוני ואירועי אבטחה 

 
 ממצאים מרכזיים שעלו בבדיקת ניהולם של מדגם מאגרים  .20.ג

 
הנדרשים  במהלך הבדיקה של מספר מאגרים מרכזיים עלו מספר ממצאים מהותיים 

להלן בפרק ד הכולל  ילטיפול מיידי ולהלן פירוט שלהם )בנוסף להופעתם בסעיף הרלוונט

 תגובות של מנהלי המאגרים לממצאים(.
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 העברת מידע בין גופים ציבוריים (1

תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים בהתאם ל

 נקבע, כי: 1986-ציבוריים(, תשמ"ו

 לפי פרק ד' לחוק.המנהל הכללי של גוף ציבורי ימנה ועדה להעברת מידע   )א(     א.3

המנהל הכללי יהיה יושב ראש הוועדה, ואולם הוא רשאי למנות את סגנו ליושב ראש הוועדה   )ב(          
 לרבות חייל, סוהר או שוטר. –ן תקנה זו, "עובד" יבמקומו או עובד בכיר הכפוף לו ישירות; לעני 

וף הציבורי או נציגו, ועובדים שתחום עיסוקם הוא בין חברי הוועדה יהיו היועץ המשפטי של הג   )ג(          
 בניהול מידע ואבטחתו; מספר חברי הוועדה לא יפחת משלושה. 

 –הוועדה תדון ותחליט אם ובאיזו מידה   )ד(          

 להיעתר לבקשות למסירת מידע מן הגוף הציבורי;   (1) 

 גוף ציבורי אחר.לאשר הגשת בקשות של הגוף הציבורי לקבלת מידע מאת    (2) 

הוועדה תקבע הוראות לענין ההרשאות וההגבלות בענין הגישה למאגרי המידע; על הוראות אלה   )ה(          
 חוק חופש המידע(. –)להלן  1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 6יחולו הוראות סעיף  

 

ידע לגורמים במסגרת ניהול המאגרים ושמירת הפרטיות, קיימים מקרים בהם נדרשת העברת מ

 םחיצוניים תחת הסכמת הגורמים שפרטיהם מצויים במאגר. לצורך אישור העברת מיידעי

 אלה, נדרשת בחינת הנושא על ידי וועדה ייעודית שהוקמה לכך.

כמו כן, לעיתים נדרש להעביר נתונים מהמועצה ליישובים שבתחומה. לדוגמה: נמצא, כי 

האזורית רשימת שמות תלמידים לצורך ארגון מקובל להעביר לישובים השייכים למועצה 

ההסעות וכן למחלקות במועצה כמו אגף הרווחה, מח' הספורט ומח' הנוער. העברת המידע 

 אינה מבוצעת על פי הנחיות החוק ונוהל כתוב, הנותן מענה להנחיות הגנת הפרטיות.

ת חומרים לבתי לעיתים, מעבירים נתונים ממחלקת החינוך לבתי הספר. במקרה שנדרשת העבר

ספר, נעשה הדבר רק בכפוף לוויתור סודיות של ההורים אולם, לא קיים נוהל המגדיר את 

 האופן בו יועבר המידע ומה האבטחה הנדרשת בתהליך.

נמצא, כי לא הוקמה "ועדה להעברת חומרים" על פי הנדרש בתקנת הגנת הפרטיות משנת 

1986 

 

 נחיות החוק והתקנות, אשר תדון בכלל הנתונים יש להקים וועדה ייעודית לנושא על פי ה

 שמועברים לגורמים חיצוניים למועצה )כגון יישובים, בתי ספר ועוד(.

  במקרה של העברת נתונים ומידע לגורמים חיצוניים, תקבע הוועדה לנושא כיצד יבוצע

ההליך הנדרש בחוק. גורמים אלה יחתמו על הצהרת סודיות והתחייבות לאבטחת מידע 

 נת הפרטיות של המידע. והג

  כחלק מיישום תקנות וחוק הגנת הפרטיות, יגובשו בנוהל ההנחיות בדבר העברת מידע

 לגורמים חיצוניים גם לכאלה שהנתונים מיועדים לעיבוד ו/או אחסון חיצוני. 
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 שמירת מאגרים על גבי אמצעי אחסנה חשופים (2

הגנת הפרטיות מחויבים להישמר בשרתי ככלל, כל מאגר מידע ונתונים המנוהלים תחת הגדרת 

המועצה ואין להעבירם לתיקיות וקבצים פרטיים במחשבים המקומיים ו/או, במחשבים 

 פרטיים בהם רמת האבטחה נמוכה משמעותית.

נמצא, כי נעשה שימוש על ידי מנהלת תחום ההסעות )לצורך ניהול מאגר ההסעות של החינוך 

)מערכת לניהול קבצים   Dropbox -ומאחסנת ב המיוחד(, בקבצים אותם היא מורידה

שיתופיים( המותקנת במחשב הפרטי המותקן בביתה ובמועצה, במטרה לאפשר גישה לקבצים 

 . VPN -ללא צורך בשימוש בקו מאובטח כמו ה

צורת אחסון זו ואופן הגישה הלא מאובטח לנתונים, חושף את המידע ואינו מאובטח כפי 

 .טיותהנדרש בהנחיות הגנת הפר

 
רשומות, חלקם תלמידים וחלקם מלווים, מאוחסן  550מאגר נתונים לגבי חינוך מיוחד הכולל 

 במחשב המקומי של מנהלת תחום ההסעות ובמחשב הפרטי בביתה. 

הקובץ אינו סגור בסיסמא כך שהגישה אליו אינה מאובטחת הן מבחינת העובדה שהוא אינו 

של אבטחת מידע והן, מעצם העובדה שהוא חשוף יושב על שרת המועצה בו קיימים רבדים 

 לגישה לא מורשית.

נמצא, כי במחלקת השירות הפסיכולוגי בנוסף לספריית התלמידים המטופלים בשירות, קיים 

קובץ "אקסל" המאוחסן במחשב של מנהלת הלשכה הכולל רשימת תלמידים אליו יש גישה 

 . ישירה באמצעות קישור על שולחן העבודה

 הנ"ל, אינו מאובטח, אינו מאוחסן בספריה שהגישה אליה קשה ואינו נעול בסיסמה.הקובץ 

 קיומם של קיצורי דרך לקובצי נתונים הכוללים מידע רגיש, נהוג בכלל המחלקות כנוהג.

במהלך הביקורת נמצא, כי אצל הקב"ס קיימת תיקייה "מכתבים לתלמידים" הכוללת מידע 

מכתבים מבי"ס, מכתבים של הקב"ס למשפחה, בקשות  רגיש רב כגון: סיכומי ביקורים,

 למיניהן. 

יושבת בתחנה המקומית ולא בשרת, דבר המנוגד לאבטחת מידע והגנת הפרטיות  ההתיקיי

 הנדרשים במקרה של מידע רגיש.

מתשאול של הקב"ס עולה, כי כל/רוב המידע והנתונים יושבים במחשב המקומי ולא בשרת, כך 

ת כמו: היעדר גיבוי, חשיפה לגישה לא מורשית שאינה מוגנת באמצעי שקיימות מספר חשיפו

 אבטחת המידע ועוד.

 

  יש להקפיד, כי המידע יאוחסן בשרתי המועצה בלבד ולא בתחנות עבודה פרטיות ו/או

 במחשבים ניידים.

  במסגרת נוהל אבטחת המידע הנדרש בכתיבה וקיומן של הדרכות תקופתיות להטמעת

דרישותיו, יש לאסור שמירת קבצי נתונים, מאגרי מידע וכל חומר ומידע הנוהל ולריענון 

המוגדר כרגיש, במחשבים המקומיים ו/או במחשבים פרטיים בבית. המידע ישמר אך ורק 
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בשרתי המועצה והגישה אליו מרחוק תהיה למורשים בלבד, בכפוף ליישום אבטחת גישה 

 נאותה.

 נתונים ו/או גישה למאגרי  ין העבודה לקובציש לאסור קיומם של קיצורי דרך על שולח

 מידע.

  ,יש להימנע באופן מוחלט משימוש בתוכנות שיתופיות לצורך אחסון קבצי מידע ונתונים

 . dropbox -כדוגמת ה

  יש להימנע מיצירת קישור גישה מהירה על שולחן העבודה לקבצים/ספריות/תיקיות, בהן

בספריות ייעודיות ולהקשות על הגישה מאוחסן מידע רגיש. יש לשמור את הקבצים 

 והאיתור של מידע זה, על ידי גורמים לא מורשים.

  יש לאסור שמירת מידע וקבצי "אקסל" בתחנות המחשב המקומיות, כל המידע והנתונים

 נדרשים להישמר בשרתי המועצה.

 השימוש במחשבים ניידים (3

מחשבים ניידים ואבטחתם. להלן נמצא, כי במועצה לא הוגדרו נהלים ברורים בנוגע לשימוש ב

 דוגמאות לחולשות בתחום השימוש במחשבים ניידים:

 

עובדה  במהלך הביקורת נמצא, כי מחשב נייד של עובדת השירות הפסיכולוגית נמצא ברכבה.

המנוגדת לכללי אבטחת מחשבים ניידים ומעיד על חוסר מודעות לדרישות אבטחת מידע 

מקובלות. מיותר לציין, כי פריצה לרכב וגניבת המחשב עלולה לחשוף מידע רגיש על תלמידים 

 מטופלים.

 השירות הפסיכולוגי, עושה שימוש בתוכנת "מוקסו" לאבחון קשב וריכוז. 

 אחד במחלקה עליו מותקנת התוכנה כך גם על המחשבים האישיים. נמצא, כי קיים מחשב 

 לא נמצאו הנחיות כתובות לאבטחת המחשבים הניידים והמידע המאוחסן בהם.

 

 .יש לקבוע מדיניות ולהגדיר נהלי עבודה ברורים, בנוגע לשימוש במחשבים ניידים 

  ניידים בהם מאוחסן פסיכולוגיות ועובדות השירות הפסיכולוגי העושות שימוש במחשבים

מידע רגיש, ישמרו את המחשבים צמודים אליהן בכל עת. יוקפד לא להשאיר מחשבים 

 אלה ברכב ו/או בכל מקום אחר, שאינו מאובטח ונגיש לגורמים לא מורשים.

  בכל מקרה, תינתן לפסיכולוגיות הדרכה נפרדת לגבי אופן האבטחה של מחשבים ניידים

 ן מייצרות ועליהן הן מופקדות. ואבטחת המידע הרגיש אותו ה

  כל עובדת, תחתום על הצהרה לשמירת סודיות והתחייבות לאבטחת המחשב הנייד

 שברשותה. 

 

 

 

 

 

 



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2019דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 אבטחת מידע -עמידה בתקנות הגנת הפרטיות 

80 
 

 אבטחת מסמכים/פלטים רגישים במשרדי המועצה (4

 

לדוגמה על  –קיימת חשיבות לשמירה על המידע הרגיש גם כשהוא לא נמצא בתוך המחשבים 

 שולחנות העובדים, בארונות וכד'.

נמצא, כי בחלק ממשרדי המועצה לא מופעלים אמצעי אבטחה מספקים כדי לשמור על 

 מסמכים פיזיים /פלטים רגישים. להלן דוגמאות:

 קיימים ארונות הננעלים במנעול פשוט ברמת אבטחה נמוכה. לא קיים  בחדרו של הקב"ס

מחזיר שמן לדלת ומנעול נעילה אוטומטי במטרה להבטיח סגירה ונעילה של הדלת ביציאה 

 של העובד.

  העובדת האחראית מכינה עותקים מהמידע הנ"ל ומתייקת  -בתחום הסייעות הצמודות

ארונית לא מאובטחת, בחדרה. עובדה זו,  אותם בקלסרים המאוחסנים באופן גלוי על

מאפשרת גישה קלה למסמכים. בנוסף נמצא, כי קלסרים משנים קודמות ותיקים נוספים 

בנושאים אחרים מאוחסנים במחסן כללי שאינו מאובטח במידה הנדרשת. כמו כן, לא 

 מותקנת מצלמה במעגל סגור שתנטר את הכניסות.

 

 וכל מידע ונתונים רגישים המופקים על נייר, יתויקו דוחות, מסמכים  יש להקפיד, כי

 ויאוחסנו בתוך ארונות מאובטחים ונעולים במנעול מסיבי. םבקלסרים ייעודיי

  יש להשמיד באמצעות גריסה חלק מהמידע הרגיש המופק בדוחות ורשימות המשתמשים

 בפעילות נוער וילדים, בסיום כל פעילות. 

 יוחתמו על הצהרת סודיות  ,פעילויות נוער םלצורך קיו הגורמים המקבלים את המידע לעיל

 והגנת הפרטיות ותובהר להם החשיבות לכך.

  

 אבטחת קבצי "אקסל" (5

 

 כאמור במועצה מנוהלים מאגרי מידע בקבצי "אקסל". 

 מאגרים אלה אינם מאובטחים באותה רמה כמו מאגרי מידע אחרים.

 

  מידע בעלי מידע רגיש, ינעלו בסיסמה יש להקפיד, כי קבצי "אקסל" המוגדרים כמאגרי

 הידועה רק לעובדים הנדרשים לעשות שימוש באותם מאגרים.
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 בדיקת מדגמית של ניהול מאגרי מידע  .ד
 

 במסגרת הביקורת נבדקו באופן פרטני ניהולם של מספר מאגרי מידע מרכזיים כדלקמן:

 

 מנהלת מחלקת תחבורה –מאגרי תחבורה  1ד.

 

 קיימים מספר מאגרים הכוללים מידע: בתחום התחבורה 

  רשומות הכולל מידע רגיש על הלקות של התלמיד. 600מאגר חינוך מיוחד 

  רשומות תלמידים. 13,000מאגר חינוך רגיל הכולל 

 .מאגר מלווים הכולל ת.ז. , טלפון, כתובת 

 .מאגר הסעות הכולל מידע על פירוט ההסעות 

 

ולעובדים הפועלים במאגרים הדרכה בנושא הגנת נמצא, כי לא הועברה למנהלי המאגרים 

 הפרטיות ותיעוד שלה על ידי הממונה על אבטחת המידע במועצה.

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

 אשמח לקבל הדרכה מתאימה

, לצורך ניהול מאגר ההסעות של החינוך המיוחד עושה EPR –בנוסף לשימוש במערכת ה 

)מערכת לניהול   Dropbox -מנהלת המאגר שימוש בקבצים אותם היא מורידה ומאחסנת ב

קבצים שיתופיים המותקנת במחשב הפרטי המותקן בביתה ובמועצה( במטרה לאפשר גישה 

 . VPN -לקבצים ללא צורך בשימוש בקו מאובטח כמו ה

ו ואופן הגישה הלא מאובטח לנתונים, חושף את המידע ואינו מאובטח כפי צורת אחסון ז

 הנדרש בהנחיות הגנת הפרטיות. לדוגמה:

רשומות, חלקם תלמידים חלקם מלווים,  550נמצא, כי מאגר נתונים לגבי חינוך מיוחד הכולל 

הקובץ אינו  מאוחסן במחשב המקומי של מנהלת מחלקת תחבורה ובמחשב הפרטי בביתה.

נעול בסיסמא כך שהגישה אליו, אינה מאובטחת הן מבחינת העובדה שהוא אינו יושב על 

שרת המועצה בו קיימים רבדים של אבטחת מידע והן מעצם העובדה שהוא חשוף לגישה לא 

 מורשית.

רשומות תלמידים כולל נתונים גם לגבי גני ילדים ומידע  13,000מאגר חינוך רגיל הכולל 

 70ואינו נעול בסיסמה. מאגר מלווים הכולל  DropBox-לדים, מאוחסן בלגבי לקויות של י

 רשומות כנ"ל.

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

 המחשבים במשרד ובבית נסגרים מידי ערב ויש צורך בסיסמה כדי להיכנס אליהם.

אני חייבת גישה לנתונים גם בבית היות וחלק מהבעיות, הינן בשעות הערב ובסופי שבוע. 

 לפתרון אחר.אשמח 
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 התייחסות הביקורת לתגובה

במקרים בהם קיים צורך לעבודה על מאגרי המידע מחוץ לשעות העבודה, יבחנו המנמ"ר 

למשתמש כך  VPNומנהל אבטחת המידע את הצורך ויאפשרו גישה מרחוק מאובטחת בקו 

 נית.שאבטחת המידע וההגנה על מידע ונתונים, תשמר ולא תהיה חשופה מחוץ לרשת הארגו

 

אשר הכניסה למערכת זו מבוצעת  Traficalנמצא, כי מאגר הסעות מאוחסן בענן של מערכת 

 בסיסמה שהמחשב זוכר, לא נדרש להקליד אותה.

בחוק  23מאגר המידע מועבר למנהל המערכת החיצונית לעיבוד ואחסון, לא בהתאם לסעיף 

 ע ונתונים לגורם חיצוני. ולא בהתאם לנוהל, שלא קיים ונדרש בכתיבה, לגבי העברת מיד

מאחר ומדובר בנתונים המאוחסנים אצל גורם חיצוני יש לנקוט באמצעים לאבטחת הנתונים 

אצל הגורם המקבל אותם ולוודא, כי אמצעי אבטחת המידע אצלו עומדים בדרישות הגנת 

 הפרטיות. 

 . נמצא כי לא נדרשה מבית התוכנה הצהרה על אמצעי אבטחת המידע הנהוגים אצלם

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

 החברה עובדת עם עשרות רשויות בתיווך החברה למשק וכלכלה. 

 הועברה לביקורת ההודעה שלהם לגבי אבטחת מידע.

 התייחסות הביקורת לתגובה

ההצהרה והדיווח לגבי מפרט מערכות אבטחת המידע הקיימות ורמת האבטחה הנהוגה, 

 צריכה להתקבל בכל שנה ולהיות מועברת למנמ"ר ולממונה על אבטחת המידע במועצה.

נמצא, כי מקובל להעביר לישובים השייכים למועצה האזורית רשימת שמות תלמידים לצורך 

 כמו אגף הרווחה, מח' הספורט ומח' הנוער. ארגון ההסעות וכן למחלקות במועצה, 

העברת המידע, אינה מבוצעת על פי הנחיות החוק ונוהל כתוב הנותן מענה להנחיות הגנת 

 הפרטיות.

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

בשנים האחרונות, מאז יש דגש לפרטיות, לא מועבר לגורם אחר נתונים כגון: מספר זהות 

 וטלפונים, רק שמות + כיתה. 

 הישובים והמחלקות הם חלק מהמועצה . אשמח לקבל נוהל מתאים.

בהקשר האמור בסעיף  קודם נמצא כי, לא הוקמה וועדה ייעודית על פי דרישות החוק 

והתקנות שתפקידה לבחון את הבקשות ולאשרן בכפוף ליישום הנחיות החוק המחייב, בין 

 היתר, קבלת אישור מהגורמים שפרטיהם מצויים במאגר.

 גובת מנהלת מחלקת תחבורהת

 אשמח לקבל הנחיות

 



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2019דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 אבטחת מידע -עמידה בתקנות הגנת הפרטיות 

83 
 

הביקורת בדקה את אופן הטיפול במסמכים ודוחות נייר ונמצא, כי מסמכים שאין בהם 

  שימוש נגרסים.

יחד עם זאת נמצא, כי דוחות ומסמכים אחרים מתויקים בקלסרים גלויים שאינם מאובטחים 

 בארונות נעולים.

 

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

 הרגיש הוכנס לארון נעול. החומר

נמצא, כי מיילים הכוללים פניות של הורים המבקשים פתרונות עבור ילדיהם עם צרכים 

 מיוחדים מאוחסנים במגירה לא מאובטחת.

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

 החומר הרגיש הוכנס לארון נעול.

באמצעות נמצא, כי דלת משרדה של מנהלת מחלקת תחבורה אינה נעולה ואינה נסגרת 

 מחזיר שמן גם כשהחדר ריק.

 

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

אשמח לקבל פתרון לנעילת הדלתות במשרד. אבל המחשב ננעל אחרי מספר דקות )ואני 

 מקפידה לצאת כשהוא נעול( והניירת נעולה.

 

 

 מאגר שירות פסיכולוגי 2ד.

 

 תיאור

י, הנמצאים במסגרת החינוכיות. בעלי קוש 3-18השירות הפסיכולוגי מלווה ילדים בגילאים 

 הפסיכולוגים במחלקה, מתעדים כל פגישה במחשבים הניידים שברשותם בתיקיות ייעודיות. 

פסיכולוגים, כאשר לכל אחד מוקצה מחשב נייד. המחשב צמוד  27במחלקה מועסקים 

ם לפסיכולוג ונמצא ברשותו, גם בסוף יום העבודה בבית. בסוף השנה, מועברים כל החומרי

מהמחשבים הניידים למנהלת לשכת השירות הפסיכולוגי השומרת את החומרים לתיקיה 

 במחשב.

במהלך השוטף של הפעילות מתועדת כל שיחה, אבחונים, דוחות שהורים מביאים מגורמים 

חיצוניים וסיכומים וועדות. הנ"ל נסרק למערכת לרשת המועצה בו הוגדרה תיקיה בשם 

תלמידים. בנוסף קיים ארכיון בו מאוחסנים התיקים והמסמכים  7,000"תלמידים", המכילה 

hardcopy. 

 

 לדברי מנהלת הלשכה, נערכה לפני שנה הדרכה בנושא שמירת סודיות ואבטחת מידע.

  .לא נמצא תיעוד להדרכה זו 

  .לא ברור מי העביר אותה ומה היה תוכנה 

 .לא קיימת רוטינה קבועה של הדרכות בנושא 
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  לביצוע ההדרכה ו/או הנחיות שניתנו לעובדות המחלקה לצורכי יישום לא נמצא תיעוד

 במהלך העבודה השוטף.

 

 תגובת מנהלת השפ"ח

 נתנה על ידי אייל שהיה מנהל מחלקת מחשוב. ,ההדרכה בעניין שמירת הסודיות ואבטחת מידע

 

ועצה. תיקי התלמידים המטופלים על ידי השירות הפסיכולוגי, מאוחסנים בספריה בשרתי המ 

ציון שם הילד  תיקים כאשר כל תיק, נושא את שם הילד ומספר תיק. 6382בפועל קיימים 

שכן, הוא מאפשר איתור וגישה מהירה לגורם לא  ככותרת לאיתור מהיר מהווה חשיפה

 מורשה. לא קיים אמצעי אבטחה נוסף כמו סיסמה המקשה על נגישות לתיקי התלמידים. 

זכרת לעיל קיים קובץ "אקסל" המאוחסן במחשב של מנהלת נמצא, כי בנוסף לספריה המו

 . הלשכה הכולל רשימת תלמידים אליו יש גישה ישירה באמצעות קישור על שולחן העבודה

נמצא, כי הקובץ אינו מאובטח, אינו מאוחסן בספריה שהגישה אליה קשה ואינו נעול 

 בסיסמה.

 תגובת מנהלת השפ"ח

לא ניתן להיכנס לקובץ זה ללא סיסמה אישית של מנהלת הלשכה. סיסמה זו -באשר לקובץ האקסל

 ."חאינה ידועה לאיש פרט למנהלת השפ

 התייחסות הביקורת לתגובה

 הסיסמה לגביה התייחסה מנהלת השפ"ח, הינה סיסמת הכניסה למערכת. 

ישה בלתי מורשית לקובץ במקרים בהם התקיימה הכניסה והמערכת מחוברת, קיים סיכון לג

 ועל כן הדרישה להקשחת האבטחה.

 

במהלך הביקורת בעת תשאול עובדי המחלקה, נשאלה אחת הפסיכולוגיות לגבי המחשב הנייד 

 שלה וענתה, כי הוא נמצא ברכבה. 

עובדה זו, מנוגדת לכללי אבטחת מחשבים ניידים ומעיד על חוסר מודעות לדרישות אבטחת 

מיותר לציין כי פריצה לרכב וגניבת המחשב עלולה לחשוף מידע רגיש על מידע מקובלות. 

 תלמידים מטופלים.

 תגובת מנהלת השפ"ח

היא מקרית  ,המקרה בו הפסיכולוגית נכנסה למספר דקות למשרד והשאירה את המחשב במכונית

 ות כזו.הנושא לובן בישיבה עם כל הפסיכולוגים למניעת חזרה על טע ,ולא מייצגת. יחד עם זאת

המחלקה עושה שימוש בתוכנת "מוקסו" לאבחון קשב וריכוז, קיים מחשב אחד במחלקה עליו 

 מותקנת התוכנה כך גם על המחשבים האישיים. 

 לא נמצאו הנחיות כתובות לאבטחת המחשבים הניידים והמידע המאוחסן בהם.
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 תגובת מנהלת השפ"ח

 ,נוירוטק אליו מפרט של חברת נשלח עורך הביקורת המבקרלבקשת , באשר להנחיות לתכנת מוקסו

 רוט אבטחת המידע ודרישות הגנת הפרטיות.יפ (,בעלת תכנת המוקסו)

 

 התייחסות הביקורת

ההצהרה והדיווח לגבי מפרט מערכות אבטחת המידע הקיימות ורמת האבטחה הנהוגה, 

 וממונה על אבטחת המידע במועצה. צריכה להתקבל בכל שנה ולהיות מועברת למנמ"ר

 

 מאגר מחלקת נוער 3ד.

 

 תיאור

המחלקה, מטפלת באירועים אזוריים ופעילות נוער בישובים בתחומי המועצה האזורית. 

" המחלקה עושה שימוש במערכות מידע "מיני פיי" ומערכת "השועל". מערכת ה"מיני פיי

הינה מערכת אינטרנטית המשמשת להרשמה לפעילויות ונמצאת בענן, במחלקה מורידים 

מתוכה נתונים ל"אקסל" ולאתר. מערכת "השועל" משמשת לרישום ומעקב אחר חניכים 

הלוקחים חלק בפעילויות המועצה, המערכת ניזונה מקובץ האקסל המופק מתוך מערכת 

 ה"מיני פיי".

 

 2,000 -מיני פיי" לשימוש על ידי המחלקה, עשוי למנות עד להקובץ שמיוצא ממערכת ה"

. רשומות הכוללות מידע רגיש ומידע פרטי על החניכים כמו ת.ז, כתובת ורגישות רפואית

 נמצא, כי קובץ ה"אקסל" יושב על השרת ואינו מאובטח בסיסמה. 

 

 משתמשים.  10 –לקבצים אלו, יש גישה לכל צוות המחלקה המונה כ 

 כי הנתונים המצויים בקבצי ה"אקסל" מצטברים לסך של אלפי רשומות.עולה, 

מאחר והמידע והנתונים נמצאים במאגר בענן המנוהל על ידי חברת "מיני פיי", נדרשת מהספק 

רמת אבטחת מידע והתנהלות בקשר עם המידע והנתונים המאוחסנים אצלם כפי שהנחיות 

 הגנת הפרטיות מחייבות. 

 אישור מהספק, על עמידה בדרישות הגנת הפרטיות. לא מצאנו כי קיים

לפני כל טיול/פעילות מדפיסים דו"ח הכולל את פרטי הילדים המשתתפים בפעילות, דו"ח זה 

 נועד להיות מתויק ב"תיק השליטה" של הפעילות. 

 התיק מוחזר למחלקה עם סיום הפעילות והדוחות, נגרסים. 

יים נדרש היה להקפיד לרענן אצל הגורמים מאחר ומדובר בתהליך הוצאת נתונים איש

המשתמשים בתיק מהן דרישות הגנת הפרטיות ולהחתים אותם על הצהרה לשמירת סודיות 

 והנחיות בנושא. לא נמצא, כי הדבר נעשה.

נמצא, כי לא קיים נוהל התנהלות עם "תיק שליטה" ורשימות הנתונים המתויקות בו. 

 לידיים לא מוסמכות ולהיות חשופות למידע.רשימות אלה חשופות ועלולות להגיע 
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 קצין ביקור סדיר –מאגר קב"ס/חינוך  4ד.

 

 תיאור

הקב"ס מטפל בכל מה שקשור לטיפול בפרט באמצעות שימוש בקבצי "אקסל" הכוללים את 

תלמידים, סייעות  12תלמידים, קידום נוער  26התחומים הבאים: חינוך מיוחד, חינוך ביתי 

וחד בבי"ס רגיל, ילדים שקיבלו פטור מלימוד חובה, שיבוצי ילדים בחינוך לילדים בחינוך מי

 האקסל. ימיוחד. רישום המאגר מתייחס לקבצי

במהלך העבודה השוטפת נעשה שימוש במערכת "קב"ס נט" הכוללת מידע על כלל מצבת 

 התלמידים באזור, המאגר אינטרנטי והמערכת יושבת ברשת.

תוכנה של החינוך  –ערכת וועדות זכאות ומערכת משבצת" בנוסף נעשה שימוש במערכת "מ

 המיוחד ומנוהלת על ידי משרד החינוך, הכוללת פרטים של כלל תלמידי החינוך המיוחד. 

ומנהל המאגר לא קיבל הדרכה מסודרת כחלק מרוטינה של הדרכות  נמצא, כי הקב"ס

למנהלי המאגרים והעובדים בעלי נגישות ושימוש במאגרים, בנוגע לתקנות אבטחת מידע 

 והגנת הפרטיות. 

מודעות להיבטי הגנת הפרטיות והיעדר תהליך הדרכות תקופתי, כולל הטמעת  חוסר

הנחיות/נהלים כתובים, חושף את העובדים לחוסר מודעות וחוסר ערנות. חשיבות יתרה 

 קיימת בעיקר לתחום עליו אחראי הקב"ס.

 תגובת קצין ביקור סדיר

תיקנתי  .על כך שעברתי הדרכה, כולל חתימה שלי מנהל מערכת המידעעברתי הדרכה מסודרת ע"י 

 לגבי שמירת המסמכים במקום מאובטח.מסרו לי ליקויים שנ

 

 התייחסות הביקורת לתגובה

קיומה של הדרכה מובנת ותקופתית, כרוכה בהצגת מצגת מול קבוצה של עובדים העובדים 

עם מאגרי המידע )לא הדרכה פרטית ללא מערך הדרכה מפורט(. מצגת, שתנחה את העובדים 

בדבר אבטחת המידע הנדרשת והגנת הפרטיות שבסופה, חותמים העובדים על מסמך הצהרה 

 לגבי השתתפות בהדרכה. 

 ת לא הועבר תיעוד להדרכה מובנת לרבות מצגת וחתימה על ההצהרה.לביקור

 .אין הערות נמצא, כי מנהל המאגר קיבל הנחיה לשמור מסמכים בארון נעול.

הביקורת מצאה, כי קיימים קיצורי דרך של קבצים רגישים על שולחן העבודה. דבר זה 

 מאפשר גישה מיידית למידע רגיש. 

 תגובת קצין ביקור סדיר

הם כיום הורדתי את הקבצים שהיו על שולחן העבודה ו מנהל מערכת המידע, ההדרכה של לאחר

 יומיים קבצים/חומרים על שולחן העבודה-אני שומר ליום , לצורך עבודה שוטפת,ברשת. לעתים

 אני מוחק/מחזיר את זה לתיקייה המאובטחת.  ,לאחר הטיפולו

 בודה.ידוע שאין לשמור קבצים רגישים על שולחן הע
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העברת מידע/נתונים שמבוצע, כולל רק את שם הילד. במקרה שנדרשת העברת חומרים 

לבתי ספר נעשה הדבר רק בכפוף לוויתור סודיות של ההורים, אולם לא קיים נוהל המגדיר 

 את האופן בו יועבר המידע ומה האבטחה הנדרשת בתהליך.

 תגובת קצין ביקור סדיר

רים אני מעביר במייל חומרים לבתי הספר או למשרד החינוך כדי שאחרי אישור מההו ,הנוהל הוא

 שיוכלו לבדוק קליטה של התלמיד. על פי הבנתי אם ההורים נתנו אישור זה תקין.

 נהלים נכונים. אתכםאשמח לבחון  ,לגבי קבצים כלליים שאני מעביר בדוחות שנתיים לפיקוח

 

 התייחסות הביקורת לתגובה

 בנוהל כתוב בנושא. הביקורת מתייחסת לחוסר

סיכומים ידניים של ביקורי בית, מתויקים בתיק הרלוונטי לילד ונעולים בארונית. נציין, כי 

ניתן לקלוט את המידע בדבר סיכומי הביקורים לתוך מערכת הקב"ס והעברת דוחות הנייר 

  לחדר מאובטח.

אורה, על חוסר העובדה שישנם סיכומים ידניים מתויקים בחדרו של הקב"ס, מצביעה, לכ

הקפדה בקליטת המידע למערכת והשמדת הניירת או אחסונה באמצעים מאובטחים יותר, 

 בארון נעול.

 תגובת קצין ביקור סדיר

 אני מחליט לגבי כל ילד איך אני מנהל את הטיפול בו, לפי רמת הטיפול הנדרשת. 

זה מאובטח ואיני רואה סיבה  ,גם אם זה במערכת האינטרנטית וגם אם זה נייר השמור בארון נעול

 להתערב בדרך העבודה שלי.

במהלך הביקורת נמצא, כי קיימת תיקייה "מכתבים לתלמידים" הכוללת מידע רגיש רב כגון: 

 . סיכומי ביקורים, מכתבים מבי"ס, מכתבים של הקב"ס למשפחה ובקשות למיניהן

יושבת בתחנה המקומית ולא בשרת, דבר המנוגד לאבטחת מידע והגנת הפרטיות  ההתיקיי

 הנדרשים במקרה של מידע רגיש.

 תגובת קצין ביקור סדיר

 .התיקייה "מכתבים לילדים" יושבת ברשת ולא בתחנה המקומית

 

 התייחסות הביקורת לתגובה

 . ולא בשרתבמועד הביקורת התיקייה אוחסנה בתחנת העבודה 

מתשאול של הקב"ס עולה, כי כל/רוב המידע והנתונים יושבים במחשב המקומי ולא בשרת, 

כך שקיימות מספר חשיפות כמו היעדר גיבוי, חשיפה לגישה לא מורשית שאינה מוגנת 

 באמצעי אבטחת המידע ועוד.

 תגובת קצין ביקור סדיר

שב המקומי והם מוגנים המידע והנתונים השונים יושבים ברשת ולא במח נה,לא נכוהעובדה 

 ומגובים.
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 התייחסות הביקורת

 . ולא בשרתבמועד הביקורת התיקייה אוחסנה בתחנת העבודה 

 במטרה לוודא כי לא קיים אחסון בתחנה המקומית, יבצע המנמ"ר בדיקה לכך.

 
 בחדרו של הקב"ס, קיימים ארונות הננעלים במנעול פשוט ברמת אבטחה נמוכה. 

לדלת ומנעול נעילה אוטומטי, במטרה להבטיח סגירה ונעילה של הדלת לא קיים מחזיר שמן 

 ביציאה של העובד.

 תגובת קצין ביקור סדיר

הארונות עם החומרים נעולים במנעולים של הארונות ואני נועל את דלת המשרד באופן קבוע, לדעתי 

 זו אבטחה מספקת.

 תקין.נמצא . נמצא, כי חומרים ומסמכים הנדרשים בהשמדה נגרסים

 

 אחראית על תחום שיבוץ סייעות )מנוהל כחלק מהמאגרים בחינוך( –מאגר סייעות  5ד.

 

 תיאור

בתחום ניהול הסייעות, מצוי חומר רגיש רב על הילדים המאובחנים. לצורך השמת הסייעות, 

מתקבל מכתב מרופא הכולל מידע רפואי על פיו מנהלת התחום מגישה בקשה לקבלת סייעת. 

וועדה. בנוסף,  אחרים, מתקבל מכתב סיכום רק אם התקיימה לגבי אותו ילד  לגבי ילדים

 נעשה שימוש במייל לקבלת החלטות של וועדות בעניין ילדים.

 המאגרים בהם עושה העובדת שימוש הם:

רישום תלמידים הכולל בקשות מאוד מפורטות בקשר לליקויים רפואיים ובכלל זה, מכתבים 

מעורכי דין במקרים של משמורת אצל הורים גרושים. כמו כן, מידע הקשור לתחומי הטיפול 

 של הקב"ס והשמת סייעות לילדים הנדרשים בהשגחה ו/או ליווי.

 

גרים המנוהלים על ידה לא נרשמו אצל לדברי העובדת המנהלת את התיקיות והמידע, המא

 . רשם המאגרים ואין לה ידיעה על כך שנעשתה פעולה כזו

סייעות לילדים עם צרכים רפואיים. בנוסף לתיקיות, ישנם קבצי  21במאגרים קיים מידע על 

סייעים צמודים לילדים הנמצאים על  71"אקסל" הכוללים פרטים על ילדים ומידע על 

 הספקטרום. 

זה, הינו רגיש במיוחד ומחייב אבטחת מידע ושמירת נתונים קפדנית תוך דגש על מידע 

 מודעות העובדת המנהלת את המידע לאמור בהנחיות הגנת הפרטיות.

בתחילת כל שנה, עם תחילת רישום התלמידים, מופנות בקשות רבות של הורים לקבלת 

למידים כולל לפעמים, סייעת. בקשות אלה מפורטות וכוללות מידע רפואי רגיש על הת

 פרוטוקול בימ"ש במקרה של הורים גרושים. 

נמצא, כי מידע זה מאוחסן במחשב המקומי של העובדת ללא אמצעי אבטחה שימנעו גישה 

 לא מורשית למידע.
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העובדת מכינה עותקים מהמידע הנ"ל ומתייקת אותם בקלסרים המאוחסנים באופן גלוי על 

 ה המאפשרת גישה קלה למסמכים.עובד ארונית לא מאובטחת בחדה.

נמצא, כי קלסרים משנים קודמות ותיקים בנושאים שונים אחרים מאוחסנים במחסן כללי 

שאינו מאובטח במידה הנדרשת. כמו כן, לא מותקנת מצלמה במעגל סגור שתנטר את 

 הכניסות למחסן.

העובדת  נמצא, כי מכתבים מרופאים בהם מידע רפואי רגיש נשמרים במחשב המקומי של

", ספריה כללית בחינוך אליה יש גישה של כלל עובדי EDU" בתיקיה "Dבתיקיה "ספריה 

. העובדה שקיימת גישה ללא מגבלה חושפת את המידע הרגיש לגישה המחלקה 

 שאינה עומדת בתקנות הגנת הפרטיות.

  בספריה בשם "סייעות", נשמרים כל המכתבים הרפואיים בתיקיות לפי שם הילד.

הביקורת, שימוש בשם הילד חושף את העובדה שהוא שייך לאוכלוסייה המסתייעת  לדעת

 בסייעות דבר שכשלעצמו הינו מידע רגיש.

לא נמצאה הפרדה פיזית בתיקיות המנוהלות על ידי העובדת הכוללות מידע רגיש, לבין יתר 

 התיקיות במחלקה שלהן יש נגישות לכלל העובדים. 

 

הל המידע הרגיש אינם חסומים בסיסמה הידועה רק למורשים נמצא, כי הקבצים בהם מנו

 לגישה למידע ברגיש.

על אף שמנוהלים אצל העובדת מאגרים בעלי מידע רגיש במיוחד, היא לא עברה הדרכה בכל 

 הקשור לאבטחת מידע ונתונים על פי הנחיות הגנת הפרטיות.

במייל עם גורמים מקצועיים ו/או הורים ו/או רופאים  תעוד נמצא, כי כל ההתכתבויו

שאליהם מצורפים מסמכים שברובם כוללים מידע רגיש, מתויקות בתיבת המייל בספריות 

 ייעודיות שלכאורה, חשופות וניתנות לגישה לא מורשית.

הקבצים והתיקיות, ממוקמים על שולחן העבודה במחשב של העובדת כך שהגישה אליהם 

 מאובטחת כלל.  מהירה ולא

עובדה זו, מצביעה אף היא על חוסר מודעות לעובדה שמדובר במידע רגיש שיש להקשות על 

 הנגישות אליו.

 

 תגובת העובדת האחראית על תחום הסייעות

  אני מקבלת את הערות הביקורת, אודה לקבלת המלצות על טיפול בנושא.
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 תשובות מנהלי המאגרים לשאלוני הביקורת .ה
 

 תיאור

( במטרה נספח ב'כחלק מתהליך הביקורת הוכן שאלון שהופץ לכלל מנהלי המאגרים )ראה 

לבדוק את מידת בקיאותם והמודעות להנחיות הגנת הפרטיות והיבטים של ניהול המאגר עליו 

 הם אחראים. השאלון כלל את השאלות שלהלן:

 שאלות מס'
בשרתי המועצה האזורית עמק יזרעאל או היכן נמצא המאגר )האם המאגר מנוהל ומאוחסן  1

 מאוחסן מקומית באתר הפעילות?( נא לפרט.

 מה תוכן הפרטים/מידע הקיימים במאגר? 2

 מה השימוש של המידע במאגר? 3

 מה מספר האנשים שלגביהם קיימים פרטים במאגר? 4

המאוחסנים האם קיים לגוף המחזיק במאגר אתר אינטרנט דרכו מתקבל מידע ונתונים  5
 במאגר המידע?

האם מנהל המאגר קיבל והפיץ למורשים לגישה למאגר, קובץ הנחיות אבטחת מידע ושמירת  6
 המידע הקיים במאגר ואי הפצתו?

 כך גם לגבי מדיניות הפרטיות בהקשר לאתר האינטרנט במידה וקיים כזה?
 נא לצרף את ההנחיות.

הדרכות תקופתיות בקשר עם דרישות אבטחת המידע האם מנהל המאגר או מי מטעמו מבצע  7
 ושמירתו על ידי המורשים לגשת למאגר ואלה המורשים להשתמש בו

 האם האמור בסעיף הקודם מתועד? אם כן, נא לצרף תיעוד. 8

האם בעל/מנהל המאגר מודע לדרישות אבטחת המידע של הרשות להגנת הפרטיות לצורך  9
 אותו הוא מנהל ועליו הוא אחראי?שמירת המידע הקיים במאגר 

 מהיכן מכיר את ההנחיות? –במידה שכן 

האם היו אירועים של דלף מידע ו/או אירועים חשודים אחרים לשימוש לא מורשה במידע  10
 הקיים במאגר?

האם קיימת מדיניות כתובה פנימית לגבי אופן שמירת המידע? טיפול במסמכים רגישים?  11
 אופן השמדת מסמכים רגישים וכיוצ"ב?

 במידה שכן, נא לצרף.
כיצד מיושמת המדיניות המצוינת בסעיף הקודם ומה הבקרה הקיימת ומי הגורם המבצע  12

 אותה?

 ומי המורשים לעדכן את מידע?נא פרט מי המורשים לגשת למאגר המידע?  13

לעניין המחזיקים במאגר מה תדירות העברת המידע למחזיק והאם קיים תיעוד לכך. נא  14
 .2019להציג דוגמאות לתיעוד לשנת  

האם הנתונים שבמאגר מועברים לגורם כלשהו במועצה או מחוץ למועצה? נא לפרט? באיזו  15
 תדירות?

 

ידי האחראים על מאגרי המידע, להלן ריכוז הממצאים שעלו  סקרנו את התשובות שניתנו על

 מניתוח השאלונים:

  מנהל המאגר לא קיבל וממילא לא הפיץ לעובדיו, קובץ הנחיות אבטחת מידע ושמירת

 המידע הקיים במאגר ואי הפצתו. כך גם לגבי מדיניות הגנת הפרטיות.

  להנחיות הגנת הפרטיות מנהל המאגר אינו מבצע הדרכות / ריענון תקופתיים בקשר

 ואבטחת המידע.

 .לא קיימות הנחיות בדבר אופן העברת מידע מתוך המאגרים לגורמים חיצוניים 

  בהיעדר נהלים כתובים והדרכות ספציפיות בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

הביקורת התרשמה כי אין לכל העובדים מודעות לדרישות והנחיות הגנת הפרטיות 

 תונים אותן עליהם ליישם.ואבטחת מידע ונ
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 המאגרים במהלך מיפוי ורישום היערכות שנעשתה במועצה לניהול המאגרים .ו
 

במסגרת תהליך מיפוי, רישום המאגרים וביצוע הדרכות ראשוניות למנהלי המאגרים שמונו, 

על ידי עוזרת למנהל מערכת המידע לנושא: מצגת  2018הועברו למנהלי המאגרים בדצמבר 

בדבר חוק הגנת הפרטיות על כל המשתמע והנדרש בחוק ובתקנות לרבות הנחיות בדבר אבטחת 

נדרשות, חתימה הצהרת סודיות, קביעת רשימת מורשי גישה למאגר, המידע, נהלים והנחיות 

 וסיכום פגישה הכולל פעולות נדרשות בביצוע.

כחלק מהמצגת, הוצגה רשימת תיוג המפרטת את הפעולות הבסיסיות והפעולות המחזוריות 

 הנדרשות בביצוע על פי החוק והתקנות להגנת הפרטיות.

 
הוצגו בפרקים  ,נקבעו על בסיס תקנות הגנת הפרטיותחלק מהמשימות המפורטות להלן 

 ו,הקודמים לעיל ונקבעו כנדרשות במהלך התהליך למיפוי ורישום המאגרים. משימות אל

 . גובשו כרשימת תיוג שהוצגה במצגת בנושא הגנת הפרטיות

חלק גדול מהסעיפים ברשימת התיוג לא בוצעו או  ,מאחר ולא נכתבו נהלים ליישום התקנות

  יצועם לא תועד או שלא מתקיימת בקרה על ביצועם.שב

 בדקנו את מידת היישום ולהלן ממצאי הביקורת:

 

 פעולות מחזוריות

 ממצאים תדירות פעולה

ווידוא כי המידע הנשמר במאגר אינו רב 
 מן הנדרש למטרות המאגר

לא נמצא תיעוד שבוצעה בדיקה ומנהלי  אחת לשנה 
 זאת.המאגר לא ציינו כי ביצעו 

  .עדכון נוהל אבטחת מידע
)מתייחס לאירועי אבטחת מידע 

 ושינויים טכנולוגיים במערכות(

 אחת לשנה 
 

לא הועבר לביקורת נוהל כתוב בנושא 
לא בוצע עדכון  ,אבטחת מידע וממילא

על בסיס אירועי אבטחת מידע 

 ושינויים במערכות.

הדרכה לבעלי הרשאות במאגר בדבר 
 חובותיהם

אחת 
 לשנתיים

 

כי בתחילת התהליך לרישום  ,נמצא
וצעה הדרכה מפורטת כולל בהמאגרים 

 מצגת. 
לא חזר על עצמו בצורה  ,הליך זה

 פורמאלית ומתועדת.

כדי , ביקורת )פנימית או חיצונית(
 לוודא עמידה בהוראות התקנות

 24אחת ל 
 חודשים

החלה ביצועה של  2019בסוף שנת 
 ביקורת פנימית בנושא.

 אחת לשנה בקרת הרשאות גישה למאגרים
 

לא מתבצעת סקירת משתמשים 
וההרשאות שניתנו להם לגישה 

 אולמאגרים על ידי מנהלי המאגרים 
 מנהלים ישירים.

בקרת הרשאות למורשי הניהול של 

 המערכת

 אחת לשנה

 

לא מתבצעת סקירת הרשאות של 

מורשי הניהול של המערכת ומשתמשי 
במטרה לאתר  (,administrator)על 

 משתמשים לא מורשים.

יידוע בעלי ההרשאות בדבר מנגנון 
 הבקרה למערכות המאגר

 אחת לשנה
 

 לא נמצא כי מתבצע

ביצוע בדיקות רקע ומהימנות עובדים 
 לבעלי גישה למאגר

 

 אחת לשנה
 

 לא נמצא כי מתבצע
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 פעולות מחזוריות

 ממצאים תדירות פעולה

ביצוע ביקורת אבטחת מידע אצל 
 ספקים המחזיקים /מעבדים מידע

 אחת לשנה
 

 לא נמצא כי בוצע. 
לא מועברת דרישה לקבלת  ,כמו כן

הצהרת הספקים בדבר מערכות אבטחת 
המידע הקיימות אצלם והבקרה על 
ניהול מאגרי המידע על פי תקנות הגנת 

לא הועברה דרישה  ,הפרטיות. בנוסף
לקבל דו"ח ביקורת שבוצע אצל 
הספקים כחלק מהדרישה מהם לעמוד 

 בתקנות הגנת הפרטיות.
 

 אחת לשנה ביצוע שחזור מגיבוי

 

 לא נמצא כי בוצע

  

 ממצאים בקרות טכנולוגיות

 מבוצע הגדרה ואכיפת מדיניות סיסמאות

 מבוצע 180 -החלפת סיסמאות אחת יום ל 

 לא מבוצע סיסמא מורכבת

 מבוצע נעילה לאחר מספר ניסיונות שגויים

ניתוק אוטומטי של משתמש לאחר פרק זמן בו לא 
 פעיל IPהיה 

 מבוצע

עדכוני אבטחת מידע למערכות ההפעלה בשרתי  
המאגר ובתחנות המשתמשים ברשת הארגון 

 המתחברות למאגר

 מבוצע אוטומטית

 מבוצע אוטומטית עדכון אנטי וירוס בתחנות ושרתים

  IPהגבלת גישה למערכות שאינן ברשת לפי כתובת 

והפעולות הגדרת לוג המנהל את נושא כניסות למערכת 
 שבוצעו

 LOGהמערכת מתעדת יומן מערכת 
הוא לא מנוטר ומבוקר באופן  ,אולם

 מתועד.

 טרם בוצע כתיבה ועדכון נוהל גיבויים 

קבלת התראה על כל משתמש ניהול חדש המצורף  
 להרשאות המערכת

 לא קיימת התראה

 לא נמצא כי מתועד נתיב בקרה חודש 24שמירת נתיב הבקרה למשך 

 לא מתבצע USBאבטחת ההתקנים הקיימים הגבלה על חיבור 

  חודשים 24שמירת גיבוי למשך 

 לא בוצע התקשורת מוצפן כןווידוא מול הספק שתו

 FWמותקן  IDS -ו FWהתקנת       
 IDSלא מותקנת מערכת 

 

   

לא פורסמו ואושרו בהנהלת המועצה,  ,פקידותנהלים שנכתבו על ידי המנמ"ר הקודם שהתפטר מ

 עולה מהביקורת כי לא ידוע היכן הנהלים שמורים.

 הממצאים וההמלצות הנגזרות משולבות בפרקים השונים של הדוח.
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 פרטי המאגרים –נספח א' 

 

 שם המאגר
מנהל 
 המאגר

מספר 
מורשים 
לגשת 
 למאגר

 סוגי המידע במאגר מטרות המאגר

 בית האומניות 
  
  
  
  
  

 זית אהל
  
  
  
  
  

 פרטי קשר גבייה      5

 דמוגרפי דיוור ישיר וקשר עם הלקוח          

 ניסיון מקצועי מתן שירותים ללקוחות             

  
ניהול מידע על 

 השכלה דנטים/משתלמיםותלמידים/סט

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר ניהול משאבי אנוש שכר  

 עבר פלילי    

 הנח"ש
  

ויקטוריה 
 ליטביננקו
  

 פרטי קשר אספקת שירותים פיננסיים 16

    
פרטי חשבון בנק, נתונים  -אחר לא רגיש 

 כספיים

 וטרינריה
  
  
  

ד"ר גלית 
 וונדר

  
  
  

 פרטי קשר גבייה      2

 דמוגרפי דיוור ישיר וקשר עם הלקוח          

   ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

   ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

טיפול בפרט 
 )קבס(  חינוך

  
  
  
  
  
  

 רון שיזף
  
  
  
  
  
  

 פרטי קשר ביצוע תפקידים על פי דין 2

 דמוגרפי ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

  
ניהול מידע על 

 הרגלי צריכה או התנהגות דנטים/משתלמיםותלמידים/סט

 מצב נפשי    

 השכלה    

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 קשרים משפחתיים    

 מכללת ותיקים
  
  

ריקי 
 שמעוני

  
  

 פרטי קשר דיוור ישיר וקשר עם הלקוח          

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

   שירות לתושבניהול מידע על תושבים ומתן   

 מלגות
  
  

 מורן ניר
  
  

 פרטי קשר ניהול מידע על תלמידים  

 השכלה    

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

מנהל הכנסות 
 גביה

  
  
  
  
  
  
  

 גיל גוטמן
  
  
  
  
  
  
  

 פרטי קשר ביצוע תפקידים על פי דין  

 דמוגרפי גבייה       

 חובות -כלכלי מידע  טיוב נתונים  

 נכסים -מידע כלכלי  מתן שירותים ללקוחות             

 רפואי ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 קשרים משפחתיים    

 אילן יוחסין    

 מפעם
  

 אלה אילת
  

 פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

  
ניהול מידע על 

   דנטים/משתלמיםותלמידים/סט

מרשם 
 אוכלוסין

  
  

 מורן ניר
  
  

 פרטי קשר ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

 דמוגרפי ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 קשרים משפחתיים    

 נוער
  
  
  

 ותום אלב
  
  
  

 פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

 דמוגרפי ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 רפואי    

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    
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 שם המאגר
מנהל 
 המאגר

מספר 
מורשים 
לגשת 
 למאגר

 סוגי המידע במאגר מטרות המאגר

 קשרים משפחתיים        

 סב יום מועצה
  
  
  
  
  

נורית בן 
 שושן

  
  
  
  
  

 פרטי קשר גבייה       

 דמוגרפי מתן שירותים ללקוחות             

 רפואי    

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 קשרים משפחתיים    

 מידע סיעודי רווחתי -אחר רגיש     

 סב יום ספורט
  
  

סיגל 
 אהרון

  
  

 פרטי קשר גבייה       

 פרטי קשרנתוני תקשורת למעט  דיוור ישיר וקשר עם הלקוח          

   מתן שירותים ללקוחות             

 סב יום תרבות
  

תמי 
 אידלשטיין
  

 פרטי קשר גבייה       

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

 עמותת ספורט
  
  

 שגיא וייץ
  
  

 פרטי קשר אחר רגיש   לשימוש פנימי שירותי משרד  

 תקשורת למעט פרטי קשרנתוני     

 קשרים משפחתיים    

פיקוח ואכיפה 
 גחלת

  
  
  

 נועם גיגי
  
  
  

 פרטי קשר ביצוע תפקידים על פי דין  

 דמוגרפי גבייה       

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

 אילן יוחסין ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

פיקוח ואכיפה 
משרד 

 התחבורה
  
 
  

 נועם גיגי
  
  
  
  

 פרטי קשר ביצוע תפקידים על פי דין  

 דמוגרפי גבייה       

 חובות -מידע כללי  ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

 נכסים -מידע כללי  ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 קהילה ורווחה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אתי גפן
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 פרטי קשר גבייה      

 דמוגרפי מתן שירותים ללקוחות             

 הרגלי צריכה או התנהגות ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

 חובות -מידע כללי  ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 נכסים -מידע כללי  רגיש  שירותי רווחהאחר   

 רפואי     

 מצב נפשי    

 ניסיון מקצועי    

 השכלה    

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 קשרים משפחתיים    

 אילן יוחסין    

 קייטנות
  
  
  

שלומית 
 חת -קוזי

  
  
  

 פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

 דמוגרפי    

 רפואי    

 קשרים משפחתיים    

 שכר
  
  

 שגיא וויץ
  
  

 פרטי קשר ניהול משאבי אנוש שכר  

 דמוגרפי    

 אחר רגיש    תנאי העסקה ושכר    

 שפ"י
  
  
  

 חיה רביב
  
  
  

 פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

 דמוגרפי מתן שירותים רפואיים ופרה רפואיים  

 הרגלי צריכה או התנהגות ניהול מאגר מכוח חובה בדין  
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 שם המאגר
מנהל 
 המאגר

מספר 
מורשים 
לגשת 
 למאגר

 סוגי המידע במאגר מטרות המאגר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 רפואי  ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

  
ניהול מידע על 

 השתייכות דתית תלמידים/סטדנטים/משתלמים

  
אחר רגיש   המידע משמש את הצוות 

 מצב נפשי המקצועי לאבחון המטופל

 נטייה מינית    

 ניסיון מקצועי    

 השכלה    

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 עבר פלילי    

 קשרים משפחתיים    

 אילן יוחסין    

 אחר רגיש  אבחונים פסיכולוגיים    
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 לכבוד

 מר אייל בצר,

 ראש המועצה אזורית 

 עמק יזרעאל
 

 אוטובוסים צהובים  -סידור ורישום עבודה  הנדון:
 

בהמשך לדוח הביקורת בנושא עלויות אחזקת האוטובוסים הצהובים המשמשים בעיקר 

, בחנתי את סידור ורישום העבודה 2019להסעת תלמידי בתי הספר שהוגש בחודש מאי 

 של נהגי האוטובוסים הצהובים. 

 יודגש, כי בדוח זה לא נבדקה התנהלות המועצה בהתקשרות עם קבלנים חיצוניים.

 

 הדוח מצביעים, בין היתר על:עיקר ממצאי 

 .חריגות ברישום שעת תחילת העבודה וסיומה 

 .)אי התאמות בין נתוני הדיווח לנתוני מערכות הבקרה )מערכת פוינטר וטכוגרף 

 .)דיווח חסר ביומני הדוח היומי של הנהגים )לוג בוק 

 .העדר כרטיסי טכוגרף למספר נסיעות 

 במחלקה.  נמצאו חריגות מהותיות בדיווחי נהג יחיד 

 .העדר שיתוף פעולה בין הדרג הניהולי במחלקת התחבורה 

  

  הביקורת ממליצה:

 .לרענן את נהלי העבודה והכללים המחייבים לכל הנהגים 

 .להנחות את הנהגים למלא את היומנים )לוג בוק( באופן מפורט ובשלמות 

 מי לקבוע את שעת התחלת יום העבודה של כל נהג בהתאם לסידור העבודה היו

 שלו. 

 .לבדוק את סיבת העדר כרטיסי הטכוגרף 

 .לברר את מהות החריגות שנמצאו אצל הנהג לעיל 

 .לקיים מערכת של שיתוף פעולה בקרב הדרג הניהולי במחלקת התחבורה 

  להתקין את מערכות הבקרה הממוחשבות אצל הדרג הניהולי ולהגדיר הרשאות

 צפייה ועבודה כנדרש.

  ,ליצור הליך בקרה נוספת על כרטיסי הטכוגרף שיחל אצל מנהלת מחלקת תחבורה

 סדרן העבודה וקצין הבטיחות.  

 

 יצוין, כי מנהלת מחלקת תחבורה קבלה את הערות הביקורת ופועלת לתיקון הליקויים.

בפרק ד' לדוח, מפורט מעקב אחר תיקון הליקויים כפי שדיווחה מנהלת מחלקת תחבורה 

 .14/9/2020ום נכון לי
 

 לי יהודהא
מבקר המועצה והממונה על 

 תלונות הציבור

 

 

 29/6/2020יום שני ז' בתמוז תש"פ / 
 14/9/20עדכון מעקב 

 חברי הועדה לענייני ביקורת. : העתקים
 רינת זונשיין, מנכ"לית המועצה.

גזבר המועצה. וייץ,   שגיא 
 מירי שטיינברג, מנהלת מחלקת תחבורה.

 משה פולק, קצין הבטיחות.
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 כללי א.

 

אוטובוסים צהובים המשמשים בעיקר, להסעת  15ברשות מחלקת התחבורה במועצה  (1

 תלמידים. 

 התחבורה, כל נהג מפעיל מידי יום אוטובוס קבוע.בהתאם לנורמה במחלקת  (2

במועצה האזורית עמק יזרעאל, מעסיקים את נהגי האוטובוסים הצהובים במתכונת  (3

 של עבודה רצופה במשך כל היום.

 את סידור העבודה של הנהגים קובע סדרן העבודה המועסק במשרה מלאה. (4

ידור עבודה יומי קבוע בימים ראשון עד חמישי בתקופת הלימודים, לכל נהג יש ס (5

 :  2-שנקבע בתחילת השנה. הסידור הקבוע נחלק ל

 

 בשעות הבוקר לאיסוף תלמידים מהישובים לבתי הספר, בין  סידור בוקר :

 . 8:30 -ל  7:00השעות 

 פיזור תלמידים לישובים.  13:00: החל מהשעה  סידור צהריים , 

 

לעיל משובצים הנהגים לנסיעות לעיתים, כחלק מיום העבודה, בין הנסיעות הקבועות  (6

מזדמנות )כגון: סל תרבות, חווה חקלאית בנהלל, אולמות ספורט(. במידה ואין 

 נסיעות מזדמנות, הנהג ממתין עד לסידור הקבוע ואינו נוהג. 

 

 תגובת מנהלת מחלקת התחבורה 

בשעות אלה הנהגים מבצעים טיפולים ברכבים )תדלוק, בדיקות תקופתיות, מוסכים ועוד 

  וכן, לוקחים לשטיפה מכוניות של בכירי המועצה הזכאים לשירות זה על פי תאום מראש. 

 

ככלל, ככל שזה אפשרי מבחינת מועד הנסיעה המזדמנת, נוהג סדרן העבודה לשבץ  (7

 את הנהגים לנסיעות מזדמנות. 

במידה והנסיעה המזדמנת היא במועד שבו הנהגים מבצעים את הנסיעות קבועות לפי 

שעות ביממה )אסור על פי  12הסידור או ששיבוץ הנהג יגרום לעבודה של מעל 

 התקנות(, נוהג סדרן הרכב לשבץ לנסיעה קבלן חיצוני.   

צי תנאי עבודתם של נהגי האוטובוסים הצהובים מוסדרים על בסיס הסכם קיבו (8

 ותיקונים שנעשו. 1985משנת 

-דקות לפני היציאה בפועל כזמן הכנות ו 15המועצה נוהגת לאשר תחילת יום עבודה 

 דקות נוספות, בסיום העבודה. 15
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 אמצעי רישום וסידור עבודה ב.

 

 רישום הנסיעות ועבודת הנהגים מבוצע באמצעים הבאים:

 

 חוברת שבה רושם סדרן העבודה את פרטי הנסיעות המתוכננות  – יומן סדרן

המבוצעות על ידי האוטובוסים הצהובים ואת הנסיעות המזדמנות המבוצעות 

על ידי האוטובוסים הצהובים והקבלנים. הפירוט כולל את שעת היציאה, יעד 

 הנסיעה, ושם המבצע. 

במידה וישנם וכן, נתונים ביומן זה נוהג הסדרן לתעד שינויים בפרטי הנסיעה 

 שונים נוספים כגון: מחלה, חופשה של נהגים, תקלות ברכב וכו'.

 

 "לניהול מערך ההסעות בחינוך הרגיל. נתוני יומן הסדרן  – מערכת "איתם

משמשים לגיבוי ולעדכון מערכת "איתם". הנתונים מעודכנים על ידי מזכירת 

 המחלקה.

 

 נהג שבה, נדרש הנהג את פרטי הנסיעות חוברת לכל  –)לוג בוק(  דו"ח יומי

 היומיות שלו ואירועים חריגים שקרו.

 

 רישום מכני אוטומטי של נתוני הנסיעה. לכל נהג כרטיס טכוגרף  – טכוגרף

יומי בצורת דיסקה המוכנס למתקן מכני באוטובוס. בדיסקה זו מתועדים, 

"מ במהלך בין היתר, תחילת הנסיעה, מהירות הנסיעה לאורך זמן ומרחק בק

 שעות. 24

על פי הוראות החוק, קיימת חובה להפעיל את הטכוגרף בכל נסיעה ולכל נהג 

יש דיסקה יומית נפרדת. בסוף החודש מועברות הדיסקיות לקצין הבטיחות 

 חודשים. 6בתעבורה ונשמרות אצלו, במשך 

 

  מערכת ממוחשבת לניהול וניטור מעקב שבה  –פוינטר  –מערכת ניהול רכבים

מתועדת נסיעת האוטובוס. המערכת ממפה את מסלול נסיעתו ומאפשרת את 

שחזורה. התיעוד במערכת כולל את הנתונים הבאים: מספר רישוי הרכב, שם 

הנהג הקבוע, תאריך, שעת התחלה )התנעת האוטובוס(, שעת סיום )כיבוי 

שעות מנוע, זמן עבודה, מד מרחק האוטובוס(, מרחק נסיעה יומי, 

 )ספידומטר(, כתובת התחלה וכתובת סיום.

   

 מידי חודש מדווחים הנהגים על שעות עבודתם למחלקת  – דיווח שעות חודשי

השכר בטופס ידני, הטופס מאושר על ידי סדרן העבודה ומנהלת מחלקת 

 תחבורה. 

 

אוטובוסים צהובים, יצוין, כי מערכת פוינטר מותקנת ברכבי המועצה מסוג: 

משאיות אשפה ובטנדרים. בין היתר, התוכנה מאפשרת קבלת מידע על הרכב כגון: 

 מיקום, מהירות נסיעה, עצירה וכו'. 
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נמצא, כי שם הנהג המצוין במערכת פוינטר הוא שמו של הנהג הקבוע הנוהג 

 באוטובוס שהוזן למערכת במועד הקמת האוטובוס במערכת. 

ם, אינה עוקבת אחר זהות הנהג שנוהג בפועל באוטובוס כאשר מערכת פוינטר כיו

 לדוגמא יש נהג מחליף.

מומלץ לבחון אפשרות לשדרוג המערכת על מנת שתוכל לעקוב אחר זהות הנהג 

 הנוהג בפועל.

 

 

 לגבי שימוש בתוכנה ברכבים מוצמדים: 

באופן כללי, השימוש בתוכנה ממוחשבת למעקב אחר רכבי המועצה המוצמדים 

 לעובדים  מעלה חשש לפגיעה בפרטיותם של העובדים. 

אולם, לצרכי בקרה ובטיחות כלי הרכב ועובדי המועצה במהלך יום העבודה בלבד, 

ניתן לבחון התקנת התוכנה בחלק מרכבי המועצה הצמודים הנמצאים במרבית הזמן 

ץ למועצה תוך התחשבות בתפקידו של העובד ובהתאם לכללים מחייבים מחו

 שיעוגנו בנוהל מתאים כגון:

 

 קבלת חוות דעת משפטית לפני התקנת התוכנה ברכבים. .1

 ליידע את העובד על התקנת התוכנה ברכבו ולהחתימו על טופס רלוונטי. .2

לפגוע השימוש במידע יעשה במשורה ובאופן נקודתי ומושכל, על מנת לא  .3

 בפרטיותו של העובד.

 הפעלת התוכנה תוגבל לשעות העבודה בלבד. .4

 לבחון את הצורך ברישום מאגר למידע שיצטבר בתוכנה. .5

לא יתאפשר גישה למידע הנצבר בתוכנה מלבד לגורם יחיד שימונה ולצורך  .6

 מוגדר ונקודתי בלבד, תוך שמירת פרטיותו של העובד.  
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 ממצאים ג.

 

אמצעי הרישום למיניהם וערכה השוואה בין הנתונים ברישומים הביקורת בחנה את 

 ולהלן, ממצאי הביקורת: 2020לחודש ינואר 

 

 

 שיבוץ קבלנים לנסיעות מזדמנות  .1.ג

 

בבדיקה מדגמית של נסיעות מזדמנות שבוצעו על ידי קבלנים חיצוניים ולא על ידי 

 . לא נמצאו חריגים, 2020אוטובוסים צהובים בחודש ינואר 

 

 מרווחי זמן .2.ג

 

דקות בתחילת יום עבודה ובסיומו לצורך  15כאמור, המועצה נוהגת לאשר תוספת של  (1

 הכנות.

 

מהשוואת נתוני שחזור נסיעה במערכת פוינטר ודוחות דיווח חודשיים, נמצאו מקרים  (2

 391מקרים בסיום העבודה מתוך  95 -מקרים בתחילת העבודה ו 138-רבים )כ

(, בהם הנהגים רשמו את תחילת יום 2020דש ינואר רשומות נסיעה יומיות בחו

 דקות. 15-העבודה או סיומו בתוספת של יותר מ

 להלן התפלגות החריגות:

 

כ סה" היקף החריגה בדקות סעיף

 ביח'

  15מעל  11-15 6-10  5עד 

תחילת 

 יום

 138 15 22 31 70 כמות ביח'

 11% 16% 22% 51% שיעור מסה"כ

סוף 

 יום

 95 27 12 21 35 כמות ביח'

 28% 13% 22% 37% שיעור מסה"כ

 233 42 34 52 105 סה"כ ביח' 
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 להלן דוגמאות לחריגות מהותיות:

 )מטעמי צנעת הפרט, נתוני הנהגים והנסיעה שמורים אצל הביקורת(

 

 –שעת התחלה/סוף  תאריך נהג

 מערכת פוינטר

שעת 

התחלה/סוף 

 בדיווח החודשי

פער 

 בשעות 

A 1/1/20 7:02 6:30 0:32 

A 19/1/20 6:56 6:30 0:26 

B 1/1/20 6:42 6:15 0:27 

C 1/1/20 7:28 6:28 0:58 

 

להלן דוגמאות למקרים בהם שובצו נהגים לנסיעה מזדמנת ביום שישי ורשמו בדיווח 

 דקות: 15-החודשי נרשמה שעת התחלה בתוספת של יותר מ

 

 –שעת התחלה  תאריך נהג

 מערכת ממוחשבת

שעת התחלה 

 בדיווח החודשי

פער 

 בשעות 

D 24/1/20 6:45 6:15 0:30 

C 31/1/20 6:56 6:15 0:41 

 

נהגים שרשמו במרבית ימי חודש ינואר שעת התחלת העבודה  7מבין הנהגים, נמצאו 

 דקות מאשר שעת התחלת הנסיעה שתועדה במערכת פוינטר.   15-החורגת ביותר מ

 

 מנהלת מחלקת תחבורהתגובת 

 הן תקלות טכניות של מערכת הפוינטר. 10מבין החריגות של תחילת היום, 

לדעת מנהלת מחלקת תחבורה, יש לבחון סך החריגה היומית הן בתחילת והן בסוף היום 

 דקות בסוף היום(.  15דקות בתחילת יום +  15דקות ) 30-כלומר, אינה יותר מ

 יחה אישית עם כל נהג על הביצועים שלו.הנושא נבדק בקפידה, תתקיים ש

 

 לתגובת מנהלת מחלקת התחבורה מעירה הביקורת, כי: 

 

  דקות בתחילת היום ובסוף היום אינן הטבה אלא נועדו לביצוע  15תוספת

פעולות והכנות נדרשות בתחילת הנסיעה ובסיומה ולכן, יש לבחון חריגה הן 

 בתחילת יום והן בסופו לחוד. 

  מאנשי מערכת הפוינטר לבחון את התקלות הטכניות ואת תקינות יש לדרוש

 הרכיבים המותקנים בכלי הרכב ולהבטיח את תקינות נתוני המערכת.

 

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

על פי הנוהל הקיים היום, כיול מערכת הטכוגרף נבדק ע"י טכנאי מוסמך כל שנתיים ) 

נבדק פעם בשנה )לפני הטסט( במוסך בהתאם להוראות החוק(. כיול מערכת הפוינטר 

 מורשה. באם נמצאות חריגות ברכב מסוים במהלך השנה, הוא נשלח לבדיקה נוספת.

 בכל מקרה, הערת הביקורת מקובלת הרכבים בהם נמצאו תקלות ישלחו לבדיקה מידית. 
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נמצא, כי מרווח הזמן בין שעת ההתחלה המדווחת על ידי הנהגים בדיווח החודשי  (3

בהשוואה לשעת האיסוף הנדרשת בהתאם לסידור הבוקר הקבוע, הוא גבוה ואינו 

 משקף את זמן הנסיעה הנדרש ממקום התחלת הנסיעה ליעד האיסוף. 

 לדוגמא: 

 

בבלפוריה  7:25וף בשעה לאיס 6:40אוטובוס יוצא מתל עדשים על פי דיווח בשעה  .1

 ק"מ. 4.7-מרחק נסיעה של כ

, 7:10לאיסוף בכפר יהושוע בשעה  6:15אוטובוס יוצא ממנשיה על פי דיווח בשעה  .2

 ק"מ.  7-מרחק נסיעה של כ

 

 יודגש, כי מדובר בשעות הבוקר שבהן הכבישים אינם עמוסים. 

כשעה לביצוע  נמצאו מקרים בהם נהגים דיווחו על שעת יציאה ששיקפה מרווח של

 ק"מ. 3-7נסיעה של בין 
 

לדברי מנהלת מחלקת תחבורה והסדרן, עדיף שהנהגים יגיעו לפני תחילת האיסוף 

 בכדי למנוע איחורים מסיבות לא צפויות.
 

 רישום שלא על פי הכללים בדיווח מהחודשי, מהווה ליקוי.

ולהתייחס בחומרה יש לרענן לנהגים את ההנחיות והכללים בנוגע לדיווח החודשי 

 לחריגות.

מומלץ, כי מנהלת מחלקת התחבורה וסדרן העבודה יקבעו לכל נהג את שעת 

התחלת העבודה בבוקר. שעת ההתחלה תקבע על בסיס שעת האיסוף ומרחק 

הנסיעה הנדרש מבית הנהג למקום האיסוף בתוספת מרווח זמן מספיק לאירועים 

 בלתי צפויים.  

 

 ק(נהג )לוג בו –דוח יומי  .3.ג

 

כאמור לעיל, כחלק מהבקרה נדרשים הנהגים למלא דוח יומי )לוג בוק( שהוא מעין  (1

 חוברת כאשר לכל יום מיועד דף נפרד.

הדוח היומי אמור לכלול: תאריך, מספר הרכב, שם הנהג, פרטי הנסיעה, שעת גמר, 

התחלת מד אוץ, גמר מד אוץ, סה"כ ק"מ, נתוני אחזקה שוטפת, נתוני דמי כלכלה, 

 כמות שעות נוספות.

נמצאו נהגים שאינם מקפידים למלא את  2020מעיון בדוחות היומיים בחודש ינואר 

הסעיפים לעיל כגון: לא רושמים את התחלת וסיום של מד אוץ בכל נסיעה, אינם 

 מפרטים את כל הנסיעות היומיות שבוצעו ואינם ממלאים כמות שעות נוספות.

 

מסרו, כי הם רואים צורך במילוי הדוח היומי על ידי מנהלת המחלקה וסדרן העבודה 

 הנהג כחלק ממערכת הבקרה היומית.
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לאור דברי מנהלת המחלקה וסדרן העבודה לגבי חשיבות מילוי הדוח היומי, 

ממליצה הביקורת  להנחות את הנהגים למלא את כל הנדרש בדיווח היומי ולהקפיד 

 ועים שונים שקרו במהלך הנסיעות.  על נאותות המילוי וכן, על רישום של איר

 

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

 יערך דיון פנימי במחלקה על הצורך בניהול לוג בוק ועל הפירוט הנדרש למלא בו.

 יערך נוהל מחייב בנושא זה.

 

 דיווח שעות חודשי .4.ג

 

נכון למועד דוח הביקורת, דיווח השעות החודשי מבוצע בטופס ידני על ידי הנהג. 

 הטופס הידני, מוקלדים ידנית לתוכנת השכר.נתוני 

 שימוש בטופס ידני והקלדתו לתוכנת השכר חשוף לטעויות אנוש.

מומלץ לבחון שימוש בדיווח נוכחות טלפוני שיודפס בסוף החודש ויאושר בחתימת 

 .הנהג, סדרן העבודה ומנהלת מחלקת התחבורה

 

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

 עם הנהגים לגבי מעבר לרישום שעות עבודה דרך אפליקציה. נקיים בהקדם ישיבה נוספת

 

 השוואת נתוני טכוגרף למערכת הפוינטר .5.ג

 

הביקורת בדקה מדגמית נתוני טכוגרף של נהגי אוטובוסים צהובים בחודש ינואר  (1

בהשוואה לנתוני הדיווח החודשי של הנהג, נתוני הדוח היומי ונתוני יומן סידור  2020

 פירוט:העבודה. להלן 
 

נמצאו מקרים בהם נתוני הנסיעה היומית בק"מ על פי הטכוגרף, לא התאימו לנתוני 

 מרחק הנסיעה בק"ש שנרשמו בתוכנת שחזור הנסיעה כדלקמן: 

 

מספר רישוי  תאריך

 אוטובוס

 מספר ק"מ

תוכנת 

 שחזור

נתוני 

 טכוגרף

 הפרש

19/1/20 68-738-61 388 230 158 

15/1/20 
68-739-61 

329 260 69 

27/1/20 306 240 66 

9/1/20 
60-418-13 

126 65 61 

21/1/20 100 40 60 

 

 לשאלת הביקורת השיב קצין הבטיחות בתעבורה, כי אין לו הסבר לכך.

במטרה לבחון את נאותות נתוני תכנת השחזור בימים המצוינים בטבלה לעיל, בצעה 

הביקורת בדיקה של נתוני ביצוע ק"מ בטכוגרף של נהג אחר בימים המצוינים בטבלה 

 בהשוואה לתכנת השחזור, בבדיקה נמצאה התאמה. 
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 ף.ההפרש האמור מצביע, לכאורה, על ביצוע נסיעה באוטובוס ללא שימוש בטכוגר

נסיעה ללא שימוש בטכוגרף מהווה עבירה על החוק ועל כן, יש לבדוק היטב את 

 המקרים הנ"ל ולברר את סיבת ההפרש.

 

לדברי מנהלת מחלקת תחבורה המדובר בתקלות טכניות של הרכיבים הנמצאים 

ברכבים ו/או תקלות תקשורת. במערכות הטכוגרף ופוינטר קורות לעיתים תקלות, 

מקרים שנדגמו, נבדק שחזור  2-תקשורת הפוגעת במערכת הפוינטר. בלמשל תקלת 

הנסיעה ולא נמצאו חריגים. לעומת זאת, מד הק"מ בדוח שהופק ממערכת הפוינטר 

 היה שגוי ולא דמה למספרים של יום לפני/אחרי כלומר, הייתה תקלה.

 

דרוש הביקורת חוזרת על המלצתה, במידה ואכן מדובר בתקלות למיניהן, מומלץ ל

מאנשי מערכות אלו בדיקות תכופות יותר להבטחת תקינות ונאותות הנתונים 

 .ובמיוחד, במערכת הטכוגרף שהיא מערכת חובההמתועדים במערכות אלו 

 

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

 ההערה מקובלת, המקרים בהם נמצאו תקלות במערכות ייבדקו לעומק.

 

, נמצא נהג שבנתוניו נמצאו 2020בבדיקה מדגמית של נתוני הטכוגרף בחודש ינואר  (2

 אי התאמות רבות בין נתוני: הטכוגרף, הדוח יומי ויומן סדרן העבודה. 

להלן פירוט )שם הנהג חסוי מטעמי צנעת הפרט ויימסר לגורמים המתאימים( ונתוני 

 בדיקת מנהלת מחלקת התחבורה:

 

בדיקת מנהלת  הביקורתפירוט ממצא  תאריך

 מחלקת תחבורה

1/1/20 

יום 

 רביעי

על פי נתוני הטכוגרף, הנהג לא ביצע את 

–)עמק מערבי  13:15סידור הנסיעה של שעה 

 גבת(. 

 .14:00 – 8:00הנהג לא נסע בין השעות 

ביומן הסדרן נרשם לנהג יום עבודה רגיל 

 בבוקר ובצהריים.

רגיל  הנהג דיווח בדוח היומי על יום עבודה

 בבוקר ובצהריים.

בדיווח שעות החודשי דיווח הנהג על יום 

 .6:30-17:00עבודה רגיל בבוקר ובצהריים 

נהגים  6ביום זה ישנם 

המתחילים את 

 .14:00הנסיעה בשעה 

 

ככל הנראה, נהג אחר 

ביצע את הנסיעה של 

 נהג זה.

7/1/20 

יום 

 שלישי

על פי נתוני הטכוגרף, הנהג לא ביצע את 

)אולם גבת  12:55הנסיעות של השעות: סידור 

 גבת(.-)עמק מערבי 13:15לעמק מערבי(, 

על פי נתוני הטכוגרף, הנהג סיים את הנסיעה 

 . 15:43בשעה 

ביומן הסדרן נרשם לנהג יום עבודה רגיל 

 בבוקר ובצהריים.

 12:55הנסיעה בשעה 

מתבצעת לפי 

"קריאה" של נציג בית 

הספר במידה וקיים 

צורך. בפועל, בוצעה 

פעמים  1-2נסיעה זו 

 בחודש.
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בדיקת מנהלת  הביקורתפירוט ממצא  תאריך

 מחלקת תחבורה

הנהג דיווח בדוח היומי על יום עבודה רגיל 

 בבוקר ובצהריים.

ח הנהג על יום בדיווח שעות החודשי דיוו

 .6:30-17:00עבודה רגיל בבוקר ובצהריים 

המנהלת מסרה, כי 

רישום שעת הסיום  

 אינו תקין. 

8/1/20 

יום 

 רביעי

ביצע את הנהג לא  על פי נתוני הטכוגרף,

סידור העבודה בבוקר והתחיל בנסיעה בשעה 

13:50. 

ביומן הסדרן נרשם לנהג יום עבודה רגיל בוקר 

 וצהריים.

הנהג דיווח בדוח היומי על יום עבודה רגיל 

בבוקר ובצהריים + נסיעה משדה יעקוב 

 להושעיה.

בדיווח שעות החודשי דיווח הנהג על יום 

 .6:30-19:00עבודה רגיל בבוקר ובצהריים 

סדרן העבודה ביצע 

 את נסיעת הבוקר.

 

דיווח של הנהג על יום 

עבודה רגיל בבוקר 

 .אינו תקין

9/1/20 

יום 

 חמישי

על פי נתוני הטכוגרף, הנהג לא ביצע את 

 .14:55סידור הבוקר והתחיל בנסיעה בשעה 

ביומן הסדרן נרשם לנהג יום עבודה רגיל 

 בבוקר ובצהריים.

יומי על יום עבודה רגיל  הנהג דיווח בדוח

בבוקר ובצהריים + נסיעה לעפולה להחלפת 

 גלגל.

בדיווח שעות החודשי, דיווח הנהג על יום 

 .6:30-17:00עבודה רגיל בבוקר ובצהריים 

על פי תכנת השחזור 

האוטובוס נסע בבוקר 

לא נמצא כרטיס רגיל. 

טכוגרף לנסיעה זו, 

לא ברור מי ביצע את 

 נסיעת הבוקר.

עת הצהריים את נסי

הרגילה ביצע סדרן 

 העבודה.

דיווח על ביצוע נסיעת 

צהריים רגילה אינו 

 תקין.

15/1/20 

יום 

 רביעי

על פי נתוני הטכוגרף, הנהג ביצע סידור בוקר 

ולא ביצע את סידור  11:00וסיים לנסוע בשעה 

 הצהריים.

ביומן הסדרן נרשם לנהג יום עבודה רגיל 

 מזדמנת.בבוקר ובצהריים + נסיעה 

הנהג דיווח בדוח היומי על יום עבודה רגיל 

 בבוקר ובצהריים + סל תרבות.

בדיווח שעות החודשי, דיווח הנהג על יום 

 .6:30-15:30עבודה רגיל בבוקר ובצהריים 

נסיעות הצהריים 

בוצעו על ידי נהגים 

 אחרים.

 

דיווח על נסיעת 

צהריים שלא בוצעה 

ורישום שעת סיום לא 

 תקין.נכונה, אינו 

21/1/20 

יום 

 שלישי

על פי נתוני הטכוגרף, הנהג לא ביצע את 

 סידור הבוקר.

ביומן הסדרן נרשם לנהג יום עבודה רגיל 

 בבוקר ובצהריים.

על פי תכנת השחזור 

האוטובוס נסע בבוקר 

לא נמצא כרגיל. 

כרטיס טכוגרף 

לנסיעה זו, לא ברור 
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בדיקת מנהלת  הביקורתפירוט ממצא  תאריך

 מחלקת תחבורה

הנהג דיווח בדוח היומי על יום עבודה רגיל 

 בבוקר ובצהריים.

בדיווח שעות החודשי, דיווח הנהג על יום 

 .6:30-17:00עבודה רגיל בבוקר ובצהריים 

מי ביצע את נסיעת 

 הבוקר.

 

27/1/20 

 יום שני

על פי נתוני הטכוגרף, הנהג נסע נסיעה יחידה 

. את הנסיעות בבוקר 15:10-17:35בין השעות 

 ובצהריים ביצע סדרן העבודה.

היומי על יום עבודה רגיל הנהג דיווח בדוח 

 בבוקר ובצהריים.

בדיווח שעות החודשי, דיווח הנהג על יום 

 .6:30-17:00עבודה רגיל בבוקר ובצהריים 

סדרן העבודה ביצע 

את נסיעת הבוקר 

והצהריים עד שעה 

14:30. 

דיווח על נסיעת בוקר 

שלא בוצעה, אינו 

 תקין.

 

 

לבדיקתה ובתגובתה מסרה, כי  מנהלת מחלקת תחבורה קבלה את ממצאי הביקורת

 היא שוחחה עם הנהג אך לא קבלה תשובות מספקות לחריגות.

 

 הביקורת סבורה, כי המדובר בחריגות מהותיות ברישום ודיווח העבודה.

 יש למצות את הבדיקה עם הנהג הנ"ל.

 

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

 תתקיים בדיקה נוספת ושיחה עם הנהג.

 

בבדיקה שערכה מנהלת מחלקת תחבורה )ראה טבלה לעיל( נמצאו נסיעות שבגינן, 

 לא אותר כרטיס טכוגרף מתאים ולא ברור מי ביצע את הנסיעה.  

 העדר כרטיס טכוגרף לנסיעה, מהווה ליקוי וחריגה מהוראות החוק.

 יש לערוך בדיקה מקיפה לבירור הסיבה להעדר כרטיס הטכוגרף האמור.

 

 התלמידים בנסיעהמספר  .6.ג

  

משיחות שערכה הביקורת דווח, כי ישנם מקרים בהם מסיבות שונות בנסיעות 

קבועות מסוימות, במיוחד בפיזור התלמידים בצהריים ואחה"צ, בסידור העבודה אין 

 תלמידים להסיע או שישנם ילדים מעטים במיוחד. 

 נמצא, כי לא מבוצעת בדיקה או מעקב אחר מספר התלמידים בהסעות 

ייתכן ובמקרים אלו, ניתן לשלב בין ההסעות ו/או לצמצם נסיעות של אוטובוסים 

 ו/או להחליף נסיעה של קבלן חיצוני.

 

 תגובת מנהלת מחלקת תחבורה

 המדובר בנושא בעייתי, ישנם שינויים מידי יום.



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2019הביקורת הפנימית לשנת  דוח

 סידור ורישום עבודה אוטובוסים צהובים

113 
 

עות, חלקם לא נוסעים בשעה שתוכננה בתחילת שנה )בוטלו הילדים לא מתחייבים להס

 שיעורים, ילדים מבריזים..( וחלקם, נוסעים למקומות אחרים )ספורט, בית אמנויות וכו(.

מחלקת התחבורה מבצעת נסיעות על פי בקשות של בתי ספר/מחלקות. על מנת להתייעל 

נתונים מפורטים ולא רשימות  בנושא זזה ראוי שאגף החינוך יפעל לכך שבתי הספר יעבירו

 כלליות.  

 

על מנת לאתר את הנסיעות בהן אין תלמידים או שישנם מעטים, במידה וישנן 

 כאלה, מומלץ: 

 

  לדרוש מנהגי ההסעות )אוטובוסים צהובים וקבלנים( לדווח מידי יום על מספר

התלמידים שנמצאו בנסיעות שביצעו. מידע זה, יאפשר לסדרן העבודה לייעל 

 את הסידור ולחסוך בהוצאות.

  על מנת לאפשר למחלקת התחבורה את ההתייעלות, על אגף החינוך, בתי הספר

ומחלקת התחבורה לבחון במשותף את רמת הפירוט הנדרשת  של רשימות 

 ההסעה שיגישו בתי הספר.

 

 שיתוף פעולה ואמצעי בקרה .7.ג

 
משיחות שנערכו עם גורמים במחלקה במהלך הבדיקה התרשמה הביקורת, כי שיתוף 

 הפעולה בין עובדי הדרג הניהולי לוקה בחסר. 

כמו כן נמצא, כי אמצעי הבקרה הממוחשבים אינם מותקנים אצל כל עובדי הדרג 

 הניהולי.

 העדר שיתוף פעולה עלול לפגום ביעילות המחלקה ולפגוע בשרשרת הבקרה. 

 

 ביקורת ממליצה:ה

 

על הדרג הניהולי, קרי: מנהלת המחלקה, סדרן העבודה, קצין הבטיחות, לקיים  .1

שגרה של שיתוף פעולה שוטף ובין היתר, לקיים ישיבות עדכון 

 שבועיות/חודשיות. 

להתקין את מערכות הבקרה הממוחשבות אצל הדרג הניהולי ולהגדיר הרשאות  .2

 צפייה ועבודה כנדרש.

בקרה נוספת על כרטיסי הטכוגרף שיחל אצל מנהלת המחלקה  ליצור הליך של .3

וסדרן העבודה שיבדקו התאמות ביצוע נסיעות בהשוואה למערכת הפוינטר 

וסידור העבודה ולאחר מכן, קצין הבטיחות יוודא את נושא הבטיחות כגון: מספר 

 שעות נהיגה הרציפות כמתחייב ושלמות כרטיסי הטכוגרף לכל אוטובוס.  
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 מעקב תיקון ליקויים ד.
 

 .14/9/2020להלן פירוט של תיקון ליקויים כפי שדווח על ידי מנהלת מחלקת תחבורה בנכון ליום 

 

סטטוס ביצוע לפי דיווח  תמצית תגובת המחלקה המלצה תמצית ליקוי 

 ת מחלקת תחבורהמנהל

מנהלת  הערות

 מחלקת תחבורה

בוצע  בוצע

 חלקית

לא 

 בוצע

חריגות ברישום שעת תחילת העבודה 

 וסיומה.

לרענן את נהלי העבודה והכללים המחייבים לכל 

 הנהגים.

תקוים שיחה אישית עם 

 הנהגים
    

לקבוע את שעת התחלת יום העבודה של כל נהג  

 בהתאם לסידור העבודה היומי שלו. 

     

אי התאמות בין נתוני הדיווח לנתוני 

מערכות הבקרה )מערכת פוינטר 

 וטכוגרף(.

 לבדוק את מהות האי ההתאמות.

 לבצע בדיקות תכופות יותר של המערכות הנ"ל.

ייתכן ומדובר בתקלות 

 טכניות, הנושא ייבדק.
ק. בטיחות מקיים    

בדיקות חודשיות 

 כנדרש

דיווח חסר ביומני הדוח היומי של 

 הנהגים )לוג בוק(.

להנחות את הנהגים למלא את היומנים )לוג בוק( 

 באופן מפורט ובשלמות.

קוימה שיחה עם     יערך נוהל מתאים

 ויש שיפור הנהגים

לבחון שימוש בדיווח טלפוני שיודפס ויאושר  ידני דיווח שעות חודשי מבוצע באופן

 בחתימת הנהג, סדרן העבודה ומנהלת המחלקה.

תקוים שיחה עם הנהגים 

 באפליקציה   למעבר לדיווח

מקווה לקיים    

 2021 -פיילוט ב

זהו ליקוי מהותי, יש לבדוק את סיבת העדר  העדר כרטיסי טכוגרף למספר נסיעות.

 כרטיסי הטכוגרף.

הנושא נבדק, לא נמצאו 

 הכרטיסים.
הנושא מטופל    

 בתשומת לב יתרה

נמצאו חריגות מהותיות בדיווחי נהג 

 יחיד במחלקה. 

למצות את בדיקת מהות החריגות שנמצאו אצל 

 הנהג ולתקנם.

התקיימה שיחת     הנהג זומן לשיחת ברור.

בירור, הדוחות 

 העדכניים תקינים
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סטטוס ביצוע לפי דיווח  תמצית תגובת המחלקה המלצה תמצית ליקוי 

 ת מחלקת תחבורהמנהל

מנהלת  הערות

 מחלקת תחבורה

בוצע  בוצע

 חלקית

לא 

 בוצע

קבועות ישנם מקרים בהם בנסיעות 

בפיזורים בשעות אחה"צ, אין 

 תלמידים להסיע.

 יש לבחון שילוב הסעות בפיזורים.

 

הסדרן מקבל     

דיווחים שוטפים על 

כמויות הילדים 

בהסעות וכמו כן 

בקשר ישיר עם 

מזכירות בתי ספר 

 בנושא

 לצורך איתר המקרים בהם אין תלמידים:

בנסיעות לדרוש מהנהגים לדווח על מספר תלמידים 

 שבוצעו.

לבחון את רשימות ההסעה המוגשים על ידי בתי 

 הספר.

    

העדר שיתוף פעולה בין הדרג הניהולי 

 במחלקת התחבורה.

לקיים מערכת של שיתוף פעולה בקרב הדרג 

 הניהולי במחלקת התחבורה.

התקיימו שיחות,     

 המצב השתפר

להתקין את מערכות הבקרה הממוחשבות אצל 

הניהולי ולהגדיר הרשאות צפייה ועבודה הדרג 

 כנדרש.

יטופל עד סוף שנת     

2020 

ליצור הליך בקרה נוספת על כרטיסי הטכוגרף שיחל 

אצל מנהלת מחלקת תחבורה, סדרן העבודה וקצין 

   הבטיחות.

יטופל עד סוף שנת     

2020 

 

 2/11/2020הדוח נדון בישיבת ועדת הביקורת מיום 

 2020עד סוף שנת  המליצה לקבל את המלצות מבקר המועצה לתיקון הליקויים וקבעה לוח זמנים לסיום הטיפול, ועדת הביקורת
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 פתש" חמישי ט"ז מנחם אב יום

 2020, באוגוסט 6

 

 

 

 לכבוד,

 אייל בצר

 ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

 שלום רב.

 

 
 בנושא זכאות להסעה לבית הספר מחוץ למועצההנדון: מסקנות מדוח בירור תלונה 

 

 הקדמה .א

 

  הביקורת בכובעה כממונה תלונות הציבור, ביררה תלונה של תושבת המועצה בנוגע

 לזכאותה להסעה לבית ספר הנמצא מחוץ למועצה.

  במהלך הבירור מצאה הביקורת ליקויים בהליך לקבלת החלטה בנוגע לזכאות תלמידים

 ממלכתי דתי הנמצא מחוץ למועצה. המבקשים ללמוד בבית ספר

 

 

 הליך קבלת החלטה לזכאות להסעה / פטור מאגרת תלמיד חוץ .ב

 

 

  הביקורת בדקה את הליך שבוצע לטיפול בבקשה של תלמיד המבקש ללמוד בבית ספר

הנמצא מחוץ לתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל )ברשות מקומית אחרת( עד שנת 

 תש"פ. 

 

 להגיש טופס בקשת העברה ללימודים בבית ספר מחוץ  נמצא, כי התלמיד נדרש

 לתחום המועצה. 

  הבקשה התקבלה אצל קצינת ביקור סדיר באגף החינוך במועצה ונמסרה להחלטת

 מנהלת האגף )למועד הדוח, מנהלת האגף סיימה את עבודתה(.

  מנהלת אגף החינוך הייתה מחליטה בלעדית בענין הבקשה והייתה קובעת את

 הזכאות לתשלום אגרת חוץ ובזכאות להסעה. 

 

לא נמצאו נוהל או כללים כלשהם שעל פי הם קבעה מנהלת אגף החינוך בבקשות שהוגשו 

 את הזכאות לתשלום אגרת חוץ וזכאות להסעה.

 

הביקורת סבורה, כי קביעה על פי החלטה של גורם יחיד ושאינה נתמכת בכללים ברורים, 

 אינה ראויה. 
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  נמצא, כי החל משנת הלימודים תשפ"א נקבעו כללים שעל פיהם מתקבלת החלטה לגבי

 הזכאות להסעה במקרים כדלקמן:

 

 .הסעות לבתי ספר אזוריים הנמצאים בתחום המועצה ותחת ניהולה 

  לבתי ספר על אזוריים הנמצאים מחוץ למועצה.הסעות 

  מקרים בהם ישנם תלמידים בודדים המבקשים ללמוד בבית ספר בעל צביון שונה

 מצביון הישוב שבו מתגוררים התלמידים.

 

  טרם נקבעו כללים לקביעת הזכאות לתשלום אגרת חוץ לתלמידים 4/8/2020נכון ליום ,

 המבקשים ללמוד בבתי ספר הנמצאים מחוץ לתחום המועצה. 

 

על המועצה לקבוע בהקדם נוהל מחייב שיכלול כללים ברורים לבחינת זכאות התלמידים 

ם אגרת תלמיד חוץ המבקשים ללמוד בבתי ספר הנמצאים מחוץ לתחום המועצה לתשלו

 על ידי המועצה ולזכאותם או לא להסעה. 

 

 מומלץ לקבוע צוות שידון בבקשות ולא גורם יחידי.

   

 

 

 בברכה,

 אלי יהודה

 מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור.

 

 

 

 

 רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. העתקים:

 יפתח גיא, מנהל אגף חינוך.

 תחבורה.מירי שטיינברג, מנהלת מחלקת 
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 חלק ב'
 

 

 הועדה המרחבית לתכנון ובניה
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 "פתש בסיון יא' שלישי יום

 2020, ביוני 3

 לכבוד 

 אייל בצר,מר 

 יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים"

 ,מכובדי

 

 שא: בנו דוח הביקורת :הנדון

 פיקוח בוועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים"

"פיקוח בוועדה המרחבית  בנושא הפנימית ביקורתהאת דוח  ךמתכבד להגיש לעיונ יאנ

 לתכנון ובניה "יזרעאלים".

, הוגשה טיוטת דוח הביקורת למנהל מחלקת הפיקוח וליו"ר 2020בתחילת חודש מרץ 

 .2020ועדת המשנה. תגובות לממצאי הדוח והמלצותיו, התקבלו בחודש דצמבר 

רק י"ב, בסוף דוח התגובות שהתקבלו הובאו כלשונן במעקב אחר תיקון ליקויים בפ

 הביקורת.

 

 מממצאי הביקורת העיקריים עולה, בין היתר, כי: 

מפקחים. לדעת הביקורת  5מפקחים בלבד במקום תקן של  2נכון למועד הביקורת ישנם 

קיים קשר ישיר בין מספר המפקחים, תכנית עבודתם ונוכחותם בשטח על עבירות בניה 

חים ומספרם, קיימת בעיה מהותית בפיקוח ולקנסות בהתאם. לאור נתוני עבודת המפק

 ובאכיפת חוקי התכנון והבניה בוועדה.  

 קיימת ירידה משמעותית בהיקף גביית קנסות.

טרם בוצע סקר עבירות בניה. הסקר מהווה בסיס מרכזי לתכנית עבודת הפיקוח ועבודת 

 הועדה בהסדרת חריגות הבניה והאיזון התקציבי מאגרות וקנסות.

: רישוי עסקים, במועצות עם מחלקות מתקיימים שיתופי פעולה ועדכון הדדייםלא 

 פיקוח עירוני, דבר זה יוצר פערי מידע ואכיפה ובזבוז משאבים.-ארנונה, איכות סביבה

 מומלץ לשתף פעולה ולקיים עדכון תקופתי באשר לנתונים העולים מעבודת הפיקוח. 

מהביקורת  חדשה כמתחייב מהוראות החוק. בניהביצוע פיקוח הדוק במהלך  לא מבוצע 

עולה כי, לא נמצאו דוחות ביקור בבתים חדשים במהלך הבניה. דבר המעמיד את המועצה 

 והוועדה בפני עובדות של הפרות אישורי הבניה ומחייב טיפול בהפרות בדיעבד.

רת מומלץ להגדיר מכסת ק"מ לעבודת רכבי הפיקוח ולחייב את גורמי הפיקוח בתשלום אג

 כמתחייב. 6כביש 

נמצאו ליקויים בטיפול בתיקי הפיקוח, הדבר יוצר פערי מידע ואובדן בקרה על התיקים 

 וניהולם על ידי הועדה והתובע.   

 בכבוד רב,

 אלי יהודה

 מבקר הועדה 

 
 חברי הועדה לענייני ביקורת במועצה האזורית עמק יזרעאל. העתק:

 שי יזרעאלי, יו"ר ועדת המשנה.

 כהן, מהנדסת הועדה.אורית 

 צבי בן חיים, יועץ משפטי ותובע הועדה.

 דודי אזור, מנהל מחלקת פיקוח
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 תמצית ממצאים והמלצות .א

 

 

סעיף 

 בדוח

 תגובה ממצא / המלצה

ומועברות לרשויות, אינם  2019-ו 2018האגרות שנגבו בשנים  ג

 מכסות את היקף המכסות המשולמות על ידן. 

 

אין התאמה בין ההשקעה בנושא פיקוח לבין ההכנסה המתקבלת  ג

 בגינה מהקנסות.

הדבר נובע, בין היתר, משיעור הגבייה הנמוך מסך הקנסות, 

 מהיקף פיקוח שאינו מספק ואף, מהעדר סקר חריגות בניה.

, 1/1/20החל מיום 

גביית הקנסות 

תבוצע על ידי המרכז 

 לגביית קנסות

 2020ונכון לחודש ינואר  2016נמצאו קנסות שהוטלו עוד בשנת  ג

 טרם נגבו. 

לא נמצא תיעוד לדיון שהתקיים במליא הועדה בנושא מדיניות  1ד.

 האכיפה ולא נמצא תיעוד לאישור מדיניות אכיפה.

על מליאת הועדה לקיים דיון ולאשר את מדיניות האכיפה 

 .2015שנקבעה בחודש ינואר 

 

 , הועדה טרם ביצעה סקר עבירות בניה. 2020נכון לינואר  2ד.

ולהשפיע על עבודת הפיקוח, אי ביצוע סקר עלול לפגוע 

תכנית עבודה של פקחים ואיתור של חריגות בנייה. כמו 

כן, תכנית העבודה המבוצעת בפועל על ידי הפקחים אינה 

מבוססת על איתור חריגות בנייה כפי שסקר מקצועי יכול 

 לספק.

הועדה מינתה יועץ לבחירת 

חברה חיצונית לביצוע הסקר 

הועדה  3/8/20נכון ליום 

ת בהליך מתקדם נמצא

 לביצוע מכרז.

מפקחים בלבד  2במועד הביקורת, מועסקים במחלקה  2ד.

כנדרש מהנחיות היחידה הארצית לאכיפת דיני  5במקום 

 תכנון ובניה.

לאור מדיניות הפיקוח, מספר הישובים וכ"א הקיים, 

המחלקה במתכונתה הנוכחי אינה מסוגלת לתת מענה לכל 

 של הועדה. צרכי האכיפה בתחומי התכנון

 

דווח, כי  3/8/20 -נכון ל

מפקחים ומפקח  3בוועדה 

 נוסף נמצא בהליך קליטה.

)הוועדה מתייחסת למנהל 

 יחידת הפיקוח כמפקח(

נוהל עבודת הפיקוח אינו קובע את אופן ביצוע משימות הפיקוח באופן  3ד.

 מפורט או כיצד להכין תיק חקירה. 

המפורט שערכה תובעת הועדה לשעבר יש לערוך נוהל שיתבסס על הנוהל 

 ועל מדיניות הפיקוח שנקבעה על ידי הועדה. 2015בשנת 

הנוהל יסייע לתפקוד המחלקה כגון: בהשלמת תיק חקירה באופן ראוי, 

 צמצום זמן הטיפול בעבירות בניה.

 

נמצאן מקרים בהם נתנו לעובדים שאינם עובדי מחלקת הפיקוח,  4ד.

כת המידע. בין היתר, נמצא כי לחברה הרשאות עבודה רבות במער

 המספקת שירותי ארכיון יש הרשאות עבודה במערכת הפיקוח.

יש לבחון היטב את הרשאות הקיימות ולעדכן אותם לפי תפקיד 

 העובד וההרשאה הנדרשת.

 

, פנה 23/1/20ביום 

מתכנן הועדה לאנשי 

התוכנה לבטל את 

ההרשאות לחברה 

למתן שירותי ארכיון 

 לתיקי פיקוח.בנוגע 
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סעיף 

 בדוח

 תגובה ממצא / המלצה

 לתובע הועד אין כלל הרשאות למידע של הפיקוח. 4ד.

יש לאפשר לתובע הרשאת צפייה בנתוני תיקי הפיקוח וזאת, על 

מנת שיוכל לבחון את מצב התיקים ובמידת הצורך להנחות את 

 המפקחים להשלמת התיקים. 

 

לא מבוצעת הפרדה בהתאם להנחיות היחידה הארצית לאכיפה  1ה.

והמפקחים במחלקת הפיקוח, מבצעים פעולות אכיפה ופעולות 

 רישוי במקביל. 

 

לא נמצא תיעוד מבסס, כי המפקח י.כ עבר קורס הכשרה למפקח  2ה.

תכנון ובניה כמתחייב מהוראות החוק ולא נערך דיון בנוגע 

 לתפקודו המקצועי. 

 א, כי המפקח י.כ אכן עבר הכשרה מחייבת.יש לווד

 

, לא הוקצו משאבים להשתלמות והכשרה 2020בתקציב לשנת  2ה.

 שוטפים של המפקחים.

יש לקבוע נוהל אשר, בין היתר, יסדיר את אופן המעקב אחר 

 תפקוד עובדים וקיום שיחות משוב תקופתיות.

להעלאת רמת המקצועיות של המפקחים, יש להקצות משאבים 

ולהגדיר תכנית הכשרה לפיתוח מקצועי וליווי למפקחים. 

הפיתוח המקצועי ראוי שיכלול נושאים מגוונים כגון: חקירה, 

 שיטות פיקוח, נושאים משפטיים, בדיקת היתרים לרישוי וכדו'. 

 

 

בות העבודה לא נמצאו פרוטוקולים או סיכומים של ישי 3ה.

השבועיות המשקפים את אופן קביעת תכניות העבודה ועדכונים 

 המתקבלים מהמפקחים.

לצרכי מעקב ובקרה, יש לערוך פרוטוקול או סיכום ישיבות 

 העבודה השבועיות.

 

 

תכנית העבודה אינה כוללת: רשימת המטלות היומית הנדרשת  3ה.

מהמפקח ויעדי תפוקה כמותיים להכנת תיקי פיקוח ולהעברתם 

 לתובע. 

הפקחים אינם ממלאים יומן עבודה הכולל פירוט המשימות 

 שבוצעו והפעולות שנעשו.

יש לשדרג את תכנית העבודה כך שתיתן תמונה מפורטת של 

ם/חודשיים שעל המפקח לבצע, את נושאי העבודה השבועיי

 שמות הישובים שבהם נדרש לסייר ומה נדרש מהפקח להשלים.

יש למלא יומן עבודה יומי שבו יפורטו המשימות שבוצעו 

 והפעולות שנעשו.

יש לקבוע בתכנית העבודה יעדי תפוקה בנוגע להגשת תיקי 

 פיקוח לתובע.
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סעיף 

 בדוח

 תגובה ממצא / המלצה

ת נמצא, כי מסקירת מדגמית של תכניות העבודה השבועיו 3ה.

בישובים של המועצה האזורית מגידו לא בוצעו סיורים בחודש 

 כלל. 2019ספטמבר 

לדברי מנהל מחלקת 

הפיקוח, בשל 

המחסור בפקחים, 

פיקוח ביישובי 

המועצה האזורית 

מגידו בוצע על ידו 

 אך לא תועד.

היקף כ"א בפיקוח אינו מאפשר פיקוח יזום וביצוע מדיניות  3ה.

 מיטבי וכתוצאה מכך: האכיפה באופן 

  אין ביצוע חודשי מושלם ומלא של פיקוח יזום ואיתור חריגות

בניה בכל יישובי מרחב התכנון של הועדה ובשטחים 

 הפתוחים.

 .רמת ההרתעה לעבירות בניה יורדת 

  ,עבירות בניה מתגלות רק בשלבים מאוחרים והטיפול בהן

 מורכב יותר.

  דחופות.הפיקוח מתמקד במשימות ותלונות 

 .הבקרה אחר ביצוע צווים נחלשת 

 

במטרה לעמוד ביעדי האכיפה ובדרישות החוק, מומלץ להשלים 

 את מספר המפקחים לתקן שנקבע.

 

אין תכנית עבודה ברמה שנתית הכוללת, בין היתר, יעדים לביצוע  3ה.

 שממנה נגזרים תכניות העבודה החודשיות/שבועיות.

 יש לערוך תכנית עבודה שנתית, שתכלול יעדים ומטרות לביצוע. 

 

לא בוצעו הדרכות למפקחים לשימוש במכשירי העזר שנתנו להם  4ה.

 כגון: טאבלט או מכשיר לייזר למדידה ולניתוח צילומי האוויר.

יש לערוך הדרכות למפקחים וללמדם לתפעל את האמצעים 

 יל ואיכותי.הטכנולוגיים שקבלו לשימושם באופן יע

 

אחת לשנתיים הועדה רוכשת צילומי אויר מעודכנים )למועד  4ה.

 (.2018עריכת הדוח ברשות הפקחים צילום משנת 

בשל הצורך בגילוי עבירות בניה מוקדם ככל שניתן ובשל שינויים 

מהותיים הנגרמים בעקבות: בינוי של תשתיות לאומיות / בנייה 

בהרחבות ישובים / בנייה בישובים חקלאיים / שינויים בייעודי 

קרקע, מומלץ לבחון אפשרות לעדכון צילומי האוויר בתדירות 

 חודשים.  6-12גבוהה יותר של 

 

 40%-35% -נמצא, כי הוצאות הדלק מהוות שיעור מהותי של כ 4.ה

 מסך הוצאות הרכבים. 

קצין הבטיחות מסר, 

כי בכוונת הועדה 

להחליף את סוג כלי 

הרכב לרכב חסכוני 

 יותר.
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סעיף 

 בדוח

 תגובה ממצא / המלצה

 הפקחים נדרשים לדווח מידי חודש את מספר הספידומטר ברכבם. 4ה.

ר דיווחי נמצא, כי הדיווח אינו שוטף ואין הקפדה ומעקב אח

הק"מ של הפקחים וכתוצאה מכך, הבקרה אחר השימוש ברכב 

 אינו יעיל.

 יש להקפיד על דיווח חודשי של מספר הק"מ.

קצין הבטיחות מסר, 

כי ירענן את 

 ההנחיות למפקחים

 נמצאה שונות בעלות אחזקת הרכב לק"מ בין המפקחים. 4ה.

של  יש לנהל מעקב שוטף אחר נתוני הק"מ והעלויות המשתנות

 תפעול הרכב.

מומלץ לקבוע מכסות קילומטרים שנתיים לשימוש של מפקחי 

הועדה, המכסה תתבסס על היקף השטח הנמצא בתחום אחריותו 

 של המפקח, מרחק ממקום המגורים ושימוש עצמי.

 

בקשות לאישורים לצורך מתן רישיונות לעסקים המתקבלות  3ו.

מתועדת במערכת המידע ממחלקות רישוי עסקים במועצות, אינה 

 אלא בתיק פיסי.

לצרכי מעקב ובקרה אחר עבודת הפיקוח בנוגע לאישורים 

לבקשות לרישיונות עסק, מומלץ להסתייע במערכת המידע 

 הממוחשבת.

 

לא מתקיים שיתוף פעולה ולא נמצא נוהל  4ו.

כתוב המסדיר את אופן הדיווח והממשק 

 בין מחלקות המועצה )גביה, רישוי עסקים,

 פיקוח עירוני( למחלקת הפיקוח של הועדה. 

במטרה לאגם משאבים של מפקחים 

במחלקות, המסיירים במרחב התכנון של 

הועדה, יש לערוך נוהל אשר יסדיר שיתופי 

 פעולה ודיווח שוטפים בין המפקחים. 

בהשתתפות ראש  9/8/20בישיבה מיום 

 המועצה ומנהלים נקבע:

פקחים יש הסכמה שצריך לאגם כוחות של 

, קבוע כללים ומנהל אחראי לנושאנדרש .

לקיים ישיבות עדכון תקופתיות של 

לבחון שיתוף פעולה עם מתמידים , הפקחים

מוקד המועצה יקבל את , בישובים

 הדיווחים ויפנה לפקח הרלוונטי.

 אייל מינה את שי יזרעאלי לרכז את הנושא.

 קוח אינם מעודכנים., נתוני סטטוס תיקי הפי2020נכון לחודש ינואר  2ז.

נמצא, כי לא נעשה שימוש בפוטנציאל של מערכת המידע ולא ניתן 

לנהל מעקב אחר הטיפול בתיקים הפעילים ולא ניתן לבחון את יעילות 

 הטיפול בהם. 

שימוש חלקי בפוטנציאל מערכת המידע, מהווה בזבוז של משאבים 

 ושימוש לא יעיל ופוגם באפשרויות הבקרה.

בהקדם את עדכון נתוני התיקים במערכת המידע ולאפשר יש להשלים 

 שימוש מלא ויעיל באפשרויות הבקרה והמעקב אחר תיקי הפיקוח.

 

ועד למועד הדוח שהם  2016נמצאו תיקים רבים שנפתחו משנת  2ז.

עדיין פעילים ולא הסתיימו. לדברי מנהל מחלקת הפיקוח, חלק 

 לא הסתיים.מהתיקים נמסרו לתובע והטיפול בהם עדיין 

 המדובר בפרק זמן מהותי בטיפול בעבירות בניה.
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סעיף 

 בדוח

 תגובה ממצא / המלצה

 2018-2019נמצא, כי כמות תיקי הפיקוח שנפתחו במהלך השנים  2ז.

נפתחו מחצית מהתיקים שנפתחו  2019פוחת מידי שנה. בשנת 

 .2017בשנת 

 כלומר, מספר התיקים הממוצע שפתח פקח בשנה ירד מהותית.

הוסבר, כי המפקחים 

שימות מבצעים מ

נוספות של בדיקת 

 4רישוי ומתן טופסי 

 ותעודות גמר.

נמצא, כי כל פקח מאתר במסגרת האכיפה היזומה בממוצע שנתי,  3ז.

 פקחים(. 3עבירות בניה בלבד )נלקחו בחשבון  14 -כ

 המדובר במספר איתורי עבירות בניה נמוך לפקח. 

בישובים עובדה זו מצביעה על הצורך להגדיל את סיורי הפקחים 

לאיתור עבירות בניה וכן, להשלים את סקר עבירות הבניה שאותו 

 נדרשת הועדה לערוך.

 

 

הביקורת בקשה לבחון את תכולת תיקי התביעה ולוודא תיעוד  1ח.

 להשלמת תיק הפיקוח. 116לקיום הוראות תיקון 

בקשת הביקורת נדחתה בטענה, כי מדובר בחומר חסוי מתוקף 

 ן לביקורת לעיין את תכולת תיקי התביעה.דיני ראיות ולא נית

בהעדר אפשרות לבחון את תכולת תיקי התביעה ובהעדר נוהל 

סדור, לא ניתן לאמת את נאותות ההליך ותיעודו, בהתאם לתיקון 

116. 

 

 

בדוח תיקי פיקוח שהופק ממערכת המידע מתועד תיאור קצר של  1ח.

לק מהמקרים לא הפעולות שננקטו. מעיון בדוח הנ"ל נמצא, כי בח

ניתן להבין מהתיעוד הקיים האם הטיפול הסתיים ותוקנה 

 העבירה או האם בוצע הצו המנהלי/השיפוטי.

לצורך השלמת התמונה לגבי תיקי הפיקוח ופעולות האכיפה, יש 

 להשלים את התיעוד במערכת עד לגמר הטיפול.

 

 

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובעות, כי לפני הגשת כתב  1ח.

 אישום יש לקיים הליך של שימוע לחשוד בעבירת בניה. 

לדברי מנהל מחלקת הפיקוח, שימועים נערכים במשרדו של 

 המפקח.

 

הביקורת בקשה לבחון האם קיים תיעוד מבסס בתיקי הפיקוח 

יועץ לשימועים שנערכו אך לטענת מנהל מחלקת הפיקוח וה

המשפטי של הועדה, בשל חסיון חקירה לא ניתן לעיין בתכולת 

 תיק הפיקוח.

 

בהעדר אפשרות לעיין בתכולת תיק הפיקוח לא ניתן לאמת קיום 

 נאות של הליך שימוע.
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סעיף 

 בדוח

 תגובה ממצא / המלצה

שבהם ניתן צו  2016-2019נמצאו תיקים רבים שנפתחו בשנים  1ח.

 סה.הריסה מנהלי/שיפוטי ונכון למועד הדוח לא בוצעה ההרי

הביקורת מודעת לעובדה, כי יכולת הועדה לבצע הריסה היא 

מוגבלת וכי קיימת מורכבות משפטית ליישום צווי ההריסה ועל 

כן, מומלץ לבחון קבלת סיוע מהיחידה הארצית או מהועדה 

 המחוזית לביצועם.

כמו כן, לאור המורכבות בביצוע ההריסה מומלץ לבחון הטלת 

כך מומלץ לתת תשומת לב לאבטחת  קנסות כגורם מרתיע. לצורך

 המפקחים בעת מתן הקנסות. 

 

נמצאו תיקי פיקוח רבים שבהם  ניתנו גזרי הדין ונקבע קנס,  1ח.

הקנס טרם נגבה. נכון למועד הדוח, היקף הקנסות שטרם נגבה 

 ₪.אלפי  875 -עומד על כ

חלק מהתיקים בהם קיים חוב, נפתחו לפני שנים רבות עוד 

 .2000מתחילת שנת 

 העדר אכיפה נאותה משפיע לרעה על רמת ההרתעה.

 

שנמסרו לתובע הוועדה  2013-2018נמצאו תיקים רבים מהשנים  3ח.

 ועדיין לא הוגש בגינם כתב אישום. 

כמו כן, תיקים רבים שהוגשו במהלך התקופה הנ"ל וטרם 

 הסתיימו וטרם ניתן בהם גזר דין סופי.

שבו נמשך הטיפול בתיקי לדעת הביקורת, משך הזמן הארוך 

הפיקוח פוגע באכיפה ועלול ליצור עובדות בשטח המקשות על 

 אכיפת הדין ומקטין את יכולת ההרתעה.

על התובע המועצתי בסיוע מחלקת הפיקוח לקדם את הטיפול 

 בתיקים הפיקוח משנים עברו ולהביאם לידי סיום. 

 

 -עומד על כ 2016-2017שיעור התיקים שנפתחו בגין תלונה בשנים  1ט.

23%. 

לוועדה אין נוהל עבודה המסדיר את הטיפול בתלונות הציבור 

 המצריכות טיפול של מחלקת הפיקוח.

נוהל העבודה אמור להסדיר, בין היתר, את אופן הטיפול, אופן 

 .  ההודעה למתלונן, לוח זמנים לביצוע וכו'

מומלץ לערוך נוהל עבודה סדור לטיפול בתלונות שיכלול, בין 

 היתר, לוח זמנים מחייב לטיפול בתלונה והודעה למתלונן.

 

לא נמצא תיעוד לתלונות של תושבים, שבגינם לא נפתח תיק  1ט.

 פיקוח.

לצרכי מעקב ובקרה אחר הטיפול בתלונות, מומלץ לתעד כל 

תלונה של תושב המוגשת לוועדה, אפילו אם לא נפתח תיק 

 חקירה בגינה.

 

אשר עדיין לא  2017וג תלונה משנת נמצאו תיקי פיקוח מס 2ט.

הסתיימו.  יודגש, כי בחלק מתיקי התלונה הנ"ל נפתחו מלפני 

 שנים.  3-למעלה מ
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 בדוח

 תגובה ממצא / המלצה

התמשכות הטיפול בתיקי תלונה אלו, עלול להוביל ליצירת 

עובדות מוגמרות בשטח, לקשיים באכיפת הדין, לפגיעה 

 בהרתעה ובאימון הציבור.

הועדה להביא את הדיווח השנתי בהתאם להנחיות, נדרשת  2י.

 ליחידה הארצית לאכיפה לדיון בישיבת מליאת הועדה.

לא נמצא תיעוד לדיון שנערך בישיבת מליאת הועדה בנתוני דוח 

 השנתי ליחידה הארצית לאכיפה. 

כלומר, מליאת הועדה אינה מנהלת מעקב שוטף אחר עבודת 

ת האכיפה המפקחים וכפועל יוצא, אין הקפדה על יישום מדיניו

 שאושרה.

במטרה לשקף בפני חברי מליאת הועדה את ממצאי הטיפול 

בעבירות הבניה ופעילות מחלקת הפיקוח, יש לקיים דיון בנתוני 

 הדוח השנתי שנשלח ליחידה הארצית לאכיפה. 

מומלץ להגיש דיווח רבעוני למליאת הועדה לגבי עבודת מחלקת 

 הפיקוח.

טיביות מנגנון האכיפה של בין היתר, הצגת הדוח תתרום לאפק

 הועדה.

 

וחוות דעת רישוי לפני  4נוהל העבודה בנושא טיפול במתן טופס  2יא.

מתן היתר בניה אינו כולל התייחסות להליך הפיקוח בשלב הבניה 

 ובשלב הסופי בבקשות להיתר לתוספת בניה או שינויים. 

כמו כן, אין התייחסות לפיקוח אחר היתרים זמניים לשימוש 

 ורג.ח

יש לערוך נוהל להסדרת את נושא הפיקוח אחר תוספות ושינויי 

 בניה וסיום תקופת היתרים לשימוש חורג. 

 

 לא מבוצע פיקוח שוטף אחר שלבי הבניה.  4יא.

בהעדר מעקב אחר שלבי הבניה ייתכן ויבוצעו חריגות מתכנית 

 מאושרת שיקשה על הועדה לתקנן.

לא קיים רישום ותיעוד של ביקורי המפקחים באתרי הבניה 

 במהלך הסיורים השוטפים. 

לדברי מנהל מחלקת 

הפיקוח, מבוצע 

פיקוח חלקי במסגרת 

הסיורים השוטפים 

של המפקחים 

 בישובים.

לא מבוצעת בדיקת מפקח בסיום בניית תוספת או שינויים, בין היתר, בשל  5יא.

לאחר סיום הבניה. לדברי מנהל  4טופס  אילוצי כ"א ומשום שלא נדרש

 הפיקוח, הבדיקה נעשית במסגרת הסיורים השוטפים של המפקח בישוב.

מנהל הפיקוח ממליץ על קבלת  ערבות בנקאית מהמבקש והתחייבות שלא 

 לחרוג מההיתר שניתן. במידה ותימצא חריגה, תשמש הערבות לתיקונה.  

 וע נאות של היתר הבניה.המדובר בחלק ממשימות הפיקוח לוודא ביצ

יש לבחון את סוגיית הפיקוח אחר נאותות ביצוע תוספות ושינויים בהתאם 

 להיתר הבניה ואת ההשלכות הנובעות מכך.

 

 

 



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2019דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 מחלקת פיקוח  –חלק ב: הועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים" 

 

134 
 

 כללי .ב

 

  רקע .1.ב

 

, התקנות 1965 –הפיקוח על הבניה מבוצע בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 

 לחוקים, חוקי העזר, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות האכיפה של הועדה.

 

הועדה לתכנון ובניה אחראית על אכיפת חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לבניה ללא 

 היתר ו/או סטייה ממנו.

 

לחוק התכנון והבניה קובע את סמכות הפקחים לבדיקת הנכסים בשטח,  257סעיף 

 לן:כדלה

"מי שהורשה לכך על ידי הועדה המקומית או על ידי הועדה המחוזית רשאי להיכנס 

בכל עת סבירה לכל מקרקעין, לסקור, למדוד ולבדוק אותם ולעשות בהם כל פעולה 

הדרושה לביצוע חוק זה והתקנות לפיו, ובין השאר, לצורך עריכתה וביצועה של 

 תכנית". 

 

חדשה ותוספות לבנייה קיימת המבוצעות בהתאם הפיקוח מבוצע לפני ולאחר בניה 

 להיתרי בניה ולאחר בניה הנעשית ללא היתר במרחב התכנון של הועדה.

 

 הועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים" .2.ב

 

הועדה לתכנון ובניה "יזרעאלים" )להלן : ה"ועדה"( היא ועדה מרחבית שהוקמה 

לחוק התכנון והבניה. מרחב התכנון של הועדה משתרע על שטח   1א19בהתאם לסעיף 

 תושבים.  70,000 -ישובים וכ 55דונם,  530,000 -של כ

 

רעאל" רשויות: המועצות האזוריות "עמק יז 4מרחב התכנון מקיף את שטחן של  

 ו"מגידו" והמועצות המקומיות "זרזיר" ו"כעביה טבאש חג'אג'רה".

מרחב התכנון מאופיין בשטחים פתוחים, כפרים מסוגים שונים, אזורי תעסוקה 

ומגלם בתוכו מורשת של ההתיישבות, חקלאות וצירי דרכים עתיקות  ושטחים לשימור

 .לצד תשתיות לאומיות מתחדשות

 

הועדה הוסמכה על ידי מנהל התכנון וכוועדה עצמאית, יש לה סמכויות נרחבות 

 בהפקדת תכניות.  

 

 פיקוח על הבניה .3.ב

 

המחלקה לפיקוח על הבניה )להלן: "מחלקת פיקוח"( מופקדת על אכיפת חוק התכנון 

והבניה. מחלקת הפיקוח אחראית על ליווי תהליכי הבניה החוקית וטיפול בבנייה 

 הנעשית ללא היתר. בלתי חוקית

 של מחלקת הפיקוח:  העיקרייםתחומי הפעילות 
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 איתור בניה ללא היתרים ובניה החורגת מההיתר  - איתור וטיפול בעבירות בניה

 המאושר והסרת עבירות הבניה.

 בהתאם החדשה ברחבי מועצה ופיקוח על ביצוע הבנייה  מעקב - בניה חדשה

קבלת היתר שלב מ תהליכי הבנייה החדשהמלווה את . המחלקה להיתרי הבנייה

 .לסיום הבנייההבנייה ועד 

 בחינת ביצוע שינויים ותוספות בניה  - שינויים במבנים קיימים ותוספות בניה

 .בנכסי מקרקעין הנעשים בהתאם להיתרי הבניה

 חלק מפעילות מחלקת הפיקוח מתבצע בהתאם לפניות ותלונות  - טיפול בתלונות

 המתקבלות במחלקה מתושבים בנושאים שבתחום אחריותה.

  

 הבסיס החוקי לפעילות הפיקוח .4.ב

 

 פעילות הפיקוח מבוססת על הוראות חוקים ותקנות והנחיות שונות, כגון:

  

  1965 –חוק התכנון והבניה, תשכ"ה. 

 .תקנות התכנון והבניה 

 .הנחיות משרד הפנים 

 .הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

 .מדיניות הפיקוח של הועדה 

 .נהלי עבודה פנימיים 

 

 היקף הביקורת .5.ב

 

ן היתר התמקדה, ביהביקורת בדקה את פעילות מחלקת הפיקוח בביצוע אכיפה ו (1

 בנושאים הבאים:

 .עמידה בהוראות החוקים והנהלים 

 .מבנה ארגוני וכ"א 

  ודיווח ידנייםרישומים נאותות ושלמות.  

 .עמידה בתקציב ותכנית העבודה 

 .הפיקוח אחר הפעולות המבוצעות 

 .ביצוע של צווים ופסקי דין 

 

 נהלי הביקורת שננקטו כללו, בין היתר: (2

 .פגישות ושיחות עם עובדים רלוונטיים 

 .סקירת מסמכים 

 .סקירה מדגמית של תיקי פיקוח 

 .עיון בדוחות ממערכת המידע 
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 הביצוע התקציבי  .ג

 
 נתוני ביצוע .1.ג

 

תוך התמקדות בביצוע  2017-2019להלן נתונים אודות הביצוע התקציבי לשנים 

 התקציבי של מחלקת הפיקוח. 

 (.1/6/2020נכונים ליום  2019)נתוני שנת 

 

 ₪הסכומים באלפי 

 2020 2019 2018 2017 סעיף פרק

 תקציב ביצוע תקציב ביצוע תקציב ביצוע תקציב

ת
סו

כנ
ה

 

 5,523 5,523 5,523 5,523 5,523 4,430 4,430 מכסות

 0 4,489 03 3,761 4,500 4,439 4,500 אגרת רישוי בניה

 300 261 618 220 250 257 300 קנסות

 1,562 11,287 1,148 4,954 1,295 4,319 1,530 הכנסות נוספות

 7,385 21,560 7,289 14,458 11,568 13,445 10,760 סה"כ

         

ת
או

צ
הו

 

יעוץ משפטי 

 וביול

325 317 385 525 400 373 370 

 20 20 20 213 50 84 70 אכיפה משפטית

 1,320 1,261 1,315 1,216 1,185 1,121 1,085 שכר פיקוח

 0 13 15 0 15 10 16 השתלמות פיקוח

 5 2 3 0 3 0 8 שונות פיקוח

 280 322 318 345 256 252 235 רכבי פיקוח

סה"כ הוצ' 

 אכיפה ופיקוח

1,414 1,467 1,509 1,774 1,671 1,618 1,625 

 5,390 19,400 5,218 11,941 9,674 12,170 9,021 הוצאות נוספות

  7,385 21,391 7,289 14,240 11568 13,954 10,760 סה"כ הוצאות

         
/ )גרעון(   ---- 169 ---- 218 ---- (509) ---- עודף 

 

 

 ממצאים .2.ג

 

 מנתוני הביצוע התקציבי עולה, כי:

 

  והוא נובע מ: העברת אגרות בניה  2018גבוה ביחס לשנת  2019הביצוע בשנת

העברת היטלי השבחה לרשויות בסך של ₪ + אלפי  4,489 -לרשויות בסך של כ

 ₪. אלפי  9,867 -כ

                                                           
בהתאם להנחיות משרד הפנים, הכנסות מאגרות אינן נרשמות בתקציב הועדה מכיוון שמועברות  3

 ₪.אלפי  3,626 -על כ עומד 2020לרשויות. תקציב הכנסות מאגרות בשנת 



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2019דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 מחלקת פיקוח  –חלק ב: הועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים" 

 

137 
 

  2018ובשנת ₪ אלפי  218 -הסתיים בעודף של  כ 2019הביצוע התקציבי בשנים 

 ₪.אלפי  169 -בעודף של כ

  בהתאם להוראות החוק, אגרות רישוי בניה מהוות חלק מהכנסות הרשויות

 ואמורות לממן את המכסות, שאותן נדרשות הרשויות להעביר לתקציב הועדה. 

 678 -נמוך בסכום של כ 2018הביצוע בהכנסות מאגרות רישוי הבניה בשנת 

, 1/6/2020נכון לתאריך  2019צוע בשנת . נתוני הבי2017ביחס לשנת ₪ אלפי 

 . 2018ביחס לשנת ₪ אלפי  728 -מצביעים על גידול של כ

המועברות לרשויות אינם מכסות את  2019-ו 2018נמצא, כי האגרות בשנים 

 היקף המכסות המשולמות על ידי הרשויות. 

 

  ת מהוצאו 12% -,  מהוות שיעור של כ2018הוצאות בגין אכיפה ופיקוח בשנת

מסך ההכנסות עומד על שיעור  2018הועדה ואילו שיעור הכנסות מקנסות בשנת 

כלומר  .1:8מחישוב פשוט עולה, כי היחס בין השיעורים עומד על  .1.5% -של כ

 1%מההוצאות במחלקת הפיקוח מתקבלת תפוקה של  8%על כל השקעה של 

 מההכנסות.

 7.5% -ת שיעור של כשיעור ההוצאות בגין אכיפה ופיקוח מהוו 2019בשנת 

 .1.2% -מההוצאות ואילו שיעור ההכנסות מקנסות מסך ההכנסות עומד על כ

  .1:6.25היחס בין השיעורים עומד על עולה, כי 

ניתן להיווכח, כי ישנה עלייה בתפוקה מההשקעה במחלקת הפיקוח בשנת 

 .2018ביחס לשנת  2019

 

בנושא פיקוח לבין נתונים אלו מצביעים, כי אין התאמה בין ההשקעה 

 ההכנסה המתקבלת בגינה מהקנסות.

הדבר נובע, בין היתר, משיעור הגבייה הנמוך מסך הקנסות )ראה להלן(, 

 מהיקף פיקוח שאינו מספק ואף, מהעדר סקר חריגות בניה.

 

  נמוך ב 2018היקף ההכנסות מקנסות בהתאם לנתוני הביצוע התקציבי בשנת- 

 14% -. כלומר, קיטון בשיעור של כ2017נת מהכנסות מקנסות בש₪ אלפי  37

 21% -גדלו בשיעור של כ 2018בעוד ששיעור הוצאות אכיפה ופיקוח בשנת 

 ₪(.אלפי  307)גידול היקף כספי של  2017מההוצאות בשנת 

אך  2018, ביצוע ההכנסות מקנסות גבוה מהיקף הביצוע בשנת 2019בשנת 

 נמוך מהותית מהתקציב שתוכנן. 

 

 ובפרט, וראות, קנסות שמטילה הועדה משמשים ככלל למימון הוצאות על פי הה

 . למימון הוצאות האכיפה והפיקוח

מכסה שיעור של  2018מהאמור לעיל עולה, כי היקף הכנסות מקנסות בשנת 

 . 16%-כ 2019מהוצאות אכיפה ופיקוח בלבד ובשנת  12%-כ

 
  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2019דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 מחלקת פיקוח  –חלק ב: הועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים" 

 

138 
 

על פי דוח קנסות בתיקי  2016-2019להלן נתוני קנסות וגביה במהלך השנים 

  30/1/2020פיקוח כפי שנתקבלו ממחלקת הפיקוח נכון ליום 

 )הנתונים אינם שנתיים אלא על בסיס תיקי הפיקוח(:

 

 הערות נתוני קנסות בש"ח שנה

 יתרה נגבה הוטלו

הקנס חולק לתשלומים שמועד  45,850 289,112 334,962 2016

 כולם הסתיים. 

בחלק מהמקרים הקנס חולק  14,000 38,000 52,000 2017

לתשלומים שמועדם טרם 

 הסתיים.

2018 260,880 142,859 118,021 

2019 342,701 114,616 228,085 

  405,956 584,587 990,543 סה"כ

 

 מנתוני הטבלה לעיל נמצא, כי: 

 

  ומועד תשלומם עבר  2016לתשלום בקנסות שהוטלו בשנת קיימת יתרה

 , טרם נגבו.2020ונכון לחודש ינואר 

  הוטלו קנסות בהיקף נמוך מהותית ביחס לשנים שנדגמו. 2017בשנת 

 41% -יתרת הקנסות לגביה בתקופה שנדגמה, עומדת על כ .

(41%=405,956/990,543.) 

  

הקנסות תבוצע על ידי המרכז  גביית 1/1/2020דווח לביקורת, כי החל מיום 

 לגביית קנסות.
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 מדיניות אכיפה ונהלי עבודה  .ד

 

 מדיניות אכיפה .1.ד

 

על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והנחיית היחידה הארצית לאכיפת דיני  (1

 התכנון והבניה, על הועדה לקבוע מדיניות אכיפה בתחום התכנון והבניה. 

 המפקחים ומקבלי ההחלטות.מדיניות האכיפה, נועדה להנחות את 

, לדברי מנהל 8/1/2015הביקורת קבלה לעיונה מסמך מדיניות אכיפה מתאריך 

 .2019מחלקת הפיקוח, המדיניות אושרה בתחילת חודש דצמבר 

, לא נמצא תיעוד לדיון 2019בסקירת פרוטוקולים של ישיבות מליאת הועדה בשנת 

 וד לאישור מדיניות אכיפה.שהתקיים בנושא מדיניות האכיפה ולא נמצא תיע

על מליאת הועדה לקיים דיון ולאשר את מדיניות האכיפה שנקבעה בחודש ינואר 

2015. 

   

בהתאם למסמך מדיניות האכיפה של הועדה, בשל אילוצי כ"א בפיקוח וגודלו של  (2

ישובים,  58-מרחב התכנון של הועדה המשתרע על שטח של כחצי מיליון דונם ו

יות  לגבי כל בניה או שימוש המסכנים את שלום הציבור, נקבעו סדרי עדיפו

בריאותו ובטיחותן בישובים הנמצאים תחת אחריות הועדה ו/או אשר שיש בהם 

 פגיעה בשטחים פתוחים. 

 

 להלן דירוג העבירות כפי שנקבעו במסמך המדיניות: (3

 

 .בניה ו/או שימוש שלא כדין בשטחים שייעודם ציבורי ובשטחים פתוחים 

  בשטחים שייעודם תשתיות שונות ו/או שנשמרו לתכנון עתידי על פי בניה

 תכניות המתאר הארציות והמחוזיות.

  בניה או שימוש חורג מתכנית או מהיתר היוצרים מטרד משמעותי ליחיד או

 לציבור, מסכנים את הציבור ופוגעים באיכות החיים.

 בניה מעבר למגבלות שהוטלו בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות. 

 .בניה או שימוש הפוגעים ביכולת לשמר מבנים שהוכרזו לשימור 

 .בניה או שימוש ללא היתר למטרות כלכליות 

 .תוספת בניה או שימוש ללא היתר בהיקף נרחב 
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 למימוש מדיניות הועדה נקבעו הנחיות לעבודת הפיקוח, כדלקמן: (4

 

 הנחיית העבודה נושא בדגש

בניה בשטח 

שבו חל 

איסור על 

 בניה

סריקה יזומה של שטחים פתוחים לפי תאי שטח הנתונים לאחריות 

 המפקח באופן קבוע ותיעוד ביומני הפיקוח החודשיים. 

 הגעה מיידית בעת קבלת דיווח חיצוני.

הוצאת צו הפסקה/הריסה מנהלי בעת גילוי העבירה, לאחר התייעצות 

 עם היועמ"ש. 

 ימים ואיסוף ראיות. 30פתיחת תיק פיקוח תוך 

 

בניה/שימוש 

המסכנים 

 את הציבור

 ביקור מיידי בעת קבלת הדיווח.

 הוצאת צו הפסקה/הריסה מנהלי, לאחר התייעצות עם היועמ"ש.

 ימים ואיסוף ראיות. 30פתיחת תיק פיקוח תוך 

 

שימוש חורג 

 במבנה

 ימים בכל ישוב. 15-סריקות שוטפות, ביקור אחת ל

 הכנת סקר שימושים חורגים אחת לשנה.

 בדיקה במחלקת הרישוי לגבי הסדרה תכנונית.

ימים ואיסוף ראיות לצורך נקיטת הליכי  30פתיחת תיק פיקוח תוך 

 אכיפה.

 

בניה/תוספת 

 ללא היתר

 ימים בכל ישוב. 15-סריקות שוטפות, ביקור אחת ל

 הוצאת צו הפסקה מנהלי.

 פתיחת תיק פיקוח והמשך הליכי אכיפה.

 

הפרת צווים 

 שיפוטיים

 דוח רבעוני של עבירות שבגינן הוצא צו שיפוטי. הפקת

 ישיבת סטטוס ומעקב חודשית.

 תיעוד ביומני הפיקוח ובדיקה של המפקח.

במקרה של הפרת הצו, פתיחת תיק פיקוח והמשך נקיטת הליכי 

 אכיפה.  

 

 נקבעו מקרים בהם לא ייפתח תיק חקירה:  (5

 .סככות צל בתחנות הסעה 

  מהיתר כגון: התקנת מזגן ודוד שמש, יציקת משטח עבודות בנייה הפטורות

 בטון או שביל בחצר, פרגולות מחומרים קלים בשטח פרטי וכו'.

 .מקרים בהם בולט העדר עניין לציבור 

 

בנקיטת אמצעי אכיפה  העניין לציבורמדיניות האכיפה מאפשרת בחינה פרטנית של  (6

 ונה בהתייחס ל: תוך הפעלת שיקול דעת של התביעה ביחס לתיק המועבר לעי

  האם יש תכלית להרתעה. –אינטרס הציבורי 

 .האם מדובר במפגע לציבור 

 .האם מדובר בעבריינות מתמשכת 

  .היקף העבירה 
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הועדה מאפשרת לתושב לטפל בעבירת הבניה, במידת האפשר להכשירה או לבטלה, 

לדוגמא, לא יינתן צו  בטרם יופעלו כנגדו אמצעים מנהליים שונים או שיפוטיים.

הריסה מנהלי במקום שניתן להוציא היתר בניה. התושב יתבקש קודם, להוציא 

 היתר בניה.

 

 סקר חריגות בניה .2.ד

 

כאמור לעיל, על פי מדיניות הפיקוח שנקבעה נדרשת מחלקת הפיקוח להכין סקר  (1

 ט"ז לחוק התכנון והבניה )תיקון 254שימושים חורגים בכל שנה. כמו כן, סעיף 

ועדה מקומית ורשות מקומית המוסמכת קובע: " 25/10/2017( שנכנס לתוקף ביום 116

חודשים מיום תחילתו של חוק  18לאכיפה יבצעו בתחומן סקר עבירות בנייה בתוך 
, ויעדכנו את הסקר מדי חמש שנים; 2017-(, התשע"ז116התכנון והבנייה )תיקון מס' 

נהל היחידה הארצית לאכיפה ולמנהל המחלקה סקר ועדכון סקר שנערכו כאמור יוגשו למ
 לאכיפת דיני מקרקעין"

 

 עבירות בנייה בסעיף זה הוגדרו כביצוע עבודה אסורה או שימוש אסור.  (2

מטרת הסקר היא לבנות מסד נתוני אמת שעל בסיסו תוכל הועדה לבסס ולעצב 

 מדיניות אכיפה, לקבל החלטות ולפעול לאכיפה יעילה ואפקטיבית.

 

 , הועדה טרם ביצעה את הסקר הנ"ל. 2020ינואר נכון ל

אי ביצוע סקר עלול לפגוע ולהשפיע על עבודת הפיקוח, תכנית עבודה של פקחים 

ואיתור של חריגות בנייה. כמו כן, תכנית העבודה המבוצעת בפועל על ידי הפקחים 

 אינה מבוססת על איתור חריגות בנייה כפי שסקר מקצועי יכול לספק.

 

, הועדה מינתה יועץ לבחירת חברה חיצונית לביצוע 2020כי נכון לפברואר יצוין, 

 סקר עבירות בניה כמתחייב.

 

מהנחיות  כנדרש 5מפקחים בלבד במקום  2במועד הביקורת, מועסקים במחלקה  (3

 היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובניה.

ה שערכה מפקחים. אולם, לאחר בדיקת התאמ 3הוסבר, כי עד לאחרונה הועסקו 

היחידה הארצית לאכיפה, נמצא מפקח שאינו כשיר לשמש בתפקידו והוא נאלץ 

 לסיים את עבודתו. 

 

פקחי הועדה, נדרשים לאכוף את הוראות חוק התכנון והבניה בהתאם למדיניות  2  (4

אתרים ושטחים ו ישובים 70-כ יםכוללהאכיפה בכל שטח התכנון של הועדה ה

 פתוחים.  

וח, מספר הישובים וכ"א הקיים, המחלקה במתכונתה הנוכחי לאור מדיניות הפיק

 אינה מסוגלת לתת מענה לכל צרכי האכיפה בתחומי התכנון של הועדה.

 

התקבלה דרישה של מנהל היחידה לאכיפת דיני תכנון ובניה  9/1/2020בתאריך  (5

 במשרד המשפטים לקבלת נתוני חריגות בניה ופעולות אכיפה שבוצעו על ידי הועדה. 
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בהעדר סקר האמור לעיל, לא ניתן להיענות לדרישת מנהל היחידה לאכיפה לקבל 

 נתוני חריגות בניה. 

 

 נהלי עבודה .3.ד

 

על מנת להבטיח ביצוע נאות של מדיניות הפיקוח ולהגדיל את יעילותו ביישום  (1

ההנחיות שנקבעו והוראות התכנון והבניה, נדרשים נהלי עבודה מפורטים שיסדירו 

 המבוצעים.את ההליכים 

 

. לדברי מנהל מחלקת 14/8/2019נמצא נוהל עבודה פיקוח המעודכן לתאריך  (2

 הפיקוח, הנוהל הנ"ל משמש את המחלקה.  

 נמצא, כי הנוהל הנ"ל משקף את רוח מדיניות הפיקוח שהגדירה הועדה. 

 

 סעיפים כדלקמן: 6מעיון בנוהל נמצא, כי הוא כולל  (3

 

 שגרת עבודה. .א

 טח )כולל טיפול במשרד וממשק מול התביעה(.גילוי עבירת בניה בש .ב

 .4טיפול בטופס  .ג

 חוות דעת רישוי. .ד

 מעקב ובקרה. .ה

 

נמצא, כי הנוהל אינו קובע את אופן ביצוע משימות הפיקוח באופן מפורט או כיצד 

 להכין תיק חקירה לדוגמא: 

 

  לנוהל נקבע שכל מפקח יגיש ביום חמישי תכנית עבודה שבועית  1.4בסעיף

אינו מפרט מה נדרש שיהיה בתכנית העבודה ועל בסיס מה היא הנוהל  –

 נקבעת.

  לנוהל הנ"ל נקבע שהחומר המופק כאשר מתגלה עבירת בניה  2.2.1בסעיף

הנוהל אינו מפרט את המועד הראוי להעברת  –יועבר למזכירת הפיקוח 

 החומר או איזה חומר יש להפיק ומה תכולת התיק.

  אין פירוט של אופן המעקב  –נקבע לבצע מעקב ובקרה אחת לחודש  8בסעיף

 ואופן הדיווח לגבי תוצאות המעקב.

 

הביקורת מציינת, כי בעקבות דוח  ביקורת שעסק, בין היתר, בנושאי פיקוח משנת 

, ערכה היועצת המשפטית/תובעת דאז נהלי עבודה מפורטים בנוגע לטיפול 2014

 ו על ידי הועדה. בתיקי הפיקוח שאושר

תובע הועדה מסר, כי מבחינתו הנוהל הנ"ל בסדר ומספק. התובע אף מסר למנהל 

 הפיקוח טבלת ראיות נדרשות לצורך השלמת תיק הפיקוח.

   

 לשאלת הביקורת השיב מנהל מחלקת הפיקוח, כי אינו פועל על פי הנוהל הנ"ל.
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ל בתיקי הפיקוח, להסדרת עבודת מחלקת הפיקוח והתייעלותה בנוגע לטיפו

ממליצה הביקורת לערוך נוהל מפורט שיתבסס על הנוהל המפורט שערכה התובעת 

 .2015בשנת 

בין היתר, התנהלות בהתאם לנוהל העבודה שאושר יסייע בהשלמת תיק חקירה 

באופן ראוי כך שיוכל לשמש בהמשך לצרכי אכיפה ולצמצם את זמן הטיפול 

 בעבירות על דיני התכנון והבניה.

 יש לבסס את נוהל העבודה על מדיניות הפיקוח שנקבעה על ידי הועדה.

   

 מערכת המידע .4.ד

 

 מערכת המידע הנמצאת בשימוש הועדה היא מערכת "בר טכנולוגיות". (1

המערכת מאפשרת, בין היתר, ניהול ותיעוד של תיקי פיקוח, פסקי וגזרי דין,  (2

 קנסות, הטיפול המבוצע בתיק, רישום אירועים וכו'. 

החומר בתיקי פיקוח מסוג תלונה מתועדים במערכת המידע בלבד ואילו החומר  (3

 בתיקי פיקוח מסוג עבירה מתועד בנוסף גם בתיקים פיסיים.

המערכת משמשת אף להפקת דוחות שונים כגון: מעקב אחר בביצוע בתיקי הפיקוח,  (4

 תיקים סגורים וכו'.  

ל ידי מזכירת המחלקה על התיעוד ופתיחת תיקי הפיקוח מבוצעים בדרך כלל, ע (5

 בסיס מידע המתקבל מהפקחים. 

הביקורת בחנה את הרשאות העבודה והגישה לתיקי הפיקוח המנוהלים במערכת.  (6

נמצאו מקרים בהם נתנו הרשאות עבודה לעובדים שאינם ממחלקת הפיקוח, להלן 

 פירוט:

 

 הרשאות תפקיד

ולמהנדסת קיימות הרשאות נמצא, כי ליו"ר ועדת המשנה  יו"ר ועדת המשנה

 עבודה רבות הכוללות, עדכון, מחיקה, ביטול וכו'.

לדעת הביקורת מתן הרשאות מפליגות ליו"ר ועדת המשנה 

ולמהנדסת אינו נדרש, יש לבחון היטב את הרשאות הקיימות 

 למהנדסת ולאפשר במרבית המקרים רק הרשאת צפייה.

 מהנדסת הועדה

  מזכירת הועדה

בשלבים שונים והמשימות הקשורות בתיקי  הרשאת צפייה

 פיקוח מסוג עבירה ותלונה.

 מתכנן הועדה

 רכזת רישוי

 בודקי תכניות

נמצא, כי למידענים קיימות הרשאות עבודה רבות הכוללות,  מידענים

עדכון, מחיקה, ביטול וכו' בשלבים ומשימות שונות בתיקי 

 הפיקוח.

למידענים הרשאת צפייה יש לפנות לאנשי המערכת ולאפשר 

 בלבד.

אוגדנים היא חברה חיצונית הנותנת שירותי ארכיון לוועדה, בין  אוגדנים

היתר, אוגדנים סורקת את תיקי הבניין והתכניות, מתעדת 

 במערכת בר ושומרת בארכיון את העותק הפיסי.
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נמצא, כי לאוגדנים יש הרשאות: עדכון, הוספה, מחיקה, עדכון 

 תשלום,  הפעלת ממשק לגביה, הפקת דרישת תשלום. 

 המדובר בליקוי וחשיפה לוועדה.

יש לפנות לאנשי מערכת בר ולבטל את כל הרשאות העבודה 

 הקיימים לחברת אוגדנים במערכת בנוגע לתיקי הפיקוח.

 

פנה מתכנן הועדה  23/1/2020לאחר הערת הביקורת, בתאריך 

לאנשי המערכת בבקשה לבטל את הרשאות העבודה לחברת 

 אוגדנים בכל הקשור לתיקי הפיקוח.

 

מנהל מחלקת הפיקוח מסר, כי הוא מודיע לאנשי המערכת לבטל הרשאות למפקח  (7

 שסיים את עבודתו בוועדה.

קשורים מעיון בקובץ הרשאות העבודה במערכת "בר" נמצאו משתמשים שאינם 

 לוועדה: מהנדס המועצה, עמית, חברת יובלי העמק, רפי. 

 נמצא, כי למשתמשים אלה אין הרשאות כלל במערכת בנוגע לתיקי הפיקוח.

 

מעיון בהרשאות המערכת נמצא, כי לתובע של הועדה לא קיימת הרשאה כלל למידע  (8

 של הפיקוח.

 

מומלץ לאפשר לתובע הרשאת צפייה בנתוני תיקי הפיקוח וזאת, על מנת שיוכל 

 לבחון את מצב התיקים ובמידת הצורך להנחות את המפקחים להשלמת התיקים. 
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 כ"א ומבנה ארגוני .ה

 

 כללי .1.ה

 

 עובדים: 4, יחידת הפיקוח מונה 9/1/2020נכון ליום  (9

 

%  תפקיד שם

 משרה

 100% מנהל דודי אזור

 100% מפקח כעביהיריב 

 100% מפקח מוחמד אמארה

 100% מזכירה טליה טובול

 

הועסק פקח נוסף אך על פי  2019לדברי מנהל מחלקת הפיקוח, עד חודש אוגוסט 

 החלטת היחידה הארצית לאכיפה, העסקתו הופסקה בגין אי התאמה.

  

 התובע, מועסק כתובע חיצוני ומשמש אף כיועץ המשפטי של הועדה. (10

 

במטרה לייעל את עבודת הפיקוח בוועדה ליישום כלי האכיפה שנתנו למפקחים,   (11

הוגדר המבנה הארגוני של יחידת הפיקוח על ידי היחידה  2019בחודש אוגוסט 

הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה. תחולת הוראות היחדה הארצית הנ"ל 

 .1/9/2019יחולו על כל הועדות לתכנון ובניה החל מתאריך 
 

 העקרונות להפעלת יחידת האכיפה נקבעו כדלקמן: 

 המפקחים לאכיפה לא יעסקו ברישוי או בפעילות אחרת  – הפרדה מקצועית

 שלא קשורה לאכיפה.

 מפקחים שאינם עוסקים באכיפה יוכפפו למנהל המקצועי  – הפרדה מבנית

 (.2020)ליישום החל מחודש דצמבר 

 ומעלה, ימונה מנהל  3היא  הוועדה עצמאית או בוועדה שתקינת המפקחים

פיקוח שהוא איש מקצוע מתחום האכיפה שיהיה כפוף במישרין למהנדס 

 הוועדה. 

  להלן תרשים מבנה ארגוני לדוגמא כפי שפורסם על ידי היחידה הארצית

 לאכיפה:
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 בבדיקת הביקורת נמצא, כי: 

 

  מונה מנהל יחידת פיקוח בוועדה. 2015בסוף שנת 

 ההפרדה המבנית בהכפפת מפקחים שאינם עוסקים  כאמור לעיל, יישום

 .2020באכיפה תוחל מחודש דצמבר 

  לא מבוצעת הפרדה והמפקחים במחלקת הפיקוח מבצעים פעולות אכיפה

 ופעולות רישוי במקביל. 

 

מנהל מחלקת הפיקוח בתגובתו מסר, כי לדעתו אין הגיון בהפרדת תפקידי 

לחוסר יעילות וזאת, מכיוון המפקחים באכיפה והרישוי. ההפרדה תוביל 

שהמפקחים בכל מקרה מבצעים סיורים בישובים ובמהלכם יכולים לתת 

 מענה הן לרישוי והן לאכיפה.

 

 מקצועיות הפקחים .2.ה

 

 .אין הערות נמצא כי השכלתם של המפקחים מתאימה להגדרת תפקידם. (1

 

 תובע הועדה מסר לביקורת, כי רמת מקצועיות המפקחים בוועדה היא טובה. (2

 

נמצא, כי מנהל מחלקת הפיקוח השתלם במספר קורסי הכשרה בתחום ולאחרונה  (3

  אין הערות., עבר קורס מנהלי מחלקות פיקוח. 2016בחודש מרץ 

 

נמצא, כי המפקח מוחמד אמארה עבר קורס הכשרה בסיסי של מפקחי תכנון ובניה  (4

 .2017בחודש יולי 

 

לא נמצא תיעוד מבסס, כי המפקח יריב כעביה עבר קורס הכשרה למפקח תכנון  (5

 ובניה כמתחייב מהוראות החוק. 

 יש לוודא, כי המפקח מר יריב כעביה אכן עבר הכשרה מחייבת.

 

זומן המפקח יריב כעביה לשיחה אישית עם יו"ר ועדת  2/2/2015נמצא, כי בתאריך

נושאים הטעונים שיפור. בין היתר, חוסר  המשנה ותובעת הועדה במטרה להציג לו

 שביעות רצן מהכנת תיקי חקירה, אינו מגיש דוחות חודשיים בזמן וכו'.
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לבחינה  2015בסיכום הישיבה נקבע, כי הפורום יתכנס שוב במהלך חודש מאי 

 חוזרת של המצב.

 .2015לא נמצא תיעוד שהתקיימה שיחה נוספת בחודש מאי 

 

ישיבה נוספת בהשתתפות יו"ר ועדת המשנה ומהנדסת  , נערכה8/1/2018בתאריך

הועדה והמפקח יריב כעביה. הובהר למפקח, כי עדיין קיים חוסר שביעות רצון 

מתפקודו ומורגש זלזול מצדו. סוכם, כי כל עוד תמשך תחושת אי שביעות רצון 

 מתפקודו כמפקח, המשך עבודתו בוועדה תישקל.

 ם בנושא תפקודו כמפקח.לא נמצא תיעוד נוסף לדיון שהתקיי

 

כלומר, טרם נערך דיון לגבי תפקודו של מר יריב כמפקח וטרם התקבלה החלטה 

 בעניינו.

 

הסמכת מפקח מבוצעת על ידי היחידה הארצית לאכיפה, הבודקת את התאמתו  (6

 לתפקיד ומאשרת את העסקתו כמפקח. 

מנהל מחלקת הפיקוח מסר, כי הכשרות והשתלמויות למפקחים מבוצעות על ידי 

 מפעם השפלה. 

, לא הוקצו משאבים להשתלמות והכשרה שוטפים 2020נמצא, כי בתקציב לשנת 

 של המפקחים.

 

 הביקורת ממליצה:

 

  לקבוע נוהל אשר, בין היתר, יסדיר את אופן המעקב אחר תפקוד עובדים

 יחות משוב תקופתיות.ועל הצורך לקיים ש

  להעלאת רמת המקצועיות של המפקחים, יש להקצות משאבים ולהגדיר

תכנית הכשרה לפיתוח מקצועי וליווי למפקחים. הפיתוח המקצועי ראוי 

שיכלול נושאים מגוונים כגון: חקירה, שיטות פיקוח, נושאים משפטיים, 

 בדיקת היתרים לרישוי וכדו'. 

 

 

 תכניות עבודה  .3.ה

 

עבודה חשובה לקביעת הליך עבודה מסודר, להצגת הפעילות ואישורה בידי תכנית  (1

הדרג המנהל ולבחינה של השגת היעדים לאחר סיום הפעילות המתוכננת. תכנית 

 העבודה אמורה להתאים למדיניות העבודה ולהיגזר ממנה.

  

מנהל מחלקת הפיקוח מסר, כי אחת לשבוע נערכת ישיבה במחלקה ובה נקבעת  (2

בודה שבועית של המפקחים. התכנית השבועית מבוססת, בין היתר, על תכנית ע

מעקב אחר תיקי פיקוח, סיורים שוטפים בכל ישובים אחת לשבועיים לבדיקת 

 , מעקב אחר ביצוע פסקי דין וכו'.4עבירות בניה ופיקוח יזום, בדיקת טופסי 

 יות. בכל יציאה לשטח, מצטייד המפקח בכל המסמכים הנדרשים למטלות היומ

 .Microsoft outlookהתכנית נרשמת ומנוהלת באמצעות יומן אלקטרוני בתוכנת 
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לא נמצאו פרוטוקולים של ישיבות העבודה השבועיות המשקפים את אופן קביעת 

 תכניות העבודה ועדכונים המתקבלים מהמפקחים.

 לצרכי מעקב ובקרה, יש לערוך פרוטוקול או סיכום ישיבות העבודה השבועיות.

 

מצא, כי תכנית העבודה היא למעשה יומן שבועי ממוחשב שבו נרשמים שמות נ (3

 הישובים אליהם אמור הפקח להגיע במהלך היום. 

תכנית העבודה/היומן הנ"ל, אינו כולל תכנית מפורטת של המטלות היומיות 

 הנדרשות מהמפקח.

עו נמצא, כי הפקחים אינם ממלאים יומן עבודה הכולל פירוט של המשימות שבוצ

 והפעולות שנעשו. 

 

נמצא, כי תכנית העבודה אינה כוללת יעדי תפוקה כמותיים להכנת תיקי פיקוח  (4

 ולהעברתם לתובע. 

 

לדעת הביקורת, יש לשדרג את תכנית העבודה כך שתיתן תמונה מפורטת של 

נושאי העבודה השבועיים/חודשיים שעל המפקח לבצע, את שמות הישובים שבהם 

 רש מהפקח להשלים.נדרש לסייר ומה נד

 מומלץ למלא יומן עבודה יומי שבו יפורטו המשימות שבוצעו והפעולות שנעשו.

 יש לקבוע בתכנית העבודה יעדי תפוקה בנוגע להגשת תיקי פיקוח לתובע.

  

של  2019מסקירה מדגמית של תכניות העבודה השבועיות הנ"ל בחודש ספטמבר  (5

נמצא, כי בישובים רבים לא בוצע סיור  המפקחים יריב כעביה ומוחמד אמארה

 במסגרת פיקוח יזום בחודש זה. 

עוד נמצא, כי בישובים השייכים למועצה האזורית מגידו , לא בוצעו סיורים כלל 

 .  2019במהלך חודש ספטמבר 

 זאת, בניגוד למדיניות של הגעה לישוב אחת לשבועיים.

 

 תגובת מנהל מחלקת הפיקוח

פיקוח ביישובי המועצה האזורית מגידו בוצע על ידי מנהל הפיקוח בשל המחסור בפקחים, 

 אך לא תועד במערכת.

  

כאמור לעיל, בין היתר, היקף כ"א בפיקוח אינו מאפשר פיקוח יזום וביצוע מדיניות 

 האכיפה באופן מיטבי.

 

 כתוצאה מכך: 

 

  אין ביצוע חודשי מושלם ומלא של פיקוח יזום ואיתור חריגות בניה בכל

 שובי מרחב התכנון של הועדה ובשטחים הפתוחים.יי

 .רמת ההרתעה לעבירות בניה יורדת 

 .עבירות בניה מתגלות רק בשלבים מאוחרים והטיפול בהן, מורכב יותר 

 .הפיקוח מתמקד במשימות ותלונות דחופות 

 .הבקרה אחר ביצוע צווים נחלשת 
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את מספר במטרה לעמוד ביעדי האכיפה ובדרישות החוק, מומלץ להשלים 

 המפקחים לתקן שנקבע.

 

לא נמצאה תכנית עבודה ברמה שנתית הכוללת, בין היתר, יעדים לביצוע שממנה  (6

 נגזרים תכניות העבודה החודשיות/שבועיות.

 מומלץ לערוך תכנית עבודה שנתית, שתכלול יעדים ומטרות לביצוע. 

 

 

 אמצעי עזר למפקחים .4.ה

 

 באמצעים אישיים מתאימים.לביצוע תפקידו, נדרש לצייד את המקח  (1

 נמצא, כי לרשות המפקחים ציוד כדלקמן:

 

 .טלפון סלולרי  משמש גם לצילום 

 .טאבלט 

  מערכת מידע גיאוגרפי- GIS 

 .מד לייזר למדידה 

 .צילום אויר 

 

לא נמצא תיעוד לביצוע הדרכות שעברו המפקחים לשימוש במכשירי העזר שנתנו 

 או מכשיר לייזר למדידה ולניתוח צילומי האוויר. להם כגון: טאבלט

מומלץ לערוך הדרכות למפקחים וללמדם לתפעל את האמצעים הטכנולוגיים 

 שקבלו לשימושם באופן יעיל ואיכותי.

  

נמצא, כי אחת לשנתיים רוכשת הועדה צילומי אויר מעודכנים )למועד עריכת הדוח  (2

 (.2018ברשות הפקחים צילום משנת 

 

לדעת הביקורת, בשל הצורך בגילוי עבירות בניה מוקדם ככל שניתן ובשל שינויים 

מהותיים הנגרמים בעקבות: בינוי של תשתיות לאומיות / בנייה בהרחבות ישובים 

בנייה בישובים חקלאיים / שינויים בייעודי קרקע, מומלץ לבחון אפשרות לעדכון  /

 חודשים.  6-12צילומי האוויר בתדירות גבוהה יותר של 

 

 לביצוע תפקידי הפיקוח והאכיפה, נדרש המפקח להגיע לכל מקום בשטח הועדה.  (3

צמודים )נכון לינואר  4X4נמצא, כי ברשות מנהל הפיקוח והמפקחים רכבי שטח 

 (.XVרכב מסוג סובארו  2020

, ניהול רכבי הועדה מבוצע על ידי קצין הבטיחות בתעבורה 2020נכון לחודש ינואר 

עצה האזורית עמק יזרעאל. קצין הבטיחות מוודא באופן שוטף, את כשירות של המו

 הרכבים.

)על פי נתוני הנהלת החשבונות נכון  2018-2019להלן הוצאות רכבי הפקחים לשנים 

מעודכנות יותר מהטבלה שהוצגה בפרק ג  2019ההוצאות בשנת  – 14/1/2020ליום 

 לעיל(:
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  בש"ח  2019לשנת 

שכירות  דלק תיקונים פקח

 ליסינג

 סה"כ שונות 6כביש 

  73,192 688 3,648 43,111 25,745 --- א

  71,854 1,870 500 43,237 26,247 --- ב

  83,425 470 179 48,793 25,223 8,760 ג

  84,323 5,256 648 44,446 33,973 --- ד

  312,794 8,284 4,975 179,587 111,188 8,760 סה"כ

  בש"ח 2018לשנת 

  98,195 1,847 5,172 56,141 29,302 5,733 א

  68,586 12,229 910 17,836 37,611 --- ב

  74,333 1,103 242 41,446 29,142 2,400 ג

  103,903 3,882 759 48,717 50,545 --- ד

  345,017 19,061 7,083 164,140 146,600 8,133 סה"כ

 פקח ד' סיים את עבודתו(. 2019)במחצית שנת  
 

מסך הוצאות  40%-35% -נמצא, כי הוצאות הדלק מהוות שיעור מהותי של כ

 הרכבים. 

קצין הבטיחות מסר, כי בכוונת הועדה להחליף את סוג כלי הרכב לרכב חסכוני 

 יותר.
  

כחלק מהמעקב, נדרשים המפקחים לדווח מידי חודש את מספר הספידומטר 

 ברכבם.

נמצא, כי הדיווח אינו שוטף ואין הקפדה ומעקב אחר דיווחי הק"מ של הפקחים 

 וכתוצאה מכך, הבקרה אחר השימוש ברכב אינו יעיל.

 לצרכי בקרה, יש להקפיד על דיווח חודשי של מספר הק"מ.

 קצין הבטיחות מסר, כי ירענן את הנחיות הדיווח לפקחים. 
 

והחזיר את רכבו  2019כאמור לעיל, פקח ד' סיים את עבודתו ובחודש אוגוסט  (4

 לוועדה. 

,  6מעיון בנתוני הנהלת החשבונות נמצאו הוצאות כגון: עלויות דלק, נסיעה בכביש 

 המצביעים על שימוש ברכב זה בחודשים לאחר סיום עבודת הפקח.
 

 כרכב תפעולי. הוסבר לביקורת, כי עד למינוי פקח נוסף הרכב משמש 
 

הביקורת מציינת, כי במידה והדבר מאושר אין מניעה להשתמש ברכב לנסיעות 

תפעוליות במסגרת העבודה אך יש להקפיד, שעם סיום הנסיעה התפעולית, להשאיר 

 את הרכב בחניית הועדה.
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 נמצא, כי לא נקבעו מכסות קילומטרים שנתיים לשימוש הפקחים.  (5

 וחישוב העלויות בגינם: 2018-2019רכבי הפקחים בשנים להלן נתוני ביצוע ק"מ ב

 

 הערות 2019שנת  2018שנת  פקח

עלות,  ק"מ

 ק"מ  ₪/

עלות,  ק"מ

 ק"מ ₪/

 

  1.55 47,175 2.02 48,590 א

  1.55 46,150 1.45 47,179 ב

 הערכה 1.66 50,161 1.76 42,140 ג

 ד
57,311 1.81 31,651 

1.96 
 בלבד.חודשים  7 - 2019בשנת 

 חודשים שימש כרכב תפעולי 5 -ב 11,333 -------- -------

 עלות ממוצעת לק"מ  1.68 186,470 1.77 195,220 סה"כ

 .3עלות שנתית לחישוב עלויות, ראה לעיל טבלה בסעיף קטן 

 

 מנתוני הטבלה לעיל עולים הנתונים הבאים:

 

  הייתה גבוהה ביחס לממוצע בשיעור  2018העלות לק"מ של מפקח א' בשנת

 בשנה. ₪  12,147 -שמהווה היקף כספי של כ 14% -של כ

(12,147  =48,590X  (2.02-1.77) )  

 

  של רכב מפקח ד' הייתה גבוהה ביחס לממוצע  2019העלות לק"מ בשנת

 בשנה.₪  12,035 -המהווים היקף כספי של כ 17% -בשיעור של כ

(12,035  =42,984 X (1.96-1.68.) ) 

 

כאמור לעיל, יש לנהל מעקב שוטף אחר נתוני הק"מ והעלויות המשתנות של 

 תפעול הרכב.

מומלץ לקבוע מכסות קילומטרים שנתיים לשימוש של מפקחי הועדה, המכסה 

תתבסס על היקף השטח הנמצא בתחום אחריותו של הפקח, מרחק ממקום 

 עצמי.המגורים ושימוש 

 

לחוק התכנון והבניה קובע, כי על המפקחים לענוד תג המזהה אותו ואת  207סעיף  (6

תפקידו, ללבוש מדי מפקח ובידו תעודה חתומה על ידי שר האוצר המעידה על 

 תפקידו.  

של היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובניה נקבעו מאפייני  1.1בהנחיה מספר 

 המדים:

  :חולצה עם צווארון בצבע כחול כהה 

על החזה בצד שמאל יוטבע שם הועדה או הרשות האוכפת וסמל הועדה או 

 הרשות האוכפת.

 על החזה מצד ימין יענוד תג שבו רשום שמו ותפקידו של המפקח.

  דגמ"ח בצבע אפור כהה. –מכנסיים 

 .חגורה בצבע שחור 

 .נעליים בצבע כהה, אחיד וללא דוגמאות 
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  בצבע שחור, מעליו יענוד המפקח תג הנושא את שמו ותפקידו.מעיל 

 

 בהוראות הכלליות בהנחיה נקבעו הקלות מסוימות נוספות בנוגע למדי המפקחים.

 

משיחה עם מנהל מחלקת הפיקוח דווח, כי בעת מילוי תפקידם מקפידים 

 המפקחים על לבוש בהתאם להנחיות ולענוד תג מזהה.
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 במועצות ממשקי עבודה עם מחלקות .ו

 

 כללי .1.ו

 

הבנייה במרחב המועצה נעשית בישובים, באזורי התעשייה ובאזורים חקלאיים. 

ממשקי עבודה בין המחלקות השונות במועצה יכולים לסייע לפיקוח על הבנייה 

ולמחלקות האחרות. כך למשל שיתוף פעולה  יסייע באיתור שימושים חורגים, 

  עדכון חיובי ארנונה, רישוי עסקים והפיקוח המוניציפאלי. 

תובע הועדה מסר, כי הוא סבור ששיתופי פעולה עם מחלקות במועצה לאיתור 

 עבירות על דיני תכנון ובניה יכולים לסייע למחלקת הפיקוח. 

 

 ממשק עם מחלקות הגביה .2.ו

 

ממשקים בין פיקוח הועדה למחלקת גבייה מסייע באיתור ובהקמת נכסים חדשים, 

רגים, עדכון ארנונה לנכסים שחרגו, איתור בנייה ללא היתרים, איתור שימושים חו

ביקורת על מבנים לפני העברת בעלות, העברת ממצאי פיקוח  -אישורים לטאבו 

שימוש בסקר הנכסים בשיתוף , הועדה למחלקת גביה )דיווח ידני/ ממוחשב(

מחלקת הגביה בכפוף לשת"פ הוועדה ע"פ הוראות מנהל התכנון, שיתוף בתוצאות 

 אחת לתקופה ע"י מחלקת גביה לצורך איתור חריגות. צילומי האוויר שמבוצע 

מנהל הפיקוח מסר, כי לא מתקיים שיתוף פעולה בין הפיקוח בוועדה למחלקות 

 הגביה במועצות.

 

 ממשק עם מחלקת רישוי עסקים .3.ו

 

הועדה לתכנון ובניה היא גורם מאשר למתן רישוי לעסק. כלומר, הועדה אמורה  (1

לאשר למועצה להנפיק רישיון עסק למבקשים במידה והעסק הוא בעל היתר כחוק 

 והשימוש, מתאים לייעוד על פי תכנית תקפה החלה על השטח. 

 

 הבקשה לרישיון עסק מתקבלת ממחלקת רישוי עסקים במועצה, נבדקת על ידי (2

הפיקוח ומועברת לחתימת מהנדסת הועדה. טופס הבקשה החתום, נשלח חזרה 

 למחלקת רישוי עסקים להמשך טיפול בבקשה.

 העתק מטופס הבקשה מתועד בקלסר פיסי במחלקת הפיקוח.

 

לדברי מנהל מחלקת הפיקוח, נערך מעקב אחר אישורים שנתנו לבקשת רישוי עסק  (3

 שניתן לתקופה מוגבלת.

, לא 2017-2018דוח תיקי פיקוח שנפתחו במערכת המידע בר בשנים בסריקת נתוני 

 נמצאו תיקים המוגדרים כתיק בקשה לרישיון עסק. 

מנהל מחלקת הפיקוח הסביר, כי אינו נוהג לתעד בקשות לאישור רישוי עסק במערכת 

 הממוחשבת אלא בתיק פיסי.

 

לרישיונות עסק,  לצרכי מעקב ובקרה אחר עבודת הפיקוח בנוגע לאישורים לבקשות

 מומלץ להסתייע במערכת המידע הממוחשבת.
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פקח רישוי עסקים במועצה האזורית עמק יזרעאל )ששימש בעבר כמפקח בוועדה(  (4

מסר לביקורת, כי הוא נוהג לדווח בע"פ למנהל מחלקת הפיקוח על עבירות בניה 

 שהוא מוצא בסיוריו בישובים. 

 

 ממשק עם הפיקוח העירוני  .4.ו

 

כחלק מעבודת הפיקוח העירוני, המפקחים מסיירים ברחבי המועצה ומטפלים  (1

 במפגעים שונים. 

מנהל מחלקת הפיקוח מסר, כי הוא מקבל דיווח בע"פ מהפקח העירוני במידה והוא  (2

 מגלה חשש לעבירת בניה.

 

לא נמצא נוהל כתוב המסדיר את אופן הדיווח והממשק בין מחלקות המועצה הנ"ל 

 למחלקת הפיקוח של הועדה. 

במטרה לאגם משאבים של מפקחים השונים, המסיירים במרחב התכנון של הועדה, 

 יש לערוך נוהל אשר יסדיר שיתופי פעולה ודיווח שוטפים בין המפקחים. 
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 תיקי פיקוח .ז

 

 כללי .1.ז

 

גילוי של עבירת בניה מתבצע במספר דרכים כגון: קבלת תלונה, פיקוח יזום, שיתוף  (1

מידע ממחלקות המועצה, שימוש באמצעים טכנולוגיים ובדיקת נכס לפני מתן 

 היתר. 

בכל גילוי של עבירות בניה נפתח תיק פיקוח במערכת הממוחשבת, התיקים  (2

 תלונה. מסווגים כתיק פיקוח מסוג עבירה ותיק פיקוח מסוג

 מערכת המידע מאפשרת קבלת התראות ומעקב.

)בעבר נפתחו תיקים מסוג בקשה לרישוי עסק שכיום, לא נוהגים לפתוח תיקים 

 מסוג זה(.

מסמכים ומידע בתיק פיקוח מסוג עבירה מתועדים במקביל בתיק פיסי ואלו תיק  (3

 מסוג תלונה מתועד במערכת הממוחשבת בלבד. 

עם גילוי העבירה, מדווח הפקח למזכירת המחלקה והיא מקימה תיק פיקוח  (4

 במערכת על בסיס דיווחי המפקחים. 

 

 נתוני תיקי פיקוח .2.ז

 

תיקי הפיקוח מסווגים במערכת המידע בסטטוסים שונים. להלן תיאור הסטטוס  (1

 כפי שנמסר לביקורת: 

 

 העבירה הסתיימה עצמאית על ידי התושב. -הפסקת שימוש עצמי 

 התיק נסגר בשל סיום העבירה. – לא פעיל 

 התיק לא טופל. – ללא טיפול 

 התיק עדיין בטיפול. – פעיל 

 התיק נמסר לטיפול התובע. – נמסר 

  

נכון ליום  2016-2019להלן נתוני מערכת המידע אודות סטטוס תיקי הפיקוח בשנים  (2

26/1/2020: 

 

סה"כ  כמות תיקי פיקוח 

תיקי

 ם

 סטטוס תיק פיקוח

בקשה  

לרישו

 י עסק

תלונ

 ה

עביר

 ה

לא 

פעי

 ל

פעי

 ל

נמס

 ר

הפסק

ת 

שימוש 

 עצמי

ללא 

טיפו

 ל

2016 11 11 65 87 23 63 1 -- -- 

2017 -- 26 101 127 25 96 6 -- -- 

2018 1 24 46 71 29 28 12 1 1 

2019 -- 18 47 65 26 37 2 -- -- 

סה"

 כ

12 79 259 350 103 224 21 1 1 
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 התיקיםניתוח נתוני 

 

משיחה עם מזכירת מחלקת הפיקוח המקימה תיקי פיקוח במערכת המידע ומעדכנת  (3

כמות התיקים הנמצאים בסטטוס "פעיל"  2020אותם דווח, כי נכון חודש ינואר 

אינו מדויק ונובע מכך, שאף כמות התיקים הנמצאים בסטטוס "לא פעיל" אינו 

 מדויק. 

לא נהגו במחלקת הפיקוח  2018שנת מזכירת המחלקה הסבירה, כי עד לסוף 

"לסגור" תיקי פיקוח לאחר סיום הטיפול בהם. כלומר, הגדרת הסטטוס בתיקים 

 , היא מדויקת.2019שנפתחו בשנת 

 

מזכירת המחלקה מסרה, כי החלה בעדכון סטטוס התיקים משנים עבור אך מפאת 

 .2020שנת קוצר הזמן העדכון יימשך זמן רב ואמור להסתיים, להערכתה, בסוף 

לשם המחשה, בדקה הביקורת את נתוני התיקים בסטטוס "פעיל" בשנים קודמות 

 : 26/1/2020ולהלן הנתונים ממערכת המידע נכון ליום 

 

כמות תיקים  שנה

 הפעילים

2006 41 

2007 53 

2008 61 

2009 113 

2010 194 

2011 85 

2012 112 

2013 54 

2014 60 

2015 66 

 

לדברי מזכירת המחלקה הנתונים הנ"ל אינם מדויקים ומבין התיקים  כאמור לעיל,

ישנם תיקים שהסתיימו ואמורים להיות  2006-2015ה"פעילים", לכאורה, בשנים 

 בסטטוס "לא פעיל".

 2019דווח, כי בשנת  12/1/82020שנמסרו לביקורת בתאריך  2019על פי נתוני שנת 

תיקי  26אם לנתוני המערכת שבה מצוין, כי תיקי פיקוח. נתון זה אינו תו 38נסגרו 

 פיקוח שאינם פעילים.

, לא ניתן 26/1/2020אף מעיון בדוח תיקי פיקוח שהופק ממערכת המידע בתאריך 

 להבין מהתיעוד הקיים במערכת האם הסתיים הטיפול בתיק והוא נסגר.
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ניתן מהאמור לעיל עולה, כי לא נעשה שימוש בפוטנציאל של מערכת המידע ולא 

לנהל מעקב אחר הטיפול בתיקים הפעילים ולא ניתן לבחון את יעילות הטיפול 

 בהם. 

שימוש חלקי בפוטנציאל מערכת המידע, מהווה בזבוז של משאבים, שימוש לא 

 יעיל ופוגם באפשרויות הבקרה.

יש להשלים בהקדם את עדכון נתוני מערכת המידע ולאפשר שימוש מלא ויעיל 

 המעקב, אחר תיקי הפיקוח.באפשרויות הבקרה ו
 

אינו מדויק  2018כאמור לעיל, נתוני סטטוס "פעיל" ו"לא פעיל" בשנים עד לשנת  (4

 ועל כן לא ניתן לבחון את יעילות הטיפול בהם. 

 

, שבה, לדברי מזכירת הפיקוח, נתוני מערכת המידע הם מדויקים, שיעור 2019בשנת 

 תיקים(. 26) 40%הסתיים עומד על התיקים בסטטוס "לא פעיל" שהטיפול בהם 

, נפתחו 2019תיקים "פעילים" בשנת  37תיקים בסטטוס "פעיל" מבין  19נמצא, כי 

חודשים שהם פרק זמן מהותי בטיפול  6כלומר, מעל במחצית הראשונה של השנה. 

 בעבירות בניה.
 

משיחה עם מנהל מחלקת הפיקוח אימת מנהל הפיקוח, כי ישנם תיקים רבים 

 קודמות, שחלקם נמסרו לתובע, שהטיפול בהם טרם הסתיים. משנים

 

עולה, כי כמות תיקי הפיקוח שנפתחו בשנים  2על פי נתוני הטבלה בסעיף קטן  (5

 . 2017נמצאת במגמת ירידה ביחס לשנת  2018-2019

 .2017נפתחו רק כמחצית מהתיקים שנפתחו בשנת  2019בשנת 
 

 שנה ירד מהותית.כלומר, מספר התיקים הממוצע שפתח פקח ב
 

 תגובת מנהל מחלקת הפיקוח

 ומתן תעודות גמר.  4מציין, כי הפקחים אף עסוקים בבדיקת רישוי, מתן טופסי 
 

 אכיפה יזומה / שוטפת .3.ז
 

עבירות בניה מאותרות בחלק מהמקרים על ידי המפקח המבצע סיורים שגרתיים  (1

המפקח ובמהלך ביישובים ובחלקן נובעות מתלונות או בקשות הנבדקות על ידי 

 הבדיקה מתגלה עבירת בניה.
 

)על פי נתוני הדיווח  2018-2019להלן פירוט מקור האיתור עבירות בניה בשנים  (2

 התקופתי של הועדה(:

 

סך כל  מספר תיקי פיקוח לפי מקור האיתור ושיעורם מסה"כ שנה

 צילום אויר תלונה אכיפה יזומה התיקים

2018 44 62% 25 35% 2 3% 71 

2019 39 %60 18 %28 8 %12 65 

 136 %7 10 %32 43 %61 83 סה"כ
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אותרו במסגרת  2018-2019מעבירות הבניה בשנים  60% -ניתן להיווכח, כי כ

 האכיפה היזומה.

 

מחישוב פשוט עולה, כי כל פקח מאתר במסגרת האכיפה היזומה בממוצע שנתי, 

 פקחים(. 3עבירות בניה בלבד )נלקחו בחשבון  14 -כ

 המדובר במספר איתורי עבירות בניה נמוך לפקח. 

עובדה זו מצביעה על הצורך להגדיל את סיורי הפקחים בישובים לאיתור עבירות 

 בניה וכן, להשלים את סקר עבירות הבניה שאותו נדרשת הועדה לערוך.
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 שימוש באמצעי אכיפה מנהליים ושיפוטיים .ח

 

 כללי .1.ח

 

 מספר אמצעים, כדלקמן:לטיפול בעבירות בניה קיימים  (1

2)  

 נועדו להפסקת בניה בלתי חוקית לפני  – צווי מניעה מנהליים ושיפוטיים

לחוק המסמיך את יו"ר הועדה או מהנדס  216השלמתה. בהתאם לסעיף 

הועדה, לצוות בכתב על הפסקת בניה במקרה בו קיים יסוד סביר להניח 

 שמתבצעת בניה ללא היתר. 

 ל על ידי בית המשפט או הועדה.הצו בתוקף, כל עוד לא בוט

 

יצוין, כי צו הפסקה מנהלי אינו "ענישה" ותכליתו להפסיק הפרת החוק 

 בבניה בלתי חוקית.

 

 נועדו להסרת תוצאות העבירה והחזרת המצב לקדמותו,  – צווי אכיפה

 כדלקמן:

  239צו הריסה שיפוטי / צו הריסה מנהלי / צו הריסה לפי סעיף. 

  הריסה עצמית או ע"י הועדה, כתב  -אמצעי נוסף לאחר הרשעה

 אישום בגין הפרת צו שיפוטי. 

 

 אמצעים שמטרתם גמול הולם לעבריין: – ענישה 

 

 .עונשי מאסר / מאסר על תנאי 

  קנסות לרבות בגין טובות הנאה ושווי בניה וקנס יומי בגין

 הימשכות העבירה.

  בתחום הבניה.הפקדת ערבות לאי ביצוע עבירה חוזרת 

 .חיובים נוספים כגון: החזר אגרות, הוצאות 

 

הביקורת בקשה לבחון את תכולת תיקי התביעה ולוודא תיעוד לקיום הוראות  (3

להשלמת תיק הפיקוח כגון: האם קיים מידע תכנוני ראוי, האם דוחות  116תיקון 

,  הפיקוח הם בהתאם להוראות התיקון, האם קיימים דפי איתור לכתבי האישום

 האם קיים נסח טאבו ונאותות ראיות.

במענה לבקשת הביקורת מסרו מנהל מחלקת הפיקוח והיועץ המשפטי/התובע, 

כי המדובר בחומר חסוי מתוקף דיני ראיות ולא ניתן לביקורת לעיין את תכולת 

 תיקי התביעה.

בהעדר אפשרות לבחון את תכולת תיקי התביעה ובהעדר נוהל סדור, לא ניתן 

 .116נאותות ההליך ותיעודו, בהתאם לתיקון  לאמת את

 

נמצא, כי בדוח תיקי פיקוח שהופק ממערכת המידע מתועד תיאור קצר של  (4

 הפעולות שננקטו. 
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מעיון בדוח תיקי הפיקוח עולה, כי בחלק מהמקרים לא ניתן להבין מהתיעוד 

הקיים האם הטיפול הסתיים ותוקנה העבירה או האם בוצע הצו 

 י.המנהלי/השיפוט

לצורך השלמת התמונה לגבי תיקי הפיקוח ופעולות האכיפה, יש להשלים את 

 התיעוד במערכת עד לגמר הטיפול.

 

, להלן פירוט נתונים כפי שנמסרו 2019הביקורת בדקה נתונים אודות צווים בשנת  (5

 :12/1/2020לביקורת ממזכירת מחלקת הפיקוח נכון ליום 

 

 כמות לשנה   כמות לשנה 

 2017 2018 2019 פירוט  2017 2018 2019 פירוט 

פתיחת תיקי 

 פיקוח

 21 12 10 קיום צווים  130 73 64

סגירת תיקי 

 פיקוח

פינוי שטח על   18 28 38

 ידי הבונה

5 1 3 

צווי הפסקה 

 מנהליים

ביצוע הריסה   68 11 13

 עצמית

10 3 2 

צווי הריסה 

 מנהליים

כמות תיקים   2 6 8

 שבוצעו

25 16 26 

      7 11 15 צווים שיפוטיים

הגשת כתבי 

 אישום

10 30 15      

      3 10 15 גזרי דין

קנסות שהוטלו 

 ע"י בית המשפט

356 

 אלש"ח

274 

 אלש"ח

70 

 אלש"ח

 261 קנסות שנגבו 

 אלש"ח

224 

 אלש"ח

267 

 אלש"ח 

 

מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי מספר הצווים שנתנו הוא נמוך ביחס 

 לכמות התיקים שנפתחו.

 

על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לפני הגשת כתב אישום כנגד מבצע עבירת  (6

תכנון ובניה, יש לקיים הליך של שימוע. כלומר, מתן הזדמנות לחשוד או לעורך 

דינו, המבקשים זאת, להציג את טענותיהם, בכתב או בע"פ, ולשכנע כי חומר 

 אינם מצדיקים הגשת כתב אישום.הראיות או האינטרס הציבורי 

 לדברי מנהל מחלקת הפיקוח, שימועים נערכים במשרדו של המפקח.

הביקורת בקשה לבחון האם קיים תיעוד מבסס בתיקי הפיקוח לשימועים שנערכו 

לטענת מנהל מחלקת הפיקוח והיועץ המשפטי של הועדה, בשל אך, כאמור, 

 יקוח.חסיון חקירה לא ניתן לעיין בתכולת תיק הפ

כאמור לעיל, בהעדר אפשרות לעיין בתכולת תיק הפיקוח לא ניתן לאמת קיום 

 נאות של הליך שימוע.

  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2019דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 מחלקת פיקוח  –חלק ב: הועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים" 

 

161 
 

שהופק ממערכת המידע בתאריך  2016-2019מעיון בדוח תיקי פיקוח מהשנים  (7

שבהם ניתן צו הריסה  2016נמצאו תיקים רבים וחלקם עוד משנת  26/1/2020

 לא בוצעה ההריסה, להלן דוגמאות:מנהלי/שיפוטי ונכון למועד הדוח 

 

מספר תיק 

 פיקוח

מועד פתיחת 

 התיק

 ישוב

 זרזיר 4/2016 2016225

 כעביה 10/2016 2016261

 אליקים 10/2016 2016266

 זרזיר 11/2016 2016274

 כעביה 12/2016 2016283

 נהלל 12/2016 2016284

 

היא מוגבלת וכי קיימת הביקורת מודעת לעובדה, כי יכולת הועדה לבצע הריסה 

מורכבות משפטית ליישום צווי ההריסה ועל כן, מומלץ לבחון קבלת סיוע 

 מהיחידה הארצית או מהועדה המחוזית לביצועם.

כמו כן, לאור המורכבות בביצוע ההריסה מומלץ לבחון הטלת קנסות כגורם 

 . מרתיע. לצורך כך מומלץ לתת תשומת לב לאבטחת המפקחים בעת מתן הקנסות
 

תובע הועדה בתגובתו מסר, כי המעקב אחר ביצוע ההריסות מבוצע על ידי מזכירת 

 מחלקת הפיקוח.
 

, 4/12/2019מעיון בדוח גזרי דין בנושא קנסות שהופק ממערכת המידע בתאריך  (8

 נמצאו תיקי פיקוח רבים שבהם קיים חוב בגין קנס שטרם נגבה.  

מאלפי  875 -הפקת הדוח עומד על כסך היקף הקנסות אשר טרם נגבה נכון למועד 

.₪ 

 להלן דוגמאות:
 

 הסכומים בש"ח.

סכום  סך הקנס מספר תיק

 ששולם

יתרת קנס 

 לתשלום

שנת הטלת 

 הקנס

167001 30,000 18,000 12,000 2002 

167101 29,804 14,400 15,404 2002 

173202 32,500 7,500 25,000 2004 

187305 40,495 0 40,495 2006 

2008065 22,480 0 22,480 2011 

2013036 23,500 0 23,500 2015 

תיקי פיקוח  71

 נוספים

2,068,609 915,566 736,043 ----- 

 ----- 874,922 955,466 2,247,388 סה"כ
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אלפי  874-ניתן להיווכח, כי פוטנציאל הגביה הוא מהותי ועומד על סכום של כ

 .₪ 

 .2000נפתחו לפני שנים רבות עוד מתחילת שנת חלק מהתיקים בהם קיים חוב, 

 כאמור, העדר אכיפה נאותה משפיע לרעה על רמת ההרתעה.

 

 התייעצות עם התובע .2.ח

 

)א( לחוק התכנון והבניה קובע חובת היוועצות עם התובע לפני מתן צן 225סעיף  (1

 מנהלי / קנס. התובע יבחן את שלמות תיק החקירה ונאותות הענישה.

 

מדגמית נתוני דוח תיקי פיקוח בהם ניתן צו מנהלי/קנס מהשנים  הביקורת סקרה (2

2018-2019 . 
 

במדגם שנבדק בדוח נתוני תיקי פיקוח נמצא, כי לפני מתן צו מנהלי או קנס נערך 

 אין הערות.שלב של התייעצות עם התובע לפני מתן צו מנהלי / קנס. 

 

 משך זמן הטיפול בתיקי הפיקוח שהוגשו לתובע .3.ח

 

בדקה את משך הזמן הטיפול בתיקי הפיקוח ממועד פתיחת התיקים הביקורת  (1

 והגשתם לטיפול התובע.

של תיקי פיקוח שנמסרו  30/1/2020להלן נתונים שנמסרו לביקורת נכון ליום  (2

 לתובע הועדה וטרם הגיעו לסיומם:

 

 שנה

 תיקים שנמסרו לתובע

טרם הוגש כתב 

 אישום

הוגש כתב אישום 

 וטרם ניתן גזר דין

שיעור  כמות

 מסה"כ

שיעור  כמות

 מסה"כ

2013 2 4% 2 5% 

2014 1 2% 4 11% 

2015 5 10% 2 5% 

2016 10 21% 9 24% 

2017 18 38% 15 41% 

2018 9 19% 5 14% 

2019 3 %6 --- %0 

 %100 37 %100 48 סה"כ

 

 2013-2018מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי ישנם תיקים רבים מהשנים 

 שנמסרו לתובע הוועדה ועדיין לא הוגש בגינם כתב אישום. 

כמו כן, תיקים רבים שהוגשו במהלך התקופה הנ"ל וטרם הסתיימו וטרם ניתן 

 בהם גזר דין סופי.
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פיקוח פוגע באכיפה כאמור לעיל, משך הזמן הארוך שבו נמשך הטיפול בתיקי ה

 ועלול ליצור עובדות בשטח המקשות על אכיפת הדין ומקטין את יכולת ההרתעה.

על התובע המועצתי בסיוע מחלקת הפיקוח לקדם את הטיפול בתיקים הפיקוח 

 משנים עברו ולהביאם לידי סיום.

  

 רישום צו בית משפט בפנקס המקרקעין .4.ח

 

המשפט נדרשת הועדה לרשום הערה בהתאם להוראות, לאחר מתן צו של בית  (1

 בפנקס המקרקעין.

מעיון בקובץ נתוני שלבים בתיקי פיקוח נמצא תיעוד על ביצוע רישום צו  (2

 במקרקעין. 

תובע הועדה מסר לביקורת, כי אכן נרשמות הערות בפנקס המקרקעין. ישנם  (3

 מקרים בהם קיים קושי בהוכחת הבעלות המקשות על ביצוע הרישום.

 

 

 מחלקת פיקוח –קשר בין תובע  .5.ח

 

 הפיקוח ואכיפת דיני התכנון והבניה מבוצעים בשילוב של הפיקוח והתובע.  (1

התובע ומנהל מחלקת הפיקוח מסרו, כי מידי שבוע מתקיימת ישיבת עבודה עם  (2

 התובע ובה נדונים סוגיות שונות בתיקי הפיקוח. 

 ק הפיקוח הרלוונטי.לדברי מנהל מחלקת הפיקוח סיכומי הישיבה מתועדים בתי

 

ניהול ומעקב אחר תיקי פיקוח המועברים לתובע, מבוצע באמצעות מערכת המידע  (3

 על ידי מזכירת המחלקה. 
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 טיפול בתלונות .ט

 

 נתוני תלונות .1.ט

 

תלונות תושבים בגין חריגות בניה, מתקבלות בוועדה ומועברות לפקחים או  (1

 מתקבלות ישירות אצל הפקח. 

 תיק פיקוח המסווג כ"תיק תלונה".מזכירת הפיקוח, פותחת  (2

 :2017-2019להלן נתונים אודות מספר תיקי תלונה שנפתחו במהלך השנים  (3

 

 סיווג תיקי פיקוח שנה

סה"כ  עבירה תלונה בקשת רישוי

תיקי 

 פיקוח

שיעור  כמות

 מסה"כ

שיעור  כמות

 מסה"כ

שיעור  כמות

 מסה"כ

2016 11 13% 11 13% 65 74% 87 

2017 -- 0 26 20% 101 80% 127 

2018 1 1% 24 34% 46 65% 71 

2019 -- 0 18 %28 47 %72 65 

 350 %74 259 %23 79 %3 12 סה"כ

 

ניתן להיווכח, כי שיעור תיקי הפיקוח בממוצע תלת שנתי המסווגים כ"תיקי 

 .23% -תלונה" עומד על כ

 

 נהלי עבודה .2.ט

 

את נושא הטיפול בתלונות מבדיקתנו עולה, כי לוועדה אין נוהל עבודה המסדיר  (1

 הציבור המצריכות טיפול של מחלקת הפיקוח.

נוהל העבודה אמור להסדיר, בין היתר, את אופן הטיפול, אופן ההודעה למתלונן, 

 לוח זמנים לביצוע וכו'. 

מומלץ לערוך נוהל עבודה סדור לטפול בתלונות שיכלול, בין היתר, לוח זמנים 

 מתלונן.מחייב לטיפול בתלונה והודעה ל

 

 מנהל מחלקת הפיקוח מסר לביקורת את הנוהג הקיים, להלן פירוט: (2

 

עם קבלתה, מועברת התלונה למפקח הרלוונטי ומשובצת בביקורו הקרוב  .א

 במקום.

 ביקור מפקח ועריכת דוח פיקוח. .ב

 פתיחת תיק פיקוח מסוג תלונה במערכת המידע. .ג

ר בשטח, זימון טיפול בעבירה )במידה וקיימת( על ידי, בין היתר, ביקו .ד

 לחקירה וכו'.

 נשלחת תשובה למתלונן. .ה

  

 לדברי מנהל מחלקת הפיקוח, כל התיעוד נעשה בתיק הפיקוח הממוחשב.
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 לא נמצא תיעוד לתלונות של תושבים, שבגינם לא נפתח תיק פיקוח. (3

לצרכי מעקב ובקרה אחר הטיפול בתלונות, מומלץ לתעד כל תלונה של תושב 

 אם לא נפתח תיק חקירה בגינה. המוגשת לוועדה, אפילו

 

מעיון בדוח המפרט שלבים בתיקי פיקוח מסוג תלונה נמצא, כי התיעוד בתיק הוא  (4

 פירוט של סוג הטיפול בעבירת הבניה שנמצאה בעקבות התלונה.

 

לא נמצא תיעוד בנוגע לדיווח למתלונן: האם המתלונן קבל הודעה לגבי הטיפול 

 דיווח למלונן.בתלונתו או האם נעשה סוג של 

 מומלץ לתעד את הדיווח למתלונן בנוגע לטיפול בתלונתו.

 

 

 מעקב .3.ט

 

 

 להלן נתוני סטטוס תיקי הפיקוח מסוג תלונה:  (1

 

 סה"כ לא פעיל פעיל שנה

שיעור  כמות

 מסה"כ

שיעור  כמות

 מסה"כ

2017 11 61% 7 39% 18 

2018 7 29% 17 71% 24 

2019 7 39% 11 61% 18 

 60 58% 35 42% 25 סה"כ

 

בשיעור מהותי אשר  2017ניתן להיווכח, כי ישנם תיקי פיקוח מסוג תלונה משנת 

 עדיין לא הסתיימו.  

 שנים.  3-יודגש, כי בחלק מתיקי התלונה הנ"ל נפתחו מלפני למעלה מ

התמשכות הטיפול בתיקי תלונה אלו, עלול להוביל ליצירת עובדות מוגמרות 

 לפגיעה בהרתעה ובאימון הציבור. בשטח, לקשיים באכיפת הדין,

  

 . 2019הביקורת דגמה תיקי פיקוח מסוג תלונה שנפתחו בשנת  (2

בחלק מהמקרים שנדגמו נמצא, כי חלף זמן רב ממועד קבלת התלונה ועד לפתיחת 

 תיק פיקוח מסוג תלונה במערכת המידע הממוחשבת, להלן מספר דוגמאות:

 

מועד קבלת  מס' תיק

 תלונה

מועד פתיחת 

 תיק

הפרש 

 בימים

2019008 10/10/2018 28/1/2019 110 

2019004 6/10/2018 13/1/2019 99 

2019018 5/3/2019 8/4/2019 34 

2019060 6/11/2019 8/12/82019 32 
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על פי נתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי במקרים שנדגמו בטבלה לעיל משך 

פיקוח מסוג תלונה הוא למעלה הזמן בין קבלת התלונה למועד בו נפתח תיק 

 מחודש ימים שלא על פי הנוהג הקיים.

הביקורת סבורה, כי עיכוב בפתיחת תיק פיקוח מסוג תלונה עלול לפגוע באמינותו 

ולפגוע באפשרויות המעקב הראוי אחר הטיפול בתלונה ובעבירת הבניה 

 שנמצאה.

  קבלת התלונה.יש לפתוח תיק פיקוח מסוג תלונה, קרוב ככל שניתן למועד 
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 דיווח לגורמי חוץ .י

 

 כללי .1.י

 

( קובע, כי יו"ר הועדה יעביר למנהל 116ט"ו לחוק התכנון ובניה )תיקון  254סעיף  (1

חודשים, דיווח על פעולות האכיפה שננקטו על  3היחידה הארצית לאכיפה, מדי 

 עבירות הבניה.

 :2.2בהתאם להנחיית היחידה הארצית לאכיפה מספר 

 .15/4/2018ויוגש עד ליום  2018יהיה ברבעון ראשון לשנת הדיווח הראשון  .א

 חודשים. 6ועדות עצמאיות יגישו דוח אחת ל .ב

 הדוח יכלול פרטים אודות עבודה ושימוש אסורים שאותרו. .ג

יוגש דוח מסכם שנתי שיכלול, בין היתר, נתונים אודות תחומי התכנון, מצבת  .ד

י ציוד, ניתוח ממצאים פקחים בהשוואה לתקינה, מצב הכשרות שבוצעו, מצא

 כמותי, יחסי ואיכותי, מסקנות והמלצות.

 דוח סיכום שנתי יצורף לדיווח הרבעוני. .ה

  

קובע,  1987 -לתקנות התכנון והבניה )דיווח על בניה שלא כדין(, תשמ"ח 1סעיף  (2

 כי אחת לחודש ידווח יו"ר הועדה ליו"ר הועדה המחוזית על בניה שלא כדין.

 

 ממצאים .2.י

 

 הדוחות מופקים באמצעות מערכת המידע הייעודית.נמצא, כי  (1

הביקורת קבלה לעיונה קובץ אלקטרוני מסוג אקסל הכולל דוח מסכם לשנים  (2

 הכולל סקירת הממצאים לפי רבעון. 2016-2019

נמצא, כי הדוח מתאים לנדרש מהועדה במסגרת הדיווח הרבעוני ליחידה הארצית 

 אין הערות.לאכיפה. 

 

רשת הועדה להביא את הדיווח השנתי ליחידה הארצית בהתאם להנחיות, נד (3

 לאכיפה לדיון בישיבת מליאת הועדה.

ועד חודש פברואר  2019הביקורת סרקה פרוטוקולים של ישיבות המליאה בשנת 

, בסריקה לא נמצא תיעוד לדיון שנערך בדוח השנתי ליחידה הארצית 2020

 לאכיפה. 

מנהלת מעקב שוטף אחר עבודת מהאמור לעיל עולה, מליאת הועדה אינה 

 המפקחים וכפועל יוצא, אין הקפדה על יישום מדיניות האכיפה שאושרה.

 

במטרה לשקף בפני חברי מליאת הועדה את ממצאי הטיפול בעבירות הבניה 

ופעילות מחלקת הפיקוח, יש לקיים דיון בנתוני הדוח השנתי שנשלח ליחידה 

 הארצית לאכיפה. 

 עוני למליאת הועדה לגבי עבודת מחלקת הפיקוח.מומלץ להגיש דיווח רב

 בין היתר, הצגת הדוח תתרום לאפקטיביות מנגנון האכיפה של הועדה.

 

 1לא התקבל אצל הביקורת תיעוד לדיווח ליו"ר הועדה המחוזית כנדרש מסעיף  (4

  לתקנות לעיל
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 ליווי בניה .יא

 

 כללי .1.יא

 

 הפיקוח אחר בניה חדשה מבוצע, כדלקמן: (1

 

  על מנת לוודא, כי במקום בגינו מבוקש ההיתר טרם  –לפני מתן היתר בניה

 בוצעה הבניה ולא קיימות עבירות בניה אחרות.

  על מנת לוודא, כי הבניה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר  –במהלך ביצוע הבניה

וכי, לא מבוצעת סטייה מהיתר אשר ייתכן ולא תהיה ניתנת לתיקון בשלב 

 .מאוחר יותר

 על מנת לוודא, כי הבניה הושלמה בהתאם להיתר הבניה  –סיום הבניה  לאחר

 (.4שניתן טרם מתן אישור סופי לאכלוס הבניין )טופס 

 

מחלקת הפיקוח נדרשת לעקוב אחר נכסים בהם מבוצעים שינויים או תוספות  (2

 הטעונים היתר בניה.

 המבוצעים.הפיקוח נעשה בהתאם להיתר הבניה שהופק בגין השינוי / התוספת 

 

 

 נהלי עבודה .2.יא

 

וחוות דעת רישוי לפני מתן היתר  4נמצא נוהל עבודה בנושא טיפול במתן טופס  (1

 בניה.

מנהל מחלקת הפיקוח מסר, כי בכל בקשה להיתר מתאם המפקח הרלוונטי של 

הישוב מועד עם מבקש ההיתר לצורך בדיקה רלוונטית לצורך קבלת היתר בניה 

 יה. בסיום הבנ 4או לקבלת טופס 

בין היתר, בודק המפקח האם קיימים חריגות בהתאמה בין התכנית לבניה בשטח. 

 לאחר הבדיקה, מפיק  המפקח חוות דעת המתועדת בתיק הבקשה. 

 

מעיון בנוהל הפיקוח עולה, כי אין התייחסות להליך הפיקוח בשלב הבניה ובשלב  (2

 הסופי בבקשות להיתר לתוספת בניה או שינויים. 

 התייחסות לפיקוח אחר היתרים זמניים לשימוש חורג. כמו כן, אין

מומלץ לערוך נוהל להסדרת את נושא הפיקוח אחר תוספות ושינויי בניה וסיום 

 תקופת היתרים לשימוש חורג. 
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 בקשות להיתר בניה .3.יא

 

 הוגשו בקשות להיתר כדלקמן: 23/2/2020על פי נתוני מערכת המידע נכון ליום  (1

 

 בקשות להיתר בניה 156  - 2019בשנת  (1

 בקשות להיתר בניה 303  - 2018בשנת  (2

 בקשות להיתר בניה 418  - 2017בשנת  (3

 

הביקורת בדקה מדגמית תיעוד במערכת המידע בבקשות לחוות דעת מפקח לפני  (4

 הפקת היתר בניה. 

 אין הערות.  –במדגם שנבדק נמצא תיעוד לחוות דעת מפקח לפני מתן היתר הבניה 

 

 בשלבי הבניהפיקוח  .4.יא

 

מנהל מחלקת הפיקוח מסר, כי בשל אילוצי כ"א לא מבוצע פיקוח שוטף אחר שלבי  (1

 הבניה. מבוצע פיקוח חלקי, במסגרת הסיורים השוטפים של המפקחים בישובים.

הביקורת מציינת, כי בהעדר מעקב אחר שלבי הבניה ייתכן ויבוצעו חריגות 

 מתכנית מאושרת שיקשה על הועדה לתקנן.

לא קיים רישום ותיעוד של ביקורי המפקחים באתרי הבניה במהלך הסיורים 

 השוטפים. 

 

 פיקוח בסוף הבניה .5.יא

 

בהתאם לנוהל הפיקוח, נדרשת חוות דעת המפקח כי הבניה בוצעה בהתאם להיתר  (1

 .4והתכנית המאושרת לפני מתן טופס 

וות הביקורת בדקה מדגמית תיעוד במערכת המידע בתיק הבקשה לקיומה של ח

 .4דעת מפקח לפני מתן טופס 

 אין הערות.במדגם שנבדק נמצא תיעוד לחוות דעת מפקח, 

  

מנהל מחלקת הפיקוח מסר, כי כיום לא מבוצעת בדיקת מפקח בסיום בניית  (2

לאחר  4תוספת או שינויים, בין היתר, בשל אילוצי כ"א ומשום שלא נדרש טופס 

 השוטפים של המפקח בישוב.סיום הבניה. הבדיקה נעשית במסגרת הסיורים 

מנהל הפיקוח ממליץ על קבלת  ערבות בנקאית מהמבקש והתחייבות שלא לחרוג 

 מההיתר שניתן. במידה ותימצא חריגה, תשמש הערבות לתיקונה.  

 

 המדובר בחלק ממשימות הפיקוח לוודא ביצוע נאות של היתר הבניה.

ת ושינויים בהתאם יש לבחון את סוגיית הפיקוח אחר נאותות ביצוע תוספו

 להיתר הבניה ואת ההשלכות הנובעות מכך.



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2020דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 מחלקת פיקוח  –חלק ב: הועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים" 

 

170 
 

  20/12/2020תגובות שהתקבלו בתאריך  –מעקב תיקון ליקויים ויישום המלצות  .יב

 

 לא בוצעה בדיקה נוספת. -20/12/2020יודגש, כי סטטוס הביצוע הוא בהתאם לדיווח שהתקבל מהועדה נכון ליום 
 המלצה תמצית ליקוי

תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

ומועברות לרשויות, אינם מכסות את  2019-ו 2018האגרות שנגבו בשנים 

 היקף המכסות המשולמות על ידן. 

לא קשור לפעילותה של     

 מחלקת הפיקוח

המתקבלת בגינה אין התאמה בין ההשקעה בנושא פיקוח לבין ההכנסה 

 מהקנסות.

הדבר נובע, בין היתר, משיעור הגבייה הנמוך מסך הקנסות, מהיקף פיקוח 

 שאינו מספק ואף, מהעדר סקר חריגות בניה.

, גביית 1/1/20החל מיום 

הקנסות תבוצע על ידי המרכז 

 לגביית קנסות

 
 

 הליך הסקר במכרז כרגע. 

חלק גדול מתיקי הפיקוח 

מטופלים במישור המנהלי 

כגון: הסדרה, פינוי, 

בהליכים אלו  –הריסות 

 אין הטלת קנסות.

גובה הקנסות נקבע בסופו 

 של דבר ע"י בית המשפט.

לא נמצא תיעוד לדיון שהתקיים במליא 

הועדה בנושא מדיניות האכיפה ולא 

 נמצא תיעוד לאישור מדיניות אכיפה.

הועדה לקיים דיון על מליאת 

ולאשר את מדיניות האכיפה 

 .2015שנקבעה בחודש ינואר 

  
 

הועדה מקיימת מדיניות  

הסדרה של עבירות בניה. 

דווח במליאה על קיום 

 מדיניות זו

 הועדה טרם ביצעה סקר עבירות בניה. 

תכנית העבודה המבוצעת בפועל על ידי הפקחים אינה מבוססת 

 כפי שסקר מקצועי יכול לספק.על איתור חריגות בנייה 

הועדה מינתה יועץ לבחירת חברה חיצונית 

, הועדה 20לביצוע הסקר נכון לחודש אוגוסט 

 נמצאת בהליך מתקדם לביצוע מכרז.

 
 

סקר יבוצע רק במידה ולא  

 תבוצע הנחיה שונה
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

 2במועד הביקורת, מועסקים במחלקה 

כנדרש  5מפקחים בלבד במקום 

הארצית לאכיפת דיני מהנחיות היחידה 

 תכנון ובניה.

יש להשלים את מספר המפקחים 

 כנדרש

 3דווח, כי בוועדה  3/8/20 -נכון ל

מפקחים ומפקח נוסף נמצא בהליך 

 קליטה.

)הוועדה מתייחסת למנהל יחידת 

 הפיקוח כמפקח(

 
, 12/2020נכון לחודש   

 3מועסקים במחלקה 

 מפקחים ומנהל פיקוח.

נוהל עבודת הפיקוח אינו קובע את אופן 

ביצוע משימות הפיקוח באופן מפורט או 

 כיצד להכין תיק חקירה. 

יש לערוך נוהל שיתבסס על 

הנוהל המפורט שערכה תובעת 

ועל  2015הועדה לשעבר בשנת 

מדיניות הפיקוח שנקבעה על ידי 

 הועדה.

 
 

קיימים נהלים מסודרים   

והנחיות מקצועיות לגבי 

ן ביצוע המשימות ו/או אופ

הכנת תיקי פיקוח, 

המפקחים בעלי ידע 

וניסיון בתחום זה 

ומנהלים את התיקים 

בשיתוף והנחיה של תובע 

 הועדה. 

נמצאן מקרים בהם נתנו לעובדים 

שאינם עובדי מחלקת הפיקוח, הרשאות 

עבודה רבות במערכת המידע. בין היתר, 

נמצא כי לחברה המספקת שירותי 

הרשאות עבודה במערכת ארכיון יש 

 הפיקוח.

יש לבחון היטב את הרשאות 

הקיימות ולעדכן אותם לפי 

תפקיד העובד וההרשאה 

 הנדרשת.

, פנה מתכנן הועדה 23/1/20ביום 

לאנשי התוכנה לבטל את 

ההרשאות לחברה למתן שירותי 

 ארכיון בנוגע לתיקי פיקוח.

 
חברת הניהול מעולם לא   

פעלה בתחום תיקי 

 הפיקוח.

לתובע הועד אין כלל הרשאות כניסה 

 למידע של הפיקוח.

יש לאפשר לתובע הרשאת צפייה 

בנתוני תיקי הפיקוח וזאת, על 

 לא נדרש הליך כזה.    
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

מנת שיוכל לבחון את מצב 

התיקים ובמידת הצורך להנחות 

 את המפקחים להשלמת התיקים.

תובע הועדה בקשר מתמיד 

לגבי השלמת החומרים 

 בתיקי הפיקוח

והאינפורמציה מועברת על 

 בסיס קבוע.

לא מבוצעת הפרדה בהתאם להנחיות 

היחידה הארצית לאכיפה והמפקחים 

במחלקת הפיקוח, מבצעים פעולות 

 אכיפה ופעולות רישוי במקביל.

 

    יש לפעול בהתאם להנחיות.
 

אנו מייעלים את השרות 

 ומנגישים אותו לציבור.

י.כ  לא נמצא תיעוד מבסס, כי המפקח 

עבר קורס הכשרה למפקח תכנון ובניה 

כמתחייב מהוראות החוק ולא נערך דיון 

 בנוגע לתפקודו המקצועי. 

יש לוודא, כי המפקח י.כ אכן עבר 

 הכשרה מחייבת.

שנים מאז תחילת  15עברו     

 עבודתו

, לא הוקצו משאבים 2020בתקציב לשנת 

שוטפים של להשתלמות והכשרה 

 המפקחים.

יש לקבוע נוהל אשר, בין היתר, 

יסדיר את אופן המעקב אחר 

תפקוד עובדים וקיום שיחות 

 משוב תקופתיות.

 
 

לוועד יש סכום כללי   

 ₪(.אלפי  40להשתלמות )

מתקיימות שיחות 

חודשיות לכלל עובדי 

 הוועדה.
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

לא נמצאו פרוטוקולים או סיכומים של 

השבועיות המשקפים ישיבות העבודה 

את אופן קביעת תכניות העבודה 

 ועדכונים המתקבלים מהמפקחים.

לצרכי מעקב ובקרה, יש לערוך 

פרוטוקול או סיכום ישיבות 

 העבודה השבועיות.

   
 

העבודה היא דינמית 

 ומקלה.

תכנית העבודה אינה כוללת: 

רשימת המטלות היומית 

הנדרשת מהמפקח ויעדי 

תפוקה כמותיים להכנת תיקי 

 פיקוח ולהעברתם לתובע. 

המפקחים אינם ממלאים יומן 

עבודה הכולל פירוט 

המשימות שבוצעו והפעולות 

 שנעשו.

יש לשדרג את תכנית העבודה כך שתיתן 

תמונה מפורטת של נושאי העבודה 

ים/חודשיים שעל המפקח לבצע, את השבועי

שמות הישובים שבהם נדרש לסייר ומה 

 נדרש מהמפקח להשלים.

יש למלא יומן עבודה יומי שבו יפורטו 

 המשימות שבוצעו והפעולות שנעשו.

יש לקבוע בתכנית העבודה יעדי תפוקה 

 בנוגע להגשת תיקי פיקוח לתובע.

  
 

המפקחים יוצאים על פי  

סידור שבועי קבוע ורשום 

ובו משובצות משימות 

ובדיקות שעליו לבצע 

בתחום הרישוי ובתחום 

הפיקוח. כל יום למחרת 

הביקור, המפקח מדווח 

למנהל הפיקוח/מזכירת 

הפיקוח את הנעשה ולגבי 

 המשך הטיפול. 

של  מסקירת מדגמית של תכניות העבודה השבועיות נמצא, כי בישובים

 כלל. 2019המועצה האזורית מגידו לא בוצעו סיורים בחודש ספטמבר 

לדברי מנהל יחידת הפיקוח, בשל 

המחסור במפקחים, פיקוח 

ביישובי המועצה האזורית מגידו 

 בוצע על ידו אך לא תועד.

 

 
 

כיום קיים מפקח קבוע  

 באזור זה.

היקף כ"א בפיקוח אינו מאפשר פיקוח יזום וביצוע 

 מדיניות האכיפה באופן מיטבי וכתוצאה מכך: 

במטרה לעמוד 

ביעדי האכיפה 

ובדרישות 

  
 

הוועדה נוקטת במדיניות  

 הסדרה.
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

  אין ביצוע חודשי מושלם ומלא של פיקוח יזום

ואיתור חריגות בניה בכל יישובי מרחב התכנון של 

 הועדה ובשטחים הפתוחים.

 .רמת ההרתעה לעבירות בניה יורדת 

  מאוחרים והטיפול עבירות בניה מתגלות רק בשלבים

 בהן, מורכב יותר.

 .הפיקוח מתמקד במשימות ותלונות דחופות 

 .הבקרה אחר ביצוע צווים נחלשת 

החוק, מומלץ 

להשלים את 

מספר 

המפקחים לתקן 

 שנקבע.

לכל מפקח יש סידור 

שבועי הנקבע מראש ובו 

משובצות כל המשימות 

היומיות וגם אכיפה 

יזומה. המפקח אמור 

לחזור לכל יישוב כל שבוע 

וחתי לערך, גם אם 

התגלתה עברת בניה קיים 

 מעקב ותיעוד בענין.

אין תכנית עבודה ברמה שנתית הכוללת, 

בין היתר, יעדים לביצוע שממנה נגזרים 

 תכניות העבודה החודשיות/שבועיות.

עבודה שנתית, יש לערוך תכנית 

 שתכלול יעדים ומטרות לביצוע.

     

לא נמצא תיעוד לביצוע הדרכות 

למפקחים לשימוש במכשירי העזר 

שנתנו להם כגון: טאבלט או מכשיר 

 לייזר למדידה ולניתוח צילומי האוויר.

יש לערוך הדרכות למפקחים 

וללמדם לתפעל את האמצעים 

הטכנולוגיים שקבלו לשימושם 

 ואיכותי.באופן יעיל 

     

אחת לשנתיים הועדה רוכשת צילומי 

אויר מעודכנים )למועד עריכת הדוח 

 (.2018ברשות הפקחים צילום משנת 

בשל הצורך בגילוי עבירות בניה 

תן ובשל שינויים מוקדם ככל שני

, מומלץ לבחון מהותיים הנגרמים

אפשרות לעדכון צילומי האוויר 

 6-12בתדירות גבוהה יותר של 

 חודשים.

 
 

 הושלם.  

 

 

 המדובר בסוגיה תקציבית.
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

נמצא, כי הוצאות הדלק מהוות שיעור 

מסך הוצאות  40%-35% -מהותי של כ

 הרכבים.

קצין הבטיחות מסר, כי בכוונת  לבחון מעבר לרכבים חסכוניים.

הועדה להחליף את סוג כלי הרכב 

 לרכב חסכוני יותר.

  
 

תפקיד המפקח הוא לסייר 

 בעזרת הרכב.ולפקח 

הפקחים נדרשים לדווח מידי חודש את 

 מספר הספידומטר ברכבם.

נמצא, כי הדיווח אינו שוטף ואין 

הקפדה ומעקב אחר דיווחי הק"מ של 

הפקחים וכתוצאה מכך, הבקרה אחר 

 השימוש ברכב אינו יעיל.

 

קצין הבטיחות מסר, כי ירענן את  יש להקפיד על דיווח כמתחייב.

 למפקחיםההנחיות 
 

קיים דיווח להנהלת   

החשבונות על בסיס 

 חודשי.

בקשות לאישורים לצורך מתן רישיונות 

לעסקים המתקבלות ממחלקות רישוי 

עסקים במועצות, אינן מתועדות 

 במערכת המידע אלא בתיק פיסי.

 

לצרכי מעקב ובקרה אחר עבודת 

הפיקוח בנוגע לאישורים 

לבקשות לרישיונות עסק, מומלץ 

להסתייע במערכת המידע 

 הממוחשבת.

  
 

מזה כשנה, כל בקשה  

לרישוי עסק שמתקבלת 

בוועדה ולה ישי תיק מוקם 

במערכת ניהול ועדה, 

 מתועדת.

נשאר לטפל בבקשות להן 

לא נמצאו תיקים במערכת 

)כיום מתויקות בקלסר 

 ייעודי(. 

לא מתקיים שיתוף פעולה 

ולא נמצא נוהל כתוב 

המסדיר את אופן הדיווח 

במטרה לאגם משאבים 

של מפקחים 

במחלקות, המסיירים 

בהשתתפות ראש המועצה האזורית  9/8/20בישיבה מיום 

 עמק יזרעאל ומנהלים נוספים נקבע:

 
 

בוצע במועצה האזורית  

 עמק יזרעאל.



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2020דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 מחלקת פיקוח  –חלק ב: הועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים" 

 

176 
 

 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

והממשק בין המפקחים 

)גביה,  במחלקות המועצה 

רישוי עסקים, פיקוח 

עירוני( למחלקת הפיקוח של 

 הועדה. 

במרחב התכנון של 

הועדה, יש לערוך נוהל 

אשר יסדיר שיתופי 

פעולה ודיווח שוטפים 

 בין המפקחים.

קבוע נדרש: ל יש הסכמה שצריך לאגם כוחות של פקחים.

לקיים ישיבות עדכון , כללים ומנהל אחראי לנושא

לבחון שיתוף פעולה עם , תקופתיות של הפקחים

מוקד המועצה יקבל את הדיווחים , וביםמתמידים ביש

 ויפנה לפקח הרלוונטי.

 לרכז את הנושא. יו"ר ועדת המשנה אייל מינה את

, נתוני סטטוס 2020נכון לחודש ינואר 

 תיקי הפיקוח אינם מעודכנים.

נמצא, כי לא נעשה שימוש בפוטנציאל 

של מערכת המידע ולא ניתן לנהל מעקב 

אחר הטיפול בתיקים הפעילים ולא ניתן 

 לבחון את יעילות הטיפול בהם. 

שימוש חלקי בפוטנציאל מערכת המידע, 

מהווה בזבוז של משאבים ושימוש לא 

 יעיל ופוגם באפשרויות הבקרה.

יש להשלים בהקדם את עדכון נתוני 

התיקים במערכת המידע ולאפשר שימוש 

מלא ויעיל באפשרויות הבקרה והמעקב 

 אחר תיקי הפיקוח.

  
 

שנים ישנו טיפול  3-מזה כ 

בענין וסטטוס התיקים 

מטופל. תיקים שעברת 

הבניה בהם הסתיימה, 

 הופכים ללא פעילים.

בנוסף, מזכירת הפיקוח 

מנהלת תהליך של סגירת 

תיקים ישנים הפתוחים 

 ת מאז שהוקמה.במערכ

ועד למועד הדוח שהם עדיין פעילים  2016נמצאו תיקים רבים שנפתחו משנת 

ולא הסתיימו. לדברי מנהל מחלקת הפיקוח, חלק מהתיקים נמסרו לתובע 

 והטיפול בהם עדיין לא הסתיים.

 המדובר בפרק זמן מהותי בטיפול בעבירות בניה.

 

  
 

רוב התיקים אשר נפתחו  

ובהם יש תביעה משפטית, 

עדיין בסטטוס פתוח 

מכיוון שקיים בהם מעקב 

של תשלומי קנסות. לאחר 

סיום התשלום ובדיקה, כי 

הוצא 
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

היתר/הריסה/פינוי/המש

ך טיפול בתיק נוסף, יהיה 

 ניתן לסגור. 

פוחת מידי  2018-2019נמצא, כי כמות תיקי הפיקוח שנפתחו במהלך השנים 

 .2017נפתחו מחצית מהתיקים שנפתחו בשנת  2019שנה. בשנת 

 כלומר, מספר התיקים הממוצע שפתח פקח בשנה ירד מהותית.

הוסבר, כי המפקחים מבצעים 

משימות נוספות של בדיקת רישוי 

 ותעודות גמר. 4ומתן טופסי 

 
 

 כמות עברות הבניה ירדה. 

נמצא, כי כל פקח מאתר במסגרת האכיפה 

עבירות בניה בלבד  14 -בממוצע שנתי, כהיזומה 

 פקחים(. 3)נלקחו בחשבון 

המדובר במספר איתורי עבירות בניה נמוך 

 לפקח. 

עובדה זו מצביעה על הצורך להגדיל 

את סיורי הפקחים בישובים לאיתור 

עבירות בניה וכן, להשלים את סקר 

עבירות הבניה שאותו נדרשת הועדה 

 לערוך.

 
 

לאפשר ההנחיה למפקחים   

 ולהסדיר.

 מדיניות של יד רכה.

הביקורת בקשה לבחון את תכולת תיקי 

התביעה ולוודא תיעוד לקיום הוראות תיקון 

 להשלמת תיק הפיקוח. 116

בקשת הביקורת נדחתה בטענה, כי מדובר 

בחומר חסוי מתוקף דיני ראיות ולא ניתן 

 לביקורת לעיין את תכולת תיקי התביעה.

את  בהעדר אפשרות לבחון

תכולת תיקי התביעה 

ובהעדר נוהל סדור, לא ניתן 

לאמת את נאותות ההליך 

ותיעודו, בהתאם לתיקון 

116. 

 
 

כיום אין לוועדה הסמכה   

 מתייתר. 116ולכן, תיקון 

בדוח תיקי פיקוח שהופק ממערכת המידע 

מתועד תיאור קצר של הפעולות שננקטו. מעיון 

לא ניתן בדוח הנ"ל נמצא, כי בחלק מהמקרים 

להבין מהתיעוד הקיים האם הטיפול הסתיים 

לצורך השלמת התמונה 

לגבי תיקי הפיקוח 

ופעולות האכיפה, יש 
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

ותוקנה העבירה או האם בוצע הצו 

 המנהלי/השיפוטי.

 

להשלים את התיעוד 

 במערכת עד לגמר הטיפול.

הביקורת בקשה לבחון האם קיים תיעוד 

שנערכו מבסס בתיקי הפיקוח לשימועים 

אך לטענת מנהל מחלקת הפיקוח והיועץ 

המשפטי של הועדה, בשל חסיון חקירה 

 לא ניתן לעיין בתכולת תיק הפיקוח.

 

בהעדר אפשרות לעיין בתכולת 

תיק הפיקוח לא ניתן לאמת קיום 

 נאות של הליך שימוע.

 
 

יש הודעה של היועץ   

המשפטי, כי ההתנהלות 

תקינה והתיקים מוגשים 

 יסודית ומקצועית.בצורה 

נמצאו תיקים רבים שנפתחו 

שבהם ניתן צו  2016-2019בשנים 

הריסה מנהלי/שיפוטי ונכון 

 למועד הדוח, לא בוצעה ההריסה.

הביקורת מודעת לעובדה, כי יכולת 

הועדה לבצע הריסה היא מוגבלת וכי 

קיימת מורכבות משפטית ליישום צווי 

ההריסה ועל כן, מומלץ לבחון קבלת 

סיוע מהיחידה הארצית או מהועדה 

 המחוזית לביצועם.

כמו כן, לאור המורכבות בביצוע 

ההריסה מומלץ לבחון הטלת קנסות 

כגורם מרתיע. לצורך כך מומלץ לתת 

תשומת לב לאבטחת המפקחים בעת מתן 

 הקנסות.

 
 

מזה כשנה, כל צו הריסה   

שהוצא על ידי הועדה עובר 

 ישירות לסיוע של מתפ"א

באמצעות נציג של היחידה 

הארצית ועל ידי מנהל 

פיקוח לתחנות משטרה 

 רלוונטיות.

מתפ"א והתחנות מנהלים 

את תהליך הפינוי/הריסה 

וברוב המקרים, מבוצעת 

 הריסה עצמית/פינוי עצמי

ישנה הנחיה ברורה של 

יו"ר ועדת המשנה, כי 
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

טיפול בצווי הריסה 

ייעשה בזוג מפקחים. 

כיוון שהועדה אינה 

מוסמכת, אין מתן קנסות 

 מנהליים.

נמצאו תיקי פיקוח רבים שבהם  ניתנו 

גזרי הדין ונקבע קנס, הקנס טרם נגבה. 

נכון למועד הדוח, היקף הקנסות שטרם 

 ₪.אלפי  875 -נגבה עומד על כ

חלק מהתיקים בהם קיים חוב, 

נפתחו לפני שנים רבות עוד 

 .2000מתחילת שנת 

לרעה העדר אכיפה נאותה משפיע 

 על רמת ההרתעה.

  
 

, טיפול 3/2020מחודש  

בקנסות מועבר למרכז 

 לגביית קנסות.

קיימים תיקים רבים בהם 

לא נ יתן לגבות קנס עקב 

פטירת החייבים )חובות 

 אבודים(. 

 2013-2018נמצאו תיקים רבים מהשנים 

שנמסרו לתובע הוועדה ועדיין לא הוגש 

 בגינם כתב אישום. 

רבים שהוגשו במהלך כמו כן, תיקים 

התקופה הנ"ל וטרם הסתיימו וטרם 

 ניתן בהם גזר דין סופי.

משך הזמן הארוך שבו נמשך 

הטיפול בתיקי הפיקוח, פוגע 

באכיפה ועלול ליצור עובדות 

בשטח המקשות על אכיפת הדין 

 ומקטין את יכולת ההרתעה.

על התובע המועצתי בסיוע 

מחלקת הפיקוח, לקדם את 

הפיקוח משנים הטיפול בתיקים 

 עברו ולהביאם לידי סיום.

  
 

לא ניתן ליישם את ההערה  

 בשלמות.

 

 הפניית הפניה ליועמ"ש.
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

-2016שיעור התיקים שנפתחו בגין תלונה בשנים 

 .23% -עומד על כ 2017

לוועדה אין נוהל עבודה המסדיר את הטיפול 

בתלונות הציבור המצריכות טיפול של מחלקת 

 הפיקוח.

נוהל העבודה אמור להסדיר, בין היתר, את אופן 

הטיפול, אופן ההודעה למתלונן, לוח זמנים 

 .  לביצוע וכו'

לערוך נוהל עבודה סדור 

לטיפול בתלונות 

שיכלול, בין היתר, לוח 

זמנים מחייב לטיפול 

בתלונה והודעה 

 למתלונן.

  
 

קיים נוהל מסודר שכל  

תלונה המתקבלת בוועדה 

לידיעת אמורה לעבור 

מנהל הפיקוח/מזכירת 

הפיקוח לצורך תיעוד, 

 שיבוץ לבדיקה ומעקב.

יש לחדד את הנהלים בפני 

 המפקחים בענין.

לא נמצא תיעוד לתלונות של 

תושבים, שבגינם לא נפתח תיק 

 פיקוח.

לצרכי מעקב ובקרה אחר הטיפול 

בתלונות, מומלץ לתעד כל תלונה של 

תושב המוגשת לוועדה, אפילו אם לא 

 נפתח תיק חקירה בגינה.

  
 

כמו לעיל, הנוהל הוא אותו  

נוהל. יש לחדד בפני 

המחלקה לפתוח תיק בכל 

מצב במערכת תחת כותרת 

תיק תלונה, גם כאשר אין 

עבירה ויש לסגור לאחר 

 בדיקה וטיפול.

נמצאו תיקי פיקוח מסוג תלונה משנת 

.  יודגש,  2017 אשר עדיין לא הסתיימו

כי בחלק מתיקי התלונה הנ"ל נפתחו 

 שנים.  3-מלפני למעלה מ

התמשכות הטיפול בתיקי תלונה אלו, 

עלול להוביל ליצירת עובדות מוגמרות 

בשטח, לקשיים באכיפת הדין, לפגיעה 

 בהרתעה ובאימון הציבור.

  
 

לבדוק באלו תיקים יש  

מדובר ולדרוש 

מהמפקחים לסגור את 

 התיקים

בהתאם להנחיות, נדרשת הועדה להביא 

את הדיווח השנתי ליחידה הארצית 

 לאכיפה לדיון בישיבת מליאת הועדה.

במטרה לשקף בפני חברי מליאת הועדה 

את ממצאי הטיפול בעבירות הבניה 

ופעילות מחלקת הפיקוח, יש לקיים דיון 

 
 

הדוחות מוצגים במליאה   

 כאינפורמציה בלבד.
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

לא נמצא תיעוד לדיון שנערך בישיבת 

מליאת הועדה בנתוני דוח השנתי 

 ליחידה הארצית לאכיפה. 

אינה מנהלת כלומר, מליאת הועדה 

מעקב שוטף אחר עבודת המפקחים 

וכפועל יוצא, אין הקפדה על יישום 

 מדיניות האכיפה שאושרה.

בנתוני הדוח השנתי שנשלח ליחידה 

 הארצית לאכיפה. 

ח רבעוני למליאת מומלץ להגיש דיוו

 הועדה לגבי עבודת מחלקת הפיקוח.

בין היתר, הצגת הדוח תתרום 

 לאפקטיביות מנגנון האכיפה של הועדה.

 4נוהל העבודה בנושא טיפול במתן טופס 

וחוות דעת רישוי לפני מתן היתר בניה, אינו 

כולל התייחסות להליך הפיקוח בשלב הבניה 

ובשלב הסופי בבקשות להיתר לתוספת בניה 

 או שינויים. 

כמו כן, אין התייחסות לפיקוח אחר היתרים 

 זמניים לשימוש חורג.

יש לערוך נוהל להסדרת את נושא 

הפיקוח אחר תוספות ושינויי בניה 

וסיום תקופת היתרים לשימוש 

 חורג.

  
 

כל  2020החל מינואר  

היתר מחויב בהוצאת 

אישור לתחילת העבודות 

הן בבניה חדשה והן 

 בתוספות.

מחלקת הפיקוח מתייחסת 

ברצינות רבה לדרישה זו 

ומבצעת בדיקה לגבי 

בנייה שהחלה ללא אישור 

זה ובמידת הצורך, 

מתריעה לתושב בענין. 

כמו כן, במהלך הבניה 

התושבים נדרשים להגיש 

לוועדה את שלבי מהלך 

הביצוע לצורך בדיקת 

הפיקוח ובסוף הבניה, 
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

לבקש תעודת גמר. 

הנהלים מתחדדים כל 

מן, גם מול עורכי הז

הבקשות והתושבים 

 הבונים. 

לגבי היתרים 

זמניים/שימוש חורג, 

מתחיל שת"פ בין מחלקת 

רישוי למחלקת פיקוח 

ומעקב בענין סיום תוקף 

 היתרים אלו.

לא מבוצע פיקוח שוטף אחר שלבי הבניה. 

בהעדר מעקב אחר שלבי הבניה ייתכן ויבוצעו 

הועדה חריגות מתכנית מאושרת שיקשה על 

 לתקנן.

לא קיים רישום ותיעוד של ביקורי המפקחים 

 באתרי הבניה במהלך הסיורים השוטפים.

לדברי מנהל יחידת הפיקוח,  

מבוצע פיקוח חלקי במסגרת 

הסיורים השוטפים של המפקחים 

 בישובים.

 
 

במהלך סיורים יזומים של  

המפקחים, נבדקים שלבי 

 הבניה.

 101כמו כן, על פי תיקון 

מחויבים הבונים לעדכן 

לגבי שלבי ביצוע הבניה 

 לצורך מעקב של המחלקה.

לא מבוצעת בדיקת מפקח בסיום בניית תוספת או שינויים, 

לאחר  4בין היתר, בשל אילוצי כ"א ומשום שלא נדרש טופס 

סיום הבניה. לדברי מנהל הפיקוח, הבדיקה נעשית במסגרת 

 הסיורים השוטפים של המפקח בישוב.

המדובר בחלק ממשימות הפיקוח 

 לוודא ביצוע נאות של היתר הבניה.

יש לבחון את סוגיית הפיקוח אחר 

נאותות ביצוע תוספות ושינויים 

  
 

עם הוצאת היתרים עבור  

שינויים או תוספות, 

מודגשת בפני העורכים 

והתושבים הדרישה לקבל 
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 המלצה תמצית ליקוי
תמצית תגובת המחלקה בדוח 

 הביקורת

סטטוס ביצוע לפי דיווח 
הועדה מיום 
20/12/2020 

תגובות הועדה 

שהתקבלו ביום 

בוצע  בוצע 20/12/2020
 חלקית

לא 
 בוצע

מנהל הפיקוח ממליץ על קבלת  ערבות בנקאית מהמבקש 

והתחייבות שלא לחרוג מההיתר שניתן. במידה ותימצא 

 חריגה, תשמש הערבות לתיקונה.  

ניה ואת בהתאם להיתר הב

 ההשלכות הנובעות מכך.

בסוף התהליך תעודת גמר 

 ממחלקת הפיקוח.
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 'חלק ג
 

 

 ביקורת על הוועדים המקומיים
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 יזרעאל עמק האזורית המועצה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2019ממצאי דוחות ביקורת לשנת 

 מישובים
 והתייחסות מבקר המועצה

 
 
 
 
 

 

 

 –  2020ספטמבר  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 הביקורת הפנימית
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 יום חמישי י"ג בתשרי תשפ"א

 2020באוקטובר,  12
 24/1/2021עדכון 

 לכבוד

 מר אייל בצר,

 ראש המועצה אזורית עמק יזרעאל
 

 מכובדנו,

   2019ממצאי דוחות ביקורת לשנת  הנדון:

 בישובים

. 2019סרקתי את ממצאי דוחות הביקורת של ועדות הביקורת של הוועדים המקומיים לשנת בדוח זה 

לנוחות הקורא, עיקרי הממצאים והערות מבקר המועצה נערכו בטבלה שבה דורגו הממצאים לפי 

 חומרתם לפגיעה בשרות הניתן לציבור ובתפקוד הועד המקומי.

 

ביקורת שנתיים ודוחות כספיים. מרבית הישובים בפרק א' בדוח הובאו נתונים אודות הגשת דוחות 

 שלהם, מונה מבקר חיצוני.   2הגישו דוחות ביקורת שנתיים מלבד 

 באיזון או בעודף תקציבי. 2019מרבית הישובים סיימו את שנת 

   

 2019בפרק ג' בדוח, הובאו התייחסויות מפורטות של מבקר המועצה לדוחות הביקורת לשנת 

 ביקורת של הוועדים המקומיים ואשר נשלחו, בין היתר, לוועדים המקומיים. שהתקבלו מועדות ה

 

ישובים החייבים בהגשת דוח ביקורת שנתי )יפעת וקיבוץ מרחביה( לא הגישו  2נכון למועד דוח זה, 

דוח ביקורת. בהתאם להחלטת מליאת המועצה, לישובים אלה מונה מבקר חיצוני לביצוע 

 הביקורת. 

 

מתקבלים אצל מבקר המועצה ונבדקים, מבקר המועצה מוודא שכל נושאי החובה  דוחות הביקורת

נבדקו והדוח ראוי ומעיר את הערותיו. בחלק מהמקרים, נדרשת ועדת הביקורת להשלים את דוח 

 הביקורת בהתאם לנושאי החובה שנקבעו.

 

קון הליקויים המועצה האזורית כרובד עליון נדרשת לוודא, כי הוועדים המקומיים מטפלים בתי

 שנמצאו בבדיקת הביקורת.

על המועצה לקבוע נוהל שיקבע את הגורם המטפל ואופן הטיפול, על מנת לוודא את תיקון 

 הליקויים. מומלץ, כי הנוהל יקבע את דחיפות הטיפול על פי חומרת הליקוי. 

 

 
 בכבוד רב,

 לי יהודהא
 מבקר המועצה

 

 

 

 

 

 
 

 המועצתית.חברי הועדה לענייני ביקורת  : העתקים
 רינת זונשיין, מנכ"ל.

 שגיא וויץ, גזבר.
 לילך כהני, מנהלת מחלקת ישובים.
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 (/202124/1ני הגשת דוחות )עדכון מיום נתו .א

 

להלן נתונים אודות הגשת דוחות ביקורת שנתיים ודוחות כספיים מיישובי המועצה. 

 .2019מוצגים נתוני יתרות תקציב שוטף ותקציב פיתוח נכון לסוף שנת כמו כן 

 )נתוני הדוחות הכספיים, בהתאם לדיווחי חשבת ישובים(:

 

 ₪.הסכומים באלפי 
עודף )גרעון(  עודף )גרעון( -תקציב רגיל  דוח כספי דוח ביקורת ישוב

מצטבר 
 תקציב פיתוח

האם קיים הסדר  נצבר שוטף
 לכיסוי גרעון

 אחוזת ברק
  

0 0 ---- 160 

 אלון הגליל
  

(0.8) 306 ---- 0 

 אלוני אבא
  

139 990 ---- 0 

 אלונים
  

(56) 1,894 ---- 0 

 ---- ---- ---- ----- לא נדרש לא נדרש בית זייד
 בית לחם

  
0 0 ---- 14 

 בית שערים
  

205 454 ---- (430) 

 בלפוריה
  

0 143 ---- 143 

 גבעת אלה
  

4 68 ---- 0 

 גבת
  

65 94 ---- 0 

 גזית
  

0 0 ---- 0 

 גינגר
  

(6) (3) ---- 0 

 דברת
  

0 0 ---- 0 

 הושעיה
  

 25 2020-הגרעון נסגר ב (61) 0

 היוגב
  

(70.3) 792 ---- 61 

 הסוללים
  

5 74 ---- 42 

 הרדוף
  

10 19 ---- 0 

 חנתון
  

27 (17) ---- 0 

 לא הוגש יפעת
 

0 0 ---- 0 

 כפר ברוך
  

 0 2020-הגרעון נסגר ב (46) 130.8

 ---- ---- ---- ---- לא נדרש לא נדרש כפר גדעון
 כפר החורש

  
0 0 ---- 0 

 כפר יהושוע
  

(37.5) 22 ---- 440 

 מזרע
  

0 (27) ---- 0 

 ---- ---- ---- ---- לא נדרש לא נדרש מחנה יהודית
 ---- ---- ---- ---- לא נדרש לא נדרש מנשיה זבדה

 מרחביה מושב
  

(59.9) 117 ---- (59) 

 לא הוגש מרחביה קיבוץ
 

125 17 ---- 0 

 נהלל
  

 0 הוסדר (445) 154

 ---- ---- ---- ---- לא נדרש לא נדרש סוואעד חמירה
 עדי

  
(2) 0 ---- 0 
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עודף )גרעון(  עודף )גרעון( -תקציב רגיל  דוח כספי דוח ביקורת ישוב
מצטבר 

 תקציב פיתוח
האם קיים הסדר  נצבר שוטף

 לכיסוי גרעון
 עין דור

  
44.5 0 ---- 0 

 ציפורי
  

26.5 61 ---- 0 

 רמת דוד
  

0 0 ---- 0 

 שדה יעקוב
  

 95 הגרעון לא הוסדר (83) (97.4)

 שמשית
  

0 395 ---- 2,448 

 שריד
  

(4.8) 73 ---- 359 

 תל עדשים
  

143.8 0.5 ---- (123) 

 תמרת
 

 0 ---- (4) 13 לא חתום

 

 

 מהנתונים לעיל עולים הממצאים הבאים:

  התקבלו דוחות ביקורת ממרבית הישובים מלבד הישובים יפעת וקיבוץ מרחביה

 שלהם, מונה מבקר חיצוני.

  כל הישובים הגישו דוחות כספיים שנתיים מבוקרים, הישוב תמרת הגיש דוח כספי

 שאינו חתום כנדרש.

  באיזון או ביתרת עודף. 2019מרבית הוועדים המקומיים סיימו את שנת 

 3 הגרעון הנצבר של הועד המקומי 2020את יתרת הגרעון במהלך שנת  ישובים סגרו ,

 בנהלל הוסדר. 

 .לישוב שדה יעקוב קיים גרעון אשר אינו מוסדר 

 

בכדי להימנע מלהגיע למצב של גרעון עמוק שיקשה להסדירו, מומלץ לקבוע הסדר 

 לכיסוי הגרעון המצטבר של הועד המקומי בשדה יעקוב.
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 עיקרי ממצאי ביקורת ודירוג חומרתם .ב

 

על התנהלות הוועדים המקומיים, שהתקבלו מועדות הביקורת של הוועדים  2019להלן טבלת עיקרי הממצאים שעלו מדוחות הביקורת לשנת 

 המקומיים ביישובי המועצה. 

 בטבלת הליקויים להלן שולבו הערות מבקר המועצה.

 התושבים, כדלקמן:הליקויים דורגו על פי חומרתם לפגיעה בתפקוד הועד המקומי והשרות לציבור 

 

  ליקוי חמור המחייב טיפול מיידי. –צבע אדום 

  חומרה בינונית. –צבע צהוב 

  ליקוי קל. –צבע ירוק 

 

 המלצה ממצא ישוב

אחוזת 
 ברק

לא נמצא קובץ נכסים בישוב לצורך בקרה על גביית מיסי ועד 

 מקומי.

 לדרוש נתונים מהמועצה.

 תוקן. –התקבל קובץ 

 לקבוע אחראי ולנהל מעקב באמצעות טבלה.   רישום מספיק למעקב אחר ביצוע החלטותלא נמצא תיעוד או 

נמצאו קרטונים ומשטחים מסביב למרכז הקניות ובמעברים 

 המהווים מפגע בטיחותי.

 לשפר את הניקיון במרכז הקניות

נמצאו ליקויי במדרכות כגון שקיעה של אבנים משתלבות, 

 ספסלים שבורים וכו'

 תכנית עבודה לטיפול בליקויי תשתית וגינון.להכין 

הסכם עם חברת "מיידטה" המספקת שירותי אחסון 

 ותחזוקת אתר הקהילתי, אינו חתום.

 

לבחון מידי שנה את סטטוס תיקון ליקויים שנמצאו בדוחות  ם.מעקב אחר תיקון הליקויים מדוחות קודמי נערךלא 

 .קודמים
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אלון 
 הגליל

לבדוק את תיקון הרשאות החתימה כנדרש ולוודא, כי הרשאות  לא נבדק תיקון הרשאות החתימה של הועד המקומי. 

החתימה יחייבו את חתימת יו"ר הועד המקומי על כל הוראת 

 תשלום של הועד המקומי. 

   

אלוני 
 אבא

הועד המקומי הם כשל תנאי יש לוודא, כי תנאי העסקת עובדי  לא נבדקו תנאי העסקת עובדי הועד המקומי

 ההעסקה במועצה האזורית.

לפנות למחלקת הפיקוח במועצה במטרה להגדיל את מספר ביקורי  לא הסתיים הטיפול במפגעי כלבים משוטטים ונשיכות

 הפקח בישוב, לצורך טיפול במפגע. 

   

 אלונים

 -בגרעון תקציבי בסך של כ 2019הועד המקומי סיים את שנת 

הועד חרג בסעיף הוצ' הנהלה וכלליות וסעיף ₪. אלפי  56

 שירותים מקומיים.

 על הועד המקומי לעמוד ביעד התקציב.

 על הועד המקומי לקבל את אישור המועצה לחריגות.

במעקב אחת ביצוע החלטות נבדק האם בוצעה ההחלטה ותו 

 לא, לא נבדקה נאותות הביצוע.

 על ועדת הביקורת לבדוק נאותות ביצוע.

 יש לתקן את הרשאות החתימה בהתאם להוראות החוק. לא תוקנו הרשאות החתימה של הועד המקומי

   

  לא נדרש להגיש דוח שביקורת שנתי בית זייד

   

בית לחם 
 הגלילית

נמצאו ליקויים רבים בניהול ישיבות הועד, רישום 

פרוטוקולים ושקיפותם כגון: פרוטוקולים אינם מאושרים 

הפרוטוקולים אינם משקפים את הדיונים, אין בישיבה, 

 תיעוד של הצבעות וכו'.

 יש ליישם את המלצות הביקורת לתיקון הליקויים.

 

ליקויים בקבלת החלטות המשפיעות על תקציב הועד כגון:  על המועצה לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים.

מאושרים ללא תכנית עבודה וללא מסמך מסודר  פרוייקטים

 לעלויות, לא נבחנות חלופות וכו'.
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 לבחון את הסכמי העבודה על ידי יועץ משפטי.  נמצאו ליקויים בהסכמים עם עובדים

לא נמצא תיעוד לקבלת החלטה לגבי פיזור רסק גזם בשצ"פ, 

 הסתבר כי ההחלטה התקבלה על יד יו"ר הועד בלבד.

קווים מנחים לפעילות הועד ויוגדרו הנושאים בהם להגדיר 

ליו"ר הועד הסמכות לקבל החלטה ובאלו נושאים יש לקיים דיון 

 בוועד.

 ועדת הביקורת לא בדקה את נאותות הביצוע התקציבי

 ועדת הביקורת לא בדקה את נאותות ביצוע החלטות הועד. על ועדת הביקורת להשלים את בדיקות נושאי החובה.

 לא נערך מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים.

   

בית 
 שערים

ועדת הביקורת בדקה ביצוע החלטות ולא בדקה את נאותות 

 הביצוע.

 יש לבדוק את נאותות ביצוע החלטות.

יש לבחון, כי תנאי העסקתם של עובדי הועד הם כמו תנאי  נמצא, כי כל עובדי הועד חתומים על הסכם עבודה 

 העסקת עובדי המועצה. 

   

 הועברו לבדיקה נוספת של מבקר חיצוני. 2019ממצאי דוח הביקורת לשנת  בלפוריה

   

גבעת 
 אלה

הועד המקומי לא טיפל בליקויים שנמצאו בנוגע לתחזית 

 על הועד המקומי בסיוע גורמי מועצה לטפל בליקויים. כוללנית.דמוגרפית, לתכנית אסטרטגית ולתכנית מתאר 

 נמצאו ליקויי בטיחות וצפיפות בבית הספר. 

   

 גבת
הרשאות החתימה של הועד המקומי אינן מחייבות חתימה 

 שלך יו"ר הועד על כל הוראת תשלום כמתחייב.

כך שיחייבו את חתימתו של  ,על הועד המקומי לתקן את הרשאות החתימה

 יו"ר הועד על כל הוראת תשלום.

 .ח ביקורת קודם"מדו ליקוי
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 גזית

 ליקויים מדוחות קודמים לא תוקנו:

 

 

 יש לערוך הסכם למתן שירותים אין הסכם עם האגש"ח לקבלת שירותים.

  לצוות צח"י לא נקבע תקציב ולא בוצעה הכשרה לצוות.

יש לרשום פרוטוקול מפורט שיכלול, בין היתר, את תוצאות  הצבעה בפרוטוקול ישיבת הועד המקומי.לרשום תוצאות 

 ההצבעה על החלטות.

לתקן הרשאות חתימה של הועד כך שיחייבו חתימה של יו"ר  הרשאות החתימה של הועד אינן בהתאם לחוק.

 הועד על הוראות תשלום.

  מעקב.לערוך מעקב אחר החלטות באמצעות טבלת 

 יש להקפיד על רכש בהתאם לנהלים המחייבים. אין הקפדה על ביצוע נוהל רכש.

   

 גניגר

 לעמוד במסגרת התקציב שתוכנן וסעיפיו.  נמצאו חריגות מהותיות בסעיפי התקציב
 יש לקבל את אישור המועצה לכל חריגה מסעיפי התקציב.

נקבע  במעקב אחר ביצוע החלטות לא נקבע לוח זמנים ולא

 אחראי לביצוע.

 

למקסום אפקטיביות עבודת הביקורת, יש לקבוע לוח זמנים  חלק מליקויים שנמצאו בדוחות קודמים לא תוקנו.
 לתיקון הליקויים.

על הועד המקומי להקפיד ולתקן את הליקויים, תוך עמידה בלוח 
 הזמנים שיקבע.

   

 דברת

החלטות של הועד ועדת הביקורת לא בדקה את נאותות ביצוע 

 המקומי

 המדובר בנושא שהוא חובה לבדיקה, האמור להיבדק מידי שנה.

 יש לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים מרבית הליקויים שנמצאו בדחות קדומים לא תוקנו.

 יש להקפיד על הקלטת הישיבות. ישיבות הועד אינן מוקלטות
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בפרוטוקולים של החלטות בנושאים מוניציפאליים מתועדים 

 האגודה.

יש לרשום החלטות בנושאים מוניציפאליים בפרוטוקול נפרד של 

 הועד המקומי.

 יש לבחון הצעות מחיר לבחירת הספק כמתחייב. לא נבחנו הצעות מחיר לבחירת ספק שירותי הנהלת חשבונות

 הכספי לתושבים. יש לפרסם את תמצית הדוח לא פורסמה לתושבים. 2019תמצית הדוח הכספי לשנת 

יש לקבוע הרשאות חתימה כך שיחייבו את חתימת יו"ר על כל  הרשאות החתימה של הועד המקומי אינם כנדרש.

 הוראת תשלום.

   

 הושעיה
הועד חרג ₪. אלפי  62 -לוועד המקומי גרעון נצבר בסך של כ

במרבית מנושאי התקציב ובחלק מהם, מדובר בחריגה 

 מהותית.

לא נמצאה אסמכתא לקבלת אישור המועצה לחריגות בביצוע 

התקציבי שנמצאו. על הועד המקומי לקבל את אישור המועצה 

 לכל חריגה בתקציב. 

   

 היוגב

. יש להגיש לעיונו של הועד המקומי את טיוטת אין זה נוהל תקין דוח הביקורת אינו כולל את התייחסות הועד המקומי

התייחסותו של הועד, יש לערוך דוח סופי הדוח. לאחר קבלת 

 ולהגישו למועצה.

 על ועדת הביקורת להקפיד על הכללים המחייבים.

הועד המקומי, למרות שקיבל את הערות הביקורת והמלצותיה, 

לא תיקן את מרבית הליקויים שנמצאו בדוחות ביקורת 

קודמים, אינו מנהל מעקב אחר ביצוע החלטות ותיעוד 

 התנהלותו, לוקה בחסר.  

 יש לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים שנמצאו.

הזמנים ויתקן על המועצה לוודא, כי הועד המקומי יעמוד בלוח 

  את הליקויים.

הועד המקומי לא התייחס להמלצת הביקורת משנה קודמת, 

 לא למד את מסקנות הדוח ולא פעל לתיקון הליקויים  

יש לתקן את הרשאות החתימה כך שיחייבו את חתימת יו"ר  הרשאות החתימה של הועד לא תוקנו.

 הועד על כל הוראת תשלום.

יש לקבוע שיטת מעקב מסודר אחר ביצוע החלטות הועד  אחר ביצוע החלטות לא נמצא תיעוד למעקב

 וליישמה.
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 יש לקבל את אישור המועצה לחריגות תקציביות.  הועד חרג באופן מהותי בביצוע התקציב

 יש לוודא, כי תנאי העסקת עובדי הועד הם כשל המועצה. עובדי הועד 2לא נמצא תיעוד להסכם עבודה עם 

   

 הסוללים
ועדת הביקורת לא בדקה נאותות ביצוע החלטות של הועד 

 המקומי

יש לבחון מידי שנה את נאותות ביצוע החלטות שהתקבלו בוועד 

 המקומי במהלך השנה. 

 
נמצא, כי חברי ועד מקומי הוחלפו במהלך התקופה 

 ועד היום.  2018מהבחירות שנערכו בחודש אוקטובר 

 לא נבדק הליך שבוצע להחלפתם.  

יש לבחון את ההליך שבוצע להחלפת חברי ועד שהוכרזו 

ולוודא, כי ההליך בוצע בהתאם  2018בבחירות בחודש אוקטובר 

 להוראות צו המועצות האזוריות.

   

 במועדו.יש להקפיד על הגשת דוח ביקורת  חודשים מהמועד שנקבע 3דוח הביקורת הוגש באיחור רב של  הרדוף

 
הועד המקומי לא תיקן את הליקויים שנמצאו בדוחות 

 קודמים:

על המועצה, כריבון אזורי, לקבוע לוועד המקומי לוח זמנים 

 לתיקון הליקויים.

 
לא נערך הסכם בין הועד המקומי לאגש"ח לרכישת שירותים 

 ושימוש במבנים.

לכלול על מנת למקסם את אפקטיביות הביקורת, על דוח הביקורת  (1

פרק נפרד שבו ירוכזו הליקויים שנמצאו בדוחות קודמים וינוהל 

 מעקב אחר תיקונם.

 
פרוטוקולים של ישיבות הועד המקומי אינם מפרטים את 

מהלך הדיונים ואינם כוללים פירוט של החלטות בנושאים 

 מוניציפאליים.

 

  פרוטוקולים אינם מאושרים בישיבה העוקבת. 

   אינו מוזמן לישיבות הועד המקומי. נציג הישוב במליאה 

  לא מפורסם סדר היום של ישיבות הועד ומועד כינוסן. 

 
אין התייחסות לתיקון הרשאות החתימה של הועד המקומי 

ולא ברור האם הן תואמות להוראות החוק ומחיבות את 
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חתימת יו"ר הועד המקומי על כל הוראת תשלום של הועד 

 המקומי.

 
הועד המקומי לא מנוהל רישום נוכחות לחלק מעובדי 

 כמתחייב.

 

 
דוח הביקורת אינו כולל בדיקה של נאותות ביצוע החלטות 

בנושאים מוניציפאליים שעליהם החליט הועד המקומי, הן 

 בישיבותיו והן בישיבות שהוגדרו כשל ועד האגש"ח.

 המדובר בנושא שאותו נדרש לבדוק מידי שנה.

   

 חנתון
לא בדקה ביצוע נאות של כל החלטות הועד  ועדת הביקורת

 המקומי

המדובר בנושא חובה לבדיקה ועל ועדת הביקורת לבדוק את 

 ביצוע נאות של כל החלטות הועד המקומי מידי שנה.

   

 יפעת

 .2019מונה מבקר חיצוני והוגש דוח ביקורת לשנת  2019לא הוגש דוח ביקורת לשנת 

פרוטוקולים של ישיבות הועד המקומי אינם מפורטים וכן 

 אינם ראויים לשקף את מהלך הדיון. 

לרשום פרוטוקולים מפורטים שישקפו את מהלך הדיון 

 וההצבעות. הועד קיבל את המלצת הביקורת.

 יש להתכנס למספר ישיבות כמתחייב. הועד לא התכנס למספר ישיבות כנדרש מהוראות החוק

תיעוד לדיון שהתקיים בישיבת הועד בנושא מעקב  לא נמצא

 תקציבי

 על הועד לנהל מעקב סדיר אחר הביצוע התקציבי.

הועד המקומי לא השלים את תיקון כל הליקויים שנמצאו 

 בדוחות קודמים

 על הועד לתקן את הליקויים שנמצאו בדוחות קודמים.

   

כפר 
 ברוך

יו"ר הועד ₪אלפי  177 -גרעון נצבר בסך של כ נמצא, כי לועד

 תשלומים. 26-בתגובתו דיווח על הסדרת החוב בפריסה ל

 יש לבחון ולוודא, כי החוב צומצם. 2020בדוח לשנת 
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כפר 

 גדעון
  לא נדרש להגיש דוח ביקורת שנתי.

   

כפר 
 החורש

הרשאות החתימה של הועד המקומי אינן מחייבות את חתימת 

 הועד המקומי על כל הוראת תשלום.יו"ר 

 על הועד המקומי לתקן את הרשאות החתימה בהתאם. 

 

ועדת הביקורת בבדיקתה, לא ערכה מעקב אחר תיקון ליקויים 

 בנוגע לתאורת רחובות בישוב

ועדת הביקורת נדרשת לערוך מעקב שוטף אחר תיקון כל 

 ליקויים מדוחות ביקורת קודמים.

בדקה נאותות ביצוע החלטות בנושאים ועדת הביקורת לא 

 מוניציפאליים

בנושאים מוניציפאליים  על ועדת לבחון ביצוע נאות של החלטות

 ואפילו אם מבוצעים על ידי אגודה.

   

כפר 
 יהושוע

הועד המקומי לא התייחס לממצאי הביקורת והמלצותיה 

בנושאי הבדיקה: בדיקת מאגר מתנדבים וגביית חובות ישנים 

 כי ועדת הביקורת אינה מוסמכת לבדוק נושאים אלו. בטענה,

טענת הועד אינה במקומה, ועדת הביקורת מוסמכת לבדוק את 

 מכלול פעולותיו של הועד המקומי.

 בהשלמת הדוח, התייחס הועד המקומי לנושאים אלו.

  הועד המקומי נדרש לתקן את הליקויים שנמצאו בנושאים אלו.

 270 -בגביית חובות ישנים בסך של כהועד המקומי לא טיפל 

 אלפי ש"ח והחליט למחוק אותם.

מומלץ, כי הנושא ייבדק על ידי גזבר המועצה, מנהל מינהל 

 הכנסות והיועץ המשפטי שהם הגורמים המקצועיים.

 ₪.אלפי  50 -בגרעון של כ 2019הועד המקומי סיים את שנת 

 נמצאו חריגות ביצוע במספר סעיפי תקציב.

 לא מקיים דיונים להצגת הביצוע התקציבי.הועד 

לקיים בקרה על הביצוע התקציבי אחת לרבעון בישיבת הועד 

 המקומי. 

   

 מזרע

 ישיבות בשנה כנדרש. 8-על הועד המקומי להתכנס לפחות ל ישיבות בלבד  4-הועד המקומי התכנס ל

יו"ר הועד לאשר בחתימתו ובחותמת הועד את כל פרוטוקולי על  נמצא, כי חצי מהפרוטוקולים לא אושרו בחתימת יו"ר הועד.

  ישיבות הועד.

הועד המקומי לא התייחס לממצאי דוח הביקורת משנה 

 קודמת ולא תיקן את מרבית הליקויים שנמצאו.

על המועצה, לקבוע לוועד המקומי לוח זמנים לתיקון הליקויים 
 ויישום המלצות הביקורת.
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אין תיעוד לדיונים בנושאים הנמצאים בטיפולו של הועד 

המקומי כגון: כבישים, תאורה, נוער, בטחון וכו'. בהעדר 

 תיעוד, לא ניתן לבחון נאותות ביצוע החלטות. 

על הועד המקומי לדון בנושאים אלו בישיבותיו ולתעד את 
 החלטותיו, בפרוטוקול.  

וביצוע החלטות   את התנהלות הועד ת לבחוןעל ועדת הביקור
 .בנושאים מוניציפאליים

 יש להקפיד לא לחרוג מהתקציב שאושר. הועד המקומי חרג בביצוע מספר סעיפי תקציב

 יש לערוך נוהל התקשרות עם ספקים מסודר ולנהוג על פיו. לא קיים נוהל להתקשרות עם ספקים

   

מחנה 
 יהודית

  לא נדרש להגיש דוח ביקורת שנתי.

   

מנשיה 
 זבדה

  לא נדרש להגיש דוח ביקורת שנתי.

   

מושב 
 מרחביה

הועד המקומי חרג במספר סעיפים בביצוע התקציבי, ועדת 

 הביקורת לא בדקה שהתקבל אישור המועצה לחריגות.

על הועד המקומי לקבל את אישור המועצה לכל חריגה מהתקציב 

 המאושר.

 
כספי מבוקר לשנת  , הועד לא הגיש דוח2020נכון לסוך יולי 

2019. 

 , בהקדם.2019על הועד המקומי להגיש דוח כספי מבוקר לשנת 

 הדוח שיוגש,  יבחן על ידי גזבר המועצה וחשבת הישובים.

 
לא הומצא לבדיקת מבקר המועצה, פרוטוקול מורשה חתימה 

 של הועד המקומי. 

 יש להמציא את הפרוטוקול הנדרש, לעיונו של מבקר המועצה.

 
אינו כולל בדיקה של נושא  2019נמצא, כי דוח הביקורת לשנת 

 רשות.  

 

על ועדת הביקורת להשלים את דוח הביקורת ולבדוק נושא על פי 

 .בחירתה

   

קיבוץ 
 מרחביה

  מונה מבקר חיצוני. –לא הוגש דוח ביקורת 
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 נהלל

 -, מסתכם לסך של כ2019הגרעון המצטבר נכון לסוף שנת 

 הועד המקומי עמד בהתחייבותו להקטנת הגרעון₪. אלפי  469

על הועד המקומי להתמיד בתכנית ההבראה להקטנת הגרעון עד 

 לכיסויו המלא.

חלק ניכר מהליקויים שנמצאו בדוחות קודמים הנוגעים 

 לרישום ותיעוד בפרוטוקולים תוקנו באופן חלקי בלבד.

המדובר בליקויים העלולים להשפיע על תקציב הועד המקומי, 

ראוי שיתוקנו מידית, בין היתר, על ידי יישום המלצות הביקורת 

 בנושא. 

כפי שהומלץ בשנה קודמת, ניתן להסתייע ב"א מקצועי הקיים 

    במועצה. 

על הועד המקומי להשלים את תיקון הליקויים אשר טרם תוקנו, 

  זמנים לתיקונם.מומלץ לקבוע לוח 

 עובדיו כמתחייב. -הועד אינו מפריש קרן השתלמות ל

ליקויים הקשורים לרכש והתקשרויות לא תוקנו על ידי הועד 

המקומי כדלקמן: הליך לבחירת ספק אינו מתועד, לא נעשה 

שימוש בטופס הצעות מחיר אחיד, לא בוצע מכרז זוטא 

הסכם בתוקף עם לבחירת קבלן הגינון כמתחייב ולא הוסדר 

 הגנן.

   

סוואעד 
 חמירה

  לא נדרש להגיש דוח ביקורת שנתי.

   

 עדי
לקבוע נהלים מסודרים ותכניות עבודה הכוללות חלוקת אחריות  לא נמצאו נהלי עבודה וחלוקת תפקידים בוועד המקומי

 ויעדים.

   

 עין דור
ועדת הביקורת לא התייחסה לממצאי סקר הביקורת לגבי 

 הסכם עם האגודה לקבלת שירותים. העדר

 הליקוי תוקן והומצא הסכם.

 תוקן. לא נבדק נושא נאותות ביצוע החלטות

   

 ציפורי
 על ועדת הביקורת להשלים את בדיקותיה ולהגיש דוח השלמה לא נערך מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים

 לא נבדק נושא רשות נוסף כמתחייב. קודמיםמעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות  בנושאים החסרים:
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 בדיקת נושא רשות נוסף לבחירתה.ו

הוגש דוח השלמה: מעקב תיקון ליקויים  1/10/20ביום  -תוקן 

 ובדיקת נושא רשות

   

 רמת דוד
יש לבחון אף נאותות ביצוע החלטות בנושאים מוניציפאליים  נושאים מוניציפאליים מבוצעים על ידי האגש"ח. 

 למרות שמבוצעים בפועל על ידי האגודה החקלאית בקיבוץ.

 
יש להסדיר מידית נושא זה בישיבת הועד המקומי ולקבוע את  הוועד המקומי לא קבע הרשאות חתימה ומורשים. 

 הרשאות החתימה ואת המורשים כנדרש.

 
הועד המקומי לא תיקן את הליקויים שנמצאו בדוחות ביקורת 

שבישיבת הועד המקומי מהתאריך קודמים. זאת, למרות 

 מונה צוות מתאם ליישום המלצות הביקורת. 8/7/2019

על המועצה לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים ולוודא את 

 תיקונם. 

   

שדה 
 יעקוב

בבדיקה של הביצוע התקציבי מצאה ועדת הביקורת חריגות 

, כי קיימת אי אחידות נמצאמהותיות במרבית מהסעיפים. 

סעיפי דוח מעקב ביצוע תקציבי של רו"ח לבין דוח פנימי בין 

  של הועד המקומי.

 וטרם תוקן. 2018ליקוי זה נמצא אף בדוח קודם לשנת 

מומלץ, כי חשבת הישובים במועצה תסייע לבחון את נושא 

האחידות בדוחות המעקב אחר הביצוע התקציבי שהעלתה ועדת 

 הביקורת.

 
לא התייחסה לחלק ניכר מהליקויים שנמצאו בדוח  תועד

 וליישום המלצותיו. 2018לשנת 

 תוקן. –בוצע מעקב ורוב הליקויים תוקנו

 
ימים  14יש לפרסם את תמצית דוח הביקורת לכל התושבים תוך  תמצית דוח הביקורת לא פורסמה לתושבים.

 ממועד הגשת הדוח למועצה.

 
למניעת חשיפה של הועד המקומי, יש להתייעץ עם עו"ד  ותת בית הכנסתהועד המקומי מעורב בפעילות עמ

 המתמחה בנושא.

 
למניעת חשיפה של הועד המקומי, יש להתייעץ עם עו"ד  חברי ועד מקומי הם מורשה חתימה בעמותת הגיל הרך. 3

 המתמחה בנושא.
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לא נמצא תיעוד להתייעצות עם בעלי מקצוע בתחומים כגון 

 וכו'כספים, רווחה 

 יש לתעד התייעצויות עם בעלי מקצוע ולקבל את דעתם בכתב.

   

 שמשית
אינו מחייב את  15/1/2020פרוטוקול מורשה חתימה מיום 

 חתימת יו"ר על כל הוראת תשלום של הועד המקומי.

לעדכן את זכויות החתימה בהתאם להוראות החוק, כך שיחייב את 

 של הועד.  תשלוםכל הוראת חתימת יו"ר הועד המקומי על 

   

 שריד

 חלק מליקויים שנמצאו בדוחות קודמים לא תוקנו:

 

 

 

 .לא חודש תמרור "זכות קדימה" ברחוב לפיד 

 .לא טופל מפגע מכוניות נטושות החונות ברחבי הישוב 

 .פרוייקט "נשק וסע" לא מיושם 

  סיכוני בטיחות בשל מכוניות שחונות ברח' המעיין

 שהוא מפותל וצר.

כי מהנדס המועצה ומנהל מחלקת הפיקוח יבחנו, כל מומלץ, 

אחרד בתחומו ובשיתוף הועד המקומי וועדת הביקורת, סיכונים 

 אלו ויקבעו את הטיפול הנדרש

 

 

 מנהל הפיקוח מסר, כי נושא המכוניות הנטושות מטופל.

 
בדוחות קודמים, מצאה ועדת הביקורת כי תקציב  צוות צח"י 

לא התייחסה לנושא מהותי זה ולא  אינו ראוי. ועדת הביקורת

 ברור האם תוקן.

 בימים טרופים אלו, ראוי להתייחס ולבחון נושא זה שוב. 

 
נמצאו ליקויים באתר מחזור הפסולת האורגנית של הישוב, 

לדעת ועדת הביקורת מיקומם של הפחים מהווה סכנה 

 בטיחותית.

וועדת מומלץ, כי מנהל אגף איכו"ס, בשיתוף עם הועד המקומי 

 הביקורת, יבחנו את הליקויים ויקבעו את הטיפול הנדרש

   

תל 
 עדשים

ועדת הביקורת לא בדקה את נאותות ביצוע החלטות שקיבל 
 שהוא נושא חובה לבדיקה.  2019הועד המקומי בשנת 

להקפיד ולבחון, לכל  2020על ועדת הביקורת בדוח הביקורת לשנת 
 הפחות, את כל נושאי החובה הנדרשים. 
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 המלצה ממצא ישוב
   

 תמרת
 הוגשה התייחסות.  –תוקן  דוח הביקורת לא כלל את התייחסות הועד המקומי

 הועד המקומי קיבל את הערות הביקורת בדוח.

 

כגון:  לא נערך מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים

האם תוקנו הרשאות החתימה כך שיחייבו את חתימת יו"ר 

הועד על כל הוראת תשלום או האם פורסמה תמצית הדוח 

 הכספי השנתי לתושבים.

 יש לערוך מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים.

 
ידי האגודה מכיוון שהשרות המוניציפאלי ניתן בעיקר על  לא נבדק נאותות ביצוע החלטות הועד המקומי

הקהילתית, ראוי שוועדת הביקורת תבחן נאותות ביצוע החלטות 

 .המתקבלות באגודה הקהילתית, בנושאים מוניציפאליים
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 התייחסות והערות מבקר המועצה לדוחות הביקורת  .ג

 

 אחוזת ברק. .1.ג

 

  14/6/2020דוח הביקורת הוגש למועצה בתאריך . 

הדוח נמצא מפורט וכלל בדיקה של נושאי חובה ונושאים נוספים. מעיון בדוח עולה, כי קיים 

 שיתוף פעולה טוב בין ועדת הביקורת והועד המקומי לתיקון הליקויים.

  לא נערך על ידה מכיוון שהועדה התכנסה  2018ועדת הביקורת טוענת, כי דוח ביקורת לשנת

דת הביקורת מכחישה את הטענה בדוח הביקורת החיצוני . וע2019לראשונה רק בחודש אפריל 

 שבו נטען, כי סירבה לערוך את הדוח. 2018לשנת 

  בשל קוצר בזמן מסרה ועדת הביקורת, כי לא ערכה מעקב אחר תיקון הליקויים מדוחות

 .2020קודמים והמעקב, יבוצע בדוח לשנת 

דוח הביקורת, תיקון ליקויים  מעקב אחר תיקון ליקויים מהווה נדבך חשוב לאפקטיביות של

מומלץ, לבחון מידי שנה את סטטוס תיקון ליקויים שנמצאו  ושמירה על כללי המנהל תקין.

 בדוחות קודמים ולא להמתין עד הדוח השנתי הבא.  

  בבדיקת תקציב הועד המקומי מצאה ועדת הביקורת, כי  חסרים נתונים לצורך ביצוע בקרה

סים. הועדה ממליצה, למנות ועדת כספים לביצוע בקרה ראויה ראויה אחר הכנסות הועד ממי

 ולדרוש מהמועצה תיעוד מפורט לחישובי ההכנסות.

נמצא, כי ועדת הביקורת התייחסה באופן מקיף לביצוע ההכנסות אך לא התייחסה לנאותות 

על ועדת הביקורת להתייחס לנאותות ביצוע ההוצאות ביצוע ההוצאות בהשוואה לתקציב. 

 תוקן, הוגש דוח בדיקה בנושא זה. .31/7/2020יש את ממצאיה עד ולהג

  ועדת הביקורת בדקה בפירוט את נאותות ביצוע החלטות ומצאה, כי מרבית ההחלטות בוצעו

כראוי. ועדת הביקורת המליצה, בין היתר, למנות חבר ועד כאחראי מעקב אחר ביצוע החלטות 

 ולשפר את התיעוד והרישום בנושא.

 קורת בדקה נושאי רשות: ניקיון הישוב, תשתיות, גינון, פינוי אשפה וגני שעשועים. ועדת הבי

 נמצא, כי הועד התייחס לכל הליקויים שנמצאו ומבוצע טיפול לתיקונם. 

  בהתאם להוראות החוק, יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד לתאריך

28/6/2020 . 
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 אלון הגליל. .2.ג

 

  כנדרש, 16/4/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת. 

 .ממצאי הדוח מצביעים, כי ההתנהלות הכספית של הועד המקומי נמצאה תקינה 

  מממצאי המעקב אחר תיקון ליקויים עולה, כי הועד המקומי התייחס למרבית הערות הביקורת

 אלו.וניכר שיפור לטובה בליקויים  2018מדוח קודם לשנת 

 עם זאת, מציינת הביקורת כי הערותיה בנושא התקציב ואופן בנייתו טרם תוקנו.  

 יצוין, כי ועדת הביקורת המליצה  על דרך פעולה לתיקון.

 

 ועדת הביקורת מצאה, כי מנהל הישוב והועד המקומי מנהלים את הישוב בצורה תקינה . 

 עד המקומי כפי שנמצא בשאלון ועדת הביקורת לא בדקה את תיקון הרשאות החתימה של הו

 . 2019סקר הביקורת מחודש ספטמבר 

  על ועדת הביקורת לבדוק את תיקון הרשאות החתימה כנדרש ולוודא, כי הרשאות החתימה

 יחייבו את חתימת יו"ר הועד המקומי על כל הוראת תשלום של הועד המקומי. 

  30/4/2020יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד. 
 
 

 אלוני אבא. .3.ג
 
 

  יש חודשים מהמועד הנדרש.  2 -, באיחור של כ7/9/2020דוח הביקורת הוגש למועצה בתאריך

  להקפיד על הגשת דוח ביקורת במועד.

יוני  2019)בשל משבר הקורונה, אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת   (.2020עד סוף חודש 

  אף השנה ממצאי הדוח מצביעים על התנהלות נאותה של הועד המקומי, עמידה בתקציב וביצוע

 ההחלטות כנדרש. 

  לדוח הביקורת, מציינת ועדת הביקורת את ממצאיה בבדיקת תשלום שכר לעובדי  9בסעיף

 הועד המקומי.

ורית. יש לוודא, כי תנאי העסקת עובדי הועד המקומי הם כשל תנאי ההעסקה במועצה האז

 בבדיקה זו, מומלץ להסתייע במחלקת כ"א ושכר במועצה. 

  לדוח הביקורת עולה, כי הטיפול בבעיית כלבים המשוטטים ומקרי הנשיכה  13ממצאי סעיף

 טרם הסתיים.

מומלץ לפנות למחלקת הפיקוח במועצה במטרה להגדיל את מספר ביקורי הפקח בישוב, 

 לצורך טיפול במפגע.

  22/9/2020דוח הביקורת השנתי לכל תושבי הישוב עד לתאריך יש לפרסם את תמצית. 
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 אלונים. .4.ג
 
 

  כנדרש.  26/5/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת, 

  נבדקו נושאים שונים בחתך רוחבי  2019אף בדוח לשנת  2018נמצא, כי בדומה לדוח לשנת

 הקשורים להתנהלות הועד המקומי.

  מסר, כי המלצות הביקורת יבוצעו.הועד המקומי בתגובתו 

  2018בהשוואה לנתוני הביצוע התקציבי בשנת  2019ועדת הביקורת בדקה את סעיפי תקציב 

 וקבלה את הסברי הועד לשינויים. 

  שתוכנן על סך כ 2019ועדת הביקורת, לא קבלה הסבר לגבי סעיף "הוצאות אחרות" בשנת- 

 ₪. אלפי  215

  מכיוון שבמועד הביקורת  2019נאותות הביצוע התקציבי לשנת ועדת הביקורת, לא בדקה את

 לא הוצגו דוחות כספיים מבוקרים.

  נמצא, כי הועד המקומי לא תיקן את הרשאות החתימה והן עדיין לא תואמות להוראות החוק

 הקובעות, כי יו"ר הועד המקומי חייב לחתום על כל הוראת תשלום. 

 הביקורת לא בחנה את נאותות ביצוע החלטות הועד  אף השנה בדומה לשנים קודמות, ועדת

 המקומי לשנת הדוח שהוא נושא חובה לבדיקה. 

  :על ועדת הביקורת להשלים את בדיקת 

  2019נאותות הביצוע התקציבי לשנת. 

  2019קבלת הסבר מהוועד המקומי לגבי מהות סעיף תקציבי "הוצאות אחרות" בשנת 

 (2018 -ו 2017ף זה לא הופיע בתקציב לשנים )סעי₪. אלפי  215 -שתוכנן על סך כ

 .השלמת תיקון הרשאות החתימה 

  2019נאותות ביצוע החלטות הועד בשנת . 

 

  30/8/2020יש להמציא למועצה דוח השלמה, עד לתאריך. 

 .יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב 

 

אחר ביצוע החלטות הועד המקומי התקבל דוח ביקורת מעודכן הכולל מעקב  4/8/2020בתאריך 

 ובדיקה של הביצוע התקציבי. להלן התייחסות לדוח ההשלמה:

 

  הגרעון נובע, בין היתר, ₪. אלפי  56-בגרעון בסך של כ 2019הועד המקומי סיים את שנת

 מחריגה בסעיף הוצ' הנהלה וכלליות וסעיף השירותים המקומיים.

  על הועד המקומי לקבל את אישור המועצה לחריגות בסעיפי התקציב. 

  ביצוע  נאותותבמעקב אחר ביצוע החלטות צוין כי בוצעה ההחלטה ותו לא. לא נבחנה

מסתורים לפחי אשפה, האם הביצוע עמד בכל הכללים הנדרשים כגון: בחירת ספקים, עמידה 

 בתקציב וכו'.

 צוע ההחלטות.מומלץ, כי להבא תיבדק נאותות בי

  לא תוקנו הרשאות החתימה של הועד המקומי. אדגיש שנית: הוראות החתימה של הועד

 על כל הוראת תשלום. לחייב חתימה של יו"ר הועד המקומיהמקומי אמורות 

 על הועד המקומי לתקן את הרשאות החתימה בהתאם להוראות החוק.
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 בית לחם הגלילית. .5.ג

 

  כנדרש. 24/6/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת , 

  .דוח הביקורת נמצא מפורט בנושאי הביקורת שנבדקו 

 :ועדת הביקורת מצאה ליקויים רבים בהתנהלות הועד, כדלקמן 

 .ליקויים רבים בניהול ישיבות הועד המקומי, רישום פרוטוקולים ושקיפותם 

 ת על תקציב הועד המקומי.ליקויים בקבלת החלטות המשפיעו 

  בבדיקה של פיזור רסק גזם בשצ"פ נמצאו ליקויים באופן קבלת ההחלטה על הפיזור ואיכות

לא תקינה של רסק הגזם שפוזר. על פי הדוח, לא נעשה ניסיון אמיתי של הועד המקומי לתיקון 

 הליקויים.

 מי. המדובר בליקויים מהותיים הפוגמים בהתנהלות התקינה של הועד המקו

 על הועד המקומי ליישם את המלצות הביקורת לתיקון הליקויים. 

בשל חשיבות הנושאים אותם נדרש לתקן ממליצה הביקורת, כי המועצה האזורית כריבון, 

 תקבע לוח זמנים לתיקון הליקויים ותדרוש אסמכתאות מתאימות לביצוע. 

 

 ומי אך, לא בדקה את נושאי ועדת הביקורת אמנם בדקה נושאים שונים בהתנהלות הועד המק

 החובה הנדרשים כדלקמן:

 .לא בוצעה בדיקה לגבי נאותות הביצוע התקציבי 

  2019לא נבדקה נאותות ביצוע החלטות הועד המקומי בשנת. 

  .לא נערך מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות ביקורת קודמים 

 

לדוח הביקורת עד סוף על ועדת הביקורת להשלים את בדיקת נושאי החובה ולהגיש השלמה 

 .2020חודש יולי 

  

  15/8/2018להפיץ את תמצית דוח הביקורת לכל תושבי המושב עד לתאריך יש. 

 

 בית שערים .6.ג

 

 .ממצאי הדוח מצביעים, כי התנהלות הועד המקומי היא תקינה 

  2019הועד עמד בתקציביו בשנת. 

  הביצועועדת הביקורת בדקה ביצוע החלטות אך לא בחנה את נאותות . 

 .על ועדת הביקורת לבדוק אף את נאותות הביצוע

 נמצא, כי כל עובדי הועד חתומים על הסכמי עבודה . 

על עדת הביקורת לוודא, כי תנאי העסקת עובדי הועד המקומי הם כשל תנאי העסקת 
 עובדי המועצה.
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 בלפוריה .7.ג

 
לבדיקה  הועברו 2019בהתאם להחלטת ועדת הביקורת המועצתית, ממצאי הדוח לשנת 

 נוספת של מבקר חיצוני.
 

 גבעת אלה .8.ג

 
  כחודשים לאחר המועד הקבוע.  ,27/8/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת

 יש להקפיד על הגשת דוח ביקורת במועדו.

יוני  2019)בשל משבר הקורונה אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת   (2020עד סוף חודש 

  דוח הביקורת נמצא ראוי, מפורט וערוך כהלכה. ממצאי והמלצות הביקורת, מפורטים

 כנדרש. 

 ועדת הביקורת מצאה, כי התנהלות הועד המקומי היא תקינה.

  בנוגע לתחזית  2018מממצאי הדוח מצביעים, כי ליקויים שנמצאו בדוח הביקורת לשנת

, לא טופלו והמלצות הביקורת לא הדמוגרפית, לתכנית האסטרטגית ותכנית מתאר כוללנית

יושמו. בין היתר, מעירה ועדת הביקורת על ליקויי בטיחות, צפיפות ומחסור בכיתות בבית 

  הספר.

מכיוון שמדובר בנושאים חשובים ומהותיים, על גורמי המועצה הרלוונטיים )בין היתר, 

ליקויים שנמצאו מהנדס המועצה ומנהל אגף חינוך( ביחד עם מוסדות הישוב, לבחון את ה

 ובמידת הצורך לפעול לתיקונם.

  .בגבעת אלה קיימת זהות ועדים פרסונלית, חברי ועד האגודה מכהנים כחברי הנהלת האגודה

 מרבית הפעילות מבוצעת על ידי האגודה השיתופית. 

בדוח זה, בדקה ועדת הביקורת נושאים הנמצאים באחריות של האגודה השיתופית 

 להתיישבות: משק המים ומערכת החוגים היישובית. 

 הועדה מצאה ליקויים בפעילויות אלו והמליצה על דרכים לתיקונם.

  יש לוודא את פרסום תמצית דוח הביקורת לכל תושבי הישוב כמתחייב, עד לתאריך

10/9/2020. 

 

 גבת .9.ג

 

  ימים מהמועד  23באיחור של , 23/7/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח ביקורת לשנת

 הנדרש. 

 .(2020, עד סוף חודש יוני 2019)בשל משבר הקורונה אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת 

  ביתרת עודף בסך של  2019בבדיקת הביצוע התקציבי נמצא, כי הועד המקומי סיים את שנת

ועדת הביקורת ציינה, כי מצאה את הביצוע מצוין עם יתרת זהירות וממליצה ₪. אלפי  64 -כ

 להמשיך בכך גם להבא. 

  .ועדת הביקורת בדקה במסגרת הדוח השנתי, את נושא נגישות מבני ציבור 

ת מצאה, כי הועד המקומי ערך סקר נגישות ועל בסיסו החליט לבצע הנגשה של ועדת הביקור

 השירותים הציבוריים וחדר הישיבות של הועד המנהל.  

 :מנתוני הדוח עולה, כי חלק מהליקויים שנמצאו בדוחות קודמים לא תוקנו לדוגמא 

 

 .לא נערך הסכם התקשרות למתן שירותים בין האגש"ח לוועד המקומי 

 נו הרשאות החתימה של הועד המקומי.לא תוק 

 .פרוטוקולים של ישיבות הועד אינם מפרטים את תוצאות ההצבעה 
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 מומלץ לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים.

 

  תופץ לכל תושבי הקיבוץ עד לתאריך  2019יש לוודא, כי תמצית דוח הביקורת לשנת

8/8/2020. 

 

 גזית .10.ג

 

  כנדרש., 14/5/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח ביקורת לשנת 

  ,כנדרש.הדוח כולל את כל נושאי החובה ונושאים נוספים בהתנהלות הועד המקומי 

  מנתוני הדוח עולה, כי מרבית מהממצאים שעלו בדוחות קודמים טרם תוקנו כגון: לא נערך

מחייבות את חתימת יו"ר הועד  הסכם לרכישת שירותים מהאגודה, הרשאות החתימה אינם

על הוראות תשלום של הועד כנדרש, יו"ר הועד המקומי אינו מאשר חשבונות ספקים ואין 

 מעקב אחר ביצוע החלטות. 

 .על הועד המקומי לפעול לתיקון הליקויים 

 .מומלץ, כי המועצה תקבע לוח זמנים לתיקון הליקויים 

  תופץ לכל תושבי הקיבוץ עד לתאריך  2019יש לוודא, כי תמצית דוח הביקורת לשנת

28/5/2020. 

 

 גניגר .11.ג
 

  כנדרש.29/6/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת , 

  דוח הביקורת נמצא ראוי וכלל את כל נושאי הבדיקה הנדרשים. ועדת הביקורת הציגה את

 הליקויים באופן ברור ואף המליצה על דרכי תיקון אפשריים.

  בעודף תקציב בסך  2019התקציבי נמצא, כי הועד המקומי סיים את שנת בבדיקת הביצוע

 ₪.  3,124של 
ועדת הביקורת מצאה מספר חריגות מהותיות בסעיפי התקציב והדגישה את הסעיפים: 

 .לא נוצל מרבית התקציב שתוכנןהשקעות וכבישים ומדרכות שבהם, 

הועד המקומי בתגובתו מסר, כי סעיף השקעות משמש במהלך השנה כבטוחה לכיסוי סעיף 
 בלצ"מ שהוא נמוך ולכן, ביצוע ההשקעות נדחה לסוף שנה.  

  .על הועד המקומי לעמוד במסגרת התקציב שתוכנן וסעיפיו 

  בהתאם להוראות החוק על הועד המקומי לקבל את אישור המועצה לכל חריגה מסעיפי

 התקציב.

  .ועדת הביקורת מצאה ליקויים בביצוע החלטות 

  במעקב אחר תיקון ליקויים נמצא, כי הועד המקומי לא תיקן חלק מהליקויים שנמצאו
 בדוחות קודמים.

במטרה למקסם את  אפקטיביות עבודת ועדת הביקורת בשמירה על המנהל תקין, יש לקבוע 

 לוח זמנים לתיקון הליקויים.
 להקפיד ולתקן את הליקויים, תוך עמידה בלוח הזמנים שיקבע. על הועד המקומי

  13/7/2020יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד לתאריך. 
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 דברת .12.ג

 

  ימים מהמועד שאושר  14, באיחור של 14/7/20הוגש בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת

 .יש להקפיד על הגשת דוח ביקורת שנתי במועדבמועצה. 

 (.2020עד לסוף חודש יוני  2019)בשל משבר הקורונה, אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת 

  מהדוח עולה, כי מרבית השירותים המוניציפאליים ניתנים על ידי האגודה הקהילתית

 "מתיישבי דברת" וכי, מרבית הדיונים וקבלת ההחלטות נערכים בישיבות הנהלת האגודה. 

 ת לא נבדק נושא נאותות ביצוע החלטות שהתקבלו.נמצא, כי בדוח הביקור

 המדובר בנושא שהוא חובה לבדיקה, האמור להיבדק מידי שנה.

  מממצאי דוח הביקורת עולה, כי הועד המקומי לא תיקן את מרבית הליקויים שנמצאו בדוח

כגון: טרם תוקן הסכם  2017ואף חלק מליקויים שנמצאו בדוח לשנת  2018הביקורת לשנת 

קשרות עם האגודה הקהילתית, טרם תוקנו הרשאות החתימה כך שיחייבו את חתימת ההת

יו"ר הועד המקומי על כל הוראת שתלום של הועד המקומי, ליקויים בנושאי רכש שלא תוקנו, 

 תמצית הדוח הכספי לא פורסמה לתושבים כמתחייב וכו' )פירוט בדוח הביקורת(.

 ים.מומלץ לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקוי

  בהתאם להוראות החוק, יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד לתאריך

28/7/2020. 

 
 

 הושעיה .13.ג

 

  כנדרש. 30/6/2020התקבל במועצה ביום  2019דוח הביקורת לשנת , 

  אלפי  62 -לוועד המקומי גרעון מצטבר בסך של כ 2019נמצא, כי נכון לסוף שנת.₪ 

 הועד חרג במרבית מנושאי התקציב ובחלק מהם, מדובר בחריגה מהותית. 

בנתוני דוח הביקורת, לא נמצאה אסמכתא לקבלת אישור המועצה לחריגות בביצוע התקציבי 

 שנמצאו.

יודגש, כי בהתאם להוראות החוק על הועד המקומי לקבל את אישור המועצה לכל חריגה 

 בסעיפי התקציב.

   2017, 2016ועדת הביקורת ערכה מעקב אחר נאותות ביצוע החלטות הועד המקומי לשנים ,

2019 . 

. יש 2018בהמשך להתייחסות משנה קודמת, עדיין חסר מעקב אחר ביצוע החלטות משנת 

 להשלים את המעקב לשנה זו.

  בהתאם להנחיות, במסגרת נושאי החובה נדרשה ועדת ביקורת לבדוק לפחות נושא אחד

 . ועדת הביקורת לא בדקה נושא הנ"ללבחירתה. 

 (. 2017יודגש, כי הערה זו כבר צוינה בעבר )עוד בשנת 

  על ועדת הביקורת, לבדוק נושא נוסף לבחירתה ולהמציא דוח בדיקה למועצה, עד סוף חודש

 .  2020אוגוסט 

  14/7/2020יש לפרסם תמצית מדוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד לתאריך. 
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 יוגבה .14.ג

 

  חודשים מהמועד  2 -, באיחור של כ31/8/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת

 יש להקפיד להגיש דוח ביקורת שנתי במועד. הנדרש. 

 (.2020עד סוף חודש יוני  2019)בשל משבר הקורונה אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת 

  החובה הנדרשים ונושאים נוספים אולם, הדוח דוח הביקורת נמצא ראוי וכלל את כל נושאי

אינו כולל את התייחסותו של הועד המקומי. ועדת הביקורת הסבירה, כי במקביל להגשת הדוח 

 למועצה הוגש הדוח לעיונו של הועד המקומי ובמידה ויהיו הערות מהותיות יוגש דוח תיקון.

ממצאי הדוח עוד לפני פרסומו, . על מנת לאפשר לוועד המקומי להתייחס לאין זה נוהל תקין

יש להגיש לעיונו את טיוטת הדוח. לאחר קבלת התייחסותו של הועד המקומי, יש לערוך דוח 

 סופי אשר יכלול את הערות הועד המקומי ולהגישו למועצה.

 על ועדת הביקורת להקפיד על הכללים המחייבים.

 תאם לחוק ולנהלים המחייבים. ועדת הביקורת מצאה כי ככלל, התנהלות הועד המקומי היא בה 

עם זאת, על פי ממצאי הדוח עולה כי הועד המקומי, למרות שקיבל את הערות הביקורת 

והמלצותיה, לא תיקן את מרבית הליקויים שנמצאו בדוחות ביקורת קודמים, אינו מנהל מעקב 

 אחר ביצוע החלטות ותיעוד התנהלותו, לוקה בחסר.  

יחס להמלצת הביקורת משנה קודמת, לא למד את מסקנות כלומר, הועד המקומי לא התי

 הדוח ולא פעל לתיקון הליקויים  

  נמצא, כי הועד המקומי טורם תיקן את הרשאות החתימה כך שיחייבו את חתימתו של יו"ר

 הועד המקומי על כל הוראת תשלום של הועד.

 יש לתקן את הרשאות החתימה בהתאם.

 בוע לוועד המקומי לוח זמנים לתיקון הליקויים שנמצאו על המועצה לאכוף את סמכותה ולק

 בדוחות הביקורת.

  ימים מיום הגשתו  14יש לפרסם את תמצית דוח הביקורת השנתי לכל תושבי המושב תוך

 .15/9/2020למועצה דהיינו, עד ליום 

 

 הסוללים .15.ג

 
  הדוח 29/9/2020של ועדת הביקורת בקיבוץ הסוללים הוגש ביום  2019דוח הביקורת לשנת .

הוגש אמנם באיחור מהמועד שנקבע אך יצוין, כי ועדת הביקורת קבלה ארכה להגשתו. 

 יודגש, כי המועד להגשת דוח הביקורת הוא עד סוף חודש מאי בשנה.

 וועד אגודה קהילתית.  2018אוקטובר בישוב מכהן ועד מקומי שהוכרז במועד הבחירות ב

תקציבים. האחד של הועד  2מהדוח עולה, כי הפעילות המוניציפאלית מבוצעת באמצעות 

המקומי והשני של האגודה הקהילתית. ועדת הביקורת מצאה, כי התקציבים נוהלו באופן 

 תקין ואחראי.

 -בתקציב הרגיל בסך של כ, לוועד המקומי יתרת עודף נצבר 2019בהתאם לדוח הכספי לשנת 

 ₪.אלפי  40 -ובתקציב הפיתוח בסך של כ₪ אלפי  74

  במסגרת בדיקת ביצוע נאות של החלטות הועד, בדקה ועדת הביקורת למעשה את נושא

הבחירות לוועד האגודה הקהילתית. נמצא, כי ועדת הביקורת התייחסה לנושא כאל בחירות 

 חברים חדשים.לוועד המקומי ולהחלפת חברי ועד מקומי ב

, 2019למעשה, ועדת הביקורת לא בדקה נאותות ביצוע של כל החלטות הועד המקומי בשנת 

 שהוא נושא חובה, ולכן עליה להשלים בדיקה זו.
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החלפת חבר ועד מקומי אמורה להתבצע על פי הוראות צו המועצות המקומיות )מועצות 

 אשר קובעות, בין היתר, כי: 1958-אזוריות(, התשי"ח

 

  ח: "חבר ועד הרוצה להתפטר מכהונתו ימסור הודעה בכתב על כך לראש הועד 37סעיף

ההתפטרות תקבל תוקף כעבור . ולממונה על המחוז הועדלחברי וימציא העתק מהודעתו 

 הועד". שעות לאחר שהודעת ההתפטרות נמסרה לראש  48

  עוסק במילוי מקומות פנויים: 130סעיף 

ל לכהן, ימונה במקומו חבר אחר באותה הדרך בה נתמנה חבר ועד מקומי ממונה שחד" .א

 ."החבר שחדל לכהן

חבר ועד מקומי נבחר, לרבות חבר נציגות שחדל לכהן או שפקעה כהונתו, יבוא " .ב

במקומו המועמד ששמו בא ברשימה שממנה נבחר אותו חבר מיד אחרי שמות 

דם לכן או שהוא המועמדים שנבחרו מתוכה; ואם אותו מועמד כבר נכנס בדרך זו קו

פסול או שאיננו יכול להיות חבר הועד מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב ליושב ראש 

יבוא במקומו מי ששמו בא מיד אחריו ברשימה  -הועד שאין ברצונו להיות חבר הועד 

 ."האמורה, וכן הלאה

 אם אין מי שימלא את המקום הפנוי לפי סעיף קטן )ב(, יבחר הועד ללא דיחוי, על" .ג

פי החלטה של מחצית חבריו לפחות, אדם שהוא כשר לפי צו זה להיבחר כחבר הועד. 

בקבלת החלטה בענין זה יתחשב הועד בהצעת מגישי הרשימה שמתוכה נבחר החבר 

שחדל לכהן, ולא יפסול מועמד שהוצע כאמור אלא באישור המועצה. הוראות סעיף 

גות, אולם בחירת החבר החדש קטן זה יחולו גם על מילוי מקום פנוי של חבר נצי

 ."תיעשה בהחלטה של חברי הנציגות הנותרים

חבר ועד מקומי בישוב שיתופי שחדל לכהן, ינהגו בהתאם לתקנות אותו ישוב " .ד

סעיף קטן זה אינו קשור לישוב שבו הוכרז ועד מקומי נפרד כגון  –)הערת ביקורת  ."שיתופי

 הסוללים(.

חברי הנציגות חבר כאמור בסעיף קטן )ג( תוך חודש לא בחרו חברי הועד המקומי או " .ה

ימנה הממונה על המחוז אדם כשר לפי צו זה לכהן כחבר הועד תוך התחשבות  -ימים 

 ".בהצעת מגישי הרשימה שמתוכה נבחר החבר שחדל לכהן

 2018יש לבחון את ההליך שבוצע להחלפת חברי ועד שהוכרזו בבחירות בחודש אוקטובר 

 ולוודא, כי ההליך בוצע בהתאם להוראות צו המועצות לעיל. 

  

  13/10/2020יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת השנתי לכל תושבי הישוב עד לתאריך. 

 

 הרדוף .16.ג

 

  על התנהלות הועד המקומי בהרדוף, הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת

 חודשים מהמועד הנדרש. 3-באיחור של כ 5/10/2020

 יש להקפיד על הגשת דוח ביקורת שנתי במועד.

יוני  2019בשל משבר הקורונה אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת )  (.2020עד סוף חודש 

 ורת נמצא מקיף נושאי רוחב בהתנהלות של הועד המקומי.אף השנה, דוח הביק 

  3,499בעודף תקציב של  2019נמצא, כי הועד המקומי סיים את שנת .₪ 

  מממצאי הדוח עולה, כי הועד המקומי לא תיקן את ליקויים שנמצאו בדוחות ביקורת

 , כדלקמן:קודמים ולא יישם את המלצות הביקורת לתיקונם
 

 .לא נערך הסכם בין הועד המקומי לאגש"ח לרכישת שירותים ושימוש במבנים 
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  פרוטוקולים של ישיבות הועד המקומי אינם מפרטים את מהלך הדיונים ואינם כוללים

 פירוט של החלטות בנושאים מוניציפאליים.

 .הפרוטוקולים אינם מאושרים בישיבה העוקבת 

 ועד המקומי. נציג הישוב במליאה אינו מוזמן לישיבות ה 

 .לא מפורסם סדר היום של ישיבות הועד ומועד כינוסן 

  אין התייחסות לתיקון הרשאות החתימה של הועד המקומי ולא ברור האם הן תואמות

להוראות החוק ומחיבות את חתימת יו"ר הועד המקומי על כל הוראת תשלום של הועד 

 המקומי.

 חות כמתחייב.לחלק מעובדי הועד המקומי לא מנוהל רישום נוכ 
 

 מומלץ, כי המועצה כריבון אזורי תקבע לוועד המקומי לוח זמנים לתיקון הליקויים.

 

   .בהתאם להנחיות, על דוח הביקורת השנתי לכלול מספר נושאי חובה לבדיקה 

נמצא, כי דוח הביקורת אינו כולל בדיקה של נאותות ביצוע החלטות בנושאים מוניציפאליים 

 המקומי, הן בישיבותיו והן בישיבות שהוגדרו כשל ועד האגש"ח. שעליהם החליט הועד

 המדובר בנושא שאותו נדרש לבדוק מידי שנה.

  על מנת למקסם את אפקטיביות הביקורת, על דוח הביקורת לכלול פרק נפרד שבו ירוכזו

 הליקויים שנמצאו בדוחות קודמים וינוהל מעקב אחר תיקונם.

 תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד לתאריך  בהתאם להוראות החוק, יש לפרסם

20/10/2020. 
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 חנתון .17.ג

 

  כנדרש.24/5/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת , 

 .בבדיקת הביצוע התקציבי מצאה ועדת הביקורת חריגים 

ועדת הביקורת קבלה את הסברי הועד המקומי לחריגים וקבעה, כי הועד עמד בכל יעדי 

 התקציב ובהתאם לחוק.

  ועדת הביקורת אמנם ערכה מעקב אחר תיקון ליקויים ויישום המלצות מדוח ביקורת לשנת

בנוגע לתשלומים בגין:  2017אך לא התייחסה לליקויים שנמצאו בדוח ביקורת לשנת  2018

 שכ"ד, עלויות מים וביטוח. 

 ועדת הביקורת לא בדקה את תשובות הועד שהתקבלו דאז.

 שהוא נושא  2019ביקורת לא בדקה את נאותות ביצוע החלטות הועד המקומי בשנת ועדת ה

 חובה לבדיקה. 

  .לאור האמור אני מוצא, כי דוח הביקורת השנתי אינו מושלם כנדרש 

 עד סוף חודש  על ועדת הביקורת להשלים את דוח הביקורת בבדיקת נושאי החובה שלא נבדקו

 .2020יוני 

  פנימי אשר ינהל מעקב אחר השלמת דוח הביקורת זה.על המועצה לקבוע גורם 

  בהתאם להוראות החוק, יש לפרסם את תמצית דוח הביקורת לכל תושבי חנתון עד לתאריך

7/6/2020. 

 

 התקבלה השלמת דוח הביקורת  14/6/20בתאריך 

ועדת הביקורת קבלה את תגובות  – 2017לגבי מעקב אחר תיקון ליקויים ממצאי שנת  .1

 : שכ"ד, עלויות מים וביטוח.2017המקומי לגבי הנושאים שעלו בדוח לשנת הועד 

 .2019החלטות הועד המקומי בשנת  2ועדת הביקורת בדקה מדגמית ביצוע של  .2

הביקורת סבורה, כי להבא ראוי לבדוק נאותות ביצוע של כל החלטות הועד במהלך שנת 

 הדוח.
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 כפר ברוך .18.ג

 

  כנדרש. 26/5/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת , 

  בדוח זה, בדקה ועדת הביקורת מספר נושאים בהתנהלות הועד המקומי, לא נמצאו מצאים

  מהותיים.

  ,מעיון בדוח הביקורת עולה, כי ועדת הביקורת לא התייחסה לנושאי החובה שנקבעו

 כדלקמן:

 ת הביצוע התקציבי ולא בחנה את צמצום הגרעון הנצבר ועדת הביקורת לא בדקה את נאותו

 ₪. אלפי  177-על סך של כ 2018של הועד המקומי שעמד בסוף שנת 

 יש לבחון האם הועד המקומי צמצם את יתרת הגרעון כפי שדיווח לביקורת בדוח קודם.

  .ועדת הביקורת לא בדקה את נאותות ביצוע החלטות הועד המקומי 

  ועדת הביקורת לא השלימה את המעקב אחר תיקון ליקויים ויישום המלצות מדוחות קודמים

 בנושאים שונים. 
 

 
 .לאור האמור, דוח הביקורת נמצא חסר בנושאי החובה ונדרש להשלימו 

  30/6/2020על ועדת הביקורת להגיש השלמה לדוח הביקורת השנתי עד לתאריך. 

 9/6/2020כל תושבי הישוב עד לתאריך יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת ל. 

 

 התקבל דוח השלמה שבו נבדקו נושאי חובה שלא נבדקו, כדלקמן: 1/7/20בתאריך 

  ועדת הביקורת בדקה את הביצוע התקציבי ומצאה, כי הגרעון המצטבר של הועד המקומי

ועדת הביקורת העירה, כי לא ננקטו פעולות לצמצום ₪. אלפי  177 -נותר על כנו בסכום של כ

 הגרעון. 

 תשלומים. 26 -יו"ר הועד המקומי דיווח על הסדרת החזר החוב בפריסה ל

 ולוודא, כי אכן הגרעון צומצם. 2020 יש לבחון נושא זה בדוח לשנת

  ועדת הביקורת בדקה ביצוע של החלטות הועד המקומי ומצאה, כי מרבית ההחלטות בוצעו

  ועדת הביקורת המליצה לערוך מעקב שוטף אחר ביצוע החלטות.כנדרש. 

 .ועדת הביקורת ערכה מעקב אחר תיקון ליקויים ויישום המלצות מדוחות קודמים 

 פעל לתיקון הליקויים כנדרש. נמצא, כי הועד

  15/7/2020יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת המשלים לכל תושבי הישוב עד לתאריך. 
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 כפר החורש .19.ג

 

  באיחור של כחודש וחצי לאחר 18/8/2020הוגש למועצה ביום  2019דוח הביקורת לשנת ,

יוני 2019לשנת)בשל משבר נגיף הקורונה אושרה ארכה להגשת הדוח השנתי המועד הנדרש. , עד סוף חודש 

2020). 

 יש להקפיד להגיש את דוח הביקורת השנתי במועד הנדרש. 

  נמצא, כי הרשאות החתימה של הועד המקומי אינן מחייבות את חתימת יו"ר הועד המקומי

 על כל הוראת תשלום.

 על הועד המקומי לתקן את הרשאות החתימה בהתאם. 

  מעקב אחר תיקון ליקויים בנוגע לתאורת רחובות בישוב. ועדת הביקורת בבדיקתה, לא ערכה 

בהתאם להנחיות, ועדת הביקורת נדרשת לערוך מעקב שוטף אחר תיקון כל ליקויים מדוחות 

 ביקורת קודמים.

  מעיון בפרוטוקולים של ישיבות הועד המקומי שצורפו לדוח לא נמצאו החלטות בנוגע

בודדה בנוגע לתיקון כבישים( כגון: נוער,  לנושאים מוניציפאליים שונים )מלבד החלטה

בטחון, תברואה, גינון וכו'. הביקורת מניחה, כי החלטות לגבי נושאים אלו מפורטים 

 בפרוטוקולים של הנהלת הקיבוץ. 

על ועדת הביקורת בבואה לבחון ביצוע נאות של החלטות הועד המקומי, עליה להתייחס 

 המקומי, ולבחון את נאותות ביצוע החלטות בגינם.לנושאים אלו, כנושאים באחריות הועד 

  2/9/2020יש לוודא פרסום תמצית דוח הביקורת השנתי לכל תושבי הישוב עד לתאריך. 

 

 כפר יהושוע .20.ג

 

  חודשים לאחר המועד  2 -, כ2/9/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת

 יש להגיש דוח ביקורת במועד.הנדרש. 

יוני  2019הקורונה אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת )בשל משבר   (.2020עד סוף חודש 

  את כל נושאי החובה וכן, נושאי רשות נוספים. ועדת  ראוי והקיףדוח הביקורת נמצא

 הביקורת הציגה בבירור את הליקויים שנמצאו והמליצה על דרכי תיקונם.

 ורת עולה, כי הועד המקומי טוען שאין מעיון בתגובת הועד המקומי, כפי שנרשמה בדוח הביק

סמכות לוועדת הביקורת לבדוק את הנושאים: בדיקת מאגר מתנדבים ונוהל התנדבות, כיסוי 

 ביטוחי למתנדבים בעת מילוי תפקידם וגביה של חובות ישנים טרום העברת הגביה למועצה. 

 לתיקונם.לכן, הועד המקומי לא התייחס לממצאי הבדיקה בנושאים אלו ולהמלצות 

תגובתו של הועד המקומי לגבי סמכות ועדת הביקורת שמונתה על ידי מליאת המועצה 

 לבדיקת התנהלותו של הועד המקומי, אינה במקומה. 

 על הועד המקומי להתייחס לגופו של ענין.

  קובע, כי  ועדת  1958-א)ג( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח130סעיף

תבדוק האם החלטותיו ופעולותיו של הועד המקומי בוצעו כדין ותבדוק את הביקורת 

 חשבונותיו.

  כפועל יוצא מהאמור לעיל, ועדת הביקורת מוסמכת לבדוק את מכלול הפעולות בהתנהלותו

 של הועד המקומי בניהול הישוב ואת השימוש בכספי הציבור בחשבונותיו.

  גורם מסייע לוועד המקומי בשמירה על מנהל זאת ועוד, ועדת הביקורת בבדיקותיה מהווה

 תקין ומניעתם של חשיפות אפשריות, בהתנהלותו.

  על כן, כל הנושאים שנבדקו בדוח הביקורת הם בגדר פעולותיו של הועד המקומי

 והחלטותיו ולכן, בסמכות ועדת הביקורת לבדוק אותם.
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  בממצאיו ובדרכי תיקון על הועד המקומי להתייחס עניינית לדוח הביקורת, לקיים דיון

 הליקויים שהומלצו.

 .על המועצה להנחות את הועד המקומי בהתאם 

 

 :ממצאי הדוח מצביעים, בין היתר, כי 

  אלפי  50 -בגרעון של כ 2019הועד המקומי סיים את שנת .₪ 

 אלפי  270 -הועד המקומי לא טיפל בגביה של חובות ישנים בהיקף של כ.₪ 

  לא מסר את תגובתו בנושא מהותי זה.כאמור לעיל, הועד המקומי 

   .אף לא קיים נוהל סדור לגיוס מתנדבים ונוהל לבדיקת כסוי ביטוחי ראוי למתנדבים

 בנושא זה, הועד המקומי לא מסר את תגובתו.

 .כאמור לעיל, על הועד המקומי לפעול לתיקון הליקויים שנמצאו 

 16/9/2020תאריך יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד ל. 

 

 , התקבלה התייחסות הועד המקומי לממצאי הדוח, כדלקמן:6/9/2020בתאריך 

 הועד המקומי בתגובתו מסר, בין היתר, כי בשל העובדה שלא בוצעה  – חובות ישנים

פעולה אקטיבית לגביית החובות והעדר אפשרות להתחקות אחר החיובים והתשלומים אם 

בוצעו בחשבונות אלה, החליט להעבירם למחיקה כחובות אבודים. הועד המקומי התבסס, 

 .והנחיות היועץ המשפטי לממשלה.5/2012בין היתר, על חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 

מעיון בחוזר המנכל לעיל והנחיות היועץ המשפטי לממשלה עולה, כי קיימים היבטים 

 רבים ושונים לגבי האפשרות למחיקת חובות.

 -מכיוון שמדובר בסכום מהותי של כסף ציבורי אותו מתעתד הועד המקומי למחוק )כ

המקצוע במועצה, קרי: הגזבר, מנהל מינהל ממליצה הביקורת, כי אנשי ₪( אלף  270

הכנסות והיועץ המשפטי הבקיאים בחקיקה והנחיות בנושא, יבדקו את הנסיבות 

 וימליצו על דרך פעולה.

 הועד המקומי בהתייחסותו קבע, בין היתר, כי למעשה מדובר ב"פעילים" ולא  – מתנדבים

 ל.מתנדבים ואינו מקבל את המלצת ועדת הביקורת לעריכת נוה

על פי ממצאי הדוח עולה, כי לא נערכה בדיקה לכיסוי ביטוחי לעבודת הפעילים. הועד 

המקומי טען בהתייחסותו, כי קיים כיסוי ביטוחי אך לא המציא לוועדת הביקורת העתק 

 מפוליסת הביטוח על מנת לבסס את טענתו. 

ישת ועדת בהתאם להוראות צו המועצות האזוריות, על הועד המקומי להמציא לפי דר

    הביקורת העתק של פוליסת הביטוח לבדיקה.
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 מזרע .21.ג

 

  של ועדת הביקורת של הועד המקומי בקיבוץ מזרע הוגש למועצה  2019דוח הביקורת לשנת

 , באיחור של כחודש וחצי לאחר המועד שנקבע. 13/8/2019בתאריך 

יוני עד  2019)בשל משבר הקורונה נתנה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת   . (2020לסוף חודש 

  מעיון בדוח הביקורת עולה הרושם, לכאורה, כי הועד המקומי לא התייחס לממצאי דוח

הביקורת משנה קודמת ולא תיקן את מרבית הליקויים שנמצאו כגון: לא נערכו הסכמי 

התקשרות עם ספקים ובכללם אף עם הקיבוץ שהוא ספק, לא נערך מעקב ביצוע תקציבי 

ת הועד אינן מוקלטות, לא נערך נוהל התקשרות עם ספקים וכו', וזאת, למרות שוטף, ישיבו

 שאף השנה ממצאי הדוחות התקבלו ואושרו על ידי הועד המקומי.

  אין תיעוד לדיונים בישיבות הועד המקומי בנושאים הנתונים  2018אף השנה בדומה לשנת

וער, ביטחון, רווחה וכו'. בהעדר לטיפולו וסמכותו של הועד המקומי כגון: כבישים, תאורה, נ

 תיעוד נדרש, לא ניתן לבחון תהליך של קבלת החלטות ויישומן הנאות.

 :הביקורת ממליצה 

  על המועצה, לקבוע לוועד המקומי לוח זמנים לתיקון הליקויים ויישום
 המלצות הביקורת.

  לבחון בנוסף לאישור תקציב, 2020על ועדת הביקורת, בדוח הביקורת לשנת ,
אישור צו מיסים וכו', אף את התנהלות הועד  וביצוע החלטות בנושאים 
מוניציפאליים ביצועיים נוספים כגון: פרויקטים שבוצעו, תחזוקת גני 

 המשחקים, שמירה על שטחי הציבור וכדומה. 

 אים אלו בישיבותיו ולתעד את החלטותיו, על הועד המקומי לדון בנוש
 בפרוטוקול.  

 .יש להגיש דוח ביקורת במועד הנדרש, עד סוף חודש מאי בשנה 

 

  בהתאם להוראות החוק, יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד לתאריך

28/8/2020. 
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 מושב מרחביה .22.ג

 

  התקבל  2019דוח הביקורת של ועדת הביקורת של הועד המקומי במושב מרחביה לשנת

יש להקפיד על הגשת דוח , באיחור של כחודש לאחר המועד הנדרש. 4/8/2020במועצה ביום 

 (. 2020. )בשל משבר הקורונה אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת עד לסוף חודש יוני במועד

  התקציבי מצאה ועדת הביקורת, כי הועד המקומי חרג במספר אף השנה בבדיקתה את הביצוע

סעיפי התקציב. בדומה לשנה קודמת, ועדת הביקורת לא ציינה או לא בדקה: האם הועד 

 המקומי קיבל את אישור המועצה לחריגות הנ"ל ?

בתאם להוראות צו המועצות, על הועד המקומי לקבל את אישור המועצה לכל חריגה 

 מהתקציב המאושר.

  ועדת הביקורת לא ציינה בדוח הביקורת, אך על פי נתוני חשבת הישובים במועצה נמצא, כי

 . 2019הועד המקומי לא הגיש דוח כספי מבוקר לשנת   27/7/2020נכון ליום 

 .2020הוא עד סוף חודש אפריל   2019יודגש, כי המועד להגשת הדוח הכספי לשנת 

לבקרה אחר הוצאות הועד המקומי ומצבו הפיננסי. הדוח הכספי המבוקר משמש, בין היתר, 

 , בהקדם.2019על הועד המקומי להגיש דוח כספי מבוקר לשנת 

 הדוח שיוגש,  יבחן על ידי גזבר המועצה וחשבת הישובים.

  נדרש, בין היתר, להמציא  2019בסקר הביקורת הפנימית שהתקבל במועצה בחודש אוקטובר

 ל מורשה חתימה של הועד המקומי. לעיונו של מבקר המועצה פרוטוקו

 עד כה לא התקבל הפרוטוקול האמור. 

 יש להמציא את הפרוטוקול הנדרש, לעיונו של מבקר המועצה. 

  בהתאם להנחיות, על דוח הביקורת השנתי של ועדת הביקורת לכלול, בין היתר, בדיקה של

 נושא רשות שיבחר על ידי ועדת הביקורת. 

 אינו כולל בדיקה של נושא רשות.   2019שנת נמצא, כי דוח הביקורת ל

 . 15/9/2020על ועדת הביקורת להשלים את דוח הביקורת ולבדוק נושא על פי בחירתה, עד 

  18/8/2020יש לפרסם את תמצית דוח הביקורת לכל תושבי המושב עד לתאריך. 
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 נהלל .23.ג

 

  כנדרש.28/6/2020התקבל במועצה ביום  2019דוח הביקורת לשנת , 

   .דוח הביקורת נמצא ראוי ערוך כהלכה וכלל את כל נושאי החובה ונושאי רשות נוספים 

  .ועדת הביקורת ציינה בממצאיה, כי זכתה לשיתוף פעולה מצד הועד והמזכיר 

  אלפי  154 -בעודף של כ 2019על פי הדוח עולה, כי הועד המקומי סיים את שנת.₪ 

₪. אלפי  130 -ת הגרעון המצטבר בסכום של כנמצא, כי הועד עמד בהתחייבותו והקטין א

 ₪. אלפי  469 -, מסתכם לסך של כ2019הגרעון המצטבר נכון לסוף שנת 

  :במעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים מצאה ועדת הביקורת, כי 

   .חלק ניכר של הליקויים הנוגעים לרישום ותיעוד בפרוטוקולים תוקנו באופן חלקי בלבד 

 2  אינן מקבלות עדיין קרן השתלמות כמתחייב.עובדות 

  נמצאו ליקויים הקשורים לרכש והתקשרויות שלא תוקנו על ידי הועד המקומי כדלקמן: הליך

לבחירת ספק אינו מתועד, לא נעשה שימוש בטופס הצעות מחיר אחיד, לא בוצע מכרז זוטא 

 נן.לבחירת קבלן הגינון כמתחייב ועדיין לא הוסדר הסכם בתוקף עם הג

המדובר בנושאים העלולים להשפיע על תקציבו של הועד המקומי ועל כן, ראוי שיתוקנו 

 מידית, בין היתר, על ידי יישום המלצות הביקורת בנושא. 

    כפי שהומלץ בשנה קודמת, ניתן להסתייע ב"א מקצועי הקיים במועצה. 
 

  על הועד המקומי להשלים את תיקון הליקויים אשר טרם תוקנו, מומלץ לקבוע לוח זמנים

 לתיקונם. 

  13/7/2020יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת השנתי לכל תושבי המושב עד לתאריך. 
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 עדי .24.ג

 

 7/7/2020הוגש למועצה בתאריך  2019לשנת  דוח הביקורת. 

  מצביעים על יתרה חיובית של  2019ועדת הביקורת מציינת, כי נתוני הביצוע התקציבי לשנת

ועדת הביקורת מציינת, כי עלו מספר תהיות לגבי חריגות במספר סעיפים ₪. אלפי  200 -כ

 אך בדומה לשנה קודמת, הועדה לא השלימה את בדיקת החריגות. 

  ם רבים הקשורים לצורת הרישום בסעיפי , מצאה ועדת הביקורת ליקויי2018בדוח לשנת

התקציב שאינה מאפשרת בדיקה ראויה של חריגות. ועדת הביקורת המליצה על העברת ניהול 

ויושמו  2018לא ברור האם תוקנו הליקויים שצוינו בדוח לשנת התקציב לידיים מקצועיות. 

 המלצות הביקורת.

בדיקת נאותות הביצוע התקציבי לשנת הביקורת הוא נושא חובה מהותי שאותו, יש לבחון 

 מידי שנה ולהביא את ממצאי הבדיקה לידיעת הציבור בדוח השנתי. 

 על ועדת הביקורת להשלים את בדיקתה בנושא זה ולבחון את תיקון הליקויים.

 ליקויים מדוחות קודמים. על  נמצא, כי ועדת הביקורת ביצעה מעקב חלקי בלבד אחר תיקון

 כן, לא ברור האם כל הליקויים שנמצאו בדוחות קודמים תוקנו.  

בשל חשיבות המעקב לאפקטיביות הביקורת ולתיקון הליקויים, מומלץ לבחון נושא זה מידי 

 שנה. מומלץ להיעזר בטבלת מעקב. 

 

 ועדת הביקורת השלימה את בדיקותיה והמציאה דוח מעודכן כנדרש.

 

 22/7/20ש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד לתאריך י. 

 

 עין דור .25.ג

 

  כנדרש. 24/5/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת , 

 .הדוח כולל בדיקה של נושאי רוחב בהתנהלות הועד המקומי 

 .הדוח כולל מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים 

  בין היתר,  לגבי העדר הסכם 4התייחסה לממצאי סקר הביקורת הפנימיתועדת הביקורת לא ,

עם האגודה לקבלת שירותים. לא נבדק האם יושמה המלצת הביקורת להסדיר את מתן 

)ממצאי השירותים בהסכם התקשרות שיפרט את מהות השרות ועלותו הסופית לוועד המקומי 

 הסקר מצורפים למייל זה(.

 ת בדיקתה זו והומצא הסכם חתום, כנדרש.ועדת הביקורת השלימה א

  ועדת הביקורת לא בדקה את נאותות ביצוע החלטות הועד המקומי, שהוא נושא חובה

 לבדיקה.

 ועדת הביקורת השלימה בדיקה זו, כנדרש.

  7/6/2020יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד לתאריך . 
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 ציפורי .26.ג

 

  באיחור של כחודש וחצי לאחר 23/8/2020, הוגש למועצה בתאריך 2019דוח הביקורת לשנת ,

 . על ועדת הביקורת  להגיש דוח ביקורת שנתי במועדוהמועד שנקבע. 

יוני  2019)בשל משבר הקורונה, אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת   .(2020עד סוף חודש 

  מעיון בדוח הביקורת עולה, כי הועד המקומי ביצע באופן נאות את החלטותיו שהתקבלו

 .  2019ולא חרג מתקציבו לשנת  2019במהלך שנת 

  בין היתר, ציינה ועדת הביקורת, כי עלות השירותים בהסכם התקשרות בין הועד המקומי

 . 20%, התייקרה בשיעור של 2020לאגודה שהוארך עד סוף שנת 

 הביקורת בקשה לקבל הסבר לכך. ועדת

 .2.36% -מנהל הישוב בתגובתו טען, כי המדובר בטעות ושיעור ההתייקרות מסתכם ל

 -ו 12/12/18פרוטוקולים של ישיבת הועד המקומי )מתאריכים  2כהוכחה, צירף מנהל הישוב 

 . 2020-ו 2019( שבהם אושרה הארכת הסכם ההתקשרות לשנים 27/10/19

ולא  2.36%ולים שהומצאו לביקורת נמצא, כי אכן שיעור ההתייקרות הוא על פי הפרוטוק

 כפי שציינה ועדת הביקורת.

 .( 2020עלות לשנת  218,028/  2019עלות לשנת  213,000= 1.0236)חישוב התייקרות: 

  ועדת הביקורת לא ערכה מעקב אחר ליקויים שנמצאו בדוחות קודמים לדוגמא: בדוח

מצאו ליקויים בטיחותיים בכבישים וכן ליקויים בהתאמת ביטוח קבלן נ 2018הביקורת לשנת 

 הגינון לחוזה עמו. לא ברור האם תוקנו הליקויים.

  .ועדת הביקורת לא בדקה נושא רשות נוסף שהוא חובה לבדיקה בהתאם להנחיות 

 

, 2020על ועדת הביקורת להשלים את בדיקותיה ולהגיש דוח השלמה עד לסוף חודש ספטמבר 

 נושאים החסרים:ב

 .מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים 

 .בדיקת נושא רשות נוסף לבחירתה 

  7/9/2020יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל תושבי הישוב עד לתאריך. 

 
הוגש דוח השלמה שכלל מעקב תיקון ליקויים ובדיקת נושא  1/10/20בתאריך  –תוקן 

 רשות. 
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 רמת דוד  .27.ג

  באיחור של מעל חודש ימים 11/8/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת ,

 (.20)בשל משבר הקורונה אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת עד לסוף חודש יוני מהמועד הנדרש, 

 דוח הביקורת נמצא מפורט וראוי. 

אליים אחרים הביקורת סבורה, כי יש לבחון אף נאותות ביצוע החלטות בנושאים מוניציפ

מלבד החלטה לגבי אישור תקציב , אישור צו מיסים וכו' כגון: החלטה על בינוי, תשתיות, 

שמירת שטחי ציבור וכדומה וזאת, למרות שמבוצעים בפועל על ידי האגודה החקלאית 

 בקיבוץ. 
  .ממצאי הדוח עולה, כי לא קיימת ועדת ביקורת של הועד המקומי בישוב 

וראות החוק מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל אמורה לבחור את יודגש, כי בהתאם לה

חברי ועדת הביקורת של הועד המקומי מתוך רשימת מועמדים שיגישו את מועמדותם. 

נשלח שוב לישוב קול קורא לפרסום לתושבים להגשת מועמדות   2020לאחרונה, בחודש יולי 

 לוועדת הביקורת. 
 רשאות חתימה ומורשים.נמצא, כי הוועד המקומי לא קבע ה 

בהעדר פרוטוקול מורשה חתימה, לא ברור כיצד והאם מקוימת חובת חתימת יו"ר הועד 

 המקומי על כל הוראת תשלום של הועד המקומי. 

יש להסדיר מידית נושא זה בישיבת הועד המקומי ולקבוע את הרשאות החתימה ואת 

 המורשים.
  השנה הועד המקומי לא תיקן את הליקויים מהמעקב אחר תיקון הליקויים נמצא, כי אף

 8/7/2019שנמצאו בדוחות ביקורת קודמים. זאת, למרות שבישיבת הועד המקומי מהתאריך 

 מונה צוות מתאם ליישום המלצות הביקורת.

 מומלץ, כי המועצה תקבע לוח זמנים לתיקון הליקויים ותוודא את תיקונם. 
  25/8/2020השנתי לכל תושבי הישוב עד לתאריך יש לוודא פרסום תמצית דוח הביקורת. 

 

 שדה יעקוב .28.ג

 
  ימים לאחר המועד  14, באיחור שלך 14/7/2020הוגש בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת

 יש להקפיד על הגשת דוח ביקורת שנתי כמתחייב.שאושר. 

 (.2020עד לסוף חודש יוני  2019)בשל משבר הקורונה, אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת 

  .בבדיקה של הביצוע התקציבי מצאה ועדת הביקורת חריגות מהותיות במרבית מהסעיפים

ועדת הביקורת ציינה, כי קיימת אי אחידות בין סעיפי דוח מעקב ביצוע תקציבי של רו"ח 

 לבין דוח פנימי של הועד המקומי. 

 .וטרם תוקן 2018ליקוי זה נמצא אף בדוח קודם לשנת 

הישובים במועצה תסייע לבחון את נושא האחידות בדוחות המעקב אחר מומלץ, כי חשבת 

 הביצוע התקציבי שהעלתה ועדת הביקורת.

  הועדה ערכה מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים. בהשוואה בין ממצאי דוח לשנת

עולה, כי הועדה לא  2019לבין המעקב שבוצע על ידי הועדה בדוח ביקורת לשנת  2018

 וליישום המלצותיו. 2018חלק ניכר מהליקויים שנמצאו בדוח לשנת התייחסה ל

בשל חשיבות המעקב להגברת אפקטיביות של דוח הביקורת, על ועדת הביקורת לערוך מעקב 

והמלצותיו ולבחון האם תוקנו  2018אחר כל הליקויים שנמצאו בדוח הביקורת לשנת 

 הליקויים ויושמו ההמלצות )מומלץ להסתייע בטבלה(. 

 .מומלץ לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים שלא תוקנו 

  28/7/2020יש לפרסם את תמצית הדוח לכל תושבי הישוב עד לתאריך. 
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 שמשית .29.ג

  כנדרש.24/6/2020דוח הביקורת הוגש למועצה בתאריך , 

  מממצאי הדוח עולה, כי קיימים פתיחות, שקיפות ושיתוף פעולה טובים של הועד המקומי עם

 ועדת הביקורת לביצוע עבודת הביקורת ולשמירה על המנהל התקין. 

 להלן פירוט נושאי הבדיקה ומסקנות הביקורת: דוח הביקורת נמצא ראוי וערוך כנדרש , 

 התנהלות נמצאה תקינה. – נאותות הביצוע התקציבי וניהול תיק ההשקעות 

  התנהלות נמצאה תקינה. הומלץ על  – 2019נאותות ביצוע החלטות של הועד המקומי בשנת

 עדכון טבלת המעקב במועד ביצוע ההחלטה.

  כל הליקויים תוקנו. –מעקב אחר תיקון ליקויים ויישום המלצות מדוחות ביקורת קודמים 

  תקינה. התנהלות הועד נמצאה –ישיבות הועד המקומי 
 

  נמצא, כי פרוטוקול  2020מעיון בסקר הביקורת הפנימית שהתקבל אצל הביקורת בחודש מאי

אינו מחייב את חתימת יו"ר על כל הוראת תשלום של הועד  15/1/2020מורשה חתימה מיום 

 המקומי. 

על הועד המקומי לעדכן את זכויות החתימה בהתאם להוראות החוק, כך שיחייב את חתימת 

 של הועד.  כל הוראת תשלוםהועד המקומי על  יו"ר

  8/7/2020יש לפרסם את תמצית דוח הביקורת השנתי לכל תושבי הישוב עד לתאריך. 

 

 שריד .30.ג

  כנדרש. 2/7/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת , 

 נמצא, כי נבדקו כל נושאי החובה הנדרשים.

  בעודף  2019לא חרג מיעדיו והועד סיים את שנת בבדיקת הביצוע התקציבי נמצא, כי התקציב

 ₪.אלפי  100 -של כ

  ממצאי מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים מצביעים, כי חלק מליקויי הבטיחות

 שנמצאו בדוח קודם לא תוקנו. להלן פירוט:

 .לא חודש תמרור "זכות קדימה" ברחוב לפיד 

 ישוב.לא טופל מפגע מכוניות נטושות החונות ברחבי ה 

 .פרוייקט "נשק וסע" לא מיושם 

 .סיכוני בטיחות בשל מכוניות שחונות ברח' המעיין שהוא מפותל וצר 

 המדובר בסיכוני בטיחות העלולים לסכן את תושבי הישוב.

מומלץ, כי מהנדס המועצה ומנהל מחלקת הפיקוח יבחנו, כל אחרד בתחומו ובשיתוף הועד 

 ויקבעו את הטיפול הנדרש.  המקומי וועדת הביקורת, סיכונים אלו

 .בדוחות קודמים, מצאה ועדת הביקורת כי תקציב  צוות צח"י אינו ראוי 

 ועדת הביקורת לא התייחסה לנושא מהותי זה ולא ברור האם תוקן, 

 בימים טרופים אלו, ראוי להתייחס ולבחון נושא זה שוב. 

  .ועדת הביקורת בדקה את נושא מחזור הפסולת בישוב 

 אתר המחזור של הפסולת האורגנית אינו מטופל ומהווה מפגע בריאותי. נמצא, כי

ועדת הביקורת מציינת, כי אין כמות מספקת של פחים כתומים למחזור אריזות וחלקם 

 נמצאו שבורים.

 לדעת ועדת הביקורת, מיקומם של חלק מהפחים אינו מתאים ומהווה סכנה בטיחותית.

כי מנהל אגף איכו"ס, בשיתוף עם הועד המקומי וועדת במטרה לטפל בליקויים הנ"ל מומלץ, 

 הביקורת, יבחנו את הליקויים ויקבעו את הטיפול הנדרש. 

 

  16/7/2020עד לתאריך  תושבי הישוביש לפרסם תמצית של דוח הביקורת לכל. 
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 תל עדשים .31.ג

 
  באיחור של כחודשים לאחר 25/8/2020הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת ,

  יש להקפיד על הגשת דוח ביקורת שנתי במועדו.המועד הנדרש.  

יוני  2019)בשל משבר הקורונה, אושרה ארכה להגשת דוח הביקורת לשנת   (.2020עד לסוף חודש 

  .הדוח נמצא ראוי 

  בין היתר, ועדת הביקורת מצאה, כי הגרעון התקציב של הועד המקומי נסגר והדוח הכספי
 הסתיים ביתרה קלה.  2019לשנת 

  שהוא  2019ועדת הביקורת לא בדקה את נאותות ביצוע החלטות שקיבל הועד המקומי בשנת

 נושא חובה לבדיקה. 

לכל הפחות, את כל נושאי  להקפיד ולבחון, 2020על ועדת הביקורת בדוח הביקורת לשנת 
 החובה הנדרשים. 

  8/9/2020יש לפרסם תמצית של דוח הביקורת השנתי לכל תושבי המושב עד ליום. 

 

 תמרת .32.ג

 

  כנדרש. 2/7/20הוגש למועצה בתאריך  2019דוח הביקורת לשנת , 

  ועדת הביקורת מציינת, כי היא פועלת בשיתוף פעולה עם ההנהלה ומנהל הישוב. אולם, דוח

 יקורת אינו כולל את התייחסות הועד המקומי לממצאים.הב

 התקבלה התייחסות הועד המקומי שמסר, כי ההערות מקובלות. -תוקן 

  ועדת הביקורת בחנה את ביצוע תקציב הועד המקומי וציינה,  כי סך הביצוע התקציבי חרג

 מהתכנון. ₪ אלפי  15 -בסכום של כ

ועדת הביקורת לא בחנה נאותות  ביצוע בסעיפי התקציב ולא התייחסה לגרעון המצטבר 

 ₪. אלפי  17על סך של  2018שעמד בסוף שנת 

 ועדת הביקורת נדרשת מידי שנה לבחון נאותות ביצוע התקציב בכל סעיפיו.

 אם ועדת הביקורת לא ערכה מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים לדוגמא: לא ברור ה

תוקנו הרשאות החתימה כך שיחייבו את חתימת יו"ר הועד על כל הוראת תשלום של הועד 

 או האם פורסמה תמצית הדוח הכספי לכל התושבים. 

 .ועדת הביקורת לא בדקה נאותות ביצוע החלטות הועד המקומי 

מכיוון שהשרות המוניציפאלי ניתן בעיקר על ידי האגודה הקהילתית, ראוי שוועדת 

רת תבחן נאותות ביצוע החלטות המתקבלות באגודה הקהילתית, בנושאים הביקו

 מוניציפאליים. 

  על ועדת הביקורת להשלים את בדיקותיה כמתואר לעיל ולהגיש דוח השלמה, עד

15/8/2020 . 

  16/7/2020לכל תושבי תמרת עד לתאריך   2019יש לפרסם תמצית דוח הביקורת לשנת. 
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 יום שני כ"ו בניסן , תש"פ 

   2020באפריל,   20

 לכב'

 אייל בצר, 

 ראש המועצה.
           

 דוח הביקורת הפנימית בנושא: הנדון:

  2018התנהלות הועד המקומי בקיבוץ מרחביה לשנת 

בהם לא הוגש דוח בהתאם להחלטת מליאת המועצה האזורית בדבר עריכת ביקורת בישובים 

ביקורת שנתי, להלן דוח ביקורת  חיצוני בנושא: "התנהלות הועד המקומי בקיבוץ מרחביה בשנת 

2018." 

, ואף התייחסה בחלק מהמקרים 2018הביקורת בדקה את התנהלות הועד המקומי בשנת 

 .2019להתנהלות בשנת 

 ומי, כגון:הביקורת מצאה ליקויים רבים שחלקם מהותיים בהתנהלות הועד המק

 

  לא העסיק הועד המקומי מזכיר ומנהלת לשכה, ניהול הישוב מבוצע  2019במרבית שנת

על ידי יו"ר הועד ועוזרת שהיא חברת ועד שהם, ללא ניסיון וידע במסגרת הנורמטיבית 

 החלה על הועד המקומי.

 .יו"ר הועד והעוזרת משמשים כצוות ניהול מצומצם מבלי לקבל את אישור הועד לכך 

  לוועד המקומי אין תכנית אסטרטגית המפרטת את החזון, מטרות או יעדים ותכנית

 עבודה ליישום מדיניותו. 

  אין הסכמי התקשרות עם האגש"ח למתן שירותים, יו"ר הועד אינו מכיר את כלל

השירותים שבגינם מחייבת האגש"ח את הועד המקומי. קיימים חיובים רבים שעליהם 

 ם מתח בין האגש"ח לוועד המקומי.אין פירוט והם יוצרי

 אלפי  278 -הועד נמצא בגרעון של כ 31/12/2018 -נכון ל .₪ 

 .נמצאו ליקויים בהתנהלות הכספית של הועד 

 .לא נמצאו אישורי המועצה להעסקת עובדי הועד המקומי 

 

 טיוטת הדוח נמסרה לעיונו של הוועד המקומי ותגובותיו, שולבו בגוף הדוח.

מעקב אחר תיקון הליקויים שנמצאו ויישום המלצות  2019דוח הביקורת לשנת מומלץ לערוך ב

 הביקורת לתיקונם. 

יצוין, כי עבודת הביקורת נסמכת על מדגם ועל כן אין הכרח כי יימצאו כל הממצאים 

 המחייבים תיקון וטיפול, במידה והם קיימים. 

 

 בכבוד רב

 אלי יהודה

 מבקר המועצה
 לענייני ביקורת המועצתית.חברי הועדה  העתקים:

 רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה.
 לילך כהני, מנהלת מחלקת ישובים

 ועד המקומי קיבוץ מרחביה.
  

 



  

 
 

  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2020דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 2018התנהלות הועד המקומי בקיבוץ מרחביה בשנת  -חלק ג 

235 
 

 תוכן עניינים

 

  
 עמוד

 

  237  מבוא  א.

  238  מטרת הביקורת ב.

  239  מתודולוגיית הביקורת ג.

 240 - 280 ממצאים ד.

 240 - 242 מבנה ארגוני של הועד המקומי 1ד.

 243 - 244 חברי הועד המקומי 2ד.

 244 - 248 סמכויות הועד המקומי 3ד.

 248 - 255 אגש"ח –יחסי גומלין עם הקיבוץ  4ד.

 255 - 256 יחסי גומלין עם האגודה הקהילתית 5ד.

 256 - 257 יה-יחסי גומלין עם עמותת בית הכנסת מרחב 6ד.

 257 - 260 ישיבות הועד 7ד.

 260 - 261 אישור צו ארנונה 8ד.

 261 - 262 זכויות חתימה 9ד.

 262 - 265 התקציב 10ד.

  265  תקציב בלתי רגיל 11ד.

 266 - 267 ועדת חובה –ועדת ביקורת  12ד.

  267  ניהול ועדות 13ד.

 268 - 271 התנהלות כספית 14ד.

 271 - 275 העסקת עובדים 15ד.

 275 - 278 התקשרות עם ספקים ונותני שירותים 16ד.

 278 - 279 ביטוחים 17ד.

  279  בטחון והערכות לחרום 18ד.

  280  בטיחות 19ד.

 281 - 284 2018פרוטוקולים של ישיבות הועד המקומי בשנת  –נספח א  

 

 

 

 



 

 
 

  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2020דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 2018התנהלות הועד המקומי בקיבוץ מרחביה בשנת  -חלק ג 

237 
 

 מבוא .א

 כללי .1.א

ומשתייך  1929" ( נוסד בשנת הקיבוץ " –קיבוץ מרחביה בעמק יזרעאל ) להלן בדוח 

לזרם הקיבוץ הארצי . הקיבוץ בתחום שיפוטה של המועצה האזורית עמק יזרעאל ) 

. המועצה" -להלן בדוח  ) " 

, אוכלוסיית הקיבוץ  2018בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסוף שנת  

תושבים המורכבת מחברי הקיבוץ ומתושבי ההרחבה. הקיבוץ מוגדר  1232מונה 

הכלל בקניין, עבודה  שיתוף כקיבוץ "מתחדש" דהיינו יישוב המאורגן על יסודות של

הרחבת הקיבוץ הוקמה שכונה חדשה ונקלטו  במסגרת  .עצמית ושיתוף בצריכה ובחינוך

בריכה, משחקיה , בית קפה,  -בה משפחות חדשות אשר נהנות מהשירותים בקיבוץ כגון

 מוסך ובית ספר יסודי . 

 : ישויות משפטיות 4בקיבוץ מרחביה קיימות  .2.א

 

התושבים  תחום עיסוק הישות המשפטית   

החברים/ 

 המוטבים

 הרובד העליון מנוהל על ידי 1

 המועצה.

השלטון 

 המוניציפאלי

 -כלל התושבים
חברי קיבוץ 

 ותושבי הרחבה.

הרובד התחתון מנוהל על ידי  2

הועד המקומי אשר מקשר בין 

הקיבוץ  לבין המועצה ונתון 

 במידה רבה לפיקוחה.  

האגודה החקלאית השיתופית  3

"קיבוץ מרחביה " )להלן 

 אגש"ח "(."–בדוח 

בעלת הנכסים 
והקניין  )קרקעות 

ומבנים(. חקלאות  
 ותעשייה 

 חברי קיבוץ בלבד.

האגודה הקהילתית       

"מתיישבי מרחביה אגודה 

קהילתית להתיישבות ") 

האגודה "–להלן בדוח 

 הקהילתית " ( 

חברי קיבוץ +  שירותים נוספים)*(

 תושבי הרחבה. 

עמותת בית הכנסת                  4

יה " ) -כנסת מרחב"בית 

עמותת בית "–להלן בדוח 

 הכנסת " (.

 כלל התושבים ניהול בית הכנסת  
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)*(  הוסבר כי האגודה הקהילתית לא הייתה פעילה מספר שנים ובעקבות התערבות רשם 

נדרש לפרקה או להחליט על המשך קיומה;  הוחלט  2019האגודות השיתופיות בחודש יוני 

על המשך קיומה, נערכו בחירות לרשויות האגודה, טרם הוחלט על תחומי פעילותה 

 טים והרחבת השירותים הניתנים לתושבים. וזהותה אך המטרה הינה מינוף לפרויק

    

 הוראות הדין, הנחיות והוראות המועצה ומשרד הפנים   –המסגרת הנורמטיבית .3.א

 

  (;פקודת המועצות"" –פקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש(,  ) להלן 

 צו "–, ) להלן בדוח 1958-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

 "(;המועצות

  להלן בדוח 1977-)נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז המועצות המקומיותצו ( ,–

 "(. "צו המועצות עובדים

  )מהדורה שביעית , תשרי תשע"ט  –המדריך לנבחר ברשויות המקומיות ) משרד הפנים

.   "המדריך לנבחר" –) להלן בדוח  2018, אוקטובר   ) 

  " יישובים , מועצה אזורית עמק יזרעאל , מחלקת  –"עקרונות התנהלות וועד מקומי

 "( .הוראות המועצה " –) להלן בדוח  2014ינואר 

 מערכות מידע .4.א

 

  ;"ניהול ספרי החשבונות מבוצע בתוכנת "מנהל סאפ 

  ;" ניהול השכר בתוכנת "שיקלולית 

  ;" עריכת דוחות כספיים רבעוניים בתוכנת "רקפת 

  . ניהול התקציב בתוכנת אקסל 

 הביקורתמטרת  .ב

בחינת נאותות תהליכי העבודה והציות להוראות החוק בהתנהלות הועד המקומי בקיבוץ 

  –ולרבות  2018מרחביה  בשנת 

 ;יחסי הגומלין עם אגודות ועמותות קשורות 
 ;השימוש בסמכויות 
 ;ניהול הישיבות 

 ;ניהול התקציב 
 ;הניהול הכספי 

 ;העסקת עובדים 
 ;פעילותן של ועדות 

  ועדת הביקורת;פעילותה של 
 ;הסדרת מערך ביטוחי נאות להקטנת חשיפה לסיכונים 

  ;הסדרת הבטיחות בשגרה ועם קיומם של אירועי תרבות וחברה בתחום המושב 
   .היערכות ומוכנות בעת חירום 
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 מתודולוגיית הביקורת .ג

  2020הביקורת בוצעה בחודש פברואר . 

 :התקיימו פגישות ו/או שיחות עם הגורמים הבאים 

 

   ( ;יו"ר הועד"  -מר' שי יהב ) להלן בדוח –יו"ר הועד המקומי " 

   (; עוזרת היו"ר" –גב' דליה סילברמן) להלן בדוח  –חברת הועד" 

  רו"ח שי כהן;    –מנהל הכספים 

  גברת לינה שפסו; –חשבת השכר 

  הגברת שטימיץ שרה; –מנהלת חשבונות 

  הגברת טל סער .  –מנהלת חשבונות 

  הוראות הדין הרלבנטיות;נסקרו 

 ;נבחנו נהלי העבודה שעוגנו בתחום הנבדק 

 ;נסקרו פרוטוקולים של ישיבות הועד המקומי 

 ;" נסקרו פרוטוקולים של ישיבות "צוות ניהול 

  נסקרו דוחות כספיים וספרי הנהלת חשבונות; 

  ;נסקרו דוחות שכר לרבות דוח עלות השכר 

 טיים לעבודת הביקורת. נבדקו הסכמים, ומסמכים נוספים הרלבנ 
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 ממצאים .ד

 )*(  31.12.2018 –  של הועד המקומי מבנה ארגוני .1.ד

 

 שי יהב  – יו"ר הוועד

דליה  -"מתאמת פעולות/פגישות הועד" לצד היו"ר

  סילברמן

 

 חברי הוועד   

       

 עוזי עשת   – מזכיר הועד

 

 בטחון  

 ( עובדים 4)
חזן -רב"ש
 גדעון

 פרטוש עומר
 בן סדון אור 

 נצר רווה 

 הנהלה 

  עובדים( 2)
שפרה  -מנהלת לשכה

 קינן 
קינן  -עלון דיגיטלי

 מאור 

  חינוך לא פורמלי

 עובדים ( 2)
גנאל  -רכזת קהילה

 ערבה  
נוער שיבולי  – מדריך 

  שי

 ניקיון 

 עובדת( 1)
עבדאלגני 

 סלוא 
ן  דו ן  מוע ו ניקי
כנסת  , בית 

ע.    לנו  וקו

 נוי וגינון 

 עובדים ( 3)
נוימן -מנהל

 דיוויד 
 גינזברג רועי

 עון אחמד
 

 

 בהתאם לדוח השכר וכפי שהוצג לביקורת .  31.12.2018)*( המבנה הארגוני נכון ליום 

 

מזכיר הוועד " ( הודיע על סיום עבודתו  –, עוזי אשת , ) להלן בדוח מזכיר הוועד .1.1.ד

"ההחלטה לנטרל אותי מכל סמכות ולא לשתף  בשל   17.12.18בישיבת הועד ביום  

כהן כמזכיר הועד מר גולן שמעון  2-6.19"; בחודשים       אותי בקבלת החלטות

ר כי גויסה מזכירת ועד שפוטר בשל חוסר שביעות רצון מתפקודו; יו"ר הועד הסבי

כשמונה חודשים לא היה  2019עולה, כי בשנת ;  1.3.2020 -שתחל בתפקידה ב

 מזכיר שיפעיל את ענייני הוועד !  

; עוזרת יו"ר  2019פוטרה וסיימה את תפקידה בחודש מרץ  מנהלת לשכת הועד .1.2.ד

הועד הסבירה כי הוחלט על סיום תפקידה בשל הצורך בקיצוץ בהוצאות וחוסר 

 שביעות רצון מתפקודה. 

( לא היו בקיבוץ 2020עד מועד הביקורת )פברואר  2019נמצא כי חלק ניכר משנת  .1.3.ד

לניהולה המוניציפלי וליישום מרחביה מנהלת לשכה ומזכיר וועד הנדרשים 

מדיניות הוועד הנקבעת בישיבות הוועד ובספר התקציב השנתי אל מול המועצה 

ו"ר הוועד ועוזרת היו"ר מנסים לתת מענה ללא בפועל, י ואל מול תושבי היישוב;

הצלחה בשל מגבלת זמן, היכרות לא מספקת של המסגרת הנורמטיבית החלה על 

הוועד ויחסי גומלין עכורים, מלווים  במתיחות רבה וללא שיתוף פעולה עם הנהלת 

 אגש"ח וחלק מחברי הוועד;  

נעדרת ניסיון  1.3.2020-יצוין כי מזכירת הוועד הצפויה להתחיל בתפקידה ב .1.4.ד

מוניציפאלי וכפי שהתרשמנו אין מי שיכשירה ויבצע עמה חפיפה; הביקורת 

מעירה ליו"ר הועד ולעוזרת היו"ר כי על אף רצונם הטוב , אין הם יכולים להפעיל 

נוער,   -ועדות

בטחון, חיילים , 

 תרבות, ספורט  
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את הוועד על מוסדותיו ביעילות, מקצועיות ולרווחת תושבי קיבוץ מרחביה ונדרש 

 ין היתר : מזכיר אשר באחריותו יופקד ב

 הפעלת הוועד ומוסדותיו. 

 ניהול עובדי הוועד. 

 ביצוע החלטות הוועד. 

 תפעול השירותים שבאחריות הוועד. 

 ניהול כספי של תקציב הוועד. 

 ניהול מאגר התושבים.    

   

הביקורת מצאה כי קיימים ליקויים בניהול המוניציפאלי של קיבוץ מרחביה 

בהפעלת הוועד ומוסדותיו , ניהול עובדי הוועד , כמפורט בדוח להלן  ובין היתר 

 . ביצוע החלטות הוועד וניהול הכספי של תקציב

 ** 

מומלץ לבדוק נושא הכשרתה המקצועית של מזכירת הועד המיועדת מול המועצה 

שתקבל סקירה  כמו  השתתפותה בקורס מזכירים/מנהלי קהילה אזורי כך

ד , תחומי אחריות וכלים לביצוע מקצועית על המסגרת הנורמטיבית של הווע

עבודה מקצועית , יעילה ומהירה ככל האפשר הנדרש לניהולו המוניציפלי של 

 קיבוץ מרחביה . 

 בטיפול מול לילך מחלקת ישובים במועצה. תואמה למידה.  תגובת הועד:
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 נהלים 

במועד הביקורת לא נמצאו נהלים במשרדי הוועד, לבקשת הביקורת לא התקבלו  .1.5.ד

נהלים ועוזרת יו"ר הועד מסרה כי לא ידוע לה על קיומם של נהלים; יצוין כי 

הביקורת התרשמה כי ליו"ר הועד ולעוזרת היו"ר חסר הידע אודות המסגרת 

 הנורמטיבית החלה על הוועד . 

החליט  29.1.2018מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד עולה כי בישיבה מיום  .1.6.ד

.לאור האמור אנו ..הועד לאשר שימוש בנוהל התקשרות של "באר טוביה " 

בפועל, מבקשים לאשר את נוהל ההתקשרות על בסיס הנוהל של  באר טוביה .." ; 

יצוין כי מסקירת הנוהל לא נמצא במשרדי הוועד וכאמור לא ידוע עליו; עוד 

 הפרוטוקולים של ישיבות הועד עולה כי לא בוצעה העברה 

אין נוהל המגדיר את מדיניות הוועד בנושא הליך אישור הנהלים, הרשאות ,  .1.7.ד

 תדירות עדכון הנוהל ובקרה על יישומם;

אין נוהל המגדיר את התנהלות הוועד בהתאם להוראות החוק וסדרי העבודה  .1.8.ד

חירה, הסמכויות , אישור זכויות החתימה, ניהול הנהוגים לרבות הליך הב

 הישיבות , ניהול פרוטוקול הישיבה וניהול התקציב . 

הביקורת מעירה לוועד כי הוא מהווה רשות ציבורית ככל רשות מקומית ועליו   .1.9.ד

להתנהל על פי המסגרת הנורמטיבית החלה עליו , המסגרת הנורמטיבית רחבה 

ובכדי לאכוף אותה נדרש להגדיר מערכת כללים, הוראות ותהליכי עבודה בכתב 

הנהלים מסייעים   ;אשר יהיו שקופים וידועים לעובדים ולחברי מועצת האיגוד 

לארגון להגביר את המודעות להוראות הדין ולצמצם את הסיכון להפרת ההוראות 

על ידי מי מחבריו ועובדיו; בסיס הידע של הנהלים אינו רק המסד הנורמטיבי כי 

אם הידע הפנים ארגוני הנצבר בוועד אשר חשוב לתעדו ולשמרו ; נהלים והוראות 

העבודה, מבהירים ומחדדים לעובדים ולחברי עבודה "מכניסים" סדר במסגרת 

  הוועד נושאים חשובים ומונעים בזבוז משאבים.

הביקורת ממליצה לגבש נוהל שיקבע מדיניות הועד בנושא הליך אישור 

 הנהלים, הרשאות , תדירות עדכון הנוהל והבקרה על יישומם. 

קיים, יסודר קלסר + תיקייה במחשב שיכלול את כל  תגובת הועד: 

 הנהלים

 מומלץ למספר את הנהלים ולאגדם בקובץ ממוחשב .

 קיים, יסודר קלסר + תיקייה במחשב שיכלול את כל הנהלים תגובת הועד:

נדרש כי על הנהלים יצוין מועד כתיבתו או עדכונו , אישורו וחתימה של 

 הגורם המוסמך לאשרו.

ליישמן ובכלל מומלץ כי הנהלים יכללו את כל הוראות החוק שהועד נדרש 

זה נושאי  הרכש, ההתקשרויות , מכרזים והממשל התאגידי . נהלים 

 –בכתב 

 יטופל תגובת הועד:
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 חברי הועד המקומי  .2.ד

 

          : צו המועצות המקומיות קובע -המסד הנורמטיבי  .2.1.ד

 במועדמקומי בישוב שאיננו שיתופי יהיו  לוועד הראשונות הבחירות" -ב)א( 96סעיף  .א

או במועד אחר שיקבע השר שלא יאוחר מהבחירות הבאות  הבחירות למועצהעריכתן של 

 למועצה ".

 "הבחירות לוועד יהיו כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות."  -ג.96סעיף  .ב

שלאחר יום פרסום  יתחילו לכהן ביום השביעי"ועד מקומי ונציגות  – 102סעיף  .ג

בדבר תוצאות הבחירות; הכהונה תימשך עד שיתחיל לכהן  218ההודעה האמורה בסעיף 

 ועד מקומי חדש או שתתחיל לכהן נציגות חדשה" . 

ב או לפי 91ועד מקומי בישוב לא שיתופי, ועד מקומי שנבחר לפי סעיף "  – 103סעיף  .ד

 ג וכן נציגות, יכהנו חמש שנים ". 91סעיף 

מספר חברי ועד מקומי נבחר בישוב שאינו שיתופי ייקבע בהתאם "  –)א(  96 סעיף  .ה

 למספר התושבים ביישוב שהיו רשומים במרשם האוכלוסין ביום הקובע לפי טבלה זו:

 מספר חברי ועד מספר תושבים

 .." .7עד  5 1,500עד 

 
בסעיף קטן זה ,  לא יכהנו בוועד מקומי שני קרובי משפחה או יותר;" –)ג(  106סעיף  .ו

בן זוג, הורה או הורי הורה, בן זוגו, בן או בת או בני זוגם, אח או -" קרוב משפחה"

 אחות או בני   זוגם " .

מבדיקת הודעת המועצה באתר האינטרנט   – 30.10.2018חברי הועד עד ליום  .2.2.ד

 2013בדצמבר  24"בדבר תוצאות הבחירות לוועדים המקומיים" שהתקיימו ביום 

כי בקיבוץ מרחביה לא נערכו בחירות מאחר והוגשה רשימה אחת והוכרז על עולה 

 הישים להלן כעל חברי הוועד הנבחרים בהתאם להודעת מנהל הבחירות  : 

 שם משפחה  שם פרטי  מסד
 להב משה  1
 נוימן יאיר 2
 אילת  ניר 3
 אשל חזן 4
 מרידור אברהם 5
 מן נחום 6
 איידלין דרור 7

 

כמפורט בנספח א' לדוח עולה  2018מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד בשנת 

 כי מר נחום מן לא השתתף בישיבות , במקום חזן אשל השתתף חזן הדר. 

בהתאם להודעת המועצה באתר האינטרנט   - 31.10.2018חברי הועד החל מיום  .2.3.ד

 2018באוקטובר  30"בדבר תוצאות הבחירות לוועדים המקומיים" שהתקיימו ביום 

עולה כי הוגשו שתי רשימות לבחירת הוועד,  "נערכו בחירות בקלפי בהתאם 

  –( לצו המועצות " ולהלן תוצאותיה 1)ב() 174להוראת סעיף 
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יב זכתה בארבעה נציגים ,רשימת מל זכתה בשלושה ,  רשימת  359-, מל 244  -יב

 נציגים.  להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:   

 שם משפחה  שם פרטי  מסד
 סילברמן דליה  1
 יהב אסייג שי שלום 2
 בורכוביץ צביקה  3
 אונה  דגנית  4
 להב משה   5
 ראובן גילה  6
 ציפורי  אלין 7

כמפורט בנספח א' לדוח  2018מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד בשנת  

עולה כי רשימת חברי הועד הנבחרים מתאימה לחברי הועד שכיהנו והשתתפו 

 בישיבות הועד.   

 יו"ר הועד המקומי  .2.4.ד

חברי ועד בישיבה  7כיו"ר הועד המקומי מכהן מר שי יהב שנבחר פה אחד מבין 

בהשתתפות נציגי המועצה  2018מנובמבר   13מיום  הראשונה של הועד המקומי

 האזורית .

 ההצבעה בוצעה באופן גלוי ובחירת היו"ר נמצאה תקינה . 

 קירבה משפחתית בין חברי הוועד .2.5.ד

 .  אין קירבה משפחתית בין חברי הועד 

 קירבה משפחתית בין חברי הועד למועסקים בוועד   .2.6.ד

למועסקים בוועד;  מסקירת מצבת נמסר כי אין קירבה משפחתית בין חברי הועד 

המועסקים בוועד בהתאם לדוח מתוכנת השכר,  עולה כי אין זהות בשמות משפחות 

 . העובדים וחברי הוועד

 חוב ארנונה של חבר וועד   .2.7.ד

יתרת חייבים בגין מיסים הינה  2018בהתאם לדוחות הכספיים של הוועד לשנת 

או  מסמך המפרט את שמות /לבקשת בנוגע לחוב של חבר ועד ו₪ ;  אלף  108

החייבים לשלילת חוב חבר ועד כנדרש בהוראות החוק .  הוסבר כי  אינו רלוונטי 

 משום שכל תושבי קיבוץ מרחביה משלמים ארנונה דרך המועצה.

 

 סמכויות הועד המקומי  .3.ד

 

 :  צו המועצות המקומיות קובע כדלקמן .3.1.ד

או  שנבחר)א( לפקודה, 3כמשמעותו בסעיף  – ועד מקומי"" – 1סעיף  .א

 ;לניהול ענייניו של ישובשנתמנה לפי הוראות צו זה 

 ".כל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי"  – 90סעיף  .ב
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המועצה תהא רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לועד " -ה() 63סעיף  .ג

סמכויותיה על  למעט, דרך כלל, לענין מסוים או לסוג של ענינים, מקומי

לפקודה, וסמכות להפקיע  22לצו זה וסעיף  134-ו 68(, 11)א()63פי סעיפים 

 ." 1965-מקרקעין, על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

רישוי עסקים, הטלת סמכויות המועצה שלא ניתן להאציל לוועד המקומי:  .ד

עונים היטלים ואגרות, הקמת תאגיד, אישור חוקי עזר והפקעת מקרקעין; כן ט

 אישור מראש של המועצה צו המיסים ותקציב הוועדים.

לוועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה "  –)א( 132סעיף  .ה

ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם , 63שבתחומה, לפי סעיף 

 .לתנאים שנקבעו בה..." 

מסמך האצלת הסמכויות ו/או פרוטוקול , לא נמצא 12.02.2020במועד הביקורת ,  .3.2.ד

מליאת המועצה המאשר ומפרט את הסמכויות המוקנות לוועד המקומי לרבות 

 המגבלות והעקרונות המנחים במסמכי הועד המקומי ; 

מומלץ כי החלטות המועצה האזורית עמק יזרעאל הנוגעות לניהול המושב 

נות המנחים יתויק לרבות קביעת סמכויות הוועד המקומי, המגבלות והעקרו

 כחלק ממסמכי הממשל התאגידי של הוועד; 

 : ייבדק ויטופלתגובת הוועד

 

 31מיום  41מסקירת פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה אזורית עמק יזרעאל מס'  .3.3.ד

עולה כי המועצה אישרה לוועד המקומי במושב האצלת סמכויות לפי  2017בדצמבר 

 ,  להלן עיקרי המודל :  2מודל תפעול 

תחומים בהם מורשה הועד לפעול , בין היתר : הטלת ארנונה וגבייתה, ספורט,  .א

(, בריאות,  65מגיל ₪  150-נוער, תרבות, ספריה, ותיקים )מינימום לוותיק 

ביטחון מקומי/שמירה, תחזוקת מבני ציבור/שטחים ציבוריים, תאורה, גינון , 

ינוי מכולות, פינוי גזם,  טיאוט, תברואה לא כולל פינוי אשפה ביתית ,כן כולל פ

 חינוך , רווחה וקהילה ,שירותי דת ומנהל; 

"מערכת נפרדת  -פעילות בתחום החינוך והחינוך הבלתי פורמלי קובע המודל   .ב

  מהוועד המקומי באמצעות עמותות / אגודות  מלכריות" ;

הוועד אינו מורשה לעסוק בתחום שפ"י ) שיפור פני היישוב( ובכל סעיף אחר  .ג

 שאינו כלול בהאצלה;

הועד המקומי יכול להעסיק עובדים באישור המועצה ובכפוף לכללים החלים על  .ד

 המועצה;

נמצא כי הוועד אינו מחזיק את הכללים והנהלים החלים לעניין העסקת עובדים 

מבדיקתנו עולה כי לא נמצא אישור המועצה להעסקת , על פיהם הוסמך  לפעול

 להלן; 4.16העובדים כמפורט בסעיף 
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מומלץ לקבל מהמועצה את הנהלים והכללים החלים עליה בהעסקת עובדים 

  ולפעול על פיהם.

 יטופל: תגובת הוועד

 

"הסמכויות המואצלות כאמור הינן במסגרת התקציב המאושר של הועד  .ה

 המקומי בלבד, וע"פ הקריטריונים שהמועצה קבעה בעניין " 

חרגה מהתקציב המאושר  2018מבדיקתנו עולה כי פעילות הועד המקומי בשנת 

להלן ולא נמצא אישור המועצה לחריגות  4.11על ידי המועצה כמפורט בסעיף 

 מהתקציב המאושר בכל סעיף . 

נדרש לפעול במסגרת התקציב המאושר ולקבל את אישור המועצה עבור 

  חריגות בכל סעיף בתקציב  .

 

עולה כי מסמך האצלת  2018מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד לשנת  .3.4.ד

הסמכויות שאושר על ידי המועצה לא הובא לדיון במליאת הועד המקומי לרבות 

  -המגבלות, ההערות והצרופות הנלוות לו; בהתאם למסמך האצלת הסמכויות 

רשות מקומית "מוטל על הוועד לבצע את הסמכויות שהואצלו לו כמתחייב ממעמדו כ

אם המועצה תאלץ לשלם סכום כלשהו וזאת על אחריותו הבלעדית ובכפוף לתקציב. 

, ו/ או כתוצאה מרשלנותו כתוצאה מאי ביצוע סמכות זו א ו אחרת , במלואה או בחלקה 

 ,  ."  יהיה על הוועד לשפות את המועצה במלא הסכוםשל הוועד המקומי 

מומלץ כי מסמך האצלת הסמכויות המאושר על ידי המועצה יובא לדיון 

בישיבת הוועד המקומי , ייסקרו עקרונותיו, המגבלות, ההערות והצרופות 

הנלוות לו ויבוצע מעקב כי אכן מיושמות כל הסמכויות המוטלות עליו 

 כמתחייב ממעמדו כרשות מקומית וכנדרש על ידי המועצה האזורית . 

 :  יובא לידי חברי הוועד וירשם בפרוטוקולועדתגובת הו

 

 מעורבות  הוועד בתחום החינוך והחינוך הבלתי פורמאלי  .3.5.ד

להלן ניהול תחום החינוך והחינוך הבלתי פורמאלי כפי שהוצג על ידי עוזרת יו"ר 

 הועד : 

החינוך עד כיתה ג' ) כולל גנים וצהרונים( באחראיות אגש"ח , לא ידוע  .א

אופן ניהולו ) ישיר או באמצעות עמותה/אגודה ( והוועד המקומי אינו 

 מעורב בניהולו.  

תחום החינוך הבלתי פורמלי כיתה ד' עד כיתה י"ב באחריות הוועד  .ב

מלכ"רית המקומי,  לא הוקמה מערכת נפרדת באמצעות עמותה /אגודה 

כנדרש במסמך האצלת הסמכויות ; בפועל מועסקים על ידי הוועד רכז 

לבקשת הביקורת לא התקבלו ספרי הנהלת  מדריכי נוער;   2 -קהילה ו
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החשבונות של הוועד לסקירת הפעילויות בתחום החינוך המתקיימות על ידי 

 הוועד; 

ינוך הבלתי מומלץ  לבדוק עם המועצה האם הוא נדרש לקיים את פעילות הח

 פורמאלי באמצעות עמותה /אגודה נפרדת. 

 :  ייבדקתגובת הוועד

 

 31.12.2018לבקשת הביקורת לא התקבל  מאזן הבוחן של הועד המקומי ליום  .3.6.ד

, התאמתן לסמכויות המותרות לוועד 2018לצורך סקירת הוצאות הפעילות בשנת 

 ויישומן כמתחייב  מרשות מוניציפאלית .  

"צוות הניהול" והדוחות -מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד המקומי ו .3.7.ד

בפעילויות בתחום  2018עולה כי הוועד המקומי עסק בשנת  2018הכספיים לשנת 

הגינון, הנוי , תאורת רחובות , שמירה , פינוי פסולת , אירועי תרבות , נוער ודת 

 כנדרש. 

אין תכנית אסטרטגית  31.10.2018נמצא כי לוועד המקומי המכהן החל מיום  .3.8.ד

המפרטת את החזון , המטרות , היעדים , תכנית עבודה ליישום עם מדיניות 

,דגשים לפיתוח ולוחות זמנים; הוסבר על ידי עוזרת יו"ר הועד כי לא מצליחים 

 להגיע לנושאים אלו בשל עומס העבודה בהיעדרו של מזכיר לוועד .   

מומלץ כי הוועד המקומי יגבש תכנית אסטרטגית סדורה לטווח הקצר והארוך 

 הכוללת מטרות, יעדים, תכנית עבודה ליישום ולוחות זמנים.  

 :  יטופלתגובת הוועד

נמצא כי בוועד פעל "צוות ניהול " שהוסמך על ידי הוועד המקומי עד מועד  .3.9.ד

קולים של ישיבות הועד הבחירות, לא נמצא תיעוד לאישור הסמכתו אך מהפרוטו

 עולה כי הוא מדווח לחברי הוועד על פעילותו והוא מתבקש לפעול בענייני הוועד. 

עם בחירת הוועד החדש  לא נבחר "צוות ניהול " אך  2018נמצא כי החל מנובמבר  .3.10.ד

  –מהפרוטוקולים של ישיבות הועד עולים הממצאים הבאים 

דליה סילברמן תעמוד  ועד כי "מודיע יו"ר לו 25.11.18בישיבת הועד מיום  .א

 לצידי והיא זו שתתאם את פעולות / פגישות הועד".

מבקשים חלק מחברי הועד הבהרות בנוגע  17.12.18בישיבת הועד מיום  .ב

... החלטנו שאין פה לפעילות יו"ר הוועד ועוזרת היו"ר וחבר וועד מעיר כי " 

מתנהל באופן סוליסטי  הנהלה מצומצמת אלא באישור של הועד והיום הכל

הנהלה מצומצמת המורכבת משי ודליה   -והגעתם בדרך עקיפה למה שהיה בעבר 

 מנהלים את המערכת." 

לבקשת חברי הועד מציג יו"ר הועד את תפקידה  17.12.18בישיבת הועד מיום  .ג

  –של חברת הוועד  דליה סילברמן 

 : הגדרת תפקיד לדליה סילברמן-שי יהב"



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2020דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 2018התנהלות הועד המקומי בקיבוץ מרחביה בשנת  -חלק ג 

248 
 

ר הועד ודליה מתאמת פעולות הועד כמו שראיתם את זה קורה שי יהב אני יו"

עד כה. אני אחראי על הצד הפיננסי בצורה מוחלטת גם מול המועצה בגיוס 

הכספים ,ודליה מתעסקת  ועוזרת בכל הפעילות השוטפת בקיבוץ. כיוון שאנחנו 

רוצים להגיע לכל כך הרבה נושאים זה מחייב. אני חושב שהתפקיד שדליה עושה 

 וההחלטה לעשות את זה ביחד מוכיחה את עצמה יום אחר יום." 

 משה: השאלה אם זו התפקיד הוא  של תיאום או של ניהול 

 גילה: תיאום וניהול הן שתי הגדרות שונות  

שי: אם מדובר בנושאים שוטפים ביום יום )לדוגמת הכלבו( האצלתי לדליה 

 סמכות לעשות זאת בסדר." .

 

עלה כי מזכיר הועד לא זומן לישיבה בה נדון  17.12.18בישיבת הועד מיום  .ד

  –, להלן תגובת יו"ר הועד בפרוטוקול הישיבה  2019תקציב לשנת 

 חברת ועד  : "...כיצד קרה שעוזי לא זומן בסוף לפגישה ? " 

 חבר וועד : " אני הצעתי את משה לצוות, משה סרב והציע את עוזי " 

  אישרתי את זה  ": נכון, אך אני לא יו"ר הועד 

התרשמות הביקורת הינה כי יו"ר הועד ועוזרת היו"ר פועלים כצוות הניהול 

מבלי שהוסמך לכך על ידי הוועד המקומי כנדרש וללא תיעוד ישיבותיהם 

בפרוטוקול , יצוין כי יו"ר הועד הינו שווה בין שווים לעניין קבלת החלטות 

מקומי והוועד רשאי למנות וועדות בוועד , ניהול הוועד בסמכות חברי הוועד ה

כמו גם "צוות ניהול" אך החלטות המתקבלות הינן באישור הוועד בלבד 

 ובסמכותו .    

נדרש כי הוועד יקיים דיון בנושא צוות ניהול ויאשר את מינוי צוות הניהול הפועל 

כמתחייב . כן נדרש כי צוות הניהול ידווח לוועד על פעילותו , יקבל אישור הועד 

 להחלטותיו וישיבותיו  יתועדו בפרוטוקול . 

רווחת גיבוש נהלים והבנות בתחום הניהולי יתרמו לשיתוף פעולה של חברי הועד ל

 התושבים. 

 :  ייבדק ויטופלתגובת הוועד

 

 אגש"ח   –יחסי גומלין עם הקיבוץ  .4.ד

 

   מסד נורמטיבי .4.1.ד

קובע   "ב לצו המועצות האזוריות, שכותרתו "איסור התקשרות בחוזים89סעיף  .א

כי תאגיד אשר חבר  מועצה ) לרבות קרובו, שותפו ( הינו מנהלו או עובד אחראי 

  –בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 
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בן זוג, הורה, בן או בת, אח  -צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה, "קרוב" 

 או אחות"; 

)ג( לצו המועצות האזוריות, 132מקומיים בסעיף  סעיף זה הוחל על ועדים .ב

בשינויים המחויבים, כך שבמקום "המועצה" יראו כאילו כתוב "הועד 

ובמקום "השר" יהיה כתוב "המועצה "; לפיכך במקרה בו קיימת   המקומי",

זהות ועדים או קירבה משפחתית בין חברי הועד לחברי הנהלת האגודה 

ד יש יחסי גומלין הרי  יש מניעה שהועד המקומי החקלאית או עמותות עמם לווע

 עמם בהסכם. יתקשר 

ב.)ב( מאפשר התקשרות לעיל במידה ומדובר על חוזה או עסקה  89סעיף  .ג

 שהתקיימו לגביו שלושה תנאים מצטברים:

  הועד המקומי אישר ההתקשרות ברוב של שני שליש

 מחבריו;

 ;ההתקשרות קיבלה את אישור המועצה 

  ההתקשרות פורסמה ברשומות;הודעה על דבר 

ג. בצו מועצות האזוריות אשר הוחל על הוועדים המקומיים קובע  כי 132סעיף  .ד

להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע התקשרויות בחוזה 

עניינה "הוראות )אשר  עבודה תבוצע בהתאם להוראות שבתוספת השנייה

בהתאם לפרסום של המועצה באתר ( ; יצוין כי בדבר מכרזים וקבלת הצעות"

"גם התקשרות עם  – 2014בדבר " עקרונות התנהלות הוועד המקומי " מינואר 

.האגודה השיתופית חייבת במכרז  "  

 

 זהות פרסונלית בוועדים .4.2.ד

-יורם רז, גלעד גורן, רזיה דוניה -ההנהלה של האגש"חלהלן רשימת חברי ועד 

לוריא, דינה סילברמן, ירון גרוסמן, רקפת אילת וגדעון -מרחב, אירית נוביץ

 .אבידוב

נמצא כי ניהול האגודה החקלאית נפרד מניהולו המוניציפלי  של המושב ומבוצע 

 על ידי ועד האגודה החקלאית השיתופית . 

 קירבה משפחתית בין חברי הוועדים  .4.3.ד

נמצא כי קיימת קירבה משפחתית בין חברת הועד , דליה סילברמן לבין חברת 

לא נמצא אישור המועצה  אם ( ;-הועד באשג"ח  , דינה סילברמן ) בת

 להתקשרויות בין הוועדים כנדרש בהוראות החוק  .  

מומלץ לקבל אישור המועצה בכל מקרה של קיומן של התקשרויות וקירבה  

 וועדים כנדרש .  משפחתית בין חברי ה

 :  יטופלתגובת הוועד
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 התקשרויות עם אגש"ח   .4.4.ד

נמצא כי  אין מסמך הממפה את כל ההתקשרויות  בין האגש"ח לוועד   .א

ומבדיקתנו עולה כי  יו"ר הוועד ועוזרת יו"ר הוועד אינם מכירים את מלוא 

להלן סקירת יחסי הגומלין בין  השירותים שהוועד מחויב על ידי אגש"ח ;

 האגש"ח לבין הוועד כפי שנמסר על ידי יו"ר הוועד ועוזרת היו"ר בביקורת : 

 הסכם תמורה מבנה /שירות  מסד 

מועדון נוער  1
 "פיזיו"

ללא תשלום ,תחזוקה ע"ח 
 הוועד

 אין 

ללא תשלום ,תחזוקה ע"ח  מועדון וותיקים  2
 הוועד

 אין 

 אין  ללא תשלום  אולם ספורט  3

 אין   ללא תשלום  אולם קולנוע  4

יש   ₪ 1,000 משרדי הוועד  5
 הסכם 

השתתפות בשכ"ע של  ספריה וארכיון  6
ספרנית , רכישת ספרים 

 וחשמל 

  אין 

יש   לחודש ₪  2,000 דואר 7
 הסכם 

 אין   בהתאם לצריכה  חשמל  8

יש   לחודש ₪  4,500 הנהלת חשבונות  9
 הסכם

 

(   2019/ 2018מסקירת כרטיס הנהלת החשבונות של אגש"ח בספרי הוועד )  .ב

  –עולה כי הוועד מחויב בהוצאות נוספות מעבר לנמסר לעיל 

 הערה  סכומים  פרטים  מסד 

 19,091סך   8.18-1לתקופה  "עבודת חברים"  1

 ₪ 

 19,656סך  9.19-1לתקופה 

  ₪ 

  אין הסכם התקשרות המפרט

 , חובות וזכויות הצדדים 

 מהות העבודות 

"השתתפות ועד מקומי  2

 " 

לא מצוין מהות ההוצאה בה   כל חודש ₪  468

 משתתף הוועד ;

 ;אין הסכם 

₪  2,061 -ל₪   298נע בין  העב.שכ" -"נצר רווה 3

 בלבד  2018בשנת 

  לא ברור עבור מה החיוב 

   אין הסכם 



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2020דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 2018התנהלות הועד המקומי בקיבוץ מרחביה בשנת  -חלק ג 

251 
 

 הערה  סכומים  פרטים  מסד 

₪  5,301-ל₪  2,699נע בין  " חשמל לתאורת חוץ "  4

 לחודש  

  אין הסכם התקשרות המפרט

חובות וזכויות הצדדים 

 .,תעריפים ותנאי התשלום 

לא מצוין עבור איזה מבנה?   ₪  1,158-ל₪  910נע בין  "שמירה ובי" 5

 שטח ? 

₪  326-ל₪  139נע בין  "צריכת חשמל "  6

 לחודש 

  לא מצוין מי צורך חשמל 

₪  1,122-ל₪  560נע בין  "מועדון נוער/הו " 7

 לחודש 

 אין הסכם 

 אין הסכם  לחודש  725-ל₪  292נכע בין  "מועדון יחדיו/חשמ" 8

₪  595-ל₪  5508נע בין  "נוי /חשמל +טלפון "  9

 לחודש 

 אין הסכם 

₪  320 -ל₪  277נע בין  "ספריה/חשמל+טלפ" 10

 לחודש

  הסכםאין 

₪  838-ל₪  116נע בין  "חשמל אולם קולנו"  11

 לחודש 

 אין הסכם 

 ביטוח צד ג  12

 ביטוח חקלאי 

 ביטוח " 4/8-1"תש' 

7,000 ( ₪30.7.18  ) 

3,600  ( ₪1.7.18   ) 

ישנם חיובים -₪ 388
  8-7נוספים לחודשים 

  אין פוליסות ,  אין הסכם 

 

  לא מצוין מהות הביטוח 

 

לא מצוין את מי משמש הקו   ₪  228-170 חיוב בזק עבור קו  13

 ? 

 אין הסכם 

תווי שי ראש " 14
 השנה/פסח  " 

2,371  / ₪2,232  ₪   אין הסכם 

שירותי הנהלת  15
 חשבונות  

 יש הסכם  לחודש ₪  4,504

 יש הסכם  לחודש ₪  2,000 שירותי דואר  16

₪  1,313 -₪  1,170 הוצאות משרד  17

 לחודש 

 יש הסכם 

 

בנוסף , הוועד מחויב בהוצאות חד פעמיות כמו תיקון חלון, תיקון פיצוץ  

 בדשא, וחידוש רישיון רכב.  

מבדיקתנו עולה כי אין הסכמים להסדרת מלוא ההתקשרויות בין הוועד  .ג

המגבשים את החובות והזכויות של כל אחד מהצדדים;  המקומי לאגש"ח

הנהלת הוועד המקומי  המאשרת את התשלומים לאגש"ח אינה מכירה את כל 
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החיובים בין הצדדים ובספרי הנהלת החשבונות לא מצוין תמיד מידע מספק 

עולה  12.12.18המלמד על מהות החיוב ; עוד יצוין כי בהתאם לפרוטוקולן מיום 

אין לנו יש גידול בתצרוכת החשמל אך לדברי עוזי איגוד מדווח כי "כי מזכיר ה

" ; הביקורת מציינת כי  הקיבוץ הוא ספק החשמלשליטה על חיובי החשמל, ו

היעדרם של הסכמים גורמים למחלוקות, ליצירת מתח בין הוועד המקומי 

בעלת הנכסים  ולליקויים בבקרה על אישור החיובים השוטפים , דבר  לאגש"ח

 הפוגע בניהול תקין;  

עוזרת יו"ר הועד הסבירה כי מערכת היחסים בין הוועד המקומי הקודם 

לאגש"ח הייתה מתוחה ולא היה שיתוף פעולה לפיכך גם לא הגיעו להסכמות 

ע להסדרת היחסים ולא חתמו הסכמים, הועד המקומי היום לא מצליח להגי

 משום שהוא  עסוק בתפעול השוטף ואין זמן . 

הביקורת מעירה לוועד המקומי כי מקריאת הפרוטוקולים של ישיבות הועד 

עולה כי יו"ר הועד ועוזרת היו"ר אינם מתמקדים בניהול היישוב ברובד העליון 

בלת גיבושה  של תכנית אסטרטגית, תכנית עבודה , ק  -כנדרש על ידי הוועד 

החלטות על הדרכים הטובות ליישומה, פיקוח ובקרה על יישומה וניהול יחסי 

 גומלין מול האגש"ח והמועצה לצורך יישומה המיטבי.

מומלץ  למפות את כל ההתקשרויות הקיימות עם אגש"ח , לבחון נחיצות 

השירות, לבחון הצעות מחיר חלופיות לביסוס הכדאיות הכלכלית ולפעול 

גומלין עם האגודה החקלאית השיתופית לרבות השימוש להסדרת יחסי ה

במבני הציבור באמצעות הסכמים, גיבוש נהלים והבנות לצורך ניהול יחסים 

 תקינים, הפגת המתחים בקהילה ושיתוף פעולה פורה לרווחת כל התושבים. 

 : יטופלתגובת הוועד

 

  הסכם שירותי דואר .ד

בהוצאות בדבר הסדרת השתתפות הוועד   29.8.18התקבל הסכם שנחתם ביום 

באמצעות הסכם בין הוועד המקומי לאגש"ח חתום על ידי  הפעלת הדואר

  –"ההסכם" (; מסקירת ההסכם עולה כי  –הצדדים ) להלן 

הקיבוץ מפעיל את הדואר בקיבוץ מרחביה והוועד מעוניין להשתתף בהוצאות  (1

 בקיבוץ ;הפעלת הדואר 

והיא תוארך באופן  1.1.2018שנים החל מיום  2-תקופת ההסכם היא ל (2

 אוטומטי לתקופה של שנה אחת בכל פעם ;

כולל המע"מ ( לחודש תמורת קבלת ₪ )  2,000הוועד ישלם לקיבוץ סך של  (3

שירותי הדואר ו/או עבור השתתפות בהפעלת הדואר; מסקירת  כרטיס הנהלת 

 2018י הוועד עולה כי סכום ההוצאה בשנת החשבונות של אגש"ח בספר

 כמוסכם. 
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ההסכם חתום על ידי יו"ר הועד ומזכיר האיגוד המכהנים במועד החתימה  (4

בצירוף חותמת של הוועד המקומי ; לבקשת הביקורת לא התקבל מסמך 

זכויות החתימה המאושר של הוועד לתקופה הנבדקת ולכן לא לאמת את 

 אישור ההתקשרות כמתחייב .   

אושר הגדלת  26.03.18בעניין אישור ההסכם יצוין כי בישיבת הוועד מיום  (5

בכפוף לקבלת הסכם ₪  2,000-השתתפות הוועד המקומי בהוצאות הדואר ל

דווח לחברי הוועד כי נחתם הסכם עם  5.9.18מהאגש"ח ; בישיבה מיום 

אגש"ח להשתתפות בהפעלת הדואר, בפרוטוקול לא מתועד דיווח על תנאי 

 כם ואישור ההסכם על ידי חברי הוועד המקומי .ההס

הביקורת מעירה כי לא נמצא תיעוד לבדיקת סבירות סכום ההתקשרות על  (6

 ידי אגש"ח וכיצד נקבע סכום ההשתתפות של הועד בהוצאות הדואר.      

מומלץ כי בפרוטוקול יתועדו תנאי החוזים וההתקשרויות המדווחים לוועד 

 ידי הוועד המקומי טרם החתימה על ההסכם.והתקשרויות תאושרנה על 

מומלץ לבחון כיצד נקבע סכום ההשתתפות של הוועד בהוצאות הדואר ביישוב 

 ולבחון כדאיותו הכלכלית . 

 : נבחן בעבר והוחלט השתתפות חלקית בלבדתגובת הוועד

   הסכם שימוש במשרד הוועד .ה

התקבל "הסכם למתן רשות שימוש" ארעי במשרד לצורך מזכירות של הוועד 

  –המקומי , מסקירת ההסכם עולה כי 

 לא מתועד מועד חתימת ההסכם ; (1

ההסכם חתום על ידי יו"ר הועד ומזכיר האיגוד המכהנים במועד החתימה  (2

בצירוף חותמת של הוועד המקומי ; לבקשת הביקורת לא התקבל מסמך 

זכויות החתימה המאושר של הוועד לתקופה הנבדקת ולכן לא לאמת את 

 אישור ההתקשרות כנדרש. 

 ; 1.1.2018-שנים החל מ 9-תקופת השימוש הינה ל (3

הוצאות חשמל,  –כולל מע"מ ( והיא כוללת ₪ )  1,170שימוש הינה תמורת ה (4

מסקירת  כרטיס מים, אחזקת המבנה, ציוד משרדי, כיבודים וחומרי ניקוי; 

הנהלת החשבונות של אגש"ח בספרי הוועד עולה כי סכום ההוצאה שחויב 

 ואינו כמוסכם ; ₪  1,314.8 -ל₪  1,170נע בין  2018הועד בשנת 

מומלץ לבדוק כי הוצאות המשרד מחויבות כמוסכם , במקרה בו הוועד 

מחויב עבור הוצאות נוספות מומלץ כי בכרטיס הנהלת החשבונות יפורטו 

 הסכומים בהתאם למהות ההוצאה . 

 : יטופלתגובת הוועד

הועד יהיה אחראי כלפי הקיבוץ וכלפי כל צד שלישי לכל נזק מכל מין וסוג  (5

בעניין שר תהיה , שיגרם לכל אדם ו/או לכל רכוש;  שהוא תהיה סיבתו א
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אחריות כלפי צד ג' הביקורת מעירה כי לא התקבלו אסמכתאות המעידות 

על קיומו של ביטוח כלפי צד ג' ועבור רכוש , לא נמצא תיעוד כזה במועד 

הביקור במשרדי הוועד ומבירור שנערך מול יו"ר הועד ועוזרת היו"ר עולה 

ביטוח המבוצע באמצעות אגש"ח אך הם אינם מצויים  כי ידוע להם שיש

 בפרטי הביטוחים ;

נדרש כי הוועד יבדוק את כל הביטוחים הקיימים ויאמת כי הם מתאימים 

לסיכונים להם חשוף הוועד בהתאם לסקר סיכונים , ככל שנערך סקר כזה, 

 לצורך הקטנת החשיפה  של הוועד לתביעות ונזקים . 

 כולל נושאי משרה : קיימיםתגובת הוועד

מזכיר הוועד מדווח לחברי הוועד כי   26.3.18נמצא כי בישיבה מיום   (6

לחודש ₪  1000-"עברנו לחדר חדש והגענו להסדר השתתפות עם האגש"ח 

) לא כולל מע"מ ( עבור החדר ושירותי משרד" ; לא נמצא תיעוד אישור 

 . ההתקשרות של ההסכם על ידי הוועד המקומי כנדרש 

אישור התקשרויות בוועד המקומי טרם החתימה על ההסכמים נדרש 

 ותיעוד ההחלטה בפרוטוקול  . 

 :  קיים תיעודתגובת הוועד

 

 הסכם שירותי הנהלת חשבונות   .ו

התקבל הסכם "למתן שירותי הנהלת חשבונות  שנחתם בקיבוץ מרחביה ביום 

  -" , מסקירת ההסכם עולה  2016שנת  12לחודש  12

, הצדדים רשאים  31.05.2021חודשים עד ליום  60-לתקופת ההסכם  (1

 להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה מבלי לנמק את הסיבה;

ההסכם חתום על ידי יו"ר הועד ומזכיר האיגוד המכהנים במועד החתימה  (2

בצירוף חותמת של הוועד המקומי ; לבקשת הביקורת לא התקבל מסמך 

ה הנבדקת ולכן לא ניתן לאמת זכויות החתימה המאושר של הוועד לתקופ

 את אישור ההתקשרות כנדרש.    

בהסכם מפורטים החובות והזכויות של הצדדים כנדרש: השירותים  (3

שיסופקו, כוח האדם שיוקצה , העלות הכספית , הפסקת ההתקשרות , העדר 

 תחולת יחסי עובד ומעביד וגיבוי הנתונים. 

נתית של רואה חשבון , כי שירותי הנהלת החשבונות לא כוללים ביקורת ש (4

קליטת חשבוניות , הפקת הוראות תשלום,  –אם את השירותים הבאים  

התאמות בנק , שירותי עיבוד שכר, עריכת דוחות רבעוניים, הכנת תקציב , 

שנתיים פנימיים, הצגתם בפני ההנהלה והכנת חומר עבור  דוחות עריכת

 מאזנים לרואה החשבון .
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כולל מע"מ ₪  4,500בונות ישולם סך חודשי של תמורת שירותי הנהלת החש (5

 2018; מסקירת  כרטיס הנהלת החשבונות של אגש"ח בספרי הוועד בשנת 

 ₪ .  4,505-עולה כי סכום ההוצאה הינה כ

לא נמצא תיעוד המבסס בחינת ההתקשרות עם הצעות אחרות עבור שירותי  (6

וואה עם וועד הנהלת החשבונות כנדרש בסדרי מנהל תקין ; יצוין כי  מהש

מקומי אחר בתחום מועצת עמק יזרעאל בה בוצעה ביקורת עולה כי סכום 

 ובנוסף מותקנת במשרדי הועד מערכת ₪  2,925ההוצאה החודשית הינו 

)תוכנה לצד מערכת הנהלת החשבונות( המאפשרת למזכיר   ""תיק בקליק

 הועד  לצפות בספרי הנהלת החשבונות של הועד ולהפיק דוחות כספיים;  

מומלץ לבחון את סבירות ההתקשרות לשירותי הנהלת החשבונות עם 

ספקים נוספים ואימות כדאיות הכלכלית המיטבית עבור הוועד ; נדרש 

 לתעד את ממצאי הבדיקה לצורכי בקרה נאותה . 

 :  בבדיקהתגובת הוועד

 

 

 יחסי הגומלין עם האגודה הקהילתית   .5.ד

 

 זהות פרסונלית וקירבה משפחתית בין חברי הוועדים  .5.1.ד

.  .א  נמסר כי אין התקשרות חוזית בין הועד לבין האגודה 

במהלך ביקורינו במשרדי הוועד נמצאו פרוטוקולים של ישיבות "צוות ניהולי  .ב

 ועד מקומי ואגודה קהילתית " מהם עולה : 

המקומי  בעלי תפקידים : עוזי אשת "מזכיר הועד 3בישיבות השתתפו  (1

ומנהל האוגדה הקהילתית " , משה להב יו"ר הועד המקומי וניר אילת 

 "יו"ר האגודה הקהילתית" ;

הצוות הניהולי לעיל קבל החלטות הנוגעות לניהול ענייני הוועד מבלי  (2

  -לאשרן גם בוועד המקומי , להלן  דוגמאות  

  שריד הוחלט "להתקשר עם איריס בן ישי מקיבוץ  14.6.18בישיבה מיום

 להכנת סקר נגישות " ;

  מאשרים השתתפות שיפרה בסמינר בהשתתפות  8.5.18בישיבה מיום"

 ₪ ;  890הועד בעלות 

  מאושר",  –"רכישת מיניבר לעמדת המזכירה  8.5.18בישיבה מיום

מחליטים לקדם  –מאושר", "מגרש פאנטק  –הנגשה  –"כניסה לספרייה 

לא מאושר"  –ד לבונוס לחניפז בהתאם להצעת המועצה " , " פניית דיווי

; 
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  מאושר" .  –רכישת תכנת אופיס למחשב ערבה "– 1.2.18בישיבה מיום 

בהתאם לפרוטוקולים של ישיבות הועד עולה כי הצוות הניהולי מדווח  (3

 לחברי הוועד על פעילותו. 

מפרוטוקול ישיבות "צוות הניהול " עולה כי חבר הוועד המקומי ,ניר  (4

ו"ר האגודה הקהילתית ומזכיר הוועד המקומי משמש אילת  , הינו גם י

 גם כמנהל האגודה הקהילתית . 

יצוין כי בהתאם להוראות החוק תיתכן זהות ועדים פרסונלית עם  (5

האגודה השיתופית החקלאית בלבד וגם אם מתקיים עקרון "זהות ועדים 

" יש להפריד את הפעילות המוניציפאלית של הוועד המקומי מפעילותה 

אגודה החקלאית ; מהפרוטוקולים של הצוות הניהולי עולה כי של ה

קיימת זהות ועדים פרסונאלית בין ועד המקומי לוועד הקהילה ובחלק 

פעל "צוות ניהולי וועד מקומי ואגודה חקלאית" יחד בעניין  2018משנת 

ניהולו  המוניציפאלי של הוועד המקומי לרבות קבלת החלטות בעניין 

 אלית וללא הפרדה  . הפעילות המוניציפ

נדרשת הפרדה בין ניהול הפעילות המוניציפאלית לבין ניהול האגודה 

 הקהילתית  . 

 : קיימת הפרדה מוחלטתתגובת הוועד

 

  יה-יחסי גומלין עם עמותת בית כנסת  מרחב  .6.ד

 

הקמה , אחזקה,   -בהתאם לאתר משרד המשפטים מטרות עמותת בית הכנסת הינן  .6.1.ד

 ניהול בית הכנסת ומתן שיעורי תורה בקיבוץ מרחביה . 

הביקורת למדה על קיומה של עמותת בית הכנסת וההתקשרות בין הוועד לעמותה   .6.2.ד

ועד בה מזכיר הוועד מדווח לחברי הו 29.01.18מפרוטוקולים של ישיבת הועד מיום 

–   

זהו הצעד  –"עמותת בית הכנסת ביקשה מאיתנו אישור ניהול בית הכנסת 
 האחרון להקמת העמותה ואז נוכל להעביר להם את הניהול השוטף.

 הסכם עם העמותה יהיה לשנה עם חידוש אוטומטי במידה ויעמדו בכל הכללים." 

פרטי ההסכם, התנאים והכללים המוזכרים על ידי המזכיר אינם מתועדים 

בפרוטוקול; מסקירת הפרוטוקולים עולה כי אין תיעוד  אישור הוועד המקומי 

 עבור ההתקשרות עם עמותת בית הכנסת. 

 במועד הביקורת במשרדי הוועד לא נמצא ההסכם עם העמותה . 

נדרש כי הוועד המקומי יאשר את ההתקשרויות עם עמותות ואגודות 

הפועלות בקיבוץ לאחר בחינת תנאי ההסכם והסיכונים כך שההתקשרות 

 תהא מטיבה ולרווחת תושבי הקיבוץ . 
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 : יש הסכם, יאושר בפרוטוקולתגובת הוועד

 

 זהות פרסונלית וקירבה משפחתית בין חברי הוועדים .6.3.ד

עולה כי אין זהות  24.02.20בהתאם למידע באתר משרד המשפטים ליום 

פרסונאלית בין חברי הוועד המקומי לחברי וועד העמותה  , להלן חברי הוועד 

  -המכהנים בעמותה 

אריאל מרסלו ספירו ,  חבר ועד 
דוד עשור חבר ועד ,  

דורון ואקנין , חבר ועד   
יאיר מורן ,  חבר ועד 

שלמה פרץ חבר ועד ,  
 

נמצא כי עובדת הניקיון המועסקת על ידי הועד המקומי מנקה את בית הכנסת ,  .6.4.ד

 לא ברור האם עמותה בית הכנסת משלמת לוועד המקומי תמורת שירות הניקיון . 

 

 ישיבות הועד  .7.ד

 

 הוראות צו המועצות האזוריות קובעות : –המסד הנורמטיבי  .7.1.ד

)א( למעט הסיפה 49, 48עד  45)ג( בצו המועצות קובע כי סעיפים  132סעיף  .א

)א( 77, 76, 61עד  59, 56עד  50המתחילה במילים "באישור ועדת ההנהלה", 

יחולו בשינויים המחויבים לפי  240עד  232ב, 89עד  88, 85, 82עד  78(, 1)ב()-ו

ה" כתוב "הוועד הענין על הוועד המקומי , ויראו כאילו במקום "המועצ

 המקומי" ובמקום "השר" כתוב "המועצה";

חבר וועד שנעדר מישיבות הועד שלושה חודשים רצופים או שנעדר -ד  37סעיף  .ב

 -אם היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות  -משלוש ישיבות רצופות 

 יחדל להיות חבר ועד, ובלבד שראש הועד או ראש המועצה  שלח לו הודעה; 

הוועד יקבע ישיבותיו ובלבד שיקיים לפחות ישיבה -)א( צו המועצות  48סעיף  .ג

 רגילה אחת בכל ששה שבועות ;

סדר היום שלא נקבע מראש על ידי הוועד , ייקבע ע"י יו"ר הועד -)א(  49סעיף  .ד

 באישור ועדת ההנהלה ;

שעות לפני כל ישיבת וועד , חתומה  24תימסר הזמנה לפחות -)א(  50סעיף  .ה

 הועד או יו"ר הועדה ומפרטת את סדר יומה של הישיבה; בידי מזכיר

הודעה בדבר זמנה , מקומה וסדר יומה של כל ישיבת ועד יש -)ב( 50סעיף  .ו

 להדביק על הדלת החיצונית של משרד הוועד או סמוך לה;

ישיבות הוועד יהיו פומביות אלא אם הוחלט בישיבה שתהא , כולה - 52סעיף .ז

 או חלקה , בדלתיים סגורות;



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2020דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 2018התנהלות הועד המקומי בקיבוץ מרחביה בשנת  -חלק ג 

258 
 

 רוב חברי הוועד או הוועדה הם מנין חוקי בישיבותיהן; -)א(53סעיף  .ח

 החלטות מתקבלות ברוב קולות של חברי הוועד או חברי הועדה ;-)ג(53סעיף  .ט

הצבעה בוועד או בוועדה היא בהרמת ידיים אך ע"פ דרישת שליש  -)ה(53סעיף  .י

 מחברי הוועד תהיה ההצבעה חשאית;

או של הוועדה יש להקליט את מהלך הישיבה  בכל ישיבה של הוועד -54סעיף  .יא

ולרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי הנוכחים, את מהלך הדיונים, את 

ההצעות ואת תוצאות ההצבעה. הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה 

הבאה על ידי יו"ר הישיבה. הפרוטוקול יישלח לחברי הועד או הועדה לפחות 

ה. היה ערעור על פרט מהפרוטוקול ,יועמד לדיון ימים לפני הישיבה הבא 7

 בראשית הישיבה. 

נציג האזור שבו מצוי היישוב במועצה אזורית יוזמן לישיבות  -)ג( 104סעיף  .יב

 הועד המקומי של אותו יישוב.

, 2018במסגרת הביקורת נסקרו הפרוטוקולים של ישיבות הועד שהתקיימו בשנת  .7.2.ד

 נספח א'(.  -ממצאי הסקירה מצורפים לדוח בנספח א' ) להלן

הביקורת מציינת כי בביקור במשרדי הוועד לא נמצאו פרוטוקולים של ישיבות  .7.3.ד

יבות ; עוזרת יו"ר הוועד מסרה כי ישנם פרוטוקולים ליש 2019הוועד עבור שנת 

הועד , לא תמיד מודפסים ומאושרים בכתב על ידי יו"ר הוועד בשל עומס העבודה 

 אליו נקלעו . 

בצירוף כל  2019נדרש להדפיס את הפרוטוקולים של ישיבות הועד בשנת 

המסמכים הנלווים הנדונים בישיבות , כן נדרש כי יו"ר הועד יחתום על 

 הפרוטוקול ולתייקם .  

  : יטופלתגובת הוועד

ישיבות , רוב הישיבות עד למועד הבחירות לא  9התקיימו  2018נמצא כי בשנת  .7.4.ד

לפחות ישיבה אחת כל שישה  -התקיימו בתדירות המתחייבת בהוראות החוק 

שבועות כמפורט בנספח א' לדוח  12-ו 8, 7שבועות ובפועל התקיימו ישיבות לאחר 

 . 

שבועות כמתחייב בהוראות נדרש לקיים לפחות ישיבת וועד אחת לפחות כל שישה 

 החוק. 

 :  מתקייםתגובת הוועד

פרוטוקולים ( שאינם כוללים חתימה של  יו"ר  9פרוטוקולים ) מתוך   6נמצאו  .7.5.ד

 הועד כמתחייב בהוראות החוק;

 מומלץ להקפיד על חתימת הפרוטוקולים כמתחייב בהוראות החוק. 

 : יטופלתגובת הוועד
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 נמצא כי ישיבות הועד מוקלטות כנדרש בהוראות החוק ;  .7.6.ד

מבדיקתנו עולה  כנדרש; לא נמצא מעקב בכתב אחר נוכחות חברי הועד בישיבות .7.7.ד

 כי היעדרויות חברי הועד לא חרגו מהנדרש בהוראות החוק. 

מומלץ לבצע מעקב בכתב אחר נוכחות חברי הועד כך שתהא בקרה על היעדרויות 

 שך כהונתם של  חבר ועד. חורגות שפוסלות המ

 : הנושא יבחןתגובת הוועד

 

בהתאם לסדרי העבודה נהוג לשלוח לחברי הוועד בדוא"ל הודעות על ישיבות הועד,  .7.8.ד

סדר היום וטיוטת פרוטוקול הישיבה; לבקשת הביקורת לא התקבלו הודעות 

 הדואר האלקטרוני במדגם לאימות הביצוע הנדרש : 

מועד 

 הישיבה 

מועד זימון 

 הישיבה 

מועד משלוח פרוטוקול 

 הישיבה 

זימון לנציג הישוב 

 במליאה 

25.11.18   לא

 התקבל

 לא התקבל  לא התקבל 

12.12.18   לא

 התקבל 

 לא התקבל  לא התקבל 

17.12.18   לא

 התקבל

 לא התקבל  לא התקבל 

 

   שקיפות ופומביות החלטות הועד  .7.9.ד

נמצא כי פרוטוקולים של ישיבות הוועד לא מפורסמות באתר הרשמי של  .א

פרסם מזכיר היישוב  2016הקיבוץ ; מסקירת האתר נמצא כי עד לחודש יולי 

עדכונים בנושאים המטופלים על ידי הוועד ) "משולחן מזכיר הוועד המקומי 

 ומנהל האגודה הקהילתית " ( . 

מומלץ לפרסם את הפרוטוקולים של ישיבות הועד , תוך שמירה , במידת הצורך 

 על צנעת הפרט,  להגברת השקיפות . 

: הוועד יבדוק דרכי התקשרות נכונים ורלוונטיים לציבור )בחינת תגובת הוועד

 אתר חדש(, הנושא יטופל

 נמצא כי הודעות על ישיבות הועד נתלות על הדלת במשרדי הוועד . .ב

 17.12.2018היו פומביות , למעט ישיבה מיום  2018ישיבות הוועד בשנת  נמצא .ג

כי איסור בה התקיים דיון בדלתיים סגורות בנושא התקציב; יו"ר הועד הסביר 

 על פומביות חל במידה ומדובר על צנעת הפרט ו/או נושא העסקה . 
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נמצא כי נהוג לאשר  2018בסקירת הפרוטוקולים של שנת  -אישור הפרוטוקול .7.10.ד

 בישיבת הוועד את הפרוטוקול הישיבה הקודמת כנדרש  .  

לא צורפו הדוחות,  2018לפרוטוקולים שהועברו לביקורת עבור ישיבות הועד בשנת  .7.11.ד

התקציב  –האישורים והאסמכתאות המוצגים במסגרת הישיבה ובין היתר 

לו מהמועצה והצעות מחיר; עוד יצוין כי במועד המאושר, אישורים שהתקב

( מתויקים בקלסר "ועד  9פרוטוקולים ) מתןך   3הביקורת במשרדי הוועד נמצאו 

 " ולא נמצאו החומרים הנלווים לפרוטוקולים .  2018/2019

מומלץ לצרף לפרוטוקולים המתויקים את כל המסמכים והדוחות  

   המוצגים  בישיבה.

 יטופל: תגובת הוועד

 

 לא נמצא תיעוד לביצוע מעקב ובקרה על ביצוע החלטות הוועד המקומי . .7.12.ד

מומלץ לרכז את החלטות המתקבלות בוועד תוך ציון לוח הזמנים וממלא התפקיד 

האחראי לביצועה ; מומלץ כי בכל ישיבת וועד יבוצע מעקב ביצוע החלטות הוועד 

 יסקרו ההחלטות שהתקבלו וידווח על סטטוס ביצועה .  -

 : יטופלתגובת הוועד

 

 נציג הישוב במליאת המועצה  .7.13.ד

לא  31.10.2018ישיבות הועד נמצא כי עד ליום  בהתאם לפרוטוקולים של .א

 השתתף נציג הישוב במליאה באף ישיבה.

, מר יורם רז , השתתף בכל  2018נמצא כי נציג הישוב במליאה הנבחר בשנת  .ב

 .2018ישיבות הועד  ממועד מינוי בשנת 

לבקשת הביקורת לא התקבלו הזימונים שנשלחו לנציגי היישוב במליאה  .ג

 .לישיבות הוועד 

מומלץ כי נציג הוועד במליאת המועצה ישתתף בישיבות הוועד , ככל הניתן, 

 והוועד יקפיד לקיים עמו קשר שוטף . 

 :  מתבצעתגובת הוועד

 

 אישור צו הארנונה  .8.ד

 

בפועל,   המועצה האזורית הסמיכה את הועד המקומי להטיל ארנונה ולגבותה;  .8.1.ד

 הגבייה מתבצעת על ידי המועצה האזורית  .
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"   –( לפקודת העיריות החל גם על המועצה והוועד המקומי קובע  א) 276 סעיף .8.2.ד

ביולי שלפני שנת  1החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 

 הכספים שלגביה מוטלת הארנונה".

לבקשת הביקורת לא התקבל פרוטוקול ישיבת הוועד בה אושרה החלטת הועד  .8.3.ד

פירוט השיעורים, -לרבות צו המיסים הכולל  2018בדבר הטלת ארנונה לשנת 

 הסכומים בהתאם לסוגי הנכסים. 

"אישרר"  12.12.18נמצא כי בהתאם לפרוטוקול ישיבת הועד שהתקיימה ביום  .8.4.ד

  -2019נת הועד את צו הארנונה של המועצה לש

  – 2019אשרור צו הארנונה של המועצה לשנת . 2"

 ולא ניתן לבקש חריגה 0.32%הינו  2019שיעור עדכון החובה לצו הארנונה לשנת 

  0 -נמנעים   0 -מתנגדים    7 -אושר

 מאושר "  2017צו הארנונה לשנת 

  שהועברו לביקורת לא נמצא  2018יצוין כי מסקירת הפרוטוקולים לשנת

 ;  2019תיעוד נוסף לאישור צו הארנונה לשנת 

  בפרוטוקול לא מצוינת הארנונה המאושרת בהתאם לסוגי הנכסים בתחום

היישוב ,אופן החישוב והסכומים ) מבנה מגורים/משרדים.. סכום מאושר 

 למ"ר (;   

  בחירות , בהתאם להוראת החוק ניתן לדחות קבלת  התקיימו 2018בשנת

חודשים לאחר הבחירות ; בפועל אישור  3-ההחלטה למועד של לא יותר מ

 חודשים ובניגוד להוראות החוק !   5 -צו הארנונה בוועד בוצע רק לאחר כ

נדרש כי הוועד המקומי יאשר את הטלת הארנונה במועד כמתחייב 

ר ההחלטה בפרוטוקול לרבות פירוט אישו בהוראות החוק , יתעד את

הסכומים , השיעורים ואופן החישוב בהתאם לסוגי הנכסים ויתייק את 

 הפרוטוקול המאושר כך שתתאפשר בקרה נאותה על קבלת ההחלטות .

 

 זכויות החתימה  .9.ד

 

 –ד. 132צו המועצות האזוריות קובע  בסעיף  -מסד נורמטיבי .9.1.ד

יהיו חתומים בידי ראש כל המחאה או פקודת תשלום לחובת הוועד המקומי  .א

או עובד ועד שהתמנה על ידי  ביד חבר ועד –הוועד וגזבר הוועד, ובהעדר הגזבר 

 הוועד למלא את מקומו של הגזבר.

, הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין כדי לקבל חוזה, כתב התחייבות .ב

אחר שיש בהם התחייבות כספית מטעם הוועד  תוקף של פסק דין או מסמך

חתמו עליהם בשם הוועד, בצד חותמת המקומי, לא יחייבו את הוועד אלא אם כן 
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או עובד ועד שהתמנה על  חבר ועד –הוועד, ראש הוועד והגזבר, ובהעדר הגזבר 

 ידי הוועד למלא את מקומו של הגזבר.

פית מטעם הוועד המקומי, מסמך כאמור בסעיף קטן )ב( שאין בו התחייבות כס .ג

חתמו עליו בשם הוועד, בצד חותמת הוועד, לא יחייב את הוועד אלא אם כן 

 שהורשה לכך על ידי הוועד. ראש הוועד וחבר ועד או עובד של הוועד

לבקשת הביקורת לא התקבל מסמך זכויות החתימה שהיה בתוקף עד למועד   .9.2.ד

) יו"ר הועד דאז(, עוזי עשת   משה להב-הבחירות , נמסר כי מורשי החתימה היו 

    .  מזכיר הועד בצירוף חותמת הועד  

 13.11.18מיום  1בהתאם לפרוטוקול ישיבת וועד מקומי מרחביה קיבוץ מספר  .9.3.ד

עולה כי חברי הוועד שנבחרו כמורשי החתימה מטעם הוועד המקומי הינם:  שי 

) יו"ר הועד המקומי ( יהב  )יו"ר ( ודליה סילברמן  ) גזבר(  " חתימתם של שי יהב  

, יחייבו את הועד  ודליה סילברמן  ) גזבר הועד המקומי ( בצירוף חותמת הועד המקומי 

 .  המקומי לכל דבר ועניין " 

במהלך הביקורת נבדק יישום זכויות החתימה בהתקשרויות עם עובדים ונמצא כי  .9.4.ד

 הלן . ל 16לא מקפידים על יישומו כמפורט בסעיף  ד.

 התקציב  .10.ד

 

 בצו המועצות האזוריות קובע :  134סעיף  -המסד הנורמטיבי .10.1.ד

לשם מילוי תפקידו לפי צו זה יכין וועד מקומי תקציב של הכנסה והוצאה   .א

 לשנת הכספים ויגישו למועצה לאישור.

באוקטובר בכל שנה לשנת  1התקציב יוגש למועצה לאישור לא יאוחר מיום  .ב

 הכספים הבאה.

 31תמסור בכתב לועד את החלטותיה בדבר התקציב עד ליום המועצה  .ג

 בדצמבר.

לבקשת הביקורת לא התקבל פרוטוקול ישיבת הועד המקומי בו אושר התקציב  .10.2.ד

 .  2018עבור שנת 

 -עולה כי   17.12.18מסקירת פרוטוקול ישיבת הוועד מיום  .10.3.ד

 " ולאחר המועד הקבוע"בכפוף להסתייגויות 2019אושר תקציב עבור שנת  .א

 בהוראות החוק;

סכום התקציב ו/או  –לא מתועד בפרוטוקול פרטי התקציב שאושר ובין היתר  .ב

הפניה לנספח נלווה המפרט את התקציב שאושר בישיבה ; עוד יצוין כי לא 

 ;  צורף לפרוטוקול התקציב שאושר בישיבה

באוקטובר  1נדרש לאשר את התקציב ולהגישו לאישור המועצה עד ליום 

 בהוראות החוק .כקבוע 
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מומלץ לתעד בפרוטוקול את סכום התקציב שאושר , לצרף את התקציב 

המאושר כנספח לפרוטוקול  ולציין בפרוטוקול כי אושר התקציב 

 המצורף בנספח .  

 

 אישור המועצה  .10.4.ד

לא נמצאה במשרדי הועד החלטת המועצה בכתב בדבר אישור התקציב לשנים   .א

2018/2019  ; 

תקציב הועד לשנת מבדיקת הביקורת באתר האינטרנט של המועצה עולה כי  .ב

בסך כולל של  31.12.2017מיום  41אושר בישיבת מליאת המועצה מס'  2018

1,902,130   ;₪ 

במסמך התקציב  מבדיקת הביקורת באתר האינטרנט של המועצה עולה כי  .ג

אשר ₪  1,997,000בסך של  2018מדווח גם תקציב שנת  2019המאושר לשנת 

₪ ;   1,902,130אינו מתאים לתקציב המאושר על ידי מליאת המועצה בסך 

 !  2018יצוין כי לא נמצא תיעוד כלשהו המאמת כי אושר שינוי התקציב לשנת 

תקציב הוועד המקומי מדווח  2018בהתאם לדוחות הכספיים של הועד לשנת  .ד

וגם הוא אינו מתאים לתקציב הועד המאושר על ₪ אלפי  1,941בסך כולל של 

 ₪ .   1,902,130בסך של  31.12.17ידי מליאת המועצה מיום 

מומלץ לתייק  את כל מסמכי הממשל התאגידי בקובץ ממוחשב לרבות 

 החלטות של מנהלת הבחירות ,האצלת הסמכויות לוועד, אישור המועצה

לתקציב ולדוחות הכספיים, אישור זכויות החתימה של הועד וכל אישור 

 ממועצה ו/או היועץ המשפטי שלה .  

 : בוצעתגובת הוועד

נדרש להקפיד לדווח למועצה על נתוני התקציב של השנה הקודמת כפי 

 שאושר על ידי המועצה . 

 

 מעקב ביצוע תקציבי  .10.5.ד

תדירות , דוחות , בחינת  –אין נוהל המגדיר את ניהול המעקב התקציבי  .א

 הרשאה תקציבית טרם אישור ביצוע התקשרות לרכישת טובין ושירותים . 

בהתאם לסדרי העבודה מנהל הכספים אחראי על הפקת דוחות רבעוניים לרבות  .ב

מעקב  דוח ביצוע התקציב ; מנהל הכספים הדגיש כי הוא אינו אחראי על ביצוע

 התקציב וזה באחריות הוועד המקומי ! 

כדי  2018סקרנו את הפרוטוקולים של ישיבות הוועד והצוות הניהולי בשנת  .ג

ומצאנו כי אין תיעוד   2018לבדוק האם דווח לוועד ביצוע מעקב התקציב בשנת 

מעקב שיטתי וסדור על ביצוע התקציב , ככל שבוצע ודיווח על "גירעון " בישיבת 

  – 17.12.18-תועד לראשונה רק בהוועד מ
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 אין דיווח על מעקב ביצוע תקציבי חודשי ;  (1

לרבות  2018של שנת  2 -ו 1לא נערך דיון בנושא דוחות כספיים רבעוניים  (2

מעקב ביצוע התקציב בתקופות אלו ; יצוין כי  בהתאם להסכם עם האגש"ח 

בעניין שירותי הנהלת החשבונות,  אגש"ח התחייב לספק דוחות כספיים 

וד יום אחרי סוף כל רבעון , בפועל לא נמצא תיע 45-רבעוניים לא יאוחר מ

 להצגת דוחות כספיים רבעון ראשון ושני ; 

שי כהן   -י נערך דיון לראשונה בנושא דיווח כספ 14.05.2018בישיבה ביום  (3

לפרוטוקול לא צורפו ;  2017, מנהל הכספים , הציג את הדוח הכספי לשנת 

הדוחות הכספיים שהוצגו , לא מתועד בפרוטוקול דיון בנושא ביצוע התקציב 

מוצג לאחר  2017רים לחריגות ; יצוין כי הדוח הכספי לשנת , חריגות והסב

 יום כמוסכם .  45חודשים ולא עד  5-כ

לשנת  3הציג מנהל הכספים את הדוח הכספי לרבעון  12.12.18בישיבה ביום  (4

-הועד המקומי נמצא בגירעון של כ 30.9.2018...נכון ליום  -" מאזן  2018

חינת הגירעון הועד הגיע לקצה גבול מניתוח הדברים נראה שמב₪ ,  278,000

היכולת . הגרעון מומן על ידי הגדלת ההתחייבות לספקים , שקים דחויים" 

יצוין כי לפרוטוקול לא צורפו הדוחות הכספיים שנדונו ולא ברור האם  ;

צורף דוח מעקב ביצוע התקציב , כמו כן בפרוטוקול אין תיעוד עבור תוצאות 

  לרבות סכומים , חריגות והסברים לחריגות . ביצוע התקציב ביחס לתכנון

 .  מומלץ כי מזכירת הוועד המיועדת תבצע מעקב ביצוע תקציבי חודשי 

 : יבוצעתגובת הוועד

מומלץ כי יוצג לוועד המקומי דוח מעקב ביצוע תקציבי רבעוני ויתקיים 

דיון בנושא ביצוע התקציב לרבות בחינת חריגות ובחינת חלופות לצמצום 

 החריגות .  

 : יבוצעתגובת הוועד

נדרש לצרף לפרוטוקול את כל הדוחות הכספיים הנדונים ומוצגים 

 : יבוצעתגובת הוועד -בישיבות הוועד. 

 

 

 

  2018שנת  –ביצוע התקציב  .10.6.ד

, שנערכו על ידי רואה 2018בהתאם לדוחות  הכספיים המבוקרים של הועד  לשנת 

ביולי    1החשבון פרקש הרשקו ושות , מאושרים על ידי יו"ר ועוזרת הוועד מיום 

 42-בסכום של כ 2018, עולה כי פעילות הוועד חרגה בביצוע התקציבי לשנת 2019

 תוכנן כמפורט להלן  : מהתקציב המ₪ אלפי 
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התקציב    

 ₪ ()אלפי 

הביצוע     

 ₪( )אלפי 

הסטייה מהתקציב      

 ₪ ( )אלפי

 הכנסות 

הכנסה תוקצבה ולא  ( 129) 821 950 מיסי וועד מקומי 
 בוצעה  

 עודף  134 1,115  981 השתתפות המועצה
הכנסות עצמיות 

 ואחרות 

הכנסה תוקצבה ולא  41  51  10
 בוצעה  

 עודף   47 1,988 1,941 סה"כ ההכנסות 

      ההוצאות 

 חריגה  (  341)  1,235  894 שירותים מקומיים 

  198 275 473 שירותים ממלכתיים 
השתתפות בתב"ר 

 מועצה 

 חריגה  (5) 88  83
  110 - 110 מפעלים 

הוצאות הנהלה 

 וכלליות

 חריגה  (51) 407 356
   -  25  25 הוצאות מימון 

 חריגה  (  89) 2,030 1,941 סה"כ ההוצאות 
 חריגה  (42)  42  גירעון בתקציב הרגיל 

 

  –מהנתונים לעיל עולה כי 

 1,941הינו  2018תקציב ההכנסות וההוצאות המדווח בדוחות הכספיים לשנת  .א

ואינו מתאים לתקציב המאושר על ידי מליאת המועצה האזורית בסך ₪ אלפי 

 ₪ ; 1,902,130של 

ביצוע הכנסות ממיסי הועד קטן מההכנסות המתוכננות בתקציב בסכום של  .ב

 ; 14% -ושיעור של כ₪ אלפי  129

קיימת חריגה בביצוע הוצאות השירותים המקומיים מההוצאות המתוכננות  .ג

 ;38%ובשיעור של ₪ אלפי  341בתקציב בסך של 

בתקציב קיימת חריגה בביצוע הוצאות הנהלה וכלליות מההוצאות המתוכננות  .ד

 . 14%-ובשיעור של כ₪ אלפי  51בסכום של 

עולה כי אין תיעוד לאישור שינויים  2018מסקירת הפרוטוקולים של הועד בשנת  .10.7.ד

במסגרת התקציבית , כמו כן נמצא כי לא מתועד בדיקת הרשאה תקציבית טרם 

 אישור הוצאות כמתחייב בהוראות החוק  .  

נדרש לבדוק קיומה של הרשאה תקציבית טרם אישור התקשרויות לרכישת טובין 

ו/או שירותים . מומלץ לבדוק אפשרות הרשאת צפייה בנתוני הנהלת החשבונות ) 

ללא הרשאה לביצוע פעולות ( למזכירת הוועד המיועדת לצורך ביצוע מעקב 

תקשרויות תקציבי שוטף ובחינת קיומה של הרשאה תקציבית טרם אישור הה

 : הנושא יטופלתגובת הוועד –בוועד המקומי. 

הוועד מחויב לקיים את פעילותו " –   6.3יצוין בי בהתאם להוראות המועצה , סעיף  .10.8.ד

)כולל בין סעיפי  כל חריגה מתקציב הוועדבהתאם לתקציב שאישרה לו המועצה, 

לבקש  הוועד רשאי עשויה להביא לחיוב אישי של חברי הוועד.( המשנה השונים

 " .מהמועצה עדכון לתקציב הוועד במהלך שנת הכספים
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מומלץ לקיים את פעילות הוועד בהתאם לתקציב שאישרה לו המועצה ולבקש 

 מהמועצה עדכון לתקציב עבור החריגות כנדרש . 

 

 תקציב בלתי רגיל  .11.ד

 

       -כלהלן עולה כי מדווח אישור תב"ר 6.8.18בהתאם לפרוטוקול ישיבת הוועד מיום  .11.1.ד

אישור המועצה לתב"ר השלמת גן שעשועים ופרויקט השלמת התאורה במדרכה " 

אושרו על ידי המועצה להעברה ₪  85,000-מרכזית בשכונת הרחבה. סה"כ כ

 לחשבון הוועד " ;

 31.12.108לבקשת הביקורת לא התקבל מאזן הבוחן של הוועד המקומי ליום  .11.2.ד

 לאימות הוצאות והכנסות ; 

עולה כי אין דיווח על פעילות ו/או יתרות של  2018ת הדוח הכספי לשנת מסקיר .11.3.ד

תקציב בלתי רגיל כי אם תקציב רגיל בלבד .  בהתאם לתגובת הוועד לדוח נמסר 

 לתב"ר ודווח בדוחות הכספים.  ₪ אלף  85כי התקבל מהמועצה 

 ועדת חובה  –וועדת ביקורת  .12.ד

 

  -אזוריות קובע בצו המועצות ה 130סעיף  –המסד הנורמטיבי  .12.1.ד

המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד   מקומי,  .א

 מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.

 מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה. .ב

ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק  .ג

חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר את 

וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות 

 קודמות.

בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי  .ד

ר לו להעיר טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד המקומי ותאפש

הערות לטיוטה בתוך שלושים ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הועד 

 המקומי ותערוך את דוח הביקורת הסופי.

בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הוועד  .ה

המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת 

יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו  הסופי; דוח הביקורת

 ימים ממועד הגשתו למועצה. 14יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 

נמצא כי בעקבות התפטרותם של יו"ר וועדת הביקורת וחברי הוועדה,  סיימה  .12.2.ד

וועדת הביקורת את פעילותה ולא הגישה דוח ביקורת כמתחייב בהוראות החוק 

 .  2017עבור שנת 
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בהתאם להחלטת המועצה בישובים בהם לא הוגש דוח ביקורת שנתי נערכה ביקורת  .12.3.ד

;  לבקשת  2017חיצונית על התנהלות הוועד המקומי בקיבוץ מרחביה בשנת 

דוח הביקורת " ( "–) להלן  2018באוגוסט  5הביקורת התקבל דוח הביקורת מיום 

היא מסודרת . יחד  "באופן כללי התנהלות הועד המקומיוממצאי הדוח עולה כי 

עם זאת , קיימים נושאים שאינם מתבצעים בהתאם לצו המועצות המקומיות 

  ואותם נדרש הועד לתקן ..." ;

עולה כי לא התקיים דיון  2018מסקירת הפרוטוקולים של ישיבת הוועד בשנת  .12.4.ד

 לרבות הממצאים המחייבים תיקון וטיפול ;  2017בדוח הביקורת לשנת 

מומלץ כי דוח ועדת הביקורת יוצג בישיבת הוועד המקומי ויתקיים דיון 

ענייני בממצאיו ותיקון הליקויים העולים ממצאיו כמתחייב מסדרי מנהל 

 ציבורי תקין . 

 : יבוצעתגובת הוועד

 

נמצא כי דוח הביקורת ו/או תמצית ממנו לא הופצה לתושבי היישוב באתר של  .12.5.ד

החוק ;  מבדיקתנו עולה כי באתר של הקיבוץ מפורסם הקיבוץ כמתחייב בהוראות 

 . 2016דוח ביקורת עבור שנת 

מומלץ להקפיד לפרסם את תמצית דוח ועדת הביקורת לצורך הגברת 

 השקיפות וכמתחייב  בהוראות החוק .

 :  יבוצעתגובת הוועד

 

 ניהול וועדות  .13.ד

 

  –בצו המועצות האזוריות קובע  130סעיף  –מסד נורמטיבי  .13.1.ד

"ועד מקומי רשאי למנות ועדות קבועות לענינים או למקרים מיוחדים ולהטיל עליהן 

תפקידים כפי שייראה לו. ועדות אלה רשאיות, בשים לב להוראות השר, לקבוע לעצמן את 

 סדרי עבודתן ודיוניהן " . 

 לבקשת הביקורת לא התקבלה רשימת הועדות שמונו על ידי הוועד המקומי. .13.2.ד

ועדת נוער, ועדת חיילים,  -וועדות  5ד הסבירה כי פועלות עוזרת יו"ר הווע .13.3.ד

 תרבות , צח"י וחזות היישוב. 

אין פרוטוקולים המתעדים את ישיבות הועדות ואין תיעוד מועדי הישיבות   .13.4.ד

 .  2018שהתקיימו בשנת 

 לא נמצא נוהל המגדיר את סדרי העבודה והדיונים של הועדות. .13.5.ד

רכזת הקהילה מדווחת על הקמת ועדת  6.8.18נמצא כי בישיבת הועד מיום  .13.6.ד

 נוער, הועד מאשר את מינוי הוועדה "ללא סמכות כספית " כנדרש.  
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 תקציב לוועדות  .13.7.ד

עולה כי אין  2018מסקירת התקציב המאושר על ידי המועצה לשנת  .א

, קיימת הקצאה תקציבית לתחום חינוך, הקצאה תקציבית לוועדות 

 תרבות, ותיקים ,רווחה ותנועות נוער;

עולה כי הוועדות הפועלות הינן  6.8.18מפרוטוקול ישיבת הועד מיום  .ב

וועדה זו כמו כל הוועדות של הוועד "  –וועדות תומכות ללא סמכות כספית 

 המקומי הינה וועדה תומכת , וועדה ללא סמכות כספית " . 

ל הועדות לרבות מומלץ לגבש נוהל המגדיר את סדרי העבודה ש

גיבושה של תכנית עבודה, אבני דרך , ניהול הישיבות ותיעודן 

 בפרוטוקול ,  קבלת החלטות , מעקב החלטות ותדירות דיווח לוועד.  

 יטופל: תגובת הוועד

מומלץ לנהל רשימה מסודרת של כל הוועדות , חברי הוועדות , מועד 

 המינוי והאישור של הקמת הועדה וחברי הועד בוועד המקומי. 

 

 התנהלות כספית  .14.ד

 

  –צו המועצות האזוריות קובע –מסד נורמטיבי  .14.1.ד

בהתאם להוראות החלות על חשבונות חשבונות הועד יתנהלו  –ד 134סעיף  .א

מבוקר בידי רואה חשבון יוגש למועצה מדי שנה לא המועצה; דוח כספי 

יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ 

 ימים מהגשת הדוח למועצה. 14לכל תושבי היישוב בתוך 

גזבר הוועד המקומי אחראי לביטחונה של קופת הוועד; בהעדר  -ג.  132סעיף  .ב

 ה.הגזבר, יהיה ראש הוועד אחראי לביטחונ

 

  ביקורת חשבונות .14.2.ד

בדצמבר  31התקבלו "דוחות כספיים של ועד מקומי קיבוץ מרחביה" ליום  .א

2018 -    

  , על חוות הדעת של רואי החשבון הדוח נערך על ידי רואי חשבון פרקש ושות 

 הדוחות הכספיים אינה חתומה ומאושרת.

 ושות אושר בישיבת מליאת המועצה מיום   נמצא כי מינוי רואי חשבון פרקש

 כנדרש בצו המועצות.  23.03.2014
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  על ידי יו"ר הועד , שי יהב ודליה  1.7.19הדוחות אושרו ונחתמו ביום

 סילברמן. 

  לבקשת הביקורת לא התקבל פרוטוקול ישיבת הועד המקומי בה הוצגו

 ונדונו הדוחות הכספיים המבוקרים על ידי רואה החשבון .   

  14.05.2018הוצגו בישיבת הוועד ביום  2017נמצא כי דוחות כספיים לשנת   

על ידי מנהל הכספים האחראי על הנהלת החשבונות של הוועד ולא על ידי 

 רואה החשבון המבקר . 

מומלץ כי רואה החשבון המבקר יציג בישיבת הוועד את הדוחות הכספיים 

כת הבקרות הפנימיות המבוקרים לרבות חוות דעתו , התרשמותו והער

הקיימות  לצורך קיומה של שקיפות נאותה על הביקורת שבוצעה ושמירה 

 על הפרדת תפקידים נאותה בין הנהלת החשבונות לביקורת על ביצועה .  

לבקשת הביקורת לא התקבלה אסמכתא לאימות מועד העברת הדוח הכספי  .ב

די חברי הוועד , למועצה האזורית עמק יזרעאל ; ממועד אישור הדוחות על י

, עולה כי הדוחות הכספיים אושרו לאחר המועד המתחייב להגשתו  1.7.19

 למועצה בהוראות החוק ;

נדרש להגיש למועצה האזורית את הדוח הכספי במועד המתחייב על פי 

 הוראות החוק. 

 : יתוקןתגובת הוועד

 

בסקירת אתר היישוב לא נמצאה הודעה על פרסום תמצית הדוח הכספי לשנת  .ג

כמתחייב בהוראות החוק ולבקשת הביקורת לא התקבלה אסמכתא  2018

 לאימות הפרסום.  

מומלץ לפרסם את תמצית הדוח הכספי לתושבי היישוב כמתחייב בהוראות 

 החוק. 

 

 חשבון בנק  .14.3.ד

הוועד המקומי מנהל חשבון בנק אחד בבנק הפועלים פועלים בעפולה שמספרו  .א

 ע"ש "וועד מקומי קיבוץ מרחביה".  122691

 ₪ . אלפי  21היתרה בקופה ובבנק הינה  2018בהתאם לדוחות הכספיים לשנת  .ב

המועצה גובה את הארנונה עבור הוועד המקומי, נמסר כי ההכנסות מועברות  .ג

 ן הבנק של הוועד; בתום כל חודש לחשבו

 31.12.2018לבקשת הביקורת לא התקבל מאזן הבוחן של הוועד המקומי ליום 

 .  2018וכרטיס החו"ז של המועצה לשנת 
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 הנהלת החשבונות  .14.4.ד

כאמור שירותי הנהלת החשבונות מסופקים על ידי אגש"ח , באמצעות רואה  .א

 חשבון שי כהן המכהן כמנהל הכספים של הוועד המקומי .

"עיכוב הדוחות הכספיים על  5.9.18נמצא כי יו"ר הוועד מדווח בישיבה מיום  .ב

ושלומו לנו באיחור . ההתנהלות מול ₪  54,000למועצה ומכיוון שכך  קוזזו לנו 

 הנה"ח  אינה תקינה ";

עוזרת יו"ר הוועד העלתה את חוסר שביעות רצונה משירותי הנהלת החשבונות  .ג

 2019בה אושר תקציב  17.12.2018ועד מיום המסופקים; בפרוטוקול ישיבת ה

עולה כי אישור התקציב מותנה בכפוף לביצוע מכרז חדש להנהלת החשבונות ; 

 נמצא כי טרם בוצע מכרז חדש בשל עומס עבודה. 

לרבות דוח ביצוע  2018בשנת  1-2נמצא כי לא הוצגו דוחות כספיים רבעוניים  .ד

 אגש"ח;התקציב בישיבות הוועד המקומי כמוסכם עם 

הוצג בישיבת הוועד המקומי רק  ביום  2018לשנת  3נמצא כי דוח כספי רבעוני   .ה

 כמוסכם עם אגש"ח .  15.11.18 -ולא עד  17.12.2018

מומלץ להפריד את שירותי הנהלת החשבונות מאגש"ח , לפעול לקיומו של 

 .  מכרז ולבחון הצעות חלופיות לשירותי הנהלת החשבונות

 יטופל: תגובת הוועד

 

 הכנסות עצמיות .14.5.ד

נמצא כי הכנסות עצמיות נגבות עבור השכרת מועדון לאירועים פרטיים, שימוש  .א

 בחצר לאירועים ואירועי תרבות ונוער . 

מנהלת החשבונות הסבירה כי קבלה עבור שימוש במועדון מופקת על ידי הגברת  .ב

רעיה כורם, הקבלה בצירוף הכסף מועבר למנהלת החשבונות לרישום והפקדה 

 ; הגברת רעיה כורם מחזיקה בפנקס קבלות של הוועד המקומי . 

 נמצא כי גבייה עבור אירועי תרבות מבוצעת על ידי רכז הקהילה , לא מופקת .ג

קבלה במעמד הגבייה כמתחייב בהוראות מס הכנסה , הקבלה מופקת על ידי 

 מנהלת החשבונות לאחר שרכז הגבייה מעביר לה את הכסף שגבה .   

 בשבוע.   2-3בהתאם לסדרי העבודה הנהוגים הפקדת התקבולים בבנק מבוצעת  .ד

 נמצא כי קופת ההכנסות מוחזקת בכספת כנדרש.    .ה

.      במועד הביקורת לא היו  .ו  כספים בקופת ההכנסות 

הינה  31.12.2018התקבל כרטיס הנהלת חשבונות "קופות מזומן " , יתרה ליום  .ז

אין יתרה בקופה ; מסקירת הכרטיס עולה סך  31.12.2019ליום ₪ ,  30

.    13,592היו  2018התקבולים במזומן בשנת   ₪ 
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 , קבלות יוחזקו מומלץ כי הגבייה תבוצע על ידי מזכירת הוועד הייעודית 

 במשרדי הוועד ויופקו במעמד הגבייה על ידי מזכירת הוועד  .  

 :  יבוצעתגובת הוועד

 

 קופת קטנה   .14.6.ד

 2018נמצא כי שימוש בקופה קטנה עבור החזר הוצאות הופסק במהלך שנת  .א

בעקבות ליקויים שהתגלו בניהולה והחזרי הוצאות  מבוצעים באמצעות מזומן 

 של קופת אגש"ח  , להלן סדרי העבודה הנהוגים :  

רכז התרבות ומנהל מחלקת נוי נוהגים להגיש חשבוניות עבור החזרי  (1

 הוצאות . 

 מאושרות בכתב על ידי יו"ר הועד או עוזרת יו"ר הועד . החשבוניות  (2

החזר ההוצאה מבוצע מקופת המזומן של אגש"ח כנגד הצגת חשבונית  (3

 מאושרת !  

מנהלת חשבונות מחייבת את הוועד המקומי עבור הכסף ששולם בספרי  (4

 הנהלת החשבונות .   

הביקורת מעירה כי החזר ההוצאות באמצעות קופת מזומנים של אגש"ח  הנהוג  .ד

מהווה עקיפה של זכויות החתימה של הוועד המקומי כמתחייב בצו המועצות 

כל פקודת תשלום לחובת הוועד המקומי יהיו חתומים על ידי בעלי זכויות  –

 החתימה בצירוף חותמת הוועד המקומי . 

ור החזרי הוצאות יבוצעו בהתאם לסמכויות החתימה נדרש כי גם תשלומים עב

  המאושרות של הועד כמתחייב בהוראות החוק .

 יטופל: תגובת הוועד

בביקורת נסקר כרטיס הנהלת החשבונות של אגש"ח בספרי הוועד ונמצא כי  .ה

₪  12,530הועברו מזומנים מקופת אגש"ח לשימוש הוועד בסך של  2018בשנת 

 ₪ .   4,000 -ל 200בסכומים הנעים בין 

הסמכות  –נמצא כי אין נהלים לניהול קופה קטנה והחזר הוצאות ובין היתר  .ב

צאות המותרים לתשלום מהקופה לרבות קביעת תקרת לניהול הקופה, סוגי ההו

הסכומים לתשלום, הרשאות לאישור החזרי הוצאות, העברה לרישום להנהלת 

 החשבונות , שיטת ניהול הקופה, אחסון הקופה , ספירה והתאמת קופה; 

הביקורת ממליצה לבדוק עם היועץ המשפטי של המועצה האם הועד רשאי  .ג

לעשות שימוש במזומנים מקופת  אגש"ח לצורך החזרי הוצאות הוועד המקומי 

 לאור הפרדה הנדרשת בניהול הוועדים . 

 :  הנושא נבדק בעבר ונמצא אינו מתאיםתגובת הוועד .ד
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 העסקת עובדים  .15.ד

 

  –צו המועצות האזוריות קובע  –מסד נורמטיבי  .15.1.ד

ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה  .א

 ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.לו 

 .באישור המועצהאין למנות עובדים בוועד המקומי אלא  .ב

עובד המועסק במשרה מלאה לא יעסוק ולא ישתתף  –איסור עבודת חוץ  .ג

 בעבודות חוץ .  

-לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן .ד

זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם 

 המועצה.

הוראות צו המועצות המקומיות מקומי ייעשה על פי מינוי עובדים לוועד  .ה

 , בשינויים המחויבים : 1977-התשל"ז )נוהל קבלת עובדים לעבודה(,

 . חובת מכרזים: חובה לבצע מכרז למינוי עובד למשרה (1

לא יתקבל אדם לעבודה בוועד המקומי שעליה ממונה קרוב  ניגוד עניינים : (2

 ד המקומי. משפחה שלו וכן לא יתקבל עובד שהוא קרוב משפחה של חבר הוע

 שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורים.   .ו

 

 

.  .15.2.ד  נמצא כי אין נהלים בתחום העסקת עובדים 

מומלץ לגבש נהלים המגדירים הוראות בתחום העסקת עובדים לרבות הוראות 

החוק בנוגע להליך אישור העסקתם, דיווח שעות עבודה, הפרשות סוציאליות , 

 אישור בונוסים , איסור ניגוד עניינים , קבלת טובות הנאה ואיסור עבודות חוץ 

 יטופל : תגובת הוועד

 

ידי הוועד המקומי  קינן מאור,  בתה של מנהלת הועסקה על  2018נמצא כי בשנת  .15.3.ד

לשכת הועד המקומי ; לא נמצא תיעוד בישיבות הועד לדיון בנושא העסקת ביתה 

של מנהלת הלשכה, בחינת ניגוד העניינים ואישור העסקתה על ידי הוועד המקומי 

   . 

נדרש לבחון נושא ניגוד עניינים טרם העסקת קרוב משפחה של עובד הוועד המקומי 

 ואישור העסקתו על ידי הוועד המקומי . 

 : טופל תגובת הוועד
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 2018" ( לשנת  בהתאם לדוח עלות /תמחיר העובדים מתוכנת השכר) "שיקלולית .15.4.ד

עובדים; לבקשת הביקורת לא התקבלו אישור  21הועסקו  2018עולה כי בשנת 

העסקת העובדים מהמועצה , במועד הביקור במשרדי הוועד לא נמצאו אישורי 

  : 2018העסקה לעובדים , להלן עובדים שהוועד החל העסקתם בשנת 

תחילת  העובד 

 עבודה 

 אישור המועצה 

 לא נמצא    8.18 גינזברג רועי  
 לא נמצא    8.18 סעדיה מחמוד  

 לא נמצא    10.18 וינולדה אילן 
 לא נמצא   4.18 גוטהרד חיים 

גיא    לא נמצא    6.18 ציפורי 
 לא נמצא    9.18 פרטוש עומר 

י לינוי   לא נמצא   3.18 בנג'
 לא נמצא   7.18 שיבולי שי

 

, כמו כן לא נמצא  לא נמצאו אישורי המועצה להעסקה כמתחייב בהוראות החוק 

 תיעוד לביצוע מכרז כמתחייב . 

מכרזים בסיוע המועצה עבור משרת מזכיר הוועד   2יו"ר הוועד מסר כי התקיימו 

 .  2019; יצוין כי במסגרת הדוח לא נבדקו המכרזים בשנת  2019בשנת 

הוועד המקומי העסיק עובדים נוספים ללא מכרז  2019הביקורת מעירה כי בשנת 

 כמתחייב בצו המועצות. 

נדרש להקפיד לקבל ולתייק את אישורי המועצה להעסקה כמתחייב 

בהוראות החוק , כן נדרש לפרסם מכרז עבור מינוי העובדים כמתחייב בצו 

  המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים( .

 יטופל : תגובת הוועד

 

ובחינת קיומה  2018לא נמצא תיעוד בישיבות הועד לאישור העסקת העובדים בשנת  .15.5.ד

 של הרשאה תקציבית להעסקת העובדים טרם ההתקשרות עמם. 

נדרש כי הוועד המקומי יבדוק כי יש למשרה המיועדת הקצבה בתקציב המאושר 

 של הוועד טרם ההתקשרות . 

ודה , בדגימה שבוצעה נמצא כי נמצא כי התקשרות עם העובדים מבוצעת בהסכם עב .15.6.ד

מועד חתימת  -הסכם העבודה מגדיר את חובות וזכויות הצדדים כנדרש ובן היתר

ההסכם, התחייבויות העובד, הגדרת התפקיד, סודיות , שעות עבודה , התחייבות 

 הוועד המקומי , חופשה שנתית ,מחלה , הפרשות סוציאליות והפסקת ההתקשרות. 

נשמרים ומתויקים בקלסרים  ייעודים "הסכמים עובדים "; נמצא כי הסכמי השכר  .15.7.ד

במועד הביקור במשרדי הוועד נמצא כי תיק אחד של הסכמי השכר מוחזק אצל 
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חשבת השכר;  בביקורת בוצעה דגימה של הסכמי השכר ואימות החתימה עליהם 

 כמפורט : 

מועד  העובד
 ההסכם

 התאמה לזכויות חתימה )*( חתימה על ההסכם  

חותמת הועד +יו"ר  17.2.19 שמעון גולן
 הועד 

   חסרה חתימה של חברת
 הועד דליה סילברמן   

חותמת הועד +יו"ר  5.2.19 שחר ברק 
 הועד 

   חסרה חתימה של חברת
 הועד דליה סילברמן   

חותמת הועד +  21.8.18 רועי גינזברג 
מזכיר  הועד, עוזי 

 אשת 

  חסרה חתימה של יו"ר
 הועד    

חותמת הועד +  1.1.18 גדעון חזן 
מזכיר  הועד, עוזי 

 אשת 

  חסרה חתימה של יו"ר
 הועד    

סתויות 
 גורודצקי 

חותמת הועד +  1.1.18
מזכיר  הועד, עוזי 

 אשת 

  חסרה חתימה של יו"ר
 הועד    

חותמת הועד +  31.10.17 ערבה גנאל 
מזכיר  הועד, עוזי 

 אשת+ יו"ר הועד 

  

חותמת הועד +  1.5.17 סעדיה מחמוד 
מזכיר  הועד, עוזי 

 אשת 

  חסרה חתימה של יו"ר
 הועד    

חותמת הועד +  5.12.17 גוטהרד חיים
מזכיר  הועד, עוזי 

 אשת+ יו"ר הועד

 

חותמת הועד +  1.11.16 מאור קינן 
מזכיר  הועד, עוזי 

 אשת 

  חסרה חתימה של יו"ר
 הועד    

חותמת הועד +  1.9.13 קינן שיפרה 
מזכיר  הועד, עוזי 

 אשת

  חסרה חתימה של יו"ר
 הועד    

 

מומלץ להקפיד לאשר את הסכמי השכר בהתאם לסמכויות החתימה המאושרות 

 של הועד כנדרש בהוראות החוק . 

מומלץ כי תיקי הסכמי השכר יישמרו במשרדי הוועד בארון נעול , מומלץ 

השכר תמצית הסכם השכר לצורך חישוב השכר ) שיעור משרה,  להעביר לחשבת

 גובה השכר, הפרשות פנסיוניות וכדומה ( מאושר על ידי יו"ר ומזכיר הוועד. 

 : יבוצעתגובת הוועד

 

 דיווח על שעות  העבודה והיעדרויות  .15.8.ד

, קובע כי מעביד חייב לנהל 1951-לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 25סעיף  .א

שעות העבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות  פנקס בדבר

נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית. עוד נקבע בחוק, כי הרישום בפנקס 

,שעות העבודה לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך  
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ע באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל. אם הרישום בפנקס לא מבוצ

באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, הרישום ייחתם מדי יום בידי 

.העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך זאת, כל עוד לא נקבעה  

 .ע"י השר ובהתאם לחוק דרך אחרת לביצוע הרישום

 24בנוגע לעובדים אשר חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם קובע תיקון  .ב

המעביד מחויב לכלול בפנקס השכר ובתלוש השכר פירוט השכר כי לחוק הגנת 

אודות מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר, 

 . מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר וכן אודות

נמצא כי מותקן שעון נוכחות , לדברי חשבת השכר כל העובדים מדווחים על  .ג

שעות העבודה מדי חודש , למעט רכז הקהילה )ינקי(, מנהל מחלקת נוי  

 ומדריכת נוער .  

נמצא כי לא  1-11.19בבדיקה מדגמית של דוחות השכר שהתקבלו לתקופה  .ד

ניימן דויד, גנאל  -מדווחים ימי ושעות עבודה בתלוש השכר של העובדים להלן

 ערבה, גדעון חזן, שמעון גולן וויס יעקב  . 

מומלץ כי כל העובדים ידווחו על שעות העבודה באמצעות שעון הנוכחות 

המותקן,  נדרש לדווח בתלוש השכר על  שעות העבודה וימי העבודה 

 : ייבדק ויטופלתגובת הוועדכמתחייב בהוראות החוק.  

 

 הפרשות פנסיוניות  .15.9.ד

לבקשת הביקורת לא התקבלו דוח עלות השכר המפרט את שיעורי ההפרשות  .א

כי אם דוח סך עלות שכר לכל עובד ; התקבל דוח שכר  2018הפנסיונית בשנת 

, מסקירת הדוח נמצא  2019המפרט את שכר העובדים והניכויים מהשכר לשנת 

וני כנדרש בצו ההרחבה הפנסי 6%כי מהעובדים מנוכה תגמולים בשיעור של 

 החל על כל המשק.  

 חשבת השכר מסרה כי לכל העובדים מבוצעות הפרשות סוציאליות על פי חוק.  .ב

 תשלום השכר  .15.10.ד

נמצא כי תשלום השכר מבוצע באמצעות מרכז סליקה בנקאי על ידי חשבת השכר. 

חשבת השכר הסבירה כי היא מבצעת את העברת התשלום במס"ב רק לאחר קבלת 

 י יו"ר הועד ומנהל הכספים בדוא"ל . אישור תלושי השכר על יד

קי המשמש לביצוע ההעברה נמצא במגירה בחדרה -במועד הביקורת נמצא כי מיני 

של חשבת השכר והוסבר על ידה כי היא משדרת את הקובץ באמצעות סיסמא 

 הידועה לה . 

נמצא כי מזכיר הועד לא כלול בדוחות השכר , הוסבר כי מזכיר הועד הועסק  .15.11.ד

 שבונית ; לבקשת הביקורת לא התקבל הסכם העסקה . באמצעות ח
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 התקשרויות ספקים ונותני שירותים  .16.ד
 

ג. בצו מועצות האזוריות אשר הוחל על הוועדים 132סעיף  –מסד נורמטיבי  .16.1.ד

  –המקומיים קובע  

התקשרות בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע  .א

עניינה "הוראות )אשר  שבתוספת השנייהעבודה תבוצע בהתאם להוראות 

 ( ;בדבר מכרזים וקבלת הצעות"

 בהתאם לתוספת השנייה :  2018להלן הוראות לעניין המכרזים נכון לשנת  .ב

פטור   -₪       1-69,700  -התקשרות בחוזה עבודה, רכישת שירותים    (1

 ממכרז.   

נדרש   -₪  69,700-174,200  -התקשרות בחוזה עבודה, רכישת שירותים    (2

 מציעים. 4מכרז זוטא עם 

נדרש  -₪   174,200-348,300-התקשרות בחוזה עבודה, רכישת שירותים     (3

 מציעים. 6מכרז זוטא עם 

נדרש מכרז ₪  348,300מעל   -התקשרות בחוזה עבודה, רכישת שירותים   (4

 פומבי .
 

מפרוטוקול  4.2.2בסעיף לבקשת הביקורת לא התקבלו נהלים בנושא הרכש; כאמור  .16.2.ד

עולה כי הועד החליט לאשר שימוש בנוהל  29.1.2018של ישיבות הועד מיום 

; לדברי עוזרת יו"ר הוועד לא ידוע לה על קיומם של התקשרות של "באר טוביה "

הצעות מחיר בכל התקשרות ובחודש  2נהלים, כיום הוועד נוהג לקבל לפחות 

 הוחלט על הקמתה של וועדת מכרזים .  2020פברואר 

מסקירת הפרוטוקולים של "צוות הניהול " עולה כי הוא שימש כוועדת התקשרויות  .16.3.ד

נהוג לקבל הצעות מחיר , אך  נמצא כי לא תמיד  , בישיבות מאושרות רכישות,

מתועד כי בוצעה בחינתן של  הצעות מחיר ולפרוטוקולים לא מצורפות הצעות 

 המחיר החלופיות שנבחנו כמפורט : 

מאושר "  –רכישת תכנת אופיס למחשב ערבה "  – 1.02.18בישיבה מיום  (1

; 

–לעמדת שמירה  רכישת מיניבר"–" 8.5.18+10.5.18בישיבה מיום " (2

 מאושר ";

מחליטים להתקשר עם איריס בן ישי  –"נגישות  – 14.6.18בישיבה מיום  (3

 מקיבוץ שריד להכנת סקר נגישות " ;

מסקירת פרוטוקולים של ישיבות הוועד עולה כי בישיבות מאושרות רכישות של  .16.4.ד

 ציוד וביצוע עבודות , נמצא כי לא מתועד בחינת הצעות מחיר שהתקבלו להערכת

העלויות הנקובות טרם אישור ההוצאה על ידי הוועד , כן לא נמצא פרוטוקול 

 ישיבות "צוות ניהול " במסגרתם נבחנו הצעות מחיר אלו כמפורט  להלן : 

 אושר :  26.3.18ישיבת וועד מיום  (1
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  מתקציב ₪  50,000-"..עלות השיפוץ כ –שיפוץ גן שעשועים ליד בית הכנסת

 " . 4-השקעות , אושר 

 מאשרים רכישת ₪ ...  15,000-"עלות הציוד כ –שור רכישת ציוד צח"י אי

 ציוד ;

  מאשרים השלמת ₪  20,000-"עלות כ –אישור השלמת עמודי תאורה

 העמודים " ;

עבור מגרש פטנאק ₪  16,000אושרה הצעה כספית של  6.08.18ישיבת ועד מיום  (2

 2תינים לעוד "...התקבלה הצעת מחיר ואנו ממ –לבקשת "צוות הניהול " 

"  5-...אושר ₪  16,000 -הצעות נוספות .מבקשים אישור להוצאה כספית של כ

; עוד עולה כי באותה ישיבה "צוות הניהול " מדווח כי בעניין שילוט הרחובות 

 התקבלה הצעת מחיר אחת ויבקשו הצעת מחיר נוספת ; 

ג דוח כספי רבעון עולה כי מנהל הכספים מצי 12.12.18מפרוטוקול ישיבת ועד מיום  .16.5.ד

יצוין  כי לא ₪ ",  12,000-וממנו עולה כי נרכשו "ריהוט ומדפסת לחדר הועד כ 3

נמצא בפרוטוקול ישיבות הוועד וצוות הניהול תיעוד עבור בחינת הצעות מחיר 

ואישור הרכישות לעיל ; עוד עולה בפרוטוקול כי מזכיר הוועד מדווח כי בשנים 

עבור פינוי פסולת שאינו שייך שלנו. היום ₪  50,000-"חייבו אותנו בכ 2018/2017

 הנושא מטופל ולא מתבצע פינוי ללא אישור של דיויד " .  

לצורך  31.12.18לבקשת הביקורת לא התקבלו מאזני הבוחן של הוועד המקומי ליום  .16.6.ד

סקירה של ההוצאות , הספקים, היקפי התקשרויות בהתאם לספרי הנהלת 

 חשבונות של הוועד המקומי ובחינת הליכי ההתקשרות מולם .   

עד שמנהל הכספים הציג לוו 2018בביקורת נסקרו הוצאות בדוחות הכספיים לשנת  .16.7.ד

"( ונבדק האם ישנם  3.6.19)"הופק בתוכנת רקפת מיום  2019בישיבה בשנת 

  –הסכמים עבור ביצוע ההוצאות כמפורט 

 הסכם /חוזה  ₪ סכום  שם חשבון ההוצאה 

 לא נמצא    54,721 פינוי פסולת מוצקה

 לא נמצא    69,203 אחזקת תאורת רחוב 

 לא נמצא   52,538 אחזקת חצר -נוי

כלים  נוי אחזקת

 חקלאיים

45,166   לא נמצא 

 לא נמצא   29,636 טיפול בגזם-נוי 

 לא נמצא    11,911 נוי רכב פיאט 

 לא נמצא   1,855 נוי נגרר פתוח
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 הסכם /חוזה  ₪ סכום  שם חשבון ההוצאה 

 1339938נוי הגרר 

 לטר

1,335   לא נמצא 

 לא נמצא   3,062 נוי נגרר הייבר

אחזקת שבילים 

 וגדרות 

21,253   לא נמצא 

הוצאות שמירה 

 ובטחון 

33,337   לא נמצא 

 לא נמצא   8,954 הוצאות קלאב קאר

 לא נמצא    9,112 הוצאות ביטוח 

   

מהוצאות הוועד וכוללות אחזקת ציוד חקלאי ,  32% -הוצאות הגינון והנוי מהוות כ

 נגררים ורכב . 

מומלץ למפות את ההוצאות העיקריות, לבחון את ההתקשרויות הקיימות עם 

מחיר חלופיות לחיסכון וייעול ולסכם בכתב את תנאי  הספקים,  לבחון הצעות

ההתקשרות המוסכמים עם הספק , גם במקרה של שירותים מזדמנים וחד פעמיים 

. - 

 

התקשר הוועד המקומי עם חברת שמירה,  2019במהלך הביקורת נמצא כי בשנת  .16.8.ד

ב ולא בוצע מכרז כמתחיי₪  120,000  -לדברי עוזרת יו"ר הועד היקף ההתקשרות כ

 בהוראות החוק . 

מומלץ לגבש נוהל רכש אשר יסדיר את הליכי הרכש והתקשרויות של הוועד 

המקומי עם ספקים ונותני שירותים בהתאם להוראות החיסכון, היעילות 

הכלכלית והוראות החוק הקבועות בצו המועצות האזוריות והתוספת השנייה 

 בדבר מכרזים . 

 נוהל טוביה: יש נוהל רכש ע"פ תגובת הוועד

נדרש כי בישיבות הוועד , "צוות ניהול " וכל וועדה שהוסמכה לדון ברכש 

יתועד בפרוטוקול הישיבה ממצאי בחינת הצעות המחיר ויצורפו הצעות 

    .  המחיר המאמתות לצורכי בקרה נאותה 

 : יבוצעתגובת הוועד

 

 ביטוחים  .17.ד

 

 ופוליסות הביטוח.לבקשת הביקורת לא התקבלה רשימת הביטוחים , הסכומים  .17.1.ד
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לבקשת הביקורת לא התקבל סקר סיכונים , ככל שבוצע ,  על ידי יועץ ביטוח הבוחן  .17.2.ד

את ניתוח הסיכונים בהתאם לפעילות המתקיימת , הנכסים ויחסי הגומלין עם 

    .  האגודה החקלאית והעמותות הפועלות ביישוב 

טוח , סקר סיכונים  במועד הביקורת במשרדי הוועד המקומי לא נמצאו פוליסות בי .17.3.ד

 ו/או המלצות של יועץ הביטוח .  

 2019בהתאם לדוחות הכספיים שהוצגו על ידי מנהל הכספים בישיבת הועד בשנת  .17.4.ד

 ₪ .  9,112סכום הוצאות הביטוח הינו 

עולה כי  2018מסקירת כרטיס הנהלת החשבונות של אגש"ח בספרי הוועד בשנת  .17.5.ד

; לא ברור האם קיים 1.7.18צד ג' בתאריך הוועד חויב עבור ביטוח חקלאי וביטוח 

     .  ביטוח נושאי משרה , כיסוי ביטוחי למבנים וביטוח לנושאי המשרה 

"צוות הניהול " לדיון בנושא הערכת -יצוין כי לא נמצא תיעוד בישיבות הוועד ו .17.6.ד

, בחינת  2018הסיכונים,  הביטוחים  והתאמתם לסיכונים, חידוש הביטוח בשנת 

הצעות מחיר ממספר חברות ביטוח וכל תיעוד כי התקבלה ההצעה המיטבית 

 והמתאימה לסיכונים . 

,  .17.7.ד הוראות של המועצה האזורית עמק יזרעאל בעניין לא נמצאו ו/או התקבלו הנחיות 

סוגי הביטוח והגדרת אחריות צולבת בין -הביטוחים שעל המושב לבצע ובין היתר 

 הצדדים; 

נדרש כי הוועד המקומי ייבחן את הביטוחים הקיימים ויבחן התאמתם 

 לסיכונים להם חשוף הוועד המקומי בפעילותו . 

ביטוחי , כן מומלץ להסתייע ביועץ הביטוח מומלץ לבצע סקר סיכונים וייעוץ 

של המועצה ולבדוק התאמת הביטוחים הקיימים לסיכונים , לנכסים, 

  להתקשרויות עם אגש"ח ולהוראות המועצה .

: אנו עובדים מול יועץ ביטוח שמטפל בכל נושאי הביטוחים תגובת הוועד

 שמתאימים לוועד המקומי

מומלץ להקפיד לבצע בכל שנה הליך לבחינת הצעות מחיר מחברות ביטוח 

 ולאשר את ההצעה הנבחרת בישיבה של הוועד המקומי 

 : יבוצעתגובת הוועד

 

 בטחון והיערכות לחירום   .18.ד

 

לבקשת הביקורת לא התקבלו נהלים שגובשו על ידי הוועד בנושאי בטחון, בטיחות  .18.1.ד

 וחירום.   

 לא נמצאו פרוטוקולים של ישיבות ועדת בטחון וצח"י .  .18.2.ד

לא נמצא תיעוד כי הקיבוץ  נערך לחירום בהתאם להוראות המועצה לרבות הקמת   .18.3.ד

"צח"י" (, קביעת נהלים וסדרי עבודה;  בהתאם  –צוות חירום וחוסן יישובי ) להלן 
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 לאתר האינטרנט של המועצה , "היערכות למצבי חירום") פורסם בתאריך

 –(,  אחריות המושב בתחום החירום  הינה 22.1.2017

" להקים צוות צח"י יישובי הכולל את יו"ר צח"י וממלא מקומו , אנשי לוגיסטיקה 

ותפעול , צוות חינוך , צוות רווחה, צוות דוברות, צוות תחזוקה, איש מים וחשמל. 

 באחריות היישוב לכנס ולתרגל אחת לחצי שנה את הצוות ...."  . 

ומלץ לקיים את הוראות המועצה להיערך לחירום בהקדם האפשרי מ
להבטחת בטחון היישוב והתושבים לרבות גיבושם של נהלים , הקמת 

 צוותים והצטיידות . 
 מומלץ לתעד את ישיבות ועדת הבטחון והצח"י בפרוטוקולים . 

 : יבוצע עם כניסתה של מנהלת  היישובתגובת הוועד
 

 בטיחות .19.ד
    

 מסד נורמטיבי  .19.1.ד

כתקן  1994"התקן" ( נקבע בשנת  -) להלן 1498תקן מתקני משחקים לילדים מס' 

הרשמי החל על מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים . 

נכנס לתוקף תקן רשמי מחודש ומשרד התמ"ת הכריז על התקן על כל  2006בינואר 

רשמי . התקן מפרט את הדרישות הנוגעות למתקנים ובדיקות בטיחות  חלקיו כתקן

תקופתיות הנדרשות לביצוע ) חזותית , שנתית ע"י מהנדס, ומעבדה מאושרת כל 

 .שלוש שנים ( 

 האחריות להצבת מתקנים ולהפעלת מערך תחזוקה לפי התקן חלה על בעל המקום 

.השטח בגן שעשועים פרטיהרשות המקומית בגני שעשועים ציבוריים ובעל /    

הוועד המקומי אחראי על הבטיחות בקיבוץ בכל פעילות חברתית ואירועי תרבות 

 המתקיימים בקיבוץ

יצוין כי  לא התקבל ולא נמצא מסמך המאמת ביצוע של בדיקה לתקן כנדרש  .19.2.ד

 בהוראות התקן . 

גני מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הוועד עולה כי לא נסקר נושא הבטיחות ב .19.3.ד

 המשחקים הציבוריים בקיבוץ .   

יש סקר תקן. מבוצעים בדיקות קבועות כל חודש. מומלץ להסדיר את תחום 

 ומן של בדיקות הבטיחות הנדרשות הבטיחות כמתחייב בהוראות החוק ולאמת קי

: המתקנים עומדים בתקן ע"י בודק שאישר ע"פ מכון התקנים תגובת הוועד

 ומתבצעות בדיקות מידי חודש
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  2018פרוטוקולים של ישיבת הוועד המקומי בשנת  –נספח א' 

 

חברי  משתתפים  מועד  מסד 

ועד 

 נעדרים 

חתימה על 

 הפרוטוקול

אישור 

פרוטוקול על 

 ידי הועד 

 נושאים נדונים

  יו"ר הועד

 -חברי הועד 29.1.18 1
ניר  משה להב, 
אילת, יאיר 
נוימן, אברהם 
מרידור, דרור 

 חזן אידלין, הדר

    חתום   אושר

בישיבה 

26.03.18 

 

 

מזכיר הוועד 
המקומי ומנהל 

עוזי     -האגודה
 עשת 

מזכירת הוועד 
שפרה  -המקומי

 קינן 

2 26.03.18 

 8לאחר 
 שבועות 

 

 - חברי הועד
ניר  משה להב, 

אילת, יאיר 
נוימן, דרור 

 אידלין

אברהם 
 מרידור

 הדר חזן

 חתום   אושר

בישיבה 

14.05.18 

 

 

מזכיר הוועד 
המקומי ומנהל 

עוזי     -האגודה
 עשת 

מזכירת הוועד 
שפרה  -המקומי

 קינן 

3 14.05.18 

 7לאחר 
 שבועות 

 

משה  חברי הועד
להב, ניר אילת, 
יאיר נוימן, דרור 
אידלין, אברהם 

 מרידור,הדר חזן

  אין חתימה   אושר

בישיבה 

06.08.18 

 

מזכיר הוועד 
המקומי ומנהל 

עוזי     -האגודה
 עשת 

מזכירת הוועד 
שפרה  -המקומי

 קינן

 -מנהל הכספים
  שי כהן

4 06.08.18 

 12לאחר 
  שבועות

 -חברי הועד 
ניר  משה להב, 

אילת, יאיר 
נוימן, דרור 

אידלין, אברהם 
 מרידור

אושר   אין חתימה  הדר חזן 

 בישיבה

05.09.18  

 

 

מזכיר הוועד 
המקומי ומנהל 

עוזי     -האגודה
 עשת 



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2020דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 2018התנהלות הועד המקומי בקיבוץ מרחביה בשנת  -חלק ג 

282 
 

חברי  משתתפים  מועד  מסד 

ועד 

 נעדרים 

חתימה על 

 הפרוטוקול

אישור 

פרוטוקול על 

 ידי הועד 

 נושאים נדונים

  יו"ר הועד

מזכירת הוועד 
שפרה  -המקומי

 קינן

 

5 05.09.18 

 -לאחר כ
4 

 שבועות 

 -חברי הועד 
ניר  משה להב, 

אילת, דרור 

 הדר חזן, אידלין

 

אברהם 
  מרידור

יאיר 
 נוימן

 

 

 אין חתימה   לא אושר  

מזכיר הוועד 
המקומי ומנהל 

עוזי     -האגודה
 עשת 

מזכירת הוועד 
שפרה  -המקומי

 קינן

 

/וועדים- 30.10.2018  בחירות רשויות מקומיות 

שבועות  6ללא קיומה של ישיבה לאחר  מועד הבחירותועד  5.9.18-שבועות מ 8חלפו 

 כמתחייב בהוראות החוק 

 

6 13.11.18 

 

 

שי  -חברי הועד 
יהב, דליה 
סילברמן, דגנית 
אונה, אלין 
ציפורי, צביקה 
גילה  בורוכוביץ, 
ראובן, משה 

 להב.

   יו"ר , שי יהב 

 הועד המקומי 

   אושר

בישיבה 

25.11.18  

  בחירות
 יו"ר ועד מקומי 

  מינוי
 מורשי חתימה 

דן תנחומא 
)הוסמך עי ראש 
המועצה(, עו"ד 
עודד דונג, 

 שפרה קינן 

7 25.11.18 

 

שי  -חברי הועד 
יהב, דליה 

סילברמן, דגנית 
אונה, אלין 

ציפורי, צביקה 
גילה  בורוכוביץ, 

ראובן, משה 
 להב.

  אין חתימה   אושר

בישיבה 

12.12.18 

  דברי
, הכרות   פתיחה 

  החלטת
על כריתת עצים 

 מסוכנים 

מזכיר הוועד 
המקומי ומנהל 

עוזי     -האגודה
 עשת 

מנהלת לשכת 
 -הוועד המקומי

 שפרה קינן
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חברי  משתתפים  מועד  מסד 

ועד 

 נעדרים 

חתימה על 

 הפרוטוקול

אישור 

פרוטוקול על 

 ידי הועד 

 נושאים נדונים

  יו"ר הועד

שי  -חברי הועד  12.12.18 8
יהב, דליה 

סילברמן, דגנית 
אונה, אלין 

ציפורי, צביקה 
גילה  בורוכוביץ, 

ראובן, משה 
 להב.

  אין חתימה   אושר

בישיבה 

רק   17.12.18

 2סעיף מספר 

) צו  בפרוטוקול  

  . )  ארנונה 

 

 

  אישור צו
הארנונה לשנת 

2019  

מזכיר הוועד 
המקומי ומנהל 

עוזי     -האגודה
 עשת 

מנהלת לשכת 
 -הוועד המקומי

 שפרה קינן

נציג הקיבוץ 
במליאת 

יורם - המועצה
הנהלת  רז

שי   -חשבונות
   כהן

מוזמנים 
 מהתושבים

 

 

שי  -חברי הועד  17.12.18 8
יהב, דליה 
סילברמן, דגנית 
אונה, אלין 
ציפורי, צביקה 
גילה  בורוכוביץ, 

 ראובן, משה

  אין חתימה   אושר

בישיבה 

6.6.18 

  דיון

תקציב ואישור 

2019 

  התפטרות

מזכיר הוועד  עוזי עשת 
המקומי ומנהל 

עוזי     -האגודה
 עשת 

מנהלת לשכת 
 -הוועד המקומי

 שפרה קינן

נציג הקיבוץ 
במליאת 

יורם - המועצה
הנהלת  רז

שי   -חשבונות
   כהן

מוזמנים 
 מהתושבים
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חברי  משתתפים  מועד  מסד 

ועד 

 נעדרים 

חתימה על 

 הפרוטוקול

אישור 

פרוטוקול על 

 ידי הועד 

 נושאים נדונים

  יו"ר הועד

שי  -חברי הועד  17.12.18 9
יהב, דליה 
סילברמן, דגנית 
אונה, אלין 
ציפורי, צביקה 
גילה  בורוכוביץ, 

 ראובן, משה

  אין חתימה     דיון

בדלתיים סגורות 

 בנושא התקציב ! 

מזכיר הוועד 
המקומי ומנהל 

עוזי     -האגודה
 עשת 

מנהלת לשכת 
 -הוועד המקומי

 שפרה קינן

נציג הקיבוץ 
במליאת 

יורם - המועצה
הנהלת  רז

שי   -חשבונות
   כהן

מוזמנים 
 מהתושבים
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 מועצה אזורית עמק יזרעאל
 

 

 

 

 

 

 הביקורת הפנימית דוח

 

 התנהלות ועד מקומי קיבוץ מרחביה

 

 2019בשנת 

 

 

 
 - 2020דצמבר  -

 



 

 
 

  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2020דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 2019הועד המקומי בקיבוץ מרחביה בשנת התנהלות  -חלק ג 

287 
 

  "א, תשפאדרב י"ב רביעי יום

   2021, פברוארב  24

 

 לכב'

 אייל בצר, 

  ראש המועצה

 המועצה האזורית עמק יזרעאל

 
           

 דוח הביקורת הפנימית בנושא: הנדון:

  9201 התנהלות הועד המקומי בקיבוץ מרחביה לשנת

 

בהתאם ולכן,  2019ועדת הביקורת של הועד המקומי בקיבוץ מרחביה לא הגישה דוח ביקורת לשנת 

להחלטת מליאת המועצה האזורית בדבר עריכת ביקורת בישובים בהם לא הוגש דוח ביקורת שנתי, 

 ".2019להלן דוח ביקורת  חיצוני בנושא: "התנהלות הועד המקומי בקיבוץ מרחביה בשנת 

 

 נושאים נוספים קשורים., וכן 2019 ביקורת בדקה את התנהלות הועד המקומי בשנת הבדוח זה, 

 

 התכנס הועד המקומי בהתאם לנדרש. 2019עיקרי הממצאים מצביעים, כי  במהלך שנת 

ניכר, כי הוועד עומד ביעדיו התקציביים  מבדיקת תוצאות פעילותיו )תקציב מול ביצוע ומאזן(

רת תפקידו. עם זאת, מצאה הביקורת פערים בין התקציב לביצוע ובפעילות הנדרשת ממנו במסג

 במספר סעיפים. 

 

אינם משקפים את פעולותיו ולכן,  2019נמצא, כי הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המקומי בשנת 

ניכר שיפור והפרוטוקולים  2020קיים קושי לבחון את אופן התנהלותו של הוועד. יצוין, כי בשנת 

 מפורטים יותר.

 

במעקב אחר  תיקון ליקויים נמצא, כי עדיין קיימים ליקויים שעלו בדוח הביקורת הקודם שלא 

 תוקנו.

 

 טיוטת הדוח נמסרה לעיונו של הוועד המקומי ותגובותיו, שולבו בגוף הדוח.

יצוין, כי עבודת הביקורת נסמכת על מדגם ועל כן אין הכרח כי יימצאו כל הממצאים המחייבים 

 ל, במידה והם קיימים. תיקון וטיפו

 

 בכבוד רב

 אלי יהודה

 מבקר המועצה
 חברי הועדה לענייני ביקורת המועצתית. העתקים:

 רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה.
 לילך כהני, מנהלת מחלקת ישובים

 ועד המקומי קיבוץ מרחביה.
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 כללי .א

 

 רקע .1.א

 ומשתייך לזרם הקיבוץ הארצי.  1929"( נוסד בשנת הקיבוץקיבוץ מרחביה )להלן: "

 (המועצה""בתחום שיפוטה של המועצה האזורית עמק יזרעאל )להלן: נמצא הקיבוץ 

תושבים  1,363 -ו 1,248 אוכלוסיית הקיבוץ מונה ,מהקיבוץבהתאם לנתונים שהתקבלו 

 המורכבת מחברי הקיבוץ ומתושבי ההרחבה. בהתאמה,  2020 –ו  2019בשנים 

יישוב המאורגן על יסודות של שיתוף הכלל בקניין,  ,מתחדש" דהיינו"הקיבוץ מוגדר כקיבוץ 

 עבודה עצמית ושיתוף בצריכה ובחינוך. 

 
 

  שובבי ישויות משפטיות .2.א

 

 

 תחום עיסוק הישות המשפטית מס"ד
 /התושבים החברים

 המוטבים

 

 

1 

 

 ועד המקומי אשר מקשר בין

 הקיבוץ לבין המועצה ונתון

 במידה רבה לפיקוחה

השלטון 

 המוניציפאלי

 -כלל התושבים 

 קיבוץ ותושבי חברי

 הרחבה

2 

 

 האגודה החקלאית השיתופית

 אגש"ח"("קיבוץ מרחביה" )להלן:"

הנכסים בעלת 

 והקניין

 )קרקעות ומבנים(

 חקלאות ותעשייה

 

 חברי קיבוץ בלבד

 

3 

 האגודה הקהילתית 

 "מתיישבי

מרחביה אגודה קהילתית 

 להתיישבות"

 האגודה הקהילתית(")להלן:

 שירותים נוספים
חברי קיבוץ + 

 תושבי הרחבה

4 

 עמותת בית הכנסת

 בית כנסת מרחביה""

 )להלן: "עמותת בית הכנסת"(

 כלל התושבים ניהול בית הכנסת
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 הוראות הדין, הנחיות והוראות .3.א

 

 )"פקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש(, )להלן: "פקודת המועצות. 
 (להלן: "צו המועצות"), 1958-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח. 
  צו :להלן, )1977 -, תשל"ז(נוהל קבלת עובדים לעבודה)צו המועצות המקומיות" - 

 "(.המועצות עובדים

 ט, מהדורה שביעית, תשרי תשע (משרד הפנים)מדריך לנבחר ברשויות המקומיות ה"

 "(."המדריך לנבחר :להלן) 2018אוקטובר 

 "ר מחלקת יישובים, מועצה אזורית עמק יזרעאל, ינוא" עקרונות התנהלות ועד מקומי

 "(."הוראות המועצה: להלן) 2014

 

 מערכות מידע .4.א

 ניהול ספרי החשבונות מבוצע בתוכנת "מנהל סאפ" 

 הול השכר בתוכנת "שיקלוליתינ " 

 עריכת דוחות כספיים רבעוניים בתוכנת "רקפת " 

 הול התקציב בתוכנת אקסלני . 
 

 היקף הביקורת ומטרתה .5.א

 
על פי הנחיית המבקר הפנימי של המועצה האזורית עמק יזרעאל )להלן: "המועצה"( התבקשנו 

 לבדוק את פעילות הוועד המקומי בקיבוץ מרחביה, ובין היתר את הנושאים המפורטים להלן: 

 .נאותות הביצוע התקציבי 

 עד המקומי.ונאותות ביצוע החלטות הו 

 .מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים 

 .התקשרות עם אגודה וספקים 

 .שמירה על שטחי הציבור 

 .התנהלות ועדות 

 

 נהלי הביקורת שננקטו כללו בין היתר

 

 .בחינת התנהלות הוועד המקומי בהתייחס לצו המועצות המקומיות 

 .קריאת תקנונים, נהלים ופרוטוקולים המתייחסים לפעילות הוועד המקומי 

  המקומי.בחינת הבקרה על הוצאות כספים בוועד 

 .קיום שיחות עם בעלי תפקידים 
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 נאותות ביצוע החלטות הועד המקומי .ב

 

 מועדי ישיבות הוועד המקומי והפקת פרוטוקולים .1.ב

 

 שבועות. 6על פי צו המועצות תדירות הישיבות תהא לפחות ישיבה רגילה אחת בכל 

 הישיבה.שעות לפני  24יש למסור לכל חבר ועד  את סדר יומה של הישיבה, לפחות 

 יש חובה לזמן את נציגי הישוב במליאת המועצה לישיבות.

ועד הנוכחים ועד המקומי יש לרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי הובכל ישיבה של הו

 ההצעות ותוצאות ההצבעה. ,בישיבה, מהלך הדיונים

י ימים לפנ 7עד לפחות וישלח לחברי הו, ולהע"י יו"ר הישיבה אמור להיחתםהפרוטוקול 

 הישיבה הבאה.

הדיון בערעור בראשית הישיבה  יתנהלבמידה והיה ערעור של חבר ועד על הפרוטוקול, 

 הבאה.

 

 ממצאים והערות .2.ב

 

 לה לו המועצהיאצההוועד המקומי הוא גוף המנהל את ענייני היישוב בתחומים ש

 האזורית. 

, תוכן 2019של ישיבות הוועד שנערכו בשנת  פרוטוקולים 13לביקורת נמסרו 

 הפרוטוקולים נבדק על ידי הביקורת.

נחוץ לשם השקיפות הוועד המקומי פרסום פרוטוקולים של ישיבות לדעת הביקורת, 

 בוועד המקומי.כלפי התושבים באשר לנושאים הנדונים 

מידע ואינם  עולה כי הפרוטוקולים חסרי 2019מבדיקת הביקורת את הפרוטוקולים לשנת 

מפורטים דיים, לא מצוין מהלך הדיונים, הצעות שהועלו או כל מידע חשוב אחר, חלק 

 את סדר היום ואת ההחלטה יחדיו. מהפרוטוקולים כללו 

לדעת הביקורת התנהלות זו אינה מבטאת שקיפות של הוועד בדבר פעולות המבוצעות 

 . לו בדיוניםעל ידו ואינה משקפת את מגוון הדעות והמחלוקות שהוע

 2020עם זאת, הביקורת מציינת כי מבדיקת הפרוטוקולים של הוועד המקומי לשנת 

 הליקוי תוקן והפרוטוקולים החלו להיות מפורטים. 2020עולה כי בשנת 

 להלן מספר דוגמאות:

 

 התקבלו ההחלטות הבאות:  01/19בפרוטוקול שמספרו  .1

 על יציאתה לחופשה בעת קבלת דמי אבטלה". "באחריות עוזי להודיע לסתוית .א

 "יומיים עבודה של רותם מזרחי ישולמו בשכר של אור בן סדון". .ב
 

אין בפרוטוקול מידע מקדים להחלטות הנ"ל, לא ברור מה הרקע להחלטות, מי הם 

 הגורמים הנ"ל ואיזה תפקיד הם ממלאים.
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עובד אחר אינה תקינה  כמו כן, הביקורת מציינת כי תשלום שכר לעובד אחד באמצעות

מבחינת הפרשות סוציאליות שיש להפריש לעובד, תשלומי מס, תשלומי ביטוח 

 לאומי וכיו"ב.

 תגובת מזכירת היישוב

הופסקו תשלומי שכר לעובד באמצעות  2019עם החלפת הוועד המקומי במהלך שנת 

 עובד אחר.

 

חינוך, בפרוטוקול הוצג , נערכה הצבעה על אישור תקציב 05/19בפרוטוקול שמספרו 

 מספר המצביעים בעד ומספר המצביעים נגד, ולא כלל שום מידע על התקציב.

 תגובת מזכירת היישוב

 הנושא תוקן.  2020החל מחודש מרץ 

 הפרוטוקולים מפורטים וכוללים נתונים רלוונטיים.

 

שור , מוצגים רשימת נושאים לדיון, אישור פרוטוקול, אי06/19בפרוטוקול שמספרו  .2

 דוח רבעון ראשון, פרויקטים והודעת רשם העמותות.

 הפרוטוקול כלל לא נראה כמו פרוטוקול אלה כמו רשימת נושאים המוצגים לדיון. 

 תגובת מזכירת היישוב

 הנושא תוקן.  2020החל מחודש מרץ 

 הפרוטוקולים מפורטים וכוללים נתונים רלוונטיים.

 

לביקורת תמוה כיצד ₪  2,000 -הקהילה ב אושר העלאת שכר לרכז 07/19בפרוטוקול  .3

הועלה שכר שלושה חודשים בלבד לאחר שהתחיל לעבוד כרכז קהילה, בלי לפרט את 

 נסיבות העלאת השכר.

אחת מחברי הוועד קראה לבטל את תפקיד רכז הקהילה,  10/19יתרה מכך בפרוטוקול 

דבר חדש למען כיוון שלדעתה התפקיד אינו מצדיק את השכר, לא השתנה, לא נעשה 

 הקיבוץ ואין גיבוש בקהילה.

 תגובת מזכירת היישוב

 התוספת נקבעה בתחילת עבודתו של רכז הקהילה.

בנוגע לאי שביעות רצון הוועד מתפקוד רכז הקהילה נמסר לביקורת, כי הקואליציה 

 הייתה מרוצה ממנו והאופוזיציה לא הייתה מרוצה.

תפקיד ופיצלו אותו לשני תפקידים. הציעו כיום, בוטל התפקיד, ערכו שינוי במבנה ה

 לרכז לקבל תפקיד אחר וסירב.

 

הערת הביקורת להתייחסות המזכירה: יש לתעד בחוזה העבודה את כל סיכומי שכר 

 לרבות תוספת שכר עתידית.
 

+ ערב ראש שונה, הפרוטוקול לא כולל מידע  90-אושר תקציב שנת ה 09/19בפרוטוקול  .4

 ולא צוין גובה התקציב שאושר.על הפעילות המתוקצבת 

 תגובת מזכירת היישוב

 הנושא תוקן.  2020החל מחודש מרץ 
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 הפרוטוקולים מפורטים וכוללים נתונים רלוונטיים.
 

 

 המשתתפיםלא כוללים את שמות הנוכחים,   12/19 -ו 11/19, 10/19פרוטוקולים 

 החיצוניים ושמות הנעדרים.

 

 לעיונה של הביקורת נחתמו על ידי יו"ר הוועד.שהוגשו  2019כל הפרוטוקולים לשנת 

 לא כללו את סדר היום של הוועדה. 4/19עד  01/19פרוטוקולים 

הפרוטוקולים כללו את סדר היום של הוועדה  2019ועד לסוף שנת  05/19החל מפרוטוקול 

 ומתעדים את ראשי הפרקים של הדיונים.

בים על מנת לתעד את עבודת הוועד הפרוטוקולים אמורים להיות מפורסמים לציבור התוש

יותר כך נבנים שהפרוטוקולים מפורטים ככל והנסיבות להחלטותיו, הביקורת סבורה ש

 של הוועד עם התושבים.  יחסי אמון

 

 על לוח המודעות ולא נמצא תיעוד מותמפורס לדברי מזכירת הישוב, החלטות הוועד

 לפרסומים. 

 תגובת מזכירת היישוב 

אתר חדש ליישוב, תושבי היישוב מזוהים במערכת האתר וכאשר הם  הוקם 2020בשנת 

מזינים מספר תעודת זהות עולה להם כל המידע העדכני הנוגע ליישוב לרבות פרוטוקולי 

 ישיבות הוועד.
 

 ניהול ישיבות הוועד המקומי .3.ב

 

 על פי ההוראות בצו המועצות:

 יבחרו הנוכחים באחד מחבריבהעדרו יו"ר הוועד המקומי הוא היו"ר בכל הישיבות, ו

 הוועד להיות יו"ר הישיבה.

 ישיבות הוועד יהיו פומביות, אלא אם כן הוחלט שהישיבה תהא בדלתיים סגורות.

 מעמד הציבור הנוכח בישיבות הוא כמעמד משקיפים.

 .תקין – יו"ר הוועד הוא היו"ר בכל הישיבות שהתקיימו כי עולה, בדיקתנומ

 מניין חוקי .4.ב

 

הינו מניין חוקי, במידה ואין רוב תדחה הישיבה  רוב חברי הוועדמועצות, על פי צו ה

 בשעה ואז שליש מהמשתתפים יחשבו למניין חוקי.

ימים ואז תהא  7-אם גם לאחר שנדחתה, לא נוכח שליש מחברי הוועד תדחה הישיבה ל

שלא חוקית, אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי הוועד ובתנאי, שלא יידונו בה עניינים 

 עמדו על סדר היום של הישיבה הקודמת.

 הצבעה נערכת בהרמת ידיים, אלא אם כן שליש מהמשתתפים מבקשים הצבעה חשאית.

החלטות מתקבלות ברוב קולות, למעט החלטות בהן נקבע רוב מיוחד, כאשר, מספר 

 קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.
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הישיבות התקיימו בנוכחות רוב חברי עיון בפרוטוקולים של הוועד המקומי העלה כי כל 

 הוועד.

, נמצא כי כאשר נפלה החלטה נרשם 2019מעיון בפרוטוקולים של ישיבות הוועד לשנת 

 מספר המצביעים בעד ונגד. לעיתים נרשם מספר הנמנעים ולעיתים לא.

 

 היעדרות חבר ועד מישיבות הוועד  .5.ב

 
ישיבות  3-ים רצופים או שנעדר מחודש 3על פי צו המועצות חבר שנעדר מישיבות המועצה 

רצופות, יחדל להיות חבר ועד מקומי, ובלבד שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח 

 לו הודעה.

הכללים לא חלים על חבר ועד שנעדר מישיבה ברשות, נעדר בשל מחלה, שירות בצה"ל 

 או שליחות ציבורית.

קרים בהם חבר ועד נעדר שלושה לא נמצאו מ 2019מעיון בפרוטוקולים של הישיבות לשנת 

 .תקין –חודשים רצופים או שלושה ישיבות רצופות 
 

 תביעות משפטיות  .6.ב

 
הוועד המקומי רשאי להגיש תביעה או לעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל דין בכל 

משפט או הליך בקשר לתפקידיו ולענייניו, או אם הדבר נראה לו דרוש לצורך קיומן או 

 זכויות הוועד המקומי או להגנת עובדיו, חבריו, ומוסדותיו בקשר לתפקידם.הגנתן של 

 בדיקתנו העלתה כי לא הוגשו ע"י הוועד המקומי תביעות משפטיות. 

ייעוץ מקבל  מהמועצה, כל ועד מקומי הפונה בבקשה לסיועלדברי מבקר המועצה, 

 והכוונה מתאימים.

 לא הוגשו תביעות ע"י הוועד המקומי. 2018-2019לביקורת נמסר על ידי הוועד כי בשנים 
 

 מורשי חתימה .7.ב

 

יחד בצו המועצות המתייחס לחתימה על מסמכים, חתימת יו"ר הוועד  132על פי סעיף 

חתימת חבר ועד מקומי או עובד של הוועד המקומי ובצירוף חותמת הוועד המקומי  עם

 תחייב את הוועד.

ים את מינוי מורשי החתימה של ועד הביקורת קיבלה לידיה את הפרוטוקולים המתעד

 .תקין הקיבוץ,

 

 הטלת  צו ארנונה ועד מקומי  .8.ב

 
על פי צו המועצות, הוועד מקומי רשאי באישור המועצה להטיל בתחום הנהלתו מס 

מוניציפאלי לצורך ביצוע סמכויותיו שהואצלו לו, בכפוף לאישור המועצה וחוק 

 ההסדרים במשק המדינה.

לפני שנת  הראשון לאוקטוברעל הוועד המקומי לאשר את צו הארנונה שלו עד ליום 

 הכספים, ולהעבירו לאישור המועצה.
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כל העלאה/הפחתה בתעריפי הארנונה המוטלים בצו הארנונה של הוועד המקומי )שלא 

על פי שיעור העלאה ארצי שנקבע בכל שנה( מחייב לקבל את אישור המועצה ואישור שר 

 ושר האוצר. הפנים

נמצא אישור של הוועד לצווי  2019מסקירת הביקורת את כל הפרוטוקולים של שנת 

 תקין.   2020מיסים )ארנונה( לשנת 
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 ועדות .ג

 

 כללי .1.ג

 

על פי צו המועצות, ועד מקומי רשאי למנות ועדות קבועות לעניינים או למקרים 

 מיוחדים ולהטיל עליהן תפקידים כפי שיראה לו.

משקפת את  המובילים את הפעילויות ביישוב, והשותפות בהן גופיםהוועדות הן 

 ואת תרומתם לאיכות חייהם. מעורבות התושבים בחיי הקהילה

 ועדות אלה רשאיות לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן.

לביקורת נמסר כי ישנן מספר ועדות כדלקמן: ועדת חזות היישוב, ועדת נוער, ועדת 

 .ביטחון וצוות צח"י
 

 : 2019להלן פירוט תקציבי הוועדות לשנת 

  5,000 -חזות הישוב תקציב ועדה ₪ 

  12,000 -ועדת נוער תקציב  ₪ 

  170,00בסך של   2020, תקציב לשנת 2019הוקמה בסוף  –תקציב ביטחון וצח"י 

.₪ 

 

 ועדת חזות היישוב

 , נערכו שתי ישיבות. 2020התקיימה ישיבה אחת בלבד ובשנת  2019בשנת 

 נמצא, כי הפרוטוקולים מפורטים וכוללים החלטות ישימות.

 בפרוטוקולים מצוין, כי מצב חזות היישוב אינו תקין. 

 ₪. 56,000הוקצה תקציב משמעותי בסך  2020נמצא, כי בסוף שנת 

 הביקורת ממליצה לעקוב אחר ביצוע החלטות הוועדה ולוודא את יישומן.

 ועדת נוער

 6אוגוסט עם כניסתו של רכז נוער חדש, נערכו -מאיבמהלך החודשים  2019בשנת 

 ישיבות של ועדת הנוער.

נמצא, כי הפרוטוקולים מפורטים והוועדה דנה בתחומים שונים שבחלקם היו 

החלטות ברות מעקב כגון: שיבוץ מדריכים, הכנת תכניות קיץ ונושאים כלליים 

 כמו גיוס תמיכת ההורים.

 עוד ליישום החלטות הוועדה. על אף בקשת הביקורת לא התקבל תי

 ועדת ביטחון צח"י

 ישיבות.  5, נערכו 2019ובשנת  2019הוועדה הוקמה בחודש נובמבר 

 ניכר כי הוועדה רצינית, הפרוטוקולים מפורטים והתקבלו החלטות ישימות.

 

 עם זאת, על אף בקשת הביקורת לא התקבל תיעוד ליישום החלטות הוועדה. 
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 ועדת ביקורת .2.ג

 

לצו המועצות, נדרשת המועצה לבחור ועדת ביקורת לכל ועד מקומי מבין  בהתאם

 תושבי הישוב מתוך רשימת תושבים שיציעו מועמדותם.

 

המקומי נבחרים לוועדה על ידי המועצה  תושבים מהיישוב שאינם חברי הוועד 5–3

 רשימת תושבים המציעים את מועמדותם.  מתוך

 

לפועל כדין, לבדוק את  הוועד המקומי הוצאוהוועדה לבדוק אם החלטות  תפקיד

המאושר וכן  לוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו, חשבונות הוועד המקומי

 הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות. לבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות

 

על פי הגדרת החוק: "ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הוועד המקומי הוצאו 

, תבדוק את חשבונות הוועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת לפועל כדין

תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הוועד המקומי אשר 

נמצאו בביקורות קודמות". לפיכך בסמכות הוועדה לבדוק את התנהלות הוועד בכל 

 .תחומי פעילותו

 

 .לא תקין - יישובלא הייתה ועדת ביקורת ב 2019נמצא כי בשנת 

 

נידון בוועדה מצומצמת  2018עם זאת, דוח הביקורת על התנהלות היישוב משנת 

 )שכללה את מזכירת היישוב ושני חברי ועד נוספים( ומזכירת היישוב .
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 התקשרויות .ד

 

 כללי .1.ד

 

על פי דיני המועצות האזוריות, על הוועד המקומי חלה חובת המכרזים ו/או קבלת הצעות 

לקבלת שירותים, רכישות טובין ומקרקעין וביצוע עבודות/פרויקטים שונים מחיר 

 בהתאם להוראות התוספת השנייה לצו המועצות האזוריות.

רשאי הוועד המקומי להתקשר בחוזה ללא מכרז,  , במקרים מיוחדיםעל פי צו המועצות

להצלת נפש  כגון: חוזה הנערך עם הספק היחיד בארץ לאותם טובין, חוזה להזמנה דחופה

או רכוש, חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אימון 

 מיוחדים ועוד.

 

 נהלי רכש .2.ד

 

 .תקין –לביקורת הוצג נוהל רכש שעולה בקנה אחד עם צו המועצות 

 

 ממצאים והערות .3.ד

 

פורסם מכרז פומבי אחד בלבד לקבלת שירותי  2019מבדיקת הביקורת עולה, כי בשנת 

, הוגשו שלוש הצעות 1.1.19 -מכרז פורסם בה , כימבדיקת הביקורת עולהשמירה. 

 .במסגרת המכרז ונבחרה ההצעה הזולה ביותר

ובחנה האם  2019הביקורת דגמה את כל החשבוניות ששולמו בחודשים יוני ויולי 

 קשרויות נערכו בהתאם לנוהל.ההת

 חשבוניות: 39שולמו  2019מבדיקת הביקורת עולה כי בחודשים יוני ויולי 

 

 2  תקין –חשבוניות לספק הביטחון שזכה במכרז. 

 

 2 חשבונית אחת של הספק "שמח ₪:  3,000-חשבוניות בסכומים הגבוהים מ

חשבונית נוספת עבור אירוע שבועות ₪  8,000אירועים והפקות בע"מ" בגובה 

 .  עבור הגברה למסיבת סוף בהקיץ₪  5,400מהספק "פילו יקיר" בגובה 

בגין התקשרויות אלו, לא נמצא תיעוד מבסס כי התקבלו עבורן הצעות מחיר 

 לא תקין. –נוספות בהתאם לנוהל התקשרויות 

 

 35 להם נדרש לקבל הצעת מחיר אחת ₪  3,000-חשבוניות בסכומים הנמוכים מ

 .תקין –בלבד בהתאם לנוהל 
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 מבני ציבור .ה

 
וכל  ןעל פי צו המועצות הוועד המקומי רשאי לרכוש, לקבל ולהחזיק מקרקעין ומיטלטלי

זכות או טובת הנאה בהם ולנהוג בכל אלה דרך בעלים, ובלבד שלא ימכור מקרקעין 

שנים אלא  3-הרשומים על שמו, לא יחליפם, לא ימשכנם ולא יחכירם לתקופה של למעלה מ

 באישור המועצה.

הוועד המקומי רשאי לקבל מלוות פיתוח להקמת מבני ציבור או רכישתם, עבודת תשתית 

 ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים וזאת באישור המועצה והממונה.לצרכי ציבור 

מסקירת הביקורת עולה כי הבעלות על הנכסים הציבוריים היא של האגש"ח והוועד משכיר 

 ממנה נכסים. על פי הצהרת הוועד, אין לוועד נכסים.

 
 תקציב הוועד המקומי .ו

 
 כללי .1.ו

 מפורט שנתי של הכנסות והוצאות.לשם מילוי תפקידו הוועד המקומי אמור להכין תקציב 

 באוקטובר שלפני שנת הכספים.  1-מועצה עד לאישור האת התקציב יש להגיש ל

ומצאה שנערך דיון בתקציב מול ביצוע   2020הביקורת בחנה את כל הפרוטוקולים של שנת 

 תקין. –

 מבדיקת דיווח תקציב מול ביצוע בדוחותיו הכספיים של הוועד עולה כדלקמן:

 ת ההכנסות הייתה כדלקמן:חלוק

 ביצוע באחוזים ביצוע תקציב 2019שנת 

800 מיסים וגבייה עצמית ארנונה  837 105% 

875 השתתפות מועצה  1,050  120% 

29 40 הכנסות עצמיות ואחרות  73% 

₪באלפי   1,715 1,916 112% 

 

 ניתן להיווכח, כי קיימים פערים גבוהים בין התקציב לביצוע. 
היישוב הסבירה, כי התקציב היה מבוסס על ההערכה ובפועל ברוב המקרים מזכירת 

 הביצוע היה גבוה יותר.
 

 מעקב ודיווח  .2.ו

 הכנת התקציב מתבצעת על ידי יו"ר הוועד ומנהלת היישוב.

 תקציב הוועד המקומי מאושר על ידי המועצה.

 -, נצפו דיונים בגין מעקב הביצוע התקציבי2019מבדיקת הפרוטוקולים של הוועד לשנת 

 תקין.

 נמצא תיעוד לדיווח בנוגע לדוחות הכספיים הרבעוניים בישיבות הוועד המקומי.
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 מעקב תיקון ליקויים מדוחות קודמים .ז

 

 להלן ממצאי מעקב אחר תיקון ליקויים  מדוח ביקורת הקודם:

 שטרם תוקנוליקויים  .1ז

 

  לא תוקן –מינוי מנהל/ת לשכת הוועד. 

 תגובת מזכירה היישוב

 אין תקציב למינוי מנהל/ת לשכת ועד.

 
  לא התקבל תיעוד – 2018שנת  – 2018/2019תיעוד בפרוטוקול על אישור התקציב לשנים . 

 תגובת מזכירה היישוב

 .2018יועבר תקציב 

 הועבר התקציב.הביקורת מציינת, כי למועד הדוח טרם 

 
  לא תוקן –תיעוד אישור מינוי והסמכה של צוות הניהול. 

 תגובת מזכירה היישוב

 סמכויות הניהול ברורות לכולם.

 
  קבלת אישור המועצה על קיומן של התקשרויות וקירבה משפחתית בין חברי ועד הקיבוץ לבין

 .לא תוקן –חברי ועד באגש"ח 

 תגובת מזכירה היישוב

 היישוב אין קשר משפחתי ותועבר הצהרה.לדברי מזכירת 

 הביקורת מציינת, כי למועד הדוח טרם הועברה הצהרה.

 
  אסמכתאות להצגת דוח ועדת ביקורת בישיבת הוועד המקומי, דיון בממצאים ותיקון הליקויים

 . לא תוקן -העולים כמתחייב מסדרי מנהל ציבורי תקין 

 תגובת מזכירה היישוב

 נידון בוועדה פנימית אך לא תועד בפרוטוקול.לדברי מזכירת היישוב 

הביקורת מציינת, כי יש לתעד את דיונים בנושא דוחות ביקורת לרבות תיעוד מעקב אחר תיקון 

 הליקויים.

 
  לא תוקן –אסמכתאות לפרסום תמצית דוח ועדת הביקורת. 

 תגובת מזכירת היישוב

 רסם, להבא יפורסם.לדברי מזכירת היישוב לא פורסם כיוון שלא ידעה שיש לפ

 נדרש ,המותקן הנוכחות שעון באמצעות העבודה שעות על דיווחו העובדים כל אסמכתאות כי 

הועברו שני  –החוק  בהוראות כמתחייב העבודה וימי העבודה שעות על השכר בתלוש לדווח

 .לא תקיןדוחות נוכחות לדוגמה, דוח אחד כלל חתימה רק במועד הכניסה, 

 לכלל העובדים. 2020לביקורת דוחות נוכחות לחודש דצמבר יש להעביר 

 .לא תקין-הועברו עבור חודש דצמבר דוחות נוכחות ידניים 
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 ליקויים שיש להמשיך לעקוב .2ז

 

  מסמכים המעידים על קבלת אישור המועצה עבור חריגות תקציביות על פי סעיפי התקציב

 יש לבחון זאת שוב בשנה הבאה. לדברי מזכירת היישוב אין חריגות מהתקציב, -השונים 

 

  הוכחה על כך שמסמך האצלת הסמכויות שאושר על ידי המועצה הובא לדיון במליאת הוועד

 לדברי מזכירת היישוב מסמך האצלת סמכויות מאושר עם החלפת הוועד. –המקומי 

 עם זאת לא תועד בפרוטוקול יודגש בבחירות הבאות לתעד את האצלת הסמכויות.

 

  תוכנית אסטרטגית סדורה לטווח הקצר והארוך הכוללת מטרות, יעדים ותוכנית קיומה של

 הוכנה תוכנית עבודה.  2021בשנת  –עבודה ליישום ולוחות זמנים 

עם זאת התוכנית אינה מפורטת וחסר בה מידע חשוב כגון: תקופת ביצוע, תקציב והגורם 

תקיים פגישה עם חברי הוועד האחראי על הביצוע, לדברי מזכירת היישוב הייתה אמורה לה

לצורך עדכון המידע החסר בתוכנית האסטרטגית אך מכיוון שכרגע יש סגר טרם נערכה פגישה 

 וטרם עודכנה התוכנית. 

 

 ליקויים שתוקנו .3ז

 

  תקבלו שלושת ישיבות הוועד האחרונותה -תיעוד בפרוטוקול ישיבות הוועד שמות המחליפים 

 .תוקן -

 

  נהלים, הקמת  הוראת המועצה להערכות בשעת חירום הכולל גיבושאסמכתאות לקיומה של

 תוקן. –צוותים והצטיידות 

 

  תוקן. –אסמכתאות לתיעוד ישיבות ועדת הביטחון והצח"י בפרוטוקולים 

בשנה(  6-ל 4הביקורת עיינה בפרוטוקולים וניכר כי ועדות אלו מקיימות פגישות סדורות )בין 

נעשה שינוי בתפקיד רכז  2020בוועדות הינם עניינים, כמו כן בשנת וכי הנושאים הנידונים 

 הנוער וכיום יש שני רכזי נוער.
 
  אסמכתאות לגיבוש נהלים בתחום העסקת עובדים לרבות נושא ניגוד עניינים, העסקת קרוב

 תוקן. –משפחה של עובד הוועד המקומי ואישור העסקתו על ידי הוועד המקומי 

 

 נושא שימוש במזומנים מקופת אגש"ח לצורך החזרי הוצאות הוועד אסמכתאות על כך ש

 תוקן.–המקומי נבדק בעבר על ידי היועץ המשפטי ונמצא כי אינו מתאים 

 

  אסמכתאות על הגשת הדוח הכספי למועצה האזורית במועד המתחייב על פי הוראת החוק–  

 תוקן.

 

 תוקן.–מתחייב בהוראת החוק אסמכתאות על פרסום תמצית הדוח הכספי לתושבי היישוב כ 
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 מוחזקות במשרדי הוועד והקבלות הוועד, מזכירת ידי על מבוצעת הגבייה אסמכתאות כי 

 תוקן. -הוועד  מזכירת ידי על הגבייה במעמד ויופקו

 

 תכנית  של גיבושה לרבות הוועדות, של העבודה סדרי את המגדיר נוהל אסמכתאות לגיבוש

 ותדירות מעקב החלטות, החלטות בפרוטוקול קבלת ותיעודן הישיבות ניהול, דרך אבני, עבודה

 הוכנה מצגת בנושא. -לוועד  דיווח

 

 או/טובין ו לרכישת התקשרויות אישור טרם תקציבית הרשאה של אסמכתאות לקיומה 

 תוקן. – שירותים

 

  תוקן. –תיעוד על פרסום פרוטוקול ישיבות הוועד באתר הרשמי של הקיבוץ 

 

  תוקן.   –תיעוד על זימון נציגי היישוב לישיבות הוועד וקיום קשר שוטף עימם 

 

  התקבל   -תיעוד בפרוטוקול על אישור התקשרויות והסכם עם עמותת בית הכנסת מרחביה

, אין הסכם עם הבית כנסת, בית הכנסת פועל בעצמאות קיבוץ מרחביה -תקנון בית הכנסת 

 סת לוועד ואין פעילויות משותפות.מלאה, אין העברת כספים בית הכנ

 חלופיות מחיר בחינת הצעות ,השירות נחיצות בחינת, ח"אגש עם הקיימות ההתקשרויות מיפוי 

 השיתופית החקלאית האגודה עם יחסי הגומלין להסדרת ולפעול הכלכלית הכדאיות לביסוס

הוצגו הסכמים המסדירים  –נהלים  הסכמים וגיבוש הציבור באמצעות במבני השימוש לרבות

 את השימוש במבני הציבור, השימוש במבנים נעשה ללא תשלום. 

 

 הוועד ידי על תאושרנה לוועד, וההתקשרויות המדווחים וההתקשרויות החוזים תנאי תיעוד 

 תוקן. –ההסכם  על החתימה טרם המקומי

 

  אסמכתאות על דיווח למועצה על נתוני התקציב של השנה הקודמת כפי שאושרו על ידי המועצה

 תוקן. –

 

 ובקרה תדירות עדכונם, הרשאות, עריכת תיק נהלים ותיקיה ממוחשבת המאגדת את הנהלים 

 תוקן. –יישומם  על

 

 שרותהחתימה המאו לסמכויות בהתאם יבוצעו הוצאות החזרי עבור אסמכתאות שהתשלומים 

 תוקן.–החוק  בהוראות כמתחייב הוועד של

 

 לעניין החלים והנהלים קיומם של אישורי המועצה להעסקת עובדים הכוללים את הכללים 

 תוקן –לפעול  הוועד הוסמך פיהם עובדים על העסקת

 

  תיעוד על ביצוע מעקב ובקרה על החלטות הוועד המקומי תוך ציון לוח הזמנים וממלא התפקיד

 תוקן.–ביצועה האחראי ל

 מבדיקת הביקורת עולה כי מזכירת היישוב מנהלת אקסל מעקב אחר החלטות הוועד.

כל החלטה חדשה של הוועד מתווספת שורה באקסל בה נכתב מי אחראי הביצוע, כמה נדרש 

 לבצע ומול מי, מעקב ביצוע, תאריך יעד לביצוע וסטאטוס בוצע או לא.

 . בצבע צהובככל שההחלטה מיושמת היא נצבעת 
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 12החלטות,  12החלטות לביצוע, מתוכן יושמו כנדרש  25התקבלו  2020נמצא, כי בשנת 

והחלטה אחת בנושא בחינת הקמת גינת כלבים )מחודש נובמבר החלטות נמצאות בטיפול 

 (  שלא יושמה ולא טופלה עדיין.2020

 

  אושר בוועד  2019צו ארנונה עבור שנת  – 2019תיעוד בפרוטוקול על אישור צו הארנונה לשנת

 . 2018בדצמבר 

 .2020הביקורת לא איתרה פרוטוקול אישור צו ארנונה לשנת 

 

 של המינוי והאישור מועד, הוועדות חברי, הוועדות כל של מסודרת אסמכתאות לניהול רשימה 

 תוקן.–המקומי  בוועד הוועד וחברי הוועדה הקמת

 

 הרשאה קיומה של ובחינת 2018 בשנת העובדים העסקת לאישור הוועד בישיבות תיעוד 

 תוקן. –עמם  ההתקשרות טרם העובדים להעסקת תקציבית

 

 כנדרש של הוועד החתימה המאושרות לסמכויות בהתאם השכר הסכמי אסמכתאות לאישורי 

 תוקן. –החוק  בהוראות

 

  אסמכתאות לכך שמתקני המשחקים עומדים בתקן מכון התקנים ועל ביצוע בדיקות מדי חודש

 תוקן. –

  אסמכתאות לביצוע הליך לבחינת הצעת מחיר מחברות ביטוח ואישורן בישיבה של הוועד

 תוקן. –המקומי 

 

  אסמכתאות לקיומו של נוהל רכש המסדיר את הליכי הרכש וההתקשרויות של הוועד המקומי

ספקים ונותני שירותים בהתאם להוראות החיסכון, היעילות הכלכלת והוראות החוק  עם

 תוקן. –קבועות בצו המועצות האזוריות 

 

  אסמכתאות לתיעוד ישיבות הוועד אשר הוסמכו לדון ברכש בפרוטוקול הכולל ממצאי בחינת

 תוקן.-הצעות המחיר וצירוף הצעות המחיר 

 

 ח שמטפל בנושאי הביטוחים שמתאימים לוועד המקומי אסמכתאות לעבודה מול יועץ ביטו– 

 תוקן.

 

  תוקן. –מינוי מזכיר/ת ישוב 

 

  המאשר ומפרט את הסמכויות  ,מליאת המועצה מסמך האצלת הסמכויות ו/או פרוטוקולקיום

 תוקן. – ועד המקומיוהמגבלות והעקרונות המנחים במסמכי ה המוקנות לוועד המקומי לרבות

 

  תוקן. – 31.12.2018קבלתו של מאזן הבוחן של הוועד המקומי ליום 

 

  תוקן. –תיעוד פירוט הוצאות משרדי הוועד בהתאם למהות ההוצאה בספרי הנהלת החשבונות 

 

  תוקן. –אסמכתאות המעידות על קיומו של ביטוח כלפי צד ג' ועבור רכוש 
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 ת לתקופת ההתקשרות לשם אימות מסמך זכויות חתימה מאושר להסכם שירותי הנהלת חשבונו

 תוקן –התקשרות כנדרש 

 

  תוקן. –, מודפסים וחתומים על ידי יו"ר הוועד 2019תיעוד הפרוטוקולים מישיבות הוועד בשנת 

 

  תוקן. –קיים דוח מעקב אחר יישום החלטות הוועד 

 

  אסמכתאות על הפרדת שירותי הנהלת החשבונות מאגש"ח וקיומו של מכרז לקבלת הצעות

 תוקן. –חלופיות לשירותי הנהלת החשבונות 

 

  תיעוד תיוק בקובץ ממוחשב את כל מסמכי הממשל התאגידי לרבות החלטות של מנהלת

הבחירות, האצלת הסמכויות לוועד, אישור המועצה לתקציב ולדוחות הכספיים, אישור זכויות 

 תוקן. –החתימה של הועד וכל אישור ממועצה ו/או היועץ המשפטי שלה 

 

  אסמכתאות לקיומו וביצועו של נוהל המגדיר את ניהול המעקב התקציבי, בחינת הרשאה

 תוקן. –תקציבית טרם אישור ביצוע התקשרות לרכישת טובין ושירותים 

 

  תוקן. –תיעוד צירוף כל הדוחות הכספיים הנדונים ומוצגים בישיבת הוועד לפרוטוקול 

 

  כמתחייב על פי חוק ופרסום מכרז עבור מינוי אסמכתאות על תיוק אישורי המועצה להעסקה

 תוקן. –העובדים 

 

  תיעוד אישור התקשרות עם אגש"ח עבור הסדרי השתתפות בחדר ושירותי משרד בסכום של

 לא רלוונטי, עברו למשרדים אחרים. –לחודש כולל מע"מ ₪  1000
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 יום רביעי כ"ח בניסן , תש"פ 

   2020באפריל,   22

 לכב'

  בצר,אייל 

 .ראש המועצה
           

 דוח הביקורת הפנימית בנושא: הנדון:

  2018התנהלות הועד המקומי במושב שדה יעקוב  לשנת 

בהתאם להחלטת מליאת המועצה האזורית בדבר עריכת ביקורת בישובים בהם לא הוגש דוח 

 מושב שדה יעקובביקורת שנתי, להלן דוח ביקורת  חיצוני בנושא: "התנהלות הועד המקומי ב

 ".2018בשנת 

 .2018הביקורת בדקה את התנהלות הועד המקומי בשנת 

 הביקורת מצאה ליקויים בהתנהלות הועד המקומי, כגון:

 

 .העסקה של קרוב משפחה ללא קבלת חוות דעת משפטית כתובה 

 .הועד מעורב בניהול מערכת הגיל הרך 

 .נמצאו חריגות בתקציב שלא אושרו על ידי המועצה 

 א נערך נוהל לעבודת הועדות ולא נקבעה תכנית עבודה.ל 

 .נמצאו ליקויים בניהול הקופה הקטנה 

 .נמצאו ליקויים בהליך להעסקת הרב היישובי 

 .נמצאו ליקויים בנוהל הרכש ובבחירת ספקים 

 .נמצא, כי הישוב לא נערך לשעת חרום כנדרש 

 

 שולבו בגוף הדוח.טיוטת הדוח נמסרה לעיונו של הוועד המקומי ותגובותיו, 

מעקב אחר תיקון הליקויים שנמצאו ויישום המלצות  2019מומלץ לערוך בדוח הביקורת לשנת 

 הביקורת לתיקונם. 

הביקורת סבורה שתיקון הליקויים שנמצאו ויישום ההמלצות ישפרו את עבודת הוועד 

 המקומי לטובת תושבי המושב.

 

כן אין הכרח כי יימצאו כל הממצאים  יצוין, כי עבודת הביקורת נסמכת על מדגם ועל

  המחייבים תיקון וטיפול, במידה והם קיימים.

 הביקורת מודה לבעלי התפקידים בישוב על שיתוף הפעולה בביצוע הביקורת.

 

 בכבוד רב

 אלי יהודה

 מבקר המועצה

 
 חברי הועדה לענייני ביקורת המועצתית. העתקים:

 רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה.
 כהני, מנהלת מחלקת ישוביםלילך 

 .מושב שדה יעקובועד המקומי 
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 מבוא .א

 כללי .1.א

 1927" ( אשר נוסד בשנת המושב " –) להלן בדוח מושב עובדים במערב עמק יזרעאל ינו שדה יעקב ה

 -ל ) להלן בדוחשל המועצה האזורית עמק יזרעא הבתחום שיפוטונושא אופי חקלאי ודתי . המושב 

 " ( . המועצה"

 תושבים.  1108, המושב מונה 2018לסוף שנת   סטטיסטיקהבהתאם לנתוני הלשכה המרכזית ל

 ניהול המושב מבוצע על ידי הגופים להלן :   .2.א

 הל הגוף המנ תחום 

 המועצה;הרובד העליון מנוהל על ידי  השלטון המוניציפאלי

אשר מקשר בין המושב  הועד המקומיהרובד התחתון מנוהל על ידי 

לבין המועצה ונתון במידה רבה לפיקוחה; תחת הועד פועלות מספר 

תרבות, ספריה, ביקורת, קליטה, בית -ועדות בתחומים שונים כגון 

 כנסת ובטחון. 

מושב עובדים של הפועמ"ז להתיישבות -"שדה יעקב -האגודה  החקלאית הפעילות

 (.האגודה החקלאית""–)להלן בדוח  חקלאית שית' בע"מ"

)       "לשירותי חינוך נוער קהילה חסד ודת שדה יעקב " -העמותה   חינוך 

 "( העמותה לחינוך" – להלן בדוח

 שירותי דת 

)נישואים, כשרות , 
 מקוואות (

מספקת שירותי דת "המועצה הדתית האזורית של עמק יזרעאל" 

לכל הישובים בתחום שיפוטה של המועצה ובכלל זה למושב שדה 

 יעקב; המועצה הדתית האזורית ממוקמת במושב שדה יעקב .  

 

ניהול בית הכנסת  
 במושב

בית כנסת אהל מאיר )ע"ש מאיר כהן ז"ל(, שדה " - העמותה

 (.עמותת בית הכנסת " "–) להלן בדוח  "יעקב

 

 

 הוראות הדין, הנחיות והוראות המועצה ומשרד הפנים   –המסגרת הנורמטיבית  .3.א

  (;פקודת המועצות"" –פקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש(,  ) להלן 

 (;צו המועצות"–, ) להלן בדוח 1958-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח" 

 צו המועצות "–, ) להלן בדוח 1977-)נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז צו המועצות המקומיות

 "(. עובדים

  )מהדורה שביעית , תשרי תשע"ט , אוקטובר  –המדריך לנבחר ברשויות המקומיות ) משרד הפנים

 ( .   "המדריך לנבחר" –) להלן בדוח  2018

  " 2014רית עמק יזרעאל , ינואר מחלקת יישובים , מועצה אזו –"עקרונות התנהלות וועד מקומי  (

 "( .הוראות המועצה " –להלן בדוח 
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 מערכות מידע .4.א

  המותקנת לצד מערכת הנהלת   "מערכת "תיק בקליקניהול מעקב פיננסי מבוצע באמצעות

 החשבונות, מאפשרת לצפות בספרי הנהלת החשבונות של המושב ולהפיק דוחות כספיים; 

  . ניהול התקציב מבוצע באמצעות תוכנת אקסל 

 מטרת הביקורת .ב

 2018בחינת נאותות תהליכי העבודה והציות להוראות החוק בהתנהלות הועד המקומי בשדה יעקב בשנת 

  –ולרבות 

o ;יחסי הגומלין עם אגודות ועמותות קשורות 

o ;השימוש בסמכויות 

o ;ניהול הישיבות 

o ;ניהול התקציב 

o ;הניהול הכספי 

o עובדים; העסקת 

o ;פעילותן של ועדות 

o ;פעילותה של ועדת הביקורת 

o ;הסדרת מערך ביטוחי נאות להקטנת חשיפה לסיכונים 

o  ;הסדרת הבטיחות בשגרה ועם קיומם של אירועי תרבות וחברה בתחום המושב 

o   .היערכות ומוכנות בעת חירום 

 

 מתודולוגיית הביקורת .ג

 . 2019דצמבר -הביקורת בוצעה בתקופה נובמבר  3.1

 התקיימו פגישות עם הגורמים הבאים: 3.2

   ( ;מזכירת הועד"  -גב' אורלי אליהו ) להלן בדוח –מזכירת הועד המקומי " 

   )( .  פקידת הועד" –גב' רעיה אילת בוים ) להלן בדוח  –מזכירה )אדמיניסטרציה" 

  -נסקרו הוראות הדין הרלבנטיות, מסמכים, דוחות ובין היתר  3.3

o  שעוגנו בתחום הנבדק;נבחנו נהלי העבודה 

o ;נסקרו פרוטוקולים של ישיבות הועד המקומי 

o נסקרו דוחות כספיים וספרי הנהלת חשבונות לרבות מאזני בוחן וכרטסות; 

o  ;נסקרו דוחות שכר לרבות דוח עלות השכר 

o  .נבדקו הסכמים, פוליסות ומסמכים נוספים הרלבנטיים לעבודת הביקורת 

 ישיבת הועד מצורפת לדוח בנספח א' .תגובת הוועד המקומי בפרוטוקול  3.4
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 ממצאים .ד

 )*(  31.12.2018 –של הועד המקומי   מבנה ארגוני .1.ד

 

 שרון אוחיון –יו"ר הוועד 

 

 חברי הוועד  + "וועד מורחב " 

       

 אורלי אליהו –מזכירת הועד 

 

 רכז בטחון שוטף 

  מתניה קארו

 מזכירה /פקידה 

  רעיה אילת בוים

 רכזת הקהילה 

 דקלה שחף 

 ע' ניקיון מקווה 

  גריפאת נזהה

 עובד תחזוקה

 אופיר בורשטיין

 

 31.12.2018התקיימו בחירות והוכרז על וועד חדש; המבנה הארגוני נכון ליום  31.10.2018)*( בתאריך 

 בהתאם לדוח השכר וכפי שהוצג לביקורת . 

 

 נהלים  .2.ד

 

נהלים , ברובם   מהשנים  7במועד הביקורת נמצא קלסר "נהלים והגדרות תפקיד " הכולל  .2.1.ד

 כמפורט להלן :  2013עד  2009

 המועד על הנוהל   הנוהל  מסד

 2009נובמבר  נוהל רכש/שרות 1
 אין תאריך  נהלי עבודה מול הקומנרית  2
 29.9.09 נוהל הגדרת תפקיד מזכיר ועד מקומי  3
 28.12.09 נוהל הגדרת תפקיד פקידת מזכירות ועד מקומי 4
 20.8.13 נוהל תשלום לספקים 5
 11.5.17 נוהל פינוי גזם ופסולת  6
  19.8.19 השכרת ציודנוהל  7

 

  –מסקירת הנהלים עולה כי  .2.2.ד

 ;כל הנהלים למעט , נוהל תשלום , לא חתומים על ידי הגורם המוסמך לאשרם בוועד 

 ;הנהלים אינם ממוספרים 

  ; לא מצוין על הנהלים מי בעל התפקיד שרשם/הפיק  אותם 

 

קובץ כזה הסבירה לא נמצא קובץ ממוחשב המאגד את כל הנהלים , לבקשת הביקורת לקבל  .2.3.ד

 פקידת הוועד כי אין קובץ המאגד את כל הנהלים והם מפוזרים בתיקיות שונות;

 - 3.2.2020תגובת מזכירת הועד מיום 

כל הנהלים מאוגדים בתיקיות במחשב , מצ"ב קובץ המאגד את כל הנהלים מכל  – 4.2.3"
 השנים." 

 

 -ועדות
נוערבות,חיילים,תר

,קליטה, ותיקים, 

 יולדות, אבלים....

 רב המושב 

פנסטרהיים 
 גדליה 
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    -15.2.2020תגובת הועד בפרוטוקול מיום 

 

יצוין כי לא התקבל קובץ המאגד את כל הנהלים , לביקורת הועבר צילום של קלסר "נהלים 

 והגדרת תפקיד " אשר נסקר במועד הביקורת במשרדי הוועד  כמפורט לעיל . 

אין נוהל המגדיר את מדיניות הוועד בנושא הליך אישור הנהלים, הרשאות , תדירות עדכון  .2.4.ד

 הנוהל ובקרה על יישומם;

ל המגדיר את התנהלות הוועד בהתאם להוראות החוק וסדרי העבודה הנהוגים לרבות אין נוה .2.5.ד

הליך הבחירה, הסמכויות , אישור זכויות החתימה, ניהול הישיבות , ניהול פרוטוקול הישיבה 

 וניהול התקציב . 

הביקורת ממליצה לגבש נוהל שיקבע מדיניות הועד בנושא הליך אישור הנהלים, 

 עדכון הנוהל והבקרה על יישומם.    הרשאות , תדירות

 מומלץ למספר את הנהלים ולאגדם בקובץ ממוחשב .

נדרש כי על הנהלים יצוין מועד כתיבתו או עדכונו , אישורו וחתימה של הגורם 

 המוסמך לאשרו.

מומלץ כי הנהלים יכללו את כל הוראות החוק שהועד נדרש ליישמן ובכלל זה נושאי  

 , מכרזים והממשל התאגידי . הרכש, ההתקשרויות

 

 חברי הועד המקומי  .3.ד

 

          : צו המועצות המקומיות קובע -המסד הנורמטיבי  .3.1.ד

עריכתן של  במועדמקומי בישוב שאיננו שיתופי יהיו  עדולו הראשונות הבחירות" -ב)א( 96סעיף  .א

 ." או במועד אחר שיקבע השר שלא יאוחר מהבחירות הבאות למועצה הבחירות למועצה

 ו כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות." י"הבחירות לוועד יה -.ג96סעיף  .ב

שלאחר יום פרסום ההודעה האמורה בסעיף  יתחילו לכהן ביום השביעיעד מקומי ונציגות ו" – 102סעיף  .ג

הבחירות; הכהונה תימשך עד שיתחיל לכהן ועד מקומי חדש או שתתחיל לכהן נציגות  בדבר תוצאות 218

 חדשה" . 

ג וכן נציגות, 91ב או לפי סעיף 91עד מקומי בישוב לא שיתופי, ועד מקומי שנבחר לפי סעיף ו"  – 103סעיף  .ד

 יכהנו חמש שנים ". 

פי ייקבע בהתאם למספר התושבים מספר חברי ועד מקומי נבחר בישוב שאינו שיתו"  –)א(  96סעיף   .ה

 ביישוב שהיו רשומים במרשם האוכלוסין ביום הקובע לפי טבלה זו:

 מספר חברי ועד מספר תושבים

 .." .7עד  5 1,500עד 
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-בסעיף קטן זה , " קרוב משפחה" לא יכהנו בוועד מקומי שני קרובי משפחה או יותר;" –)ג(  106סעיף  .ו

 בן זוג, הורה או הורי הורה, בן זוגו, בן או בת או בני זוגם, אח או אחות או בני   זוגם " .

 

מבדיקת הודעת המועצה באתר האינטרנט  "בדבר תוצאות  – 31.10.2018חברי הועד עד ליום  .3.2.ד

כי במושב שדה יעקב לא  עולה 2013בדצמבר  24הבחירות לוועדים המקומיים" שהתקיימו ביום 

נערכו בחירות לוועד המקומי בקלפי ) "ישובים בהם הוגשה רשימה אחת" ( ומנהל הבחירות 

" על  האישים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו כחברי ועד מקומי   -הכריז ביום הבחירות

הל בכל אחד מהיישובים... "; להלן שמות חברי הועד הנבחרים במושב בהתאם להודעת מנ

 הבחירות  : 

 שם משפחה  שם פרטי  מסד
 אילת אבישי 1
 גרבר מיכה 2
 ג'הסי יגאל 3
 גונן אוריה 4
 מוסל אורית 5
 לוין זאב 6
 נדב קורין 7

 

כמפורט בנספח ב' לדוח עולה כי רשימת  2018מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד בשנת 

 חברי הועד הנבחרים מתאימה לחברי הועד שכיהנו והשתתפו בישיבות הועד כנדרש . 

בהתאם להודעת המועצה באתר האינטרנט  "בדבר תוצאות  - 31.10.2018חברי הועד החל מיום  .3.3.ד

עולה כי במושב שדה יעקב  2018באוקטובר  30הבחירות לוועדים המקומיים" שהתקיימו ביום 

לא נערכו בחירות לוועד המקומי בקלפי ) "ישובים בהם הוגשה רשימה אחת" ( ועל פי הוראות 

נהלת הבחירות ביום הבחירות )כא' חשוון "הכריזה מ –(  171צו מועצות המקומיות ) סעיף 

( על  האישים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו כחברי ועד 2018באוקטובר  30תשע"ט 

 מקומי בשדה יעקב  : 

 שם משפחה  שם פרטי  מסד
 אוחיון  שרון  1
 לקס ישראל  2
 אוחיון  ירון  3
 ילין  אבי  4
 נבון  נועם  5
 בורשטיין  רחל עזיזה  6
 כהן  אלמוג  7

כמפורט בנספח א' לדוח עולה כי רשימת  2018מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד בשנת  

חברי הועד הנבחרים מתאימה לחברי הועד שכיהנו והשתתפו בישיבות הועד למעט אי 

 ההתאמה להלן  : 

 אורן אוחיון . -נבחר מר ירון אוחיון ובפועל משתתף בישיבות ובקבלת החלטות הועד 

 - 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

את תוצאות הבחירות והכנת ההכרזה עם רשימת חברי הוועד קיבלנו מהמועצה.  – 4.3.3"

רשימה שהוגשה במקום "אורן אוחיון".  מצ"ב ה נכתב, כנראה, בטעותהשם "ירון אוחיון" 

 למועצה עם השמות הנכונים. " 
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,עולה כי  25.10.2018"  מיום 1"פרוטוקול ועד מקומי נכנס שדה יעקב מס' -בהתאם ל .3.4.ד

התקיימה ישיבת של הועד הנכנס עוד טרם הוכרז על תוצאות הבחירות בניגוד להוראות צו 

ת הבחירות . אין נוהל המועצות הקובע כי הועד יתחיל לכהן ביום השביעי שלאחר פרסום תוצאו

 המסדיר את פעילות הועד לרבות סדרי הישיבות , קבלת החלטות ומעקב על ההחלטות . 

 – 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

נכתב ע"י הוועד הנכנס, ללא נוכחות מנהלת הוועד  – 1פרוטוקול ישיבת הוועד מס'  – 4.3.4"

המקומי וריכז בתוכנו בעיקר תכנית עבודה ולא קבלת החלטות קונקרטיות של ועד נבחר. 

 ותוייק בקלסר הפרוטוקולים. " 

נדרש לקיים את הוראות החוק, מומלץ לגבש נהלים המסדירים פעילות הועד לרבות 

הועד, איסורים החלים על הועד ועובדיו,  הוראות החוק הקובעות את סדרי בחירת

 הסמכויות, הכהונה, הישיבות וקבלת החלטות . 

 

משתתפים בישיבות  25.10.2018מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד עולה כי החל מיום  .3.5.ד

חברים;  4הועד ולוקחים חלק פעיל בניהולו , נוסף לוועד הנבחר ,גם חברי "ועד מורחב " הכולל 

מבדיקתנו עולה כי חברי הועד המורחב כלולים ברשימת המועמדים לבחירות אך לא הוכרזו 

; הפרוטוקולים אינם כוללים תוצאות ההצבעה בישיבות ולא ברור האם  ברשימת הנבחרים

חברי "הועד המורחב " השתתפו בהצבעות בקבלת ההחלטות של הועד ;  לבקשת הביקורת, 

לא התקבלה , חוות דעת משפטית בנוגע להרחבת הועד לרבות סייגים בנוגע לקבלת החלטות 

 ד הנבחר. על ידי אישים שאינם מנויים על ידי חברי הוע

 - 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

חברי הוועד המורחב לא השתתפו בהצבעות והחלטות של הוועד המקומי. החל  – 4.3.5"

ואילך ועד היום למעט, איציק אלמליח. אף חבר ועד מורחב לא הגיע ולא לוקח  4מפרוטוקול 

 אינו שותף להחלטות הוועד. " חלק בישיבות הוועד המקומי. כפי שציינתי, איציק אלמליח,

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מיום 

 

מומלץ לתעד בפרוטוקול ישיבת הועד שמות המשתתפים בקבלת ההחלטות כך שתהא 

 שקיפות בעניין מקבלי ההחלטות .  

 

 קירבה משפחתית בין חברי הוועד .3.6.ד

שרון אוחיון וירון  -נמצא כי בוועד המכהן כלולים שני חברי ועד הנושאים שם משפחה זהה 

 אוחיון ; מזכירת הועד מסרה כי אין קירבה משפחתית בין חברי הועד . 
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 קירבה משפחתית בין חברי הועד למועסקים בוועד   .3.7.ד

קיימת זהות בין מסקירת מצבת המועסקים בוועד בהתאם לדוח מתוכנת השכר,  עולה כי  .א

 חברת הועד , רחל בורשטיין לבין העובד בורשטיין אופיר;

התקבל אישור היועץ המשפטי מטעם עולה כי " 12.11.18בהתאם לפרוטוקול ישיבת הועד מיום  .ב

המועצה בדבר אישור השתתפות רחלי בורשטיין כחברת ועד, על אף העסקת בעלה על ידי הועד 

 בהחלטות בסוגיות בהם מועסק"; ישירות , בהינתן שלא תיקח חלק 

יצוין כי לפרוטוקול לא צורף אישור היועץ המשפטי מטעם המועצה האמור , כמו כן לבקשת  .ג

 הביקורת לא התקבל אישור זה. 

חוות הדעת נמסרה בע"פ, כמה חודשים לאחר מכן, החל מאפריל  "–מזכירת הועד מסרה כי 

אופיר בורשטיין לא הועסק כעובד הוועד המקומי בניקיון ועבר לעבוד מולנו עם  9201

חשבונית/קבלה. כל ההחלטות שהתקבלו בנושא שכר אופיר בורשטיין, רחלי נמנע מלהצביע 

 " . .או להביע דעה

 – 15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

לאמת את קבלת חוות מומלץ לקבל חוות דעת משפטית בכתב ! כך שניתן יהיה 

 הדעת המשפטית והעסקה כמתחייב בהוראות החוק .

 

עמם          זהות פרסונלית בין חברי הועד לחברי ועד בגופים קשוריםלעניין בחינת קיומה של  .3.8.ד

) העמותה  4.5.5) האגודה החקלאית ( ,  4.4.3  -קיימת התקשרות חוזית כמפורט בסעיפים להלן 

 ) עמותת בית הכנסת (  .  4.6.4-לחינוך ( ו

 

 חוב ארנונה של חבר וועד   .3.9.ד

 - 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

 אין לחברי הוועד המקומי חובות ארנונה. אינם רשומים ברשימת החייבים."  – 4.3.9"

 

 סמכויות הועד המקומי  .4.ד

 

 :  צו המועצות המקומיות קובע כדלקמן .4.1.ד

או שנתמנה לפי הוראות  שנבחר)א( לפקודה, 3כמשמעותו בסעיף  – ועד מקומי"" – 1סעיף  .א

 ;ניו של ישובילניהול עניצו זה 

 יתנהל על ידי ועד מקומי".ל ישוב כ"  – 90סעיף  .ב

, דרך כלל, המועצה תהא רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לועד מקומי" -ה() 63סעיף  .ג

לצו זה  134-ו 68(, 11)א()63סמכויותיה על פי סעיפים  למעטלענין מסוים או לסוג של ענינים, 

 ." 1965-שכ"הלפקודה, וסמכות להפקיע מקרקעין, על פי חוק התכנון והבניה, הת 22וסעיף 
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רישוי עסקים, הטלת היטלים ואגרות, סמכויות המועצה שלא ניתן להאציל לוועד המקומי:  .ד

טעונים אישור מראש של המועצה צו הקמת תאגיד, אישור חוקי עזר והפקעת מקרקעין; כן 

 המיסים ותקציב הוועדים.

לוועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי "  –)א( 132סעיף  .ה

לרבות  ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה,, 63סעיף 

הועד המקומי יהיה רשאי לעשות )ה(; 63התנאים והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 

לטות המועצה שהודיעה עליהן לוועד שימוש בסמכויותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה להח

 .ולחוקי העזר שלה

, לא נמצא מסמך האצלת הסמכויות ו/או פרוטוקול מליאת  26.11.2019במועד הביקורת ,  .4.2.ד

המועצה המאשר ומפרט את הסמכויות המוקנות לוועד המקומי לרבות המגבלות והעקרונות 

 המנחים במסמכי הועד המקומי ; 

מומלץ כי החלטות המועצה האזורית עמק יזרעאל הנוגעות לניהול המושב לרבות קביעת 

סמכויות הוועד המקומי, המגבלות והעקרונות המנחים יתויק כחלק ממסמכי הממשל 

 התאגידי של הוועד; 

 

 2017בדצמבר  31מיום  41מסקירת פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה אזורית עמק יזרעאל מס'  .4.3.ד

,  להלן עיקרי  2ועצה אישרה לוועד המקומי במושב האצלת סמכויות לפי מודל תפעול עולה כי המ

 המודל : 

תחומים בהם מורשה הועד לפעול , בין היתר : הטלת ארנונה וגבייתה, ספורט, נוער, תרבות,  .א

(, בריאות, ביטחון מקומי/שמירה,  65מגיל ₪  150-ספריה, ותיקים )מינימום לוותיק 

בור/שטחים ציבוריים, תאורה, גינון , טיאוט, תברואה לא כולל פינוי אשפה תחזוקת מבני צי

 ביתית ,כן כולל פינוי מכולות, פינוי גזם,  חינוך , רווחה וקהילה ,שירותי דת ומנהל; 

מערכת נפרדת " -הוועד אינו מוסמך לפעול בתחום החינוך והחינוך הבלתי פורמלי ונדרש .ב

 " ; עד המקומי באמצעות עמותות / אגודות  מלכריותומהו

הוועד אינו מורשה לעסוק בתחום שפ"י ) שיפור פני היישוב( ובכל סעיף אחר שאינו כלול  .ג

 בהאצלה;

 הועד המקומי יכול להעסיק עובדים באישור המועצה ובכפוף לכללים החלים על המועצה; .ד

ים על המועצה על פיהם הוסמך  נמצא כי הוועד אינו מחזיק את הכללים והנהלים החל

 ;לפעול

מומלץ לקבל מהמועצה את הנהלים והכללים החלים עליה בהעסקת עובדים ולפעול על 

 פיהם.

  

"הסמכויות המואצלות כאמור הינן במסגרת התקציב המאושר של הועד המקומי בלבד,  .ה

 וע"פ הקריטריונים שהמועצה קבעה בעניין " 
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חרגה מהתקציב המאושר על ידי  2018המקומי בשנת  מבדיקתנו עולה כי פעילות הועד

להלן ולא נמצא אישור המועצה לחריגות מהתקציב  4.11.5המועצה כמפורט בסעיף 

 המאושר בכל סעיף . 

 15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

  מומלץ לקבל את אישור המועצה עבור חריגות בכל סעיף בתקציב כנדרש .

 

עולה כי מסמך האצלת הסמכויות שאושר  2018מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד לשנת  .4.4.ד

על ידי המועצה לא הובא לדיון במליאת הועד המקומי לרבות המגבלות, ההערות והצרופות 

  -הנלוות לו . יצוין כי בהתאם למסמך האצלת הסמכויות 

ב ממעמדו כרשות מקומית וזאת על אחריותו מוטל על הוועד לבצע את הסמכויות שהואצלו לו כמתחיי"

ו אם המועצה תאלץ לשלם סכום כלשהו כתוצאה מאי ביצוע סמכות זו אהבלעדית ובכפוף לתקציב. 

יהיה על הוועד לשפות את אחרת , במלואה או בחלקה , ו/ או כתוצאה מרשלנותו של הוועד המקומי , 

 " . המועצה במלא הסכום

מומלץ כי מסמך האצלת הסמכויות המאושר על ידי המועצה יובא לדיון בישיבת הוועד 

המקומי , ייסקרו עקרונותיו, המגבלות, ההערות והצרופות הנלוות לו ויבוצע מעקב כי אכן 

מיושמות כל הסמכויות המוטלות עליו כמתחייב ממעמדו כרשות מקומית וכנדרש על ידי 

 המועצה האזורית . 

 

 מעורבות  הוועד בתחום החינוך והחינוך הבלתי פורמאלי  .4.5.ד

הוקמה העמותה לחינוך  נמצא כי לצורך הפרדת פעילות בתחום החינוך והחינוך הבלתי פורמלי

להלן , יחד עם זאת בבדיקתנו נמצאו ממצאים מהם עולה החשש כי קיימת   4.6כמפורט בסעיף 

  –להלן מעורבות כי  הוועד פועל בתחום החינוך כמפורט 

עולה כי הועד מקיים פעילויות נוער וגן  2018מספרי הנהלת החשבונות של הועד לשנת  .א

 בחינוך כמפורט להלן:  

 )₪ ( סכום  כרטיס הנהלת חשבונות 

  134,203 הוצאות נוער - 210001

210002 

 הוצאות מד"ב -

27,210  

 5,000 שכ"ע קומונרית  -210003

פעילות שוטפת בני  -210004

 עקיבא 

28,466 

 5,772 ח-הוצאות פעילות ז -210008

  21,407 פעילות גן עד ג' -210009

הוצאות קייטנה בית  -211040

 אורי 

25,855 
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מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד עולה כי קיימת מעורבות של הועד וחברי ועדת  .ב

 החינוך ) חלקם חברי ועד ( בתחום החינוך בגנים ובתינוקייה כמפורט להלן : 

עולה כי הועד דן מאשר פיטורי מנהלת הגיל הרך  19.12.2018מפרוטוקול ישיבה מיום  (1

 –להלן וממליץ על התנהלות עם המטפלות כמפורט 

  המלצת ועדת הגיל הרך לפיטורין-. מנהלת הגיל הרך2" 

יש לזמנה לשימוע בהשתתפות ארצי  אושרו פיטוריה בפה מלא .א. התקיימה הצבעה , " 
 כנציג ועדת הגיל הרך ולפעול בהתאם לנוהל . אחריות אורלי

במידע ב. יש לקיים שיחה עם המטפלות בהשתתפות נציג ועדת הגיל הרך , לטובת שיתוף 
 ותאום ציפיות .

, אנו נדרש לשלם עבור עידית  14ג. אורלי עדכנה כי בהיבטי הפרשות לפיצויים קיים סעיף 
 רק את דמי המחלה "   . 

עולה כי הוועד מקיים פגישות עם רכזת  28.11.2018מפרוטוקול ישיבת הועד מיום  (2

 –הגנים כמפורט להלן 

ידית רכזת הגנים לאחר ביצוע בנצ'מארק לטובת . התקיימה פגישה משולשת שנייה עם ע8"... 
 שיפור , התייעלות ולמידה : 

אושר פה אחד. מימוש לאחר פגישה של עידית עם אופיר על סוגיית סיכום  -מעבר להסעדה .א
 העלויות .

 ₪ ... 1,500אושר פה אחד כי יבוטל התשלום החודשי לאחזקה בסך  –אחזקת הגן  .ב

 ניתן ליישום...-( שילוב תינוקייה ופעוטון 2קות מנהלל תינו 2( בחינת שילוב 1תינוקייה  .ג

 צפי לשני חל"ד ) נטלי ולילוש ( ולכן פיטורים אינם על הפרק.-מטפלות  .ד

 תתקיים פגישה בנושא תקציב הגנים בשבוע הבא" .  .ה

 - 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

הטבלה שהצגתם כוללת את הפעילות הבלתי פורמלית של המושב ואת הוועדות  –4.4.5"

ח', פעילות ילדי גן עד כיתה ג' -השונות )נוער, בני עקיבא, קומונרית, מד"ב, פעילות כיתות ז'

  וקייטנת בית אורי(

שנים  4-ארחיב ואציין כי פעילות קייטנה בית אורי הינה פעילות שנוער המושב עושה ב

ת למען ילדי בית אורי. ילדי בית אורי )ילדים עם מוגבלות( מגיעים למושב אחת לשנה האחרונו

  והנוער עושה למענם פעילות מתוך תקציבם( הפעילות מכסה את עצמה.

  פורמלית בתחום החינוך. המועצה הסמיכה את הוועד המקומי לפעול בכל פעילות בלתי

שכרו מחתנ"ס המועצה  המד"ב מקבל את*  פעילות הנוער נעשית בהנחיית מחלקת הנוער. 

משכר המד"ב. המד"ב משתתף בכל ההדרכות ומקבל ליווי  50%-והוועד המקומי משתתף ב

  צמוד של מחלקת הנוער.

לוותיק. כנגד ההוצאה ₪  150ותיקים וכולם מתוקצבים לפי  110* מספר ותיקי היישוב הינו 

 יש גם כרטיס הכנסות!!" 

 -15.2.2020ים תגובת הוועד בפרוטוקול מ
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נדרש כי הועד יפעל במסגרת הסמכויות המאושרות על ידי המועצה , מומלץ כי כל 

אישורי המועצה המתקבלים יישמרו ויתויקו כך שניתן יהיה לאמת כי הוועד פועל 

בהתאם לסמכויות המוקנות לו כמתחייב בהוראות החוק ;כמו כן נדרש לבדוק  האם 

בוועדת החינוך בקבלת החלטות מותרת מעורבות הועד לרבות חברי הועד המכהנים 

 בנושא תקציב גנים, ניהול הגנים, פיטורים ותחזוקה  . 

 

 2018עולה כי הוצאות הפעילות בשנת  31.12.2018מסקירת מאזן הבוחן של הועד המקומי ליום  .4.6.ד

כוללות גינון, תאורת רחוב, תחזוקת כבישים ורחובות, תרבות , שיעורי תורה , הפעלת מקווה, 

בטחון ושמירה ,אחזקת גני משחקים , תחזוקת מבני ציבור ,רווחה וקהילה . הוצאות פעילות 

ם למאזן הבוחן מתאימות לתחומים בהם הוסמך הוועד לפעול , יחד עם זאת נסייג הועד בהתא

  –ונציין כי  

 לא נמצאה במאזן הבוחן הוצאה עבור איכות הסביבה כנדרש במסמך האצלת הסמכויות– 

 ";₪ 2000וביתר הישובים לפחות ₪ ,  5000מום בישובים קהילתיים ימינ"

  נמצאו "הנחיות מחלקת הנוער" המהוות צרופה במועד הביקורת במזכירות הוועד , לא

נלווית למסמך האצלת הסמכויות ; לא ידוע האם הפעילות בתחום הנוער הינה בהתאם 

 להנחיות מחלקת הנוער כנדרש ; 

 פרט  -לא ניתן לדעת האם אכן הוצאות עבור רווחה וקהילה הוגבלו כנדרש  על ידי המועצה"

 לטיפול פרטני " ;

 68,601בתחום "וותיקים " , במאזן הבוחן כלולה הוצאה בסך של  הוועד הוסמך לפעול  ₪- 

בהיעדרם של נתונים ) כמות הוותיקים בישוב ( , לא ניתן לדעת האם יושמה ההוראה במסמך 

  " .( 65מגיל ₪  )  150 -תיק ומינימום לו"  –

  " מאזן הבוחן לא כולל הוצאה בשם "שפ"י " ;   –" שפ"יהוועד לא הוסמך לפעול בתחום 

 

 יחסי גומלין עם האגודה החקלאית  .5.ד

 

   מסד נורמטיבי .5.1.ד

תאגיד קובע כי   "לצו המועצות האזוריות, שכותרתו "איסור התקשרות בחוזיםב 89סעיף  .א

הינו מנהלו או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה מועצה ) לרבות קרובו, שותפו ( אשר חבר  

  –מועצה לעסקה עם האו 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה 

אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

  ;בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות" -ן זה, "קרוב" ילעסקה עם המועצה; לעני

)ג( לצו המועצות האזוריות, בשינויים 132יף זה הוחל על ועדים מקומיים בסעיף סע .ב

ובמקום "השר"   המחויבים, כך שבמקום "המועצה" יראו כאילו כתוב "הועד המקומי",
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או קירבה משפחתית בין חברי ועדים עצה "; לפיכך במקרה בו קיימת זהות יהיה כתוב "המו

יש מניעה  או עמותות עמם לוועד יש יחסי גומלין הרי  הועד לחברי הנהלת האגודה החקלאית

 עמם בהסכם. שהועד המקומי יתקשר 

במידה ומדובר על חוזה או עסקה שהתקיימו לגביו לעיל ב.)ב( מאפשר התקשרות  89סעיף  .ג

 שלושה תנאים מצטברים:

  הועד המקומי אישר ההתקשרות ברוב של שני שליש

 מחבריו;

  המועצה;ההתקשרות קיבלה את אישור 

 ;הודעה על דבר ההתקשרות פורסמה ברשומות 

 

האגודה החקלאית מנהלת את הפעילות החקלאית במושב, מייצגת את החקלאיים ודואגת  .5.2.ד

נחלות  60לצרכיהם. בהתאם לאתר האינטרנט של המושב,  האגודה החקלאית מאגדת בתוכה 

דים. הפעילות החקלאית דונמים מעוב 6,400 -חקלאיות, מעל מאה חברים ומחזיקה בקרקע של כ

העיקרית במושב כוללת רפתות לחלב, צאן ובקר, לול מטילות, מטעים ) שקדים, זיתים(, דשא 

 וירקות. 

 זהות פרסונלית בוועדים .5.3.ד

ניהול האגודה החקלאית נפרד מניהולו המוניציפלי  של המושב ומבוצע על ידי ועד האגודה  .א

 החקלאית;

גדי רודיך , אילן כהן להלן חברי הועד באגודה החקלאית כפי שנמסר על ידי מזכירת המושב:  .ב

 , אלון ברנובסקי, משה כהן , ארי שפירא, ארנון מצר ושי מוסל. 

בהתאם לרשימת חברי הועד של האגודה שנמסרה עולה כי לא מתקיימת זהות פרסונלית  .ג

 וועד(  .  –בוועדים) אגודה 

 קירבה משפחתית בין חברי הוועדים  .5.4.ד

לבקשת הביקורת לא התקבלה תשובה באם קיימת קירבה משפחתית בין חברי הועד באגודה 

אורית  –כהנו בני זוג בשני הוועדים  31.10.2018לחברי הועד במושב שדה יעקב . נמצא כי עד 

 מוסל כחברת וועד במושב ושי מוסל בוועד האגודה . 

ת משפטית מהמועצה בכל מקרה של קירבה  משפחתית בין חברי מומלץ לקבל חוות דע

 הוועדים  כדי לאמת היעדר ניגוד עניינים .   

 התקשרויות עם האגודה החקלאית  .5.5.ד

מזכירת הועד מסרה בביקורת כי ההתקשרות עם האגודה החקלאית הינה רק לעניין דמי  .א

 השכירות עבור שימוש במבני ציבור בבעלות האגודה החקלאית . 

בדבר "הסכמות בין הוועד המקומי לאגודה" חתום על ידי  29.6.2009תקבל הסכם מיום ה .ב

  –"ההסכם" ( , מסקירת ההסכם עולה כי  –הצדדים ) להלן 
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"לאפשר עבודה שוטפת ושיתוף פעולה פורה בין האגודה לוועד המקומי  -מטרת ההסכם (1

 ;"... 

"כל מבני הציבור שבאחזקת הוועד המקומי נכון ליום חתימת ההסכמות  -בהתאם להסכם (2

יושכרו לוועד כולל השטח הציבורי בו ניצבים המבנים, הוועד ידאג לאחזקת המבנים 

והשטח הציבורי באופן ראוי, בכל שינוי או הריסה של מבנה, תידרש הסכמה בין הועד 

השטח הועד במבנים יהיה אך ורק לצרכי ציבור... והאגודה בכתב ומראש. השימוש שיעשה 

 והמבנים האמורים יסומנו ע"ג מפה שתצורף להסכמות אלו " ;

יצוין כי במועד הביקורת במזכירות הוועד, לא נמצא מסמך ו/או מפה המפרט את המבנים 

 ו/או השטחים בשימוש הוועד ובבעלות האגודה כמוסכם . 

ונכון למועד הביקורת , טרם חודש  29.6.2019 -ג בנמצא כי תוקפו של הסכם השכירות פ (3

שנים;  10שנים, עם אפשרות חידוש לעוד  10תקופת השכירות הינה למשך   -ההסכם

 מזכירת הועד הסבירה כי חידוש ההסכם בהליכי מו"מ. 

לשנה בתוספת מע"מ ; מבדיקת ספרי ₪  1,800בתמורה להשכרת המבנים ישלם הוועד   (4

₪  2,106הינן  2018אגודה עולה כי הוצאות השכירות לשנת הנהלת החשבונות של ה

 כמוסכם. 

נציגים מכל צד ימשיכו בפגישות קבועות לפחות ארבע פעמים בשנה על מנת  2" -הוסכם כי  (5

לקבוע את תחומי הפעילות והאחריות בכל הנושאים הקשורים לחיי המושב, בהתאם 

כן יפעלו הנציגים להכנת תכנית אב  לסמכויות שיואצלו לוועד ע"י המועצה האזורית. כמו

 למושב ולביצוע תיקוני תב"ע כנדרש" ;

 לבקשת הביקורת לא התקבל כל מידע על קיומן של הפגישות כמוסכם;

" עם כניסת ההנהלה החדשה של -הוחלט כי  3.1.2018בהתאם לפרוטוקול ישיבת הועד מיום  .5.6.ד

ה. אבישי יעביר לעיון חברי הוועד האגודה הוועד יפעל לחידוש חוזה חדש ומעודכן מול האגוד

עולה כי  2018את הטיוטה שהכין"; יצוין כי מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הוועד בשנת 

לא דווח על דיון בטיוטת ההסכם החדשה שהוכנה ו/או ממצאי פגישות עם הנהלת האגודה 

שות עם נציגי לחידוש ההסכם כפי שהוחלט , כמו כן חברי הוועד אינם מדווחים על קשר ופגי

  האגודה החקלאית כפי שהוסכם;

התקבלה החלטה לקבוע  19.11.2018בהתאם לפרוטוקול ישיבת הוועד ) הנבחר החדש( מיום  .5.7.ד

בה  26.12.2018 -דווח כי תתקיים פגישה ב 19.12.2018מפגש הכרות עם האגודה ובישיבה מיום 

 ;מתוכנן לדון בהסכמי השכירות המוניציפאליים והרחבה עתידית 

 .     26.12.2018-לא נמצא תיעוד עבור הפגישה עם האגודה , ככל שהתקיימה ב

עולה כי הוועד שילם לאגודה בנוסף לדמי  3.1.2018בהתאם לפרוטוקול ישיבת הועד מיום  .5.8.ד

סגירת חשבון מול האגודה לשנת " -₪  6,000גם השתתפות בניקיון בסך  2017השכירות עבור שנת 

₪  2106-השתתפות בניקיון ו 6,000הכוללים ₪  8,106סוכם על העברה של  ... אורלי עדכנה כי2017

 לשכירת המבנים מלבד המזכירות " ; 
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לבקשת הביקורת לא התקבל סיכום בכתב של הוועד עם האגודה בנוגע להשתתפות הועד 

 בהוצאות הניקיון. 

ן חד פעמי לא קיימים שירותים/התחשבנויות עם האגודה. באופמזכירת הועד הסבירה כי "

נעשה שיפוץ במבנה האגודה המשמש את הוועד המקומי והוועד השתתף בסכום סמלי בלבד. 

 ".מערכת היחסים בין הוועד המקומי לאגודה הינה טובה

 2018לבקשת הביקורת לא התקבל כרטיס הנהלת חשבונות של האגודה החקלאית עבור שנת  .5.9.ד

 ולכן לא נבדק האם היו תשלומים ו/או הכנסות נוספות בין הועד לאגודה. 

אין כרטסת שנקראת "אגודה חקלאית" אלא, הוצאות שכ"ד והכסף  מזכירת הועד הסבירה כי 

 " .האגש"ח עובר לאגש"ח. לא קיים גם כרטיס חו"ז עם

 -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

מומלץ לפעול לחידוש ההסכם עם האגודה החקלאית ,להסדרת יחסי הגומלין ביניהם 

לרבות הסדרת השימוש בשטחים בבעלות האגודה, קבלת שירותי ניקיון, אספקת 

 המים  ולקיים קשר ושיתוף פעולה פורה כפי שהוסכם . 

 

 מזכירת הועד מסרה כי אין העסקת עובדים משותפים.  .5.10.ד

 

 יחסי הגומלין עם העמותה לחינוך  .6.ד

 

מתן שרותי חינוך, מטרותיה הרשמיות של העמותה לחינוך בהתאם לאתר משרד המשפטים הינן  .6.1.ד

 :   תרבות, נוער, קהילה, חסד ודת באזור שדה יעקב

הפעלת מערכת הגיל הרך במושב אשר תבוסס תקציבית על תשלומי הורים, העסקת צוות גננות ומטפלות, -חינוך"

ארגון -נוערייזום פעילויות, העסקת המפעילים, רכישת אירועים. -. תרבות3-0תפעול גני ילדים ופעוטונים לגילאים 

פיתוח ערכים ומצוינות, מעורבות ותרומה והפעלה של טיולים ואירועים ייחודיים לבני נוער, תוך דגש על הדרכה, 

ארגון מגוון אירועי תרבות מעשירים )הרצאות, הופעות, טיולים, הדרכה, שיעורים( המיועדים -קהילהלקהילה. 

מתן בסתר, הפעלת שרותי עזרה וסיוע לנצרכים במושב, -חסדלכלל התושבים במושב, תוך שיתוף ציבור התושבים. 

 " .גיוס וקבלת תרומות

גני  3-כיתות ו 3( הכולל  מעון עם 6העמותה לחינוך מתפעלת את מערך חינוך הגיל הרך ) עד גיל  .6.2.ד

ילדים . לבקשת הביקורת טרם התקבלה תשובה האם העמותה המפעילה את גני הילדים מגיל 

 מעסיקה בהם עובדים .  3-6

 זהות פרסונלית וקירבה משפחתית בין חברי הוועדים  .6.3.ד

. 6.4ת חוזית בין הועד לבין העמותה לחינוך ) כמפורט בסעיף ד.נמצא כי קיימת התקשרו .א

להלן (, לפיכך הביקורת ביקשה לבדוק האם קיימת זהות ו/או קירבה משפחתית בין חברי 

 ההנהלות ואישורם כנדרש בהוראות החוק ;
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לבקשת הביקורת לא התקבלה רשימת ההנהלה של העמותה לאימות הפרדה ניהולית בתחום  .ב

 החינוך כפי שקבעה המועצה ובדיקת קיומה של קירבה משפחתית;  

 3אישר הועד את כהונתם של  29.8.2018נמצא כי בהתאם לפרוטוקול ישיבת הועד מיום  .ג

 (; חברי ועד בהנהלת עמותת החינוך ) אוריה, זאב, ואבישי 

 –נמצא כי התקבל אישור המועצה לזהות הפרסונלית לעיל כנדרש בהוראות צו המועצות  .ד

באוגוסט לזהות פרסונלית בין חברי  26התקבל אישור מראש המועצה, מר אייל בצר , מיום 

  -הועד המקומי לעמותת בית הכנסת ועמותת החינוך

ניינים בין שני התפקידים ולאחר קבלת "..לאחר עיון במקרה הספציפי הזה וההבנה שאין כל ניגוד ע

ב' לצו המועצות האזוריות. 89ייעוץ משפטי בנדון , הריני מאשר זאת כמקרה מיוחד על פי סעיף 

בהתאם לסעיף זה יש לאשר את הדבר גם בפרוטוקול הועד המקומי ברוב של שני שליש מחברי הועד 

 . " 

מור , אינו כולל תיעוד תוצאות יצוין כי פרוטוקול ישיבת הועד בה אושרה הכהונה כא .ה

 .  ההצבעה שבוצעה ולא ברור האם אישור הכהונה בוצע ברוב של שני שליש כנדרש

 

 -15.2.2020תגתגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

עוד יצוין כי לא ידוע האם קיימת קירבה משפחתית בין חברי הנהלת העמותה לבין חברי  .ו

 הוועד . 

  התקשרות עם העמותה לחינוך .6.4.ד

בין ועד המושב לבין העמותה לחינוך להסדרת השימוש,  1.3.2016נמצא כי נחתם הסכם מיום  .א

 התחזוקה והתפעול של מבנים המשמשים את העמותה , להלן עיקרי ההסכמות : 

  לחודש. ₪  1הוועד מעניק לעמותה זכות שימוש במבנים תמורת 

  ה וכל ההוצאות יחולו על העמותה תדאג על חשבונה לניהולו, תפעולו ואחזקתו של המבנ
 העמותה;

  תקופת השימוש הינה שנה אחת ממועד חתימת ההסכם או עד לביטול ההסכם ע"י הועד
 , לפי המוקדם מבין השניים;

   היא אחראית לכך ומתחייבת לשאת בכל פיצוי שיגיע לצד שלישי  -העמותה מתחייבת כי
תה ומשימושה, בין עובדי כלשהו כתוצאה מכל פגיעה בגוף ו/או ברכוש הנובע מפעילו

העמותה לוועד לא יתקיימו יחסי עובד ומעסיק והעמותה בלבד אחראית בכל הקשור 
 לעובדים אלו. 

  העמותה תקיים על חשבונה פוליסת ביטוח לכיסוי מלא של אחריותה כלפי צד ג' לרבות
המועסקים על ידה וכל מי שיפעל מטעמה. הועד יהיה מבוטח ע"פ הפוליסה. בפוליסה 

"הפוליסה תימסר לעיונו ואישורו  -תימחק זכות השיבוב של חברת הביטוח כנגד הועד 
 של יועץ הביטוח של הוועד והעמותה תתקן את הפוליסה בהתאם להערותיו " ;

מומלץ  לתעד בפרוטוקול ישיבות הועד את תוצאות הצבעת חברי הועד עבור 

 ההחלטות המתקבלות כנדרש. 
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הביקורת מעירה כי הועד טרם חידש את הסכם השימוש במבנים בבעלות האגודה  .ב

 ; החקלאית ובפועל מתיר את השימוש בהם לעמותה לחינוך

יצוין כי במועד הביקורת במזכירות שדה יעקב לא נמצאה פוליסת ביטוח לכיסוי מלא של  .ג
אחריותה של העמותה  כמוסכם עבור המבנים, צד ג' ומעבידים ; כמו כן לא נמצא אישור 

 יועץ ביטוח לבדיקת פוליסת הביטוח של העמותה לחינוך כמוסכם;  

 - 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

קיימת פוליסת ביטוח מבנים המכסה את מבני מערכת הגנים כולל ביטוח צד ג'  –  4.6.4"
וחבות מעבידים. עמותת החינוך משתתפת בעלויות הביטוח עם הוועד המקומי! ראה בפוליסת 

 הביטוח את רשימת מבני הציבור. מצ"ב שוב פוליסות" . 

ידי מזכירת הועד , "פיסגה הביקורת מציינת כי מסקירת רשימה לפוליסה שהועברה על 
  -,  עולה כי  31.07.2019ועד  1.08.2018למושב "  לתקופה 

  המבוטח הינו "ועד מקומי שדה יעקב " ולא כולל הרחבה עבור העמותה לחינוך המהווה

 ישות משפטית נפרדת ; 

    ; מבוטחים מבנים ותכולת  גן אלון, מעון , צהרון אוסי וגן תינוקייה חדש 

  בתי התושבים ; 113-"יחידות המשק" ו 60 -ג' כולל כיסוי לפעילות המבוצעת בכיסוי צד 

  כיסוי צד ג' הורחב  לכיסוי חבות "האגודה" בגין השכרת מבני ציבור לקבלני משנה ובגין
 פעילות של חוגים ; 

 ;כיסוי צד ג' אינו כולל ציון הרחבה לכיסוי חבויות של העמותה לחינוך בדומה לאגודה 

 לא מצוין הרחבת כיסוי  15מספר עובדים באגודה:"–ת מעבידים הינו עבור כיסוי חבו ; "
 לעובדי העמותה לחינוך ! 

בכדי לצמצם חשיפה של הועד לסיכונים משפטיים ונזקים לרכוש,  מומלץ לבדוק  כי 

פוליסת הביטוח של הוועד המקומי מורחבת לספק כיסוי הולם לסיכונים הנובעים 

 משימוש במבנים ומפעילותה של העמותה  . 

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 קיימות פוליסות ביטוח כנדרש – 4.6.4סעיף 

 

הביקורת מעירה כי ההסכם עם עמותת החינוך אינו מתייחס  להסדרת אחריותה של  .ד

העמותה לנושא הבטיחות בהתאם להנחיות והוראות משרד החינוך וכן בהתאם להנחיות 

מהנדס המועצה , ככל שניתנו; לעניין הביטחון והבטיחות הביקורת מפנה תשומת לב הוועד 

" הקובעים כי  86מנכ"ל משרד החינוך "נהלי בטיחות בגני ילדים , הוראת קבע  לחוזר

  –הוועד המקומי נושא באחריות הבטחת הבטיחות כמפורט 

. על הרשות גן הילדים הרשות המקומית/הבעלות נושאת באחריות להבטחת הבטיחות של "
את הדרישות המובאות מבנה ותשתית בטוחים, התואמים  הגן הבעלות להעמיד לרשות/המקומית

הרשות  על ....בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא בטיחות ואת הוראות כל דין החלות עליהן
 לדאוג לתקינות המבנים, המקלטים, המתקנים, החצרות, הגדרות והשערים המקומית/הבעלות
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הכלולים בשטח המוסד החינוכי ושל דרכי הגישה אליו, לרבות חניות, תחנות הסעה והסדרי תעבורה 
 אחרים.

 שמוסדות החינוך שבתחומה, על מתקניהם, ייבנו בהתאם לוודא הרשות המקומית/הבעלות לע
א בנוש החל על הרשות המקומית לכל דין ובכפיפות הבטיחות שפורסמו על ידי משרד החינוך למפרטי

 ותקנותיו(. )כגון חוק התכנון והבנייה
 

 - 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

עמותת החינוך מוציאה כל שנה בשנה דו"ח בטיחות למול המועצה ומשרד  –)סעיף ד'(  4.6.4"

 החינוך ולמול משרד התמ"ת. ללא אישורי בטיחות לא ניתן היה לפעיל את המקום." 

מומלץ להסדיר את אחריותו של הועד בנושא הבטיחות והביטחון עם העמותה לחינוך 

, כן לאמת כי הנחיות והוראות  במסגרת ההסכםהמפעילה את גני הילדים והפעוטון 

דוח ממצאי בדיקת יועץ בטיחות מוסמך לפחות ולקבל משרד החינוך מיושמות כנדרש 

  אחת לשנה .

 

 

   הכנסתיחסי גומלין עם עמותת בית  .7.ד

 

הקמה וניהול בית הכנסת  -בהתאם לאתר משרד המשפטים מטרות עמותת בית הכנסת הינן  .7.1.ד

 במושב שדה יעקב. 

העמותה עסקה בהרחבת בית הכנסת הקיים תוך שיתוף פעולה עם הוועד  2019- 2017בשנים  .7.2.ד

 המקומי של המושב.  

המסדיר את שיפוץ בית הכנסת, הוועד מעניק  12.5.2017התקבל הסכם בין הוועד לעמותה מיום  .7.3.ד

לעמותה זכות השימוש בבית הכנסת לטובת שיפוץ בית הכנסת;  מההסכם עולה כי בתאריך 

נחתם הסכם חכירה בין המועצה לרשות מקרקעי ישראל לחכירת המגרש בה ממוקם  6.2.2107

במועד הביקורת במזכירות הוועד לא נמצא הסכם בין שנים ;  49של  מבנה בית הכנסת לתקופה

המועצה לבין הוועד המסדיר את השימוש במקרקעין על ידי הוועד , כמו כן לא נמצא הסכם 

 המסדיר את השימוש במבנה בין הוועד לעמותה האחראית על ניהול בית הכנסת . 

 – 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

מצ"ב הסכם בין המועצה האזורית לוועד בנוגע לשימוש בשטח בית הכנסת. והסכם בין  - 4.7"

 הוועד המקומי לעמותת בית כנסת." 

הביקורת מציינת כי התקבל הסכם בין המועצה לוועד כנדרש , התקבל הסכם בין הוועד 

לא לעמותת בית הכנסת המסדיר שימוש בשטח בית הכנסת לשיפוץ בית הכנסת בלבד ו

 תפעול בית הכנסת !!! 

מומלץ להסדיר את השימוש ותפעול מבנה בית הכנסת באמצעות הסכם בין העמותה 

 לוועד . 

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 
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 זהות פרסונלית וקירבה משפחתית בין חברי הוועדים .7.4.ד

לבדוק האם  מאחר וקיימת התקשרות חוזית בין הועד לעמותה בית הכנסת , הביקורת בקשה .א

 קיימת זהות פרסונלית ו/או קירבה משפחתית בין חברי ההנהלות ואישורם כנדרש ;

לבקשת הביקורת לא התקבלה רשימת חברי וועד עמותת בית הכנסת , כן לא התקבלה  .ב

 תשובה באם קיימת קירבה משפחתית בין חברי ההנהלות ;

 2ד אישר את השתתפותם של עולה כי הוע 29.8.2018בהתאם לפרוטוקול ישיבת הועד מיום  .ג

 חברי וועד בהנהלת עמותת ביתה כנסת ) זאב ומיכה (; 

באוגוסט לזהות הפרסונלית  26נמצא כי התקבל אישור ראש המועצה, מר אייל בצר , מיום  .ד

 לעיל .  4.6.3כמפורט בסעיף 

כאמור , פרוטוקול ישיבת הועד בה אושרה הכהונה כאמור , אינו כולל תיעוד תוצאות  .ה

ההצבעה שבוצעה ולא ברור האם אישור הכהונה בוצע ברוב של שני שליש כנדרש בהוראות 

 החוק . 

 

 ישיבות הועד  .8.ד

 

 הוראות צו המועצות האזוריות קובעות : –המסד הנורמטיבי  .8.1.ד

)א( למעט הסיפה המתחילה 49, 48עד  45)ג( בצו המועצות קובע כי סעיפים  132סעיף  .א

, 85, 82עד  78(, 1)ב()-)א( ו77, 76, 61עד  59, 56עד  50במילים "באישור ועדת ההנהלה", 

יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין על הוועד המקומי , ויראו  240עד  232ב, 89עד  88

 ה" כתוב "הוועד המקומי" ובמקום "השר" כתוב "המועצה";כאילו במקום "המועצ

ר משלוש דחבר וועד שנעדר מישיבות הועד שלושה חודשים רצופים או שנע-ד  37סעיף  .ב

יחדל להיות חבר ועד,  -אם היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות  -ישיבות רצופות 

 ובלבד שראש הועד או ראש המועצה  שלח לו הודעה; 

הוועד יקבע ישיבותיו ובלבד שיקיים לפחות ישיבה רגילה אחת -)א( צו המועצות  48סעיף  .ג

 בכל ששה שבועות ;

סדר היום שלא נקבע מראש על ידי הוועד , ייקבע ע"י יו"ר הועד באישור ועדת -)א(  49סעיף  .ד

 ההנהלה ;

הועד  שעות לפני כל ישיבת וועד , חתומה בידי מזכיר 24תימסר הזמנה לפחות -)א(  50סעיף  .ה

 או יו"ר הועדה ומפרטת את סדר יומה של הישיבה;

הודעה בדבר זמנה , מקומה וסדר יומה של כל ישיבת ועד יש להדביק על הדלת -)ב( 50סעיף  .ו

 החיצונית של משרד הוועד או סמוך לה;

ישיבות הוועד יהיו פומביות אלאל אם הוחלט בישיבה שתהא , כולה או חלקה , - 52סעיף .ז

 ;בדלתיים סגורות
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 רוב חברי הוועד או הוועדה הם מנין חוקי בישיבותיהן; -)א(53סעיף  .ח

 החלטות מתקבלות ברוב קולות של חברי הוועד או חברי הועדה ;-)ג(53סעיף  .ט

הצבעה בוועד או בוועדה היא בהרמת ידיים אך ע"פ דרישת שליש מחברי  -)ה(53סעיף  .י

 הוועד תהיה ההצבעה חשאית;

ד או של הוועדה יש להקליט את מהלך הישיבה ולרשום בכל ישיבה של הווע -54סעיף  .יא

פרוטוקול שיכיל את שמות חברי הנוכחים, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות 

ההצבעה. הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יו"ר הישיבה. 

אה. היה ערעור ימים לפני הישיבה הב 7הפרוטוקול יישלח לחברי הועד או הועדה לפחות 

 על פרט מהפרוטוקול ,יועמד לדיון בראשית הישיבה. 

נציג האזור שבו מצוי היישוב במועצה אזורית יוזמן לישיבות הועד המקומי  -)ג( 104סעיף  .יב

 של אותו יישוב.

, ממצאי 2018במסגרת הביקורת נסקרו הפרוטוקולים של ישיבות הועד שהתקיימו בשנת  .8.2.ד

 נספח א'(; -א' ) להלן הסקירה מצורפים לדוח בנספח

 ישיבות ותדירות הישיבות כנדרש בהוראות החוק; 26בהתאם לסקירת הפרוטוקולים התקיימו  .8.3.ד

פרוטוקולים שאינם כוללים חתימה של  יו"ר הועד כמפורט בנספח א' לדוח  11נמצאו  .8.4.ד

 וכמתחייב בהוראות החוק;

 מומלץ להקפיד על חתימת הפרוטוקולים כמתחייב בהוראות החוק. 

 

יו"ר הועד -בהתאם לסדרי העבודה הנהוגים נדרשות שתי חתימות על פרוטוקול הישיבה  .8.5.ד

ומזכירת הועד; מבדיקתנו עולה כי נמצא פרוטוקול אחד בלבד חתום על ידי מזכירת הועד, יצוין 

 כי בהתאם להוראות החוק נדרשת חתימה אחת של יו"ר הישיבה;  

זכירת הועד תחתום על הפרוטוקולים  , מומלץ לקיים את סדרי העבודה ולהקפיד כי מ

לשנות את סדרי העבודה בהתאם להוראות החוק ולקבוע חתימה אחת  של יו"ר -לחלופין 

 הישיבה על הפרוטוקולים  .  

 

 נמצא כי ישיבות הועד אינן מוקלטות כנדרש בהוראות החוק ; .8.6.ד

 נדרש להקליט את הישיבות כקבוע  בהוראות החוק .

 

מבדיקתנו עולה כי  כנדרש; ר בכתב אחר נוכחות חברי הועד בישיבותלא נמצא מעקב סדו .8.7.ד

לא נעדרו חברי ועד מישיבות הועד  -היעדרויות חברי הועד לא חרגו מהנדרש בהוראות החוק

שלושה חודשים רצופים או משלוש ישיבות רצופות אשר התקיימו בתקופה בה היו בשלושה 

 חודשים פחות משלוש ישיבות;



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2019דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 2018התנהלות הועד המקומי שדה יעקוב בשנת  -חלק ג 

332 
 

מעקב סדור אחר נוכחות חברי הועד כך שתהא בקרה על היעדרויות חורגות מומלץ לבצע 

 שפוסלות המשך כהונתם של  חבר ועד.

 

מזכירת הוועד מסרה כי הודעות על ישיבות הועד, סדר היום וטיוטת פרוטוקול הישיבה נשלחות  .8.8.ד

ים לחברי הוועד בדוא"ל , במדגם שבוצע כמפורט להלן לא התקבלו מלוא הדוא"לים המאמת

 משלוחם כנדרש בהוראות החוק: 

מועד 

 הישיבה 

מועד משלוח פרוטוקול  מועד זימון הישיבה 

 הישיבה 

זימון לנציג הישוב 

 במליאה 

 זומן שמעון סויסה  16.9.18 27.8.18 29.8.18

12.9.18   7.10.18 לא התקבל  לא התקבל 

19.12.18 19.12.18  זומן נועם הולנדר  לא התקבל 

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

   שקיפות ופומביות החלטות הועד  .8.9.ד

 נמצא כי פרוטוקולים של ישיבות הוועד מפורסמות באתר האינטרנט של המושב; .ד

מזכירת הוועד מסרה כי הודעות על ישיבות הועד נתלות על לוח המודעות במשרדי הוועד, כל  .ה

 נערכו ישיבות בדלתיים סגורות.הישיבות שהתקיימו היו פומביות ולא 

פרוטוקולים אשר לא אושרו על ידי חברי  3בסקירת הפרוטוקולים נמצאו  -אישור הפרוטוקול .8.10.ד

 הועד בישיבה העוקבת כמפורט בנספח א' ; 

 מומלץ להקפיד כי חברי הועד יאשרו את הפרוטוקול בישיבה העוקבת .

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

נמצא כי  ברוב הפרוטוקולים לא מתועדים ממצאי הצבעה שבוצעה בנוגע  - החלטותקבלת  .8.11.ד

להחלטות שהתקבלו בישיבות ולא ניתן לדעת האם ההחלטות התקבלו ברוב הנדרש בהוראות 

 החוק ;

מומלץ להקפיד לתעד בפרוטוקול את ממצאי ההצבעה ) בעד, נגד ( בדבר החלטות 

 על קבלת ההחלטות כנדרש בהוראות החוק.  המתקבלות בישיבות הועד ולאפשר בקרה

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 
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מסקירת הפרוטוקולים עולה כי לא מצורף אליהם הדוחות, האישורים והאסמכתאות המוצגות  .8.12.ד

התקציב המאושר, אישורים שהתקבלו מהמועצה, הצעות מחיר,  –במסגרת הישיבה ובין היתר 

 תכנית עבודה /אבני דרך של הוועד ונהלים .

 .  מומלץ לצרף לפרוטוקולים המתויקים את כל המסמכים והדוחות  המוצגים  בישיבה

 

 נציג הישוב במליאת המועצה  .8.13.ד

נבחר  31.10.2018-, החל מ 31.10.2018מר שמעון סויסה כהן כנציג היישוב במליאה עד ליום  .ד

 מר נועם הולנדר כנציג היישוב במליאת המועצה;

מסקירת הפרוטוקולים ,כמפורט בנספח א' לדוח, עולה כי נציג הישוב במליאה, מר שמעון  .ה

 ; 31.10.2018סויסה , לא השתתף באף ישיבה עד ליום 

ת הפרוטוקולים ,כמפורט בנספח א' לדוח ,עולה כי נציג הישוב במליאה , מר נועם מסקיר .ו

 ישיבות ( ; 9מתוך  6הולנדר , השתתף ברוב ישיבות הועד  ) 

לעיל נמצא כי נשלחו לנציגי הישוב המליאה זימונים  4.8.8במדגם שבוצע המפורט בסעיף  .ז

 לישיבות הוועד כנדרש בהוראות החוק .

מומלץ כי נציג הוועד במליאת המועצה ישתתף בישיבות הוועד , ככל הניתן, והוועד 

 יקפיד לקיים עמו קשר שוטף . 

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

שלושה  -נמצאו מספר פרוטוקולים אשר בהתאם לתאריך הנקוב עליהם , נכתבו לאחר חודשיים .8.14.ד

  –ממועד הישיבה  וגם לאחר הישיבה העוקבת לו כמפורט להלן 

 מועד כתיבת פרוטוקול מועד ישיבה 

25.10.18 4.2.19 
31.10.18 31.1.19 

3.11.18 31.1.19 
12.11.18 4.2.19  
19.11.18 3.1.19  
28.11.18 3.2.19 

 

 – 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

יומיים לאחר כתיבתם להקלדת מזכירת טכנית של -כל הפרוטוקולים הועברו יום – 4.8.14"

 הוועד. עברו מספר תיקוני שגיאות הקלדה וכל פעם מזכירת הוועד עדכנה תאריך. " 

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 
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מומלץ להקפיד לכתוב את הפרוטוקולים ולתקן שגיאות הקלדה סמוך למועד הישיבה 

יו"ר הישיבה יחתום  –כך שניתן יהיה להעמידם לעיון ואישורם כקבוע בהוראות החוק 

 7על הפרוטוקול בישיבה או בישיבה הבאה והפרוטוקול המתוקן ישלח לחברי הועד 

 ימים לפני מועד הישיבה הבאה.   

 

 כמפורט להלן :  19.12.2018נמצאו שני פרוטוקולים שהתקיימו ביום  .8.15.ד

בה נדון התקציב לשנת -" 19.12.18 7, "פרוטוקול ישיבה מס' 31.1.19מסמך מיום  -1ישיבה  .א

 . ולא התקבלה החלטה לאשרו, הוחלט על שינויים בתקציב  2019

  –"  19.12.18-, " פרוטוקול ישיבת ועד שהתקיימה ב 3.1.19מסמך מיום   - 2ישיבה  .ב

מבלי לציין את סכום התקציב המאושר , ביצוע השינויים  2019בה הוחלט על אישור תקציב 

 שנדרשו בוועד ומבלי לצרף את התקציב המאושר כצרופה לפרוטוקול ;

הביקורת מעירה כי תמוה קיומם של שני פרוטוקולים שהתקיימו באותו יום מאחר ובהתאם 

ובהתאם לפרוטוקול  23:00 -תוכננה להסתיים ב 1לזימון שנשלח לחברי הוועד ,  ישיבה מס' 

 ( לא אושר התקציב והוחלט על ביצוע שינויים בתקציב .  31.1.19) מסמך מיום 1ישיבה 

 – 3.2.2020תב מיום תגובת מזכירת הועד בכ

. כפי שראיתם הוכן פרוטוקול 2019בה אושר תקציב  19.12.18 -התקיימה ישיבה אחת ב –)ב(  4.8.15"

אחד ליד השני. לא מצאנו לנכון  מאותה ישיבה על אישור התקציב שהועבר למועצה. שניהם גם מתוייקים

להעביר את כל נושאי הישיבה למועצה והכנו מסמך אחד לאותה הישיבה המאשר את התקציב. הפרוטוקול 

 נשלח למועצה בצירוף התקציב."

הביקורת מעירה למזכירת הוועד כי בפרוטוקול המפורט אשר לא נמצא נכון להעבירו למועצה  לא אושר 

 53חסכון להשקעות "...סעיף חדש יעמוד על   -לט  על שינויים בתקציב כמו התקציב ! יתרה מכך הוח

אש"ח..."  והורדת הכנסות מתושבים . נדרש בהתאם לסדרי מנהל תקין כי הדיון בנושא התקציב יתועד 

בשקיפות מלאה לרבות סכום התקציב המאושר, הנימוקים וההחלטות  על שינויים ,או  אישורו וצירופו 

שאושר לפרוטוקול כך שניתן יהא לאמת את פרטי ונתוני התקציב כפי שאושר בוועד ! עוד של התקציב 

ראוי היה כי תיעוד שמות הנוכחים   19.12.2018-הביקורת מעירה כי במידה והתקיימה ישיבה אחת ב

 ( .   לא נוכח חבר הוועד אורן אוחיון  1והמשתתפים בשני המסמכים יהא זהה!              ) בישיבה מספר 

 

 תמוה בעיני הביקורת כי הוועד הכין שני מסמכים לאותה ישיבה ולא מצא לנכון לנהוג בשקיפות מלאה . 
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  2018אישור צו הארנונה לשנת  .9.ד

 

בפועל ,   כאמור , המועצה האזורית הסמיכה את הועד המקומי להטיל ארנונה ולגבותה;  .9.1.ד

 הגבייה מתבצעת על ידי המועצה האזורית תמורת עמלה .

החלטת מועצה "   –( לפקודת העיריות החל גם על המועצה והוועד המקומי קובע  א) 276סעיף  .9.2.ד

ביולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת  1בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 

 ."הארנונה

אישר הועד את הטלת  12.6.17שיבת הועד שהתקיימה ביום נמצא כי בהתאם לפרוטוקול י .9.3.ד

  –הארנונה הכללית כנדרש בהוראות החוק כמפורט 

 2018"...מחליט בזה הועד המקומי שדה יעקב את ההחלטה בדבר הטלת ארנונה כללית של הועד לשנת 

 המפורטים להלן ... "...על הנכסים שבתחום היישוב , מחושבים לפי מטר מרובע , בשיעורים ובסכומים 

; יצוין כי 2019עולה כי לא אושר צו הארנונה הכללית לשנת  2018סקירת הפרוטוקולים לשנת מ .9.4.ד

( במקרה בפקודת העיריות  276סעיף התקיימו בחירות ובהתאם להוראת החוק ) 2018בשנת 

טה שמתקיימות בחירות בשנה שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת ארנונה, תידחה קבלת ההחל

חודשים לאחר הבחירות; במסגרת הדוח לא נבדק אישור הארנונה בשנת  3-למועד של לא יותר מ

2019  . 

 

 זכויות החתימה  .10.ד

 

 –ד. 132צו המועצות האזוריות קובע  בסעיף  -מסד נורמטיבי .10.1.ד

יהיו חתומים בידי ראש הוועד וגזבר כל המחאה או פקודת תשלום לחובת הוועד המקומי  .א

או עובד ועד שהתמנה על ידי הוועד למלא את מקומו  ביד חבר ועד –הוועד, ובהעדר הגזבר 

 של הגזבר.

, הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין כדי לקבל תוקף של חוזה, כתב התחייבות .ב

פסק דין או מסמך אחר שיש בהם התחייבות כספית מטעם הוועד המקומי, לא יחייבו את 

חתמו עליהם בשם הוועד, בצד חותמת הוועד, ראש הוועד והגזבר, ובהעדר הוועד אלא אם כן 

 ועד למלא את מקומו של הגזבר.או עובד ועד שהתמנה על ידי הו חבר ועד –הגזבר 

מסמך כאמור בסעיף קטן )ב( שאין בו התחייבות כספית מטעם הוועד המקומי, לא יחייב את  .ג

חתמו עליו בשם הוועד, בצד חותמת הוועד, ראש הוועד וחבר ועד או עובד הוועד אלא אם כן 

 שהורשה לכך על ידי הוועד. של הוועד

המיועד  25.11.18ועד מקומי שדה יעקב"  מיום  -מהבהתאם למסמך "אישור בדבר זכויות חתי .10.2.ד

"לכל מאן דבעי" , חתום על ידי  "שלומית ברנס עו"ד " , עולה כי עו"ד מאשרת את זכויות 

  -החתימה כמפורט  

, שהוצג בפני , הריני  19.11.18"בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה של ועד מקומי שדה יעקב מיום 

    -לאשר בזאת כדלקמן 
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 מורשי החתימה מטעם ועד מקומי שדה יעקב הם ה"ה : 

 תפקיד   מספר ת.ז   שם 

 יו"ר הועד המקומי   025711839  שרון אוחיון 

 חבר ועד מקומי   301551412  אלמוג כהן 

 חבר ועדה מורחבת ועד מקומי   057139040 איציק אלימלך 

 

בהתאם לאישור של עו"ד ברנס , מר איציק אלימלך , חבר הועד המורחב הינו  מורשה חתימה  .10.3.ד

 בניגוד להוראות החוק הקובעות כי מורשה חתימה יהא חבר ועד או עובד הועד;  

נספח  -שהוצג לביקורת ) מצורף לדוח 19.11.18יצוין כי מסקירת פרוטוקול ישיבת הוועד מיום  .10.4.ד

ג' ( עולה כי בישיבה לא אושרו כלל  זכויות החתימה של הוועד, כמצוין במסמך אישור זכויות 

 החתימה של עו"ד ברנס; 

נספח  –צורף לדוח ) מ 13.11.18מיום  1בהתאם לפרוטוקול ישיבת וועד מקומי שדה יעקב מספר  .10.5.ד

ד'( עולה כי חברי הוועד שנבחרו כמורשי החתימה מטעם הוועד המקומי הינם:  שרון אוחיון 

  –)יו"ר ( ואלמוג כהן ) גזבר( כמפורט  

" חתימתם של שרון אוחיון ) יו"ר הועד המקומי ( ואלמוג כהן ) גזבר הועד המקומי ( בצירוף חותמת הועד 

 מקומי לכל דבר ועניין " . המקומי , יחייבו את הועד ה

מהממצאים לעיל עולה כי מורשי החתימה בהתאם למסמך אישור זכויות החתימה של עו"ד  .10.6.ד

 1שולמית ברנס אינו מתאים למורשי החתימה כפי שאושרו על ידי הועד בפרוטוקול מספר 

 .  13.11.18מיום 

ובדים כמפורט להלן במהלך הביקורת נבדק יישום זכויות החתימה בהתקשרויות עם ספקים וע .10.7.ד

 ; 

הביקורת ממליצה כי לא ייעשה שימוש במסמך אישור זכויות החתימה של עו"ד שלומית ברנס 

 אשר אינו מתאים לזכויות החתימה שאושרו  על ידי הועד כמתחייב בהוראות החוק.

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

 

 התקציב  .11.ד

 

 בצו המועצות האזוריות קובע :  134סעיף  -המסד הנורמטיבי .11.1.ד

תקציב של הכנסה והוצאה לשנת הכספים  עד מקומיןלשם מילוי תפקידו לפי צו זה יכין ו  .א

 ויגישו למועצה לאישור.

באוקטובר בכל שנה לשנת הכספים  1תקציב יוגש למועצה לאישור לא יאוחר מיום ה .ב
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 הבאה.

 בדצמבר. 31החלטותיה בדבר התקציב עד ליום  המועצה תמסור בכתב לועד את .ג

 

 -עולה כי  1.11.17מסקירת פרוטוקול ישיבת הוועד מיום  .11.2.ד

 אושר  לאחר המועד הקבוע בהוראות החוק; 2018תקציב עבור שנת  .א

סכום התקציב ו/או הפניה לנספח  –לא מתועד בפרוטוקול פרטי התקציב שאושר ובין היתר  .ב

נלווה המפרט את התקציב שאושר בישיבה ; עוד יצוין כי לא צורף לפרוטוקול התקציב 

 ; מזכירת הועד הסבירה כי התקציב הוצג במצגת . שאושר בישיבה

באוקטובר כקבוע  1נדרש לאשר את התקציב ולהגישו לאישור המועצה עד ליום 

 בהוראות החוק .

מומלץ לתעד בפרוטוקול את סכום התקציב שאושר , לצרף את התקציב המאושר 

 כנספח לפרוטוקול  ולציין בפרוטוקול כי אושר התקציב המצורף בנספח .  

 

 אישור המועצה  .11.3.ד

 ; 2018לא נמצא במזכירות הועד החלטת המועצה בכתב בדבר אישור התקציב לשנת  .א

מבדיקת הביקורת באתר האינטרנט של המועצה עולה כי תקציב הועד אושר בישיבת מליאת  .ב

 ₪ ;  1,390,029בסך כולל של  31.12.2018מיום  41המועצה מס' 

מומלץ לתייק  את כל מסמכי הממשל התאגידי בקובץ ממוחשב לרבות החלטות של 

ב ולדוחות הכספיים, מנהלת הבחירות ,האצלת הסמכויות לוועד, אישור המועצה לתקצי

 אישור זכויות החתימה של הועד וכל אישור ממועצה ו/או היועץ המשפטי שלה .  

 

 מעקב ביצוע תקציבי  .11.4.ד

  –בהתאם לנוהל "הגדרת תפקיד מזכיר ועד מקומי "  .א

מזכירת הועד אחראית על בקרה תקציבית שוטפת של תקציב הועד המקומי , הכולל בי"ס מקומי  ..."

 , הגיל הרך ופעילות מוניציפלית כפי שאושר ע"י הועד המקומי , תוך הגשת דו"ח מעקב רבעוני ";  

  –בהתאם לסדרי העבודה מזכירת הועד מבצעת מעקב תקציבי שוטף חודשי כמפורט להלן  .ב

"דוח מעקב ביצוע  –קציבי חודשי המתקבל מרואה החשבון ניר נחמני ) להלן דוח מעקב ת (1

"(; מבדיקתנו עולה כי הדיווח מבוצע בדוח "אקסל" והוא כולל את סעיפי ההכנסות 2018

, ההוצאות , התקציב , ביצוע מצטבר עד לחודש המדווח ושיעור הביצוע ביחס לתקציב ; 

 חודשים אוגוסט ודצמבר כנדרש;בדגימה שבוצעה נמצאו דיווחי הביצוע ל

מעקב תקציבי באמצעות חיבור לתוכנה אינטרנטית "תיק בקליק "             )מותקנת לצד  (2

מערכת הנהלת החשבונות( המאפשרת צפייה במערכת הנהלת החשבונות לצד נתוני 

התקציב, צפייה בספרי הנהלת החשבונות והפקת דוחות כספיים, מאזני בוחן וכרטסות .  
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ירת הועד הסבירה כי היא נוהגת לבדוק באופן שוטף כי כל חשבוניות ההוצאות נקלטו מזכ

 במערכת הנהלת החשבונות וביצוע ההוצאות ביחס לתקציב .      

מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הוועד עולה כי לא נדון דוח מעקב תקציבי רבעוני, ככל  .ג

נדון ביצוע התקציב חצי שנתי או בתום שנת שהוגש לוועד כנדרש בנוהל , כמו כן לא דווח ולא 

2018  ; 

מומלץ כי יוגש לוועד דוח מעקב תקציבי רבעוני כנדרש בנוהל ויתקיים דיון בנושא ביצוע 

 התקציב לרבות בחינת חריגות ובחינת חלופות לצמצום החריגות .  

 

)דוח האחרון אשר נבחן על ידי  12.18" לחודש 2018מסקירת "דוח מעקב ביצוע תקציב  .ד

  -מזכירת הועד (  עולה 

 הסתיימה בעודף תקציבי כמפורט להלן:  2018שנת  .1

 )₪ (  12.18ביצוע מצטבר  ) ₪ (  2018תקציב  

  1,431,180 1,390,029 סה"כ ההכנסות 
 1,363,902 1,390,029 סה"כ ההוצאות 

  67,278  - עודף 
 

 נמצאו חריגות מהוצאות מהתקציב המאושר , להלן מספר דוגמאות :   .2

תקציב     

2018) ₪( 

ביצוע מצטבר 

12.18)₪( 

 )% (חריגה  )₪ (חריגה 

שכר וסוציאליות מזכירת 

 היישוב 

201,000 216,982  15,982 8% 
 80% 17,578 39,578 22,000 ניקיון שכ"ע בית כנסת 

 100% 1,222 1,222 0 שכר הרב זמיר  
 124% 74,203 134,203 60,000 פעילות נוער 

 42% 8,467 28,467 20,000 פעילות בני עקיבא
 472% 56,601 68,601 12,000 וועדת ותיקים 

 100% 10,000 10,000 0 למושב  90חגיגות 
 

וסך ההוצאות אינן מזכירת המושב הסבירה כי חריגות מאושרות על ידי הועד המקומי 

 חורגות מהתקציב  .

 – 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

 –מבקשת להציג גם את החריגה בהכנסות שלא תוקצבו!!! ולציין הערה/הארה  –( 2)ד 4.11.4" 

 שיש לעדכן במועצה ...... גם על הכנסות לא מתוקצבות!

 מול ביצוע ההכנסות !לעיל מוצגים נתוני תקציב  1לעניין ההכנסות , בסעיף 

לפרקי התקציב כפי שאושר על ידי  12.18" לחודש 2018מהשוואת "דוח מעקב ביצוע   .ה

המועצה עולה  כי הכנסות מגבייה עצמית ) בתחום חינוך, תרבות( והשתתפות המועצה 

הדתית בשכר אינן מדווחות במסגרת התקבולים בדוח המעקב התקציבי השוטף כי אם  

ם; לפיכך, לא מוצגת  מלוא הסטייה בביצוע סך ההוצאה לכל פרק מקוזזות  מהתשלומי

 " .   2018ביחס לתקציב במסגרת "דוח מעקב ביצוע 
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 – 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

לא נכון! תקציב ביצוע של הוועד המקומי, הרבה יותר מפורט בסעיפיו מתקציב  –)ה(  4.11.4"

 שמציב לנו משרד הפנים שמאגד מספר סעיפים בסעיף אחד." 

קיזוזם  -הביקורת מציינת כי הערת הביקורת מתייחסת לעניין אופן הצגתן של הכנסות

על ידי המועצה  מהוצאות  במקום הצגתם במסגרת התקבולים כפי שאושר בפרקי התקציב

 . 

" לפרקי התקציב  2018מומלץ להתאים את מתכונת הדיווח של "דוח מעקב ביצוע  

כפי שאושרו על ידי המועצה ולהציג הכנסות מגבייה עצמית ומהשתתפות המועצה 

 הדתית במסגרת התקבולים .  

 

 

)  31.12.2018לבין מאזן הבוחן ליום  12.18" לחודש  2018מהשוואה בין "דוח מעקב ביצוע  .ו

 ( נמצאו אי התאמות בין ההוצאות וההכנסות כמפורט :  26.11.19שהופק ביום 

 הפרש מאזן בוחן  ביצוע תקציב  

 הוצאות 
 11,669 100,616 88,947 חשמל ותאורת רחוב 

 2,000 16,396 14,396 אחזקת חשמל 
 40 21,407 21,367 פעילות גן עד ג'

 25,856 25,856 0 הוצאות קייטנת בית אורי 
 9,150 10,372 1,222 שכר הרב זמיר 

 ( 23) 3,398 3,421 הוצאות מימון , נטו 
 48,692 סך ההוצאות שלא דווח בדוח הביצוע על התקציב 

 הכנסות 
 9,150 31,992 22,842 השתת מועצה דתית 

 24,535 24,535 0 הכנסות בית אורי 

 3,049 3,049 0 הכנסות שנים קודמות 

 36,734 סך ההכנסות שלא דווח בדוח הביצוע על התקציב
 

אינו  2018מאי ההתאמות לעיל עולה כי דוח ביצוע מעקב ביצוע התקציב הסופי לשנת 
 מתאים לספרי הנהלת החשבונות של הוועד . 

 – 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

ההשוואה שלכם אינה נכונה ולא במקום. בסוף ינואר אנחנו מסיימים לעדכן  –)ו(  4.11.5".

את תקציב הביצוע של הוועד לסוף שנה! בתחילת פברואר מתחילים לעבוד על מאזן בוחן, 

מול הוועד המקומי וגם שם יש עדכונים.  חסרות חשבוניות, המועצה לא סגרה את החו"ז

המועצה עדכנה את החו"ז ₪!  2000רשמת הפרש של  –אתן דוגמא: סעיף אחזקת חשמל 

ועדכנה בכרטסת החוז חיוב עבור "סקר תאורה"  2018לאחר שסגרנו את הביצוע של דצמבר 

 שהוועד השתתף ורק בביקורת והכנת דו"ח בוחן הוכנסה הוצאה זו."

יהא לאחר ביצוען של התאמות    2018וח מעקב ביצוע " סופי לשנת מומלץ כי "ד

 במערכת הנהלת החשבונות על בסיס הנתונים הכספיים המעודכנים.   
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  2018שנת  –ביצוע התקציב  .11.5.ד

, המאושרים על ידי רואה החשבון 2018בהתאם לדוחות  הכספיים המבוקרים של הועד  לשנת 
, עולה כי פעילות הוועד חרגה מהתקציב הרגיל המאושר אך 2019במאי  26ניר נחמני מיום 

 הסתיימה בעודף בתקציב הרגיל כמפורט להלן  :  2018הפעילות לשנת 

 )₪ ( יב הסטייה מהתקצ )₪( הביצוע  )₪ (התקציב  

 362,435 1,752,464 1,390,029 סה"כ ההכנסות 

 )*(  268,086 1,658,115 1,390,029 סה"כ ההוצאות 

  94,349  עודף בתקציב הרגיל 

 102,511ודת               ) ₪ (  221,000)*(  החריגה בהוצאות נובעת בעיקר מהוצאות בנושא תרבות )

 . ) ₪ 

 מזכירת הועד הסבירה כי החריגות מהתקציב אושרו על ידי הוועד .  

 – 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

הוועד היה תמיד שותף ומודע לאורך כל השנה במצב התקציב. ידע מההוצאות ובטח   4.11.5"

משרד היא סעיף תרבות  )כך רשום בפורמט ₪  221,000מההכנסות. לא נכון להגיד שחריגה של 

  הפנים( בפורמט מפורט של הוועד המקומי זה כולל )נוער, בני עקיבא, דת, ותיקים וכד'(.

קובץ אקסל מיועד בעיקרו לניהול התקציב של הוועד ולפי פירוט יתר של הסעיפים. דו"ח כספי 

של משרד הפנים מאגד כמה סעיפים שבתקציב הביצוע של הוועד המקומי מפורטים יותר ולא 

 תמיד מופיע באותו מיקום של הסעיפים בדו"ח משרד הפנים." 

שינויים בתקציב בסך  2כי  אושרו בוועד רק  עולה 2018מסקירת הפרוטוקולים של הועד בשנת  .11.6.ד

להלן ₪ ,  268,086ולא נמצא אישור עבור החריגות בהוצאות בסך כולל של ₪ אלפי  7כולל של 

  השינויים בתקציב שאושרו :

  לטובת מבואה ומדרכה " ;₪  4,000 -אושרה חריגה בסך כ"– 15.4.18ישיבה מיום 

  אש"ח שנתי לטובת  3ל את תקציב הניקיון בסך "מאושר להגדי – 12.11.2018ישיבה מיום

 הניקיון " ;

הוועד מחויב לקיים את פעילותו בהתאם " –   6.3יצוין בי בהתאם להוראות המועצה , סעיף  .11.7.ד

 (כולל בין סעיפי המשנה השונים) כל חריגה מתקציב הוועדלתקציב שאישרה לו המועצה, 

רשאי לבקש מהמועצה עדכון לתקציב הוועד הוועד  עשויה להביא לחיוב אישי של חברי הוועד.

 " .במהלך שנת הכספים

מומלץ לקיים את פעילות הוועד בהתאם לתקציב שאישרה לו המועצה ולבקש מהמועצה 

 עדכון לתקציב עבור החריגות כנדרש . 
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 תב"ר  –תקציב בלתי רגיל  .11.8.ד

הכלול במאזן הבוחן כמפורט  " שהתקבל לא כולל דיווח על ביצוע התב"ר2018"דוח מעקב ביצוע 

 –להלן 

 ₪  1,767,496 –תב"ר הוצאות  291002כרטיס 

 ₪   1,851,000-תב"ר הכנסות   291040כרטיס 

לבקשת הביקורת לא התקבלו אישורי התב"ר במליאת המועצה והוכחת המקורות  כנדרש 

 במסמך האצלת הסמכויות . ניהול התב"ר לא נבדק בביקורת . 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

 

 ועדת חובה  –וועדת ביקורת  .12.ד

 

  -בצו המועצות האזוריות קובע  130סעיף  –המסד הנורמטיבי  .12.1.ד

מקומי, מתוך   המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד  .א

 רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.

 יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה. ספר חברי ועדת הביקורת לאמ .ב

ועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות וועדת הביקורת תבדוק אם החלטות ה .ג

הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו 

 ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.

 ם מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דוחבתוך שלושה חודשי .ד

ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך 

שלושים ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הועד המקומי ותערוך את דוח הביקורת 

 הסופי.

הביקורת לידי הוועד המקומי, ראש  בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת .ה

המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת הסופי; דוח הביקורת יהא 

ימים  14פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 

 ממועד הגשתו למועצה.

כפי שעולה   מפרוטוקול ישיבת  25.10.2018נמצא כי במושב לא פועלת ועדת ביקורת לפחות מיום  .12.2.ד

מועמדים פוטנציאליים : הדס מאור לילה, ארז גריל,  –"צורך בוועדת ביקורת  –25.10.2018ועד מיום 

; נכון למועד הביקורת במושב ,  נדרש לאתר חבר נוסף רלוונטי. נדרש לאשרם מול המועצה "

 .  2018דוח ועדת ביקורת עבור שנת  , טרם מונתה ועדת ביקורת ולא הוגש למועצה 26.11.2019

מומלץ לפעול למינוייה של ועדת הביקורת כמתחייב בהוראות החוק ולקיומה של בקרה 

 נאותה על פעילות הועד במסגרת התקציב ובהתאם להחלטות שהתקבלו כדין.
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  2018חברי ועדת הביקורת שפעלה במהלך שנת  .12.3.ד

 3לפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' חברי ועדת הביקורת בשדה יעקב שאושרו בהתאם 

 הינם  : אלי חדד , שלומית ברנס, דוד חדד ושרה שנקר .  2014במרץ  23מיום 

במועד הביקורת במזכירות הוועד לא נמצאו פרוטוקולים של ועדת הביקורת ולבקשת הביקורת  .12.4.ד

 לא התקבלו; 

בהתאם לדוא"ל מחבר ועדת הביקורת , דוד חדד, עולה כי טיוטת דוח הביקורת הועברה  .12.5.ד

חודשים לאחר המועד המתחייב בהוראות  4 -, כ 2018באוגוסט  2למזכירת הוועד המקומי ביום 

 החוק. 

נדרש להקפיד להעביר לוועד את טיוטת דוח ועדת הביקורת כמתחייב מהוראות 

 החוק. 

עולה כי לא התקיים דיון בממצאי דוח  2018פרוטוקולים של הוועד לשנת יצוין כי מסקירת ה .12.6.ד

 . 2017הביקורת לשנת 

מומלץ כי דוח ועדת הביקורת יוצג בישיבת הוועד המקומי ויתקיים דיון ענייני 

 בממצאיו ותיקון הליקויים העולים ממצאיו כמתחייב מסדרי מנהל ציבורי תקין .

 

" ממבקר 2017בהתאם למסמך "התייחסות הביקורת הפנימית במועצה לדוח הביקורת לשנת  .12.7.ד

 15.8.2018באוגוסט עולה כי דוח הביקורת של ועדת הביקורת הוגש בתאריך  15המועצה מיום 

 חודשים לאחר המועד הקבוע בהוראות החוק .   2.5-, כ

 , עד סוף חודש מאי .נדרש להגיש את דוח ועדת הביקורת כמתחייב מהוראות החוק

 

מזכירת הוועד מסרה כי תמצית דוח ועדת הביקורת הועלה לאתר האינטרנט של שדה יעקב ,  .12.8.ד
מבדיקת הביקורת לא נמצא תיעוד כזה באתר האינטרנט של המושב ולא התקבל תיעוד המבסס 

 את הפרסום לתושבי המושב.  

ועדת הביקורת וכמתחייב  לצורך הגברת השקיפות מומלץ להקפיד לפרסם את תמצית דוח 

 בהוראות החוק .

 

עולה כי נבדק תיקון ליקויים שהועלו בביקורת לשנת  2017מסקירת דוח ועדת הביקורת לשנת  .12.9.ד
, נסקרו הפרוטוקולים של הועד וההחלטות שהתקבלו, נבדקה פעילות הועד במסגרת  2016

 חרג . התקציב רק עבור מספר נושאים ולא צוין האם הועד עמד בתקציב או 
  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 
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 ניהול וועדות  .13.ד

 

  –בצו המועצות האזוריות קובע  130סעיף  –מסד נורמטיבי  .13.1.ד

ועד מקומי רשאי למנות ועדות קבועות לענינים או למקרים מיוחדים ולהטיל עליהן תפקידים "

לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן כפי שייראה לו. ועדות אלה רשאיות, בשים לב להוראות השר, 

 " .  ודיוניהן

לא נמצאה רשימה עדכנית של הועדות שהתמנו על ידי הוועד המקומי , נמצאה  "רשימת ועדות  .13.2.ד

 " ; 2013מעודכן לספטמבר 

עולה כי רכזת הקהילה הציגה בפני חברי  3.11.2018מסקירת פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מיום  .13.3.ד

תרבות , משחקיה, בני עקיבא, חיילים, נוער,  –וועדות   11במושב הועד הנבחר החדש כי פועלות 

הועדות שצוינו על ידי רכזת  11-ותיקים, קליטה, תרבות תורנית, תרבות, יולדות ואבלים; נוסף ל

 ועדות .   12 –הקהילה נמצא כי פועלת  גם ועדת בית הכנסת , משמע 

 ; 2018הישיבות שהתקיימו בשנת לא נמצאו פרוטוקולים של ישיבות הועדות ורשימה של  .13.4.ד

 לא נמצא נוהל המגדיר את סדרי העבודה והדיונים של הועדות ; .13.5.ד

, הוחל במיפוי הועדות  31.10.2018מסקירת הפרוטוקולים עולה כי החל מכהונת הוועד החדש ,  .13.6.ד

הקיימות , בוצעה חלוקת חברי הועד לוועדות, הוחלט כי כל חבר ועד יקיים מפגשי לימוד 

והחלו בקבלת   2018/19הוועדה אליה משתייך, הוחלט על בניית תכנית עבודה לשנת  והעמקה עם

הביקורת מעירה כי בפרוטוקולים לא הוצגה תכנית דיווחים מועדת חינוך וועדת בית הכנסת . 

 .  2019העבודה של הועד לשנת 

 תקציב לוועדות  .13.7.ד

לוועדות למעט  עולה כי אין הקצאה תקציבית  2018מסקירת התקציב המאושר לשנת  .ג

יצוין  כי קיימת הקצאה תקציבית לתחום חינוך, תרבות, ותיקים ;  ₪ 6,000"ועדת חיילים" 

 ,רווחה ותנועות נוער;

עולה כי רכזת הקהילה מדווחת כי היא אחראית  3.11.2018מפרוטוקול ישיבת הועד מיום  .ד

יב לרבות מעקב לא נמצאו נהלים והוראות המסדירים את ניהול התקצעל תקציבי הועדות; 

  הביצוע על ידי רכזת הקהילה .

לא נמצא פירוט בכתב לסכומי התקציבים המאושרים ו/או דיווח מעקב ביצוע התקציבים  .ה

 הועדות עליהם אחראית רכזת הקהילה ;  11המאושרים לכל 

מומלץ לגבש נוהל המגדיר את סדרי העבודה של הועדות לרבות גיבושה של תכנית 

עבודה, אבני דרך , קביעת התקציב, ניהול הישיבות ותיעודן בפרוטוקול ,  קבלת 

 החלטות , מעקב החלטות ותדירות דיווח לוועד.  

אישור מומלץ לנהל רשימה מסודרת של כל הוועדות , חברי הוועדות , מועד המינוי וה

 של הקמת הועדה וחברי הועד בוועד המקומי. 
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 התנהלות כספית  .14.ד

 

  –צו המועצות האזוריות קובע –מסד נורמטיבי  .14.1.ד

דוח  בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה;חשבונות הועד יתנהלו  –ד 134סעיף  .ג

יאוחר מארבעה חודשים מתום  כספי מבוקר בידי רואה חשבון יוגש למועצה מדי שנה לא

ימים מהגשת הדוח  14שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך 

 למועצה.

בלבד ובאישור המועצה והממונה  ועד רשאי לקבל מלוות למימון פעולות פיתוח  – 135סעיף  .ד

. 

דר הגזבר, יהיה גזבר הוועד המקומי אחראי לביטחונה של קופת הוועד; בהע -ג.  132סעיף  .ה

 ראש הוועד אחראי לביטחונה.

" מבוקרים וחתומים  2018בדצמבר  31התקבלו  " דוחות כספיים של ועד מקומי שדה יעקב ליום  .14.2.ד

; בהתאם לחוות הדעת של רואה  2019מאי  26על ידי רואה חשבון "ניר נחמני ושות' , רו"ח " מיום 

הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם להנחיות שנקבעו מכל הבחינות "–החשבון ניר נחמני 

 2017-ו 2018בדצמבר  31המהותיות , את מצבה הכספי של הועד המקומי ועד מקומי שדה יעקב לימים 

ואת התקבולים התשלומים והעודף/הגרעון מפעולותיה, לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים 

   . " 

, כחודש  2019במאי  26וח הכספי הועבר למועצה האזורית עמק יזרעאל בתאריך נמצא כי הד .14.3.ד

 . לאחר המועד הקבוע בהוראות החוק

 נדרש להגיש למועצה האזורית את הדוח הכספי המועד המתחייב על פי הוראות החוק.

 

בסקירת אתר האינטרנט של המושב לא נמצאה הודעה על פרסום תמצית הדוח הכספי כמתחייב  .14.4.ד

 מהוראות החוק ולבקשת הביקורת לא התקבלה אסמכתא לאימות הפרסום.  

 מומלץ לפרסם את תמצית הדוח הכספי לתושבי היישוב כמתחייב בהוראות החוק. 

 

לים סניף הנשיא קריית טבעון שמספרו  נמצא כי הוועד מנהל חשבון אחד בבנק הפועלים פוע .14.5.ד

-היתרה בבנק הינה כ 26.11.19מיום  2018בדצמבר  31;בהתאם למאזן הבוחן ליום  188199

  –כמפורט ₪    120,497

 ₪  50,495סך   188199בנק הפועלים  -

 ₪  70,002פיקדון  בסך   -
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 קופת הכנסות  .14.6.ד

 גביית תקבולים מחברי המושב ;נמצא כי פקידת הועד אחראית על קופת הכנסות עבור  .א

 בהתאם לסדרי העבודה הנהוגים הפקדת התקבולים בבנק מבוצעת בימי חמישי; .ב

 להלן ; 4.14.7נמצא כי כספי התקבולים משמשים לתשלומי הקופה הקטנה כמפורט בסעיף  .ג

 קופת ההכנסות מוחזקת בכספת בתוך ארון נעול;   .ד

 נמצא כי מופקת קבלה עם הגבייה והתקבול ; .ה

רישום התנועות בקופת ההכנסות מבוצע בדוח "אקסל ", מסקירת דוח הקופה לתקופה  .ו

למושב , טיול ותיקים שימוש  90ספר  -עולה כי התקבולים נגבו עבור  26.11.19עד  3.11.19

 במגרש כדורסל , טיול פתיחת שנה והשתתפות המועצה הדתית בקייטנת בית אורי . 

והשוואה ליתרת  26.11.19צעה ספירת קופת הכנסות ליום במועד הביקור במזכירות הוועד בו .ז

 קופת ההכנסות ונמצאה אי התאמה כמפורט להלן :     

דוח קופה קטנה  ספירת הקופה  

 "אקסל" 

 נפרש

 -יתרת קופת הכנסות 

26.11.19 

3,990 )*( ₪ 168.4  ₪ 3,821.6  ₪ 

מזומן בסך של ₪ +  2,860בסך כולל של  21.12.19עד  24.11.19שיקים לפירעון  בתקופה 8)*( 

1,130  . ₪ 

 ₪;  25.2הינה  31.12.19התקבל כרטיס הנהלת חשבונות "קופה מזומן " , יתרה ליום  .ח

מומלץ לבצע ספירת קופה בתום כל חודש ולבדוק התאמתה לדוח "אקסל "  

 שיקים ( בספרי הנהלת החשבונות .  וליתרות הקופות ) מזומן ו

 

 קופת קטנה   .14.7.ד

נמצא כי נהוג שימוש בקופה הקטנה להחזר הוצאות , הקופה הקטנה מנוהלת על ידי פקידת  .א

 הועד; 

"רצוי להימנע ככל האפשר  –"החזרים בגין הוצאות "  3בהתאם לנוהל "תשלום " , סעיף  .ב

מתשלום פרטי בגין הוצאות ציבוריות . על פי החוק, אין לבצע הוצאות גבוהות מאשר כמה מאות 

למזכירות לצורך קבלת  –ורק בגין הקניה הרלוונטית  -שקלים בודדים. יש להעביר קבלה בגין הקניה

 ה ועל ידי מי אושרה " החזר. על גבי הקבלה יש לרשום באופן מפורט בגין אירוע בוצעה הוצא

 יצוין כי נוהל "רכש/שירות" אינו כולל הוראות רכש באמצעות קופה קטנה;  .ג

הסמכות לניהול  –נמצא כי נהלי התשלום והרכש אינם כוללים הוראות  המגדירות את  .ד

הקופה, סוגי ההוצאות המותרים לתשלום מהקופה לרבות קביעת תקרת הסכומים לתשלום, 

י הוצאות, העברה לרישום להנהלת החשבונות , שיטת ניהול הקופה, הרשאות לאישור החזר

 אחסון הקופה , ספירה והתאמת קופה; 
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בהתאם לסדרי העבודה הנהוגים, מדי חודש מועבר דוח סיכום הוצאות הקופה הקטנה  .ה

בצירוף החשבוניות והקבלות לאישורה של מזכירת הועד ולרישום בספרי הנהלת החשבונות 

 לרואה החשבון .   

 הקופה הקטנה מוחזקת בתוך כספת בארון נעול.  .ו

נגבים במזומן עבור הקופה הקטנה בהתאם לסדרי העבודה נהוג שימוש בתקבולי ההכנסות ה .ז

בהתאם לצורך וללא אישור של מורשי החתימה כנדרש בהוראות החוק . מסקירת דוח 

מקופה ההכנסות מזומן בסך  30.12.18הקופה הקטנה עולה כי הועברו לקופה הקטנה ביום 

 ₪  .  4,000של 

ניהול הקופה הביקורת ממליצה כי תקבולי ההכנסות יופקדו בחשבון הבנק של המושב , 

פתיחת קופה בסכום קבוע והשלמה  -בשיטת "דמי מחזור" היינויבוצע הקטנה 

קבלות/חשבוניות  לאחר קבלת דוח המפרט את ההוצאות בצירוף תקופתית לסכום זה 

 ואישור דוח ההוצאות על ידי בעלי זכויות החתימה במושב .    ששולמו מתוך הקופה

 

רישום הכנסות והוצאות הקופה הקטנה מבוצע בדוח "אקסל " , מסקירת הדוח לחודש  .ח

ושמשו עבור החזר ₪  2,508.5-ל₪  11.6עולה כי סכומי ההוצאות נעים בין  2018דצמבר 

₪(   400סופגניות לתרבות ילדים )₪ ( ,  70לגאולה לסדנת שמן לוותיקים ) -ההוצאות להלן 

מסיבת חנוכה ₪ ( ,  975.15הוצאות משחקים למשחקיה )₪ ( ,  2,508.5, פרידה מהרב זמיר )

(1,445.4  . ) ₪ 

במועד הביקור במשרדי האגודה בוצעה ספירת הקופה והשוואתה לדוח יתרת הקופה ליום  .ט

 ונמצאה אי התאמה כמפורט להלן :  26.11.2019

דוח קופה קטנה  ספירת הקופה  

 "אקסל" 

 הפרש 

יתרת הקופה 

הקטנה ליום  

26.11.19 

1,320.7  ₪ 228.16 –  ₪ 1548.86  ₪ 

  

הביקורת מעירה כי השימוש בקופה קטנה נהוג לשרת פעילויות שונות ולהקל בביצוע 

. עוד יצוין כי תשלומים נדרשים ורכישת פריטים בסכומים קטנים בלבד דחופים החזרים 

לביצוע בהתאם לסמכויות החתימה המאושרות של הועד ולכן נדרש להגביל את השימוש 

בקופה הקטנה , לקבוע נהלים ,לפקח על השימוש בה , לבצע ספירת קופה בתום כל חודש 

 ולבדוק התאמתה לדוח "אקסל" ולחשבון המנוהל בספרי הנהלת  החשבונות . 

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 
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 קבלת הלוואה  .14.8.ד

 700בהתאם לספרי הנהלת החשבונות של הוועד התקבלה הלוואה מבנק הפועלים בסך של  .א

 ₪ ;אלף 

"הריני לאשר למועצה  -כמפורט 2018במאי  23נמצא כי התקבל אישור משרד הפנים מיום  .ב

 700האזורית עמק יזרעאל לערוב לוועד המקומי שדה יעקב לצורך קבלת אשראי בסך 

 אלש"ח מבנק פועלים טבעון " . 

 

 העסקת עובדים  .15.ד

 

  –צו המועצות האזוריות קובע  –מסד נורמטיבי  .15.1.ד

ובלבד שיש עד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ו .א

 למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.

 .באישור המועצהועד המקומי אלא ואין למנות עובדים ב .ב

 עובד המועסק במשרה מלאה לא יעסוק ולא ישתתף בעבודות חוץ .   –איסור עבודת חוץ  .ג

זוגו, סוכנו או -א בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בןלבמישרין וא יהיה לעובד מועצה, לא ל .ד

 שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה.

מקומי ייעשה על פי הוראות צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים מינוי עובדים לוועד  .ה

 , בשינויים המחויבים : 1977-התשל"ז לעבודה(,

 . חובה לבצע מכרז למינוי עובד למשרה חובת מכרזים: (3

לא יתקבל אדם לעבודה בוועד המקומי שעליה ממונה קרוב משפחה שלו  ניגוד עניינים : (4

 . וכן לא יתקבל עובד שהוא קרוב משפחה של חבר הועד המקומי

 שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורים.   .ו

 ום העסקת עובדים . נמצא כי אין נהלים בתח .15.2.ד

מומלץ לגבש נהלים המגדירים הוראות בתחום העסקת עובדים לרבות הוראות החוק בנוגע 

להליך אישור העסקתם, דיווח שעות עבודה, הפרשות סוציאליות , אישור בונוסים , איסור 

 ניגוד עניינים , קבלת טובות הנאה ואיסור עבודות חוץ 

 

 2018עולה כי בשנת  2018העובדים מתוכנת השכר) "מיכפל" ( לשנת בהתאם לדוח עלות /תמחיר  .15.3.ד

  :עובדים כמפורט להלן  8הועסקו 

 אישור המועצה  תחילת עבודה  העובד 

 לא נמצא   1.9.04 איילת בוים 
 לא נמצא   1.5.16 אליהו אורלי 

 לא נמצא   1.6.17 בורשטיין אופיר
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 אישור המועצה  תחילת עבודה  העובד 

 לא נמצא   1.7.16 גריפאת נזהה
 לא נמצא   1.6.18 וייל נתנאל 

 לא נמצא   1.9.18 פנסטרהיים גדליה
 לא נמצא   1.10.11 קארו מתניה 

 לא נמצא   1.1.15 שחף דקלה
 

 . לא נמצאו אישורי המועצה להעסקה כנדרש

 נדרש להקפיד לקבל אישורי המועצה להעסקה כמתחייב בהוראות החוק  .

 

הסכמי שכר כמפורט  3נמצא תיק הסכמי שכר הכולל הסכמי שכר עם העובדים, בוצעה דגימה של  .15.4.ד

 : 

התאמה לזכויות חתימה  חתימה של הועד  מועד ההסכם העובד
 המאושרות 

חסרה חתימת זאב   יו"ר הועד, אבישי אילת   1.5.16 אורלי אליהו 
 לוין  + חותמת הועד 

 אמציה יחיאל 1.1.10 איילת בוים

 יונה קארו

לא ידוע מי היו מורשי 
  2010החתימה בשנת 

 יו"ר הועד, אבישי אילת  16.8.18 פנסטרהיים גדליה

 חבר ועד, זאב לוין 

  חסרה חותמת הועד 

 

מומלץ להקפיד לאשר את הסכמי השכר בהתאם לסמכויות החתימה המאושרות של הועד 

 כנדרש בהוראות החוק . 

 

 

 דיווח על שעות  העבודה והיעדרויות  .15.5.ד

, קובע כי מעביד חייב לנהל פנקס בדבר 1951-לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 25סעיף  .א

שעות העבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה 

ת עבודה, במנוחה השבועית. עוד נקבע בחוק, כי הרישום בפנקס שעות העבודה לעניין שעו

ייערך באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל.  ,שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות

אם הרישום בפנקס לא מבוצע באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, הרישום 

זאת, כל עוד לא  .ייחתם מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך

 .התאם לחוק דרך אחרת לביצוע הרישוםנקבעה ע"י השר וב

לחוק הגנת  24תיקון בנוגע לעובדים אשר חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם קובע  .ב

פירוט אודות מספר ימי העבודה  ל בפנקס השכר ובתלוש השכרולכלהמעביד מחויב כי  השכר

עבודה מספר שעות ה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר, וכן אודות

 . בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר
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מבדיקתנו עולה כי לא מותקן שעון נוכחות והעובדים אינם מדווחים על שעות העבודה מדי  .ג

חודש , הוסבר כי על רוב העובדים לא חל חוק שעות עבודה ומנוחה      ) שכר גלובלי  ( וכל 

העובדים , למעט דקלה שחף, העבירו בתום כל חודש דיווח על היעדרויות בגין מחלה וחופשה 

  . 

נדרש כי העובדים ידווחו בכתב על שעות העבודה לרבות היעדרויות בגין חופשה ומחלה 

 כמתחייב מחוק שעות עבודה ומנוחה וחוק הגנת השכר .  

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

; הוסבר על ידי  2018יולי  –נמצא כי השכר של העובדת אורלי אליהו הועלה בחודשים יוני  .15.6.ד

מזכירת הועד כי העלייה נובעת מתשלום בונוס שאושר על ידי הועד;  בסקירת הפרוטוקולים לא 

 נמצא אישור הועד לתשלום הבונוס . 

 – 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

כפי שציינתי, חריגה בשכר חודש יוני כללה תשלום דמי הבראה שנתיים שניתנים לכל  4.15.6"

העובדים בחודש יוני. לגבי שכר חודש יולי ניתן בונוס ע"י הוועד. לצערי בהיסח דעת לא וודאתי 

  שנכתב בפרוטוקול הישיבה.

 הועד. מצ"ב מסמך."מצ"ב הצהרת כל חברי הנהלת הוועד המקומי בדבר תגמול בונוס למנהלת 

" חתומה על ידי חברי הוועד לפיה ידוע 2020"ינואר  -הביקורת מציינת כי התקבלה הצהרה מ

 בשל שביעות רצון הועד מעבודתה של מזכירת הוועד . 2018ואושר תגמול בונוס בשכר יולי 

הביקורת מעירה לוועד כי בהתאם לסדרי מנהל תקין נדרש לתעד את החלטות הועד בכתב , 

 טרם ביצוען , לרבות החלטות על מתן בונוס ותוספות לשכר . 

 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

והועד לא קיבל אישור עבור הארכת שירותה כנדרש  74 -נמצא כי העובדת רעיה אילת בוים בת כ .15.7.ד

( , "הארכת שירותם של עובדים בשלטון המקומי מעבר  4/2014בחוזר מנכ"ל משרד הפנים )

 לגיל הפרישה " ;  

מזכירת היישוב הסבירה כי נודע לה לאחרונה על ההוראה ונשלחה למועצה בקשה  להארכת 

רעיה מועסקת בוועד המקומי החל משנת  מסרה מזכירת הועד כי " 31.12.19השירות .בתאריך 

  .". 10.1.2020 -ומסיימת עבודה בוועד, לאחר שנים רבות, ב 2004

 פנסטרהיים גדליה -העסקת רב המושב  .15.8.ד
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עולה כי העסקת הרב אושרה על ידי הוועד מבלי  4.7.18מפרוטוקול ישיבת הועד מיום  .א

 -  קיומה של הרשאה תקציבית כנדרש בהוראות החוקלבדוק 

מאחר ותקני הרבנים החדשים לא ממומנים בפועל על ידי משרד הדתות , מפני שהסוגיה בבירור "

: הועד לוקח על עצמו את מלוא האחריות על מימון פער השכר , בשלב זה לפחות  הוחלטמשפטי . 

 רים ובראשם המועצה הדתית " .  לשנה הראשונה . ננסה לקבל גם מימון מגורמים אח

נמצא כי הליך העסקת הרב לא בוצע כנדרש בהוראות בצו המועצות וצו המועצות המקומיות  .ב

 –) נוהל קבלת עובדים ( כמפורט  

  פורסמה מודעת דרושים בעיתון אחד בלבד  -לא בוצע פרסום בשני עיתונים כנדרש

 )"שבע " ( ;

   ;לא פורסמו  דרגת המשרה, שיעור המשרה ונתונים אישיים למילוי המשרה כנדרש 

 מנהל השירות " כנדרש; -לא נשלחה הודעה ל" 

 ;לא נבדק קיומה של הקצבה מאושרת כנדרש 

  לא נערכו מבחנים ולא התקבל אישור ראש מנהל השירות לא לקבוע מבחן כי אם

 להסתפק בחינה בעל פה ;

  ב.צו מועצות )נוהל קבלת 27חינה לרב יישוב " כנדרש בסעיף לא הוקמה "ועדת ב

עובדים (;  בפועל  הוקם גוף בוחר מחברי הועד, חברי ועדת בית הכנסת ותושבי היישוב 

 , שבחר את הרב על בסיס ראיונות . 

 ; לא התקבל אישור המועצה להעסקה 

לטענת מזכירת הועד  לא נדרש אישור המועצה "מאחר ומועצה אינה מעסיקה של הרב לא  .ג

הביקורת מעירה כי אם הועד המקומי מעסיק נדרש אישור המועצה היה צורך באישורה " . 

 כמתחייב בהוראות החוק . 

נמצא כי הוועד חתם על הסכם עם "האגודה להכשרת רבנים ומחנכים תורניים" לפיו התחייב  .ד

במקרה בו המועצה הדתית לא ₪  10,000ועד לשאת בעלות שכר הרב למשך שנה בסך של ה

תסכים לאשר את שכר הרב והאגודה תשתתף בשנה הראשונה בשכר הרב בסכום חודשי של 

יצוין כי ההסכם חתום על ידי בשנה. ₪  1,500ובשנה השנייה בסכום חודשי של ₪  1,800

 גוד להוראות החוק ) נדרשות שתי חתימות ( ;אבישי איילת בצירוף חותמת הועד בני

  –מסקירת הסכם השכר בין המושב לרב עולה כי הוסכם  .ה

"הרב מועסק על ידי המועצה הדתית בהיקף של משרה מלאה . תנאי השכר וההעסקה  .א

 יקבעו אך ורק מול המועצה הדתית " ;

לחודש ₪  1,500-לחודש בשנה הראשונה ו₪  1,800"הועד יוסיף לשכר הרב סכום של  .ב

 בשנה השנייה " .

 הועד יעביר לרב בתלוש השכר תשלומים שיתקבלו מעמותת "עשה לך רב" ; .ג

 ₪ "  1,500"הועד ישתתף בעלות חד פעמית חד פעמית של הובלת דירה בסכום של  .ד
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"באם לא יאושר התקן לרב על ידי משרד הדתות , יישא הועד המקומי בעלויות השכר  .ה

חודשים  12מעביד ( החל מתאריך תחילת ההסכם ולמשך  עלות 10,000-בגובה זה) קרי

 ₪.  43,022הינה  2018לפחות..." ; בהתאם לדוח עלות השכר עלות שכר המעביד בשנת 

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

 הפרשות פנסיוניות  .15.9.ד

מתוכנת השכר  עולה כי מבוצעות הפרשות  2018מבדיקת דוח הפרשות לקופות גמל לשנת  .א

פנסיוניות בשיעורים המתחייבים בצו ההרחבה הפנסיוני החל על כל המשק )למעט 

,  6.5%-, תגמולי מעביד  6% –העובדת רעיה בוים והרב גדליה( כמפורט : תגמולי עובד 

  8.33%-פיצויים 

 יש הפרשות עבור פיצויים בלבד; לעובדת רעיה בוים  .ב

מזכירת הועד הסבירה כי בהתאם ליעוץ שהתקבל מרואה החשבון אין צורך בהפרשה 

 .   70פנסיונית לעובד מעל גיל 

 לרב היישוב , גדליה , אין הפרשות פנסיוניות כמתחייב בהוראות החוק .  .ג

 – 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

 )ג( בוצעה הפרשה פנסיונית לרב היישוב."   4.15.9"

סיפקה לוועד שירותים  2018נמצא כי העובדת דקלה שחף הועסקה בחצי משרה  , בנוסף בשנת   .15.10.ד

לא נמצא תיעוד המבסס קבלה והשוואת הצעות מחיר , ₪;   30,100תמורת חשבונית בסך של 

 קשרות עם העובד כנדרש .            כמו כן לא נמצא תיעוד להחלטת הועד בעניין אישור ההת

נדרש לבחון את ההצעה המיטבית עבור התקשרויות המבוצעות על ידי הועד , לשמור תיעוד 

המבסס את ההשוואה ומומלץ כי התקשרויות עם עובדים יאושרו בכתב על ידי הוועד לאחר 

 בחינת עניין ניגוד עניינים .  

    

  -15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול מים 

 

 

 התקשרויות ספקים ונותני שירותים  .16.ד

 

  –ג. בצו מועצות האזוריות אשר הוחל על הוועדים המקומיים קובע  132סעיף  –מסד נורמטיבי  .16.1.ד

התקשרות בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה תבוצע בהתאם  .א

 ;( עניינה "הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות")אשר  השנייהלהוראות שבתוספת 

 בהתאם לתוספת השנייה :  2018להלן הוראות לעניין המכרזים נכון לשנת  .ב
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 פטור ממכרז.     -₪       1-69,700  -התקשרות בחוזה עבודה, רכישת שירותים    (5

 

נדרש מכרז זוטא   -₪  69,700-174,200  -התקשרות בחוזה עבודה, רכישת שירותים    (6

 מציעים. 4עם 

נדרש מכרז זוטא  -₪   174,200-348,300-התקשרות בחוזה עבודה, רכישת שירותים     (7

 מציעים. 6עם 

 נדרש מכרז פומבי .₪  348,300מעל   -התקשרות בחוזה עבודה, רכישת שירותים   (8

 
  –מסקירת הנוהל עולה כלהלן  2009התקבל "נוהל רכש/שרות"  מנובמבר  .16.2.ד

 ; הנוהל אינו כולל הוראות החוק לעניין חובת המכרזים  .א

הנוהל אינו כולל הוראות בנוגע לסיכום התקשרות עם הספק ואישור ההתקשרות בהתאם  .ב

 לסמכויות החתימה של הוועד כנדרש בהוראות החוק) חוזה/הסכם(;

 הנוהל אינו כולל הוראות רכש באמצעות קופה קטנה;  .ג

 הצעות מחיר; 2דרישת רכש בצירוף  2ר למזכיר הועד בהתאם לנוהל הרכש נדרש להעבי .ד

 שקל אם קיימת יתרה תקציבית; 2,000מזכיר הועד רשאי לאשר דרישת רכש עד  .ה

 תאושר על ידי מזכיר הועד והועד;₪  2,000דרישת רכש מעל  .ו

 יחייבו דיון ואישור הועד; ₪  5,000דרישות רכש שלא תוקצבו שגובהן מעל  .ז

דרישות רכש כנגד סעיפים תקציביים שאין בהם יתרה חיובית , יחייבו אישור המזכיר עבור  .ח

 כל סכום; 

נדרש לעדכן את הנוהל בהתאם להוראות החוק הקבועות בצו המועצות האזוריות 

פנייה לקבלת הצעות מחיר  -והתוספת השנייה בדבר מכרזים ) מכרז פומבי , מכרז זוטא

 צעה בוועדת המכרזים (  . מרשימת ספקים ואישור הה

מומלץ לתקן את הנוהל ולציין כי הוצאה שלא אושרה בתקציב לא תאושר לביצוע אלא 

 לאחר עדכון התקציב ואישורו על ידי המועצה כנדרש בהוראות החוק.   

 

₪ )  623,072הינו  2018בהתאם לספרי הנהלת חשבונות סך היקף התקשרויות עם ספקים בשנת  .16.3.ד

עמותת חינוך, מועצה דתית, אגודה והמועצה (;  להלן -לא כולל פעילות בתב"ר , שכר עבודה ו 

בהתאם לספרי הנהלת ₪ (  3,800) מעל  2018פירוט היקפי התקשרויות של הוועד עם ספקים בשנת 

 :   החשבונות

היקף  הספק 

התקשרות 

) ₪( 

 מכרז  הסכם בכתב  השירות /הרכש

 לא בוצע  הסכם לא בתוקף   גינון ופינוי גזם  145,460 גן ומשק שעיה בולקא

   חשמל  101,285 חברת החשמל 

  לא נמצא  פינוי פסולת מוצקה 52,650 אלבז עבודות פינוי 

  נמצאלא   הסעות נוער/בני עקיבא 47,855 סיורים בעמק
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היקף  הספק 

התקשרות 

) ₪( 

 מכרז  הסכם בכתב  השירות /הרכש

    רואה חשבון  35,100 נחמני שירותי ניהול

  לא נמצא   דקלה שחף 30,100 דקלה הפקות 

  לא נמצא  עבור מים –האגודה  24,420 רשת מים 

  לא נמצא  כיבוד ומצרכים  15,910 צרכניה בכפר

  לא נמצא  הצגות לוותיקים 12,920 רשת המתנסים 

ציוד משרדי לנוער, בני  10,745 ימינס

 עקיבא

 לא נמצא  

תחזוקת גני משחקים  10,243 פיקסאפ

 משחמשחקים 

   

  לא נמצא  תאורת רחוב  10,073 א.פודי חשמל 

  לא נמצא  סקר נגישות )תב"ר( 8,775 י.א.אבי 

  לא נמצא  ציוד לביטחון ושמירה  8,511 י.ע.ר טכנולגיות 

  לא נמצא  ציוד לתחזוקה  8,497 אלי לבן 

עבודות עריכה, גרפיקה  7,500 הודיה בונן

  90ספר

 לא נמצא  

  לא נמצא  טיול נוער 7,000 עין זיוון 

  לא נמצא  תחזוקת מזגנים  5,885 גיל אברבנל 

  לא נמצא  מתנות לחיילים 5,418 זהבה גובי 

  לא נמצא  ציוד משרדי  3,873 גרפיטי שיווק וציוד 

    552,220 סיכום 

 

ולא בוצע ₪  145,460הינו  2018נמצא כי היקף התקשרות עם "גן ומשק שעיה בולקא" בשנת  .16.4.ד

 מציעים כמתחייב בהוראות החוק ;  4מכרז זוטא עם 

 – 3.2.2020תגובת מזכירת הועד בכתב מיום 

  יש לציין כי קיים קלסר הצעות מחיר מול ספקים ונותני שירות, זמניים. 4.16.4"

בהתאם למכרז  –)כולל מע"מ( עבור שירותי גינון ₪  6000לשעיה בולקא: תשלום חודשי שולם  2018בשנת 

  ! מצ"ב הסכם.2013שהתקיים בשנת 

כולל מע"מ ₪  3,500בנוסף לזה שעיה התקשר איתנו בהסכם למתן שירותי אחזקה בתשלום חודשי של  

  לחודש.

 ש. " כולל מע"מ לחוד₪  3,500ועבור שירותי איסוף גזם קיבל שעיה 

 נדרש ביצוע מכרז זוטא בתחום הגינון כנדרש בהוראות החוק .  

  

 נמצא כי אין סיכום בכתב עם  הספקים . 

מומלץ לסכם בכתב את תנאי ההתקשרות המוסכמים עם הספק , גם במקרה של 

  שירותים מזדמנים וחד פעמיים .

 

 הצעות מחיר  .16.5.ד

לבקשת הביקורת טרם התקבלו הצעות מחיר שהתקבלו טרם ביצוע ההתקשרות עם י.א.אבי  .א

 י.ע.ר טכנולוגיות .  -ו
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מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הועד עולה כי הוצגו בישיבה הצעות מחיר לפרויקטים  .ב

 "הצעות מחיר לאוהל"; -"קירוי מתחם חדר הנצחה" , "תיקון ביוב מחלבה" ו -הבאים 

 

 ביטוחים  .17.ד

 

 התקבלו מסמכי הביטוח להלן :  .17.1.ד

 הכולל :  2018פסגה למושב" עבור שנת  –פוליסת "חידוש לביטוח  .א

  עד  ₪8.18 )  7,775,800ביטוח רכוש כללי,  כיסוי למבנים ותכולתם , סכום הביטוח הינו

( והוא כולל כיסוי למבנים להלן : מזכירות, מועדון מחלבה, מועדון בני נוער,  7.19

 פרגולה, חדר הנצחה, מעון, גן אלון, גן תינוקיה, גן אלה, צהרון אוסי, ספריה וחדר נשק. 

 מיליון  6ג' , סכום מבוטח עד  ביטוח אחריות לצד; ₪ 

  לתובע ולסך ₪ מיליון  20ביטוח חבות מעבידים לעובדי "האגודה" , גבול אחריות עד

 התובעים;

 ;"ביטוח רעידות אדמה ונזקי טבע לרכוש "האגודה 

מומלץ כי יצוין בפוליסות כי הרכוש המבוטח ועובדים המבוטחים הינם של הועד 

 ולא של האגודה  . 

 

, גבול אחריות המבוטח  2018לחידוש פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה לשנת  "מפרט .ב

 לתביעה ולתקופה  .₪ מיליון  2הינו 

לבקשת הביקורת לא התקבל סקר סיכונים , ככל שבוצע ,  על ידי יועץ ביטוח הבוחן את ניתוח  .17.2.ד

אית הסיכונים בהתאם לפעילות המתקיימת , הנכסים ויחסי הגומלין עם האגודה החקל

 והעמותות הפועלות ביישוב .    

לא נמצאו ו/או התקבלו הנחיות , הוראות של המועצה האזורית עמק יזרעאל בעניין הביטוחים  .17.3.ד

 סוגי הביטוח והגדרת אחריות צולבת בין הצדדים; -שעל המושב לבצע ובין היתר 

ידוש הביטוח עולה כי נושא הסיכונים וח 2018מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות הוועד בשנת  .17.4.ד

 לא נדון בישיבת הוועד .  1.8.2018החל ביום 

מומלץ לבצע סקר סיכונים וייעוץ ביטוחי , כן מומלץ להסתייע ביועץ הביטוח של המועצה 

ולבדוק התאמת הביטוחים הקיימים לסיכונים , לנכסים, להתקשרויות עם האגודה 

 .   והעמותות ולהוראות המועצה
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 בטחון והיערכות לחירום   .18.ד

 

 רב"ש(; -במושב מועסק רכז בטחון שוטף , מתניה קארו , )להלן בדוח   .18.1.ד

  –להלן האחריות בהתאם למסמך "תיאור תפקיד רב"ש "  .18.2.ד

 משטרה, מועצה וכדומה בכל הנוגע לנושאי בטחון בתוך הישוב. -קשר עם גורמי חוץ 

 .אחריות לסגירה ופתיחה של השערים על פי הצורך 

 . אחריות להפעלת שער הכניסה ליישוב 

  קשר קבוע עם ועדת בטחון והוועד המקומי לצורך קביעה של מדיניות והתנהלות בנושאי

 . בטחון ובטיחות

 קשר עם החברה המבצעת והמתחזקת. -עם התקנת מצלמות אבטחה 

  . מתן מענה לתושבי המושב בנושאי בטחון 

 ידי הוועד בנושאי בטחון, בטיחות וחירום.    לבקשת הביקורת לא התקבלו נהלים שגובשו על .18.3.ד

עולה כי הרב"ש עדכן את הועד בנושא בטחון והוחלט  11.7.2018מפרוטוקול ישיבת הועד מיום  .18.4.ד

"לקבוע נוהל של אחראי בטיחות באירועים " . לבקשת הביקורת לא התקבל הנוהל  –בין היתר 

 , ככל שגובש . 

ום בהתאם להוראות המועצה לרבות הקמת  צוות חירום מבדיקתנו עולה כי המושב לא נערך לחיר .18.5.ד

"צח"י" (, קביעת נהלים וסדרי עבודה;       בהתאם לאתר האינטרנט של  –וחוסן יישובי ) להלן 

(,  אחריות המושב בתחום 22.1.2017המועצה , "היערכות למצבי חירום") פורסם בתאריך 

 –החירום  הינה 

את יו"ר צח"י וממלא מקומו , אנשי לוגיסטיקה ותפעול , צוות חינוך " להקים צוות צח"י יישובי הכולל 

, צוות רווחה, צוות דוברות, צוות תחזוקה, איש מים וחשמל. באחריות היישוב לכנס ולתרגל אחת לחצי 

 שנה את הצוות ...."  . 

מומלץ לקיים את הוראות המועצה להיערך לחירום בהקדם האפשרי להבטחת בטחון 

 היישוב והתושבים לרבות גיבושם של נהלים , הקמת צוותים והצטיידות . 
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 בטיחות    .19.ד

 

 מסד נורמטיבי  .19.1.ד

כתקן הרשמי החל  1994נקבע בשנת "התקן" (  -) להלן 1498תקן מתקני משחקים לילדים מס' 

נכנס לתוקף תקן  2006מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים . בינואר על 

 .  רשמי משרד התמ"ת הכריז על התקן על כל חלקיו כתקןו רשמי מחודש

הרשות  – האחריות להצבת מתקנים ולהפעלת מערך תחזוקה לפי התקן חלה על בעל המקום 

  .בגן שעשועים פרטי המקומית בגני שעשועים ציבוריים ובעל השטח

התקן מפרט את הדרישות הנוגעות למתקנים עצמם: מבנה המתקן, החומרים שהוא עשוי מהם 

ובטיחותו הכללית, תחזוקת מתקנים ובדיקתם, סימון מתקנים, מיקום המתקנים ומיקום אתר 

  .המשחקים ועוד

משחקים בשלוש אשר לבדיקות בטיחות, התקן קובע כי יש לערוך בדיקות בטיחות למתקני 

 ת : רמו

  .דיקה חזותית חודשית של נציג מטעם בעל המתקן שהוסמך לכךב (1

בדיקה שנתית של מהנדס מכונות מורשה או של מהנדס אזרחי מורשה, שהוכשר לכך  (2

 .במכון התקנים הישראלי; זו הבדיקה העיקרית

 .בדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת אחת לשלוש שנים (3

( , נמסר על 10.18-ו 7.18, 1.18חודשיות בגני אלה , הרחבה וקק"ל )  אישורי בדיקות 3התקבלו  .19.2.ד

ארבע שנים חברת "פיקסאפ" מתחזקת את גני המשחקים -ידי מזכירת הועד כי מזה כשלוש

במושב ומקבלים דוח בדיה מדי חודש ; מסקירת הדוחות שהתקבלו עולה כי לא מצוין שם הגוף 

בהוראות התקן ) מצוין על דוח הבדיקה שם  הבודק והכשרתו בכדי לאמת הסמכתו כנדרש

 "דברת ראגה" (.  –המבצע 

יצוין כי  לא התקבל דוח בדיקה שנתית האחרונה שבוצעה על ידי מהנדס מכונות מורשה או של  .19.3.ד

מהנדס אזרחי מורשה ובדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת אחרונה )  אחת לשלוש שנים ( 

 כנדרש בהוראות התקן . 

קולים של ישיבות הוועד עולה כי לא נסקר נושא הבטיחות בגני המשחקים מסקירת הפרוטו .19.4.ד

 הציבוריים במושב .  

 מומלץ להסדיר את תחום הבטיחות כמתחייב בהוראות החוק .
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 15.2.2020תגובת הוועד בפרוטוקול ישיבה מיום  –נספח א' 
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  2018פרוטוקולים של ישיבות הוועד המקומי בשנת  –נספח ב' 

 

חברי ועד  משתתפים  מועד  מסד 

 נעדרים 

אישור  חתימות על הפרוטוקול

פרוטוקול על 

 ידי הועד 
 מזכיר הועד יו"ר הועד

אבישי אילת,  -חברי הועד 3.1.18 1
מיכה גרבר, יגאל ,ג'הסי, 

 אוריה גונן , אורית מוסל

 זאב לוין 

 נדבקורין 
     אושר

בישיבה 

 אורלי אליהו  -מזכירת הועד  15.1.18

אבישי - חברי הועד 15.1.18 2
אילת,,מיכה גרבר, יגאל 
ג'הסי, אוריה גונן, אורית 

 מוסל, זאב לוין, קורין נדב 

     אין חתימה   אושר

בישיבה 

24.1.18 

  אורלי אליהו -מזכירת הועד

אבישי - חברי הועד 24.1.18 3
אילת,מיכה גרבר, קורין נדב, 
אוריה גונן, אורית מוסל, 

 זאב לוין 

 יגאל ג'הסי

 

   אין חתימה   אושר

בישיבה 

31.1.18 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

אבישי  -חברי הועד  31.1.18 4
אילת,מיכה גרבר, קורין נדב, 
אוריה גונן, אורית מוסל,זאב 

 לוין 

 יגאל ג'הסי

 

   אין חתימה   אושר

בישיבה 

7.2.18 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

אבישי  -חברי הועד  7.2.18 5
אילת,מיכה גרבר, קורין 

 נדב,אוריה גונן, זאב לוין

 אורית מוסל

 יגאל ג'הסי

 

 

   אין חתימה   אושר

בישיבה 

15.4.18 
 אורלי אליהו -מזכירת הועד

אבישי  -חברי הועד  15.4.18 6
גרבר יגאל  אילת,מיכה

 ג'הסי,אוריה גונן,זאב לוין .

 

 אורית מוסל

 קורין נדב
   אין חתימה   אושר

בישיבה 

2.5.18 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

אבישי אילת,  -חברי הועד  2.5.18 7
מיכה גרבר  , קורין  נדב, 
אוריה גונן, אורית מוסל, 

 זאב לוין 

 יגאל ג'הסי
   אין חתימה   אושר

בישיבה 

9.5.18 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

אבישי אילת,  -חברי הועד  9.5.18 8
מיכה גרבר  , יגאל 
ג'הסי,,וריה גונן, אורית 

 מוסל,זאב לוין ,קורין נדב 

 
   אין חתימה 
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חברי ועד  משתתפים  מועד  מסד 

 נעדרים 

אישור  חתימות על הפרוטוקול

פרוטוקול על 

 ידי הועד 
 מזכיר הועד יו"ר הועד

אושר   אורלי אליהו -מזכירת הועד

בישיבה 

6.6.18 

אבישי  -חברי הועד  6.6.18 9
אוריה  /אילת/יגאל ג'הסי

גונן/ אורית מוסל/ זאב לוין/ 
 קורין נדב

 

  

 מיכה גרבר

 
   אין חתימה   אושר

בישיבה 

20.6.18 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

אבישי אילת,  -חברי הועד  20.6.18 10
מיכה גרבר, אוריה גונן, זאב 

 לוין 

 יגאל ג'הסי

 אורית מוסל

 קורין נדב

   אין חתימה   אושר

בישיבה 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד 4.7.18

אבישי אילת,  -חברי הועד  4.7.18 11
מיכה גרבר,יגאל ג'הסי, 
אורית מוסל, זאב לוין , 

 קורין נדב 

 אוריה גונן

 
   אין חתימה   אושר

בישיבה 

11.7.18 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

אבישי אילת,  -חברי הועד  11.7.18 12 
, אוריה גונן, זאב יגאל ג'הסי

 לוין , קורין נדב 

 מיכה גרבר

 אורית מוסל

 

   אין חתימה   אושר

בישיבה 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד 18.7.18

אבישי אילת,  -חברי הועד  18.7.18 13
אורית מוסל, מיכה גרבר, 

 זאב לוין , קורין נדב 

 אוריה גונן

 יגאל ג'הסי

 

   אין חתימה   אושר

בישיבה 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד 13.8.18

אבישי אילת,  -חברי הועד  13.8.18 14
אוריה גונן, זאב לוין ,קורין 

 נדב 

 אורית מוסל

 מיכה גרבר

 יגאל ג'הסי

 

  אין

 חתימה

 אין חתימה   אושר

בישיבה 

29.8.18 

אבישי אילת,  -חברי הועד  29.8.18 15
יגאל ג'הסי, אורית 

 מוסל,זאב לוין 

 מיכה גרבר

 אוריה גונן

 קורין נדב

  אין

 חתימה

 אין חתימה   אושר

בישיבה 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד 12.9.18

אבישי אילת,  -חברי הועד  12.9.18 16
מיכה גרבר, יגאל ג'הסי, 
אוריה גונן,אורית מוסל,זאב 

  לוין

אושר   אין חתימה    קורין נדב

בישיבה 

11.10.18 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד
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חברי ועד  משתתפים  מועד  מסד 

 נעדרים 

אישור  חתימות על הפרוטוקול

פרוטוקול על 

 ידי הועד 
 מזכיר הועד יו"ר הועד

אבישי אילת,  -חברי הועד  11.10.18 17
מיכה גרבר, יגאל ג'הסי, 
אוריה גונן, אורית מוסל, 

 זאב לוין ,קורין נדב 

 

   אין

 חתימה

 אין חתימה   אושר

בישיבה 

18.10.18 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

אבישי אילת,  -חברי הועד  18.10.18 18
, מיכה גרבר, יגאל ג'הסי

אוריה גונן, אורית מוסל , 
 זאב לוין ,קורין נדב 

 

   אין

 חתימה

 אין חתימה   אושר

בישיבה 

25.10.18 

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

 בחירות רשויות מקומיות /וועדים- 30.10.2018

19 

 פרוטוקול

ועד 

מקומי 

 נכנס 

 1מס' 

 

25.10.18 

ישיבת 

הועד 

החדש 

לפני מועד 

 הבחירות?

שרון  -  הנכנסחברי הועד 
אוחיון , ישראל לקס, אבי 
ילון, אורן אוחיון, נעם נבון, 

 רחלי בורשטין 

   אין

 חתימה

לתפקיד יו"ר "

ועד מקומי 

נבחרה שרון 

  אוחיון "

 אין חתימה   לא אושר 

 נועם הולנדר - נציג המליאה

 

אלמוג  -ועד מורחב 
כהן,נירית ורדי, מירב גואטה 
,אלעד אופיר, איציק 

  אלמליח

20 

 פרוטוקול

 2מס' 

שרון  – נציגי הועד 31.10.18
אוחיון,ישראל לקס אלמוג 
כהן,אורן אוחיון, נעם נבון, 

  רחלי בורשטין,  אבי ילון

   אין

 חתימה

 אין חתימה  לא אושר 

  נועם הולנדר  -נציג המליאה

נירית  -נציגי ועד מורחב 
ורדי, מירב גואטה ,אלעד 

  אופיר, איציק אלמליח

21 

 פרוטוקול

 3מס' 

שרון אוחיון,  – נציגי הועד 3.11.18
ישראל לקס אלמוג כהן, אורן 
אוחיון, נעם נבון, רחלי 

 בורשטין 

 אבי ילון
  אין

 חתימה

 אין חתימה  לא אושר 

  נועם הולנדר-נציג המליאה 

מירב  -נציגי ועד מורחב
 גואטה 

  איציק אלמליח

 דקלה שחף  -רכזת הקהילה

22 

 פרוטוקול

שרון אוחיון  -נציגי הועד  12.11.18
,ישראל לקס, אלמוג כהן, 

  נעם נבון, אבי ילון

 אורן אוחיון

 רחלי בורשטין 

 

  אין

 חתימה

 אין חתימה   אושר

בישיבה 

 הולנדרנועם -  נציג המליאה
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חברי ועד  משתתפים  מועד  מסד 

 נעדרים 

אישור  חתימות על הפרוטוקול

פרוטוקול על 

 ידי הועד 
 מזכיר הועד יו"ר הועד

אלעד –נציגי ועד מורחב  4מס' 
 אופיר, איציק אלמליח 

 

מיום 

19.11.18  

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

23 

 פרוטוקול

 1מס' 

13.11.18   הוחלט על מינוי יו"ר הועד בשנית !+מורשי חתימה  –ישיבה במשרדי המועצה האזורית עמק יזרעאל

א בצו המועצות המקומיות ....ועד מקומי יבחר בישיבתו הראשונה את אחד מחבריו  105" על פי סעיף  -

 "  0, נגד: 4-לראש הועד ..חברי הועד המקומי בחרו את שרון אוחיון לתפקיד יו"ר הועד המקומי .בעד 

 –נציגי המועצה 

 דן תנחומא, עו"ד עודד דונג

 אורן אוחיון

 רחלי בורשטין 

 לקס ישראל

 שרון אוחיון   אין חתימה  לא אושר 

שרון אוחיון ,  -נציגי הועד
אלמוג כהן, אבי ילון, נועם 

 נבון 

 

24 

 פרוטוקול

 5מס' 

שרון אוחיון ,  -נציגי הועד 19.11.18
אלמוג כהן, אבי ילון, נועם 
נבון , רחלי בורשטין , אורן 

 אוחיון 

 

 ישראל לקס

 

  אין

 חתימה 

 אין חתימה   אושר

בישיבה 

מיום 

28.11.18 

 נועם הולנדר-  נציג המליאה

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

 נעדרו – ועד מורחב

 

25 

 פרוטוקול

 6מס' 

שרון אוחיון ,  -חברי הועד 28.11.18
ישראל לקס, אלמוג כהן, 
 רחלי בורשטין , אורן אוחיון 

 

 אבי ילון

 נועם נבון 

  אין

 חתימה

 אין חתימה   אושר

בישיבה 

מיום 

19.12.18 
  איציק אלמליח -ועד מורחב

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

25 

 פרוטוקול

 7מס' 

שרון אוחיון ,  -חברי הועד 19.12.18
ישראל לקס, אלמוג כהן, 

 רחלי בורשטין ,  אבי ילון

 נועם נבון

 

 אורן אוחיון
  אין

 חתימה

 לא נבדק  אין חתימה 

  

 אורלי אליהו -הועדמזכירת 

  איציק אלמליח -ועד מורחב

26 19.12.18 

  

שרון אוחיון ,  -חברי הועד
ישראל לקס, אלמוג כהן, 

 רחלי בורשטין ,  אבי ילון

 נועם נבון, אורן אוחיון 
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חברי ועד  משתתפים  מועד  מסד 

 נעדרים 

אישור  חתימות על הפרוטוקול

פרוטוקול על 

 ידי הועד 
 מזכיר הועד יו"ר הועד

 אורלי אליהו -מזכירת הועד

 

   19.11.2018פרוטוקול ישיבת הועד מיום  –נספח ג' 
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 13.11.18פרוטוקול ישיבת וועד מיום -נספח ד' 
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 מועצה אזורית עמק יזרעאל

 
 

 

 

 

 

 הפנימיתדוח הביקורת 

 

 ועד מקומי קיבוץ יפעת

 

 

 

 

 

 -2021פברואר  -
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 "אתשפ בניסן ח' ראשון יום
 2021, במרץ 21

 

 לכב'

 אייל בצר,

 ראש המועצה

 מועצה אזורית עמק יזרעאל

 

 

 דוח הביקורת הפנימית בנושא: הנדון:

 9201לשנת  יפעתהתנהלות ועד מקומי קיבוץ 

 

בהתאם להחלטת מליאת המועצה האזורית בדבר עריכת ביקורת בישובים בהם לא הוגש דוח ביקורת 

 ".2019בשנת  יפעת "התנהלות הועד המקומי בקיבוץשנתי, להלן דוח ביקורת  חיצוני בנושא: 

 

ישיבות בכל השנה(. עם  7הייתה דלה ) 2019הביקורת התרשמה, כי פעילות הוועד המקומי בשנת 

ניכר כי הוועד עומד ביעדיו התקציביים  זאת, מבדיקת תוצאות פעילותיו )תקציב מול ביצוע ומאזן(

 ובפעילות הנדרשת ממנו במסגרת תפקידו.

מה לדוח הביקורת קודם, הפרוטוקולים של הוועד לא משקפים את פעולותיו ולכן היה קושי בדו

לבחון את אופן התנהלותו של הוועד. עם זאת, תוצאות הביקורת הקודמת הונחו לפתחו של הוועד 

 .2020כך שיישום ותיקון הליקויים יבוא לידי ביטוי במהלך שנת  2020רק בשנת 

שרות בין הועד המקומי לאגודה הקהילתית "מתיישבי יפעת" הנותנת עוד נמצא, כי הסכם ההתק

 שירותים לוועד המקומי אינו בתוקף ונספח עלות השירותים, אינו מעודכן.

 

הביקורת מברכת על הקמת ועדת הביקורת וממליצה על ביצוע מעקב אחר תיקון ליקויים גם של דוח 

 זה.

  

 שולבה בדוח.  ,הועד המקומי והתייחסותו עיונו שלטיוטת הדוח הועברה ל

יצוין, כי עבודת הביקורת נסמכת על מדגם ועל כן אין הכרח כי יימצאו כל הממצאים המחייבים 

 תיקון וטיפול, במידה והם קיימים.

 תודה לבעלי התפקידים ועובדים על שיתוף הפעולה בביצוע הביקורת. 

 

 

 בכבוד רב

 אלי יהודה

 מבקר המועצה

 
 חברי הועדה לענייני ביקורת המועצתית. העתקים:

 רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה.
 לילך כהני, מנהלת מחלקת ישובים

 .יפעתועד המקומי קיבוץ 
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 כללי .א

 

 רקע כללי .1.א

 

לשלטון המקומי במרחב הכפרי שני רבדים: רובד עליון מליאת מועצה שנבחרה לניהול  -

ועדים  –ענייניה של מועצה אזורית, שבתחום שיפוטה כמה יישובים והרובד התחתון 

 מקומיים שנבחרו או נתמנו לניהול ענייניי הישובים.

 )להלן:  1958 -בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח  -

 (, כל ישוב יתנהל ע"י ועד מקומי."צו המועצות"

, נקבע כי הפיקוח על 2005על פי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכס לתוקף בינואר  -

 נתון בידי המועצה האזורית.הוועד המקומי 

 המועצה הינה גוף אשר מאשר את תקציב הוועד המקומי וקובע את תחומי אחריותו. -

אוכלוסיית קיבוץ יפעת מונה  2019על פי דיווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת  -

 נפשות.  1,208

 400 -כ( הישוב יפעת כולל: 2020לדברי מזכירת הקיבוץ, נכון למועד הביקורת )דצמבר  -

 ילדים ונוער. 400 -שוכרי דירות ו 95תושבים,  160חברי קיבוץ+ 

 ישויות משפטיות:  3בישוב מכהנות  -

 .ועד מקומי 

 .)"אגודה חקלאית )להלן: "האגודה 

  03/07/2000 ביוםאגודה קהילתית "מתיישבי יפעת" שהוקמה. 

ית, ומטרתה להוות מסגרת ארגונ הקהילתית מאגדת את מרבית התושביםהאגודה 

ולדאוג לשירותים הקהילתיים, תוך שמירה על אורח החיים , חברתית ותרבותית

 .ואיכות החיים של חבריו

 

 לדברי מזכירת היישוב אין שום קשר משפטי בין הוועד המקומי לבין האגודה.  -

 קיימת זהות פרסונלית בין הוועד המקומי לוועד אגודת מתיישבי יפעת.  -

 הוועד המקומי ואת האגודה הקהילתית.מזכירת היישוב מנהלת את  -

 



  אזורית עמק יזרעאלמועצה  - 2019דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 2019התנהלות הועד המקומי קיבוץ יפעת בשנת  -חלק ג 

378 
 

 היקף הביקורת ומטרתה .2.א

 

על פי הנחיית המבקר הפנימי של המועצה האזורית עמק יזרעאל )להלן: "המועצה"(  -

התבקשנו לבדוק את פעילות הוועד המקומי בקיבוץ יפעת ובין היתר את הנושאים 

 המפורטים להלן: 

 

o .נאותות הביצוע התקציבי 

o  החלטות הועד המקומי.נאותות ביצוע 

o .מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים 

o .התקשרות עם אגודה וספקים 

o .שמירה על שטחי הציבור 

o .התנהלות ועדות 

 

 

 כללו בין היתר: נהלי הביקורת שננקטו -

 

 בחינת התנהלות הוועד המקומי בהתייחס לצו המועצות המקומיות.

 המתייחסים לפעילות הוועד המקומי.קריאת תקנונים, נהלים ופרוטוקולים 

 בחינת הבקרה על הוצאות כספים בוועד המקומי.

 קיום שיחות עם בעלי תפקידים.
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 נאותות ביצוע החלטות .ב

 

 מועדי ישיבות הוועד המקומי והפקת פרוטוקולים .1.ב

 שבועות. 6על פי צו המועצות, תדירות הישיבות תהא לפחות ישיבה רגילה אחת בכל 

שעות  24חבר ועד או ועדה של הוועד את סדר יומה של הישיבה, לפחות יש למסור לכל 

 לפני הישיבה.

 יש חובה לזמן את נציגי הישוב במליאת המועצה לישיבות.

ועד הנוכחים ועד המקומי יש לרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי הובכל ישיבה של הו

 ההצעות ותוצאות ההצבעה. ,בישיבה, מהלך הדיונים

ימים לפני  7עד לפחות וישלח לחברי הו, ולהע"י יו"ר הישיבה אמור להיחתםל הפרוטוקו

 הישיבה הבאה.

הדיון בערעור בראשית הישיבה  יתנהלבמידה והיה ערעור של חבר ועד על הפרוטוקול, 

 הבאה.

 :ממצאים והערות

 לה לו המועצהיאצההוועד המקומי הוא גוף המנהל את ענייני היישוב בתחומים ש

 על התנהלות הוועד המקומי חלות ההוראות הסטטוטוריות החלות על האזורית.

נחוץ הוועד המקומי פרסום פרוטוקולים של ישיבות  .המועצה בשינויים המחויבים

 בוועד המקומי.לשם השקיפות כלפי התושבים באשר לנושאים הנדונים 

ות הוועד ( של ישיב2018פרוטוקולים בשנת  14)לעומת  פרוטוקולים 7לביקורת נמסרו 

 , תוכן הפרוטוקולים נבדק על ידי הביקורת.2019המקומי שנערכו בשנת 

מבדיקת הביקורת עולה, כי הפרוטוקולים חסרי מידע ואינם מפורטים דיים, לא 

מצוין מהלך הדיונים, הצעות שהועלו או כל מידע חשוב אחר. חלק מהפרוטוקולים 

 וגם את ההחלטה יחדיו.  גם את סדר היום מילים שתיארו 10 -ל 8כללו בין 

לדעת הביקורת התנהלות זו אינה מבטאת שקיפות של הוועד בדבר פעולות המבוצעות 

 . על ידו ואינה משקפת את מגוון הדעות והמחלוקות שהועלו בדיונים

 להלן מספר דוגמאות:

עולה לסדר היום "אישור פתיחת חשבון בנק לבית  3/2019בפרוטוקול שמספרו  (1

 ולאחריו נופלת ההחלטה "אושר לפתוח חשבון בנק לבית העלמין".העלמין" 

לא צורף מידע נוסף מדוע נדרש הוועד להחלטה זו, מה הוראות החוק או הנחיות 

המשרד לשירותי דת בדבר פתיחת חשבון בנק נפרד לכספי פיתוח בית העלמין 

וכיו"ב. כך שלקורא הפרוטוקול לא ברורה מהות ההחלטות ולשיקולים שמאחוריהן 

 לא תקין. -
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בר נסיבות פתיחת חשבון הבנק לבית הביקורת פנתה לוועד המקומי לקבל הסבר בד

 העלמין אשר לידיעתה נבע ככל הנראה מדרישות המשרד לשירותי דת. 

לביקורת הוסבר כי אכן נערכה ביקורת על ידי המשרד לשירותי דת אשר בסופה 

התקבל רישיון קבורה. הביקורת ביקשה לקבל את כל המסמכים הנוגעים לדוח 

 ביקורת זו.

הוגשה לידי הביקורת דרישת המסמכים של משרד רואה במסגרת התגובה לדוח 

 החשבון שמונה מטעם המשרד לשירותי דת. 

תוצאות הביקורת לא הוגשו לידי הביקורת למרות בקשתה אלא רק תגובת הוועד 

 לממצאיה.

 מתגובת הוועד עולה כי עלו בדוח הביקורת הממצאים הבאים:

 הבקשה לחידוש הרישיון קבורה הוגשה באיחור. 

 ועד התקשה ליצור קשר עם המשרד לשירותי דת להסדיר את הטיפול בבקשה.הו 

  אין בבית העלמין חדר זיהוי, חדר טהרה, חדר קירור ואמצעי להובלת נפטרים

 . כנדרש בתקנות המשרד לשירותי דת

לטענת הוועד "אין אף בית עלמין קיבוצי בו קיימים דברים אלה ויש צורך 

ן לנו הרישיון גם ללא דרישות אלה ואפילו לא בשינוי החקיקה. עד היום נית

 סככת אבלים"

  לא נתלתה מפה של בית העלמין, אין לבית העלמין משרדים ו"לא מבוצעת

 מכירה של חלקות קבר אלא בתנאים מאוד מגבילים".

 ולדברי הוועד אין ביכולתו לממן זאת. בית העלמין אינו מונגש כראוי 

ממצאיה לא תועדו כראוי בפרוטוקולים ולא לדעת הביקורת תוצאות הביקורת על 

 הובאו לידיעת התושבים. לא תקין.

על סדר היום "אישור העברה של  5/8/2019-דוגמא נוספת בפרוטוקול מתאריך ה (2

"אושר  ההחלטה ללא פירוט הדיוניםאלפי ש"ח לטובת כביש הבננה" ולאחריו  400

אש"ח, הטלי השבחה  195 2על פי הפירוט הבא: חומש  אש"ח 400להעביר לקיבוץ 

 אש"ח".  205

מפרוטוקול זה לא ניתן ללמוד כיצד בוצעה החלוקה, מי הצביע בעד/נגד/התנגד, 

 אש"ח )ולא סכום אחר(. לא תקין. 400מדוע נדרש להעביר סכום של 

במסגרת התגובה לדוח נשלח לביקורת מסמך המעיד כי מהנדס המועצה האזורית 

אש"ח מכספי החומש לטובת  400ישר את בקשת הוועד לייעד את התקציב בסך א

 השתתפות בביצוע כביש הגישה בשכונת הבננה.

"באחריות מלכי לבדוק  -28/10/2019 -מתאריך ה 5/2019בפרוטוקול  -כך לדוגמה (3

לקורא הפרוטוקול לא נהיר מה היה הפער בין  –" 2018-2019פער בין הכנסות 

יקפו, ממה הוא נובע ומה ההשלכה שלו על אישור תקציב הוועד ההכנסות, מה ה

שבגינו נכתב משפט זה. יתרה מכך, עד לאישור התקציב בחודש  2020המקומי לשנת 
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לא נכתב בפרוטוקולים כל מידע בדבר תוצאות הבדיקה שנעשתה )אם  2019דצמבר 

 לא תקין. - נעשתה( ומשמעותה

 תגובת הוועד

המלצות הביקורת לאופן ניהול הפרוטוקולים בגין דוח הביקורת הקודם התקבלו 

 ויושמו מיידית עם קבלתן. 2020במהלך שנת 

ובו פירוט של  9/7/2020-במסגרת התגובה לדוח צורף פרוטוקול הוועד המקומי מה

 הדיון ושל אישור הפרוטוקול הקודם.

 

ות להתכנס לפחות פעם בשישה הוועד לא עמד בדרישת צו המועצ 2019במהלך שנת 

   לא תקין.שבועות, 

 

 אין תיעוד כי נציגי הישוב במליאת המועצה זומנו לישיבות הוועד כנדרש בצו המועצות.

 תגובת הוועד

לביקורת נמסר כי נציג היישוב המשמש כסגן ראש המועצה האזורית, מוזמן 

 להגיע לכל אחת מהפגישות.

את שמות הנוכחים, הנעדרים והמשתתפים  כוללים 2019כל הפרוטוקולים לשנת 

 החיצוניים.

 שהוגשו לעיונה של הביקורת, נחתמו על ידי יו"ר הוועד. 2019הפרוטוקולים לשנת  7כל 

כוללים את סדר היום של הוועדה ומתעדים את ראשי  2019כל הפרוטוקולים לשנת 

 . הפרקים של הדיונים )חלק מהפרוטוקולים אורכם שתי שורות(

 קולים מפורסמים לציבור התושבים.הפרוטו

ככל על מנת לתעד את עבודת הוועד והנסיבות להחלטותיו, הביקורת סבורה ש 

 של הוועד עם התושבים.  יחסי אמון יגדלויותר כך שהפרוטוקולים יהיו מפורטים 

 תגובת הוועד

המלצות הביקורת לאופן ניהול הפרוטוקולים בגין דוח הביקורת הקודם התקבלו 

 ויושמו מיידית עם קבלתן. 2020במהלך שנת 
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 : 2019ישיבות הוועד המקומי בשנת  7להלן הנושאים שנדונו ב -

מספר 

 ישיבה

תאריך 

 ישיבה 
 נושאים

 אישור כביש וחניות 03/03/2019 1

 2020המיסים לשנת אישור צו  30/05/2019 2

3 03/06/2019 

אישור פתיחת חשבון בנק לבית 

 העלמין

 חודשים 5עדכון  -נוי וחצר 

4 05/08/2019 
אש"ח לטובת  400אישור העברה של 

 כביש הבננה

5 28/10/2019 

  2020תקציב ועד מקומי לשנת 

עדכונים: מגרש טניס, קק"ל, מתחם 

 ספורט, כבישים

 מורשה חתימהאישור  27/05/2019 6

7 09/12/2019 
 אישור פרוטוקול אחרון

 חוזה שימוש מגרש כדורגל
 

מבדיקתנו העלתה כי הפרוטוקולים של הוועד מתפרסמים באתר האינטרנט של היישוב 

 כנדרש בהוראות. 

 ניהול ישיבות הוועד המקומי .3.ב

 על פי ההוראות בצו המועצות:

 הישיבות, ובהעדרו יבחרו הנוכחים באחד מחברייו"ר הוועד המקומי הוא היו"ר בכל 

 הוועד להיות יו"ר הישיבה.

 ישיבות הוועד יהיו פומביות אלא אם כן הוחלט שהישיבה תהא בדלתיים סגורות.

 מעמד הציבור הנוכח בישיבות הוא כמעמד משקיפים.

 ממצאים והערות:

מלבד תקיימו יו"ר הוועד הוא היו"ר בכל הישיבות שה כי מבדיקת הביקורת עולה,

 בה הוא לא נכח.  5/8/2019 -הישיבה שנערכה ב

מעיון בפרוטוקול הישיבה, לא בחרו הנוכחים באחד מחברי הוועד להיות יו"ר 

 הישיבה כנדרש בצו המועצות, לא תקין.

 

 תגובת המבוקר

המלצות הביקורת לאופן ניהול הפרוטוקולים בגין דוח הביקורת הקודם התקבלו 

ויושמו מיידית עם קבלתן, ככל הנראה ממצא זה חל בטרם  2020במהלך שנת 

 התקבלו ממצאי הביקורת.
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 מניין חוקי .4.ב

הינו מניין חוקי, במידה ואין רוב, תדחה הישיבה  רוב חברי הוועדעל פי צו המועצות, 

 ליש מהמשתתפים יחשבו למניין חוקי.בשעה ואז ש

ימים, ואז תהא  7-אם גם לאחר שנדחתה לא נוכח שליש מחברי הוועד, תדחה הישיבה ל

חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי הוועד, ובתנאי שלא יידונו בה עניינים שלא 

 עמדו על סדר היום של הישיבה הקודמת.

 שליש מהמשתתפים מבקשים הצבעה חשאית.הצבעה נערכת בהרמת ידיים, אלא אם כן 

החלטות מתקבלות ברוב קולות, למעט החלטות בהן נקבע רוב מיוחד, כאשר, מספר 

 קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.

 

עיון בפרוטוקולים של הוועד המקומי העלה כי כל הישיבות התקיימו בנוכחות רוב  -

 חברי הוועד.

נמצא, כי כאשר נפלה החלטה  2019עד לשנת הפרוטוקולים של ישיבות הוו 7-מעיון ב -

)מלבד ההחלטה לבחירת יו"ר הוועד שבו צוינו מספר לרוב נרשם "אישור/אושר" 

. עם זאת חוץ מהצבעה אחת שבה נרשם כי ההחלטה הייתה המצביעים בעד ונגד(

"פה אחד" כל שאר ההצבעות לא תועדו ולא צוין כמה הצביעו בעד/ נגד/נמנעו או אם 

 ייתה פה אחד.ההצבעה ה

 

 תגובת המבוקר

המלצות הביקורת לאופן ניהול הפרוטוקולים בגין דוח הביקורת הקודם התקבלו 

 ויושמו מיידית עם קבלתן. 2020במהלך שנת 

 היעדרות חבר ועד מישיבות הוועד  .5.ב

ישיבות  3-חודשים רצופים או שנעדר מ 3על פי צו המועצות חבר שנעדר מישיבות המועצה 

להיות חבר ועד מקומי, ובלבד שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח  רצופות, יחדל

 לו הודעה.

הכללים לא חלים על חבר ועד שנעדר מישיבה ברשות, נעדר בשל מחלה, שירות בצה"ל 
 או שליחות ציבורית.

 ממצאים

עולה כי חבר אחד החסיר חמש ישיבות  2019מעיון בפרוטוקולים של הישיבות לשנת  -

לא הוזכר שמו בכלל בשמות האנשים החסרים  5-ו 4(, בישיבות 1-5ות רצופות )ישיב

 שמו הופיע בשמות המשתתפים.  7-ו 6ובישיבות 

(, בישיבה השישית שמו לא 4-6חבר נוסף החסיר שלוש ישיבות רצופות )ישיבות  -

הופיע שמו כרגיל ברשימת  7האנשים החסרים ובישיבה  הוזכר גם בשמות

  המשתתפים.

טוקולים לא ניתן לאמוד האם ניתנה רשות או קיימת סיבה מוצדקת מסריקת הפרו -

 לא תקין.  –חברים אלה 2להיעדרות 
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 תגובת המבוקר

היעדרות אחד מחברי הוועד הייתה באישור ונבעה מבעיות רפואיות של בן משפחה, חבר 

 הוועד השני גם כן קיבל אישור וחיסוריו נבעו גם כן מבעיות רפואיות.

 
 תביעות משפטיות  .6.ב

 הוועד המקומי רשאי להגיש תביעה או לעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל דין בכל

 משפט או הליך בקשר לתפקידיו ולענייניו, או אם הדבר נראה לו דרוש לצורך קיומן או

 הגנתן של זכויות הוועד המקומי או להגנת עובדיו, חבריו, ומוסדותיו בקשר לתפקידם.

 לתה כי לא הוגשו ע"י הוועד המקומי תביעות משפטיות. בדיקתנו הע

 ייעוץמקבל  מהמועצה, כל ועד מקומי הפונה בבקשה לסיועלדברי מבקר המועצה, 

 והכוונה מתאימים.

לא הוגשו תביעות ע"י הוועד  2018-2019נמסר לביקורת על ידי הוועד המקומי, כי בשנים 
 המקומי.

 מורשי חתימה .7.ב

יחד חתימת יו"ר הוועד  -מועצות, המתייחס לחתימה על מסמכיםבצו ה 132על פי סעיף 

חתימת חבר ועד מקומי או עובד של הוועד המקומי ובצירוף חותמת הוועד המקומי  עם

 תחייב את הוועד.

הביקורת קיבלה לידיה את הפרוטוקולים המתעדים את מינוי מורשי החתימה של ועד 

 .תקיןהקיבוץ, 

 הטלת  צו ארנונה ועד מקומי  .8.ב

על פי צו המועצות, הוועד מקומי רשאי באישור המועצה להטיל בתחום הנהלתו מס 

מוניציפאלי לצורך ביצוע סמכויותיו שהואצלו לו, בכפוף לאישור המועצה וחוק 

 ההסדרים במשק המדינה.

שנת  לפני הראשון לאוקטוברעל הוועד המקומי לאשר את צו הארנונה שלו עד ליום 

 הכספים, ולהעבירו לאישור המועצה.

כל העלאה/הפחתה בתעריפי הארנונה המוטלים בצו הארנונה של הוועד המקומי )שלא 

על פי שיעור העלאה ארצי שנקבע בכל שנה( מחייב לקבל את אישור המועצה ואישור שר 

 הפנים ושר האוצר.

 

 אישור של הוועד לצווינמצא  2019מסקירת הביקורת את כל הפרוטוקולים של שנת 

 תקין. -  2020מיסים )ארנונה( לשנת 
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 ועדות .ג

 

 כללי .1.ג

על פי צו המועצות, ועד מקומי רשאי למנות ועדות קבועות לעניינים או למקרים מיוחדים 

 ולהטיל עליהן תפקידים כפי שיראה לו.

מעורבות משקפת את  המובילים את הפעילויות ביישוב, והשותפות בהן הוועדות הן גופים

 ואת תרומתם לאיכות חייהם. התושבים בחיי הקהילה

 ועדות אלה רשאיות לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן.

 

 לביקורת נמסר, כי לוועד המקומי אין ועדות משנה.

 ועדת ביקורת .2.ג

בהתאם לצו המועצות, נדרשת המועצה לבחור ועדת ביקורת לכל ועד מקומי מבין 

 רשימת תושבים שיציעו מועמדותם.תושבי הישוב מתוך 

על פי הגדרת החוק: "ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל 

כדין, תבדוק את חשבונות הוועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת 

תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הוועד המקומי אשר 

ת". לפיכך בסמכות הוועדה לבדוק את התנהלות הוועד בכל נמצאו בביקורות קודמו

 .תחומי פעילותו

לא הייתה ועדת ביקורת ביישוב ומונה מבקר חיצוני לעריכת דוח  2019נמצא כי, בשנת 

 הביקורת.

במסגרת התגובה לדוח נמסרו לביקורת מסמכים המעידים על הפצת קול קורא שהוציא 

כך שמונו שלושה חברי ועדת ביקורת חדשים  הוועד למינוי חברי ועדת ביקורת ועל

 . 2020בסוף 
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 התקשרויות .ד

 

 יישום ההסכם בין הוועד המקומי לאגודה הקהילתית  .1.ד

הביקורת ביקשה לבחון מה מערכת היחסים בין הוועד לאגודה הקהילתית, מה הסמכויות 

 שהוקנו לאגודה והאם נחתם הסכם בין הוועד לאגודה שהמסדיר את הנושא.

 הביקורת עם המזכירה של קיבוץ יפעת עולים הנתונים הבאים:מבירורי 

  2000האגודה הקהילתית הוקמה בשנת. 

  ,מתוך  6קיימת זהות בין בעלי התפקידים בוועד לבעלי התפקידים באגודה הקהילתית

 חברים זהים. 7

  ת.לבין האגודה הקהילתיהמקומי יש התקשרות חוזית בין הוועד 

 ממצאים

נמצא, כי ההסכם בין הוועד המקומי לאגודה הקהילתית שהוצג לביקורת תקף  -

 , לא הוצג לביקורת הסכם עדכני שתקף להיום. 2012לתקופה שבין יולי ועד דצמבר 

להסכם קובע שהארכה של החוזה הינה אוטומטית  3.1לדברי מזכירת הוועד, סעיף  -

 להסכם הקובע כדלקמן: 3.1וזאת בהסתמך על סעיף 

. 

לדעת הביקורת אין בסעיף זה בכדי להגדיר את קיומו ואת תקפותו של חוזה זה 

 וזאת מהנסיבות הבאות:

 .להסכם חסר תאריך ולפיכך לא ידוע לביקורת מתי הוא נחתם בפועל 

  להסכם מצורף נספח א' הכולל פירוט של סוגי השירותים הניתנים על ידי

המשולמת לאגודה עבור האגודה הקהילתית ופירוט גובה התמורה החודשית 

 כל אחד מסוגי השירותים כדלקמן:
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מבירורי הביקורת עם מזכירת היישוב עולה שהנספח אינו מעודכן והתעריפים 

 המצוינים בהסכם כלל אינם תקפים היום.

 להסכם קובע, כי על האגודה הקהילתית לבטח את הפעילות שלה.  7סעיף  -

ואלו מסמכים יש להגיש לוועד אם בהסכם, לא הוגדר מה גובה הביטוח הנדרש 

 בכלל. לדברי מזכירת הוועד, האגודה מבטחת את פעילותה. 

מכיוון שמסמכים אלו נמצאים בידי האגודה הקהילתית, לא ניתן היה לבחון את 

 נאותות המסמכים. 

יתרה מכך, האגודה הקהילתית משמשת כקבלן של הוועד המקומי וכל העובדים 

חשיבות קיומו של ביטוח חבות מעבידים  –הקהילתית  מועסקים באמצעות האגודה

והיעדר יכולת של גוף שלישי לתבוע את הוועד כנתבע נוסף באמצעות רישום שמו 

 של הוועד כמבוטח נוסף, לא מבוצעת.

הביקורת התרשמה כי למרות קיומו של הסכם זה, הוא אינו מיושם בפועל אלא 

נים ולא עוגנו בהסכם כתוב. כראייה מיושמות טווח של פעולות שהונהגו לאורך הש

 לכך נספח א' המפרט את השירותים ואת עלותם כלל אינו רלוונטי.

 30 -לדברי מזכירת היישוב האגודה הקהילתית מתכנסת בתדירות גבוהה של כ

ישיבות בשנה, הנהלת החשבונות של הוועד והאגודה הקהילתית מאוחדים, התקציב 

 וחשבונות הבנק מנוהלים בנפרד.כולל תקציב מאוחד ותקציב נפרד 
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 המלצות הביקורת

יש לעגן את מערכת היחסים של הוועד ושל האגודה הקהילתית באופן מידי בהסכם עדכני  .א

 ולעדכנו מעת לעת ככל שהדבר נדרש.

 יש להגדיר את השירותים שמקבל הוועד מהאגודה ואת אופן ההתחשבנות בגינם ולעגנם .ב

 בהסכם, כל שינוי שנערך באופי השירותים או בהיקף התקבולים יעודכן בהסכם.

 יש לוודא כי מסמכי הביטוח כוללים את הוועד כמבוטח נוסף. .ג

 

 חובת מכרזים .2.ד

על פי הוראות התוספת השנייה לצו המועצות האזוריות, על הוועד המקומי חלה חובת 

ישות טובין ומקרקעין וביצוע מכרזים ו/או קבלת הצעות מחיר לקבלת שירותים, רכ

 עבודות/פרויקטים שונים.

רשאי הוועד המקומי להתקשר בחוזה ללא מכרז,  , במקרים מיוחדיםעל פי צו המועצות

כגון: חוזה הנערך עם הספק היחיד בארץ לאותם טובין, חוזה להזמנה דחופה 

להצלת נפש או רכוש, חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות 

 מיוחדים או יחסי אימון מיוחדים ועוד.

 ממצאים והערות:

לביקורת נמסר כי הוועד המקומי לא מבצע התקשרויות עם ספקים, או מפרסם 

 מכרזים/מכרזי זוטא, וכי כל ההתקשרויות נעשות באמצעות האגודה.

עולה כי התנועות  2019מסקירה שערכה הביקורת לחשבון הבנק של הוועד בכל שנת 

 בחשבון הבנק היו כדלקמן:היחידות 

o הכנסות ממועצה אזורית עמק יזרעאל 

o העברת כספים לאגודה 

o  תשלום עמלות 

 

תנועות אלה משקפות את המידע שנמסר לביקורת כי אין לוועד תהליכי רכש או 

 העסקת עובדים.
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 מבני ציבור .ה

 

וכל  ןעל פי צו המועצות, הוועד המקומי רשאי לרכוש, לקבל ולהחזיק מקרקעין ומיטלטלי -

זכות או טובת הנאה בהם ולנהוג בכל אלה דרך בעלים, ובלבד שלא ימכור מקרקעין 

שנים  3-הרשומים על שמו, לא יחליפם, לא ימשכנם ולא יחכירם לתקופה של למעלה מ

 אלא באישור המועצה.

 

הוועד המקומי רשאי לקבל מלוות פיתוח להקמת מבני ציבור או רכישתם, עבודת תשתית  -

 ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים וזאת באישור המועצה והממונה.לצרכי 

 
מסקירת הביקורת עולה כי הבעלות על הנכסים הציבוריים היא של האגודה החקלאית  -

 אשר נותנת זכות שימוש בהם. 

 
על פי הצהרת הוועד המקומי, אין לוועד נכסים ולדבריו הוא אינו עושה שימוש בנכסים  -

מלבד השימוש במשרדי הוועד למספר שעות במהלך השבוע )משרדים השייכים לקיבוץ 

אשר משמשים לפעילות אחרת של האגש"ח במהלך השבוע( וזאת ללא חיוב נוסף בהוצאות 

 כגון ארנונה או שכ"ד.

 
בין המועצה האזורית עמק  4/2020 -במסגרת הדוח הוגש לידי הביקורת הסכם שנחתם ב -

אית השיתופית, להסדרת תנאי השימוש של המועצה יזרעאל לבין הוועד והאגודה החקל

 במקרקעי הקיבוץ לטובת ניהול בית הספר.
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 תקציב הוועד המקומי .ו

 

 כללי .1.ו

 לשם מילוי תפקידו הוועד המקומי אמור להכין תקציב מפורט שנתי של הכנסות והוצאות.

 באוקטובר שלפני שנת הכספים.  1-מועצה עד לאישור האת התקציב יש להגיש ל

 

 ממצאים

 

ולא מצאה עדות לדיון בתקציב מול  2020הביקורת בחנה את כל הפרוטוקולים של שנת 

 לא תקין. –ביצוע של הוועד לחלק מהתקופה או לקופה קודמת 

 מבדיקת דיווח תקציב מול ביצוע בדוחותיו הכספיים של הוועד עולה כדלקמן:

 חלוקת ההכנסות הייתה כדלקמן:

 ביצוע  תקציב  2019שנת 

ביצוע 

 באחוזים

 57% 823 1442 מיסים וגבייה עצמית ארנונה

 314% 778 248 השתתפות מועצה

 94.7%  1,601        1,690       ₪באלפי 

 

הביקורת פנתה ליו"ר ולמזכירת הוועד לקבל הסבר מדוע קיים הפרש בביצוע בין 

והביצוע  314%הסעיפים השונים כך שהביצוע ב"השתתפות המועצה" עמד על 

 . 57%בגבייה העצמית עמד על 

לביקורת נמסר, כי השינוי נובע משיטת רישום הנתונים אצל רואה החשבון וכי 

 על לא היה פער משמעותי בין התקציב לביצוע.התוצאה הסופית מעידה כי בפו

לדברי יו"ר הוועד ההפרש הקטן הקיים נובע מבניית סככת בית העלמין, מהיעדר 

 קבלת תקציבים שהובטחו לקיבוץ מהממשלה וטרם התקבלו.

 סעיפים בדוח תקציב מול ביצוע

המתקבל מדובר בסעיף המגדיר את היקף ההנחות –סעיף "הנחות מיסי ועד מקומי"  .1

עמד  2019והניצול בפועל בשנת ₪  216,545 -מהמועצה האזורית, הסעיף תוקצב ב

 מהתקצוב. 103%המהווה ₪  224,890על 

₪.  12,646עמד על  2019לא תוקצב, הניצול בפועל בשנת  –סעיף הוצאות מימון  .2

לדעת הביקורת יש לבחון את היקף הוצאות המימן והעמלות שמשלם הוועד ולבחון 

 תם.סבירו
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עמד  2019הניצול בפועל בשנת ₪,  520,000 -תוקצב ב –סעיף שירותים מקומיים  .3

מההוצאות. מרבית השינוי נובע מהיעדר ניצול של  48%המהווה רק ₪  248,356על 

 סעיף משנה תקציבי "נכסים ציבוריים".

הניצול בפועל עמד ₪,  810,000-ב 2019סעיף "שירותים ממלכתיים" תוקצב בשנת  .4

מההוצאות. גידול זה נובע מסעיף משנה "איכות  138%המהווה ₪  1,115,082על 

 ₪. 256,082 -הסביבה" אשר לא תוקצב ונוצל ב

והניצול עמד ₪  1,689,785עמד על  2019סה"כ תקציב שנקבע על ידי הוועד לשנת  .5

 ביחס לתקציב שיועד. 94%המהווה ₪  1,555,821על 

 

 מעקב ודיווח  .2.ו

 

 ידי הוועד המקומי ורואה החשבון של הוועד. הכנת התקציב מתבצעת על 

 .תקציב הוועד המקומי מאושר ומפורסם לציבור באתר הקיבוץ 

  נמסר לביקורת כי נערך מעקב אחרי הביצוע בפועל על ידי מנהלת הוועד, עם זאת

לא נצפו דיונים בגין מעקב הביצוע  2019מבדיקת הפרוטוקולים של הוועד לשנת 

 לא תקין. -התקציבי

  מצאנו תיעוד לדיווח בנוגע לדוחות הכספיים הרבעוניים בישיבות הוועד המקומי לא

 לא תקין.  –

 

ולכן התיקון לממצאים אלו נעשה  2020כאמור תוצאות הביקורת התקבלו במהלך 

 במהלך שנה זו.
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 מעקב תיקון ליקויים מדוחות קודמים .ז

מדוח הביקורת של שנה קודמת הביקורת ביקשה לבחון האם בוצע מעקב אחר תיקון ליקויים 

 להלן הממצאים שצוינו בדוח הביקורת הקודם ותוצאות בדיקתנו:

 -ממצאים שלא תוקנו

אלא רק  2019לא תוקן בשנת  – יו"ר הוועד לא נכח ולא מונה לו מחליף לניהול הישיבה  .1

 .2020לאחר קבלת דוח הביקורת בשנת 

חברי הוועד, כך שלא ניתן לדעת  בפרוטוקולים עולה כי לא נרשמה תוצאות ההצבעה של .2

 תוקן אלא 2019לא תוקן בשנת  – האם חברי הוועד אישרו/נמנעו/התנגדו לקבלת ההחלטה

 .2020רק לאחר קבלת דוח הביקורת בשנת 

לא תוקן בשנת  – לא צוינו מספר המצביעים בעד /נגד 2018ברוב החלטות הוועד לשנת  .3

 .2020בשנת רק לאחר קבלת דוח הביקורת  תוקן אלא 2019

בחלק מהישיבות לא עמד כלל על סדר היום אישור הפרוטוקול מהישיבה הקודמת  ולא  .4

רק לאחר קבלת דוח הביקורת תוקן אלא  2019לא תוקן בשנת  – תועד דיון לאישורם

 .2020בשנת 

נרשם, כי מנהלת האגודה תבדוק ממה מורכב הסכום  20/8/2018-בפרוטוקול מתאריך ה .5

נושא זה  2018ה, בפרוטוקול העוקב ובכל שאר הפרוטוקולים לשנת בין הקיבוץ לאגוד

נושא זה חזר באופן  –כלל לא הוזכר ולא ניתנו הבהרות לציבור באמצעות הפרוטוקולים 

 .2019זהה בשנת 

אחת החסירה ארבע  ת ועדכי חבר ,עולה 2018מעיון בפרוטוקולים של הישיבות לשנת   .6

(, החל מהישיבה החמישית שמה של החברה לא הוזכר יותר 1-4ישיבות רצופות )ישיבות 

ממצא זה  –בפרוטוקולים כנוכחת או נפקדת ולא צוין האם חדלה מלתפקד כחברת ועד 

 .2019חזר על עצמו עם שני חברי ועד אחרים בשנת 

, לא נמצא נושא "מעקב 2018שנת מעיון בכל הפרוטוקולים שתיעדו את ישיבות הוועד ל .7

לא תקציבי" בסדר היום של הוועד ולא תועדו דיונים הנוגעים למעקב ביצוע תקציבי. 

ממצאים אלו חזרו על עצמם בשנת  –נמצא דיון בדוחות הכספיים הרבעוניים של הוועד 

2019. 

 לא תוקן. – ""לא קיים הסכם בין הקיבוץ לוועד באשר למתן שירותי הנהלת החשבונות .8

החלו בתיקון הליקויים ולכן הדבר  2020הוועד הסביר כי מרגע קבלת דוח הביקורת בדצמבר 

, הביקורת ממליצה על בדיקת תיקון ליקויים זה שנית בשנת 2019לא בא לידי ביטוי בשנת 

 על ידי ועדת הביקורת שמונתה. 2020
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 ממצאים אשר תוקנו כנדרש:

-נחתם ב 2018, והדוח הכספי לשנת 14/08/2019-ב נחתם 2017הדוח הכספי לשנת  .9

מבדיקת  –, כך שהדוחות הוגשו לאחר המועד הנקוב בצו המועצות המקומיות 02/09/2019

 -כמו כן נערך דיון ב 1/6/2020-אושר ב 2019הביקורת עולה כי הדוח הכספי לשנת 

 בוועד טרם הגשתו. 1/6/2020

" כל בעל תפקיד ובעל שכר גוד להחלטה כי נוכחות בדיון של חבר ועד/ועדת משנה בני .10

ממצא זה  -  שמכהן בוועד ההנהלה, לא יהיה רשאי להיות שותף להחלטות בנושא שלו"

 לא חזר על עצמו. 

"מבדיקתנו עולה כי יש צוות צח"י בקיבוץ, אך הוא אינו מנהל פרוטוקולים ואי אפשר  .11

במסגרת דוח  –לבחון את פעילותו. לא ניתן לבחון את פעילות הצוות ללא תיעוד הולם" 

נמסר לביקורת כי קיים צוות צח"י ביישוב וכי הוא פעיל ומתנהלים  2019הביקורת לשנת 

 וקיבלה לעיונה דגימה מהפרוטוקולים של הצוות. פרוטוקולים, הביקורת ביקשה

לדברי  2021 -ועדת הביקורת מונתה ותחל לתפקד ב -היעדר קיומה של ועדת ביקורת .12

לא הייתה ועדת ביקורת פנימית, אך מונתה ביקורת חיצונית  2019הוועד בכל מקרה בשנת 

 אשר החליפה ועדה זו.
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 חלק ד

 

 ממונה תלונות ציבור 

 

 2020סיכום שנת 
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 כללי א.

 
", 2008 –(, התשס"ח תלונות הציבורממונה על )חוק הרשויות המקומיות בהתאם ל" -

 .ממונה על תלונות הציבורלמבקר המועצה  מינתה המועצה את

החוק לעיל, קבע נושאים שונים כגון: סמכויותיו של הממונה על תלונות הציבור, סוגי 

 התלונות ואופן הגשתן, בירורן ועוד,

 להלן עיקרי החוק: 
 

 ממונה תלונות .1.א
 
כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש  על הממונה לשמור בסוד -

 ולא לגלותה לאחר אלא לשם ביצוע תפקידיו.
 

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית  -

ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על 

א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או על  170ו בסעיף גוף, עירוני מבוקר כמשמעות

 ממלא תפקיד בו.
 

 סוגי תלונות והגשתן .2.א
 
 תלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה: -

  המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או

באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן מעשה הפוגע במישרין 

קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם 

 להגיש תלונה בעניינו.

  ,המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין

 או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.
 

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי  -דרך הגשת התלונה  -

ומענו, תיאור מפורט של העניין  המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן

שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע 

 לבירור יעיל של התלונה.
 

 שאין לבררן:תלונות  -
 

  תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין

 .הכריע בו לגופו

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית. 

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית. 

 רור על מעשה החורג תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בי

 .מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין

  תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות

 )נוסח משולב(. 1592הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח 
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 כללי )המשך( א.

 

 דרכי בירור תלונה .3.א

 

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו  -

 קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות. 

 

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא  -

זדמנות גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם ה 9משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 

נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע 

 בדרישתו.

 

הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, אם  -

 ראה בכך תועלת. 

 

 לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור: -

 

 ך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה לדרוש מכל אדם למסור לו, בתו

 .או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה

  להתייצב לפניו  לחוק לעיל )א(5לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף

 לעיל.)במועד שיקבע( לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור 

  כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי  לחוק לעיל )ד(8אין בהוראות סעיף קטן

 ראיות חסויות.

 .בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה 

  

 התלונה הפסקת בירור .4.א

 

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום  -

, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על לעילחוק הלבירורה לפי הוראות 

  .תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו

ולממונה עליו, שהפסיק את  הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן, לנילון

 הבירור ויציין את הנימוקים לכך.
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 כללי )המשך( א.

 

 תוצאות הבירור .5.א

 

תה מוצדקת, כולה ימצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה הי -

 ינהג כמפורט להלן: או חלקה,

  

  עליו ולראש הרשות ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה

 קומית.המ

  היה הנילון ראש הרשות המקומית תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות

 .המקומית

  העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע לפני

הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, על 

 ליקוי ועל הדרך והמועד לכך.הצורך בתיקון ה

 

הנילון או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יודיעו לממונה על  -

 לעיל.תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור 

 

יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו או לעיל בהודעה לפי סעיף  -

 כאשר: נימוקיו

 

 יתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלונייהתלונה ה. 

 החומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן. 

 בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד של הממונה על התלונות שיש לדעתו כ

 .מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין

 

 דחיית התלונה .6.א

 

מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו למתלונן,  -

 לנילון ולממונה עליו.
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 נתוני תלונות ב.
 

תלונות שהתקבלו אצל הממונה תלונות הציבור, במהלך  להלן נתונים כמותיים לגבי .1.ב

 .2017-2020השנים 
 

 2020 שנה
 השינוי

2019 
 השינוי

2018 
 השינוי

2017 

תלונות 
 מוצדקות

10 400% 2 (83%) 12 9% 11 

תלונות 
מוצדקות 

 בחלקן

3 -- 3 50% 2 ---- 2 

תלונות לא 
 מוצדקות

7 (36%) 11 (31%) 16 14% 14 

תלונות שלא 
 נבדקו

8 700% 1 (50%) 2 ---- 2 

תלונות 
 אחרות

-- -- -- -- 1 (%66) 3 

סך מספר 
 התלונות

28 %65 17 (%48) 33 %6.5 31 

מספר תושבים 
 לסוף שנה 

42,513 1.5% 41,874 1.3% 41,334 1.5% 40,700 

יחס תושבים 
 : תלונות

1:1,518 (38%) 1:2,463 97% 1:1,252 (4.5%) 1:1313 

 

 

, הגוף צנעת הפרט מצוינים נושא התלונה. )מטעמי 2020לשנת  להלן פירוט התלונות .2.ב

 (: הנילון ומסקנת הבירור

 

 

 מסקנות מהות התלונה הגוף הנילון מתלונן 

1.  

תושב תל 

 עדשים
 מחלקת פיקוח

קבלת קנס בגין גזם שאינו 

שלו שהושלך ברשות 

הרבים. הוגשה לתובע 

 בקשה לביטול שנדחתה.

 .לא נבדק

המדובר בסוגיה משפטית, התושב 

רשאי להגיש בקשה להישפט בבית 

 משפט.

2.  

תושב 

 איכו"ס הסוללים
מטרד ריח ממט"ש 

 הסוללים.

 .מוצדקתהתלונה נמצאה 

קיים ריח ומטרד בריאותי, 

 למט"ש אין רישיון עסק.

3.  

תושב 

 בית לחם
 ועד מקומי

פיזור רסק גזם לא תקני 

 ומעורב בפלסטיק בשצ"פ

 .מוצדקתהתלונה נמצאה 

הנושא טופל על ידי הועד ולחוות 

דעת האגרונום המועצתי, הטיפול 

 הסתיים.
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 מסקנות מהות התלונה הגוף הנילון מתלונן 

4.  

תושב 

אלוני 

 אבא

 מקומיועד 

קיום ניגודי עניינים של 

חברי הועד בנוגע לטיפול 

 בפנייתו.

 .לא מוצדקתהתלונה 

 לא נמצא ביסוס לניגודי עניינים.

5.  

תושבת 

 גבת

 אגף חינוך

אי קבלת מלגת לימודים 

למרות היותה בעלת 

 מוגבלות.

 .מוצדקתהתלונה נמצאה 

חל עיכוב בקבלת תקציב למלגות, 

עם קבלת תקציב משרד החינוך 

 ולקו המלגות.ח

 אגף רווחה  .6

אי קבלת תווי שי למרות 

זכאותה בין ילד בעל 

 מוגבלות.

 .לא מוצדקתהתלונה 

התושבת מסרבת להיכנס לטיפול 

האגף ולכן, על פי הנהלים אינה 

 זכאית לתווי שי.

7.  

תושבת 

 גבת

 קיבוץ עין דור

מוסדות הקיבוץ החליטו 

-על הקמת מתקן פוטו

 וולטאי בהליך לא תקין

 .נבדקלא 

הנושא בוצע על ידי האגודה 

החקלאית שהגישה בקשה לוועדה 

המחוזית לתכנון ובניה. גופים אלו 

 אינם בסמכות הבדיקה.

8.  

תושבת 

 אלונים
 מחלקת פיקוח

מבוצע שיטור יתר בנוגע 

 לאכיפת כלבים משוטטים.

 לא מוצדקתהתלונה 

לבקשת הועד המקומי הגיע הפקח 

בתכיפות גבוהה בשל ריבוי כלבים 

 משוטטים.

9.  

תושב 

אלוני 

 אבא

 ספק המים

קבל יחס משפיל כאשר 

ביקש לקבל הקלה בגין בנו 

 שהוא בעל מוגבלות.

 .מוצדקתהתלונה נמצאה 

נעשתה פניה לספק המים והנושא 

 טופל לשביעות רצון המתלונן.

10.  
תושב 

 גזית
 אגף הנדסה

בוצע הליך לא תקין 

 לבחירת מדביר. 

 .לא מוצדקתהתלונה 

 פגמים בהליך.לא נמצאו 

11.  

תושבת 

גבעת 

 אלה

 אגף חינוך

למרות בקשתה המועצה 

לא ניאותה להסיע את 

ילדתה לבי"ס הנמצא מחוץ 

למועצה וזאת, בשעה 

שהמועצה מסיעה ילדים 

מישוב שכן דומה לאותו 

 בי"ס בדיוק.

 .נמצאה מוצדקתהתלונה 

המועצה לא החילה את מדיניותה 

באופן שווה, לא נמצאו נוהל 

ים לבדיקת זכאות וקריטריונ

 להסעה.

המועצה ערכה נוהל וקבעה 

 קריטריונים לבדיקת הזכאות.

12.  

תושבים 

מאלוני 

 אבא

 מינהל הכנסות
חיוב בהיטל ביוב שלא 

 כדין

 .לא נבדק

מדובר בהחלטה שעליה הוגשה 

 השגה והיא נמצאת בטיפול.

13.  

תושב 

 זרזיר

 מועצה כללי

מטרד אבק ורעש בשל 

חניית רכבים במגרש ריק 

הנמצא בבעלות המועצה 

 בסמוך לביתו.

 .לא מוצדקתהתלונה 

השטח ברובו בתחום המועצה 

המקומית זרזיר ובבעלות רשות 

הפיתוח. על פי תכנית תקפה, 

 ייעוד השטח הוא דרך/חניה.
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 מסקנות מהות התלונה הגוף הנילון מתלונן 

הומלץ לתושב לפנות למועצה 

המקומית זרזיר ולרשות מקרקעי 

 ישראל.

14.  

תושב תל 

 עדשים

 מינהל הכנסות
של משרת לא קיבל הנחה 

 מילואים בניגוד לכללים.

 .לא מוצדקתהתלונה 

התושב לא הגיש אישור משרת 

מילואים כנדרש ושמו אינו מופיע 

ברשימת הזכאים של משרד 

 הביטחון.

הומלץ לתושב להסתייע במחלקת 

מינהל הכנסות ולהמציא אישור 

 משרת מילואים כנדרש.

15.  

תושב 

 מזרע

 קיבוץ

לא סומנו חניות נכים 

למשרדי ההנהלה בסמוך 

 כנדרש.

 לא מוצדקת.התלונה 

לא נמצאה אסמכתא לאישור ועדת 

 תמרור של חניות הנכים.

 קיבוץ  .16
מבנה מוסדות הקיבוץ לא 

 מונגשים

 .לא נבדק

המדובר במבנים בבעלות הקיבוץ 

 שהוא אגודה פרטית ובאחריותו.

 הומלץ לפנות לרשם האגודות.

 קיבוץ  .17

מונעי זרימה חוזרת 

המים לא נבדקו במערכת 

 בהתאם לתקנות.

 לא נבדק.

אחריות על בדיקת מונעי הזרימה 

החוזרת היא על ספק המים 

 )הקיבוץ( ורשות המים.

 יש להגיש תלונה לרשות המים.

 קיבוץ  .18
שימוש באזור תפעולי 

 בניגוד להוראות החוק.

 לא נבדק.

טיפול בעברות תנועה יש להגיש 

 למשטרת ישראל.

 במשטרה.יש להגיש תלונה 

19.  

תושב 

אחוזת 

 ברק

 איכו"ס
חסרים פחי אשפה ירוקים 

 ברחוב שבו הוא מתגורר.

 נמצאה מוצדקת. התלונה

 הוחלט להוסיף פח ירוק.

20.  

תושב 

כפר 

 גדעון
מחלקת רישוי 

 עסקים ופיקוח

במשק הסמוך פועלים 

מסגריה ונגריה ללא רישיון 

 עסק וגורמים למטרד.

 .נמצאה מוצדקתהתלונה 

טופל על ידי הפיקוח נושא הרעש 

ונושא רישוי עסק מטופל על ידי 

 מחלקת רישוי עסקים.

 הוצאה התראה לבעלי העסקים.

21.  

תושב 

אלון 

ועד מקומי /  הגליל

אגודה 

 קהילתית

הישוב התקשר שלא כדין 

עם חברה לקירוי מגרש 

הספורט ולבינוי מערכת 

 סולארית לייצור חשמל.

אינו מקבל מידע כמתחייב 

 דע.מחוק חופש המי

 .מוצדקת בחלקההתלונה 

ההתקשרות בוצעה על ידי האגודה 

הקהילתית ונמצאה פסולה מכיוון 

שהמועצה היא בעלת הזכויות 

 במגרש, ההתקשרות בוטלה.

לתושב עומדת הזכות לקבל מידע 

על פי חוק חופש המידע, המדובר 
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 מסקנות מהות התלונה הגוף הנילון מתלונן 

בהתנהלו האגודה והטיפול בכך 

 אמור להיות בידי רשם האגודות.

22.  

עובדת 

בגן 

 מועצה
 מחלקת שכר

אינה מקבלת החזר נסיעה 

בשל העובדה, כי תחנת 

האוטובוס נמצאת במרחק 

 מטר מהגן. 500-של יותר מ

 נמצאה מוצדקת.התלונה 

לעובדת שולמו החזרי נסיעות 

 כנדרש.

23.  

תושב 

 יפעת
 מינהל הכנסות

המועצה התנתה מתן הנחה 

בארנונה  30%בגובה שך 

בהמצאת העתק דפי 

 חשבון.

 .נמצאה מוצדקתהתלונה 

התושב התבקש למסור תצהיר על 

הכנסות ועל פיו תיבחן הזכאות 

 להנחה.

24.  

תושבת 

בית 

 שערים

אגודה 

 חקלאית.

התנכרות מצד האגודה 

 החקלאית במושב.

 לא נבדק.

המדובר באגודה שאינה בסמכות 

 לבדיקה.

25.  

 

 מחלקת פיקוח

קבלה קנס שלא כדין בגין 

השלכת פסולת ברשות 

 הרבים.

 מוצדקת בחלקה.התלונה 

 קנסות. 3התושבת קבלה 

קנס אחד נמצא ניתן שלא כדין 

 ועל כן בוטל.

הקנסות האחרים קיים ועומד  2-ב

הליך שיפוטי והתושבת זכאית 

 להגיש ערעור לתובע המועצה.

26.  

תושב 

 שריד

 אגף הנדסה
לא קיבל מענה כלשהוא 

 ימים. 4לפנייתו במשך 

 התלונה נמצאה מוצדקת.

 6לאחר  התושב קיבל תשובה

 ימים.

הומלץ לקבוע נוהל מחייב למענה 

 שעות. 48ראשוני לתושב, תוך 

27.  

תושב 

 חנתון

 איכו"ס
החל משעות אחה"צ קיים 

 מפגע יתושים בישוב.

 התלונה מוצדקת בחלקה.

אכן קיים מפגע הנובע מדגירת 

 יתושים בנחל יפתחאל.

המועצה מטפלת כנדרש אך בשל 

זרימת ביוב המגיעה מכפר מנדא 

 היתושים גדולה. כמות

הטיפול הנדרש נמצא בידי המשרד 

 להגנת הסביבה ורשות הניקוז.

28.  

עובר 

 אורח 

 מר ב.ד
 מועצה כללי

פגיעה בחופש התנועה בשל 

סגירת דרך ציבורית על ידי 

שער בכניסה לישוב 

 הושעיה.

 לא נבדק.

 התלונה הופנתה למבקר המדינה. 

המדובר בשער כניסה לישוב קטן 

הלילה לצורך הסגור בשעות 

שמירה על ביטחון התושבים, 

 במהלך היום השער פתוח.
 
 
 


