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 כללי .1

 

של מועצה מקומית לסלילה ולתחזוקה  הסמכות 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א 146סעיף בהתאם ל .1.1

לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום נגזרת מסמכויותיהן הכלליות השל הדרכים הציבוריות שבתחום שיפוטן 

 המועצה ובכלל זה לדאוג לפיתוח תחום המועצה ושיפורו.

 

יפו -עיריית ת"א 188/59, 176/59ע"א ) 1962בעניין תחזוקת הדרכים הציבוריות קבע בית המשפט העליון עוד בשנת  .1.2

 , בין היתר, כדלקמן:(.301(, 1נ' ישראל ראש חודש, פ"ד ט"ז )

 
א הרשות הציבורית עליה הוטלה האחריות להחזיק במצב תקין את "העירייה הי

הדרכים הציבוריות הנמצאות בתחום שיפוטה. תפקיד זה אינו בגדר 'רשות' 

גרידא אלא הוא נמנה עם התפקידים העיקריים וההכרחיים אשר כל עירייה 

 מחוייבת למלאם, שאם לא כן לא יהיו חיים תקינים לתושבי המקום".

 

; ה"פ 113(, 1עיריית ירושלים נ' אלי גורדון, פ"ד לט ) 243/83למשל, ע"א )ל פסקי דין מאוחרים יותר גם בשורה ש .1.3

אסתר ביטון נ' עיריית  4159/96מליסרון בע"מ נ' עיריית קרית ביאליק )לא פורסם(; ת"א )רמלה(  786/94)חיפה( 

ים הציבוריות שבתחום שיפוטה ומוטלת נקבע כי הרשות המקומית אחראית לדרכ( ראשון לציון ואח' )לא פורסם(

 עליה חובת זהירות כלפי המשתמשים בהן. 

 

לדאוג  -הרשות המקומית חייבת לנקוט אמצעי זהירות סבירים כדי למנוע נזק למשתמשים בדרכים ציבוריות  .1.4

 כבישים ולתחזוקתם.מדרכות וההכבישים המשרתים את הציבור הרחב, לפיתוח ההמדרכות ולתקינותם של 

 
ועצה בעל תפקיד המשמש כמנהל תשתיות. לרשות מנהלת תשתיות עובד אחד המסייע בתחזוק התשתיות במ .1.5

 ביישוב.

 

 מטרת הביקורת .2

 
בחינת נאותות תחזוקת תשתיות עמודי חשמל, תאורה, מדרכות, קולטי מים, גדרות, שלטי תנועה, שילוט שמות רחובות 

 מונד.-ברחבי היישוב תל

 

 מתודולוגיה .3

 
 .2016לשנת  הרבעון השלישיאיסוף הממצאים בוצע במהלך 

ביצוע סיורים ברחבי היישוב לבחינת מכלול התשתיות ובכלל זה:  הביקורת ביצעה, בין היתר, את הפעולות, כדלקמן:

 עמודי חשמל, תאורה, מדרכות, מעקות וכד' וביצעה שיחות עם בעלי התפקידים הרלוונטיים.
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 :תגובות

 

  27.9.16ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם מנהל תשתיות בתאריך ישיבת אימות. 

 התייחסותו ותגובתו שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

  29.9.16ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם מנהלת הרכש בתאריך. 

 התייחסותה ותגובתה שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

 27.10.16ובות התקיימה עם מזכיר המועצה בתאריך ישיבת אימות ממצאים וקבלת תג. 

 התייחסותו ותגובתו שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

  טיוטת דוח הביקורת כולל שילוב התגובות בגוף דוח הביקורת כפי שהתקבלו ממזכיר המועצה, מנהל תשתיות

מן: מזכיר המועצה, מהנדס לבעלי התפקידים, כדלק 10.11.16ומנהלת הרכש כמפורט להלן, נשלחה בתאריך 

לבחינת התגובות שנמסרו ובאם יש תוספות /תיקונים  –המועצה, גזברית המועצה, יועצת משפטית ומנהל תשתיות 

 לתגובות.

 

  התקבלה תגובת מהנדס המועצה בתכתובת דואר אלקטרוני.  13.11.16בתאריך 

 התגובה משולבת בתמצית ובנספח יב'.

 

  בה ציינה, כדלקמן: בתכתובת דואר אלקטרוני מנהלת הרכשהתקבלה תגובת  20.11.16בתאריך 

 "מאשרת את הדו"ח. אין לי התייחסויות נוספות."

 

  22.11.16תזכורת לאי מתן תגובות נוספות לתגובות שהתקבלו והודעה על סיום דוח הביקורת נשלחה בתאריך. 

 

  29.12.16בתאריך  זברית המועצהגישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם. 

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. הותגובת ההתייחסות
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 עיקרי הממצאים .4

 
פרק  הממצא #

 בדוח
מהותיו תגובה המלצות

 ת

1.  

 :כללי

  ליקויים רבים מהותיים בתחום התשתיות הציבוריות המסכנות את התושבים.. במסגרת הסיורים נמצאו 9/16ברחבי היישוב בחודש  סיוריםהביקורת ביצעה 

 בפרקים להלן יוצגו הליקויים וחומרת מצב התשתיות בישוב.

  רים וחוסר אמצעים ותקציב לטיפול במפגעיםוהתריע על הליקויים החמו ,המועצה, שפנה ביוזמתו למבקר ביוזמת מנהל תשתיות במועצההביקורת בוצעה. 

  דוח הביקורת כולל תמונות רבות להמחשת המצב בפועל( מהעדר תחזוקה שוטפת במשך זמן ממושךניכר, כי התשתיות הציבוריות המסוכנות הינם כתוצאה(. 

 הגדיר את נושא בטיחות ותשתיות בעדיפות גבוהה והנחה  לתפקידו, במהלך הביקורת מונה ראש מועצה ממונה חדש למועצה, אשר מיד בשבוע הראשון לכניסתו

 .ידיאת כל התב"רים והתקציבים באופן מלנצל 

 
 27.10.16מזכיר המועצה מתאריך  תגובת: 

 "ממצאי הדוח חמורים מאוד ואולם אינם מפתיעים היות ורובם היו ידועים לי כמזכיר המועצה. 

 המפגעים המפורטים בדוח הביקורת לא טופלו.  -בהעדר יכולת תקציבית וניהולית לטפל בליקויים 

רו התקציבים מיד עם כניסתו של ראש המועצה החדש, השתנו סדרי העבודה. ניתנו סמכויות לעובדי המועצה לבצע את כל הנדרש לתיקון הליקויים ובמקביל אוש

ון טופלו כל עמודי החשמל ומפגעי החשמל המסוכנים לציבור באופן מידי. ובימים אלו אנו נערכים לטיפול בכל המפגעים הנדרשים לתיקון הליקויים. בשלב ראש

 שמפורטים בדוח הביקורת. להערכתי, עד לסוף שנת התקציב הנוכחית, יתוקנו כל הליקויים המצוינים בדוח. 

 המועצה בוחנת אפשרויות שונות לשינוי שיטת ניהול הפניות והבקרה.  -פן הטיפול בהם בהקשר לסוגיית הטיפול בפניית תושבים, תיעודם ובקרה אחר או

 תבחן מחדש כל שיטת ההפעלה של מחלקת התחזוקה במועצה". 2017כמו כן, לקראת אישור תקציב 

 

 13.11.16מתאריך  תגובת מהנדס המועצה: 

 "אין לי מה להוסיף להערות של מזכיר המועצה. לא מפתיע. - תקציביםלי של כוח אדם ובהעדר האאבל בהעדר טוט דוח חשוב ולצערי נכון,"
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

2.  

 . מסוכניםעמודי תאורה בשטח הציבורי 

 עמודי תאורה פגועים.ועמודים תאורה נפולים בכלל זה: 

 .סכנה לשלום הציבורהנ"ל עשוי להוות 

 .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 

5 

יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי  .א

הכולל רשימה של כל עמודי התאורה 

שנפלו, נוטים ליפול ו/או הונחו במקומם 

מוטות ברזל דמה, וקביעת רמת הסיכון 

 של כל עמוד. 

מומלץ לנצל את עבודת השטח של עובדי  .ב

על מנת, לבקשם  –קבלן הגינון והניקיון 

 להתריע על עמודי חשמל נפולים.

יש להכין תוכנית עבודה וקביעת תקציב  .ג

 לטיפול במפגעים.

יש לפעול באופן מיידי לתיקון עמודי  .ד

 החשמל המסוכנים.

דו שבועית -יש לקיים ישיבה שבועית .ה

בתחום הרכש המהווה תהליך מרכזי 

 בפעילות התפעולית של המועצה.

בעלי התפקידים יש לעדכן, בכתב, את  .ו

במועצה אודות "צברי בקבוק" שלא 

מאפשרים ביצוע המשימות )כגון: העדר 

תקציב, עומס עבודה, אי קביעת סדרי 

עדיפות למשאב מוגבל, הנחיות מנהלים 

וכד'( ומתן המלצות מנהלי המחלקות 

 לאופן קידום וטיפול ראוי של המשימה.

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 
 עובד תחזוקה  2015 "במהלך שנת

במחלקת תשתיות פרש לגמלאות 
ועובד אחר הועבר לתפקיד "אב בית" 
בבי"ס נוף ילדות. מחלקת תשתיות לא 
קיבלה במקומם עובדים אחרים, 
והמחלקה נותרה עם עובד אחד. כמו 
כן, ראש המועצה הקודם נתן הנחיה 
למכור את הטרקטור שהיה בראשות 

ום המחלקה ולא לעשות בו שימוש. כי
הטרקטור עומד "כאבן שאין לה 

 הופכין" במחסן המועצה.
לכך, השפעה על רמת יכולת האחזקה 
השוטפת של מחלקת תשתיות בכלל 

 הנושאים.

  2015יודגש, כי בתקציב השוטף לשנת 
לא ניתן תגבור כספי להזמנת קבלנים 
במקום עובדי התשתיות שסיימו את 
עבודתם במחלקה. יחד עם זאת, הוגש 

 שא תאורה שאושר.תב"ר בנו

  תב"ר בנושא כבישים ומדרכות אושר
 9/16על ידי משרד הפנים בחודש 

 במקביל לעבודת הביקורת.

  הוגשו  – 2016ושנת  2015במהלך שנת
אין ספור בקשות לרכש לביצוע 
תיקונים. חלקם הקטן בוצע והיתר לא 
אושרו הזמנות עבודה ועל כן לא ניתן 

 היה לבצע את העבודות לתיקון.
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

 

 :המשך: תגובת מנהל תשתיות

  מצורף כנספח ו'(. 31.7.16התרעתי מספר רב של פעמים אודות אי הטיפול בנושא מפגעים מסוכנים בנושא תשתיות כולל בישיבת מנהלי מחלקות מתאריך( 

  יוחלפו עמודי תאורה מסוכנים." 9/16בתאורה ובמהלך השבוע האחרון לחודש בתיקוני ליקויי בטיחות  21.9.16לאחר כניסת ראש מועצה ממונה חדש, התחלנו בתאריך 

 :29.9.16התייחסות מנהלת הרכש מתאריך 

  ללא ידע, ללא רשימות מספקות של ספקים פוטנציאליים, ללא חפיפה וללא הדרכה. 1.1.16"נכנסתי לתפקידי כמנהלת הרכש בתאריך 

  לרכש מכלל המחלקות, ובכלל זה, בקשות רבות לתיקונים ממחלקת תשתיות.מיד עם היכנסי לתפקידי קיבלתי בקשות רבות 

 מועצה או ראש המועצה לא קיבלתי סדרי עדיפויות ורמת החשיבות לכמות הבקשות הגדולה שקיבלתי. כמו כן, לא התקיימו ישיבות עבודה שוטפות בנושא רכש עם מזכיר ה

 סתי לתפקידי לפי הבנתי. לשעבר ועל כן, טיפלתי בעשרות הזמנות הרכש בעת כני

  א הופקו כשניסיתי לקדם הפקת הזמנות עבודה לדרישות רכש בנושא תשתיות נוכחתי, כי התקציב השוטף החודשי לא מספיק לדרישה ולצורך מהשטח על כן, ל –בנושא תשתיות

 בתחום אחריותי.הזמנות עבודה ותהליך הרכש נעצר. בחלק מהמקרים היקף הזמנת הרכש הצריך פרסום מכרז, שאינו 

  צורף שלחתי מייל לראש המועצה, גזברית המועצה ומנהל תשתיות על החוסר בתקציב ביחס לדרישות הרכש בנושא תשתיות ובקשתי לקיים ישיבה בנושא )מ 18.5.16בתאריך

 כנספח ג'(. ישיבה כאמור לא התקיימה.

  מוקדים )מעלה האלון,  3 -בה נקבע אישור לביצוע תיקוני תאורה ב 7.7.16בתאריך  44ה ועדת רכש מס' אושר תב"ר בנושא תאורה. לאחר אישור התב"ר התקיימ 2016במהלך שנת

עת המחיר (.בהתאם להחלטת ועדת רכש זו הזמנת עבודה הופקה לחתימה. כשבוע לאחר מכן, התקיימה ועדת רכש נוספת עוקבת בנושא החלפת עמודי תאורה. הצ23סד"ש והדקל 

 .ה" ובוועדת הרכש העוקבת הוחלט שלא ניתן לאשר מכיוון שעם הוספת מרכיב ה"עבודה" העלות מחייבת מכרז. לא קיים לוועדה זו פרוטוקול חתוםלא כללה רכיב "עבוד

  'ת הרכש בנושא החלפת )מצורף כנספח ח'( וגם הזמנ 7.7.16מתאריך  44לאור וועדת הרכש העוקבת, שכאמור לא תועדה בפרוטוקול, גם הזמנת הרכש שאושרה בוועדת רכש מס

)מצורף כנספח י'( לקבל הנחיה איזה מהזמנות הרכש מצריכות  25.7.16העברתי בקשה למזכיר המועצה בתאריך  25.7.16לא נחתמו. בתאריך  –עמודי תאורה )מצורף כנספח ט'( 

 מכרז ובאיזה הזמנות אפשר להתקדם. לא התקבל מענה.

  שקד. הזמנת רכש הופקה ונחתמה. -ודי התאורה למספר מוקדים, ולאשר החלפת עמודי תאורה רק במיקום אחד ברח' הדקלהוחלט לפצל את דרישת החלפת עמ 8/16בחודש 

 .הוחלט שיתר עמודי התאורה שנדרש להחליף יטופלו במסגרת מכרז, שאינו בתחום אחריתי 

  :העדר תקציב לדרישות שמתקבלות אצלי, צורך בקביעת סדרי עדיפות, עומס עבודה, מקבלת את המלצת הביקורת לתעד ולהתריע, בכתב, אודות קשיים בתחום הרכש ובכלל זה

שבועיים לקידום תהליכי הרכש ועדכון בסטאטוס את -הנחיות לאי הפקת הזמנות עבודה שקיבלתי, תיעוד ועדות רכש, כמו גם, החשיבות והצורך בקיום ישיבת רכש אחת לשבוע

 כלל בעלי התפקידים".
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

 

 המשך:

 :29.12.16התייחסות גזברית המועצה מתאריך 

 "כל הזמנת עבודה שהגיעה לשולחני, על פי הנוהל והחוק, נחתמה על ידי." 

3.  

רקובים, מחוררים,  בסיסי עמודי תאורה בשטח הציבורי ובגובה רב

 וחלודים אשר עלולים ליפול ולסכן את הציבור. 

 הנ"ל עשוי להוות סכנה לשלום הציבור.

בנושא "עמודי קבע בתכתובת דואר אלקטרוני  המועצהמהנדס 

עמודי תאורה אלו מאוד  , כי17.3.16מתאריך תאורה מסוכנים" 

 .מסוכנים

 .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 

6 

יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי  .א

הכולל רשימה ומפרט של כל עמודי 

 החשמל עם תשתית רקובה ומסוכנת. 

יש לפעול בהקדם להחלפת כל עמודי  .ב

תשתית אחיזתם בקרקע החשמל ש

 ועלולים ליפול. הרקוב

ככל שהחלפת עמודי החשמל עשויה  .ג

)עקב מגבלות תקציב ו/או  לארוך זמן

תרון , יש לבחון מתן פיישום(

עד להחלפת זמני קונסטרוקטיבי חלופי 

 העמודים.

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 
  לעיל. 1"ראה התייחסות בסעיף 

  הגשתי בקשה  14.4.16בתאריך

למנהלת הרכש לבצע הזמנה של עמודי 

 תאורה )מצורף כנספח ז'(.

  רק לאחר כניסת ראש המועצה

הממונה מספר חודשים לאחר מכן, 

ה מידית לחתום על הזמנת ניתנה הנחי

העבודה ועל כן, העבודה תבוצע באופן 

 .31.9.16מיידי עד לתאריך 
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

4.  

 בכבישי היישוב חסרים ופגועים. י תנועהתמרור

בחלק מהמקרים המדובר בתמרורי אזהרה הכרחיים כגון: תמרור 

"עצור" המהווים הכרח לנסיעה בטוחה ומניעת כניסת רכב לנתיב 

 אחר ושמירה על שלמות הציבור.

 .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 

 
נמסר לביקורת על ידי מנהל תשתיות במועצה כי בהתאם לרשימה 

תמרורים שבורים/פגועים הדורשים  138שהכין קיימים 

 ברחבי היישוב. טיפול/החלפה

7 

יש לפעול בהקדם להתקנת תמרורי  .א

 תנועה שנפלו ברחבי היישוב.

הביקורת ממליצה, כי ככל שקיימת  .ב

מגבלה תקציבית, יש לבצע תעדוף 

ולתקן תמרורי תנועה בעלי השכלה 

בטיחותית מיידית  )כגון: תמרור 

 "עצור"(.

יש להכין תוכנית תחזוקה שנתית של  .ג

תשתיות היישוב ובכלל זה, הגדרת 

תקציב לטיפול במפגעים )תב"ר או 

 בהתאם לאופי המפגע(. תקציב שוטף

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 
  הועברה דרישה למנהלת רכש לביצוע"

תיקוני תמרורים ביישוב במייל 

 נספח א'(.מצורף כ) 13.6.16תאריך מ

  עד למועד מתן התגובה בתאריך

לא התקבלו הזמנות עבודה  27.9.16

חתומות ולכן, אין אפשרות לתקן את 

 הליקויים.

  בוצעו מספר  2015יחד עם זאת, בשנת

מנהל תיקונים בתמרורי תנועה על ידי 

 ."שפ"ע

 

   

 :29.9.16תגובת מנהלת הרכש מתאריך 
  לאחר קבלת המייל ממנהלת תשתיות עם רשימה ארוכה של תמרורים"

חסרים/פגועים מסר לי מנהל תשתיות, בעל פה, שידוע לו שאין תקציב מספק לטפל 

 ברשימה הארוכה של הליקויים ונדרש תב"ר בנושא, שאינו בתחום אחריותי.

  9/16תב"ר כאמור אושר רק בחודש. 

 יכה להגיע אלי עקב העדר סעיף תקציבי עם למרות שדרישת הרכש כלל לא היתה צר

יתרה כספית, התחלתי את הליך הרכש וקיבלתי הצעות מחיר כלליות לתיקון, החלפה 

 והתקנה של תמרורים.

  עוד לפני אישור התב"ר ובמטרה לקדם את הטיפול במפגעים ביישוב, הכנתי הזמנת

 .תמרורים מסוכנים, בהתאם למסגרת התקציב הקיימת 15 -עבודה לכ

  גזברית המועצה הסבירה כי מדובר בפיצול עבודה לא חוקי ולא הסכימה לאשר את

 הזמנת הרכש."
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

5.  

 ספי מדרכה שבורים ומפורקים. 

הנ"ל יוצר מפגע משמעותי ובורות בהם עשויים עוברי אורח 

 להיפגע.

  .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 

8 

יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי  .א

הכולל רשימה של כל ספי המדרכה 

והמדרכות השבורות ברחבי היישוב 

 וקביעת רמת הסיכון. 

לתיקון הליקויים, יש לפעול בהקדם  .ב

בהתאם לסדרי עדיפויות של מסוכנות 

 המפגע.

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 
 " במהלך השנתיים האחרונות בוצעו

ליקויים מקומיים במספר תיקוני 

 מוקדי מפגע.

  כיום אכן יש הצטברות גדולה של

 מפגעים בנושא ספי מדרכה.

 למנהלת רכש לביצוע  ותדריש והועבר

לדוגמה מתאריך  מדרכותתיקוני 

 (.'נספח ו)מצורף כ 5.4.16

  עד למועד מתן התגובה בתאריך

לא התקבלו הזמנות עבודה  27.9.16

לתקן את חתומות ולכן אין אפשרות 

 "הליקויים.
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  ועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למ זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

6.  

עמודי תאורה נפלו ובמקומם הונחו מוטות ברזל דמה עם קצוות 

 חדים בגובה נמוך.

 .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 
9 

יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי  .א

הכולל רשימה של כל עמודי התאורה 

שנפלו ו/או הונחו במקום מוטות ברזל 

 דמה וקביעת רמת הסיכון. 

לתיקון הליקויים, יש לפעול בהקדם  .ב

בהתאם לסדרי עדיפויות של מסוכנות 

 המפגע.

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 
  המדובר בעמודי דמה שהותקנו"

קבות נפילה של עמודי תאורה בע

 וחיווט חשמל חשוף. 

 .עמודי הדמה בטיחותיים ואין סכנה 

  חלק מעמודי הדמה יטופלו ויוחלפו

לעמודי תאורה תקינים עד לסוף חודש 

9/16 . 

  יוזמן  –לגבי העמוד דמה ברח' המוריה

עמוד תאורה חדש והנושא יטופל עד 

)דרישה הועברה  2016לסוף לשנת 

 14.4.16למחלקת הרכש בתאריך 

)מצורף כנספח ז'( ולמועד מתן התגובה 

טרם התקבלה הזמנה חתומה ועל כן 

 לא ניתן לבצע את התיקון."

 :29.9.16תגובת מנהלת רכש מתאריך 

 לעיל". 2"ראה תגובתי בסעיף 

ית המועצה מתאריך התייחסות גזבר

29.12.16: 

"כל הזמנת עבודה שהגיעה לשולחני, על פי 

הנוהל והחוק, נחתמה על ידי. נכון לתאריך 

קיימת יתרה תקציבית בסעיף  29.12.16

 -של כ בסך "ום מערכות חשמלקשי"

התקבלו  12/16. רק בחודש ₪ 2,000

 14,600בשולחני הזמנות עבודה על סך 

₪." 
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  ועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למ זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

7.  

 . תלוורשתות ניקוז בכבישי היישוב מפורקות ונפ

הנ"ל יוצר מפגע משמעותי ובור בו עשוי עובר אורח ו/או מכונית 

 ליפול ולהיפגע.

 לדעת הביקורת, רשתות הניקוז הפגועות וחסרות עשויות ליצור

 הצפות בחודשי החורף עקב פגיעה הניקוז המערכות.

 

 קולטני מים 30 -מ מנהל תשתיות מסר לביקורת, כי יש למעלה

 ברחבי היישוב שנדרש להחליף ולתקן.

 .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 

10 

לתיקון הליקויים של יש לפעול בהקדם  .א

רשתות ניקוז בכבישי ומדרכות היישוב 

 בהקדם.

הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור  .ב

העובדה, כי תקופת הגשמים בפתח 

עשויה להיות השלכה על יכולת ולנ"ל 

 הניקוז.

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 
כיום אכן יש הצטברות גדולה של " .א

 .רשתות ניקוזמפגעים בנושא 

דרישה למנהלת רכש לביצוע  ההועבר .ב

ביישוב בתאריך  רשתות ניקוזתיקוני 

 )ראה נספח ב'(. 5.9.16

עד למועד מתן התגובה בתאריך  .ג

הזמנות עבודה לא התקבלו  27.9.16

חתומות ולכן אין אפשרות לתקן את 

 "הליקויים.

 

 :29.9.16תגובת מנהלת רכש מתאריך 

  קיבלתי במהלך השנה מספר דרישות"

 רכש לתיקוני ניקוזים ממנהל תשתיות.

 .קיבלתי הצעות מחיר לתיקון 

  לא הופקה הזמנת עבודה, כי כל פעם

 התקבלו דרישות נוספות. 

  תשתיות הינם כל המפגעים בנושא

מאותו סעיף תקציבי ולא היה ברור 

מה סדר העדיפות להפקת הזמנות 

עבודה. כשפניתי בעל פה למנהל 

תשתיות לקבוע סדרי עדיפות הוא טען 

 בפני "הכל דחוף וחשוב"".
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  ועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למ זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

8.  

 שבורות ופגומות.בדרכים גדרות בטיחות 

ותלמידים הנ"ל פוגם בבטיחות הולכי רגל בכלל זה קשישים 

 במדרכות היישוב.

 .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 

11 

יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי  .א

הכולל רשימה של כל גדרות הבטיחות 

 הפגועים, וקביעת רמת הסיכון. 

לתיקון הליקויים, יש לפעול בהקדם  .ב

בהתאם לסדרי עדיפויות של מסוכנות 

 המפגע.

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 

יבוצע סיור בהקדם ברחבי היישוב "

לביצוע מיפוי של גדרות שבורות והנושא 

  ".2017יכנס לתוכנית עבודה לשנת 

9.  

גופי תאורה של עמודי חשמל חסרים מקרים רבים, בהם 

  ומפורקים.

מט ליפול בחלק מהמקרים מכסה גוף התאורה שבור, מתנדנד, 

 מגובה רב, כמו גם, חיווט חשמל חשוף.

 .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 

 

מנהל תשתיות העביר למבקר המועצה רשימה שערך הכוללת 

בהם נדרש פנסים שבורים ושרופים ברחבי היישוב  130 -למעלה מ

 לטפל.

12 
במפגעים של יש לפעול באופן מיידי לטיפול 

 גופי תאורה בעמודי תאורה ציבוריים.

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 
"כיום אכן יש הצטברות גדולה של  .א

 מפגעים בנושא גופי תאורה.

הועברה דרישה למנהלת רכש  .ב

  14.4.16לרכישת פנסים בתאריך 

 )מצורף כנספח ז'(.

עד למועד מתן התגובה בתאריך  .ג

עבודה  לא התקבלו הזמנות 27.9.16

חתומות ולכן אין אפשרות לתקן את 

 הליקויים.

חלק   -במסגרת תב"ר תאורה שאושר  .ד

ניכר מהמפגעים יטופלו עד לסוף שנת 

2016". 
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  ועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למ זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

    

 :29.9.16תגובת מנהלת רכש מתאריך 
 " פנסים דרישות לרכישת 2הועברו אלי 

 .בלבד

 לחתימה הוכנה הזמנת עבודה. 

ההזמנה בהתאם לדרישה לא כללה 

 רכיב "עבודה".

  בעת ישיבת ועדת רכש, נאמר שמכיוון

שיש צורך לקחת את רכיב העבודה 

ביחד עם עלות הפנסים ובמקרה זה 

העלות הכוללות מצריכה לצאת למכרז 

 לא ניתן לאשר את הזמנת הרכש." –

 

10.  

 שלטי שמות רחובות חסרים ונפולים. 

ללא שלט רחוב שניתק ממנו ולעיתים אף במקרים אלה קיים עמוד 

 עמוד השלט תלוש ומפורק.

 .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 

13 

יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי  .א

הכולל רשימה של כל שלטי הרחובות 

 החסרים/פגועים. 

לתיקון שלי שמות יש לפעול בהקדם  .ב

 .הרחובות ברחבי היישוב

 

 



 תחזוקת תשתיות ציבוריות  מונד-מועצה מקומית תל
 

 

 231 מתוך 22 עמוד
_______________________________________________________________________________________________________ 

  ועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למ זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

11.  

 מדרכות היישוב שבורות ומסוכנות. מקרים רבים בהם 

בחלק מהמקרים נוצר בור ומפגע בטיחותי החושף את עוברי 

 .האורח לפגיעה

 .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 

14 

יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי  .א

הכולל רשימה של כל מדרכות היישוב 

שבורות ומסוכנות, וקביעת רמת 

 הסיכון. 

לתיקון הליקויים, יש לפעול בהקדם  .ב

בהתאם לסדרי עדיפויות של מסוכנות 

 המפגע.

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 
 " חלק מהמדרכות השבורות יתוקנו

מדרכות במסגרת תב"ר כבישים ו

 .9/16שאושר בחודש 

  בנושא מדרכות בגין חלק מהמפגעים

נשלחו בקשות לדרישות רכש שבורות 

 5.4.16למנהלת הרכש לדוגמה בתאריך 

מתן התגובה  )מצורף כנספח ו'(. למועד

לא התקבלו הזמנות  27.9.16בתאריך 

 עבודה חתומות.

  בהתאם לתקציב יבוצעו התיקונים ובגין

חלק מהמקרים נדרש לפתוח תב"ר 

עקירת עצים הגורמים להרמת אבנים 

 משתלבות.

  בתאום מנהל שפ"ע."העבודה תבוצע 

 

12.  

ים וכתוצאה, התאורה הציבורית לא פועל פנסי מקרים רבים בהם

 .ללא תאורת כבישים ומדרכות

 .בגוף הדוח הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםלתיאור תמונות 
15 

יש לפעול לטיפול ותיקון כלל גופי התאורה 

 ונורות השרופות ברחבי היישוב.

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 
הנושא יטופל ויתוקן החל מתאריך "

20.9.16. 

וחלק ניכר  –הוזמן מנוף  28.9.16בתאריך 

  "מהליקויים יטופלו.
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  ועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למ זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

13.  

תשתית פילר של מבנה מסכנת עוברי אורח במדרכת היישוב. 

בלוקים שבורים נוטים ליפול וברזלי בניין בולטים. במקרה זה, 

 המפגע נותר על כנו תקופה ממושכת.

 .בגוף הדוח לתיאור הליקויים מסיורים שהביקורת ביצעה מוצגיםתמונות 

 יש לפעול לסילוק המפגע.  16

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 
הוגשה דרישת רכש למנהלת הרכש "

לפירוק תקרת הרעפים מעל חדר האשפה 

 .16.6.16המתפרק בתאריך 

טרם התקבלה הזמנת רכש חתומה ועל כן, 

 "לא ניתן להזמין תיקון של המפגע.

 

 :29.9.16תגובת מנהלת רכש מתאריך 
  ,למרות שאני מודעת לחשיבות הנושא"

הספקתי להגיע לטפל בדרישת לא 

 הרכש, עקב עומס עבודה.

  בדרישת הרכש הוצג לי שהסעיף

התקציבי הינו "סעיף אשפה". במספר 

מקרים הובהר לי על ידי גזברית 

המועצה שהסעיף מנוצל במלואו למול 

 חוזה חברה קבלנים."

 

14.  

תביעות בגין פציעות ופגיעות של תושבים ואזרחים עקב  מתקבלות

  תשתיות ציבוריות באחריות המועצה שאינן תקינות ומסוכנות.

כתוצאה, עלויות משפטיות וביטוחיות המועמסות על תקציב 

המועצה כתוצאה מליקויים בתשתיות ועדות לפגיעה בבריאות 

 אזרחים.

 צה מפורטות בגוף הדוח.דוגמאות לתביעות משפטיות שהוגשו כנגד המוע

17   
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 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

15.  

מתקבלות פניות ותלונות רבות של תושבים אודות ליקויים ומפגעי 

 בטיחות בתשתיות הציבוריות של היישוב.

מערך ניהול פניות ותלונות תושבים בפעילות המועצה בכלל 

כתוצאה, . לוקה בחסר ובהיבטי בטיחות ותשתיות מסוכנות בפרט

 פיקוח ובקרה לקויה על השירות הניתן לתושבי המועצה ואזרחים. 

מדוח ו 2013ביקורת גינון וניקיון ציבורי משנת  בהערה חוזרת מדוחהמדובר 

 .2015בטיחות ואחזקת מתקני משחק משנת ביקורת 

 :להלן עיקרי הליקויים

פ .4.1.1

  .ולא מתועדות באופנים שוניםניות תושבים מתקבלות 

ה .4.1.2

בעלי תפקידים שונים ומחלקות שונות פניות מתקבלות על ידי 

 . ללא ריכוז מסודר

ה .4.1.3

לא מתועדות ולא מוקלדות באופן מרוכז למערכת ניהול פניות 

 ים. נאו טבלת נתו פניות

אין ריכוז וניהול סדור של פניות ותלונות תושבים כתוצאה: 

 .בפעילות המועצה בכלל ובהיבטי בטיחות ותשתיות בפרט

א .4.1.4

בכלל  ן מידע זמין ונגיש אודות פניות ותלונות תושביםי

התחומים וכמו כן, לא ניתן לקבל מידע ו/או דוח מפורט של 

מספר הפניות, סיווג הפניות, מהות הפניות וכד' המתקבל 

 במועצה.

א .4.1.5

והתלונות ובכלל זה:  אופן הטיפול בפניותין תיעוד סדור של 

למי הועברה הפניה תיאור הפניה/תלונה, סיווג חומרת הפניה, 

 לטיפול, אופן הטיפול, המענה שניתן לתושב, זמני טיפול וכד'.

18 

יש להקים מערך פניות וקבלת תלונות  .א

מתושבים סדור וממוחשב במועצה 

אשר יכלול בסיס נתונים אחד ואחיד 

לניהול תלונות ופניות )ככל שקיימת 

מגבלה תקציבית, ניתן בשלב ביניים 

 (.לנהל בגיליון אלקטרוני

עדיפות כי כלל הפניות יתקבלו במוקד  .ב

 מאויש.

כל פניה תוזן למערכת המידע, תקוטלג  .ג

ותועבר באופן סדור לבעל התפקיד 

 במועצה להמשך טיפול.

יקבעו לוחות זמנים מחייבים לטיפול  .ד

במפגעים/תלונות תושבים ופרקי זמן 

 למתן דיווחים.

מערכת המידע תרכז את כל שלבי  .ה

כך שיתאפשר  הטיפול ולוחות הזמנים,

מעקב בדיעבד, ניהול הפניות/תלונות 

 והפקת דוחות.

מדיניות ותהליך  –כנספח יב'  מצורף .ו

מומלץ בתחום ניהול מערך פניות 

 הציבור במועצה.

תגובת מנהלת פניות הציבור מתאריך 

9.10.16: 

  מאמצת בחום רב את כל המלצות"

 מבקר המועצה כתבן כלשונן.

  לא אחת ביקשתי לתקצב תוכנה

לניהול פניות ותלונות הציבור, אך 

לאור המצב הכספי של המועצה, לא 

 נענתי בחיוב.

  יש לציין, כי בעבר נמסר לי ששרת

המועצה אינו יכול לתמוך בתוכנה 

כאמור. נמסר לי, כי נושא השרת 

יטופל במידית הן בשל אי יכולת 

להתקין תוכנה זו על גבי השרת והן 

יומיים בקבלת -הכשלים היוםבשל 

מיילים, שליחתן וניהול אתר 

 האינטרנט של המועצה.

  יחד עם זאת, מזכיר המועצה ואנוכי

בוחנים חברות שונות שמספקות 

 שירותים ותוכנה כאמור".

התייחסות גזברית המועצה מתאריך 

29.12.16: 

לא הוגשה אלי שום פניה מאף גורם "

 בנושא מערכת ניהול פניות ותלונות

 ".2016הציבור נכון לתקציב 

 



 תחזוקת תשתיות ציבוריות  מונד-מועצה מקומית תל
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_______________________________________________________________________________________________________ 

  ועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למ זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

16.  

תלונה של תושב אודות מפגע  במקביל לעבודת הביקורת התקבלה

 בטיחותי )מכסה גוף תאורה שנוטה ליפול מגובה רב מעל מדרכה(.

 

המפגע אכן לא טופל במשך ימים רבים לאחר מועד הדיווח, זאת 

 בהתאם לסיורים שהביקורת ביצעה במקום.

 בגוף דוח הביקורת.אודות התלונה מפורטים פרטים המפגע ו תמונת

18  

 :27.9.16תגובת מנהל תשתיות מתאריך 

 "המדובר בפניה חוזרת בנושא. 

 19.8.16כחודש ימים קודם לכן בתאריך 

התקבלה תלונה בנושא עמוד תאורה זה. 

כולת גוף התאורה שהיתה לאור התלונה, ת

 ונוטה ליפול פורקה. , מסוכנתתלויה

בתלונה הנוכחית, דווח על מכסה גוף 

המכסה יפורק התאורה שנוטה ליפול. 

 באמצעות מנוף שהוזמן. 28.9.16בתאריך 

 כל תלונה מטופלת ביחס אישי ומיידי."

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 עמודי תאורה פגועים ושבורים .5

 

 עמודי תאורה יציבים ובטיחותיים הינם הכרחיים לשמירה על בטיחות תושבי היישוב והציבור. .5.1

 

 מסוכנים. בשטח הציבורי עמודי תאורה הביקורת ביצעה סיורים ברחבי היישוב ומצאה מקרים, בהם  .5.2

 .ומחוררים בכלל זה: עמודים תאורה נפולים, עמודי תאורה פגועים ובסיסי עמודי תאורה רקובים

 הנ"ל עשוי להוות סכנה לשלום הציבור.

 
 להלן דוגמאות:

 תמונה אור הליקויית כתובת

 רח' השקמה

)מול בית 

 כנסת(

עמוד תאורה נפל ונטוי 

 על הצד

 

רח' הדקל 

)שדרת כניסה 

 ליישוב(

מ' פגוע  10עמוד בגובה 

בבסיס הכולל מעיכה 

משמעותית שגרמה 

לעיקום של העמוד. 

 חשש לנפילה.

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה אור הליקויית כתובת

עמוד תאורה נוטה על  רח' החרוב

 הצד ללא גוף תאורה.

 

רח' הדקל 

 פינת מצדה

חשמל חשוף בעמוד 

תאורה עקב פנס שבור 

בשטח בניין המועצה 

הישן )החברה 

הכלכלית, תחנת 

משטרה והמועצה 

 הדתית(

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה
יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי הכולל רשימה של כל עמודי התאורה שנפלו, נוטים ליפול ו/או הונחו במקומם  .א

 מוטות ברזל דמה, וקביעת רמת הסיכון של כל עמוד. 

 על מנת, לבקשם להתריע על עמודי חשמל נפולים. –מומלץ לנצל את עבודת השטח של עובדי קבלן הגינון והניקיון  .ב

 תוכנית עבודה וקביעת תקציב לטיפול במפגעים. יש להכין .ג

 יש לפעול באופן מיידי לתיקון עמודי החשמל המסוכנים. .ד

 דו שבועית בתחום הרכש המהווה תהליך מרכזי בפעילות התפעולית של המועצה.-יש לקיים ישיבה שבועית .ה

צוע המשימות )כגון: העדר יש לעדכן, בכתב, את בעלי התפקידים במועצה אודות "צברי בקבוק" שלא מאפשרים בי .ו

תקציב, עומס עבודה, אי קביעת סדרי עדיפות למשאב מוגבל, הנחיות מנהלים וכד'( ומתן המלצות מנהלי 

 המחלקות לאופן קידום וטיפול ראוי של המשימה.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 בסיסי עמודי חשמל חלודים ומנותקים מתשתית הבסיס .6

 

 לשמירה על בטיחות תושבי היישוב והציבור.עמודי תאורה יציבים ובטיחותיים הינם הכרחיים  .6.1

 

בסיסי עמודי תאורה בשטח הציבורי ובגובה רב הביקורת ביצעה סיורים ברחבי היישוב ומצאה מקרים רבים, בהם  .6.2

 . ולסכן את הציבור רקובים, מחוררים, וחלודים אשר עלולים ליפול

 הנ"ל עשוי להוות סכנה לשלום הציבור.

עמודי  , כי17.3.16מתאריך בנושא "עמודי תאורה מסוכנים" דואר אלקטרוני  קבע בתכתובת מהנדס המועצה

 : , כדלקמןתאורה אלו מאוד מסוכנים

מוטי ביקש ממך לטפל בהזמנת ....ומאוד מסוכניםי חלודה "יש עמודי תאורה בישוב אכולים ע"

 ]הדגשות במקור[ עבודה...אבקש לעשות זאת בדחיפות"

 

 הנושא טרם טופל. - 13.9.16חצי שנה תמימה למועד הביקורת בתאריך למרות האמור לעיל, ובמשך 

 
 להלן דוגמאות:

 תמונה אור הליקויית כתובת

רח' הדקל 

)שדרת כניסה 

 ליישוב(

עמודי תאורה  3בסיסי 

מ' חלודים  10בגובה 

ומחוררים בבסיס 

החיבור שלהם לקרקע, 

עשויים להינתק 

 מהבסיס.

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 30 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה אור הליקויית כתובת

 

רח' הדקל 

)סמוך 

 למתנ"ס(

בסיס עמוד תאורה 

חלוד ומחורר בבסיס 

החיבור שלו לקרקע, 

 עשוי להינתק מהבסיס.

 

 

 

 

להלן העתק תכתובת דואר אלקטרוני שנשלחה ממהנדס המועצה בנושא "עמודי תאורה מסוכנים" למנהלת הרכש  .6.1

 , כדלקמן:17.3.16מנהל תשתיות, מזכיר המועצה וראש המועצה לשעבר בתאריך במועצה, 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 

 

 

 

 

  

 :המלצות
 יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי הכולל רשימה ומפרט של כל עמודי החשמל עם תשתית רקובה ומסוכנת.  .א

 ועלולים ליפול. הרקובתשתית אחיזתם בקרקע יש לפעול בהקדם להחלפת כל עמודי החשמל ש .ב

, יש לבחון מתן פתרון )עקב מגבלות תקציב ו/או יישום( ככל שהחלפת עמודי החשמל עשויה לארוך זמן .ג

 זמני עד להחלפת העמודים.קונסטרוקטיבי חלופי 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמרורים בכביש חסרים ופגועים .7

 

 תמרורים תקינים, שלמים וברורים הכרחיים לנסיעה בטוחה ברחבי היישוב ושמירת על ביטחון הציבור. .7.1

 

תמרורי תנועה בכבישי ומצאה מקרים רבים, בהם  12.9.16הביקורת ביצעה סיורים ברחבי היישוב בתאריך  .7.2

 היישוב חסרים ופגועים.

בחלק מהמקרים המדובר בתמרורי אזהרה הכרחיים כגון: תמרור "עצור" המהווים הכרח לנסיעה בטוחה ומניעת 

 כניסת רכב לנתיב אחר ושמירה על שלמות הציבור.

 

מנהל תשתיות במועצה מסר לביקורת תכתובת דואר אלקטרוני בנושא "תמרורים ברחבי היישוב" שהופנתה 

תמרורים שבורים/פגועים הדורשים  138, הכוללת רשימה של 13.6.16למנהלת הרכש ומהנדס המועצה מתאריך 

 ברחבי היישוב. טיפול/החלפה

בהתאם לתכתובת דואר אלקטרוני של מנהל תשתיות מתאריך  רשימת התמרורים הנדרשים להחלפה/תיקון - א'ראה נספח 

13.6.16. 

 

 להלן דוגמאות:

 תמונה אור הליקויית כתובת

 שלט "עצור" חסר. רח' הגפן פינת הדקל

 

רח' הגפן פינת רח' 

 הרימון

 שלט "עצור" חסר.

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 33 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה אור הליקויית כתובת

שלט חסר )ככל הנראה  רח' הרימון

כיכר לפניך(. אזהרה 

 עמוד מיותם

 

רח' הזוויתן פינת 

 הפרדס

תשתית תמרור מנותקת 

 מהקרקע ונופלת

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
 יש לפעול בהקדם להתקנת תמרורי תנועה שנפלו ברחבי היישוב. .א

ולתקן תמרורי תנועה בעלי השכלה  הביקורת ממליצה, כי ככל שקיימת מגבלה תקציבית, יש לבצע תעדוף .ב

 בטיחותית מיידית  )כגון: תמרור "עצור"(.

יש להכין תוכנית תחזוקה שנתית של תשתיות היישוב ובכלל זה, הגדרת תקציב לטיפול במפגעים )תב"ר או תקציב  .ג

 שוטף בהתאם לאופי המפגע(.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 34 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ספי מדרכה שבורים ומסוכנים .8

 

להולכי רגל הינם תשתית בסיסית להתנהלות התושבים ברחבי היישוב ושמירה על מדרכה תקינה ובטיחותית  .8.1

 בטיחותם.

 

 ספי מדרכה שבורים ומפורקים. הביקורת ביצעה סיורים ברחבי היישוב ומצאה מקרים רבים, בהם  .8.2

  הנ"ל יוצר מפגע משמעותי ובורות בהם עשויים עוברי אורח להיפגע.

 

 להלן דוגמאות:

 תמונה כתובת

 הדקל )בכניסה ליישוב(רח' 

 

 רח' ההדס

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 35 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה כתובת

 85רח' מצדה 

 

 

 

 

  

 :המלצות
יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי הכולל רשימה של כל ספי המדרכה והמדרכות השבורות ברחבי היישוב וקביעת  .א

 רמת הסיכון. 

 לתיקון הליקויים, בהתאם לסדרי עדיפויות של מסוכנות המפגע.יש לפעול בהקדם  .ב

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 36 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 עמודי תאורה שבורים וחסרים .9

 

 עמודי חשמל תקינים ובטיחותיים הינם הכרח לשמירה על בריאות הציבור ומניעת היפגעות. .9.1

 

מם הונחו מוטות ברזל דמה עמודי תאורה נפלו ובמקוהביקורת ביצעה סיורים ברחבי היישוב ומצאה מקרים, בהם  .9.2

 עם קצוות חדים בגובה נמוך המסכנים את ציבור התושבים. 

 

 להלן דוגמאות:

 תמונה כתובת

 רח' הדקל

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 37 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה כתובת

 רח' המוריה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי הכולל רשימה של כל עמודי התאורה שנפלו ו/או הונחו במקום מוטות ברזל  .א

 דמה וקביעת רמת הסיכון. 

 לתיקון הליקויים, בהתאם לסדרי עדיפויות של מסוכנות המפגע.יש לפעול בהקדם  .ב

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 38 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 קולטני ניקוז מים בכבישים שבורים ונפולים .10

 

הכבישים ברחבי היישוב מותקנים רשתות קולטי מים, על מנת, לאפשר קליטת מי גשמים ומניעת לכלוך בציידי  .10.1

 להיכנס למערכת קליטת המים.

 

 תפקוד תקין של ניקוזי המים מאפשר מניעת הצפות מים בכבישי היישוב. .10.2

 

רשתות ניקוז בכבישי היישוב מפורקות הביקורת ביצעה סיורים ברחבי היישוב ומצאה מקרים רבים, בהם  .10.3

 ונפולות. 

 הנ"ל יוצר מפגע משמעותי ובור בו עשוי עובר אורח ו/או מכונית ליפול ולהיפגע.

לדעת הביקורת, רשתות הניקוז הפגועות וחסרות עשויות ליצור הצפות בחודשי החורף עקב פגיעה הניקוז 

 המערכות.

 

נמסר לביקורת על ידי מנהל תשתיות במועצה, כי בהתאם לדואר אלקטרוני שהפיץ למנהלת הרכש בנושא "תיקון 

 ברחבי היישוב שנדרש להחליף ולתקן. קולטני מים 31, יש 5.9.16ריכוז" מתאריך -ניקוזים

 

נהל תשתיות בתכתובת דואר אלקטרוני אחרת שהפיצה מנהלת הרכש לראש המועצה לשעבר, גזברית המועצה ומ

"יש כמות גדולה של ניקוזי צד קבעה מנהלת הרכש, בין היתר, כי המדובר בסכנה, כדלקמן:  18.5.16מתאריך 

 .שיצאו ממקומם ומהווים סכנה..."

 .5.9.16ריכוז הליקויים לתיקון בתחום רשתות ניקוז בהתאם לדואר אלקטרוני של מנהל תשתיות מתאריך  –ראה נספח ב' 

תכתובת דואר אלקטרוני של מנהלת הרכש במועצה המפרטת את רשימת הליקויים בתחום ניקוזים ואבני שפה מתאריך  –' גראה נספח 

18.5.16. 

 

 

 להלן דוגמאות:

 תמונה כתובת

קולטן חסר 

וסתום 

בכביש 

הגישה 

לבי"ס 

ניצנים פינת 

 רח' הדקל

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 39 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה כתובת

רח' הדקל 

59 

 

רח' הנרקיס 

פינת 

 הרקפת

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
 לתיקון הליקויים של רשתות ניקוז בכבישי ומדרכות היישוב בהקדם.יש לפעול בהקדם  .א

 הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, כי תקופת הגשמים בפתח ולנ"ל עשויה להיות השלכה על יכולת הניקוז. .ב



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 40 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 מעקות בטיחות שבורים .11

 

 בטיחות תקינים מהווים שמירה על הולכי הרגל ובטיחותם בדרך.מעקות  .11.1

 

 גדרות בטיחות בדרכים שבורות ופגומות.הביקורת ביצעה סיורים ברחבי היישוב ומצאה מקרים, בהם  .11.2

 במדרכות היישוב.בכלל זה קשישים ותלמידים בבטיחות הולכי רגל  פוגםהנ"ל 

 

 להלן דוגמאות:

 תמונה כתובת

רח' הפרסה 

 בכניסה

המזרחית 

 ליישוב

 

רח' הדקל 

פינת 

 התאנה

 

 
 

 

 

 

 

 :המלצות
 יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי הכולל רשימה של כל גדרות הבטיחות הפגועים, וקביעת רמת הסיכון.  .א

 לתיקון הליקויים, בהתאם לסדרי עדיפויות של מסוכנות המפגע.יש לפעול בהקדם  .ב



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 41 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 גופי תאורה חסרים ופגועים בעמודי תאורה .12

 

קיומם של עמודי תאורה כולל גופי תאורה תקינים ופועלים מהווים תשתית הכרחית ושירות בסיסי לרווחת  .12.1

 התושבים וניהול תקין של תשתיות המועצה.

 

של עמודי חשמל גופי תאורה נמצאו מקרים רבים, בהם  12.9.16בסיור שהביקורת ערכה ברחבי היישוב בתאריך  .12.2

בחלק מהמקרים מכסה גוף התאורה שבור, מתנדנד, מט ליפול מגובה רב, כמו גם, חיווט  חסרים ומפורקים.

 חשמל חשוף.

 

פנסים שבורים  130למעלה מ רשימה שערך הכוללת  13.9.16מנהל תשתיות העביר למבקר המועצה בתאריך 

 בהם נדרש לטפל.ושרופים ברחבי היישוב 

 .13.9.16ממנהל תשתיות בתאריך  השהתקבלברחבי היישוב רשימת הליקויים בתחום התאורה  -' דראה נספח 

 
 להלן דוגמאות:

 תמונה אור הליקויית כתובת

רחבת בניין 

המועצה הישן 

)משרדי: 

החברה 

הכלכלית, 

מועצה דתית, 

נקודת משטרה 

 ווטרינריה(

חיווט חשוף בעמוד 

תאורה ברחבת 

בניין המועצה 

הישן )משרדי: 

החברה הכלכלית, 

מועצה דתית, 

נקודת משטרה 

 ווטרינריה(

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 42 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה אור הליקויית כתובת

חנית שופרסל 

בכניסה לרח' 

 כנען

גופי תאורה 

 מומסים

 

מכסה גוף תאורה  89רח' הדקל 

שבורה ונוטה 

 ליפול מגובה רב

 

רח' האלון 

בחניה מאחורי 

 אמריקן פיצה

 חסרגוף תאורה 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 43 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה אור הליקויית כתובת

מכסה גוף תאורה  רח' החרוב

שבורה ונוטה 

 ליפול מגובה רב

 

רח' הפרדס 

בכניסה 

המזרחית 

 ליישוב

גופי תאורה 

שבורים וחסרים 

 בעמודים סמוכים

 

 

 
 :המלצה

 תאורה ציבוריים.יש לפעול באופן מיידי לטיפול במפגעים של גופי תאורה בעמודי 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 44 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 שלטי שמות רחובות שנפלו וחסרים .13

 

קיומם של שלטים הכוללים את שמות הרחובות בישוב הינו שירות בסיסי ותשתית חיונית לתושבי המועצה  .13.1

 והבאים בשעריה.

 

שלטי רחובות נפלו וחסרים. ומצאה מקרים רבים בהם  12.9.16הביקורת בצעה סיור ברחבי היישוב בתאריך  .13.2

 אלה קיים עמוד ללא שלט רחוב שניתק ממנו ולעיתים אף עמוד השלט תלוש ומפורק.במקרים 

 
 להלן דוגמאות:

 תמונה כתובת

רח' הדקל פינת 

 מצדה

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 45 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה כתובת

 רח' הסיפן

 

רח' הדקל פינת 

 דוכיפת

 

רח' העפרוני 

 פינת הפרדס

 

הסלעית  רח'

 פינת הדוכיפת

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 46 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 

  
 :המלצות

 יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי הכולל רשימה של כל שלטי הרחובות החסרים/פגועים.  .א

 יש לפעול בהקדם לתיקון שלי שמות הרחובות ברחבי היישוב. .ב



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 47 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 מדרכות שבורות ומסוכנות .14

 

 ברחבי היישוב.מדרכה תקינה ושלמה הכרחית להליכה בטוחה  .14.1

 

 מרבית מדרכות היישוב הינם מאבנים משתלבות. .14.2

 

מדרכות היישוב שבורות ומצאה מקרים רבים בהם  12.9.16הביקורת ביצעה סיור ברחבי היישוב בתאריך  .14.3

 ומסוכנות. בחלק מהמקרים נוצר בור ומפגע בטיחותי החושף את עוברי האורח לפגיעה.

 
 להלן דוגמאות:

 תמונה כתובת

הסייפן רח' 

 צמוד לגן סייפן

 

רח' הדקל 

בכניסה למרכז 

מסחרי מול 

 בית קפה לחם.

 

 48רח' התפוז 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 48 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה כתובת

 

 26רח' זוויתן 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה

יש לבצע סיור ביישוב וביצוע מיפוי הכולל רשימה של כל מדרכות היישוב שבורות ומסוכנות, וקביעת רמת  .א

 הסיכון. 

 לתיקון הליקויים, בהתאם לסדרי עדיפויות של מסוכנות המפגע.יש לפעול בהקדם  .ב



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 49 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תאורת רחוב .15

 

ואפשרות שימוש בתשתיות היישוב ברחבי היישוב פזורות תאורת רחוב לצורך הארת היישוב בשעות הלילה  .15.1

 )מדרכות, כבישים וכד'( בשעות הלילה.

 

 תאורת רחוב פעילה ותקינה הכרחית ומהווה שירות בסיסי לאזרחים. .15.2

 
במהלכו נסקרה תקינה תאורת הרחוב ברחבי היישוב וברחובות  21.9.16הביקורת ביצעה סיור לילה בתאריך  .15.3

 שנדגמו.

 
מקרים רבים בהם עמודי רחובות וצמתים מרכזיים ברחבי היישוב, נמצאו בסיור שהביקורת ביצעה במדגם של  .15.4

 וללא תאורה. פועלתהתאורה הציבורית לא 

 
 להלן דוגמאות:

 תמונה אור הליקויית כתובת

צומת דרך 

הלורד )כביש 

( ופניות 5622

לתחנות דלק 

בכניסה 

 דרומית ליישוב

תאורת הרחוב 

בצומת כה 

מסוכנת לא 

 פועלת.

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 50 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה אור הליקויית כתובת

כביש הגישה 

לתחנת דלק 

סדש בכניסה 

הדרומית 

 ליישוב

פנסי  13כל 

תאורת כביש 

השדרה לתחנת 

לא  – הדלק

 פועלים.

 

כביש גישה 

 לבי"ס ניצנים

פנסי הגישה  6כל 

 –לבי"ס ניצנים 

 לא פועלים.

 

 16מתוך  15 רח' הגפן

פנסים בצד 

המערבי של 

לא  –המדרכה 

פועלים. הנורות 

שרופות בכל 

העמודים אחד 

 לאחר השני.

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 51 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה אור הליקויית כתובת

פנסי דרכים  4 רח' הנוטע

עוקבים רציפים 

 לא פועלים.

 

חניית מרכז 

מסחרי 

 שופרסל

פנסי תאורה  8

ברחבת החניה 

לא  – 13מתוך 

 פועלים.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה

 יש לפעול לטיפול ותיקון כלל גופי התאורה ונורות השרופות ברחבי היישוב.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 52 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תשתית פילר שבורה .16

 

 פילר בלוקים שבור ומט ליפול. – 95ברח' הדקל  .16.1

 

של מבנה מסכנת עוברי אורח במדרכת היישוב. במקרה  מסיור שהביקורת ערכה נמצא מקרה בודד בו תשתית פילר .16.2

 זה, בלוקים שבורים נוטים ליפול וברזלי בניין בולטים. המפגע נותר על כנו תקופה ממושכת.

 

 להלן דוגמאות:

 תמונה אור הליקויית כתובת

בלוקים של פילר  95רח' הדקל 

על מדרכה 

ציבורית נפולים 

ומוטות ברזל 

 בולטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 תביעות מתושבים .17

 

 הביקורת בחנה קיומם של תביעות מתושבים ואזרחים בעקבות ליקויים משמעותיים בתשתיות היישוב. .17.1

 

מתקבלות תביעות בגין פציעות ופגיעות של תושבים ואזרחים עקב תשתיות מסקירת הביקורת עולה, כי במועצה  .17.2

  באחריות המועצה שאינן תקינות ומסוכנות.ציבוריות 

כתוצאה מליקויים בתשתיות ועדות לפגיעה  המועמסות על תקציב המועצהכתוצאה, עלויות משפטיות וביטוחיות 

 בבריאות אזרחים.

 

 להלן דוגמאות לתביעות שהתקבלו:

 :המלצה

 יש לפעול לסילוק המפגע. 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 53 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תאריך 

 תביעה

 סכום תביעה סטאטוס מהות התביעה שם התובע

₪ 

 25,500 בטיפול נזק לגוף עקב מדרכה שבורה ברח' השקד בוחבוטפריחה  22/10/15

 19,000 בטיפול נזק לרכב עקב בור בכביש בדרך הלורד טום חן 6/11/15

 25,500 בטיפול נזק לרכב עקב מפגע בכביש בדרך הלורד לירז נחמיאס 24/5/16

 3,500 בטיפול נזק לרכב עקב בור בכביש בדרך הלורד מיכל אוחנה 25/11/15

 34,000 בטיפול נזק לרכב עקב הצבת תמרור שלא כשורה רן פרנס 13/6/15

 תביעת גוף  בטיפול נזק לגוף עקב מפגע במדרכה שרון בוחבוט 25/12/14

 אין סכום תביעה

 תביעת גוף  בטיפול 20נזק לגוף עקב מפגע במדרכה ברח' רקפת  תמר שמור 26/9/14

 אין סכום תביעה

נזק לגוף עקב מפגע מכסה בור ביטחון מול  כלפוןשקד  18/7/13

 המתנ"ס

 תביעת גוף  בטיפול

 אין סכום תביעה

 תביעת גוף  סגור נזק לגוף עקב מפגע במדרכה ליד המתנ"ס נירה פורמנסקי 17/9/15

 אין סכום תביעה

נזק לצמיד עקב תעלת ניקוז בולטת ברח'  דבי קרבל 25/4/16

 הדוכיפת

 590 בטיפול

 370 בטיפול נזק לרכב עקב בור בכביש סמוך לתחנת הדלק אירית אברהמי 24/3/16

 79,000 בטיפול נזק לרכב עקב קריסת עץ ברח' השקד פאר טובה 11/2/15

 תביעת גוף  בטיפול נזק לגוף עקב מכסה ביוב בולט במדרכה נאוה לוי 6/3/13

 אין סכום תביעה

 1,000 סגור ברח' הדוכיפתנזק גוף עקב מפגע במדרכה  שרית כהן 22/12/15

נזק גוף עקב מפגע במדרכה ברח' השקד סמוך  מחלי ויולט 21/10/13

 למגה

 תביעת גוף  סגור

 אין סכום תביעה

  סגור .17נזק לבית עקב קריסת עץ ברח' הזוויתן  דורון גרודקה 10/2/15

 87,000 בטיפול נזק לרכב עקב קריסת עץ בדרך הלורד רובי שומרה 11/2/15

 56,000 בטיפול נזק לגינה עקב קריסת עץ ברח' החבצלת רוני סנדגרטו 7/1/15

 1,150 בטיפול נזק לרכב עקב בור בכביש ביציאה הדרומית שי נווה 8/1/13

 1,050 בטיפול נזק לרכב עקב בור בכביש בבית הלורדים משה שרון 8/1/13

 28,000 בטיפול נזק לרכב עקב קריסת עץ ברח' האיריס אלברט אוחיון 7/1/13

 

 התביעות המתקבלות מאזרחים מאוחסנות בארגזים במשרדי המועצה, כדלקמן: .17.3



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 54 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 55 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תלונות מתושבים אודות תשתיות לקויות .18

 

ניהול פניות ותלונות תושבים הינו הכרחי למעקב ובקרה אחר טיפול בפניות תושבים בפעילות המועצה בכלל  .18.1

 ובהיבטי בטיחות ותשתיות בפרט.

 

מתקבלות פניות ותלונות רבות של תושבים אודות ליקויים ומפגעי בטיחות בתשתיות מסקירת הביקורת עולה, כי  .18.2

 הציבוריות של היישוב.

העתקי פניות של תושבים שהתקבלו בתכתובות  12.9.16מנהלת פניות הציבור העבירה למבקר המועצה בתאריך 

 דואר אלקטרוני.

 
. לוקה בחסר תושבים בפעילות המועצה בכלל ובהיבטי בטיחות ותשתיות מסוכנות בפרטמערך ניהול פניות ותלונות  .18.3

 כתוצאה, פיקוח ובקרה לקויה על השירות הניתן לתושבי המועצה ואזרחים. 

 :להלן עיקרי הליקויים בניהול מערך פניות ותלונות תושבים

דעות טלפוניות כתובות, דואר )הודעות בעל פה טלפוניות, הו באופנים שוניםפניות תושבים מתקבלות  .18.3.1

 . ולא מתועדות באופן סדוראלקטרוני וכד'( 

. הפניות והתלונות בעלי תפקידים שונים ומחלקות שונות ללא ריכוז מסודרהפניות מתקבלות על ידי  .18.3.2

נמסרות בחלקן למנהלת פניות הציבור, בחלקן למזכירת ראש המועצה, בחלקן למזכירת מזכיר המועצה 

 לבעלי התפקידים במועצה על פי נושא הפניה. ובחלקן ישירות 

או טבלת נתונים כדוגמת גיליון  לא מתועדות ולא מוקלדות באופן מרוכז למערכת ניהול פניותהפניות  .18.3.3

 אלקטרוני לניהול הפניות והתלונות. 

אין ריכוז וניהול סדור של פניות ותלונות תושבים בפעילות המועצה בכלל ובהיבטי בטיחות כתוצאה: 

 2013. ]המדובר בהערה חוזרת מדוחות מבקר המועצה בנושא ניקיון וגינון ציבורי משנת שתיות בפרטות

אשר המלצותיהם של דוחות ביקורת אלה אושרו בוועדת , 2015ובטיחות ותחזוקת מתקני משחק משנת 

 ביקורת ובמליאת המועצה כדין[.

חומים וכמו כן, לא ניתן לקבל מידע ו/או בכלל הת אין מידע זמין ונגיש אודות פניות ותלונות תושבים .18.3.4

 דוח מפורט של מספר הפניות, סיווג הפניות, מהות הפניות וכד' המתקבל במועצה.

והתלונות ובכלל זה: תיאור הפניה/תלונה, סיווג חומרת הפניה,  אופן הטיפול בפניותאין תיעוד סדור של  .18.3.5

 ושב, זמני טיפול וכד'. למי הועברה הפניה לטיפול, אופן הטיפול, המענה שניתן לת

 

מתושב על מפגעי  11:00בשעה  13.9.16 בתאריך תלונה טלפוניתלשם המחשה: במקביל לעבודת הביקורת התקבלה  .18.4

 :בשטח הציבורי הישוב, כדלקמן תשתית

 ברגים. מצין שמסוכן. 2כיסוי פנס תאורה עומד ליפול מגובה רב. הכיסוי מוחזק רק על ידי  - 97ברח הדקל  .18.4.1

 :20.9.16תמונה להמחשת הסיכון כפי שצולמה בתאריך להלן 
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 231 מתוך 56 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 שכונת וולפסון בין הבניינים.  101אבנים משתלבות יצאו מהמקום במדרכה ברח' הדקל  .18.4.2

 

התושב התקשר למזכירת מזכיר המועצה לאחר שפנה למנהל תשתיות ונענה לדבריו "שאין תקציב לטיפול 

 במפגעים".

 פניה, חומרת הפניה, אופן הטיפול בפניה, המענה שניתן לתושב וזמני טיפול.במקרה זה, אין תיעוד במועצה של ה

 

 –)לאחר מכן לא בוצעו סיורים(  26.9.16, 21.9.16, 20.9.16, 17.9.16 ,13.9.16 הביקורת ביצעה סיור בתאריכים

 והליקוי לא טופל.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות

במועצה אשר יכלול בסיס נתונים אחד ואחיד יש להקים מערך פניות וקבלת תלונות מתושבים סדור וממוחשב  .א

 לניהול תלונות ופניות )ככל שקיימת מגבלה תקציבית, ניתן בשלב ביניים לנהל בגיליון אלקטרוני(.

 עדיפות כי כלל הפניות יתקבלו במוקד מאויש. .ב

 כל פניה תוזן למערכת המידע, תקוטלג ותועבר באופן סדור לבעל התפקיד במועצה להמשך טיפול. .ג

 עו לוחות זמנים מחייבים לטיפול במפגעים/תלונות תושבים ופרקי זמן למתן דיווחים.יקב .ד

מערכת המידע תרכז את כל שלבי הטיפול ולוחות הזמנים, כך שיתאפשר מעקב בדיעבד, ניהול הפניות/תלונות  .ה

 והפקת דוחות.

 צה.מדיניות ותהליך מומלץ בתחום ניהול מערך פניות הציבור במוע –' יבמצורף כנספח  .ו
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 231 מתוך 57 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [3מתוך  1]עמוד 

 

 13.6.16י של מנהל תשתיות מתאריך רשימת התמרורים הנדרשים להחלפה/תיקון בהתאם לתכתובת דואר אלקטרונ

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 58 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [3מתוך  2]עמוד 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 59 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [3מתוך  3]עמוד 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 60 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'בנספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 
 5.9.16ני של מנהל תשתיות מתאריך בהתאם לדואר אלקטרוריכוז הליקויים לתיקון בתחום רשתות ניקוז 
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 231 מתוך 61 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'גנספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 

 תכתובת דואר אלקטרוני של מנהלת הרכש במועצה המפרטת את רשימת הליקויים בתחום ניקוזים ואבני שפה 

 18.5.16מתאריך 

 

 
 

 רוני שלום,

אבן משתלבת חלקם מהווים סכנה  –סכנה, וכן תיקוני מדרכות יש כמות גדולה של ניקוזי צד שיצאו ממקומם ומהווים 

 ממשית.

 לכל השנה!!₪  8820שני הדברים יצאו באופן רגיל מסעיף "שיקום כבישים ומדרכות". בסעיף זה נותר תקציב של 

 מבינים את המצב בו אנו נמצאים..( 9360)אם לוקחים בחשבון שמשאית אחת של אספלט לתיקון בורות עולה 

 יש בקשות פתוחות כדלהלן: כרגע

 הנרקיס צומת החרצית.-הנרקיס צומת רקפת-38אבני צד קולטן ניקוז ברח הנרקיס  3. תיקון 1

 טון .צומת הרימון השקד 40קולטן כביש  1. 2

מ,א וחפירה 6טון,40-ס"מ 20. תעלת ניקוז ברחוב הירמוך בכניסה לבית משפחת ויתקון כולל אספקה והתקנת תעלת רשת 3

 צול וחיבור למערכת ניקוז מרכזית 6חיבור והנחת צינור  מ,א1

 אבני צד ניקוז שהתפרקו  3.ברחוב השחף יש לתקן 4

 . תיקון ניקוז צד צומת הסביון הדקל 5

  29. תיקון ניקוז צד הדקל 6

 . תיקון שני ניקוזי צד צומת ההדס הנרקיס7

 אבני שפה.7. בכניסה לשקד תיקון ניקוז צד והחלפת 8

 ניקוזי צד רחוב זויתן . 3תיקון . 9

 . תיקון שני ניקוזי צד צומת נרקיס הנוטע.10

 קולטני כביש וביצוע התאמות וסידור כללי. 3.ברחוב הדקל מול ניצנים יש צורך בפירוק 11

 מ"א מעקה בטיחות בצומת הדקל מצדה. 21 .ביצוע 12

 מ"ר משתלבות. 2-ערוגה+השלמת כאבן ערוגה וצימצום ה 7פרוק -הכולל 1.קיטום אדנית בנורית 13

 ובנוסף תיקוני משתלבות רבים.

 ברור שאין תקציב להכל וצריך לעשות החלטה מה מטפלים ומאיזה תקציב.

 אשמח אם נוכל לעשות ישיבה בנושא.

 בתודה מראש,

 ענבל חמישה,

 מנהלת רכש

 מועצה מקומית תל מונד.
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 231 מתוך 62 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 

 'דנספח 
 [2מתוך  1]עמוד 

 
 13.9.16התאורה שהתקבלה ממנהל תשתיות בתאריך רשימת ליקויים בתחום 

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 63 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'דנספח 
 [2מתוך  2]עמוד 

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 64 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'הנספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 

 21.3.16גניבת כבלי חשמל בדרך המובילה לתחנת דלק דס"ש מתאריך  אודותהודעת דואר אלקטרוני של מנהל תשתיות 
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 231 מתוך 65 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'ונספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 

 5.4.16תשתיות אודות מדרכה מסוכנת מתאריך  דואר אלקטרוני של מנהלהודעת 
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 231 מתוך 66 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'ונספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 

 31.7.16ישיבת מנהלי מחלקות מתאריך קטע מפרוטוקול 

 

 

 
 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 67 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'זנספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 

 14.4.16תכתובת דואר אלקטרוני של מנהל תשתיות אודות עמודי תאורה ופנסים מתאריך 

 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 68 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'חנספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 

 7.7.16מתאריך  44פרוטוקול ועדת רכש מס' 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 69 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'טנספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 

 שלא נחתמו 1.8.16הזמנות עבודה בנושא תשתית חשמל ותאורה מתאריך 
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 תחזוקת תשתיות ציבוריות 
 

 

 
 231 מתוך 70 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'ינספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 

 תכתובת דואר אלקטרוני לבחינת צורך בקיום מכרז לביצוע עבודות תאורה

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
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 'יאנספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 

 13.11.16תגובת מהנדס המועצה מתאריך 
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 נספח יב'

 [2מתוך  1]עמוד 

 

 מדיניות ותהליך מומלץ בתחום ניהול מערך פניות הציבור במועצה
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 נספח יב'

 [2מתוך  2]עמוד 
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 טיוטה לדיון

 
 
 
 

 דו"ח הביקורת

 בנושא

 קופות סוציאליות

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 סוציאליותקופות  
 

 

 
 231 מתוך 76 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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 תוכן עניינים

 77 ....................................................................................................................................... כללי .1

 79 ......................................................................................................................... הביקורת מטרת .2

 80 ............................................................................................................................... מתודולוגיה .3

 81 ........................................................................................................................ הממצאים עיקרי .4

 97 ......................................................................................... המועצה לעובדי סוציאליות זכויות רישום .5

 97 השתלמות לקרן הפרשה ללא עובדים 5.1

 98 פנסיה לקרן הפרשה ללא עובדים 5.2

 99 המועצה עובדי של השתלמות בקרנות כספים ברישום חוסרים .5.3

 102 המועצה לעובדי גמל בקופות זכויות ברישום חוסרים .5.4

 104 העבודה הסכמי להוראות תואמות ולא חריגות הפרשות שיעור 5.5

 108 הסוציאליות הקופות למול הקשר 5.6

 109 ........................................................................................ גמל לקופות כספים פיצול הוראות דיווח .6

 109 פיצול והוראות רשימות תיעוד 6.1

 110 ממוכן ולא ידני באופן פיצול הוראות משלוח 6.2

 111 .......................................................................................... חוק להוראות המועצה פעילות התאמת .7

 111 תשלומים הפקדת במועד גמל לקופת למסור מעביד שעל פרטים 7.1

 112 תשלומים הפקדת הפסקת בעת למסור מעביד שעל פרטים .7.2

 112 ראשוני חוזר היזון 7.3

 114 ......................................................................................................... גמל בקופת כספים הפקדת .8

 114 גמל לקופות כספים העברת אופן .8.1

 114 כספים הפקדת מועד 8.2

 114 גמל קופות למול חריגות כספיות רותית 8.3

 115 עובדים למול חריגות כספיות יתרות 8.4

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 כללי .1

 

ת עליונה שמדובר בחיסכון בעל חשיבו החיסכון הפנסיוני בישראל הפך לחיסכון חובה וזאת כחלק מהתפיסה .1.1

 לרווחת הפרטים ולמדינה.

 

ך. מהכספים שנצברו באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים במהלך שנות עבודתו של החוס החיסכון הפנסיוני מורכב .1.2

העובד לצבור את כספו לשנים שלאחר הפרישה: קופות גמל, קרנות  שבהם יכול חיסכון פנסיוני שלושה אפיקי ישנם

 .פנסיה וביטוחי מנהלים

 
 התפלגות התשלומים לעובדים וקופות גמל

 , המועצה הפרישה כספים בתלושי השכר של עובדי המועצה, כדלקמן:9/15ועד  1/14במהלך התקופה שמחודש  .1.3

 2014ש"ח לשנת  3,611,413בסך  -עובדים  352בגין  - קופות גמל  46 -ל. 

 .9/15ועד  1/14פירוט קופות הגמל והיקפי ההפרשות בשכר העובדים לתקופה שמחודש  -ראה נספח א' 

 

 2014לשנת ₪  1,932,949בסך  - עובדים 217בגין  - קרנות השתלמות  25 -ל. 

 .9/15ועד  1/14פירוט קרנות השתלמות והיקפי ההפרשות בשכר העובדים לתקופה שמחודש  -ראה נספח ב' 

 

 בעלי תפקידים ומערכות מידע

 מערך השכר בכלל וההפרשות הסוציאליות בפרט מבוצע באמצעות מערכת השכר של "האוטומציה". .1.4

 

 סוציאלי נמצא באחריות חשבת השכר של המועצה, המועסקת במיקור חוץ. תחום הטיפול בהפרשות ותשלום .1.5

 

תשלום סכומי הקופות מבוצע בגזברות המועצה בהתאם לדוחות חודשיים ממערכת השכר. לאחר התשלום נדרשת  .1.6

 חשבת השכר להעביר לקופות "רשימות פיצול" בגינם מבוצע פיצול ורישום זכויות ברמת כל עובד.

 
קורת בוצעה בעיקרה בגין פעילות חשבת השכר . הבי9/15דש מועצה התחלפה במהלך חוחשבת השכר של ה .1.7

 .9/15ועד לחודש  1/14הקודמת לתוקפה שמחודש 

 
 מידע כללי קופות גמל

לטווח ארוך, בעל מרכיב  גמל הינה חיסכוןבישראל. קופת  החיסכון הפנסיוני מאפיקי מהווה את אחד - קופת גמל .1.8

 .מהטבות מס פרישה וליהנות של חיסכון בלבד, באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל

 
טבות מס. עד בינוני, המזכה את החוסכים בה קרנות ההשתלמות מהוות אפיק חיסכון לטווח קצר - קרן השתלמות .1.9

חד פעמי פטור ממס לאחר שש שנים, או להמשיך לחסוך ובכך  במסגרת זו יכול החוסך למשוך את כספו בסכום

. לגבי קרן השתלמות המיועדת (שלא בוצעה על ידו משיכה כלשהי מאותו חשבון לשמור על הפטור ממס )ובלבד

ים ולעובדי חינוך, נוער, חברה וקהילה, לעובדי הרשויות המקומיות, המדורגים בדירוג עובדי המנהל והשירות

הפרשת  2.5%הפרשת מעביד ועוד  7.5%-אחוזי ההפרשה לקרן הם כ 1.6.1988הסכם העבודה קובע שהחל בתאריך 

 מעסיק. 8.4 -עובד ו 4.2%שיעורי ההפרשות למורים הינם  .העובד

http://www.pensia.mof.gov.il/inner8_2.htm#sp
http://www.pensia.mof.gov.il/inner8_2.htm#sp
http://www.pensia.mof.gov.il/inner8_2.htm
http://www.pensia.mof.gov.il/inner8_2.htm
http://www.pensia.mof.gov.il/inner8_1.htm
http://www.pensia.mof.gov.il/inner8_1.htm
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 הפרשות מעסיק וניכוי עובד

 מתחלק בינו לבין מעסיקו. לחיסכון הפנסיוני התשלום, שכיר לעובד .1.10

 

 עד לתקרת שכר מסוימת. בהטבות מס מזכים את החוסך התשלומים לחיסכון פנסיוני .1.11

 

נוספים  7.5%עד  5%מהשכר על חשבון העובד,  7%עד  5%שיעורי ההפרשות הנהוגים לקופות גמל הינם כדלקמן:  .1.12

, זאת בהתאם להסכם העבודה ומאפייני רכיב פיצוייםכ 8.33%ועד  6% ובנוסףעל חשבון המעביד כתגמולים 

 העבודה של כל עובד.

 .8.5.13תם בתאריך הסכם שכר המיטיב את שיעורי ההפקדות לסוציאלי בגין חלק מעובדי הרשויות המקומיות נח

 

 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני  2008, החל משנת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשקבעקבות פרסום  .1.13

המתבצע באמצעות הפרשות, גם של העובד וגם של המעסיק, לביטוח הפנסיוני של העובד. בנוסף, המעסיק מחויב 

 להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד. 

 
שבו הוא רוצה להיות מבוטח )קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח  לבחור את סוג הביטוח הפנסיוניהעובד זכאי  .1.14

 מנהלים(. 

 
 שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני. לבחור את הגוף הספציפיהעובד זכאי  .1.15

 
 להפרשות סוציאליות. הברוטו של העובדשכר פי -הפרשות החובה מחושבות על .1.16

 
 עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני ואינו יכול למנוע את ניכוי חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר. .1.17

 

 2014-קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"דתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )

 
-חוקקו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"ד 16.7.2014תאריך ב .1.18

 . 1.1.2016, בנושא תשלומים לקופת גמל על ידי מעסיקים שנכנסו לתוקפת בתאריך 2014

 

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל, פרטים יתר לנושאים, כדלקמן: במסגרת התקנות נקבעו הגדרות וכללים בין ה .1.19

שעל מעביד למסור לחברה מנהלת במועד הפקדת תשלומים,  היזון חוזר, מועד הפקדת תשלומים, בקשה להשבת 

 תשלום שהופקד ביתר, מבנה דיווח אחיד ועוד.

 

  

http://www.pensia.mof.gov.il/inner8_2.htm
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת

נדרשת , וקרן השתלמות פנסיה לזקנהתשלומי  יבנושאבהתאם לחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות:  .1.20

חל על הצדדים הסכם מעבר  1.11.2001על פי חוק הגמלאות של עובדי המדינה. החל מיום הרשות המקומית לנהוג 

" וחלק אחר של העובדים )עובדים בכך חלק מהעובדים )עובדים ותיקים( זכאים ל"פנסיה תקציבית .לפנסיה צוברת

 חדשים( זכאים ל"פנסיה צוברת", כדלקמן:

 

 

 

 :רלוונטית רגולציה

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .1.21

 

 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה .1.22

 

 1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג .1.23

 

 2014-)תשלומים לקופת גמל(, תשע"דתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  .1.24

 

 .צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק .1.25

 

  1970-חוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[, תש"ל .1.26

 

 
 

 מטרת הביקורת .2

 
מטרת הביקורת הינה בחינת נאותות הפרשת כספים לעובדי המועצה, רישומם בקופות גמל והתאמת פעילות המועצה 

 להוראות החוק.

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A6%D7%95_%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A6%D7%95_%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7
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 סוציאליותקופות  
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 מתודולוגיה .3

 
 והביקורת התמקדה בעיקר בעובדים הזכאים לפנסיה צוברת. 12/15-2/16במהלך החודשים איסוף הממצאים בוצע 

 

 הביקורת ביצעה, בין היתר, את הפעולות, כדלקמן:

 סקירת הוראות הרגולציה. .3.1

 שיחות ופגישות עם בעלי תפקידים. .3.2

 ניתוח קבצי שכר של עובדי המועצה. .3.3

-"מקפת -זכויות לעובדי המועצה בגין קופות הגמל "מבטחים החדשה", "פסגות קופות גמל" וקבלת נתוני רישום  .3.4

 מגדל".

 ביצוע ניתוחי נתונים והשוואת הפרשות וניכויים בשכר העובדים בגין סוציאלי לרישום הזכויות בפועל. .3.5

 בחינת כרטסות הנהלת החשבונות של המועצה לבחינת חובות עובדים. .3.6

 
 

 :תגובות

 

 18.2.16ימות ממצאים וקבלת תגובות בהשתתפות חשבת השכר, התקיימה בתאריך ישיבת א. 

 דוח הביקורת.טיוטת שולבו כלשונן בגוף שהתקבלו במהלך הפגישה, מועצה ב חשבת השכרתגובות 

 

  29.3.16, 24.2.16ישיבות אימות ממצאים וקבלת תגובות בהשתתפות גזברית המועצה, התקיימו בתאריכים 

 .11.4.16חשבת השכר( ובתאריך )בנוכחות 

 דוח הביקורת. טיוטת, שולבו כלשונן בגוף ותתגובות גזברית המועצה שהתקבלו במהלך הפגיש

 
  10.5.16ישיבות אימות ממצאים וקבלת תגובות בהשתתפות מזכיר המועצה, התקיימה בתאריך. 

 דוח הביקורת. טיוטת, שולבו כלשונן בגוף ההמועצה שהתקבלו במהלך הפגיש מזכירתגובות 

 

  שהתקבלו ממזכיר המועצה, גזברית המועצה בגוף דוח הביקורת כפי התגובות שילוב הביקורת כולל טיוטת דוח

ראש המועצה, מזכיר המועצה,  , כדלקמן:התפקידים לבעלי 17.5.16נשלחה בתאריך , וחשבת השכר כמפורט להלן

 ובות שנמסרו ובאם יש תוספות /תיקונים לתגובות.לבחינת התג –יועצת משפטית וחשבת השכר  גזברית המועצה,

תזכורת לאי מתן תגובות נוספות לתגובות שהתקבלו והודעה על סיום דוח הביקורת נשלחה פעם נוספת בתאריך 

2.6.16. 

 

  תגובתה שולבה בדוח כלשונה.29.11.16התייחסות היועצת המשפטית התקבלה בתאריך . 
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_________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה לפרסם מסמך חל איסור ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 עיקרי הממצאים .4
  

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

1.  

בגינם כלל לא מבוצעות  -הזכאים לקרן השתלמות  עובדי מועצה 28

)לא הפרשות לקרן השתלמות ולא משולם בגינם לקרן השתלמות 

 חלק עובד ולא חלק מעביד(. 

 

מהוראות הסכמי השכר עם העובדים ומהווה הלנת הנ"ל חורג 

 שכר.

5.1 

יש להפקיד באופן מידי לכל העובדים 

הזכאים לקרן השתלמות, בהתאם 

להוראות הסכמי העסקה וחוקת השכר 

 לעובדי הרשויות המקומיות.

 :10.5.16תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "הממצאים מהווים תקלה חמורה.  .1

ות העובדים שא תשלום זכוייש להסדיר נו .2

ידי. כמו כן, אפנה לקבלת חוות דעת באופן מ

משפטית לתשלום רטרואקטיבי של זכויות 

 העובדים בהתאמה לחוק התקציב.

במקביל, נוציא נוהל מסודר לקליטת עובד  .3

שימנע הישנותם של תקלות מעין אלו. הנוהל 

 יגדיר גם הליכי בקרה בזמן אמת."
 

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 

"לאור הערת הביקורת, התחלתי לסרוק את  .1

כל תלושי השכר לבדיקת קיומם של עובדים 

 ללא הפרשות לסוציאלי כנדרש.

כל המקרים שנמצאים, בכלל אלה  .2

 שהביקורת הציגה, מטופלים".
 

 :29.3.16תגובת גזברית המועצה מתאריך 

המורים המובאים בדוגמאות הביקורת,  4" .1

 – המועסקים על ידי הרשות המקומית

מחויבים על פי הנחיות להעביר למדור שכר 

אישור קרן השתלמות על פתיחתם כעמיתים 

בקרן. אישור כאמור לא התקבל ועל כן לא 

 ניתן היה לבצע הפרשות לקרן השתלמות.

 המשך בעמוד הבא...

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 82 עמוד

_________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה לפרסם מסמך חל איסור ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

 

 המשך:

  

 

תינתן הנחיה למנהלנית בי"ס רבין להוציא  .2

שלא מופרש בגינם  התראות והודעות למורים

 קרן השתלמות בניגוד להוראות.

ניתנה הוראה  –העובדים  24לגבי יתר  .3

לחשבת השכר לשלם לאותם עובדים זכאים 

 .1/16לקרן השתלמות החל מחודש 

בעקבות דוח הביקורת, החל מהמשכורת  .4

הקרובה יופק דוח בקרה לאיתור עובדים 

 ללא קרן השתלמות".

 

אריך התייחסות היועצת המשפטית מת

29.11.16: 

עובדים הזכאים להפרשות סוציאליות מכח "

הסכמים קיבוציים, חייבים להפריש להם 

 "רטרו" בהתאם להוראות אותם הסכמים.

כנ"ל עובדים הזכאים להפרשות סוציאליות מכח 

הסכם אישי שיש להפריש "רטרו" בהתאם 

להוראות ההסכם )ובלבד ששיעור ההפרשות לא 

ההרחבה לביטוח פנסיוני יפחת מהקבוע בצו 

 "במשק(.
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_________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה לפרסם מסמך חל איסור ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

2.  

בגינם  - הזכאים להפרשות סוציאליות לקופה פנסיוניותעובדים  6

כלל לא מבוצעות הפרשות לסוציאלי ולא משולם בגינם לקרן 

 )לא חלק עובד ולא חלק מעביד(. פנסיה ו/או ביטוח מנהלים 

 

הנ"ל חורג מהוראות הסכמי השכר עם העובדים ומהווה הלנת 

 שכר.

5.2 

יש להפקיד באופן מידי לכל העובדים 

הזכאים להפרשות סוציאליות, 

 בהתאם להוראות החוק.

 :10.5.16תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "הממצאים מהווים תקלה חמורה.  .1

יש להסדיר נושא תשלום זכויות העובדים באופן  .2

מידי. כמו כן, אפנה לקבלת חוות דעת משפטית 

זכויות העובדים לתשלום רטרואקטיבי של 

 בהתאמה לחוק התקציב.

במקביל, נוציא נוהל מסודר לקליטת עובד שימנע  .3

הישנותם של תקלות מעין אלו. הנוהל יגדיר גם 

 הליכי בקרה בזמן אמת."
 

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 

"לאור הערת הביקורת, התחלתי לסרוק את כל  .1

תלושי השכר לבדיקת קיומם של עובדים ללא 

 ות לסוציאלי כנדרש.הפרש

כל ליקוי שנמצא, בכלל אלה שהביקורת הציגה,  .2

 מטופלים.

 הנושא בטיפול אך דורש זמן ומשאבים." .3
 

 :29.3.16תגובת גזברית המועצה מתאריך 

רק לאחר קבלת אישור מהקופה  –"לגבי המורים  .1

שהתקבל מהעובד, הופרש סוציאלי לקרן הפנסיה 

 רטרואקטיבי מתחילת עבודתם.

הליקוי תוקן בעקבות הביקורת  –יתר העובדים  .2

 והופרש רטרואקטיבי מתחילת העסקתם.

בעקבות דוח הביקורת, החל מהמשכורת  .3

הקרובה יופק דוח בקרה לאיתור עובדים ללא 

 קרן פנסיה".
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה לפרסם מסמך חל איסור ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

    

 המשך:

 

התייחסות היועצת המשפטית מתאריך 

29.11.16: 

עובדים הזכאים להפרשות סוציאליות מכח "

הסכמים קיבוציים, חייבים להפריש להם 

 "רטרו" בהתאם להוראות אותם הסכמים.

כנ"ל עובדים הזכאים להפרשות סוציאליות מכח 

הסכם אישי שיש להפריש "רטרו" בהתאם 

להוראות ההסכם )ובלבד ששיעור ההפרשות לא 

 יפחת מהקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני

 "במשק(.
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה לפרסם מסמך חל איסור ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

3.  

חוסר התאמות בין הניכויים וההפרשות לקרנות השתלמות בשכר 

 העובדים לרישום בפועל בקרנות ההשתלמות. 

בעלי התפקידים במועצה כלל לא היו מודעים הביקורת נוכחה, כי 

 לפערים ולא טיפלו למועד הביקורת בחוסרים.

 

, כי לאור הערת הביקורת בתום הביקורת דווח על ידי חשבת השכר

חלק , כי והבירורים למול קופות הגמל לטיפול בחוסרים התברר

 !והוחזרו למועצה הועברו לחשבון בנק שגוימהתשלומים 

 

קופות הגמל, חשבת השכר נציגי משיחות שהביקורת קיימה עם 

במועצה ועיון בתכתובות דואר אלקטרוני שוטפות שהגיעו לידי 

בתקופה  מ"רשימות הפיצול" לא התקבלו חלקהביקורת עולה, כי 

היו בקופות הגמל מהמועצה ועל כן, קופות הגמל לא הנבדקת 

 מסוגלות לבצע רישום זכויות כנדרש.

 

 .של העובדים המדובר בפגיעה משמעותית בזכויות הסוציאליות

 מפורטות בגוף דוח הביקורת.כספיים בקרנות השתלמות דוגמאות לפערים 

5.3 

את מערך  יש חובה למחשב .1

לקרנות  םהדיווחים הסוציאליי

הגמל, בהתאם להוראות החוק 

 .1.1.16שחלות מתאריך 

יש לטפל באופן מידי ולהקצות  .2

משאבים לטיפול בכל החוסרים 

ואי השיוכים של כספי גמל 

 לעובדים הרלוונטיים. 

הביקורת מטילה ספק ביכולת  .3

חשבת השכר במשאבים הקיימים 

בחוסרים לטפל באופן יעיל ומהיר 

ויש לבחון  –הקיימים בקופות גמל 

זאת ביחס למשימות ושעות 

במיקור  העבודה של חשבת השכר

 .חוץ

 :14.4.16תגובת חשבת השכר מתאריך 
שהוצגו  "במהלך ניסיון לתקן את החריגים

הכספים הועברו חלק מש בביקורת נמצא,
 ".בנושאלחשבון בנק שגוי. המועצה מטפלת 

 :18.2.16מתאריך תגובת חשבת השכר 

"הערת הביקורת נכונה באופן מלא ומוחלט.  .1
 המדובר בתקופה שקדמה לכניסתי לתפקידי.

מיד עם כניסתי לתפקיד זיהיתי את הבעיה  .2
ברישום זכויות סוציאליות. הוצפתי במיילים 
מקרנות פנסיה והשתלמות עם בקשות 

 להשלמת "רשימות פיצול" חסרות.

שיוך החוסרים ב"רשימות פיצול" ואי  .3
כספים לעובדי המועצה, הגיעו עד לעומק של 

 שנים אחורה(. 6) 2010שנת 

מהזמן שאני נמצאת ברשות  90%לצערי,  .4
מופנים לאיתור מסמכי "רשימות פיצול" 
היסטוריות והעברתם לקופות הגמל לתיקון 
ליקויים מהעבר. הנ"ל פוגם ביתר המשימות 

 שלי שלא נותר זמן לטפל בהם.

הטיפול שלי הינו  – לאור היקף הבעיות .5
 תוצאתי לאחר תלונה ולא באופן מערכתי.

קיימת בעיה לגבי עובדים שעזבו ומלאו  .6
)טופס פיצויים( ללא  161בגינם טפסי 

 התייחסות לסכומים לא מפוצלים.

גודל המשבר משמעותי ולא ניתן לפתרון  .7
במסגרת העסקתי השוטפת. נדרש בדחיפות 
סיוע כ"א לטיפול בבעיות עבר בתחום 

 הפרשות סוציאליות."
 המשך בעמוד הבא
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

 

 המשך:

  

 :29.3.16תגובת גזברית המועצה מתאריך 

אכן היתה בעיה במדור שכר ולא נשלחו בגין " .1

 "רשימות פיצול" לקופות חלק מהחודשים

 . הגמל

יודגש, התשלומים שולמו במועד על פי חוק,  .2

אך קופות הגמל לא יכלו לפצל לעובדים 

לאור אי העברת ולרשום זכויות, הספציפיים 

 ."רשימות הפיצול"

לאחר כניסת חשבת השכר הנוכחית, הליקוי  .3

טופל באופן מידי. כיום, מדי חודש נשלחות 

 "הרשימות ומתועדות בקלסר ייעודי.

 

 :10.5.16ה מתאריך תגובת מזכיר המועצ

"יש להסדיר את החוסרים בקופות הגמל באופן 

 מיידי.

תבוצע פניה לנציגי הקופות בה יובהר להם 

שאנחנו דורשים הודעה בזמן אמת למזכיר 

 ."המועצה וגזברית המועצה, בכל בעיה אקוטית
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מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

4.  

פערים בין ההפרשות הסוציאליות בשכר החודשי של העובדים 

  בקופות הגמל.בפועל הזכויות לרישום 

 
בעלי התפקידים במועצה כלל לא היו מודעים הביקורת נוכחה, כי 

 לפערים ולא טיפלו למועד הביקורת בחוסרים.

 

 המדובר בפגיעה משמעותית בזכויות הסוציאליות.

 מפורטות בגוף דוח הביקורת.כספיים בקופ"ג דוגמאות לפערים 

5.4 

יש חובה למחשב את מערך  .1

לקרנות  םהדיווחים הסוציאליי

הגמל, בהתאם להוראות החוק 

 .1.1.16שחלות מתאריך 

יש לטפל באופן מידי ולהקצות  .2

משאבים לטיפול בכל החוסרים 

ואי השיוכים של כספי גמל 

 לעובדים הרלוונטיים.

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 

"הערת הביקורת נכונה באופן מלא ומוחלט.  .1
 לתפקידי.המדובר בתקופה שקדמה לכניסתי 

מיד עם כניסתי לתפקיד זהיתי את הבעיה  .2
ברישום זכויות סוציאליות. הוצפתי במיילים 
מקרנות פנסיה והשתלמות עם בקשות 

 להשלמת "רשימות פיצול" חסרות.

החוסרים ב"רשימות פיצול" ואי שיוך  .3
כספים לעובדי המועצה, הגיעו עד לעומק של 

 שנים אחורה(. 6) 2010שנת 

מן שאני נמצאת ברשות מהז 90%לצערי,  .4
מופנים לאיתור מסמכי "רשימות פיצול" 
היסטוריות והעברתם לקופות הגמל לתיקון 
ליקויים מהעבר. הנ"ל פוגם ביתר המשימות 

 שלי שלא נותר זמן לטפל בהם.

הטיפול שלי  –לאור ההיקפים של הבעיות  .5
הינו תוצאתי לאחר תלונה ולא באופן 

 מערכתי.

שעזבו ומלאו  קיימת בעיה לגבי עובדים .6
)טופס פיצויים( ללא  161בגינם טפסי 

 התייחסות לסכומים לא מפוצלים.

גודל המשבר משמעותי ולא ניתן לפתרון  .7
במסגרת העסקתי השוטפת. נדרש בדחיפות 
סיוע כ"א לטיפול בבעיות עבר בתחום 

 הפרשות סוציאליות."
 

 המשך בעמוד הבא:
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

 

 :המשך

  

 :29.3.16המועצה מתאריך  תגובת גזברית

אכן היתה בעיה במדור שכר ולא נשלחו בגין " .1

 "רשימות פיצול" לקופות חלק מהחודשים

 . הגמל

יודגש, התשלומים שולמו במועד על פי חוק,  .2

אך קופות הגמל לא יכלו לפצל לעובדים 

לאור אי העברת ולרשום זכויות, הספציפיים 

 ."רשימות הפיצול"

הנוכחית, הליקוי  לאחר כניסת חשבת השכר .3

טופל באופן מידי. כיום, מדי חודש נשלחות 

 הרשימות ומתועדות בקלסר ייעודי.

הגם שקיימת בעיה בתהליך, הדוגמאות  .4

המובאות בדוח הביקורת לאו דווקא בעיית 

המועצה, אלא אי רישום זכויות באחריות 

 הקופות".

 

 :10.5.16תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

רים בקופות הגמל את החוס"יש להסדיר  .1

 די.באופן מי

תבוצע פניה לנציגי הקופות בה יובהר להם  .2

שאנחנו דורשים הודעה בזמן אמת למזכיר 

המועצה וגזברית המועצה, בכל בעיה 

 ."אקוטית
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 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

5.  

 הוראות ההסכם הקיבוצי אתבאופן גורף, המועצה לא יישמה, 

ובכלל זה מרכז השלטון המקומי בין המדינה  8.5.13שנחתם ביום 

הקובע שנדרש להגדיל את שיעורי ההפרשות לעובדי  - בישראל

  7.5% -ל 7% -מ הזכאים )תגמולי מעביד( הרשויות המקומיות

 .1.7.15החל מתאריך 

 

תיקון ההפרשות שהחלו להתבצע, כפי שדווח לביקורת במהלך 

ולא רטרואקטיבי  1.1.16בוצע מתאריך  -( 4/16הבדיקה )חודש 

 .1.7.15אריך כלשון ההסכם הקיבוצי מת

, חריגה הזכאים מדי חודש כתוצאה: פגיעה בזכויות העובדים

 והלנת שכר. הסכם השכר הקיבוצימהוראות 

 הקיבוצי וחוזר משרד האוצר. ראות ההסכםראה בגוף הדוח צילומי קטעים מהו

5.5 

ידי את לעדכן ולתקן באופן מיש 

 שיעורי ההפרשות לעובדים המועצה

, 1.7.15רטרואקטיבי מתאריך  הזכאים

זאת בהתאם להוראות ההסכם 

 .8.5.13הקיבוצי מיום 

 :5.4.16תגובת חשבת השכר מתאריך 
 "אכן הערת הביקורת נכונה.

 – 10.5.16שישולם עד לתאריך  4/16בחודש שכר 

כל שיעורי ההפרשות לעובדים הזכאים יוגדלו 

ויעודכנו במערכת השכר, בהתאם להוראות 

 וצי."ההסכם הקיב

 
 :10.5.16תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

"יש לטפל ולהסדיר נושא זה בהתאם להמלצת 

 מבקר המועצה. 

תיבחן האפשרות מול היועצים המשפטיים לשלם 

את זכויות העובדים, רטרואקטיבי, מיום תחולת 

 החוק והזכאות של העובדים".

 
התייחסות היועצת המשפטית מתאריך 

29.11.16: 

עובדים הזכאים להפרשות סוציאליות מכח "

הסכמים קיבוציים, חייבים להפריש להם 

 "רטרו" בהתאם להוראות אותם הסכמים.

כנ"ל עובדים הזכאים להפרשות סוציאליות מכח 

הסכם אישי שיש להפריש "רטרו" בהתאם 

להוראות ההסכם )ובלבד ששיעור ההפרשות לא 

 יפחת מהקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני

 "במשק(.
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מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

6.  

 . שיעורי ההפרשות חריגיםמקרים אחרים בהם 

הוצג לביקורת על ידי חשבת השכר, כי במקרים שנדגמו מדובר 

: בחלק מהמקרים כתוצאה מחישוב בתיקוני שכר רטרואקטיביים

שכר שגוי בחודשים קודמים ובחלק אחר כתוצאה מעדכון פרטי 

 העובד באיחור.

 מפורטות בגוף דוח הביקורת.שיעורי הפרשות חריגים דוגמאות ל

 

יש לקלוט פרטי עובדים באופן מידי עם 

קליטתם לעבודה, כך שישולם שכר 

ויופרשו כספים לקופות סוציאליות  

 לעובדים שמועסקים במועצה.

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 

במקרים שנדגמו מדובר בתיקוני שכר "

קרים כתוצאה רטרואקטיביים: בחלק מהמ

מחישוב שכר שגוי בחודשים קודמים ובחלק אחר 

 "כתוצאה מעדכון פרטי העובד באיחור.

 

 :11.4.16התייחסות גזברית המועצה מתאריך 

"יש חשיבות גבוהה להוציא נוהל "קליטת עובד 

חדש" בו יפורטו כל הוראות החוק ובכלל זה 

 "היבטים סוציאליים.
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 יות

7.  

במועצה רשימה של הסוכנים הפנסיונים ונציגי קופות הגמל אין 

)כגון: שם איש הקשר, דואר אלקטרוני, טלפונים, פקס  ופרטיהם

וכד'(, כך שניתן ליצור קשר בכל עת עם נציגי קופות הגמל וקרנות 

 ההשתלמות.

 .הנ"ל מעיד על קשר רופף ולא מיטבי עם קופות הגמל

5.6 

פרטי יש ליצור רשימה מפורטת של 

הסוכנים הפנסיונים ונציגי הקופות 

 .עם כל הפרטים המזהים גמל

)תגובה  10.5.16מתאריך  תגובת מזכיר המועצה

 :כללית לכל נושא הדוח(

"לאור ממצאי הביקורת בכלל הסוגיות שנבדקו, 

אדאג לקיים דיון דחוף בנוכחות כל בעלי 

התפקידים הרלוונטיים ובכלל זה: ראש המועצה, 

צה, החשב המלווה, יועצ"מ, חשבת גזברית המוע

על מנת לדון בהמשך  –שכר ומזכיר המועצה 

שיטת העבודה ומתן מענה מיטבי בתחום משאבי 

 אנוש ושכר במועצה".

 

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 

 נציגי קופות הגמל אין רשימה של"אכן  .1

 . ופרטיהם

המשימה  –אך עקב חוסר זמן  ,הנ"ל נדרש .2

 טרם הושלמה."
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 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

8.  

ואופן העברתם לקופות  " החודשיותרשימות הפיצול"אין תיעוד ל

)משלוח בדואר, פקסמליה, קובץ ממוכן וכד'( בגין כל הגמל השונות 

וכי אין בעל תפקיד במועצה המבצע פיקוח ובקרה אחר חודש שכר 

 .עבודה חשבת השכר למול קופות הגמל השונות

אין נתיב ביקורת במטרה לוודא, שאכן "רשימות  :כתוצאה

 הפיצול" הועברו כנדרש לקופות הגמל.

 

ברשות הביקורת מכתבים מקופות גמל בהם נטען, כי המועצה לא 

העבירה רשימות פיצול ועל כן לא נרשמו זכויות לעובדי המועצה 

 )ראה נספח ג'(

 

 – הופקסימיליהביקורת נוכחה, כי אין ברשות חשבת השכר סורק 

להעברת "רשימות פיצול" לקופות  שמשאבים בסיסיים חסריםכך 

 הגמל.

6.1 

יש לתעד את רשימות הפיצול  .1

החודשיות, כך שיהיה תיעוד 

 ברשות המועצה.

יש לצייד את חשבת השכר בסורק  .2

כך שיתאפר ניהול  –ופסקמליה 

הקשר עם קרנות הגמל במיילים 

 ולא בדואר ישראל.

לטיפול בכל  יש להגדיר אחריות .3

היבטי כ"א ובכלל זה החתמה על 

טפסי קופות גמל בעת קליטת עובד 

 חדש.

 

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 

 "הערת הביקורת נכונה.  .1

חסר במועצה רכז כ"א ועל כן, כל היבטי  .2

משאבי אנוש לוקים בחסר )לא קיימת 

 פונקציה כזאת במועצה(.

בהסדרי פנסיה, ניהול נדרש לטפל  כ"ארכז  .3

תיקי עובדים, ריכוז דיווחי נוכחות, קליטת 

החתמה על הטפסים  ,עובד למועצה

 "רשימות פיצול, טיפול ותיוק "הנדרשים

 ועוד.

ללא רכז כ"א וכל עוד עובדים באופן ידני  .4

קיים חשש  –ומיושן )בניגוד להוראות החוק( 

 לאי סדרים."

 

 :11.4.16תגובת גזברית המועצה מתאריך 

נרכש מדפסת, סורק  – 2"בהתאם להמלצה מס' 

 ופקס לחשבת השכר".
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

9.  

הפיקוח על שירותים פיננסיים ל"תקנות  14 -ו 13בהתאם לסעיפים 

", שנכנסו 2014-)קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"ד

מחויבת המועצה לשלוח "רשימות פיצול"  1.1.16לתוקפת בתאריך 

 קובץ נתונים ממוכן.באמצעות 

 

משלוח "רשימות  – 3/16למועד כתיבת דוח הביקורת בחודש 

מבוצע באופן ידני, באמצעות דואר  הפיצול" לקופות הגמל השונות

 כנדרש בתקנות המחייבות. ,ישראל ולא באמצעות קובץ ממוחשב

6.2 

יש להעביר לקופות הגמל השונות 

רשימות והוראות פיצול באמצעות 

כנדרש בתקנות  קובץ ממוכן,

 המחייבות את המועצה.

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 

נדרש להעביר "רשימות  1.1.16"אכן מיום  .1

פיצול" לקופות הגמל באופן ממוכן בגין כלל 

 העובדים.

 4/16המועצה מתכננת להתחיל בחודש השכר  .2

בטיפול למול חברת האוטומציה על מנת 

שיטת ליישם את הוראות החוק ולמחשב את 

 העבודה, כמתחייב בחוק.

מינוי רכז כ"א יסייע בטיפול נכון בכל היבטי  .3

 הסדרי הפנסיה של עובדי המועצה".

 

10.  

את הנתונים הנדרשים השונות המועצה לא מדווחת לקופות הגמל 

 בדיווח החודשימשמעותיים פרטים המחייבות וחסרים בתקנות 

 בגוף הדוח(. 7.1.2בסעיף )ראה פירוט הנתונים החסרים 
7.1 

יש להעביר דיווחים לקופות הגמל 

השונות בהתאם להוראות התקנות 

 המחייבות את המועצה.

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 

 4/16"המועצה מתכננת להתחיל בחודש  .1

בטיפול למול חברת האוטומציה, על מנת, 

ליישם את הוראות החוק ולמחשב את שיטת 

 יב בחוק.העבודה, כמתחי

בעת יישום הדיווחים באופן ממוחשב  .2

באמצעות האוטומציה, מכלול הנתונים 

 ידווחו כנדרש."

 

11.  

)לא בהודעה מוקדמת ולא המועצה לא מדווחת כלל לקופות הגמל 

אודות הפסקת תשלומים לעובדים, בניגוד להוראות בדיעבד( 

 .התקנות
7.2 

הגמל יש להעביר דיווחים לקופות 

השונות בהתאם להוראות התקנות 

 המחייבות את המועצה.

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 
"הערת הביקורת נכונה ומקובלת. תבוצע הקפדה 

 בנושא."
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 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

12.  

, כי התשלומים המועצה לא ביצעה היזון חוזר תקופתי ובקרה

הגמל  ורישום הזכויות לעובדי המועצה, נרשמו כנדרש בקופות

 השונות.

 

העובדה כי קיימים פערים בין ההפרשות בשכר לרישום הזכויות 

 לראשונה על ידי הביקורת.  והוצג -בקופות הגמל 

לאור הקרבה לתום שנת המס, מבקר המועצה שלח הודעת דואר 

בצירוף הפערים והליקויים לבעלי  17.12.15אלקטרוני בתאריך 

 .ם באופן מידיבבקשה לטפל בחריגיהתפקידים במועצה, 

7.3 

הליך של בקרה והיזון  יש ליישם ולשלב

הגמל, זאת במטרה קופות חוזר למול 

בקופות  להבטיח שהכספים נקלטו

 ונרשמו לעובדי המועצה כנדרש.הגמל 

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת.  .1

לאור הערת הביקורת ופניות של קופות גמל,  .2

טופלו באופן מידי ונשלחו חריגים רבים 

"הוראות פיצול" לקרנות הגמל כך שיוכלו 

 לשייך כספים באופן נכון ומלא.

לאחר מחשוב שיטת העבודה בסיוע  .3

האוטומציה, היזון חוזר יבוצע מדי חודש, 

 כנדרש בהנחיות".

 

13.  
קופות בגינם המועצה מעבירה תשלום לקרן השתלמות רום  2

 8.1 באמצעות טפסים להעברה בנקאית ולא באמצעות מס"ב. ומינהל
יש לשלם לכלל קופות הגמל במס"ב 

 )מערכת סליקה בנקאית(.

 :11.4.16תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 –"בעקבות המעבר להוראות החוק החדש 

התשלומים גם לקופות אלה יבוצעו באופן 

  ממוכן".

14.  
כי  –נמצא  2015מסקירת הביקורת את מועדי התשלום בשנת 

 תקין   8.2 התשלומים בוצעו במועד.
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 בדוח

מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

15.  

 קופות גמל ביתרותכרטיסי הנהלת חשבונות של  5הביקורת דגמה 

 כדלקמן: ,, בגינם התקבלו ההסבריםחריגות

תשלום וכנגזרת בוצע  שכר שגוי ביתר: שולם לעובד 1מקרה  .א 

  .הפנסיה כלללקופת ₪  12,824ביתר בסך 

  .יתרת הכספים נותרה, גם כיום, ללא טיפול )הפסד כספי(

 לא נמצא תיעוד של המועצה שדרשה את הכספים בחזרה.

 

₪.  3,340בוצעו תשלומים לקופת גמל פסגות בסך  :2מקרה  .ב 

לא ידעה  שלא הועברו רשימות פיצול הקופ"ג ,לאור העובדה

 כיצד לפצל והחזירה את הכספים לחשבון הבנק של המועצה.

 .יתרת הכספים נותרה, גם כיום, ללא טיפול

 

ולא הועברו ₪  502: הפרשות שבוצעו לעובדים בסך 3מקרה  .ג 

  שכן לא יודעים לאיזה עובד לשייך. –לקופות גמל 

 .יתרת הכספים נותרה, גם כיום, ללא טיפול

 

 9/15בגין חודש  שכר שגוי ביתר: שולם לעובד 4מקרה  .ד 

  .לקופת הפנסיה כלל₪  356תשלום ביתר בסך וכנגזרת בוצע 

 .יתרת הכספים נותרה, גם כיום, ללא טיפול

 לא נמצא תיעוד של המועצה שדרשה את הכספים בחזרה.

 
המקרים הנ"ל מעידים על התנהלות לא תקינה בתחום הפרשות 

להפסדים כספיים  ובחלקן, גורמות לקופות גמלסוציאליות 

 .למועצה

8.3 

יש לטפל באופן מידי להשבת כספים 

ששולמו בעודף ובאופן שגוי לקופות 

גמל ולעובדים. ככל הנדרש, יש לשתף 

 את היועץ המשפטי של המועצה.

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 
  להלן התייחסותי למקרים:"

: הנתונים נכונים וקיים חוב של הקופה 1מקרה 

 .עקב תשלום שכר ביתר באופן שגוי למועצה

 ידרש,. באם המקרה: מעולם לא הוצג לי 2מקרה 

 ניתן לבחון למי שייך סכום הכסף.

 ידרש,. באם המקרה: מעולם לא הוצג לי 3מקרה 

 ניתן לבחון למי שייך סכום הכסף.

: אכן שולם למורה שכר ביתר לאחר 4מקרה 

שהפסיק את עבודתו. העובד החזיר צ'ק לפקודת 

המועצה בגין השכר ששולם לו בעודף. שלחתי 

מכתב לקופת הגמל כלל שבוצע תשלום עודף שגוי 

ודרישה להחזיר את הכסף לחשבון הבנק של 

 המועצה. טרם התקבל הסכום."

 

 :10.5.16תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

: יש לדרוש באופן מידי החזרת 1"מקרה 

 הכספים למועצה.

אלה באופן  : יש להסדיר נושאים2-5מקרה 

 מידי."
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מהות תגובות שהתקבלו המלצות
 יות

16.  

ביתרות  חשבונות של עובדיםכרטיסי הנהלת  8הביקורת דגמה 

 כדלקמן: ,, בגינם התקבלו ההסבריםחריגות

ים המדובר במפרעה למורשנדגמו,  8-מקרים מתוך ה 7 -ב .ה 

 המועצה. יעובד חדשים
 

לא הועברו נתוני העבודה של העובדים במקרים אלה 

או לא נקלטו הנתונים  לחשבת השכר במועצההחדשים 

לא חושב לעובדים  ,ועל כן בחשבות השכר )עקב טעות אנוש(,

  בפועל.עבדו שכר חודשי ולא הופק תלוש שכר, זאת למרות ש

 והועבר םללא שכר למחיית יםעל מנת, לא להשאיר את העובד

 . המפרעות נוכו17.12.15תאריך ב לעובדים תוכספי ותמקדמ

 כסףבחודשים אלה לא הועבר שכר העוקבים. בחודשי ה

שכן לא הופקו לעובדים תלושי שכר. ההפרשות  ,לקופות גמל

  לקופ"ג הושלמו בחודשים העוקבים.

 

שנדגמו יתרת החוב של עובדת הינה  8 -במקרה אחד מתוך ה .ו 

. כיום מדי חודש מקוזז מתשלום יתר שבוצע לעובדכתוצאה 

מנת, לכסות את התשלום משכרה, על ₪  1,000לעובדת סך של 

 שכר השגוי והעודף ששולם לה.

 

נתוניהם ועצם עבודתם העובדה שבמועצה מועסקים עובדים ש

לחשבת השכר ולא מופק בגינם תלוש שכר  הלא ידועכלל 

מהותי מהווה ליקוי  –והפרשות לסוציאלי, למרות שעבדו בפועל 

 בהתנהלות המועצה.

8.4 

עם  יש לקלוט פרטי עובדים באופן מידי

קליטתם לעבודה, כך שישולם שכר 

ויופרשו כספים לקופות סוציאליות  

 לעובדים שמועסקים במועצה.

 :18.2.16תגובת חשבת השכר מתאריך 

  להלן התייחסותי למקרים:"

 הנתונים נכונים. –לגבי סעיף א 

 לא מכירה את הנושא." –לגבי סעיף ב' 
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 רישום זכויות סוציאליות לעובדי המועצה .5

 

 

 עובדים ללא הפרשה לקרן השתלמות .5.1

 

 הנמצאים בתפקידים מזכים, זכאים לקרן השתלמות.עובדי המועצה  .5.1.1

 

 שיעור ההפקדות מהשכר המבוטח לסוציאלי, הינו כדלקמן: .5.1.2

 
 סה"כ חלק מעביד חלק עובד סוד העובד

 12.6% 8.4% 4.2% עובד הוראה

 7.5% 7.5% 2.5% עובד לא במגזר ההוראה

  

 

לקרן השתלמות, אכן מופרש ומופקד הביקורת ביצעה ניתוח במטרה לבחון באם כלל העובדים הזכאים  .5.1.3

 בגינם קרן השתלמות.

 

עובדים הזכאים לקרן השתלמות בגינם כלל  28נמצאו , 2.12.15מניתוח נתונים שהביקורת ערכה בתאריך  .5.1.4

 )לא חלק עובד ולא חלק מעביד(. קרן השתלמות לולא משולם בגינם לקרן השתלמות  ותהפרש ותלא מבוצע

 שכר עם העובדים ומהווה הלנת שכר.הנ"ל חורג מהוראות הסכמי ה

 להלן פירוט המקרים:

 

שם  ת.ז. עובד
 משפחה

שם 
 פרטי

שם יחידה  תפקיד
 בשכר

תאור 
דרוג 
 ראשי

תאור 
דרגה 
 ראשי

תאריך תחילת 
 עבודה

 01/04/2014 37 פסיכולוג שפ"י פסיכולוגית   32439503

 01/03/2013 5 מנהלי מנהל חט"ב מזכירה ברבין   3146899

 01/09/2009 6 מנהלי מנהל חט"ב עובדת בספרייה   5541261

 חט"ע מורה   2955763
עוז 

 01/08/2012 ב.א לתמורה

 חט"ע מורה   2968090
עוז 

 01/09/2011 ב.א לתמורה

 01/09/2002 ב.א. הוראה חט"ע מורה   5922003

 01/07/2015 ב.א ח.ונוער ספריה עובדת ספרייה   5902068

 01/10/2014 בכיר ח.ונוער קידום נוער קידום נוער. רכז נוער   30108809

 01/01/2013 4 מנהלי ע.גנ"י חובה סייעת בגני ילדים   3456558

 01/09/2014 6 מנהלי ע.גנ"י חובה סייעת בגני ילדים   6661040
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שם  ת.ז. עובד
 משפחה

שם 
 פרטי

שם יחידה  תפקיד
 בשכר

תאור 
דרוג 
 ראשי

תאור 
דרגה 
 ראשי

תאריך תחילת 
 עבודה

2298709   
סייעת מחליפה גני 

 01/1/2009     מח.ע גננות ילדים

 פדגוגיתסייעת    3756670
ח. מ.שילוב גני 

 01/09/2014 6 מנהלי ילדים

 סייעת פדגוגית   30072590
ח. מ.שילוב גני 

 01/11/2014 6 מנהלי ילדים

 סייעת פדגוגית   30470550
ח. מ.שילוב גני 

 01/08/2012 6 מנהלי ילדים

 סייעת פדגוגית   3300975
סייעת שילוב 

 01/09/2012 6 מנהלי אור תורה

 01/09/2013 6 מנהלי ח.מיוחד ניצנים סייעת   2396236

 01/09/2013 6 מנהלי ח.מיוחד ניצנים סייעת בבי"ס ניצנים   3625253

 01/05/2010  6 מנהלי ח.מיוחד ניצנים סייעת )זכר(   4343460

 19/10/2014  6 מנהלי ח.מיוחד ניצנים סייעת   5288590

 18/10/2009  5 מנהלי ח.מיוחד ניצנים סייעת   5463330

 סייעת בנוף ילדות   3715693
ח.מיוחד נוף 

 01/11/2012 5 מנהלי ילדות

 סייעת בנוף ילדות   3841474
ח.מיוחד נוף 

 01/05/2014 6 מנהלי ילדות

   6 מנהלי סייעות נצנים סייעת   6084241

 סייעת   2482750
סייעת בי"ס 

 01/09/2014 6 מנהלי דמוקרטי

   6 מנהלי ח.מיוחד רבין סייעת   3493184

 01/09/2014 6 מנהלי ח.מיוחד רבין סייעת   4125472

   5 מנהלי ח.מיוחד רבין סייעת   6645521

 01/12/2014 6 מנהלי ח.מיוחד רבין סייעת   20044523
 

 

 

 

 

 

 עובדים ללא הפרשה לקרן פנסיה .5.2

 

 עובדי המועצה זכאים להפרשות סוציאליות לפנסיה. .5.2.1

 

הביקורת ביצעה ניתוח במטרה לבחון באם כלל העובדים הזכאים להפרשות סוציאליות, אכן מופרש  .5.2.2

 ומופקד בגינם בקופות גמל.

 

 :ההמלצ

וחוקת יש להפקיד באופן מידי לכל העובדים הזכאים לקרן השתלמות, בהתאם להוראות הסכמי העסקה 

 השכר לעובדי הרשויות המקומיות.
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עובדים הזכאים לקופה פנסיונית בגינם כלל  6נמצאו  2.12.15מניתוח נתונים שהביקורת ערכה בתאריך  .5.2.3

)לא חלק עובד ולא  פנסיה ו/או ביטוח מנהלים ולא משולם בגינם לקרן ות לסוציאליהפרש ותלא מבוצע

 חלק מעביד(. 

 הנ"ל חורג מהוראות הסכמי השכר עם העובדים ומהווה הלנת שכר.

 רוט המקרים:להלן פי

 

 תחילת העסקה תפקיד יחידה בשכר פרטי משפחה עובד

 01/07/2015 ספריה ספריה   5902068

 01/09/2015 מורה חט"ע   2840364

 01/09/2015 מורה חט"ע   4705733

 01/09/2015 מורה חט"ע   30470303

ח. מ.שילוב גני    3703843
 ילדים

סייעת 
 צמודה

01/09/2015 

סייעת  ח.מיוחד ניצנים   3971994
 צמודה

01/09/2015 

 

 

 

 

 

 
 חוסרים ברישום כספים בקרנות השתלמות של עובדי המועצה .5.3

 

כמעסיק כספים לקרן השתלמות לעובדי המועצה )חלק  מדי חודש מפרישה המועצה המקומית תל מונד .5.3.1

 מעביד( ומקזזת לעובדים משכרם באופן יחסי מהשכר ברוטו המבוטח )חלק עובד( לקרן השתלמות.

 

ההפרשות והניכויים של העובדים מעוברים על ידי המועצה לקרנות ההשתלמות של העובדים בצירוף  .5.3.2

 רשימות פיצול.

 
 והכספים שהועברו מבוצע רישום זכויות בקרן ההשתלמות לעובדים.בהתאם לרשימות הפיצול  .5.3.3

 
בין ההפרשות והניכויים בשכר העובדים במועצה לרישום הזכויות  11/15הביקורת ביצעה השוואה בחודש  .5.3.4

 -)בגין קרנות השתלמות המנוהלות: במבטחים ופסגות  9/15ועד לחודש  1/14בקרנות ההשתלמות לתקופה 

 מסך כל ההפקדות לקרנות השתלמות(. 12%המהווים שיעור של 

 
מקרים בגינם קיים חוסר התאמות בין הניכויים וההפרשות לקרנות השתלמות מסקירת הביקורת נמצאו  .5.3.5

 בשכר העובדים לרישום בפועל בקרנות ההשתלמות. 

 .של העובדיםהמדובר בפגיעה משמעותית בזכויות הסוציאליות 

 :ההמלצ

יש להפקיד באופן מידי ורטרואקטיבי לכל העובדים הזכאים להפרשות סוציאליות, בהתאם להוראות 

 החוק.
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 ן רישום הזכויות בקרנות השתלמות להפרשות בשכר, כדלקמן:להלן פירוט המקרים בהם קיים פער בי .5.3.6
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ת"ז כולל 
 ביקורת

שם 
 משפחה

שם 
 פרטי

 (9/15)עד וכולל  2015 2014

הפרשות 
 בשכר

רישום 
זכויות 

 במבטחים

בין הפרש 
 מבטחים

 שכרל

הפרשות 
 בשכר

רישום 
זכויות 

 במבטחים

בין הפרש 
 מבטחים

 שכרל

24508400   5,711.95 5,711.95 0.00 4,250.65 4,250.65 0.00 

25348194       0.00 1,137.60 1,137.60 0.00 

25509837   5,572.90 5,572.90 0.00 5,400.90 5,400.85 -0.05 

27784107   5,227.40 5,227.40 0.00 3,847.80 3,847.80 0.00 

29063468       0.00 1,482.95 1,482.95 0.00 

29565959       0.00 650.35 650.35 0.00 

31581887   6,900.35 6,900.35 0.00 5,400.50 5,400.50 0.00 

31676265   1,796.20 1,796.20 0.00     0.00 

32192148   4,434.75 4,434.75 0.00 3,821.90 3,821.90 0.00 

33896887   6,089.10 6,089.10 0.00 3,138.80 3,138.80 0.00 

34893149   5,525.95 5,525.95 0.00 4,509.25 4,509.25 0.00 

39535810   6,610.75 6,610.75 0.00 5,232.75 5,232.75 0.00 

43415066   6,271.85 6,271.85 0.00 4,882.50 4,882.50 0.00 

46114716   6,124.65 6,124.65 0.00 4,763.10 4,763.10 0.00 

53423927   3,096.80 3,096.80 0.00 2,982.45 2,982.45 0.00 

53979993   24,792.45 22,790.30 )2,002.15) 18,916.25 18,916.25 0.00 

54872213   1,851.10 1,851.10 0.00     0.00 

54932165   13,133.25 13,133.25 0.00 10,254.05 10,254.05 0.00 

56472665   8,022.40 8,022.40 0.00 6,214.25 6,214.25 0.00 

57479719   6,938.30 6,938.30 0.00 5,388.65 5,388.65 0.00 

57848970   3,835.70 3,835.70 0.00 3,139.90 3,139.90 0.00 

58426990   6,890.65 6,890.65 0.00 5,350.10 5,350.10 0.00 

59222091   6,910.50 6,910.50 0.00 5,381.35 5,381.35 0.00 

3.11E+08   2,230.10 2,230.10 0.00 1,949.75 1,949.75 0.00 

22527915       0.00 2,058.05 528.75 (1,529.30) 

58493859   39,925.20 36,640.80 (3,284.40) 30,907.95 6,692.90 (24,215.05) 

59739904   7,344.60 4,583.15 (2,761.45) 5,791.35 1,151.40 (4,639.95) 

 (30,384.35( 116,468.80 146,853.15 (8,048.00) 177,188.90 185,236.90     סכום כולל
 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

לקרנות הגמל, בהתאם להוראות החוק שחלות  םיש חובה למחשב את מערך הדיווחים הסוציאליי (א)

 .1.1.16מתאריך 

יש לטפל באופן מידי ולהקצות משאבים לטיפול בכל החוסרים ואי השיוכים של כספי גמל לעובדים  (ב)

 הרלוונטיים. 



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 102 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ברישום זכויות בקופות גמל לעובדי המועצה חוסרים .5.4

 

מדי חודש מפרישה המועצה המקומית תל מונד כמעסיק זכויות פנסיוניות לעובדי המועצה )חלק מעביד(  .5.4.1

 ומקזזת לעובדים משכרם באופן יחסי מהשכר ברוטו המבוטח )חלק עובד( לקופות סוציאליות.

 

המועצה לקופות הגמל של העובדים בצירוף רשימות ההפרשות והניכויים של העובדים מעוברים על ידי  .5.4.2

 פיצול.

 
 בהתאם לרשימות הפיצול והכספים שהועברו מבוצע רישום זכויות פנסיוניות לעובדים בקופות הגמל. .5.4.3

 
בין ההפרשות והניכויים בשכר העובדים במועצה לרישום הזכויות  11/15הביקורת ביצעה השוואה בחודש  .5.4.4

)בגין קופות הגמל: "מבטחים החדשה", "פסגות קופות גמל"  9/15ד לחודש וע 1/14בקופות הגמל לתקופה 

 מסך כל ההפקדות(. 65%המהווים שיעור של  -מקפת" -ו"מגדל

 
מקרים בגינם קיים חוסר התאמות ופערים בין הניכויים וההפרשות מסקירת הביקורת נמצאו  .5.4.5

  .הסוציאליות בשכר החודשי של העובדים לרישום בפועל בקופות הגמל

 
בעלי התפקידים במועצה כלל לא היו מודעים לפערים ולא טיפלו למועד הביקורת הביקורת נוכחה, כי 

 בחוסרים.

משיחות שהביקורת קיימה עם קופות הגמל, חשבת השכר במועצה ועיון בתכתובות דואר אלקטרוני 

בקופות הגמל  הנבדקתהתקבלו בתקופה רשימות הפיצול לא שוטפות שהגיעו לידי הביקורת עולה, כי 

 מהמועצה ועל כן, קופות הגמל לא מסוגלות לבצע רישום זכויות כנדרש.

 המדובר בפגיעה משמעותית בזכויות הסוציאליות.

המתריעות על אי קבלת רשימות פיצול ועל כן, לא נרשמות זכויות מקופות גמל תכתובות דואר אלקטרוני  –' גראה נספח 

 .השונותבקופות הגמל  לעובדי המועצה

 
 להלן פירוט המקרים בהם קיים פער בין רישום הזכויות בקופות הגמל להפרשות בשכר, כדלקמן: .5.4.6
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 :מבטחים החדשה

ת"ז כולל 
 ביקורת

שם 
 משפחה

 שם 
 פרטי

פער בין  (9/15)עד וכולל  2015 2014
מבטחים 

 לשכר
2014-
2015 

 הפרשות
 שכרב

רישום 
 זכויות

 מבטחיםב

פער בין 
מבטחים 

 לשכר

 הפרשות
 שכרב

רישום 
 זכויות

 מבטחיםב

פער בין 
מבטחים 

 לשכר

17479577   19,707.40 17,378.15 (2,329)     

 
(2,329) 

22527915   5,982.10 5,394.25 (588) 7,930.10 6,459.95 (1,470) (2,058) 
31676265   3,703.20 2,617.15 (1,086)      (1,086) 

200335917       

 

446.40   (446) (446) 
200445237   362.25   362 1,679.70 189.30 (1,490) (1,853) 

200978369       

 

770.05   (770) (770) 
201443272   1,262.25   (1,262) 2,967.00   (2,967) (4,229) 
201443272     1,262.25 1,262   2,967.00 2,967 4,229 

 

 טבלת השוואה מלאה בין הפרשות בשכר לרישום זכויות במבטחים החדשה. - 'דראה נספח 

 

 :מקפת-מגדל

ת"ז כולל 
 ביקורת

שם 
 משפחה

 שם 
 פרטי

 

פער בין  (9/15)עד וכולל  2015 2014
מקפת -מגדל

 לשכר
2014-2015 

הפרשות 
 בשכר

רישום 
זכויות 
 במקפת

הפרש 
-מקפת
 שכר

הפרשות 
 בשכר

רישום 
זכויות 
 במקפת

הפרש 
-מקפת
 שכר

52999372         574.30   )574.30) (574.30) 

36347680   12,276.15 12,276.15 0.00 8,520.50 8,688.63 168.13 168.13 

68493105   10,055.35 10,230.23 174.88 0.00 116.17 116.17 291.05 

50116763   163.40 192.80 29.40 457.10 567.16 110.06 139.46 

54605712   1,453.10 1,535.74 82.64       82.64 

27283530   154.80 190.85 36.05       36.05 

22009393   5,257.30 5,282.60 25.30 5,548.05 5,604.39 56.34 81.64 

65670978   10,795.55 10,795.55 0.00 8,540.40 8,600.02 59.62 59.62 

22514772   6,655.80 6,688.56 32.76 5,124.50 5,124.50 0.00 32.76 

23962368   4,087.10 4,102.22 15.12 7,185.85 7,185.85 0.00 15.12 

33534900   1,329.50 1,341.70 12.20 3,846.65 3,846.65 0.00 12.20 

50143288   214.50 228.83 14.33 153.75 163.08 9.33 23.66 

55499495   331.50 369.08 37.58 153.75 153.75 0.00 37.58 

56028780   0.00 27.77 27.77       27.77 
 מקפת.-טבלת השוואה מלאה בין הפרשות בשכר לרישום זכויות במגדל - 'הראה נספח 

 :ותהמלצ  

לקרנות הגמל, בהתאם להוראות החוק שחלות  םיש חובה למחשב את מערך הדיווחים הסוציאליי (א)

 .1.1.16מתאריך 

יש לטפל באופן מידי ולהקצות משאבים לטיפול בכל החוסרים ואי השיוכים של כספי גמל לעובדים  (ב)

 הרלוונטיים. 
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 שיעור הפרשות חריגות ולא תואמות להוראות הסכמי העבודה .5.5

 :פנסיהקרן 

בכלל זה מרכז  נחתם ההסכם הקיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי 8.5.2013ביום  .5.5.1

, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה )להלן: "ההסכם (20130169השלטון המקומי )מס' הסכם 

להסכם הקיבוצי פורטו הוראות בדבר הגדלת הפרשות המעסיק והעובד לקופות גמל  5הקיבוצי"(. בסעיף 

 לקצבה. 

 

ר והסכמי עבודה במשרד הוראות ההסכם והנחיה למעסיקים אף פורסמה בחוזר של הממונה על השכ .5.5.2

 .1.6.2015מתאריך  2015-1-23-האוצר חוזר הע

 
יהיו שיעורי ההפרשות לקופת גמל לקצבה, למעט קרן  1.7.2015החל מיום בהתאם להוראות ההסכם,  .5.5.3

, בגין השכר המבוטח הוראות ההסכםל 2פנסיה ותיקה ולמעט לגבי עובד אשר לגביו חל האמור בסעיף 

  לפנסיה צוברת, כדלהלן:

 במקום פיצויים(. 6% –לתגמולים ו  7.5%מתוכם  ) 13.5% –הפרשת המעסיק 

 לתגמולים. 7% –ניכוי ממשכורת העובד 

 

 להלן צילום קטעים רלוונטיים מהוראות ההסכם:
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להלן צילום קטעים רלוונטיים מהוראות חוזר משרד האוצר המפרט טבלאות למצב קיים ומצב חדש 

 :1.6.15מתאריך 

 

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 106 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 :קרן השתלמות

 שיעורי הפרשות חודשיים לקרן השתלמות הינם, כדלקמן: .5.5.4

  
 חלק עובד

% 
 חלק מעביד

% 
 סה"כ

% 

 12.6 8.4 4.2 עובד הוראה

 10 7.5 2.5 עובד רגיל

 

 :ממצאים

בין  8.5.13הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום  בגין חלק מהעובדים בגינם חלות ,לא יישמההמועצה  .5.5.5

הקובע שנדרש להגדיל את שיעורי ההפרשות לעובדים חלק מעביד  -המדינה ומעסיקים בשירות הציבורי 

 .1.7.15החל מתאריך )לא כולל קרן פנסיה ותיקה(  7.5% -ל 7% -מ

 .והלנת שכר חריגה מהוראות החוק ,כתוצאה: פגיעה בזכויות העובדים

 

 קורת סקרה את שיעורי ההפקדות של עובדים הן לקרן השתלמות והן לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים.הבי .5.5.6

 
חריגים ולא תואמים נמצאו מקרים בהם שיעורי ההפקדות החודשיים לקרן פנסיה או קרן השתלמות  .5.5.7

 לשיעורי ההפרשות החודשיות הנדרשות.

 
 :להלן מדגם של מקרים

 
 :קרן השתלמות

שם  עובד
 משפחה

שם 
 פרטי

חודש 
 עבודה

שיעור 
הפרשה 

חודשי כולל 
)עובד, 

תגמולים 
 פיצויים(

  הסברים שהתקבלו
 מחשבת השכר

 .1-3/2015הפקדות רטרואקטיביות לחודשים  44.71% 04/15   1376068

 .9-12/2014הפקדות רטרואקטיביות לחודשים  25.86% 01/15   2253022

שולם באופן שגוי  3/15ועד  9/14בחודשים  1.10% 04/15   2399762
נסיעות בסמל הבראה. כתוצאה הברוטו 
לפנסיה גדל, שגרם לתשלום עודף לקופת גמל. 

 .4/15בוצע קיזוז בחודש 

 .9/14תשלום רטרואקטיבי מחודש  37.46% 11/14   2438162

 .9/14תשלום רטרואקטיבי מחודש  24.78% 12/14

 .9/13-1/14רטרואקטיביות לחודשים הפקדות  74.84% 02/14   2484594

 .9/13-2/14הפקדות רטרואקטיביות לחודשים  87.38% 03/14   3604500

 .9/14-12/14הפקדות רטרואקטיביות לחודשים  62.56% 01/15   3838827

 .9/14-10/14הפקדות רטרואקטיביות לחודשים  37.45% 11/14   5505904

 .9/14-1/15רטרואקטיביות לחודשים הפקדות  17.80% 02/15

 .9/13-1/14הפקדות רטרואקטיביות לחודשים  74.89% 02/14   5930573
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שם  עובד
 משפחה

שם 
 פרטי

חודש 
 עבודה

שיעור 
הפרשה 

חודשי כולל 
)עובד, 

תגמולים 
 פיצויים(

  הסברים שהתקבלו
 מחשבת השכר

 .9/14-10/14הפקדות רטרואקטיביות לחודשים  37.45% 11/14   6441296

 .9/14-11/14הפקדות רטרואקטיביות לחודשים  41.78% 12/14   6638121

 10/14-2/15רטרואקטיביות לחודשים הפקדות  75.65% 03/15   20004746
 וביטול הפרשים.

  
04/15 -75.13% 

 .9/13-2/14הפקדות רטרואקטיביות לחודשים  41.25% 12/14   20144327

 הפרשי שכר 1.22%- 02/15

 הפרשי שכר 4.48% 03/15

 הפרשי שכר 3.46% 06/15

 

 :קרן פנסיה

 

 

  

שם עובד

משפחה

שם 

פרטי

201401201402201403201404201405201407201409201411201412201501201502201503201504201505201506201509

21.33%42.66%21.33%21.33%21.33%21.34%מאיהרוזנשטריך1747957

19.50%20.75%38.46%19.50%19.50%מעייןזקן2189593

19.35%19.35%19.35%19.35%19.86%19.35%17.58%18.58%17.57%35.99%17.57%27.10%19.98%19.47%19.81%19.25%ערןרייק2253022

19.49%19.50%19.50%19.50%19.50%40.84%19.50%20.50%שמחהמשה2298709

45.53%19.50%39.03%19.55%31.21%19.50%19.51%35.92%19.50%19.50%19.50%19.49%אהובהעבאדי2424427

21.33%21.33%42.31%21.33%21.33%21.33%21.33%21.33%30.36%21.33%חנהויטמן2438162

19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%62.21%19.50%19.50%19.50%19.50%15.97%19.50%19.50%20.50%חנהאוחנה2450840

19.51%58.49%19.50%19.55%19.51%35.11%34.47%מנטינהכהן2788680

19.50%19.50%19.50%34.35%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%20.50%מיטלכהן3146899

19.51%19.50%19.50%19.51%35.11%19.50%19.50%47.27%19.50%37.53%23.40%22.03%20.50%ענתשרעבי3353490

65.00%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%20.50%עידיתששון3716089

21.12%20.90%31.69%19.49%41.14%19.50%19.50%שריתכהן3719263

45.29%19.50%19.50%19.50%19.49%19.49%19.50%20.50%תמריפה עמוס3756670

21.34%80.36%22.33%22.33%22.33%22.33%22.33%22.33%22.33%22.33%22.33%נופרגרינבלט4091648

19.50%19.50%19.50%38.99%19.49%19.49%19.50%19.50%32.49%19.50%יהודיתחשאי5026159

39.00%19.50%19.50%19.50%19.50%20.50%יעקבקנימח5745232

19.50%19.50%19.50%19.50%24.86%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%77.85%19.50%19.50%20.50%רחביהרצון5768977

19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%0.00%0.00%0.00%77.99%19.50%48.67%19.50%19.62%19.50%20.49%אלדדשמואלי6645521

46.14%שירמרלי20416052

36.26%19.51%19.50%19.50%19.49%19.49%19.50%20.50%איילתנוח30072590

38.91%19.50%19.50%20.50%גבריאלהגוליחוב32439503

19.50%6.63%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%19.50%42.29%מבלקראוסיק32459265

 :ותהמלצ

, 1.7.15רטרואקטיבי מתאריך הזכאים, ידי את שיעורי ההפרשות לעובדים המועצה לתקן באופן מיש  .1

 .8.5.13זאת בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מיום 

יש לקלוט פרטי עובדים באופן מידי עם קליטתם לעבודה, כך שישולם שכר ויופרשו כספים לקופות  .2

 סוציאליות  לעובדים שמועסקים במועצה.
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 הסוציאליותהקשר למול הקופות  .5.6

 

 הקשר השוטף למול הקופות הסוציאליות וקרנות ההשתלמות הכרחי, לניהול מייטבי של זכויות העובדים. .5.6.1

 

 גמלקופות ההסוכנים הפנסיונים ונציגי אין במועצה רשימה של הביקורת נוכחה, כי למועד הביקורת,  .5.6.2

ך שניתן ליצור קשר בכל עת עם )כגון: שם איש הקשר, דואר אלקטרוני, טלפונים, פקס וכד'(, כ ופרטיהם

 נציגי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

 הנ"ל מעיד על קשר רופף ולא מיטבי עם קופות הגמל.

 

 :ההמלצ  

 יש ליצור רשימה מפורטת של פרטי הסוכנים הפנסיונים ונציגי הקופות גמל עם כל הפרטים המזהים.
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 דיווח הוראות פיצול כספים לקופות גמל .6

 

 

 רשימות והוראות פיצולתיעוד  .6.1

 מעסיק נדרש מדי חודש להעביר לכל קופת גמל את סך הכסף בגין העובדים שלו המבוטחים בקופת הגמל. .6.1.1

 

 בהתאם לסכום הכסף החודשי שהועבר, המועצה נדרשת להעביר לקופת הגמל דיווח ו"רשימת פיצול".  .6.1.2

כסף החודשי הכולל שהועבר "רשימת הפיצול" הינה מתן הוראות לקופת הגמל לאופן שיוך סכום ה

 מהמועצה לקופת הגמל בגין כלל העובדים לכל עובד באופן פרטני.

 

הביקורת נוכחה, כי לאחר שמבוצע תשלום במס"ב בגזברות המועצה, אסמכתאות התשלום מועברות  .6.1.3

בירם לקופת עהתשלום לרשימות הפיצול ולה ותלחשבת השכר. חשבת השכר נדרשת לצרף את אסמכתא

 השונות.הגמל 

 

)משלוח אין תיעוד לרשימות הפיצול ואופן העברתם לקופות הגמל השונות מסקירת הביקורת עולה, כי  .6.1.4

וכי אין בעל תפקיד במועצה המבצע פיקוח ובקרה בדואר, פקסמליה, קובץ ממוכן וכד'( בגין כל חודש שכר 

 .למול קופות הגמל השונות אחר עבודה חשבת השכר

 ביקורת במטרה לוודא, שאכן "רשימות הפיצול" הועברו כנדרש לקופות הגמל.כתוצאה, אין נתיב 

 

ברשות הביקורת מכתבים מקופות גמל בהם נטען, כי המועצה לא העבירה רשימות פיצול ועל כן לא 

 (ג')ראה נספח נרשמו זכויות לעובדי המועצה 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

 ברשות המועצה. יש לתעד את רשימות הפיצול החודשיות, כך שיהיה תיעוד (א)

כך שיתאפר ניהול הקשר עם קרנות הגמל במיילים ולא  –יש לצייד את חשבת השכר בסורק ופסקמליה  (ב)

 בדואר ישראל.

יש להגדיר אחריות לטיפול בכל היבטי כ"א ובכלל זה החתמה על טפסי קופות גמל בעת קליטת עובד  (ג)

 חדש.
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 משלוח הוראות פיצול באופן ידני ולא ממוכן .6.2

העברת "רשימות פיצול" באופן ידני לקופות הגמל השונות באמצעות דואר ו/או פקסמליה, מהווה הליך  .6.2.1

 שאינו יעיל, הצורך זמן רב וחשוף לטעויות.

 

 הביקורת נוכחה, כי במרבית קופות הגמל קיימת מערכת לקליטת רשימות פיצול באופן ממוחשב. .6.2.2

ה" הפעילו מערכת לקליטת רשימות פיצול כך לשם המחשה, קופות הגמל בניהול "מבטחים החדש

 באמצעות מערכת אינטרנטית ממוחשבת מזה מספר שנים.

 

הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, ל"תקנות  14 -ו 13בהתאם לסעיפים  .6.2.3

ות קובץ מחויבת המועצה לשלוח "רשימות פיצול" באמצע 1.1.16", שנכנסו לתוקפת בתאריך 2014-תשע"ד

 נתונים ממוכן, כדלקמן:

 

 

 

משלוח "רשימות הפיצול" לקופות הגמל השונות מבוצע באופן  – 2/16למועד כתיבת דוח הביקורת בחודש  .6.2.4

 ידני, באמצעות דואר ישראל ולא באמצעות קובץ ממוחשב כנדרש בתקנות המחייבות.

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 :ההמלצ

באמצעות קובץ ממוכן, כנדרש בתקנות  יש להעביר לקופות הגמל השונות רשימות והוראות פיצול

 המחייבות את המועצה.
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 התאמת פעילות המועצה להוראות חוק .7

 

 פרטים שעל מעביד למסור לקופת גמל במועד הפקדת תשלומים .7.1

-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"דל"תקנות  3בהתאם לסעיף  .7.1.1

מחויבת המועצה לשלוח פרטים לקופות הגמל במועד הפקדת  1.1.16לתוקפת בתאריך ", שנכנסו 2014

 התשלומים, כדלקמן:

 

 

 

את הנתונים הנדרשים בתקנות השונות המועצה לא מדווחת לקופות הגמל מסקירת הביקורת עולה, כי  .7.1.2

 , כדלקמן: בדיווח החודשימשמעותיים פרטים המחייבות וחסרים 

()ב( לתקנות, כתובת דואר אלקטרוני 1)א()3: מספר מזהה של המעביד סעיף הפרטים חסרים לגבי הפקד

()ד( 1)א()3()ג( לתקנות, מספר מזהה של החברה המנהלת סעיף 1)א()3ופרטי איש קשר של המעביד סעיף 

 ()ה( לתקנות, 1)א()3לתקנות ומספר אישור קופת גמל סעיף 

()ה( 2)א()3אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל סעיף  שיעור הפקדה לגבי כל :פרטים חסרים בנוגע לעובדים

לתקנות ופירוט התשלומים שפטורים/לא פטורים לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל סעיף 

 ()ז( לתקנות.2)א()3
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לנ"ל עשויה להיות השפעה על נאותות רישום הזכויות בקופות הגמל לעובדי המועצה וקושי בטיפול בעת 

 פערים.מציאת 

 

 

 

 

 

 

 פרטים שעל מעביד למסור בעת הפסקת הפקדת תשלומים .7.2

 

-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"דל"תקנות  4בהתאם לסעיף  .7.2.1

מחויבת המועצה לשלוח פרטים לקופות הגמל אודות הפסקת  1.1.16", שנכנסו לתוקפת בתאריך 2014

 תשלומים לעובד, כדלקמן:

 

 

 
המועצה לא מדווחת כלל לקופות הגמל )לא בהודעה מוקדמת ולא בדיעבד( מסקירת הביקורת עולה, כי  .7.2.2

 .אודות הפסקת תשלומים לעובדים, בניגוד להוראות התקנות

 

 

 

 

 

 
 

 היזון חוזר ראשוני .7.3

ביצוע בקרה והיזון חוזר, במטרה להבטיח כי הכספים ששולמו לקופות הגמל השונות התקבלו ונרשמו  .7.3.1

 ם.בגינם זכויות לעובדי המועצה כנדרש, מהווה שלב מהותי והכרחי בניהול כספי פנסיה וקופות גמל לעובדי

 :ההמלצ

 יש להעביר דיווחים לקופות הגמל השונות בהתאם להוראות התקנות המחייבות את המועצה.

 :ההמלצ

 הגמל השונות בהתאם להוראות התקנות המחייבות את המועצה.יש להעביר דיווחים לקופות 
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הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת החובה בביצוע היזון חוזר מפורט ב"תקנות  .7.3.2

 , כדלקמן:1.1.16", שנכנסו לתוקפת בתאריך 2014-גמל(, תשע"ד

 

 

 

המועצה לא ביצעה היזון חוזר תקופתי ובקרה כי התשלומים ורישום הזכויות מסקירת הביקורת עולה, כי  .7.3.3

 .השונות נרשמו כנדרש בקופות הגמללעובדי המועצה, 

 

הוצג לראשונה על ידי העובדה כי קיימים פערים בין ההפרשות בשכר לרישום הזכויות בקופות הגמל  .7.3.4

 הביקורת. 

בצירוף  17.12.15לאור הקרבה לתום שנת המס, מבקר המועצה שלח הודעת דואר אלקטרוני בתאריך 

 .בבקשה לטפל בחריגים באופן מידיידים במועצה, הפערים והליקויים לבעלי התפק

 

 
 :ההמלצ

יש ליישם ולשלב הליך של בקרה והיזון חוזר למול לקופות הגמל במטרה להבטיח שהכספים נקלטו 

 בקופות הגמל ונרשמו לעובדי המועצה כנדרש.
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 הפקדת כספים בקופת גמל .8

 

 אופן העברת כספים לקופות גמל .8.1

קופות בגינם המועצה מעבירה תשלום לקרן השתלמות רום ומינהל באמצעות טפסים להעברה בנקאית  2 .8.1.1

 ולא באמצעות מס"ב.

 

 

 

 

 

 

 מועד הפקדת כספים .8.2

 בהתאם להוראות התקנות, יש להעביר כספים לקופות גמל במועדים, כדלקמן: .8.2.1

 

 

 

 תקין. -כי התשלומים בוצעו במועד  –נמצא  2015מסקירת הביקורת את מועדי התשלום בשנת  .8.2.2

 

 

 יתרות כספיות חריגות למול קופות גמל .8.3

הביקורת סקרה כרטיסי הנהלת חשבונות של קופות גמל ועובדים המנוהלים בהנהלת החשבונות של  .8.3.1

 המועצה.

 

ה בנושא קופות גמל ותשלומים סוציאלי, נמצא, כי מסקירת הביקורת כרטיסי הנהלת חשבונות של המועצ .8.3.2

 קיימות קופות גמל ביתרות חובה/זכות למועצה, כדלקמן: 23.12.15נכון לתאריך 

 
כרטיס שם  חשבון 

 הנהח"ש
יתרת 

 פתיחה 
יתרת  זכות  חובה 

 סגירה
שהתקבל מהנהלת  הסבר

 חשבונות

מליניק -כלל 41100010005
סוכנות 
 ביטוח 

המדובר בתשלום שכר  12,824.35 0 2,891.60 9,932.75
ששולמו באופן שגוי ביתר 

שפרש כבר  .א.אלעובד 
 מהמועצה.

לאור תשלומי השכר 
השגויים שבוצעו ביתר, 
בוצעו באופן יחסי תשלומי 
 יתר גם לקרן הפנסיה כלל.

העובד עזב את המועצה 

 :ההמלצ

 יש לשלם לכלל קופות הגמל במס"ב )מערכת סליקה בנקאית(.
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כרטיס שם  חשבון 
 הנהח"ש

יתרת 
 פתיחה 

יתרת  זכות  חובה 
 סגירה

שהתקבל מהנהלת  הסבר
 חשבונות

ולכן לא ניתן לקזז את 
החוב מהשכר החודשי 

נותר ₪  12,824והחוב בסך 
על כנו. אין תיעוד למשלוח 
מכתבים לקרן הפנסיה 

 לקבלת הכספים בחזרה.

פסגות  41900340005
קופות גמל 
 ופנסיה בע

התקבל כסף בחשבון הבנק  3,340.80- 7,596.95 8,163.25 3,907.10-
תשלומים  2 -של המועצה ב

פסגות ₪.  3,340.80בסך 
לא יודעים לזהות למי 
 הכסף שייך. לא ברור מדוע

שולם הסכום לפסגות 
ומדוע הוחזר בחזרה 

 למועצה.

הפרשות מצטברות  502.85- 0 0 502.85-  39דפנה  41900130000
לסוציאלי שלא ידעו לאיזה 
עובד הרלוונטי לשייך את 
ההפרשה לקופות גמל. לכן 
סכום ההפרשה שנוכה 
מהעובדים לא הועבר 

 לקופת גמל.

-כלל ביטוח 41100020004
-פיננשיא
 וינשטיי

 .ק.אהמדובר בעובד  356.6 11,369.85 12,815.75 1,089.30-
שסיים את העבודה בחודש 

. יש חוב של קופת כלל 8/15
למועצה בגין העובד 

 ₪. 356)תשלומי יתר( בסך 

קרן ידע  41900080002
 הנדסאים 

התשלום מבוצע אך נרשם  394.4- 4,667.60 4,413.30 140.1-
כרטיסים. המדובר  2 -ב

בהעברה מכרטיס לכרטיס. 
יש כרטיס נגדי עם עודף 

 שמקזז את הסכום הזה.
 

המקרים הנ"ל מעידים על התנהלות לא תקינה בתחום הפרשות סוציאליות לקופות גמל ובחלקן, גורמות  .8.3.3

 להפסדים כספיים למועצה.

 

 

 

 

 

 

 יתרות כספיות חריגות למול עובדים .8.4

 הביקורת סקרה כרטיסי הנהלת חשבונות של עובדים המנוהלים בהנהלת החשבונות של המועצה. .8.4.1

 

  :ההמלצ

ולעובדים. ככל הנדרש, יש יש לטפל באופן מידי להשבת כספים ששולמו בעודף ובאופן שגוי לקופות גמל 

 לשתף את היועץ המשפטי של המועצה.
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לתאריך מסקירת כרטיסי הנהלת חשבונות של עובדי המועצה הנמצאים ביתרות חריגות נמצא, כי נכון  .8.4.2

 קיימים עובדים עם יתרות חובה/זכות למועצה. 23.12.15

 
 : הוצג לביקורת, כדלקמן .8.4.3

 המועצה.  יעובד ים חדשיםהמדובר במפרעה/מקדמה למורשנדגמו,  8-מקרים מתוך ה 7 -ב .א 

השכר במועצה ועל כן לא  לא הועברו נתוני העבודה של העובדים החדשים לחשבתבמקרים אלה 

  חושב לעובדים שכר חודשי ולא הופק תלוש שכר, זאת למרות שבפועל עבדו.

תאריך ב לעובדים תוכספי ותמקדמ והועבר םללא שכר למחיית יםעל מנת, לא להשאיר את העובד

בחודשים אלה לא הועבר סכום לקופות גמל שכן בחודשי השכר העוקבים.  . המפרעות נוכו17.12.15

  א הופקו לעובדים תלושי שכר. ההפרשות לקופ"ג הושלמו בחודשים העוקבים.ל

. מתשלום יתר שגוי שבוצע לעובדשנדגמו יתרת החוב של עובד הינה כתוצאה  8 -במקרה אחד מתוך ה .ב 

 משכרו על מנת לכסות את התשלום שכר השגוי. ₪  1,000כיום מדי חודש מקוזז לעובד 

 
 להלן פירוט המקרים: .8.4.4

 

שם  חשבון 
כרטיס 
  הנהח"ש

יתרת 
 פתיחה 

יתרת  זכות  חובה 
 סגירה

שהתקבל הנהלת חשבונות  הסבר
 במועצה

מפרעות  41000010002
עובדים 

 כללי 

המדובר בתשלום שכר ששולמו באופן  9,000 76,599 65,599 20,000
 . ע.ע.לעובדת גשגוי ביתר 

העובדת עדין עובדת מועצה, ועל כן סוכם 
קיזוז ופריסת החוב עם העובדת, על 

₪  1,000כתוצאה מתשלומי היתר בסך 
 לחודש.

פרידמן  41000170063
 עמית 

המדובר במפרעה/מקדמה למורה עובד  10,000 0 10,000 0
 המועצה. 

לא הועברו נתוני העבודה של העובד 
השכר בגין חודש נתון  החדש לחשבות

ועל כן לא חושב לעובד שכר חודשי 
למרות שבפועל עבד. על מנת, לא 
להשאיר את העובד ללא שכר למחייתו 

 10,000הועברה מקדמה כספית בסך 
לעובד שנוכתה  17.12.15ש"ח בתאריך 

בחודשי השכר העוקבים. בחודשים אלה 
לא הועבר סכום לקופות גמל שכן לא 

שכר. ההפרשות  הופק לעובד תלוש
 שלמו בחודשים העוקבים.ולקופ"ג ה

לובצקי  41000120059
 דוד 

המדובר במפרעה/מקדמה למורה עובד  3,500 0 3,500 0
 המועצה. 

לא הועברו נתוני העבודה של העובד 
השכר בגין חודש נתון  החדש לחשבות

ועל כן לא חושב לעובד שכר חודשי 
למרות שבפועל עבד. על מנת, לא 
להשאיר את העובד ללא שכר למחייתו 

ש"ח  3,500הועברה מקדמה כספית בסך 
לעובד שנוכתה   17.12.15בתאריך 

בחודשי השכר העוקבים. בחודשים אלה 
לא הועבר סכום לקופות גמל שכן לא 



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 117 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

שם  חשבון 
כרטיס 
  הנהח"ש

יתרת 
 פתיחה 

יתרת  זכות  חובה 
 סגירה

שהתקבל הנהלת חשבונות  הסבר
 במועצה

שכר. ההפרשות  הופק לעובד תלוש
 שלמו בחודשים העוקבים.ולקופ"ג ה

מלצמן  41000130067
 שרה 

המדובר במפרעה/מקדמה למורה עובד  3,000 0 3,000 0
 המועצה. 

לא הועברו נתוני העבודה של העובד 
החדש לחשבות השכר בגין חודש נתון 
ועל כן לא חושב לעובד שכר חודשי 
למרות שבפועל עבד. על מנת, לא 

השאיר את העובד ללא שכר למחייתו ל
ש"ח  3,000הועברה מקדמה כספית בסך 

לעובד שנוכתה בחודשי  17.12.15בתאריך 
השכר העוקבים. בחודשים אלה לא 
הועבר סכום לקופות גמל שכן לא הופק 
לעובד תלוש שכר. ההפרשות לקופ"ג 

 שלמו בחודשים העוקבים.וה

לוין  41000120068
 מאיר 

המדובר במפרעה/מקדמה למורה עובד  1,800 0 1,800 0
 המועצה. 

לא הועברו נתוני העבודה של העובד 
החדש לחשבות השכר בגין חודש נתון 
ועל כן לא חושב לעובד שכר חודשי 
למרות שבפועל עבד. על מנת, לא 
להשאיר את העובד ללא שכר למחייתו 

ש"ח  1,800הועברה מקדמה כספית בסך 
שנוכתה בחודשי  לעובד 17.12.15בתאריך 

השכר העוקבים. בחודשים אלה לא 
הועבר סכום לקופות גמל שכן לא הופק 
לעובד תלוש שכר. ההפרשות לקופ"ג 

 שלמו בחודשים העוקבים.וה

פינטל  41000170054
 עופר 

המדובר במפרעה/מקדמה למורה עובד  1,800 0 1,800 0
 המועצה. 

לא הועברו נתוני העבודה של העובד 
לחשבות השכר בגין חודש נתון החדש 

ועל כן לא חושב לעובד שכר חודשי 
למרות שבפועל עבד. על מנת, לא 
להשאיר את העובד ללא שכר למחייתו 
הועברה מקדמה כספית בסכום עגול 
לעובד שנוכתה בחודשי השכר העוקבים. 
בחודשים אלה לא הועבר סכום לקופות 
גמל שכן לא הופק לעובד תלוש שכר. 

שלמו בחודשים ולקופ"ג הההפרשות 
 העוקבים.



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 118 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

שם  חשבון 
כרטיס 
  הנהח"ש

יתרת 
 פתיחה 

יתרת  זכות  חובה 
 סגירה

שהתקבל הנהלת חשבונות  הסבר
 במועצה

משה  41000130058
 שמחה 

המדובר במפרעה/מקדמה למורה עובד  1,400 2,300 3,700 0
 המועצה. 

לא הועברו נתוני העבודה של העובד 
השכר בגין חודש נתון  החדש לחשבות

ועל כן לא חושב לעובד שכר חודשי 
למרות שבפועל עבד. על מנת, לא 
להשאיר את העובד ללא שכר למחייתו 

 1,400ההועברה מקדמה כספית בסך 
לעובד שנוכתה   17.12.15ש"ח בתאריך 

בחודשי השכר העוקבים. בחודשים אלה 
לא הועבר סכום לקופות גמל שכן לא 

ש שכר. ההפרשות הופק לעובד תלו
 שלמו בחודשים העוקבים.ולקופ"ג ה

טרבלסי  41000090013
 חגי 

המדובר במפרעה/מקדמה למורה עובד  300 0 300 0
 המועצה. 

לא הועברו נתוני העבודה של העובד 
השכר בגין חודש נתון  החדש לחשבות

ועל כן לא חושב לעובד שכר חודשי 
למרות שבפועל עבד. על מנת, לא 

למחייתו להשאיר את העובד ללא שכר 
ש"ח  300הועברה מקדמה כספית בסך 

לעובד שנוכתה בחודשי  17.12.15בתאריך 
השכר העוקבים. בחודשים אלה לא 
הועבר סכום לקופות גמל שכן לא הופק 

ר. ההפרשות לקופ"ג לעובד תלוש שכ
 שלמו בחודשים העוקבים.וה

 

 

העובדה שבמועצה מועסקים עובדים שלא ידועים לחשבת השכר ולא מופק בגינם תלוש שכר והפרשות  .8.4.5

 מהווה ליקוי בהתנהלות המועצה. –לסוציאלי, למרות שעבדו בפועל 

 
 

 

 

 

 

  

 :ההמלצ

שישולם שכר ויופרשו כספים לקופות יש לקלוט פרטי עובדים באופן מידי עם קליטתם לעבודה, כך 

 סוציאליות  לעובדים שמועסקים במועצה.



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 119 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [2מתוך  1]עמוד 

 

 9/15ועד  1/14פירוט קופות הגמל והיקפי ההפרשות בשכר העובדים לתקופה שמחודש 

 כמצוין  קופת גמל
 במערכת השכר

2014 
 
₪ 

2015  
 (9/15ועד  1/15)

₪ 

 סה"כ
 
₪ 

שיעור 
 מהסה"כ

% 

 מדגםנכלל ב
 הביקורת

 במדגם 30% 1,992,666 885,045 1,107,621 מבטחים חדשה הוראה

 במדגם 16% 1,073,468 496,764 576,704 מבטחים צוברת

 במדגם 12% 815,021 362,174 452,847 מקפת צוברת

   11% 699,840 287,166 412,674 41448מבטחים 

   3% 213,237 107,590 105,646 עובדי הוראה "רש-הילה

   3% 207,052 89,662 117,390 הדר ביטוח קופת גמל

   2% 159,420 66,036 93,384 דמי ניהול פנסיה תקצי

 במדגם 2% 119,759 50,900 68,859 מגדל מנהלים

   2% 108,706 44,691 64,015 עובד

   2% 105,065 43,914 61,150 החזר הוצאות-יהב

   1% 84,885 36,733 48,152 עובדי הוראה "ג-כלנית

   1% 80,175 32,881 47,294 26704ק.ג רשף 

   1% 69,272 29,779 39,493 ציון חברה לביטוח

   1% 67,398 28,916 38,483 חברה לביטוח בע"מ-סהר

   1% 62,507 25,698 36,809 מעביד פיצויים

   1% 58,666 29,436 29,230 הראל פנסיה

 במדגם 1% 53,181 25,288 27,893 -נוספת מבטחים עבודה 

   1% 49,553 21,870 27,683 מנורה חברה לביטוח

   1% 47,128 21,981 25,147 הראל פנסיה מורים

 במדגם 1% 46,281 21,328 24,953 מקפת הוראה

 במדגם 1% 40,675 18,256 22,420 מבטחים ה.הוצאות

   1% 34,629 14,964 19,665 אלטשולר שחם

   0% 31,577 13,806 17,771 ק.ג. מבטחים

   0% 29,495 19,380 10,115 מועדון רווחה

   0% 23,116 9,468 13,648 שגיא בנק לאומי

 במדגם 0% 19,963 9,586 10,376 ה.הוצאות-מקפת

   0% 19,870 9,144 10,726 33208ק.ג גל 

 במדגם 0% 18,252 5,537 12,715 פסגות פנסיה מקיפה מו

   0% 18,081 559 17,522 הראל גלעד מורים

   0% 16,084 11,726 4,357 כלל ביטוח

 במדגם 0% 14,588 5,479 9,109 ש -מקפת עבודה נוספת 

   0% 14,379   14,379 ה.ע.ל. בע"מ פנסיה ות

   0% 13,292 5,445 7,847 מעביד שגיא

   0% 12,586 5,834 6,752 ק.ג.מ פנסיה ותיקה

   0% 10,100 8,354 1,746 גלעד פנסיההראל 

   0% 7,776 3,394 4,381 נירית מסלול כללי

   0% 7,026 2,845 4,182 אלטשולר ה.הוצאות



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 120 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 כמצוין  קופת גמל
 במערכת השכר

2014 
 
₪ 

2015  
 (9/15ועד  1/15)

₪ 

 סה"כ
 
₪ 

שיעור 
 מהסה"כ

% 

 מדגםנכלל ב
 הביקורת

   0% 7,007 3,067 3,939 ק.ג לא פנסיונית עו"ס

   0% 4,686 2,064 2,622 לא פ-סהר חברה לביטוח

 במדגם 0% 4,616 1,978 2,638 מיגדל מנהלים

   0% 4,566 2,235 2,331 גדיש ה.הוצאות-פסגות

   0% 4,467 1,682 2,785 ק.ג לא פנסיונית טכנא

   0% 3,681 1,412 2,269 ק.ג לא פנסיונית פסיכ

   0% 2,280 963 1,317 דש גמל זהב

 במדגם 0% 770 770   מבטחים עובדי הוראה

 במדגם 0% 703 331 372 מבטחים החדשה

 100% 6,477,546 2,866,132 3,611,413 9.15ועד  1.14סה"כ 
  

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 121 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'בנספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 

 9/15ועד  1/14והיקפי ההפרשות בשכר העובדים לתקופה שמחודש  קרנות השתלמותפירוט 

 

קרן השתלמות כמצוין 
 במערכת השכר

2014 
 
₪ 

2015  
 (9/15ועד  1/15)

₪ 

 סה"כ
 
₪ 

שיעור 
 מהסה"כ

% 

 מדגםנכלל ב
 הביקורת

   25% 833,090 362,086 471,004 687ארגון המורים  קהל

   23% 768,686 329,476 439,210 219103ק.ה. מקפת 

   11% 359,106 154,990 204,116 קרן השתלמות מורים בב

 במדגם 7% 246,063 108,096 137,967 מבטחים חדשה קרן השתל

   5% 180,188 90,848 89,340 עגור קרן השתלמות ארג

   5% 170,711 70,702 100,009 קה"ל בל"ל

   4% 142,274 57,024 85,250 קרן השתלמות מורים וג

   3% 98,072 39,787 58,285 קרן השתלמות מישור

 במדגם 3% 86,027 38,757 47,270 מנורה מבטחים

   2% 77,602 33,436 44,165 אקסלנס השתלמות זהב

 במדגם 2% 65,619 27,422 38,196 ק.ה.פסגות

   2% 55,523 23,246 32,277 קרן השתלמות מנהל

   1% 43,092 18,925 24,166 קרן השתלמות טכנאים ו

   1% 40,793 20,840 19,953 362קרן השתלמות עו"ס 

   1% 36,224   36,224 עגור קרן השתלמות

   1% 35,579 13,007 22,573 קרן השתלמות אקדמאים

   1% 32,186 13,882 18,305 ק.השתלמות מהנדסים בי

   1% 24,911 18,260 6,652 עגור קרן השתלמות הסת

   1% 24,485 10,564 13,921 קרן השתלמות אנליסט

   1% 23,680 10,498 13,182 קרן השתלמות איפקס

 במדגם 0% 16,709 8,081 8,628 פסגות שיא השתלמות די

   0% 16,571 7,230 9,340 דש קרן השתלמות

   0% 9,779 4,253 5,526 קרן השתלמות אי.ב.אי

   0% 8,025 5,475 2,550 ילין לפידות קרן השתל

   0% 4,840   4,840 הראל שלדג השתלמות

   100% 3,399,834 1,466,886 1,932,949 9/15ועד  1/14סה"כ 
 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 122 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'
 [9מתוך  1]עמוד 

 
 רשימות פיצול ועל כן, לא נרשמות זכויות לעובדי המועצהתכתובות דואר אלקטרוני המתריעות על אי קבלת 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 123 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'
 [9מתוך  2]עמוד 

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 124 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'
 [9מתוך  3]עמוד 

 
 לתכתובת דואר אלקטרוני מהראל:רשימת החוסרים ברשימות פיזור שצורפה 

 

 מעסיק תאריך ערך סכום

 מועצה מקומית תל 15/11/2010 12.00

 מועצה מקומית תל 19/12/2010 2,689.50

 מועצה מקומית תל 16/01/2011 900.50

 מועצה מקומית תל 14/02/2011 900.50

 מועצה מקומית תל 15/03/2011 1,016.60

 מועצה מקומית תל 15/04/2011 991.60

 מועצה מקומית תל 15/05/2011 1,091.90

 מועצה מקומית תל 15/06/2011 845.10

 מקומית תל מועצה 15/09/2011 3,723.45

 מועצה מקומית תל 14/10/2011 4,517.95

 מועצה מקומית תל 15/11/2011 4,564.85

 מועצה מקומית תל 15/12/2011 4,439.45

 מועצה מקומית תל 15/01/2012 4,399.10

 מועצה מקומית תל 15/02/2012 4,552.90

 מועצה מקומית תל 15/03/2012 4,444.45

 מועצה מקומית תל 15/04/2012 4,460.80

 מועצה מקומית תל 15/05/2012 4,698.35

 מועצה מקומית תל 10/06/2015 6,364.06

 מ.מ. תל מונד 15/06/2012 4,749.70

 מ.מ. תל מונד 15/11/2012 4,763.90

 מ.מ. תל מונד 16/12/2012 4,763.90

 מ.מ. תל מונד 15/02/2013 4,988.30

 מונדמ.מ. תל  15/03/2013 4,849.70

 מ.מ. תל מונד 15/04/2013 4,883.85

 מ.מ. תל מונד 15/07/2013 4,035.50

 מ.מ. תל מונד 15/07/2013 884.60

 מ.מ. תל מונד 15/11/2013 3,159.95

 מ.מ. תל מונד 15/01/2014 3,159.95

 מ.מ. תל מונד 14/02/2014 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 14/03/2014 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 13/04/2014 2,112.50

 מ.מ. תל מונד 13/04/2014 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 15/05/2014 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 15/06/2014 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 15/07/2014 4,101.15

 מ.מ. תל מונד 14/08/2014 2,068.10

 מ.מ. תל מונד 14/08/2014 3,217.40
 

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 125 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'
 [9מתוך  4]עמוד 

 

 

 מעסיק תאריך ערך סכום

 מ.מ. תל מונד 15/09/2014 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 15/10/2014 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 13/11/2014 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 15/12/2014 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 14/01/2015 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 15/02/2015 3,217.40

 מונדמ.מ. תל  15/03/2015 3,217.40

 מ.מ. תל מונד 14/04/2015 3,198.35

 מ.מ. תל מונד 13/05/2015 562.40

 מ.מ. תל מונד 15/06/2015 562.40

 מ.מ. תל מונד 12/07/2015 562.80

 מ.מ. תל מונד 12/07/2015 4,090.65

 מ.מ. תל מונד 13/08/2015 591.65

 מ.מ. תל מונד 15/11/2015 1,155.95

 מ.מ. תל מונד 15/12/2015 1,155.95

 מ.מ. תל מונד 14/01/2016 3,711.15

 מ.מ. תל מונד 14/01/2016 1,155.95
 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 126 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'
 [9מתוך  5]עמוד 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 127 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'
 [9מתוך  6]עמוד 

 

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 128 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'
 [9מתוך  7]עמוד 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 129 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'
 [9מתוך  8]עמוד 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 130 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'
 [9מתוך  9]עמוד 

 

 
 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 131 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ד'

 בין הפרשות בשכר לרישום זכויות במבטחים טבלת השוואה מלאה

 

ת"ז כולל 
 ביקורת

פערים  (9/15)עד וכולל  2015 2014
סכום של  2014-2015

 סה"כ שכר
סכום של 

סה"כ 
 מבטחים

פער בין 
מבטחים 

 לשכר

סכום של 
 סה"כ שכר

סכום של 
סה"כ 

 מבטחים

פער בין 
מבטחים 

 לשכר

11046281     0.00 978.40 978.40 0.00 0.00 

12533600 29,164.90 29,164.90 0.00 27,538.80 27,538.80 0.00 0.00 

12696431 7,513.25 7,513.25 0.00     0.00 0.00 

13760681     0.00 8,082.25 8,082.25 0.00 0.00 

14508428 3,607.50 3,607.50 0.00 2,662.50 2,662.50 0.00 0.00 

14609358 12,617.15 12,617.15 0.00 11,973.45 11,973.45 0.00 0.00 

15154842 12,995.10 12,995.30 0.20 12,793.75 12,793.75 0.00 0.20 

15266331 21,322.70 21,322.70 0.00 23,761.60 23,761.60 0.00 0.00 

17479577 19,707.40 17,378.15 -2,329.25     0.00 -2,329.25 

21517016     0.00 347.45 347.45 0.00 0.00 

21636295 9,326.60 8,723.45 -603.15 6,002.35 6,605.45 603.10 -0.05 

21895933 3,897.60 3,897.60 0.00     0.00 0.00 

22079909 7,806.25 7,806.25 0.00 25,340.15 25,340.15 0.00 0.00 

22304794 21,876.15 21,876.15 0.00 23,294.25 23,294.25 0.00 0.00 

22318570 941.30 941.30 0.00 362.45 362.45 0.00 0.00 

22502256 15,765.05 15,765.05 0.00 13,965.10 13,965.10 0.00 0.00 

22518674     0.00 4,117.35 4,117.35 0.00 0.00 

22518740     0.00 808.55 808.55 0.00 0.00 

22527915 5,982.10 5,394.25 -587.85 7,930.10 6,459.95 -1,470.15 -2,058.00 

22590871 657.85 657.85 0.00 2,670.20 2,670.20 0.00 0.00 

22612394     0.00 1,011.45 1,011.45 0.00 0.00 

22721237     0.00 1,462.65 1,462.65 0.00 0.00 

22930788 22,777.35 22,777.35 0.00 21,354.80 21,354.80 0.00 0.00 

22945679     0.00 594.85 594.85 0.00 0.00 

22987093 386.95 386.95 0.00 4,155.05 4,155.05 0.00 0.00 

23586217     0.00 1,083.60 1,083.60 0.00 0.00 

23652498 12,847.30 12,847.35 0.05     0.00 0.05 

23699838 10,919.75 10,919.75 0.00     0.00 0.00 

24074361 24,121.75 24,121.75 0.00 24,511.20 24,511.20 0.00 0.00 

24084980 19,601.45 19,601.45 0.00 19,096.05 19,096.05 0.00 0.00 

24195448     0.00 393.05 393.05 0.00 0.00 

24244279 2,233.40 2,233.40 0.00 5,410.45 5,410.45 0.00 0.00 

24381626 2,142.30 2,142.30 0.00 12,524.55 12,524.55 0.00 0.00 



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 132 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ת"ז כולל 
 ביקורת

פערים  (9/15)עד וכולל  2015 2014
סכום של  2014-2015

 סה"כ שכר
סכום של 

סה"כ 
 מבטחים

פער בין 
מבטחים 

 לשכר

סכום של 
 סה"כ שכר

סכום של 
סה"כ 

 מבטחים

פער בין 
מבטחים 

 לשכר

24508400 11,544.35 10,507.90 -1,036.45 8,675.45 9,711.90 1,036.45 0.00 

24522369 17,586.35 17,586.35 0.00 23,030.85 23,031.00 0.15 0.15 

24546095     0.00 713.15 713.15 0.00 0.00 

24599094 6,275.60 6,275.60 0.00 6,070.05 6,069.75 -0.30 -0.30 

24638421 16,269.65 16,269.65 0.00 16,433.55 16,433.55 0.00 0.00 

24827503 1,733.70 1,733.70 0.00 6,042.25 6,042.25 0.00 0.00 

24838617 8,005.95 8,005.95 0.00 7,200.20 7,200.20 0.00 0.00 

24845943 25,430.80 25,430.80 0.00 24,455.25 24,455.40 0.15 0.15 

25285701     0.00 899.65 899.65 0.00 0.00 

25300724 13,403.15 13,403.15 0.00 7,670.35 7,670.35 0.00 0.00 

25339227 18,479.05 18,479.10 0.05 16,120.50 16,120.50 0.00 0.05 

25348194     0.00 3,033.60 3,034.00 0.40 0.40 

25509837 13,982.05 12,853.95 -1,128.10 16,451.70 17,579.75 1,128.05 -0.05 

25515289 22,358.60 22,358.60 0.00 20,936.65 20,936.65 0.00 0.00 

25554825 17,185.45 17,185.45 0.00 15,516.80 15,516.80 0.00 0.00 

25666744 0.00   0.00     0.00 0.00 

26728147     0.00 3,186.55 3,186.55 0.00 0.00 

27114495 16,108.40 16,108.40 0.00 14,414.15 14,414.15 0.00 0.00 

27784107 12,320.00 12,320.00 0.00 10,565.95 10,565.95 0.00 0.00 

27886803 1,724.05 1,724.05 0.00 637.20 637.20 0.00 0.00 

28407864 4,719.00 4,719.00 0.00     0.00 0.00 

28506327 7,618.15 7,618.15 0.00 9,786.95 9,786.95 0.00 0.00 

28568491 21,501.30 19,792.50 -1,708.80 17,053.25 18,762.05 1,708.80 0.00 

28830081 0.00   0.00 327.75 327.75 0.00 0.00 

28955714 7,677.75 7,677.75 0.00 9,387.55 9,387.55 0.00 0.00 

29063468     0.00 4,088.70 4,088.70 0.00 0.00 

29412376     0.00 296.85 296.85 0.00 0.00 

29489051 6,637.80 6,069.50 -568.30 4,501.85 5,069.95 568.10 -0.20 

29550811 21,182.65 21,182.80 0.15 21,983.55 21,983.35 -0.20 -0.05 

29553476 12,175.50 12,175.50 0.00 13,342.50 13,342.50 0.00 0.00 

29557634 13,200.65 13,200.65 0.00 14,536.25 14,536.25 0.00 0.00 

29560737     0.00 594.85 594.85 0.00 0.00 

29565959     0.00 1,584.55 1,584.55 0.00 0.00 

29599164     0.00 1,898.65 1,898.65 0.00 0.00 

      0.00 1,521.00 1,521.00 0.00 0.00 

29680907 20,956.50 20,956.50 0.00 23,307.85 23,307.85 0.00 0.00 

30524029 8,089.45 7,457.35 -632.10 6,158.05 6,790.00 631.95 -0.15 



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 133 עמוד

___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ת"ז כולל 
 ביקורת

פערים  (9/15)עד וכולל  2015 2014
סכום של  2014-2015

 סה"כ שכר
סכום של 

סה"כ 
 מבטחים

פער בין 
מבטחים 

 לשכר

סכום של 
 סה"כ שכר

סכום של 
סה"כ 

 מבטחים

פער בין 
מבטחים 

 לשכר

31468994 5,343.85 5,343.85 0.00 9,565.25 9,565.20 -0.05 -0.05 

31547193 1,192.70 1,192.70 0.00     0.00 0.00 

  9,401.55 9,401.55 0.00 15,436.70 15,436.70 0.00 0.00 

31581887 13,564.15 12,496.25 -1,067.90 10,696.80 11,764.70 1,067.90 0.00 

31676265 3,703.20 2,617.15 -1,086.05     0.00 -1,086.05 

31678139 312.00 312.00 0.00     0.00 0.00 

32192148 8,871.40 8,096.50 -774.90 8,073.25 8,848.15 774.90 0.00 

32201477 15,038.40 15,038.40 0.00 9,587.50 9,587.50 0.00 0.00 

32314874 30,142.20 30,142.20 0.00 27,844.80 27,844.80 0.00 0.00 

200047462 2,148.30 1,432.20 -716.10 5,065.00 5,781.10 716.10 0.00 

200213601     0.00 1,145.20 1,145.15 -0.05 -0.05 

200335917     0.00 446.40   -446.40 -446.40 

200445237 362.25   -362.25 1,679.70 189.30 -1,490.40 -1,852.65 

200459451     0.00 742.25 742.25 0.00 0.00 

200729127     0.00 808.55 808.55 0.00 0.00 

200978369     0.00 770.05   -770.05 -770.05 

201407939 187.20 187.20 0.00     0.00 0.00 

201443272 1,262.25   -1,262.25 2,967.00   -2,967.00 -4,229.25 

201443272   1,262.25 1,262.25   2,967.00 2,967.00 4,229.25 

204160527     0.00 558.90 558.90 0.00 0.00 

205947252     0.00 875.55 875.55 0.00 0.00 

205981525     0.00 870.25 870.25 0.00 0.00 

300725900     0.00 2,873.80 2,873.30 -0.50 -0.50 

300733573     0.00 594.85 594.85 0.00 0.00 

300798220 9,049.45 9,049.15 -0.30     0.00 -0.30 

300870649 6,688.05 6,688.05 0.00 8,014.60 8,014.40 -0.20 -0.20 

301088092 2,861.55 1,907.70 -953.85 9,247.55 10,201.40 953.85 0.00 

303264170 1,556.70 1,556.70 0.00     0.00 0.00 

303991129 770.55 770.55 0.00 816.50 816.50 0.00 0.00 

304047103     0.00 742.25 742.25 0.00 0.00 

304705502 9,293.85 8,524.80 -769.05 7,850.55 8,619.40 768.85 -0.20 

304978745 2,403.90 2,403.95 0.05     0.00 0.05 

305835076     0.00 2,090.35 2,090.35 0.00 0.00 

305910879 19,558.55 19,558.55 0.00 18,410.55 18,410.55 0.00 0.00 

306409038 6,909.20 6,909.20 0.00 6,904.95 6,904.95 0.00 0.00 

307016097     0.00 1,203.00 1,203.00 0.00 0.00 

310275623 3,586.85 3,586.85 0.00     0.00 0.00 



 מונד-מועצה מקומית תל
 חסוי ואסור בפרסום

 קופות סוציאליות 
 

 

 
 231 מתוך 134 עמוד
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ת"ז כולל 
 ביקורת

פערים  (9/15)עד וכולל  2015 2014
סכום של  2014-2015

 סה"כ שכר
סכום של 

סה"כ 
 מבטחים

פער בין 
מבטחים 

 לשכר

סכום של 
 סה"כ שכר

סכום של 
סה"כ 

 מבטחים

פער בין 
מבטחים 

 לשכר

310656129 4,578.10 4,359.70 -218.40 4,001.55 4,219.90 218.35 -0.05 

313171977     0.00 594.85 594.85 0.00 0.00 

314543711 26,827.35 26,827.35 0.00 24,814.10 24,814.10 0.00 0.00 

316429158     0.00 594.85 594.85 0.00 0.00 

316515683 262.10 262.10 0.00     0.00 0.00 

322019621 1,533.90 1,533.90 0.00     0.00 0.00 

 8,543.50- 5,998.80 788,536.65 782,537.85 14,542.30- 767,244.30 781,786.60 סכום כולל
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ה'

 מקפת-ת בשכר לרישום זכויות במגדלטבלת השוואה מלאה בין הפרשו

 

ת"ז כולל 
 ביקורת

 (9/15)עד וכולל  2015 2014

סה"כ מערכת 
 שכר

הפרש  סה"כ מקפת
 שכר-מקפת

סה"כ מערכת 
 שכר

הפרש  סה"כ מקפת
 שכר-מקפת

27283530 154.80 190.85 36.05 0.00   0.00 

3133964 0.00   0.00 0.00   0.00 

3378338 321.65 321.65 0.00 0.00   0.00 

17696709 6,800.75 6,800.75 0.00 6,297.05 6,297.05 0.00 

22009393 5,257.30 5,282.60 25.30 5,548.05 5,604.39 56.34 

22104517 13,384.75 13,384.76 0.01 12,490.75 12,490.75 0.00 

22158562 12,600.15 12,600.15 0.00 11,749.20 11,749.20 0.00 

22514772 6,655.80 6,688.56 32.76 5,124.50 5,124.50 0.00 

22564520 13,524.60 13,524.60 0.00 12,522.45 12,522.45 0.00 

22811913 13,244.35 13,244.35 0.00 12,310.75 12,310.76 0.01 

22985303 13,259.30 13,259.30 0.00 12,408.65 12,408.65 0.00 

23727225 393.25 393.25 0.00 363.15 365.44 2.29 

23962368 4,087.10 4,102.22 15.12 7,185.85 7,185.85 0.00 

24858045     0.00 1,238.70 1,238.70 0.00 

25027681 13,084.10 13,084.10 0.00 12,189.60 12,189.60 0.00 

25102997 13,292.00 13,292.01 0.01 12,430.85 12,430.85 0.00 

25762246 1,799.10 1,799.10 0.00 0.00   0.00 

26729400 6,237.90 6,237.90 0.00 5,401.00 5,401.00 0.00 

27305242 7,913.20 7,913.20 0.00 7,401.45 7,401.45 0.00 

27791235 401.85 401.85 0.00 363.15 363.15 0.00 

28770360 393.25 393.25 0.00 363.15 363.15 0.00 

28830081 7,433.45 7,433.45 0.00 8,407.00 8,407.00 0.00 

31082225 177.80 180.24 2.44 0.00   0.00 

31468721 285.85 285.85 0.00 289.75 289.75 0.00 

31827645 13,246.15 13,246.15 0.00 12,557.80 12,557.80 0.00 

33534900 1,329.50 1,341.70 12.20 3,846.65 3,846.65 0.00 

33870676 5,862.65 5,862.65 0.00 462.00 462.00 0.00 

34900555 11,342.85 11,342.85 0.00 12,353.95 12,353.95 0.00 

36252534 587.90 587.90 0.00 0.00   0.00 

36347680 12,276.15 12,276.15 0.00 8,520.50 8,688.63 168.13 

37589710 0.00   0.00 0.00   0.00 

39535810 13,080.90 13,080.89 -0.01 11,925.10 11,925.10 0.00 

40843336 22,789.80 22,789.80 0.00 22,252.90 22,252.91 0.01 

42554915 0.00   0.00 0.00   0.00 

42574194 8.20 8.20 0.00 0.00   0.00 
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ת"ז כולל 
 ביקורת

 (9/15)עד וכולל  2015 2014

סה"כ מערכת 
 שכר

הפרש  סה"כ מקפת
 שכר-מקפת

סה"כ מערכת 
 שכר

הפרש  סה"כ מקפת
 שכר-מקפת

46114716 11,055.45 11,055.45 0.00 10,386.80 10,386.80 0.00 

49283955 32.80 32.80 0.00 16.40 16.40 0.00 

50116763 163.40 192.80 29.40 457.10 567.16 110.06 

50116797 0.00   0.00 0.00   0.00 

50131549 353.80 353.80 0.00 0.00   0.00 

50143288 214.50 228.83 14.33 153.75 163.08 9.33 

50239052 0.00   0.00 0.00   0.00 

50323013 8.20 8.20 0.00 0.00   0.00 

50337914 0.00   0.00 0.00   0.00 

50467539 393.25 393.25 0.00 363.15 363.15 0.00 

51056695 0.00   0.00 0.00   0.00 

51213460 13,382.40 13,382.40 0.00 12,535.45 12,535.45 0.00 

51690881 0.00   0.00 0.00   0.00 

52999372     0.00 574.30   -574.30 

53423927 210.30 211.33 1.03 264.80 272.56 7.76 

53476610 0.00   0.00 0.00   0.00 

53569232 0.00   0.00 153.75 169.29 15.54 

53961058 114.60 105.46 -9.14 99.00 99.00 0.00 

53979993 0.00   0.00 0.00   0.00 

54605712 1,453.10 1,535.74 82.64 0.00   0.00 

54658778 0.00   0.00 0.00   0.00 

54669569 393.25 393.25 0.00 363.15 363.15 0.00 

54714167 0.00   0.00 0.00   0.00 

54872213 3,636.20 3,636.20 0.00 0.00   0.00 

54932165     0.00 13.00 18.61 5.61 

55499495 331.50 369.08 37.58 153.75 153.75 0.00 

55718969 646.75 646.75 0.00 363.15 363.15 0.00 

55990618 65,621.30 65,621.06 -0.24 58,753.50 58,758.91 5.41 

55997100 393.25 393.25 0.00 363.15 363.15 0.00 

56008634 126.75 136.89 10.14 153.75 165.64 11.89 

56028780 0.00 27.77 27.77 0.00   0.00 

56472665 14,966.55 14,966.55 0.00 13,557.20 13,557.20 0.00 

56496946 13,834.85 13,834.84 -0.01 12,926.05 12,926.04 -0.01 

56605405 393.25 393.25 0.00 363.15 363.15 0.00 

57187700 13,257.55 13,257.55 0.00 12,277.35 12,277.35 0.00 

57297319 12,836.20 12,836.20 0.00 11,958.05 11,958.05 0.00 

57441966 0.00   0.00 28.80 28.80 0.00 

57452328     0.00 13,145.05 13,145.05 0.00 

57689770 8,533.80 8,533.80 0.00 13,077.05 13,077.06 0.01 
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___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ת"ז כולל 
 ביקורת

 (9/15)עד וכולל  2015 2014

סה"כ מערכת 
 שכר

הפרש  סה"כ מקפת
 שכר-מקפת

סה"כ מערכת 
 שכר

הפרש  סה"כ מקפת
 שכר-מקפת

57865982 12,696.80 12,696.80 0.00 12,052.30 12,052.30 0.00 

58426990 12,477.60 12,477.60 0.00 11,665.00 11,665.00 0.00 

58494881 13,835.70 13,835.70 0.00 12,835.20 12,835.20 0.00 

58753120 14,170.95 14,170.95 0.00 13,198.85 13,198.85 0.00 

59172320 13,161.25 13,161.24 -0.01 12,228.75 12,228.75 0.00 

59571109 393.25 393.25 0.00 363.15 363.15 0.00 

59739904 393.25 393.25 0.00 375.00 375.00 0.00 

61260931 3,463.70 3,463.50 -0.20 0.00   0.00 

64337454 8.20 8.62 0.42 8.20 13.76 5.56 

65670978 10,795.55 10,795.55 0.00 8,540.40 8,600.02 59.62 

67846311 13,212.95 13,212.95 0.00 12,358.95 12,358.95 0.00 

67885699 0.00   0.00 0.00   0.00 

67889899 0.00   0.00 0.00   0.00 

68435122 12,942.10 12,942.10 0.00 11,933.10 11,933.10 0.00 

68493105 10,055.35 10,230.23 174.88 0.00 116.17 116.17 

316737444 13,502.90 13,502.90 0.00 12,732.10 12,732.10 0.00 

324395037     0.00 5,966.15 5,966.15 0.00 

324592658 10,109.85 10,109.85 0.00 12,667.25 12,667.26 0.01 

681798781   1.76 1.76     0.00 
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ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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 כללי .1

 

בשעות מסגרות לימוד משלימות, המיועדות לתלמידי גני ילדים ובתי ספר, ומכונות על פי רוב "צהרונים", פועלות  .1.1

ובימים שבהם מערכת החינוך אינה פועלת. מסגרות אלו מסייעות להורים לגשר על הפער בין השעות שבהן עליהם 

להימצא בעבודה לשעות שבהן מערכת החינוך פועלת. בצהרונים מתקיימות פעילויות חברתיות ופעילויות העשרה, 

תלמידי בתי הספר בהכנת שיעורי הבית. ארוחת וכמו כן מקבלים בהם הילדים ארוחת צהריים, וניתן בהם סיוע ל

 הצהריים היא לעתים הארוחה העיקרית שמקבלים הילדים ביום, ולכן יש חשיבות לערכה התזונתי.

 

במבנים של מוסדות החינוך )גני  מתנהליםוהמקומי במועצה מקומית תל מונד, הצהרונים מופעלים על ידי המתנ"ס  .1.2

 ילדים ובתי ספר(.

ם מבוצעת במשרדי המועצה במשותף עם הרישום לגני ילדים לפני תחילת שנת הלימודים. לאחר ההרשמה לצהרוני

 סיום הרישום לגני ילדים במועצה, ההרשמה לצהרונים מבוצעת במשרדי המתנ"ס.

 

צהרונים מתנהלים  11צהרונים:  16במסגרת כותלי מוסדות החינוך של המועצה ובתפעול של המתנ"ס מופעלים  .1.3

 צהרונים בבתי ספר.  5 -ובגני ילדים 

 .17:00)בתי ספר( ועד השעה  12:45 -)גני ילדים( ו 14:00שעות פעילות הצהרון מהשעה 

 

המתנ"ס התקשר עם ספק המזון "קיטרינג התעשיינים בע"מ" לאספקת מנות אוכל, מיד יום, לכלל הצהרונים החל  .1.4

 .1/14מחודש 

 
, גדילה תקינה והתפתחות מיטביתרות מקדמים בריאות דפוסי אכילה נכונים בגיל הילדות ובתקופת ההתבג .1.5

, ובכלל הלימודים של התלמיד בזמןהזנה נאותה  .בטווח הארוךאינטלקטואלית ומסייעים במניעת בעיות בריאות 

 לטובה על בריאותו ועל יכולותיואפוא תשפיע  הניתן לו, המינון של המזוןוהקפדה על האיכות, הגיוון  זה

 .הלימודיות

 

קובלים בתלונותיהם על איכות המזון המוגש בצהרונים, וגם בכלי  לעיתיםהורים כללי וברחבי הארץ,  באופן .1.6

התקשורת נשמעת לא פעם מחאה בעניין זה. בתלונות נטען בין היתר כי לילדים ניתן בשר מעובד, וכי במזון הניתן 

רות וירקות.  להם אין כמות מספקת של פֵּ

 
הנחיות משרד הבריאות(. ההנחיות עוסקות  -יפול במזון במוסדות החינוך )להלן משרד הבריאות פרסם הנחיות לט .1.7

בין היתר במשך הזמן שבו יאוחסן המזון עד לאכילתו, במקום שבו הוא יאוחסן, בטמפרטורה שלו, במקום האכילה 

 ובפינוי האשפה. על פי ההנחיות מחויב ספק המזון ברישיון עסק ובאישורים לכל שלבי ההזנה.

 
חוזר  -פרסם משרד החינוך חוזר מנכ"ל בנושא "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" )להלן  2006ת בשנ .1.8

המנכ"ל(. חוזר המנכ"ל, החל על בתי הספר וגני הילדים, כולל הנחיות והוראות בין היתר בנוגע לחינוך לתזונה 

על איכות המזון, להובלתו  ח התברואתינכונה, להתארגנות להזנה, לנוהלי ההתקשרות עם ספקי המזון, לפיקו

. בחוזר נקבע שמחלקת החינוך ברשות המקומית תשלח למנהלי מוסדות החינוך המצויים בתחום השיפוט ולהגשתו

של אותה רשות, לקראת פתיחתה של שנת הלימודים, חוזר בנושא ההזנה. עוד נקבע בחוזר המנכ"ל כי על הרשות 

 המלצות של משרד הבריאות בכל הקשור להזנה.המקומית לפעול על פי ההנחיות וה



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 
 231 מתוך 143 עמוד

___________________________________________________________________________ 
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 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

יודגש כי הנחיות חוזר המנכ"ל חלות גם כאשר הזנת התלמידים בבתי הספר ובגני הילדים נעשית שלא באמצעות  .1.9

 או במימון ההורים. המקומית  משרד החינוך או במימונו, אלא באמצעות הרשות

 

 ,הכללים ,את מסגרת הפעילות(, קובע 2014במרץ  03התשע"ד, )א(, א' אדר ב' 7תשעד/משרד החינוך )חוזר מנכ''ל  .1.10

 .באחריות הרשות אופן ההפעלה והפיקוח על מערך הזנה במוסדות חינוך

 

, בנושא "אורחות חיים במוסדות (2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7תשעג/)משרד החינוך חוזר מנכ"ל  .1.11

 קובע הנחיות לביצוע של הרשות במערך ההזנה במוסדות החינוך. חינוך"

 

בדוח מבקר המדינה בנושא "הפעלת מסגרות משלימות בשעות אחר הצהריים )צהרונים( בגני ילדים ובתי ספר  .1.12

כי גם כאשר הצהרונים בשטח שיפוטה  קבע, בין היתר,נ 2014" שפורסם בשנת 4-10ברשויות מקומיות באשכולות 

 הגורם האחראי לפעילותם.  הינהקומית מופעלים באמצעות גורם שאינו הרשות, הרשות של רשות מ

 
 בין היתר נקבע בדוח מבקר המדינה: 

"לדעת משרד מבקר המדינה, גם כאשר הצהרונים מופעלים באמצעות עמותה או גוף 

פרטי, פעילותם במוסדות החינוך הרשמיים נחזית כפעילות רשמית וממוסדת מטעם 

מקומית. מכל מקום, הרשות המקומית אחראית לפעילות הנעשית בנכסיה, הרשות ה

ובוודאי לפעילות בעלת היבטים חינוכיים ובטיחותיים, ולכן האחריות לפעילותם של 

 "הצהרונים מוטלת על הרשות המקומית גם במקרה כזה.

 

 מטרת הביקורת .2

 
 במסגרות הצהרונים במוסדות החינוך ברחבי היישוב.מטרת הביקורת הינה בחינת נאותות הטיפול במערך ההזנה לילדים 

 

 מתודולוגיה .3

 
 .2016איסוף הממצאים בוצע במהלך המחצית הראשונה לשנת 

 הביקורת ביצעה, בין היתר, את הפעולות, כדלקמן:

 בחינת מערך ההתקשרות עם ספק המזון. .3.1

 אופן ניהול מערך ההזנה. .3.2

 בחינת תעודות ומסמכים של ספק המזון. .3.3

 .בהם מתנהל מערך הזנה ביקורות פתע במוסדות חינוךביצוע  .3.4

 אופן ניהול ההזנה לילדים עם רגישות למזון. .3.5

 בדיקות מעבדה לבחינת מערך החיידקים במנות האוכל. .3.6

 

 :תגובות
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  9.5.16ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות בהשתתפות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס, התקיימה בתאריך ,

 התייחסותה ותגובתה שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.במשרד מבקר המועצה. 

 

  ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות בהשתתפות מנהלת גני ילדים במחלקת החינוך במועצה, התקיימה בתאריך

 , במשרד מבקר המועצה. התייחסותה ותגובתה שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.9.5.16

 

  4.8.16 -ו 16.5.16בהשתתפות הווטרינר העירוני, התקיימו בתאריכים ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות ,

 במשרד מבקר המועצה. התייחסותו ותגובתו שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

  ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות בהשתתפות מנהל המתנ"ס ומנהלת תחום צהרונים במתנ"ס, התקיימה

 סויות מנהל המתנ"ס ותגובתו שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן., במשרדי המתנ"ס. התייח1.6.16בתאריך 

 

  15.6.16טיוטת דוח הביקורת נשלחה למנהל המתנ"ס בתאריך. 

ושולבו כלשונן בגוף דוח  24.7.16ובתאריך  17.7.16בתאריך , 29.6.16בתאריך  התייחסויות מנהל המתנ"ס התקבלו

 הביקורת.

 

 מזכיר המועצה, מנהל מחלקת חינוך, מנהלת מחלקת גני ילדים, ראש המועצהטיוטת דוח הביקורת נשלחה ל ,

 לבחינת התגובות שנמסרו ובאם יש תוספות /תיקונים לתגובות. - 1.8.16הווטרינר העירוני והיועץ משפטי בתאריך 

תזכורת לאי מתן תגובות נוספות לתגובות שהתקבלו והודעה על סיום דוח הביקורת נשלחה פעם נוספת בתאריך 

15.8.16. 

 

  כי: "אין לי  18.9.16. תברואן המועצה מסר לביקורת בתאריך 15.8.16הטיוטה הועברה לתברואן המועצה בתאריך

 התייחסות לדוח זה".

  ושולבו בדוח הביקורת. 3.8.16עדכוני תגובה התקבלו מהווטרינר העירוני בתאריך 
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

 עיקרי הממצאים .4

 
פרק  הממצא #

 בדוח
מהות תגובה המלצות

 יות

1.  

שכל תקין מחייבים המינהל הכללי מבקר המדינה הביע דעתו כי 

, ובכלל זה תאגידים התקשרות של רשות מקומית עם גופים אחרים

יצוינו בו תנאי שתוסדר בהסכם כתוב עירוניים ועמותות עירוניות, 

 . ההתחייבויות של כל אחד מהצדדיםו ההתקשרות

 

הסדירה את יחסי הגומלין ואופן ההפעלה בהסכם המועצה 

העוסק בנושא בניית מבנה המתנ"ס  1995משנת התקשרות 

 .ובהפעלת המתנ"ס

 

לא ניתנה בהסכם התייחסות פרטנית בנושא הפעלת צהרונים 

במבני חינוך בבעלות המועצה והזנת תלמידים. ראוי לדעת 

הכולל את  -הביקורת, לעגן זאת בהסכם כתוב וחתום בין הצדדים 

 התחייבות ואחריות הצדדים.
 

מסמכים רלוונטיים וציטוט התייחסות מבקר המדינה בנושא מפורטת בגוף דוח 

 הביקורת.

5 

בין  ם הפעלת צהרוניםיש לעגן הסכ

המתנ"ס למועצה, ובכלל זה התייחסות 

להתחייבויות ואחריות הצדדים 

 בנושאי הזנה במוסדות חינוך במועצה.

"ס תל מונד מתאריך התייחסות מנהל מתנ

1.6.16: 

"אין קשר בין קביעת מבקר המדינה בדבר  .1

היחסים בין תאגידים עירוניים ועמותות 

עירוניות לבין המועצה למה שקורה בתל 

מונד, היות והמתנ"ס בתל מונד הינו חברה 

סוכנותית בע"מ ויחסיו של המתנ"ס 

מעוגנים בהסכם בין הסוכנות למועצה 

 .1995משנת 

הערת הביקורת לעגן הסכם מקובלת  .2

הפעלה בנושא צהרונים הפועלים במוסדות 

החינוך של הרשות, אשר יסדירו את 

היחסים בנושא זה באופן ספציפי וללא 

 ."1995קשר להסכם ההפעלה משנת 
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

2.  

מונד התקשר עם ספק המזון "קייטרינג התעשיינים -מתנ"ס תל

ביצוע מכרז, ללא הליך של קבלת ללא  - 1.1.14בע"מ" בתאריך 

 .הצעות מחיר ממספר ספקי מזון או הליך תחרותי אחר
6 

יש לבצע התקשרות ובחירת ספק 

הליך של תיחור, קבלת הצעות מחיר ב

 ומכרז בהתאם להיקף ההתקשרות.

התייחסות מנהל מתנ"ס תל מונד מתאריך 

.167.24: 

ופועל  סוכנותית הינה חברה מונד תל ס"מתנ"

ע"פ התקנון הסוכנותי. חברה סוכנותית אינה 

אף על פי כן, מנהל המתנ"ס  מחויבת במכרז. 

מקבל את הערת הביקורת לערוך הליך תחרותי 

בבחירת חברת המזון ככל שיתבצע בעתיד. 

יתרה מכך, כבר בימים אלה מתנהל מו"מ עם 

 החברה למשק וכלכלה לקיום מכרז.

ינים הייתה ההחלטה על בחירת חברת התעשי

לאחר בחינה של איכות המזון, עמידה בתקנים 

 "והמלצות ממתנ"סים אחרים.

 

3.  

ההסכם בין המתנ"ס לספק המזון "קיטרינג התעשיינים בע"מ" 

 חתום רק על ידי המתנ"ס וללא חתימה של ספק המזון. 

במצב זה, בעת קרות אירוע המחייב הפעלת ההסכם, מוטלת בספק 

 מחויבות ספק המזון להסכם.

7 

יש להקפיד שכל הסכמי ההתקשרות 

חתומים כנדרש על ידי הספק הנבחר 

בהתאם לפרוטוקול זכויות החתימה 

 של הספק.

התייחסות מנהל מתנ"ס תל מונד מתאריך 

1.6.16: 

 לחתימה". "הסכם ההתקשרות יועבר לספק
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

4.  

בהליך  לספק המזון חסר במרכיבים מהותיים החוזה בין המת"נס

כגון: ביטוחים, ערבויות, שהספק מתחייב לפעול עם ]התקשרות בנושא הזנה 

"רישיון יצרן" בכל תקופת ההתקשרות, תעודת כשרות בכל תקופת ההתקשרות, 

ד' לצו רישוי עסקים, התחייבות 4.6 -ג' ו4.6ה', 4.6רישיון עסק לפי פריטים 

, הובלת המזון באריזות 1291מבוצעת בהתאם לתקן ישראלי שהובלת המזון 

, קביעת זמן מרבי ממועד ייצור לצריכה, 5113המתאימות לתקן ישראלי 

ימים,  30טמפרטורת המזון בעת אספקתו, מדידת חום ותיעודו מדי יום למשך 

 .[התחייבות לספק מזון ואוכל בריא, פיצוי מוסכם במקרה של הפרה ועוד

7 

הסכם ההתקשרות עם ספק יש לוודא ש

המזון מכיל את כל הנושאים הנדרשים 

ובכלל זה: ביטוחים, ערבויות, שהספק 

מתחייב לפעול עם "רישיון יצרן", 

תעודת כשרות, רישיון עסק, התחייבות 

שהובלת המזון מבוצעת בהתאם לתקן 

ישראלי, קביעת זמן מרבי ממועד ייצור 

לצריכה, טמפרטורת המזון בעת 

ידת חום ותיעודו מדי יום אספקתו, מד

ימים, התחייבות לספק מזון  30למשך 

ואוכל בריא, פיצוי מוסכם במקרה של 

 הפרה ועוד.

התייחסות מנהל מתנ"ס תל מונד מתאריך 

1.6.16: 

 "הנושא ייבדק. ככל הנדרש יעודכן ההסכם".
 

5.  

 מדי תחילת שנת לימודים המתנ"ס מבצע כנס לצוותי ההפעלה.

סרים נתונים מהותיים ומשמעותיים אודות תפעול חנמצא, כי 

שלא נמצא במידע שהועבר לצוות הצהרונים בתחילת  מערך ההזנה

 שנת הלימודים.

בכלל  .הביקורת העבירה למתנ"ס את סט הכללים וחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים

 יפו.-זה חוברת ההסבר שמופצת בנושא הזנה בעיריית תל אביב

8 

את סט הכללים, ההנחיות יש להעביר 

בנושא הזנה במדי תחילת שנה לכלל 

 הצוותים בצהרונים.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"הערת הביקורת מקובלת ולקראת שנת 

הלימודים תשע"ז תעשה בדיקה לגבי ההנחיות 

של חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומשרד 

 והצוות יתודרך בהתאם". –אות הברי
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 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

6.  

שברשות המתנ"ס ושהוצג טרינג ירישיון העסק של ספק הקי

 לביקורת פג תוקף ובמתנ"ס אין רישיון עסק מעודכן.

לאור הערת הביקורת, ספק הקייטרינג התבקש להציג רישיון 

 מעודכן למתנ"ס. רישיוןואכן הועבר  –מעודכן 

9 

שברשות המתנ"ס רישיון יש לוודא 

עסק תקף של ספק המזון. מומלץ כי 

יבוצע מעקב אחר חידוש הרישיון 

 במועד פקיעתו.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"תבוצע בקרה שנתית כך שלקראת פג תוקף 

הספק יידרש להציג  –מסמכים נדרשים 

 ובכלל זה, רישיון עסק". מסמכים מעודכנים

 

7.  

ה'  4.6ספק המזון שברשות המתנ"ס הינו לפריט העסק של רישיון 

בעוד ההוראות בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בלבד )"הסעדה"(, 

מחייבות שלספק מזון לתלמידים במוסדות חינוך יהיה גם ובנוסף 

ד'  4.6 -ואחסונו"( וג' )"אחזקת מזון  4.6רישיון עסק לפריטים 

 שלא קיים ברשות ספק המזון. -)"הובלת מזון, הפצתו וחלוקתו"( 

9 

יש לוודא כי ברשות ספק המזון כל 

רישיון עסק לפריטי הרישיון הנדרשים, 

 בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

  "הנושא יבחן למול ספק המזון".

 תקין   10 .תקין -יצרן" של ספק המזון בתוקף  תעודתהוצג לביקורת "  .8

9.  

בתאריך  שפג תוקףברשות המתנ"ס תעודת כשרות של ספק המזון 

 )כשנתיים פג תוקף למועד הביקורת(. 14.4.14

 -לקבל תעודת כשרות בתוקף המזון מספק  חוזרות ונשנותבקשות 

 טרם נענו.

11 

יש לוודא שברשות המתנ"ס תעודת 

כשרות תקפה של ספק המזון. מומלץ 

כי יבוצע מעקב אחר חידוש תעודת 

 הכשרות במועד פקיעתה.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

פניה לספק "הערת הביקורת מקובלת. בוצעה 

  והתקבלה תעודת כשרות בתוקף."

10.  

אין תיעוד התחייבות של ספק הקייטרינג לספק מנות מזון בהתאם 

לא בהסכם ההתקשרות  ומשרד החינוך, להמלצות משרד הבריאות

 ולא במסמך אחר חיצוני, כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
12 

יש לקבל מהספק הצהרה במסמך 

ו/או בהסכם ההתקשרות, כי חתום 

הוא מתחייב לספק מנות מזון בהתאם 

להמלצות משרד הבריאות ו/או משרד 

 החינוך ו/או רגולטור אחר רלוונטי.

התייחסות מנהל מתנ"ס תל מונד מתאריך 

1.6.16: 

הנושא יעודכן "הנושא ייבדק. ככל הנדרש 
  הסכם".ב



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 149 עמוד
_______________________________________________________________________________________________________ 
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

11.  

אין טפסי )בהתאם לרישומי המתנ"ס( בצהרונים ילדים  21 בגין

  הצהרת בריאות מלאה וחתומה כנדרש.

העדר הצהרת בריאות חתומה, מלאה ועדכנית חורגת מהנהלים 

וחושפת את המתנ"ס לאספקת מזון לא מתאים לילדים עם 

 רגישות למזון.

13 

כל הורה המבקש לרשום את ילדו 

מחויב למלא ולחתום על  –לצהרון 

טופס הצהרת בריאות, על מנת, לשקף 

באופן מהימן את מצב בריאותו של 

ילדו בצהרון ובכלל זה באם לילד 

 רגישות למזון.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"לאור הערת הביקורת, מבוצעת פעילות 

את טפסי הבריאות לכלל  אינטנסיבית להשלים

 ילדי הצהרונים. הנושא בתהליך. 

ילד ללא טופס הצהרת בריאות חתום, לא 

יתחיל פעילותו בצהרון בשנת הלימודים 

 תשע"ז".

 

12.  

 של ילדם בכל המקרים שנגדמו בהם הורים דיווחו על רגישות למזון

 התסמיניםסוג האלרגיה, לא התקבל מסמך רפואי בו מפורט  -

 וכד', זאת בניגוד להנחיות משרד הכלכלה ומשרד החינוך.

 

החלטה פנימית יתרה מכך, בחלק מהמקרים שנדגמו, התקבלה 

, חרף הדיווח על במתנ"ס להמשיך ולספק לילד מנת מזון רגילה

 רגישות למזון שהתקבל מהורי התלמיד. 

)הקיים הצהרה טופס כלל לא חתמו על  במקרים אלה, ההורים

תנ"ס( המסיר אחריות מהמתנ"ס והמועצה )הביקורת מטילה במ

 .ספק ביעילות טופס זה, לאור אי עמידה בהוראות חוזרי מנכ"ל(

14 

בכל מקרה בו הורה מדווח על  .א

יש לקבל מסמך  –רגישות למזון 

רפואי מרופא מקצועי בתחום, 

המפרט את חומרת הרגישות 

 ילד.הטיפול הנדרש בו

יש  -מזון בגין כל ילד עם רגישות ל .ב

שמנת חתום לקבל אישור תזונאי 

האוכל מתאימה לילד עם 

 הרגישות.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"לאור הערת הביקורת, מבוצעת פעילות 

אינטנסיבית להשלים את טפסי הבריאות לכלל 

 ילדי הצהרונים.

מחויב  –בגין כל ילד המדווח על רגישות למזון 

ההורה להציג אישור רפואי שהמנה מתאימה 

 לילד. הנושא בתהליך. 

ילד שבטופס הצהרת הבריאות יסומן שהוא 

רגיש למזון אך לא התקבל אישור רפואי, לא 

יתחיל פעילותו בצהרון בשנת הלימודים 

 תשע"ז".
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 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

13.  

לא התקבל  -כל המקרים בהם דווח על ילד עם רגישות למזון ב

שהמזון שמסופק לילד עם רגישות, מתאים לסוג אישור תזונאית 

 הרגישות של הילד ואין סכנה לפגיעה בבריאות הילד.

שהמתנ"ס לא מערב תזונאי במערך ההזנה  הוצג לביקורת,

 בצהרונים בכלל ובנושא ילדים עם רגישות למזון בפרט.

14 

יש  -בגין כל ילד עם רגישות למזון 

שמנת חתום לקבל אישור תזונאי 

 האוכל מתאימה לילד עם הרגישות.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"לאור הערת הביקורת, מבוצעת פעילות 

אינטנסיבית להשלים את טפסי הבריאות לכלל 

 ילדי הצהרונים.

מחויב  –בגין כל ילד המדווח על רגישות למזון 

ההורה להציג אישור רפואי שהמנה מתאימה 

 לילד. הנושא בתהליך. 

ילד שבטופס הצהרת הבריאות יסומן שהוא 

רגיש למזון אך לא התקבל אישור רפואי, לא 

יתחיל פעילותו בצהרון בשנת הלימודים 

 תשע"ז".

 

14.  

שנדרש להעניק  -מצוין בטופס רישום הילד לצהרון נדגם מקרה בו 

 לילד מנה מיוחדת נפרדת.

מדי יום מגיעה לילד מנה מיוחדת מספק הקייטרינג במיוחד לילד 

 משולם תעריף גבוה יותר.עם רגישות לציליאק. בגין מנת האוכל 

 -נזרקת באופן מידי לפח  -הביקורת נוכחה, כי המנה המיוחדת 

 ללא שימוש.

הילד מביא מנת אוכל מהבית ועל כן, אין צורך במנה דווח, ש

 המיוחדת.

14 

חל איסור לספק לילד בגינו הוצהר 

מנת אוכל החורגת  –שהוא רגיש למזון 

 מהנחיות התזונאי בכתב.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

 "הנושא טופל והופסקה קבלת מנת מזון

 מיוחדת והתשלום בגינה".
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 151 עמוד
_______________________________________________________________________________________________________ 

  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק
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 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

15.  

"סייעת רפואית" על ידי משרד החינוך אושרה  השוהה בצהרוןלילד 

ועד השעה  08:00צמודה לתלמיד במהלך שעות הלימודים מהשעה 

)באישור רופא  מסכנת חייםמדי יום, עקב רגישות למזון  14:00

  .מצוין שמדובר "במצב מסכן חיים"(

מזרק ותרופות צמודות הילד הולך עם  –לאור הרגישות המהותית 

, כך שצוות הצהרון יוכל להגיב בעת סימפטומים של בתיק הצהרון

 רגישות.

 

 :ממצאים

כלל לא ידעו כי בצהרונים שבתחום בעלי התפקידים במתנ"ס  .א

. אף "מסכנת חיים"אחריותה, משולב ילד עם רגישות למזון 

רפואית צמודה במהלך שעות הלימוד , שלילד סייעת ולא ידע

 .)עד לכניסתו לצהרון( בגן

 

ללא סייעת מלווה, בניגוד להנחיות משרד משולב בצהרון הילד  .ב

 הכלכלה והחברה למתנ"סים.

 
למרות שהורי הילד דיווחו בטופס הצהרת הבריאות על  .ג

 -"אלרגיה חריפה לבוטנים ואגוזים ואלרגיה קלה לביצים" 

ללא  ,ואין ברשותו מסמך רפואי כלשהוצוות המתנ"ס לא דרש 

קבלת הצהרה מההורים שהם אחראים באופן בלעדי לנושא 

ההזנה בצהרון, ללא אישור תזונאי שהמזון שמסופק לילד 

 תואם לרגישות שלו וכד'. המדובר בחשיפה משמעותית.

 
 המשך בעמוד הבא:

15 

יש לפעול לגבי ילדים עם רגישות למזון 

חמורה, שאושרה להם סייעת צמודה 

במימון משרד החינוך במהלך שעות 

בהתאם  –הלימוד במוסד החינוכי 

להוראות משרד הכלכלה והחברה 

 למתנ"סים, ככתבן וכלשונן.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

.6.1629: 

בוצעה פגישה מידית ודחופה בהשתתפות " .1

מנהל המתנ"ס, מנהלת תחום צהרונים, 

הוצג להורי התלמיד שתנאי  והורי הילד.

המשך פעילותו בצהרון הינה קבלת סייעת 

אישית שתלווה את הילד במשך זמן 

 הצהרון כפי שנדרש בנהלים.

החליטו הילד הורי לאחר פגישה זו,  .2

 .בצהרוןלהפסיק את המשך השתתפותו 

 הילד של כניסתו טרם כי, להדגיש יש .3

 עם יחד האם של פגישה נערכה ,לצהרון

 לתדרוך הצהרון וצוות התחום מנהלת

 מציג והילד במידה להתנהל יש כיצד

ניתנה  .למזון רגישות של סימפטומים

 הדרכה לצוות אך מטבע הדברים לא

נעשתה הדגמה "חיה" של השימוש במזרק, 

לפקפק דבר אשר גרם לצוות הצהרון 

ביכולתו ולא להפגין ידע מלא בתפעול 

 יעילה הדרכה לביצוע לקחים יופקו ההליך.

 שהצוות נוהל יקבע ,כן כמו .בעתיד יותר

 ריענון ויבוצע הדרכה שקיבל יחתום

 ."השנה במהלך
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

16.  

 המשך מעמוד קודם:

 שיש להגיש לילד "מנה מיוחדת".במסמכי המתנ"ס מצוין  .ד

 8.3.16בפועל, בעת ביקור שהביקורת ערכה בצהרון בתאריך 

מוגשת  -לילד עם הרגישות החריפה והמסכנת חיים התברר, כי 

ארוחת צהריים רגילה, מדי יום, בניגוד למצוין במסמכי 

המתנ"ס והעובדה שההורים דיווחו על רגישות חמורה של 

 התלמיד. 

יתה ידועה לא ה -העובדה כי מוגשת לתלמיד ארוחה רגילה 

לגורמים האחראיים על תחום ההזנה במתנ"ס והופתעו לגלות 

 זאת בעת ביקור פתע של הביקורות בצהרון.

 

לבקשת הביקורת התבקשה מובילת הצהרון להציג אופן תפעול  .ה

ע וושימוש במזרק ותרופות של התלמיד הנמצאות באופן קב

בתיק הצהרון של התלמיד, כפי שיידרש מהן בעת הופעת 

ומים של רגישות )כל שכן שלילד מוגשות מדי יום מנות סימפט

 אוכל רגילות(.

צוות הצהרון לא יודע לתפעל את המזרק הביקורת נוכחה, כי 

)מזרק מיוחד( וסט התרופות שנמצאות בתיק התלמיד. מעולם 

ולא  -לא פתחו את התיק המכיל את סט התרופות והמזרק 

 זון.יודעות לנהל אירוע חירום בתחום רגישות למ

  

 :6.1629.מתנ"ס מתאריך ה התייחסות מנהל
ההערה מקובלת. במסגרת היערכות לשנת "

תשע"ז, ייכתב נוהל ברור להעברת מידע בנושא 

רגישויות ילדים בצהרונים בין הצוות הניהולי 

 "לבין הצוות בצהרון.

 

התייחסות מנהלת גני ילדים במועצה מתאריך 

9.5.16: 
"החל משנת תשע"ז, כל תלמיד שתאושר לו 

המידע  –סייעת רפואית צמודה וירשם לצהרון 

יועבר למנהלת הצהרונים במתנ"ס בישיבת 

 השיבוצים".
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

17.  

 דגימות מזון מסוגי מזון ותאריכים שונים 3הביקורת העבירה 

לבדיקת מעבדה מוסמכת לבחינת חריגים בהיבט מצהרונים 

קוליפורמים, סטפילוקוקוס  ,כללית חיידקים )ספירות בקטריאלי

 קאגולז+ ,שמרים ועובשים, ליסטריה מומוציטגונס, אי.קולי(.

 .בערכים תקיניםלא התגלו פתוגנים וספירות החיידקים היו 

 תקין   16

18.  

אין תיעוד לאישור תזונאית לתפריט המאושר והמוגש לתלמידי 

 הצהרונים, כנדרש ברגולציה המחייבת. 

תפריט הינו  -בצהרונים ביישוב  בפועליתרה מכך, התפריט שמוגש 

שונה מזה שסוכם עם ספק הקייטרינג בפגישה שהתקיימה 

)הוא התפריט שהיה ידוע  חודשים ספורים לפני מועד הביקורת

לאחראית תחום הזנה במתנ"ס ולא התפריט שמוגש בפועל והוצג 

 לראשונה במהלך הביקורת(.

ר, כי ספק המזון שינה את התפריט ללא לאור הביקורת התבר

 ידיעת האחראית על התחום.

17 

יש לקבל אישור חתום של תזונאית על 

 תפריט ספק המזון.

יש לפקח ולבקר שמנות האוכל 

המסופקות תואמות לתפריט שסוכם 

בין המתנ"ס לספק המזון. כל שינוי, 

 חייב לקבל אישור, כתוב, של המתנ"ס.

צהרונים במתנ"ס התייחסות מנהלת תחום 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"לאור הערת הביקורת, ניתנה הנחיה מידית 

לספק המזון לקבל באופן שבועי תפריט ולא 

לשנות את הרכב המזון והתפריט ללא עדכון 

וקבלת אישור. לאור הערת הביקורת יובהר חד 

משמעית לספק המזון, שבמידה ותמצא אי 

התפריט למנות שמוגשות בפועל התאמה בין 

יהווה העניין עילה לסיום  –פעם נוספת 

 ההתקשרות".

 

19.  

  התפריט לא הוצג בצהרון. –בכל הצהרונים שנדגמו 

כי התפריט  –נמסר לביקורת על ידי אחראית תחום הזנה במתנ"ס 

אוכל הכולל את מנות האוכל  מצורף לכל צהרון יחד עם התרמוקן

אין הקפדה לשלוח את התפריט אליה כאחראית אך  –מדי יום א' 

 על התחום.

18 

יש להציג את תפריט הצהרון באופן 

בולט לצוות ההפעלה של הצהרון 

 ולהורי הילדים.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

הביקורת, ניתנה הנחיה מידית "לאור הערת 

 לספק המזון לקבל באופן שבועי תפריט. 

ניתנה הנחיה לצוות לתלות את הפריט ולהציגו 

 באופן בולט בצהרון."
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

20.  

שהביקורת ביצעה בצהרונים נמצא, כי צוות  בדיקות הפתעבכל 

הצהרון מבצע הכנה והגשה של מנות האוכל )כגון: פירק עוף משוקי 

נגיעה ישירה ומשמעותית בידיים עוף, חיתוך ירקות וכד'(, הכולל 

 נדרש בחוזר מנכ"ל. בניגוד לשל הצוות באופן חשוף וללא כפפות, 

 

טרם הטיפול ונגיעה הצהרונים מ בחלקהצוות הביקורת נוכחה, כי 

 לא מקפיד לשטוף ידיים. –ישירה במנות האוכל 

20 

מומלץ, כי טיפול של צוות הגן  .א

במנות האוכל ובכלל זה פירוק של 

מנות בשר והגשתם לצלחות 

יבוצע בכפופות ולא  –התלמידים 

 בידיים חשופות.

 –יש להקפיד שצוות הצהרון  .ב

ישטוף את הידיים טרם תחילת 

 הטיפול ומזיגתו לילדים.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"ניתנה הנחיה לצוות להקפיד לשטוף ידיים 

לפני טיפול בהגשת מזון. ההנחיה תחודד 

 בשנית.

 נושא הכפפות יבחן".

 

21.  
ממועד מסירת מנות המזון לצהרונים  שעות 3 -זמן של כ חולף פרק

 21 דקות. 45ועד צריכתם, ולא כפי שמצוין בחוזר מנכ"ל 

יש להקפיד לצרוך ולאכול את מנות 

דקות  45המזון בפרק זמן של עד 

 ממועד קבלת מנות האוכל.

יש לבחון עם ספק המזון קבלת מנות 

האוכל בשעה בסמוך לארוחת 

 הצהריים.

ת מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס התייחסו

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"תבוצע פניה לספק המזון להגיע מאוחר ככל 

 הניתן לפני תחילת האכילה בבתי ספר".
 

22.  

הכנת המזון ועד צריכתו ממועד  שעות 5לפחות חולף פרק זמן של 

מנכ"ל משרד החינוך  על ידי הילדים ולא כפי שנדרש בחוזרי

 .שעות 4והבריאות עד 
22 

יש להקפיד לצרוך ולאכול את מנות 

שעות ממועד  4המזון בפרק זמן של עד 

הכנתו על ידי ספק המזון ועד צריכתו 

 על ידי הילדים.

יש להחתים את הספק על הצהרה 

כאמור שמתחייב לעמוד בדרישת 

משרד הבריאות הנ"ל ו/או הכללה 

 סעיף זה בהסכם ההתקשרות עימו.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"תבוצע פניה לספק המזון לעמוד בהנחיות 

 משרד החינוך והבריאות."
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

23.  

לא בעל התפקיד האחראי על מערך הצהרונים וההזנה בהם, 

 מתעדת ביצוע ביקורות ובדיקות בצהרונים.

כתוצאה: לא ניתן לדעת באם בוצעו ביקורות בצהרונים ומה 

 תוצאות הבדיקות.

לא עוגן טופס/רשימת תיוג לבדיקת מערך ההזנה  כמו כן,

אחרות( על מנת להבטיח, )הטופס קיים ומנוהל ברשויות בצהרונים 

כי בעת ביצוע ביקורת הזנה בצהרון, יבדקו מכלול הנושאים 

 ויתועדו באופן נאות ומלא.

את הביקורת העבירה לרשות המתנ"ס את טופס הבדיקות של הביקורת ו

 יפו.-של עיריית תל אביבהטופס 

23 

יש לתעד בדיקות ובקרות שבוצעו 

בצהרונים בטופס בדיקה ייעודי הכולל 

 הבדיקות הנדרשות בתחום ההזנה. את

הגורם המבצע את הביקורת יתעד את 

 רישומיו בטופס ויחתום בשולי הטופס.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"החל משנת הלימודים תשע"ז יעוגן טופס 

 בדיקה כתוב, והביקורות והבדיקות יתועדו".
 

24.  

 -)כנמוכה באופן משמעותי  –טמפרטורת המזון בעת הגשת המנות 

ולא  החינוךומשרד  הבריאותמשרד  מעלות( מחוזרי מנכ"ל 45

 .+ מעלות(70)נדרש  תואמת להוראות

ממצאים דומים אף נמצאו בביקורת של תברואן משרד הבריאות שנערכה במדגם 

 לפני הביקורת()כחודשיים  6.12.15של צהרונים בתאריך 

24 

יש לוודא שטמפרטורת המזון תהייה 

בהתאם להוראות משרד הבריאות 

 והחינוך.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

  "הנושא ייבדק ויטופל למול חברת ההזנה".

25.  

מוסדות החינוך בהם מתקיימת דיווח לווטרינר המועצה אודות אין 

הזנה )כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך( וללא מעורבות כלל 

 בנושא ההזנה ביישוב של ווטרינר המועצה.

 ציטוט מדברי מבקר המדינה בנושא מפורטות בגוף דוח הביקורת.

25 

יש לדווח לווטרינר הרשותי, בכתב, 

בתחילת כל שנת לימודים, את רשימת 

ת החינוך בהם הצהרונים ומוסדו

 מתקיים מערך הזנה.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

 :9.5.16מתאריך 

"תועבר מדי תחילת שנת לימודים רשימת 

  הצהרונים".
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

26.  

כלל לא מעורב ולא מכיר את נושא מערך הווטרינר של המועצה 

 ההזנה במועצה, בניגוד לאמור בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 ציטוט מדברי מבקר המדינה בנושא מפורטות בגוף דוח הביקורת.
26 

באחריות הווטרינר הרשותי לבצע 

פיקוח ובקרה אחר פעילות ההזנה 

בצהרונים במוסדות החינוך של 

 המועצה.

 :16.5.16התייחסות הווטרינר העירוני מתאריך 
"לאחר בדיקה שביצעתי עם הסתדרות  .1

מיות הרופאים הווטרינרים ברשויות המקו
שום סמכות עולה, כי למשרד החינוך אין 

להטיל על הווטרינר העירוני דרישות 
רגולטוריות. הנ"ל אף עולה מעיון בהגדרות 
משרת הווטרינר ברשות המקומית שם 
מצוין במפורש שהוא נמצא תחת סמכות 

 משרד החקלאות ומשרד הבריאות בלבד.

יחד עם זאת, יש היגיון בחלק מהוראות  .2
והנושא חשוב ביותר לפיכך,  משרד החינוך

אשמח לעמוד לרשות המועצה והמתנ"ס 
 ידרש במסגרת תפקידי.יבכל מה ש

מועסק בשיעור משרה של  אנייש לזכור, כי  .3
נו שיעור משרה נמוך יהש –בלבד  19%

ביותר המונע ממני )כפי שאף עלה בדוח 
הביקורת הקודם( לתת שירות טוב יותר. 

מועצה יוזכר, כי כבר התקבלה החלטה ב
לעלות את  2015הנוכחית במסגרת תקציב 

 -שיעור המשרה של הווטרינר העירוני ל
 דבר שלא בוצע בפועל. - 33%

יודגש, אני אשמח לסייע ולייעץ למועצה אך  .4
איני יכול ולא מתפקידי לבצע פיקוח יומי 
בכל הצהרונים. פיקוח כזה נדרש להיות 
מבוצע באמצעות "בדיקות המשנה" אשר 

כל ספק מזון מן החי בכניסה  בהן מחויב
 ליישוב.
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

27.  

לא מבוצעות כלל "בדיקות משנה" לבחינת רמת התברואה ורכב 

, בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד המוביל מנות אכול לצהרונים ההובלה

 החינוך.

טרינר הרשותי משנת והמדובר בהערה חוזרת מדוח מבקר המועצה בנושא הו

2012. 

27 

"בדיקות משנה" למזון יש לבצע  .א

המסופק לצהרונים במוסדות 

 החינוך ברשות.

יש לדרוש מצוותי ההפעלה  .ב

בצהרונים לדרוש מהמוביל שיציג 

אישור "בדיקות משנה" של 

 הווטרינר.

 :16.5.16התייחסות הווטרינר העירוני מתאריך 

"על פי חוק, כל ספק המוביל מזון מן החי אל 

חייב בביצוע "בדיקת משנה"  –תוך היישוב 

הוטרינרית של עיריית המבוצעת במחלקה 

, בטרם תניה המהווה נקודת ביקורת אזוריתנ

 כניסתו ליישוב.

מנחה, כי מנהלי המתנ"ס יעבירו דרישה זו לכל 

מנהלות הצהרונים וספק המזון ויש לוודא קיום 

חותמת "נבדק והותר" של הווטרינר האזורי 

" האזורית נתניה בתחנת "בדיקות המשנה

כתנאי לכניסת המזון ליישוב )כפי שמבוצע בגין 

יתר העסקים העוסקים בממכר מזון מן החי 

 ביישוב(".

 

 :1.6.16התייחסות מנהל המתנ"ס מתאריך 

"תועבר דרישה לספק הקייטרינג לעמוד 

 בהוראות החוק".

 

28.  

צהרונים  2 -נמצא, כי בבצהרונים שהביקורת ערכה  בביקורת פתע

לא היתה הקפדה על שטיפת ידיים של הילדים  –שנדגמו  4מתוך 

הילדים ניגשו לארוחה באופן מידי לאחר הגעתם  לפני הארוחה.

 בניגוד להנחיות חוזר מנכ"ל.לצהרון מגן הילדים, 

28 

יש להקפיד על שטיפת ידיים של ילדי 

הגן, טרם מתיישבים הילדים 

 ומתחילים לאכול.בשולחנות האוכל 

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"ניתנה הנחיה בעבר להקפיד על שטיפת ידיים 

של הילדים. יבוצע חידוד ותזכורת של ההנחיה 

 שיש להקפיד בנושא".

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 158 עמוד
_______________________________________________________________________________________________________ 

  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

29.  

הוגשה ארוחת הצהרים צהרונים(  4 -)מתוך צפייה ב אחדבצהרון 

. המדובר לדעת הביקורת בשעה מאוחרת 14:45לילדים בשעה 

 30 -מאוד לאכול צהריים לאחר יום פעילות שלם בגן ילדים וכ

 דקות איחור ביחס ליתר הצהרונים שנצפו.

 הילדים העידו בפני הביקורת כי הם רעבים מאוד.

מיד עם  הביקורת נוכחה, כי צוות הגן לא היה ערוך להגשת המזון

קליטת התלמידים ומובילת הצהרון ערכה משחקים במשך דקות 

 ארוכות עד השלמת הערכות הצוות.

29 
יש להקפיד שילדי הצהרון יוכלו בסמוך 

 לאחר תחילת הצהרון.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

במקרה "הערת הביקורת מקובלת. המדובר 

 נקודתי ולא מאפיין.

ההנחיה לכל צוותי הצהרונים להגיש את המזון 

מוקדם ככל הניתן, מיד עם קבלת הילדים מגני 

 הילדים לצהרון".

 

 תקין   30 .תקיןכמות האוכל שסופקה תאמה לכמות הילדים בצהרון.   .30

31.  

לא בו צהרונים, נמצא מקרה בודד  4 -בצפייה שהביקורת ערכה ב

הונח מצע/פליסמנט על שולחנות הילדים וללא ניגוב שולחנות 

. הנ"ל חורג מיתר הצהרונים בהם הונחה העבודה בגן הילדים

 .והנחיות חוזר מנכ"ל שקופה מפה על גבי השולחן

31 

יש להקפיד להניח מצע על שולחנות 

האוכל, טרם מתיישבים הילדים סביב 

 שולחנות האוכל לאכול.

לת תחום צהרונים במתנ"ס התייחסות מנה

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

 "המדובר במקרה נקודתי ולא מאפיין.

תינתן הנחיה לצוותי הצהרונים להקפיד 

 בנושא".

 

 

32.  

צהרונים  2-בצפייה שהביקורת ערכה במספר צהרונים נמצא, כי 

לילדים הוגשו כפות חד פעמיות בלבד.  -המקרים שנבדקו  4מתוך 

 לא הוגש מזלג. 

 כתוצאה, קושי של הילדים לאכול חלק ממנות האוכל.

32 
יש להגיש לילדים מזלג חד פעמית 

 בארוחת הצהריים ולא רק כף.

צהרונים במתנ"ס התייחסות מנהלת תחום 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"ההנחיה לצוותי הצהרונים הינה להגיש כף 
 ומזלג לכל ילד. ההנחיה תחודד".

 

33.  
במדגם של צהרונים בהם הביקורת דגמה נמצא, כי 

 תקין   33 .תקיןהמארזים/צידניות נשארו סגורים עד להגשה. 
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

34.  

–שנדגמו  4אחד מתוך  בצהרוןבמדגם שהביקורת ערכה נמצא, כי 

שמדי יום אורזת  –דווח על ידי אחת העובדות בצוות הצהרון 

למשפחה נזקקת דתית בכלים שלא נצרך המזון  יתרתומוציאה את 

 ייעודיים )עקב דרישות כשרות( שהמשפחה הנזקקת מביאה לה

 . מדי יום

 

ל משרד החינוך ומשרד הבריאות הנ"ל בניגוד להנחיות חוזר מנכ"

 והנחיות הנהלת המתנ"ס.

 

הביקורת הופתעה, כי דקות קודם לכן הציגה המובילה של הצוות 

בצהרון, כי הם מקפידים מאוד ולא מוציאים שאריות מזון מחוץ 

העובדה שמנהלת הצהרון לא דיווחה אמת לשאלת מבקר לגן. 

 מטרידה. –המועצה 

34 

יש להקפיד ליישם את הנחיות 

המתנ"ס, משרד הבריאות ומשרד 

וכל שאריות המזון להשליך  –החינוך 

 ולא להוציא מהגן.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"הערת הביקורת מקובלת. הנושא טופל באופן 

מיידי. נאסר על ידי הצוות להוציא אוכל 

 מתחומי הצהרון.

לאור הממצאים בגן והדיווח השקרי למבקר, 

מובילת הצהרון תקרא לשימוע והמשך 

 העסקתה בשנת הלימודים הבאה תיבחן".

 

35.  
תארך ושעת קבלת המזון, התפריט, בו נרשם לא מנוהל יומן 

 35 ., כנדרש בחוזר מנכ"לשהביקורת דגמה צהרוןבאף הטמפרטורה 

בכל צהרון יומן בו ירשם  יש לנהל

תאריך ושעת קבלת המזון מספק 

 המזון.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

"קבלת המזון מבוצעת על ידי צוותי הבוקר של 

הגנים שלא כפופים ולא מועסקים על ידי 

הצהרון. תעשה פניה למנהלת מחלקת הגנים 

 תוף פעולה מצד צוותי הבוקר בגנים".בדבר שי
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

36.  

, כחלק ממשוב על משוב על רמת האוכל בצהרון ערךהמתנ"ס 

 (2014-2015תפקוד כללי של הצהרון לשנת הלימודים תשע"ה )

 .תקין

( דרגו את רמת שביעות 48%ניתן להתרשם כי כמחצית מההורים )כ 

בעוד המחצית השנייה  "בסדר" ו"במיטה מועטה".רצון מהאוכל 

 דירגה את רמת ההזנה "טוב מאוד" ו"מצוין".

 התוצאות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

36 

יש להמשיך ולהקפיד לבצע משוב על 

 שביעות רצון ממנות המזון. 

מומלץ, אחת לתקופה, לבצע משוב 

 מקיף יותר ויעודי בתחום ההזנה.

התייחסות מנהלת תחום צהרונים במתנ"ס 

ומנהל המתנ"ס מתאריך  9.5.16מתאריך 

1.6.16: 

  "יבוצע משוב אחת לשנה במתכונתו הנוכחית".

37.  

המועצה כלל לא מבצעת פיקוח ובקרה )אף לא בקרת על מדגמית( 

בנושא הזנה בצהרונים וכלל לא מעורבת בשום אופן וצורה בפעילות 

חוזרי מנכ"ל הצהרונים בכלל ובנושא הזנה בפרט, חרף הוראות 

 והנחיות מבקר המדינה בתחום.

 התייחסות מבקר המדינה בנושא מפורטת בגוף דוח הביקורת.ציטוט 

37 

 –במועצה חינוך באחריות מחלקת 

לבצע פיקוח ובקרה על תחום ההזנה 

בצהרונים המתנהלים במוסדות חינוך 

 בבעלות המועצה.

התייחסות מנהלת גני ילדים במועצה מתאריך 

9.5.16: 

"בהתאם להנחיות חוזרי מנכ"ל, מבקר המדינה 

ומבקר המועצה, יבוצע ויערך פיקוח על בנושא 

 צהרונים החל משנת הלימודים הבאה תשע"ז".

 

 :1.6.16התייחסות מנהל המתנ"ס מתאריך 

 "המלצת הביקורת מקובלת".
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ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 התקשרות המועצה עם המתנ"ס כזרוע ביצוע בנושא צהרונים והזנה .5

 

(, בפרק 2005דוחות על הביקורת בשלטון המקומי ) מבקר המדינה, הראמבקר המדינה הביע דעתו בעבר ) .5.1

התקשרות של שכל תקין מחייבים המינהל הכללי (, כי 145"פעולות רשויות מקומיות באמצעות עמותות", עמ' 

יצוינו שתוסדר בהסכם כתוב , ובכלל זה תאגידים עירוניים ועמותות עירוניות, רשות מקומית עם גופים אחרים

 . תחייבויות של כל אחד מהצדדיםההו בו תנאי ההתקשרות

 

חלקן וחלקן הינן חברות סוכנותיות )כמו במקרה של  מעין עירוניות עמותותהן המקומיות סים "המתנרשתות  .5.2

 המהוות זרוע פעילות של הרשות. רשויות המקומיות נוהגות בהן כאילו היו עמותות עירוניות .תל מונד(

 

, אישר משרד לפעולות רשויות מקומיות באמצעות עמותות בנוגע דוח מבקר המדינהכפועל יוצא מ, 25.6.13-ב .5.3

את  בין היתר מסדיר האחיד התקנוןהתקנון האחיד(.  -)להלן  להפעלת מתנ"ס "תקנון אחיד"הפנים נוסח 

של מטרות ה ,והרשות המקומית. על פי התקנוןהחברה הארצית למתנ"סים המתנ"ס, עמותת היחסים בין 

יה בתחום הרשות המקומית" וכן "ביצוע יתר "פעילות קהילתית בקרב האוכלוסבין היהן המתנ"ס  תעמות

סים[ ואגב "בתיאום ובזיקה לחברה ]הארצית למתנ פעולות קהילתיות, תרבותיות, חינוכיות וספורטיביות...

  ."שיתוף פעולה עמה

 
מותת המתנ"ס, כי לפחות מחברי ההנהלה של ע 40%בתקנון האחיד נקבע, כי הרשות המקומית רשאית למנות  .5.4

החברה הארצית למתנ"סים תעסיק את מנהל המתנ"ס ותנחה אותו מקצועית, וכי המנהל רשאי למנות עד 

 מחברי ההנהלה של העמותה. 20%

 
 שנה(. 20 -)לפני כ 17.8.95המועצה התקשרה "בהסכם הפעלה" עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל בתאריך  .5.5

 המועצה לסוכנות היהודית לארץ ישראל.הסכם ההפעלה בין  -ראה נספח א' 

 

את "התקנון האחיד" של החברה למתנ"סים, כך שיהווה מדיניות  25.6.13משרד הפנים אישר בתאריך  .5.6

 להפעלת מתנ"ס ברשת מקומית.

 אישור משרד הפנים לנוסח התקנון האחיד להפעלת מתנ"ס ברשות מקומית. -' בראה נספח 

 

ס"ים הנחיה למנהלי מתנ"סים ברחבי הארץ שבתחום אחריותה, לאשר שלחה החברה למתנ 15.8.13בתאריך  .5.7

 את "התקנון האחיד" במוסדותיה.

 הנחיית החברה למתנ"סים לחתום על ה"תקנון האחיד". -' גראה נספח 

 

אין התייחסות , 1995מסקירת הביקורת עולה, כי בהסכם ההתקשרות שנחתם בין המועצה למתנ"ס בשנת  .5.8

 במבני חינוך בבעלות המועצה והזנת תלמידים הכולל התחייבות ואחריות הצדדים.בנושא הפעלת צהרונים 

 

מבקר המדינה קבע במסגרת דוח ביקורת בנושא "הפעלת מסגרות משלימות בשעות אחר הצהריים )צהרונים(  .5.9

 , בין היתר, כדלקמן:2014שפורסם בשנת  10-4בגני ילדים ובבתי ספר ברשויות מקומיות באשכולות 
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מבקר המדינה מעיר לחברה הארצית למתנ"סים כי עליה לנקוט את "משרד 

הצעדים הנדרשים כדי שכל עמותות המתנ"סים שהיא עובדת בשיתוף פעולה 

ל פי התקנון האחיד עמן יסדירו את התקשרויותיהן עם הרשויות המקומיות, ע

 או בהסכם אחר...

 

הן ישויות  עמותות המתנ"סיםכי  ...עיר לעיריות המבקר המדינה  משרד"

 "בהסכמים את התקשרויותיהן עמן. להסדירעליהן משפטיות נפרדות, ולפיכך 

 

אין קשר בין קביעת מבקר המדינה בדבר היחסים בין , כי 1.6.16נמסר לביקורת על ידי מנהל המתנ"ס בתאריך  .5.10

מונד הינו  תאגידים עירוניים ועמותות עירוניות לבין המועצה למה שקורה בתל מונד, היות והמתנ"ס בתל

 .1995חברה סוכנותית בע"מ ויחסיו של המתנ"ס מעוגנים בהסכם בין הסוכנות למועצה משנת 

 

 ספק מזוןמכרז לבחירת  .6

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/ 4.1בהתאם לסעיף  .6.1

התקשרות בין רשות מקומית ובין ספק שלא על פי חוק כי בין היתר,  ,"אורחות חיים במוסדות חינוך" נקבע

או שלא מכוח החלטת ממשלה או החלטת משרד החינוך, תיעשה לפי  ,2005-התשס"ה ארוחה יומית לתלמיד,

 כדלקמן: כללי ההתקשרות הנדרשים על פי כל דין,

ההתקשרות עם הספק שלא במסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד, תכנית   4.1"

 משלה או תכנית מכוח החלטת הנהלת משרד החינוךמכוח החלטת מ

ההתקשרות החוזית תיערך בין הרשות המקומית או הבעלות של    א.

המוסד החינוכי ובין אחד מהספקים שייבחרו, בהתאם לכללי 

ההתקשרות הנדרשים על פי כל דין )במקרה שמדובר בגורם 

 ."..המחויב בכללי רכישה עפ"י דין, כגון רשות מקומית(.

 

פרסום מכרז לבחירת ספקי המזון מעודד תחרות בין החברות, ובאמצעותו אפשר לבחון מהי ההצעה הטובה  .6.2

 ביותר מבחינת האיכות והמחיר.

 
מונד התקשר עם ספק המזון "קייטרינג התעשיינים בע"מ" בתאריך -מסקירת הביקורת עולה, כי מתנ"ס תל .6.3

הצעות מחיר ממספר ספקי מזון או הליך תחרותי אחר,  ללא ביצוע מכרז כנדרש, ללא הליך של קבלת - 1.1.14

 בניגוד לניהול תקין מחייב, חוזרי מנכ"ל, רגולציה מחייבת ו"התקנון האחיד" של החברה למתנס"ים.

 
הוצג לביקורת, כי לאור המלצות שהתקבלו במתנ"ס, בוצעה פניה ממוקדת לספק המזון "התעשיינים" למולו  .6.4

 לבחינת טיב האוכל ואופן יצורו, כולל שיתוף נציגי ההורים. בוצעו מספר פגישות וביקורים

 
 :המלצה 

 הליך של תיחור, קבלת הצעות מחיר ומכרז בהתאם להיקף ההתקשרות.ביש לבצע התקשרות ובחירת ספק 
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 הסכם התקשרות .7

 

בנושא , 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/ 4.1בהתאם לסעיף  .7.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

ההתקשרות עם הספק שלא במסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד,   4.1"

 תכנית מכוח החלטת

 ....ממשלה או תכנית מכוח החלטת הנהלת משרד החינוך  

ההתקשרות עם הספק תהיה לתקופה קצובה ומוסכמת מראש.    ג.

של המוסד החינוכי, הרשות או הבעלות בהסכם תעוגן זכותם 

 להאריך את ההתקשרות או להפסיקה.

הסכם ההתקשרות יכלול סעיף פיצוי מוסכם במקרה של הפרת    ד.

ההסכם על ידי הספק. יש לעמוד על מיצוי זכויות המוסד 

החינוכי, תוך התייעצות עם היועץ המשפטי של הרשות המקומית 

 .או של הבעלות."

 

חתום רק על ידי המתנ"ס וללא חתימה של נ"ס לספק המזון "קיטרינג התעשיינים בע"מ" ההסכם בין המת .7.2

 ספק המזון. 

 במצב זה, בעת קרות אירוע המחייב הפעלת ההסכם, מוטלת בספק מחויבות ספק המזון להסכם.

 

 

 

וחים, בהליך התקשרות בנושא הזנה, כגון: ביט החוזה בין המת"נס לספק המזון חסר במרכיבים מהותיים .7.3

ערבויות, שהספק מתחייב לפעול עם "רישיון יצרן" בכל תקופת ההתקשרות, תעודת כשרות בכל תקופת 

ד' לצו רישוי עסקים, התחייבות שהובלת המזון 4.6 -ג' ו4.6ה', 4.6ההתקשרות, רישיון עסק לפי פריטים 
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, קביעת זמן 5113י , הובלת המזון באריזות המתאימות לתקן ישראל1291מבוצעת בהתאם לתקן ישראלי 

ימים,  30מרבי ממועד ייצור לצריכה, טמפרטורת המזון בעת אספקתו, מדידת חום ותיעודו מדי יום למשך 

 התחייבות לספק מזון ואוכל בריא, פיצוי מוסכם במקרה של הפרה ועוד.

 

 

 

 

  

 :המלצות

בהתאם לפרוטוקול זכויות החתימה של  ,יש להקפיד שכל הסכמי ההתקשרות חתומים כנדרש על ידי הספק הנבחר .א

 הספק.

מכיל את כל הנושאים הנדרשים ובכלל זה: ביטוחים, ערבויות, שהספק עם ספק המזון יש לוודא שהסכם ההתקשרות  .ב

מתחייב לפעול עם "רישיון יצרן" בכל תקופת ההתקשרות, תעודת כשרות בכל תקופת ההתקשרות, רישיון עסק, 

וצעת בהתאם לתקן ישראלי, קביעת זמן מרבי ממועד ייצור לצריכה, טמפרטורת המזון התחייבות שהובלת המזון מב

ימים, התחייבות לספק מזון ואוכל בריא, פיצוי מוסכם במקרה של  30בעת אספקתו, מדידת חום ותיעודו מדי יום למשך 

 הפרה ועוד.
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 בנושא הזנה ת לימודיםהערכות לפתיחת שנ .8

 

ות לתחילת שנת לימודים בתחום ההזנה, הינו מהותי וחשוב לתפעול נכון ושוטף של מתן הנחיות וביצוע הערכ .8.1

 סוגיה כה מהותית בתחום הזנת תלמידים צעירים.

 בשנים האחרונות ניתנו הנחיות חדשות ועדכונים שוטפים הם ברמת התפעול והן ברמת הרכב המזון.

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7/א' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעג3.2בהתאם לסעיף  .8.2

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

"לקראת פתיחת שנת הלימודים ישלחו אגף או מחלקת החינוך ברשות המקומית חוזר להנהלות 

הזנה והסעדה".  –של מוסדות החינוך בתחום הרשות שנושאו "אורחות חיים במוסדות החינוך 

חוזר ישמש לתזכורת, לרענון ולהדגשת חשיבותו של הנושא לתפקודו התקין של הילד, ה

 .לבריאותו, להתנהגותו וליכולת הלמידה שלו. החוזר יכיל הנחיות בתחומים האלה..."

 

, החינוך בנושא 2014במרץ  03)א(, א' אדר ב' התשע"ד, 7לחוזר מנכ"ל משרד תשעד/ 4.5.1בהתאם לסעיף  .8.3

 רשויות המקומיות" נקבע, כדלקמן:"תוכנית הזנה ב

עם תחילת תכנית ההזנה בבית הספר על המנהל לכנס את צוות ההוראה לתכנון הפעלתה  4.5.1"

 ספרית.-של תכנית ההזנה באופן שיתאים למסגרת הכיתתית והבית

מומלץ להזמין תזונאית של מינהלת ההזנה או כל תזונאית אחרת למתן השתלמות העשרה   4.5.2

תלווה  ספרית ובה נציגות של בית הספר. הוועדה -המורים. אפשר להקים ועדת הזנה ביתלצוות 

 על ידי תזונאית של תכנית ההזנה.

 מומלץ לבחור אנשי צוות או תורנים בוגרים שיהיו אחראים על חלוקת הצידניות לכיתות. "  4.5.3

 

ה במוסד החינוכי ועל שינוע המזון וכן על מערך ההזנ על פי הנחיות חוזר המנכ"ל, על הרשות המקומית לפקח .8.4

ות. בהנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות המנשל  ןוגודל, חומו כמותו ,אחר איכות המזון, טעמו לעקוב

נכללו הוראות בדבר אופן קבלת המזון, ארגון מקום האכילה במוסד החינוכי, אחסון המזון עד לצריכתו 

המזון והטמפרטורה שלו. על פי ההנחיות יש לנהל יומן שבו יירשמו )למשך לא יותר מארבע שעות(, אריזתו של 

מועד קבלת המזון, הטמפרטורה שבה הוא נשמר והתפריט שהתקבל . כמו כן נקבעו בהנחיות הוראות לגבי 

 מתקנים לנטילת ידיים ואיסוף האשפה. 

 

ראית צהרונים במתנ"ס הוצג לביקורת על ידי אחראית צהרונים במתנ"ס, כי מדי תחילת שנת לימודים אח .8.5

מבצעת יום הערכות לכל צוות הצהרונים. במהלך הכנס נמסר לכל צוות של צהרון, קלסר הכולל מידע ונתונים 

 בתחומי הפעילות השונים של הצהרון, זאת בנוסף על פירוט הנושאים בעל פה במהלך יום הערכות.

 

מסקירת הביקורת עולה, כי ביום הערכות לתחילת שנת הלימודים תשע"ו )שנת לימודים נוכחית( שבוצע  .8.6

הדן בעיקר בנושא מרכיבי המזון בבניית  10/2015הוצגו הנחיות משרד הבריאות מס' חוזר  – 8/15בחודש 

 תפריט מנות המזון שהינו פחות רלוונטי לתפעול ההזנה בצהרון.
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נתונים מהותיים ומשמעותיים רבים אודות תפעול מערך ההזנה שלא נמצא במידע חסרים יחד עם זאת, 

 23.5.05בכלל זה, הצגה ופירוט חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות מתאריך המודפס שהועבר לצוות הצהרונים. 

העוסקים, בין היתר, בנושאים כדלקמן: נהלים  3.3.14)א( מתאריך 7וחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/

מקום האכילה, אופן קבלת המזון, הזנה לבעלי רגישויות, היגיינה, שעת קבלת המנות, ילדים עם  כללים,

 רגישויות למזון, פרסום התפריט, השמדת יתרות מזון, יומן קבלת מזון וכד'.

 
המרכז את כלל התכנים ועיקרי הנושאים בתחום תפעול  -זאת ועוד, ב"טופס הנחיות לעובדות צהרונים" 

 אין התייחסות לנושא ההזנה.הצהרונים, 

 
 
 
 
 
 

 רישיון עסק .9

 

 בהתאם לחוק רישוי עסקים, עסקי מזון נדרשים ברישיון עסק. .9.1

 

 23.5.2005וגני ילדים מתאריך  למסמך הנחיות להזנה של משרד הבריאות במוסדות חינוך, בתי ספר 2בסעיף ב .9.2

 נקבע בין היתר, כדלקמן:

 "מכין המזון או ספק המזון יהיה חייב ברישיונות עסק והוא ישא באחריות לכל שלב ההזנה".

 בנספח לחוזר הנ"ל של משרד הבריאות, נקבעו פריטי הרישוי בצו רישוי עסקים, כדלקמן: .9.3

 

 :לחוזר הנ"ל נקבע, בין היתר, כדלקמן נקבע 1.4בסעיף  .9.4

 ".1995-ג' לצו רישוי עסקים התשנ"ה4.2"אספקת מזון מעסק על פי פריט 

 

 31.12.14ה' בלבד שפג תוקף בתאריך 4.6הוצג לביקורת רישיון עסק של ספק המזון הכולל פריט  .9.5

ף ובמתנ"ס אין רישיון רישיון העסק שברשות המתנ"ס ושהוצג לביקורת פג תוקמסקירת הביקורת עולה, כי 

 עסק מעודכן.

 ואכן הועבר מסמך מעודכן למתנ"ס. –לאור הערת הביקורת, ספק הקייטרינג התבקש להציג רישיון מעודכן 

 

בעוד ההוראות ה' בלבד )"הסעדה"(,  4.6ספק המזון שברשות המתנ"ס הינו לפריט העסק של רישיון כמו כן,  .9.6

פק מזון לתלמידים במוסדות חינוך יהיה גם ובנוסף רישיון עסק בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מחייבות שלס

 :המלצה

 יש להעביר את סט הכללים, ההנחיות בנושא הזנה במדי תחילת שנה לכלל הצוותים בצהרונים.
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שלא קיים ברשות  -ד' )"הובלת מזון, הפצתו וחלוקתו"(  4.6 -ג' )"אחזקת מזון ואחסונו"( ו 4.6לפריטים 

 ספק המזון.

 

 

 

 

 

 

 

 תעודת יצרן .10

 

שירות המזון במשרד ידי -בהתאם להוראות  משרד הבריאות רישיון יצרן/רישיון למפעל מזון מונפק על .10.1

ומטרתו לאפשר פיקוח על יצור במפעלי מזון בישראל )יצור מקומי( במטרה לשמור על בריאות  הבריאות

 הציבור.

 

 23.5.2005למסמך הנחיות להזנה של משרד הבריאות במוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים מתאריך  2בסעיף ג .10.2

 היתר, כדלקמן:נקבע בין 

 "אספקת המזון תהיה אפשרית באחד האופנים הבאים: 

 קיטרינג )הסעדה( בעל רישיון יצרן בתוקף ובעל רישיון עסק בתוקף". 1.1

 בית אוכל בתחום המוסד. 1.2

 הכנת המזון במטבח המוסד. 1.3

 ."1995-ג' לצו רישוי עסקים התשנ"ה4.2אספקת מזון מעסק על פי פריט  1.4

 

 .תקין –קורת "רישיון יצרן" של ספק המזון בתוקף הוצג לבי .10.3

 

 תעודת כשרות .11

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7ג' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/4.2בהתאם לסעיף  .11.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

פי חוק "הספק יספק מזון כשר ויציג תעודת כשרות מגורם מוסמך על 

-. ספק המספק מזון למגזר הלא1983-איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג

 יהודי בלבד יכול לפנות בבקשה להחריגו מחיוב זה."

 

)כשנתיים פג תוקף למועד  14.4.14הוצג לביקורת תעודת כשרות של ספק המזון שפג תוקף בתאריך  .11.2

 הביקורת(.

 :המלצות

הרישיון יש לוודא שברשות המתנ"ס רישיון עסק תקף של ספק המזון. מומלץ כי יבוצע מעקב אחר חידוש  .א

 במועד פקיעתו.

יש לוודא כי ברשות ספק המזון כל רישיון עסק לפריטי הרישיון הנדרשים, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד  .ב

 הבריאות.

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/default.aspx
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המתנ"ס ושהוצג לביקורת פג תוקף ובמתנ"ס אין מסקירת הביקורת עולה, כי תעודת הכשרות שברשות 

 תעודת כשרות מעודכנת.

 

לאור בקשת הביקורת לקבל תעודות עדכניות )כולל רישיון עסק, תעודת יצרן, תעודת כשרות וכד'(. ספק המזון  .11.3

 לא צירף תעודת כשרות מעודכנת ותקפה.שלח תעודות עדכניות. במסגרת התעודות ששלח הספק 

 טרם נענו. –ספק לקבל תעודת כשרות בתוקף בקשות נוספות מה

 
 
 
 
 
 
 
 

 התחייבות הספק לאספקת מזון ואוכל בריא .12

 

משרד הבריאות בנושא תזונת ילדים בצהרונים משרד הבריאות פרסם חוזר מנכ"ל מעודכן בנושא "הנחיות  .12.1

 .29.6.2015שנים" מתאריך  3-10ובמסגרות חינוכיות אחרות "לאכול ולגדול בצהרונים", גילאים 

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7ב' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/4.2סעיף באופן דומה, ב .12.2

 בין היתר, כדלקמן: "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע

 

 מחויבויות הספק 4.2"

על הסכם ההתקשרות להטיל על הספקים מחויבויות לרמת שירות ואיכות גבוהה. 

 המוסד החינוכי וצוות התזונה המוסדי נדרשים למצות מחויבויות אלה ולממשן בתבונה:

 הספק חייב לעמוד בהמלצות משרד הבריאות ובהנחיות בנושאי התזונה והמזון.  א.

על הספק להימנע לחלוטין מהשימוש במזון מעובד ובמזון תעשייתי ומטיגון המזון   ב.

 ]הדגשות במקור[ "ולספק מזון מבושל, אפוי בתנור או מוכן בגריל.

 

 ב', כדלקמן:4.3כמו כן, מצוין בסעיף  .12.3

התפריט יהיה מגוון, ולא יכלול מזון מעובד, תעשייתי או מטוגן, וכן לא יכלול  "ב.

 ממתקים ושתייה ממותקת." ]הדגשות במקור[חטיפים, 

 

אין תיעוד התחייבות של ספק הקייטרינג לספק מנות מזון בהתאם להמלצות מסקירת הביקורת עולה, כי  .12.4

 משרד הבריאות לא בהסכם ההתקשרות ולא במסמך אחר חיצוני, כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 
 
 
 
 
 

  

 :המלצה

יש לוודא שברשות המתנ"ס תעודת כשרות תקפה של ספק המזון. מומלץ כי יבוצע מעקב אחר חידוש תעודת 

 הכשרות במועד פקיעתה.

 :המלצה

ו/או בהסכם ההתקשרות, כי הוא מתחייב לספק מנות מזון בהתאם יש לקבל מהספק הצהרה במסמך חתום 

 להמלצות משרד הבריאות ו/או משרד החינוך ו/או רגולטור אחר רלוונטי.
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 הצהרות בריאות לדיווח על רגישות למזון .13

 

קליטת תלמיד לצהרון מחויב בהתאם להנחיות משרד הכלכלה והחברה למתנ"סים במילוי שאלון והצהרת  .13.1

 בריאות של הורי הילד.

 

 ":נוהל שילוב ילדים אלרגנים בצהרון להנחיות משרד הכלכלה בנושא " 1להלן הוראות סעיף  .13.2

ההורה למלא שאלון רפואי הנוגע למצבו הבריאותי של הילד, כחלק מהליך הרישום "

 "לצהרון.

 

שהנהלת המתנ"ס וצוות בטופס הצהרת הבריאות נדרש ההורה למלא ולציין באם לילד רגישות למזון, כך  .13.3

 הצהרון יטפלו באופן ראוי בילד וימנעו מלגרום לליקוי בריאותי.

 
אין טפסי הצהרת בריאות מלאה ילדים )בהתאם לרישומי המתנ"ס(  21 -מסקירת הביקורת עולה, כי ל .13.4

  וחתומה כנדרש.

מזון לא  העדר הצהרת בריאות חתומה, מלאה ועדכנית חורגת מהנהלים וחושפת את המתנ"ס לאספקת

 מתאים לילדים עם רגישות למזון.

 
 להלן התפלגות המקרים לצהרונים: .13.5

 מס' חניכים ללא טופס הצהרת בריאות שם הצהרון

 4 אור תורה

 3 נוף ילדות א'

 3 ניצנים א'

 2 נרקיס

 2 סייפן

 2 ג'-נוף ילדות ב'

 2 ג'-ספריה ב'

 1 שקמה

 1 דרור

 1 גפן

 21 סה"כ

 

 קבלת מסמך רפואי ואישור תזונאי לילדים עם רגישות למזון .14

מסמך רפואי מרופא בהתאם להנחיות משרד הכלכלה, הורים לילדים עם רגישות למזון נדרשים להמציא  .14.1

אלרגולוג מומחה המציין סוג האלרגיה, התסמינים והטיפול הרפואי הנדרש, לצורך מתן עזרה ראשונה דחופה 

 מזון הגורם להופעת האלרגיה.לילד, במקרה של חשיפה ל

 

 להנחיות משרד הכלכלה, כדלקמן: 2להלן ציטוט סעיף  .14.2
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על ההורה להמציא מסמך רפואי מרופא אלרגולוג מומחה המציין סוג האלרגיה, "

התסמינים והטיפול הרפואי הנדרש, לצורך מתן עזרה ראשונה דחופה לילד, במקרה 

 "של חשיפה למזון הגורם להופעת האלרגיה.

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/ 6סעיף ופן דומה, בבא .14.3

 , כדלקמן:כי תלמיד עם רגישות למזון יידרש להמציא אישור רפואי"אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע 

 הזנה לבעלי רגישויות  .6"

 יש לפעול כדלהלן:רגישות/אלרגיה למזון  בכל מקרה של דיווח הורה על

 לאלתר.  יש להפסיק את ההזנה לתלמיד הנדון  6.1

יש להמציא אישור רפואי של הרופא המטפל המפרט את האלרגיה/   6.2

 הרגישות שהילד סובל ממנה ואת רמת חומרתה.

האישור הרפואי יועבר לתזונאית מינהלת ההזנה בציון שם המוסד,    6.3

 פון של ההורה ושל המחנך/הגננת.סמל המוסד, שם היישוב ומספר הטל

יש לדאוג לקבלת אישור עקרוני לאספקת מנות מיוחדות והנחיות    6.4

 מתזונאית התכנית לגבי המשך הטיפול. 

להלן ולהעבירו לידי  2יש למלא טופס כדוגמת זה המובא בנספח    6.5

 תזונאית מינהלת ההזנה בפקס' או במייל. 

 ... 

סמך האישור הרפואי, והתזונאית תעביר -לגופה, עלכל רגישות תיבדק    6.8

 הנחיות בהתאם.

במקרה של דיווח על רגישות שאין אפשרות לספק עבורה מנה    6.9

 "מיוחדת על ההורים לצייד את התלמיד במזון מהבית.

 :ממצאים

ג האלרגיה, סולא התקבל מסמך רפואי בו מפורט  -בכל המקרים שנגדמו בהם הורים דיווחו על רגישות למזון  .14.4

 וכד', זאת בניגוד להנחיות משרד הכלכלה ומשרד החינוך. התסמינים

 להלן דוגמאות: 

 רגישות מדווחת שם הצהרון שם הילד

"אלרגיה לאגוזים ושקדים כולל  ג'-נוף ילדות ב' ר.ע

 שוקולד נוטלה".

"רגישות לפירות קיץ: מלון,  סייפן פ.ש

אפרסק, פסליפורה. בתיק קיים 

פנסטיל ומזרק אלרגיה טיפות 

 במקרה חרום בלבד".
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"אלרגיה חריפה לבוטנים ואגוזים.  אלה פ.א

 אלרגיה קלה לביצים."

 "אלרגיה לאגוזים". שקמה ב.ב.נ

 "רגישות לצליאק. רגישות לגלוטן". ב'-נוף ילדות א' ד.א

 "חסר אינזים...רגיש לפול". אורן ה.נ

 

החלטה פנימית במתנ"ס להמשיך ולספק לילד מנת מזון יתרה מכך, בחלק מהמקרים שנדגמו, התקבלה  .14.5

 חרף הדיווח על רגישות למזון שהתקבל מהורי התלמיד. ,רגילה

 

 -יתרה מכך, בחלק מהמקרים בהם הצהרון סיפק מנת מזון רגילה לילד בגינו התקבל דיווח על רגישות למזון  .14.6

ההורים כלל לא חתמו על ההורה התבקש לחתום על מסמך שמסיר אחריות מהצוות ובחלק אחר מהמקרים, 

 הצהרה כאמור.

 

ל אישור תזונאית שהמזון שמסופק לילד לא התקב -כמו כן, בכל המקרים בהם דווח על ילד עם רגישות למזון  .14.7

 עם רגישות מתאים לסוג הרגישות של הילד ואין סכנה לפגיעה בבריאות הילד.

הוצג לביקורת, שהמתנ"ס לא מערב תזונאי במערך ההזנה בצהרונים בכלל ובנושא ילדים עם רגישות למזון 

 בפרט.

 

שנדרש להעניק לילד מנה  -ום הילד לצהרון בצהרון נוף ילדות( מצוין בטופס ריש ד.אתלמיד במקרה אחד ) .14.8

 נפרדת.

 מדי יום מגיע לילד מנה מיוחדת לילדים רגישים לציליאק בגינם משולם תעריף גבוה יותר.

הביקורת נוכחה, כי המנה המיוחדת נזרקת באופן מידי לפח ללא שימוש. דווח שהילד מביא מנת אוכל 

 מהבית ועל כן, אין צורך במנה המיוחדת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות

מחויב למלא ולחתום על טופס הצהרת בריאות, על מנת, לשקף  –כל הורה המבקש לרשום את ילדו לצהרון  .א

 באופן מהימן את מצב בריאותו של ילדו בצהרון ובכלל זה באם לילד רגישות למזון.

יש לקבל מסמך רפואי מרופא מקצועי בתחום, המפרט את חומרת  –בכל מקרה בו הורה מדווח על רגישות למזון  .ב

 הרגישות והטיפול הנדרש בילד.

 שמנת האוכל מתאימה לילד עם הרגישות.חתום יש לקבל אישור תזונאי  -בגין כל ילד עם רגישות למזון  .ג

 .כתבב מנת אוכל החורגת מהנחיות התזונאי –חל איסור לספק לילד בגינו הוצהר שהוא רגיש למזון  .ד
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 הגשת מנות מזון לתלמידים עם רגישות למזון .15

 

אלרגיה למזון היא תגובת יתר של מערכת החיסון למרכיבים חלבוניים במזון, או מרכיבים כימיים הקשורים  .15.1

 לחלבונים הללו.

לתגובת יתר אפילו חשיפה לכמות מזערית ביותר של חלקיקי המרכיב האלרגי, המכונה "אלרגן", עשויה לגרום 

אלרגיה למזון היא בגדר מצב חירום רפואי והיא  קשות עד כדי סכנת חיים.  של מערכת החיסון ולתופעות

 עשויה להיות מסוכנת.

 

 מהווה סכנה בריאותית מהותית. –מתן מזון האסור לאכילה לתלמיד בעל רגישות לאותו סוג של מזון  .15.2

 ומתו. –בעבר התרחשו מקרים בהם אנשים וילדים עם רגישות למזון, אכלו מזון אליו הם רגישים 

 

רגישות יתר למזון בקרב בנושא " 2004בספטמבר  1)א(, ט"ו אלול תשס"ד, 1תשסה/משרד החינוך מנכ"ל חוזר  .15.3

 לחוזר מנכ"ל, כדלקמן: 4", בין היתר נקבע בסעיף ילדים

במצב  מסמך נגיש המפרט מה הם כללי ההתנהגות במוסד החינוכי חייב להיות"

ולהכיר את  לדעת צריך המוסד צוות חירום של תלמיד הסובל מרגישות למזון.

במצב חירום. כמו כן  הסימנים של התגובה האלרגית ולקבל הדרכה כיצד לפעול

 "ונגיש. מזרק האדרנלין צריך להיות שמור במקום ידוע

 

ת" לילדים עם מוגבלות בריאותית משמעותית, ובכלל זה לילדים עם משרד החינוך מממן "סייעת רפואי .15.4

 רגישות למזון עם סכנת חיים.

 

משרד הכלכלה קבע בהנחיות לצהרונים, כי ילד הזכאי לסיוע צמוד בשעות הבוקר, חלה חובה על ההורה  .15.5

 לדאוג באופן דומה לסיוע בשעות פעילות הצהרון, כדלקמן:

לסיוע צמוד בשעות הבוקר, חלה חובה על ההורה יובהר :במידה והילד זכאי "

ללא סיוע זה, הילד לא יוכל  -לדאוג לסיוע מעין זה גם לשעות הפעלת הצהרון 

 "להתקבל לצהרון.

 ]הדגשות במקור[

 

מסקירת הביקורת עולה, כי לילד אחד פ.א השוהה בצהרון אלה, אושרה על ידי משרד החינוך "סייעת  .15.6

מדי יום, עקב  14:00ועד השעה  08:00יד במהלך שעות הלימודים מהשעה רפואית" שתהייה צמודה לתלמ

 מסכנת חיים.רגישות למזון 

, כך שצוות הצהרון יוכל מזרק ותרופות צמודות בתיק הצהרוןהילד הולך עם  –לאור הרגישות המהותית 

 להגיב בעת סימפטומים של רגישות.

 

 בין היתר, כדלקמן: נקבע בגין התלמיד, 11.5.205בהמלצת הרופא מתאריך  .15.7
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 :ממצאים

כלל לא ידעה כי מסקירת הביקורת עולה, כי בעל התפקיד האחראי על תחום ההזנה בצהרונים במתנ"ס,  .15.8

שלילד סייעת  . אף לא ידעה,בצהרונים שבתחום אחריותה, משולב ילד עם רגישות למזון מסכנת חיים

 .הילדים עד תחילת הצהרון, לאור הרגישות למזון רפואית צמודה במהלך שעות הלימוד בגן

 

ללא סייעת מלווה, בניגוד להנחיות משרד משולב בצהרון  -הילד עם הרגישות החריפה למזון והמסכנת חיים  .15.9

 הכלכלה והחברה למתנ"סים.

 
למרות שהורי הילד דיווחו בטופס הצהרת הבריאות על "אלרגיה חריפה לבוטנים ואגוזים ואלרגיה קלה  .15.10

המתאר באופן מקצועי את סוג האלרגיה, כלשהו צוות המתנ"ס לא דרש ואין ברשותו מסמך רפואי  -יצים" לב

, ללא אישור תזונאי שהמזון לנושא ההזנה בצהרוןללא קבלת הצהרה מההורים שהם אחראים באופן בלעדי 

 שמסופק לילד תואם לרגישות שלו וכד'.

 המדובר בחשיפה משמעותית.

 
צוין שיש להגיש לילד "מנה מיוחדת". בפועל, בעת ביקור שהביקורת ערכה בצהרון במסמכי המתנ"ס מ .15.11

מדי מוגשת ארוחת צהריים רגילה,  -עם הרגישות החריפה והמסכנת חיים  לילדהתברר, כי  8.3.16בתאריך 

  .והעובדה שההורים דיווחו על רגישות חמורה של התלמיד בניגוד למצוין במסמכי המתנ"סיום, 

 לגורמים האחראיים על תחום ההזנה במתנ"ס הה ידועתלא הי -העובדה כי מוגשת לתלמיד ארוחה רגילה 

 .והופתעו לגלות זאת בעת ביקור פתע של הביקורות בצהרון

 

לבקשת הביקורת התבקשה מובילת הצהרון להציג אופן תפעול ושימוש במזרק ותרופות של התלמיד  .15.12

ל התלמיד, כפי שיידרש מהן בעת הופעת סימפטומים של רגישות )כל הנמצאות באופן קבע בתיק הצהרון ש

 שכן שלילד מוגשות מדי יום מנות אוכל רגילות(.

צוות הצהרון לא יודע לתפעל את המזרק )מזרק מיוחד( וסט התרופות שנמצאות בתיק הביקורת נוכחה, כי 

יודעות לנהל אירוע חירום  ולא –סט התרופות והמזרק התיק המכיל את התלמיד. מעולם לא פתחו את 

 בתחום רגישות למזון.

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 :ההמלצ

יש לפעול לגבי ילדים עם רגישות למזון חמורה, שאושרה להם סייעת צמודה במימון משרד החינוך במהלך שעות 

 בהתאם להוראות משרד הכלכלה והחברה למתנ"סים, ככתבן וכלשונן. –הלימוד במוסד החינוכי 
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 לבדיקת חיידקיםדגימות מזון  .16

 "חמגשיות" אוכל שהוגשו בבתי ספר שונים לתלמידים. 4 -הביקורת ביצעה בדיקת מעבדה ל .16.1

 

מוצרי  לבדיקתומולקולארית  מעבדה מיקרוביולוגיתהבדיקה בוצעה על ידי מעבדת "מילודע&מיגל" המהווה  .16.2

 .מזון

 

לבדיקת מעבדה מוסמכת לבחינת מצהרונים  דגימות מזון מסוגי מזון ותאריכים שונים 3הביקורת העבירה  .16.3

קוליפורמים, סטפילוקוקוס קאגולז+ ,שמרים ועובשים,  ,כללית חיידקים חריגים בהיבט בקטריאלי )ספירות

 ליסטריה מומוציטגונס, אי.קולי(.

 לא התגלו פתוגנים וספירות החיידקים היו בערכים תקינים.

 

 אישור תפריט על ידי דיאטנית מוסמכת .17

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7א' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/4.3בהתאם לסעיף  .17.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

 התפריט   4.3"

הרכב התפריט שייבחר ייקבע לפי הנחיות המחלקה לתזונה במשרד הבריאות. אפשר   א.

מוסמכת להרכבת התפריט המקומי, והוא חייב לעמוד להתייעץ בנוסף עם דיאטנית 

 בהנחיות משרד הבריאות....

מדריך להזנת  –בקביעת הרכב התפריט יש להסתמך על החוברת "לאכול ולגדול   ג.

, 2012ילדים ובני נוער", בהפקת משרד הבריאות )מהדורת יוני 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/eatandgrow.pdf או על כל חוזר )

 אשר יפורסם מזמן לזמן על ידי משרד החינוך או על ידי משרד הבריאות."

 

 , בנושא2014במרץ  03)א(, א' אדר ב' התשע"ד, 7לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעד/ 4.2.1בהתאם לסעיף  .17.2

 "תוכנית הזנה ברשויות המקומיות" נקבע, כדלקמן:

 "ספק המזון מחויב להעביר למוסד תפריט חודשי מאושר בחתימת תזונאית"

 

אין תיעוד לאישור תזונאית לתפריט המאושר והמוגש לתלמידי הצהרונים, מסקירת הביקורת עולה, כי  .17.3

 כנדרש ברגולציה המחייבת. 

תפריט שונה מזה שסוכם עם ספק הקייטרינג הינו  -יתרה מכך, התפריט שמוגש בפועל בצהרונים ביישוב 

 ידוע לאחראית תחום הזנה במתנ"ס. בפגישה שהתקיימה חודשים ספורים לפני מועד הביקורת ושהיה

 להלן דוגמאות:

 מנה בפועל תפריט בהסכם תאריך יום בשבוע

 רצועות עוף שניצל/כופתאות עוף 28.3.16 א'

 גולש הודו פילה עוף/כופתאות עוף 7.3.16 ב'

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/eatandgrow.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/eatandgrow.pdf
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 לאור הביקורת התברר, כי ספק המזון שינה את התפריט ללא ידיעת האחראית על התחום.

 

 

 

 

 

 

 פרסום התפריט .18

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7ד' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/4.3בהתאם לסעיף  .18.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

 לידיעת ההורים והתלמידים.""התפריט יפורסם מראש ויובא 

 

, בנושא 2014במרץ  03)א(, א' אדר ב' התשע"ד, 7לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעד/ 4.2.4בהתאם לסעיף  .18.2

 "תוכנית הזנה ברשויות המקומיות" נקבע, כדלקמן:

 "יש להקפיד לתלות את התפריט המאושר במקום בולט בבית הספר ובכיתות."

 

  התפריט לא הוצג בצהרון. –בכל הצהרונים שנדגמו  .18.3

כי התפריט מצורף לכל צהרון יחד עם התרמוקן אוכל  –נמסר לביקורת על ידי אחראית תחום הזנה במתנ"ס 

 אין הקפדה לשלוח את התפריט אליה כאחראית על התחום.אך  –הכולל את מנות האוכל מדי יום א' 

 

 

 

 

 רישום כניסה ויציאה למוסד חינוכי .19

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7א' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/4.4בהתאם לסעיף  .19.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

"מנהל המוסד החינוכי יסתייע במנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ו/או 

בקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית ויקבע עם ספק ההזנה נהלים קבועים 

לכניסה וליציאה של כלי הרכב המביאים את המזון. יש להקפיד שתנועת כלי 

להם הרכב של הספק לא תסכן את השוהים במוסד החינוכי. ספקי הזנה שאין 

  :ההמלצ

 יש לקבל אישור חתום של תזונאית על תפריט ספק המזון.

המתנ"ס לספק המזון. כל שינוי, חייב לקבל יש לפקח ולבקר שמנות האוכל המסופקות תואמות לתפריט שסוכם בין 

 אישור, כתוב, של המתנ"ס.

  :ההמלצ

 ההפעלה של הצהרון ולהורי הילדים.יש להציג את תפריט הצהרון באופן בולט לצוות 
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חוזה התקשרות להזנה מרוכזת כאמור בחוזר זה לא יותרו להיכנס למוסדות 

 החינוך )למשל משלוחי פיצה(."

 

 בהתאם להנחיות קב"ט משרד החינוך: .19.2

"בכל מוסד חינוכי בו מוצב מאבטח ינוהל על בסיס יומי יומן סריקות ויומן 

 "מבקרים ... ביומן ירשמו כל המבקרים אשר נכנסו לתוך שטח המוסד

 

בבדיקה שהביקורת ביצעה במדגם של בתי ספר, לא בוצע רישום של כניסה ויציאת השליח עם מנות המזון,  .19.3

 בניגוד להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 

 

 

  

  :ההמלצ

 יש לבצע רישום של כניסה ויציאה של מבקרים ומובילי מנות האוכל לצהרונים.
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 אופן הגשת מזון בתפזורת .20

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7ג' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/4.4בהתאם לסעיף  .20.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

"אם המזון מוגש ב"תפזורת", על המגיש להקפיד על כללי היגיינה ולהשתמש 

 "פעמיות בעת החלוקה.-בכלי הגשה מתאימים ובכפפות חד

 

בכל הביקורת שהביקורת ביצעה בצהרונים נמצא, כי צוות הצהרון מבצע הכנה והגשה של מנות האוכל )כגון:  .20.2

נגיעה ישירה ומשמעותית בידיים של הצוות באופן חשוף פירק עוף משוקי עוף, חיתוך ירקות וכד'(, הכולל 

 וללא כפפות, כנדרש בחוזר מנכ"ל. 

לא מקפיד לשטוף  –טרם הטיפול ונגיעה ישירה במנות האוכל במרבית הצהרונים הצוות הביקורת נוכחה, כי 

 ידיים.

 

 

 

 

 

 זמני הגעת המזון למוסד החינוכי .21

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7ד' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/4.4בהתאם לסעיף  .21.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

דקות לפני הארוחה, כדי שתהיה שהות  45-"המזון יגיע למוסד החינוכי כ

מספקת לחלוקת מכלי האחסון לכיתות, מחד גיסא, והמזון יהיה חם, מאידך 

גיסא. חלוקת מכלי האחסון לכיתות תתבצע לפני מועד ההתחלה של הפסקת 

 האוכל."

 
ומחלק את  11:00הביקורת נוכחה, כי רכב המוביל את מנות המזון לצהרונים מגיע ליישוב בסביבות השעה  .21.2

מעמיס את המנות על רכבו  09:00)הנהג דיווח שבשעה  12:00לשעה  11:00מנות המזון בצהרונים בין השעה 

 .מתחיל לחלק את צידניות מנות המזון בין הצהרונים( 11:00מספק הקיטרינג. שעה נסיעה ליישוב. ובשעה 

 .14:15-14:30הצהרונים בגני ילדים אוכלים סביב השעה 

 

ממועד מסירת מנות המזון לצהרונים ועד צריכתם,  שעות 3 -חולף פרק זמן של כמבדיקת הביקורת עולה, כי  .21.3

 דקות. 45וין בחוזר מנכ"ל ולא כפי שמצ

 

  :ותהמלצ

 –מומלץ, כי טיפול של צוות הגן במנות האוכל ובכלל זה פירוק של מנות בשר והגשתם לצלחות התלמידים  .א

 יבוצע בכפופות ולא בידיים חשופות.

 ישטוף את הידיים טרם תחילת הטיפול ומזיגתו לילדים. –יש להקפיד שצוות הצהרון  .ב

 : המלצה

 דקות ממועד קבלת מנות האוכל. 45יש להקפיד לצרוך ולאכול את מנות המזון בפרק זמן של עד 

 יש לבחון עם ספק המזון קבלת מנות האוכל בשעה בסמוך לארוחת הצהריים.
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 צריכתופרק זמן מרגע יציאת משאית המזון ועד  .22

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7ה' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/4.4בהתאם לסעיף  .22.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

המזון ועד לארוחה לא  "שהות המזון מרגע יציאתו ממערך הייצור של קבלן

שעות, בתנאי שבפרק זמן זה יישמר המזון בתנאי תברואה  4תעלה על 

 וטמפרטורה מתאימים."

 

הנחיות דומות ניתנו במסמך הנחיות להזנה של משרד הבריאות במוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים מתאריך  .22.2

 , כדלקמן:23.5.2005

 שעות". 4יעלה על "משך השמן מאריזת המזון עד לצריכתו לא 

 

ומחלק את  11:00הביקורת נוכחה, כי רכב המוביל את מנות המזון לצהרונים מגיע ליישוב בסביבות השעה  .22.3

 .12:00לשעה  11:00מנות המזון בצהרונים בין השעה 

 

מעמיס את המנות על רכבו מספק הקייטרינג. העמסת המנות  09:00הנהג דיווח לביקורת שמדי יום בשעה  .22.4

מתחיל לחלק את צידניות מנות המזון  11:00ורכת כשעה. הובלת המזון אורכת כשעה נוספת ובשעה והכנתם א

 .בין הצהרונים(

 .14:15-14:30הצהרונים בגני ילדים אוכלים סביב השעה 

 

הכנת המזון ועד צריכתו על ידי הילדים ממועד  שעות 5לפחות חולף פרק זמן של מבדיקת הביקורת עולה, כי  .22.5

 .שעות 4דרש בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך והבריאות עד ולא כפי שנ

 

 

 

 

 

 ביקורות תקופתיות .23

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7ה' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/4.4בהתאם לסעיף  .23.1

 נקבע בין היתר, כדלקמן:"אורחות חיים במוסדות חינוך", 

"על הבעלות/המוסד לוודא שהספק עומד בדרישות משרד הבריאות להכנת 

 המזון ולאספקתו במוסדות החינוך".

 : המלצה

שעות ממועד הכנתו על ידי ספק המזון ועד צריכתו על  4יש להקפיד לצרוך ולאכול את מנות המזון בפרק זמן של עד 

 ידי הילדים.

יש להחתים את הספק על הצהרה כאמור שמתחייב לעמוד בדרישת משרד הבריאות הנ"ל ו/או הכללה סעיף זה 

 בהסכם ההתקשרות עימו.
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לא מתעדת ביצוע מסקירת הביקורת עולה, כי בעל התפקיד האחראי על מערך הצהרונים וההזנה בהם,  .23.2

 ביקורות ובדיקות בצהרונים.

 בוצעו ביקורות בצהרונים ומה תוצאות הבדיקות.כתוצאה: לא ניתן לדעת באם 

כמו כן, לא עוגן טופס/רשימת תיוג לבדיקת מערך ההזנה בצהרונים )הטופס קיים ומנוהל ברשויות אחרות( 

 על מנת להבטיח, כי בעת ביצוע ביקורת הזנה בצהרון, יבדקו מכלול הנושאים ויתועדו באופן נאות ומלא.

 

 

 

 

 

 טמפרטורת המזון .24

 

מתאריך ' למסמך הנחיות להזנה של משרד הבריאות במוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים 2ד -'  ו1בסעיף ד .24.1

 נקבע בין היתר, כדלקמן: 23.5.2005

 מעלות צלסיוס. 70"מזון חם יוחזק בטמפרטורה פנימית של לפחות +

 מעלות צלסיוס." 5מזון קר יוחזק בטמפרטורה פנימית של תעלה על +

 

 ' למסמך משרד הבריאות נקבע בין היתר, כדלקמן:8בסעיף ה .24.2

 ה:"אין לקבל מזון שלא במארז ובטמפרטורה לא מתאימ

 מעלות צלסיוס. 70בטמפרטורה פנימית של לפחות + –מזון חם 

 מעלות צלסיוס." 5בטמפרטורה פנימית של תעלה על + -מזון קר 

 

נמוכה באופן  –מבדיקת הביקורת במדגם של צהרונים עולה, כי טמפרטורת המזון בעת הגשת המנות  .24.3

+ 70)נדרש  משרד החינוך ומשרד הבריאות ולא תואמת להוראות מעלות( מחוזרי מנכ"ל 45 -)כמשמעותי 

 .מעלות(

 

 להלן תיעוד הטמפרטורה של מנות האוכל במגדם של צהרונים:

 שפרינצק ילדים גן צהרון

7.3.16 

 רותם ילדים גן צהרון

8.3.16 

 צהרון ספריה

28.3.16 

 .מעלות 44 - הודו גולש

 .מעלות 46         - אורז

 .מעלות 48     - שעועית

 .מעלות 46  - קוסקוס

 .מעלות 48        - מרק

 .מעלות 48 - עוף שוקי

 מעלות. 41 –רצועות עוף 

 מעלות. 42 –ספגטי 

 מעלות. 44 –פתיתים 

 מעלות. 44 –שעועית

 

הביקורת מצאה, כי ממצאים דומים אף נמצאו בביקורת של תברואן משרד הבריאות שנערכה במדגם של  .24.4

 )כחודשיים לפני הביקורת(, כדלקמן: 6.12.15צהרונים בתאריך 

 : המלצה

 ובקרות שבוצעו בצהרונים בטופס בדיקה ייעודי הכולל את הבדיקות הנדרשות בתחום ההזנה.יש לתעד בדיקות 

 הגורם המבצע את הביקורת יתעד את רישומיו בטופס ויחתום בשולי הטופס.
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  המועצה דיווח לווטרינר .25

 

 יש חשיבות מהותית לבצע פיקוח ובקרה תברואתית אחר אופן ניהול מערך ההזנה במוסדות חינוך. .25.1

מנכ"ל משרד החינוך, כי יש לדווח אודות מוסדות חינוך בהם מתקיימת הזנה לווטרינר לשם כך, נקבע בחוזר 

 העירוני.

 

, בנושא "אורחות 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7ב' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/ 3.2סעיף ב .25.2

הרשותי באילו מחלקת החינוך נדרשת בתחילת שנת הלימודים להודיע לווטרינר חיים במוסדות חינוך", 

 כדלקמן:מוסדות חינוך מתקיים מערך הזנה, 

"אגף/מחלקת החינוך ידווחו בתחילת שנת לימודים לווטרינר הרשותי באילו 

 מוסדות תתקיים הזנה כדי לאפשר פיקוח תברואתי נאות."

 

)כנדרש דיווח לווטרינר המועצה אודות מוסדות החינוך בהם מתקיימת הזנה מסקירת הביקורת עולה, כי אין  .25.3

 בחוזר מנכ"ל משרד החינוך( וללא מעורבות כלל בנושא ההזנה ביישוב של ווטרינר המועצה.

 

מבקר המדינה העיר במסגרת דוח מבקר המדינה בנושא "הפעלת מסגרות משלימות בשעות אחר הצהריים  .25.4

יריות שנדגמו, , לע2014שפורסם בשנת  "10-4)צהרונים( בגני ילדים ובבתי ספר ברשויות מקומיות באשכולות 

 כדלקמן: 

 כי עליהן לשתף את הווטרינר הרשותי "משרד מבקר המדינה העיר לעיריות ...

הנחיות חוזר כנקבע ב, ם שיפוטןפיקוח על המזון המסופק לצהרונים בתחוב

 .המנכ"ל

 : המלצה

 יש לוודא שטמפרטורת המזון תהייה בהתאם להוראות משרד הבריאות והחינוך.
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יתר על כן, מאחר שחלק מהרשויות המקומיות אינן מפעילות את הצהרונים 

המזון בעצמן, מן הראוי שישקלו להגביר את בעצמן ואינן מתקשרות עם ספקי 

יומיות של המזון באמצעות -הפיקוח בנושא חשוב זה וידרשו לבצע בדיקות יום

 ". וך, כפי שדרשה למשל עיריית...הווטרינר הרשותי, לפני הגעתו למוסדות החינ

 

 

 

 

 

 פיקוח וטרינר עירוני .26

 

הרשות המקומית יסייע לרשות המקומית בין היתר בבחירת ווטרינר הנחיות חוזר מנכ"ל החינוך קובעות ש .26.1

אלה. הרשויות המקומיות על מערך ההזנה במוסדות  שבתחום שיפוטה ויפקח במוסדות החינוך ספק ההזנה

נדרשות לדווח בתחילת כל שנת לימודים לווטרינר הרשותי על מוסדות חינוך שבהם אמורה להתקיים הזנה, 

 כדי לאפשר פיקוח תברואתי נאות.

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7ד' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/5.1בהתאם לסעיף  .26.2

 חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן: "אורחות חיים במוסדות

"הווטרינר של הרשות המקומית יסייע במסגרת תפקידו בבחירת ספק ההזנה, 

יבדוק עם הווטרינר ברשות שבתחומה ספק המזון פועל את כל הקשור לרישוי 

 על מערך ההזנה במוסדות החינוך." פעילותו ויהיה שותף לפיקוח

 

 , כדלקמן:6עוד נקבע בסעיף  .26.3

המקומית לוודאי שהווטרינר של הרשות המקומית יקיים פיקוח על  "על הרשות

 מערך ההזנה במוסדות החינוך ברשות ובנוסף יבצע גם את הפעולות האלה:

בדיקת משנה מדגמית של כלי הרכב המובילים את המזון למוסדות החינוך  6.1

 באמצעות ביקורות קבועות וביקורות פתע )על פי הנהוג ברשות המקומית(

 פיקוח שלא ייעשה שימוש בשאריות המזון להאכלת בעלי חיים 6.2

תקינות -טיפול בדיווחי המוסד החינוכי במקרה של אירוע חריג, כגון אי 6.3

 המזון או חשד לפגם בו

סיוע לפיקוח התברואי של הרשות המקומית בהקפדה על אופן פינוי  6.4

 הפסולת ועל הניקיון."

 

 : המלצה

הצהרונים ומוסדות החינוך בהם מתקיים יש לדווח לווטרינר הרשותי, בכתב, בתחילת כל שנת לימודים, את רשימת 

 מערך הזנה.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
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כלל לא מעורב ולא מכיר את נושא מערך ההזנה במועצה, וטרינר של המועצה מסקירת הביקורת עולה, כי הו .26.4

 בניגוד לאמור בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 

 בדוח מבקר המדינה בנושא הפעלת צהרונים נקבע, בין היתר, כדלקמן: .26.5

להגדיר מהו האישור הווטרינרי  ... שעליה לעיריית העיר המדינה מבקר "משרד

הפרטיים להמציא, ולהקפיד שיוצג לפניה. זאת ועוד, שהיא דורשת מהמפעילים 

על העירייה לקבוע הנחיות ונהלים שיחייבו את היחידה הווטרינרית בכל הקשור 

 לפיקוח על המזון."

 

 

 

 
 

 לרכבים המובלים מנות אוכלבדיקות משנה  .27

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/ 6בהתאם לסעיף  .27.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

"על הרשות המקומית לוודאי שהווטרינר של הרשות המקומית יקיים פיקוח על 

 ך ברשות ובנוסף יבצע גם את הפעולות האלה:מערך ההזנה במוסדות החינו

בדיקת משנה מדגמית של כלי הרכב המובילים את המזון למוסדות החינוך  6.1

 .באמצעות ביקורות קבועות וביקורות פתע )על פי הנהוג ברשות המקומית(

 

 משרד החינוך.לא מבוצעות כלל "בדיקות משנה" לבחינת רמת התברואה ורכב ההובלה, בניגוד לחוזר מנכ"ל  .27.2

 

 

 

 

 

 

 שטיפת ידיים לפני הארוחה .28

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7/ג' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג5.4בהתאם לסעיף  .28.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

"יש להקפיד על כללי היגיינה לפני הארוחה ואחריה ולהנחות את התלמידים 

 לשטוף ידיים לפני הארוחה ואחריה."

 

 : המלצה

 באחריות הווטרינר הרשותי לבצע פיקוח ובקרה אחר פעילות ההזנה בצהרונים במוסדות החינוך של המועצה.

 : המלצות

 יש לבצע "בדיקות משנה" למזון המסופק לצהרונים במוסדות החינוך ברשות. .א

 יש לדרוש מצוותי ההפעלה בצהרונים לדרוש מהמוביל שיציג אישור "בדיקות משנה" של הווטרינר. .ב
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 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
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ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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הבריאות במוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים למסמך הנחיות להזנה של משרד  6הנחיות דומות ניתנו בסעיף ג .28.2

 , כדלקמן:23.5.2005מתאריך 

 "המורים/מחנכים ידאגו לרחיצת ידיים של הסועדים לפני האכילה."

 

היתה הקפדה על שטיפת ידיים של  לא –שנדגמו  4צהרונים מתוך  2 -במדגם שהביקורת ערכה נמצא, כי ב .28.3

בניגוד להנחיות ה באופן מידי לאחר הגעתם לצהרון מגן הילדים, הילדים ניגשו לארוח הילדים לפני הארוחה.

 חוזר מנכ"ל.

 

 

 

 

 ארוחה ניזמ .29

 

, בנושא 2013במרץ  03 )א(, כ"א באדר התשע"ג,7ד' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/5.4בהתאם לסעיף  .29.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

דקות. יש לקבוע את  30-20"יש להקצות די זמן לארוחה. הזמן המומלץ הוא 

זמן הארוחה במועד מוגדר ולשלבה במערכת הצלצולים של המוסד החינוכי. 

האכילה נינוחה  מומלץ שמועד זה יהיה לאחר ההפסקה ולפני השיעור. כך תהיה

יותר, יהיה פיקוח על מהלכה ועל פינוי הפסולת והשאריות, והשיעור שלפני 

 הארוחה לא "יגלוש" לזמן הארוחה."

 

 לחוברת "לאכול ולגדול מדריך הזנה לילדים ובני נוער משרד הבריאות" נקבע, בין היתר, כדלקמן: 7בנספח  .29.2

 

 

 

 : המלצה

 יש להקפיד על שטיפת ידיים של ילדי הגן, טרם מתיישבים הילדים בשולחנות האוכל ומתחילים לאכול.
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זאת לאחר שצוות הצהרון  בסמוך לתחילת הצהרון. 14:15ארוחת הצהרים מוגשת בשעה הוצג לביקורת, כי  .29.3

 קולטות את הילדים בצהרון. 14:00ובסביבות השעה  13:45מגיע לגן בשעה 

 

ארוחת הצהרים לילדים הוגשה בשעה צהרונים( בו  4 -נמצא מקרה בודד בצהרון גן הסייפן )מתוך צפייה ב .29.4

 30 -צהריים לאחר יום פעילות שלם בגן ילדים וכ. המדובר לדעת הביקורת בשעה מאוחרת מאוד לאכול 14:45

 דקות איחור ביחס ליתר הצהרונים שנצפו.

 הילדים העידו בפני הביקורת כי הם רעבים מאוד.

הביקורת נוכחה, כי צוות הגן לא היה ערוך להגשת המזון מיד עם קליטת התלמידים ומובילת הצהרון ערכה 

 ת הצוות.משחקים במשך דקות ארוכות עד השלמת הערכו

 

 

 

 

 

 התאמת מספר המנות למספר התלמידים .30

 

יש חשיבות שמספר המנות המתקבל מספק האוכל יהיה תואם למספר המנות שהוזמנו ונרשמו על ידי  .30.1

 התלמידים.

 

אינו תואם למספר התלמידים הרשומים למערך  ,מקרים בהם מספר המנות שמגיע לשטח בית הספרנמצאו  .30.2

 לא קיבלו ארוחה. –, ובכך ילדים ששילמו ורשומים לארוחת הצהרים ההזנה

 

בצפייה שהביקורת ערכה במספר צהרונים נמצא, כי כמות האוכל שסופקה תאמה לכמות הילדים בצהרון.  .30.3

 .תקין

 

 מצעית להנחה על השולחן .31

, בנושא 2014במרץ  03)א(, א' אדר ב' התשע"ד, 7לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעד/ 4.3.1בהתאם לסעיף  .31.1

 "תוכנית הזנה ברשויות המקומיות" נקבע, כדלקמן:

 "כל תלמיד יקבל מדי יום:

 מצעית )פלייסמט( להנחה על השולחן;    -

 יים;ס"מ לפחות( לניגוב היד 20×20שכבתי )-מפית מנייר סופג דו    -

 פעמי מפלסטיק קשיח באיכות טובה."-סכו"ם אישי חד    -

 

לא הונח מצע/פליסמנט על צהרונים, נמצא מקרה בודד )צהרון הסייפן( בו  4 -בצפייה שהביקורת ערכה ב .31.2

שקופה . הנ"ל חורג מיתר הצהרונים בהם הונחה העבודה בגן הילדיםשולחנות הילדים וללא ניגוב שולחנות 

 השולחן.מפה על גבי 

 : המלצה

 יש להקפיד שילדי הצהרון יוכלו בסמוך לאחר תחילת הצהרון.
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 231 מתוך 185 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 כלים חד פעמיים .32

 

, בנושא 2014במרץ  03)א(, א' אדר ב' התשע"ד, 7לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעד/ 4.3.3בהתאם לסעיף  .32.1

 כדלקמן:"תוכנית הזנה ברשויות המקומיות" נקבע, 

-"באספקה בתפזורת יסופקו, בנוסף לציוד הנלווה שצוין לעיל, צלחות חד

 ס"מ לפחות(, צלחות קטנות לסלט וכפות הגשה." 20פעמיות איכותיות )בקוטר 

 

הוגשו כפות חד  -שנבדקו המקרים  4צהרונים מתוך  2-בצפייה שהביקורת ערכה במספר צהרונים נמצא, כי  .32.2

 לילדים לא הוגש מזלג. פעמיות בלבד. 

 כתוצאה, קושי של הילדים לאכול חלק ממנות האוכל.

 

 

 

 

 פתיחת צידניות לפני הארוחה .33

 

 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא "תוכנית הזנה ברשויות המקומיות" נקבע, כדלקמן: 5.1בהתאם לסעיף  .33.1

 "באחריות צוות הגן לוודא שהצידניות לא ייפתחו אלא סמוך לארוחה".

 

למסמך הנחיות להזנה של משרד הבריאות במוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים  9הנחיות דומות ניתנו בסעיף  .33.2

 , כדלקמן:23.5.2005מתאריך 

 "המארזים )צידניות, תרמופורטים( ישארו סגורים עד להגשה".

 

 .תקיןים בהם הביקורת דגמה נמצא, כי המארזים/צידניות נשארו סגורים עד להגשה. במדגם של צהרונ .33.3

 

 השמדת יתרות מזון .34

 

, בנושא 2014במרץ  03)א(, א' אדר ב' התשע"ד, 7לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעד/ 5.5בהתאם לסעיף  .34.1

 "תוכנית הזנה ברשויות המקומיות" נקבע, כדלקמן:

יש להשמיד )לבד מלחם, מפרות ומירקות "אוכל שלא נאכל באותו יום בגן 

 שלמים(."

 : המלצה

 יש להקפיד להניח מצע על שולחנות האוכל, טרם מתיישבים הילדים סביב שולחנות האוכל לאכול.

 : המלצה

 יש להגיש לילדים מזלג חד פעמית בארוחת הצהריים ולא רק כף.
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 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא "תוכנית הזנה ברשויות המקומיות" נקבע, כדלקמן: 5.6בהתאם לסעיף  .34.2

"אין להוציא אוכל מהגן. תלמיד היוצא רשאי לאכול לפני יציאתו הביתה. 

 תלמיד שאינו מגיע לגן אינו רשאי לקבל הזנה."

 

הביקורת דווח  לשאלה ישירה של –שנדגמו  4אחד )גן רותם( מתוך  בצהרוןערכה נמצא, כי במדגם שהביקורת  .34.3

שמדי יום אורזת ומוציאה את שאריות המזון למשפחה נזקקת דתית  –על ידי אחת העובדות בצוות הצהרון 

 בכלים ייעודיים )עקב דרישות כשרות( שהמשפחה הנזקקת מביאה לה. 

 להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ומשרד הבריאות והנחיות הנהלת המתנ"ס. הנ"ל בניגוד

 

הציגה המובילה של הצוות בצהרון, כי הם מקפידים מאוד ולא לכן הביקורת הופתעה, כי דקות קודם 

 מוציאים שאריות מזון מחוץ לגן. הנ"ל אינו תואם לדיווח של אחת מצוות הצהרון ולמבוצע בפועל.

הצהרון לא דיווחה אמת לשאלת מבקר המועצה ומנהלת הצהרונים במתנ"ס, או לחילופין,  העובדה שמנהלת

לא מכירה שמדי יום מעבירים את שאריות המזון לכלים ייעודיים ומוציאים מחוץ לצהרון למשפחות נזקקות 

 מטרידה. -בניגוד להוראות משרד החינוך, משרד הבריאות והנחיות מפורשות של הנהלת המתנ"ס 

 

 

 

 

 יומן קבלת מזון .35

 

' למסמך הנחיות להזנה של משרד הבריאות במוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים מתאריך 6בסעיף ה .35.1

 נקבע בין היתר, כדלקמן: 23.5.2005

"האחראי ינהל יומן בו ירשם: תאריך ושעת קבלת המזון, התפריט, הטמפרטורה 

 במד חום מינימום/מקסימום."

 

באף בו נרשם תארך ושעת קבלת המזון, התפריט, הטמפרטורה לא מנוהל יומן מסקירת הביקורת עולה, כי  .35.2

 ., כנדרש בחוזר מנכ"לשהביקורת דגמה צהרון

 
 
 
 
 
 

  

 : המלצה

וכל שאריות המזון להשליך ולא להוציא  –יש להקפיד ליישם את הנחיות המתנ"ס, משרד הבריאות ומשרד החינוך 

 מהגן.

 : המלצה

 יומן בו ירשם תאריך ושעת קבלת המזון מספק המזון.יש לנהל בכל צהרון 
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 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 187 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 משוב על שביעות רצון מהמזון .36

 

, בנושא 2013במרץ  03)א(, כ"א באדר התשע"ג, 7ד' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעג/5.3בהתאם לסעיף  .36.1

 "אורחות חיים במוסדות חינוך", נקבע בין היתר, כדלקמן:

"הצוות יקבל משוב מהתלמידים ומההורים על שביעות הרצון מהאוכל: הטעם, 

האסתטיקה, הכמות, המגוון, צורת ההגשה, הניקיון וכו'. הצוות יהיה מעורב 

בניהול הקשר עם הספק ובהתאמת השירות לצרכים ולדרישות של ההורים 

 והתלמידים."

 

על תפקוד כללי של הצהרון לשנת הלימודים  המתנ"ס קיים משוב על רמת האוכל בצהרון, כחלק ממשוב .36.2

 (.2014-2015תשע"ה )

 להלן התוצאות שהתקבלו לשאלה "באיזו מידה ילדך שבע רצון מהאוכל בצהרון":

 סה"כ מצוין טוב מאוד בסדר במידה מועטה  

 42 4 10 20 8 צהרונים בבתי ספר

 130 29 46 39 16 צהרונים בגני ילדים

 172 33 56 59 24 סה"כ

 100% 19% 33% 34% 14% שיעור מהסה"כ
 

"בסדר" ו"במיטה ( דרגו את רמת שביעות רצון מהאוכל 48%ניתן להתרשם כי כמחצית מההורים )כ  .36.3

 מועטה". בעוד המחצית השנייה דירגה את רמת ההזנה "טוב מאוד" ו"מצוין".

 
 
 
 
 
 

  

 : המלצה

מומלץ, אחת לתקופה, לבצע משוב מקיף יותר יש להמשיך ולהקפיד לבצע משוב על שביעות רצון ממנות המזון. 

 ויעודי בתחום ההזנה.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 188 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 על הצהרונים הפועלים במוסדות לימוד השייכים לה המועצהשל  פיקוח ובקרה .37

 

על מערך ההזנה במוסד החינוכי ועל  על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, על הרשות המקומית לפקח .37.1

ות. בהנחיות משרד החינוך המנשל  ןוגודל, חומו כמותו ,אחר איכות המזון, טעמו לעקובשינוע המזון וכן 

ומשרד הבריאות נכללו הוראות בדבר אופן קבלת המזון, ארגון מקום האכילה במוסד החינוכי, אחסון המזון 

הל יומן עד לצריכתו )למשך לא יותר מארבע שעות(, אריזתו של המזון והטמפרטורה שלו. על פי ההנחיות יש לנ

שבו יירשמו מועד קבלת המזון, הטמפרטורה שבה הוא נשמר והתפריט שהתקבל . כמו כן נקבעו בהנחיות 

 הוראות לגבי מתקנים לנטילת ידיים ואיסוף האשפה. 

 

מבקר המדינה קבע במסגרת דוח ביקורת בנושא "הפעלת מסגרות משלימות בשעות אחר הצהריים )צהרונים(  .37.2

, בין היתר, כי לרשות 2014שפורסם בשנת " 10-4בגני ילדים ובבתי ספר ברשויות מקומיות באשכולות 

 המקומית אחריות על אופן הפעלת הצהרונים גם בצהרון המופעל על ידי צד ג', כדלקמן:

 

עולה כי הרשות המקומית אחראית להפעלת , 1949-מחוק לימוד חובה, התש"ט"

סמכות ליזום ולתכנן פעילויות וכי יש לה , ם שיפוטהכל מערכות החינוך בתחו

שאינן כלולות בחינוך הרשמי. נוכח נוספות בתחום החינוך, לרבות פעילויות 

 המקומיות לפתח, על פיכי על הרשויות  את דעתו מבקר המדינההביע  האמור

הפועלות  ינוך הבלתי רשמיותהח מסגרותגם את יהן, האחריות והסמכות שביד

ם שיפוטן. הפעלת צהרונים במוסדות החינוך שבבעלות הרשויות המקומיות, בתחו

כהמשך ליום הלימודים, נכללת אפוא בפעולות הרשויות המקומיות לפיתוח 

 מסגרות חינוך אלה.

ינה, גם כאשר הצהרונים מופעלים באמצעות עמותה או לדעת משרד מבקר המד

גוף פרטי, פעילותם במוסדות החינוך הרשמיים נחזית כפעילות רשמית וממוסדת 

מטעם הרשות המקומית. מכל מקום, הרשות המקומית אחראית לפעילות הנעשית 

בנכסיה, ובוודאי לפעילות בעלת היבטים חינוכיים ובטיחותיים, ולכן האחריות 

 לותם של הצהרונים מוטלת על הרשות המקומית גם במקרה כזה."לפעי

 

 עוד קבע מבקר המדינה, כדלקמן: .37.3

משרד מבקר המדינה מדגיש כי חוזר המנכ"ל מסדיר את נושא הזנת הילדים "

במוסדות החינוך, ובכלל זה את אחריות הרשות המקומית לקביעת הסדרי 

ר המדינה, על הרשויות ההזנה ולביצוע פיקוח בעניין זה. לדעת משרד מבק

המקומיות להקפיד לפעול על פי הנחיות חוזר המנכ"ל, גם בכל הנוגע להזנת 
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 231 מתוך 189 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

אמור בו ולוודא כי הילדים בצהרונים, לדרוש ממפעילי הצהרונים לקיים את ה

 הם עושים זאת".

 

לדעת משרד מבקר המדינה, על הרשויות המקומיות מוטלת אחריות לבצע "

הצהרונים המופעלים במוסדות הלימוד השייכים לה, על מנת פיקוח בסיסי על 

 ....להבטיח כי מפעילי הצהרונים מקפידים על בטיחותם ורווחתם של הילדים

העמיד את מוסדותיה לרשות מקומית משרד מבקר המדינה, משהחליטה  לדעת

גם אם  ,למתן שירות מסוים שמהווה מעין המשך ליום הלימודים של הילדים

 כלפי ותאחריתן באמצעות גופים אחרים, מעמדה הציבורי מטיל עליה השירות ני

אמות  ועל פיהכשירים לכך  גופיםבאמצעות לוודא כי השירות ניתן תושביה 

הרשות  על. זה שירות לתתחובה בחוק ה אין לאם גם  -שקבעה  המידה

במוסדות  צהרוניםה תפעללה םותנאי אפוא אמות מידההמקומית לקבוע 

, לפקח על פעילותם החינוכית והתפעולית ולשמש כתובת לבירור הלימוד שלה

  "תלונות של ההורים.

 

 

המועצה כלל לא מבצעת פיקוח ובקרה )אף לא בקרת על מדגמית( בנושא הזנה מסקירת הביקורת עולה, כי  .37.4

הוראות , חרף צהרונים בכלל ובנושא הזנה בפרטבשום אופן וצורה בפעילות הבצהרונים וכלל לא מעורבת 

 .חוזרי מנכ"ל והנחיות מבקר המדינה בתחום

 

 

 : המלצה  

לבצע פיקוח ובקרה על תחום ההזנה בצהרונים המתנהלים במוסדות חינוך  –באחריות מחלקת חינוך במועצה 

 בבעלות המועצה.



 מונד-מועצה מקומית תל
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 231 מתוך 190 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [3מתוך  1]עמוד 

 
 הסכם ההפעלה בין המועצה לסוכנות היהודית לארץ ישראל

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 191 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [3מתוך  2]עמוד 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 192 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [3מתוך  3]עמוד 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 193 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'בנספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 
 אישור משרד הפנים לתקנון האחיד להפעלת מתנ"ס ברשות מקומית

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 194 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'גנספח 
 [3מתוך  1]עמוד 

 
 הנחיית החברה למתנ"סים לחתום על ה"תקנון האחיד"

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 195 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'גנספח 
 [3מתוך  2]עמוד 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 מערך הזנה לילדים בצהרונים 
 

 

 231 מתוך 196 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'גנספח 
 [3מתוך  3]עמוד 

 

 

 



 

 231 מתוך 197 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו ו/או  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 

 מונד-מועצה מקומית תל
 

 
 
 
 
 

 דו"ח הביקורת

 בנושא

 יישום המלצות דוח מבקר המועצה בנושא 

 בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
 
 

 

 

  



 

 231 מתוך 198 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו ו/או  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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 כללי .1

 

" במסגרת דוח חינוךבטיחות ואבטחת מוסדות מבקר המועצה ערך דוח ביקורת לבחינת התנהלות המועצה בנושא " .1.1

 .2013מבקר המועצה לשנת 

 

במהלכה ועדת הביקורת קבעה, בין היתר,  29.6.14דוח הביקורת נדון בישיבת ועדת ביקורת של המועצה בתאריך  .1.2

 כדלקמן:

"המלצות מבקר המועצה בדו"חות הביקורת  בנושאים "בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך" 

 ת ביקורת שנכחו בדיון".התקבלו פה אחד על ידי חברי ועד –... 

 

במהלכה התקבלה  1.12.14בישיבת מליאת המועצה מתאריך  התקבלו "פה אחד" אףהמלצות מבקר המועצה  .1.3

 ההחלטה, כדלקמן:

"הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת ביקורת לדוחות מבקר המועצה בנושאים 

 בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך והיערכות לחירום".

 

, החליט מבקר המועצה לבחון את 2013הנושא והממצאים כפי שעלו בדוח מבקר המועצה לשנת לאור מהותיות  .1.4

 .2016אופן יישום ההמלצות, כשלוש שנים לאחר מכן, במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת 

 

הינו מהותי וחשוב הן ברגיעה והן  ומוסדות חינוך, בטיחות והיערכות לחירום במערכת החינוך ,ביטחוןמערך  .1.5

 .התלמידים שלומם וביטחונם של הילדים להבטיח את, על מנת, בחרום

 

 .ת גן טרום חובה ועד כיתה י"במשכב ,מוסדות החינוך כוללים את כל מוסדות החינוך בעלי סמל מוסד .1.6

 

 גני ילדים. 22 -בתי ספר ו 5מונד -במועצת תל .1.7

 

 תלמידים.-ילדים 4,000 -במוסדות החינוך של המועצה לומדים מדי יום, למעלה מ .1.8

 

 תחומי הפעילות העיקריים בנושא בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך כולל, בין היתר, את הנושאים הבאים: .1.9

 ביטחון תלמידי מוסדות החינוך בפעילות בית ספרית ופעילות חוץ בית ספרית. .1.9.1

 בבטיחות מוסדות החינוך ובפעילות חוץ בית ספרית. פרסום נוהלי .1.9.2

 טחון, בטיחות, שע"ח וטיולים.ביצוע ביקורות בנושאי בי .1.9.3
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 מוסדות חינוך בהערכות והכנה לשעת חרום. הדרכה ותרגול תכנון, פרסום, .1.9.4

 

משרד החינוך באמצעות אגף בכיר לביטחון, שעת חרום ובטיחות, פרסם הוראות רגולטוריות רבות ומקיפות )בכלל  .1.10

 חינוך. זה: חוזרי מנכ"ל, נהלים, הנחיות וכד'(, בתחום בטיחות ואבטחת מוסדות

 

 מערך הבטיחות ואבטחת מוסדות חינוך מנוהל על ידי קב"ט המועצה. .1.11

 

בנוסף, מחלקת הביטחון במועצה, מנהלת את מערך הבטיחות ואבטחת מוסדות חינוך באמצעות רכזי ביטחון  .1.12

 המועצה.המונחים ע"י קב"ט בטיחות ושע"ח בית ספריים )להלן: "עב"טים"(, גננות ועובדי הוראה במוסד החינוכי, 

 

 5". ברחבי המועצה מוצבים מטעם חברת "תום אבטחה" בן ביטחוןהמועצה התקשרה עם חברת שמירה " .1.13

 מאבטחים אחד בכל בית ספר, מאבטח באשכול גנים וסייר.

 
 )הקב"ט הנוכחי לא נטל חלק בביקורת הקודמת(. 1.7.2015המועצה מינתה וקלטה קב"ט חדש בתאריך  .1.14

 

 

 מטרת הביקורת .2

 

 .2013אופן יישום המלצות דוח הביקורת בנושא נוכחות עובדים שהוגש בדוח מבקר המועצה לשנת סקירת 

 

 מתודולוגיה .3

 

 .2016במחצית השנייה לשנת  בוצע איסוף הממצאים

 

 הביקורת ביצעה, בין היתר, את הפעולות, כדלקמן:

 בוצעו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים במועצה. .3.1

 ממוחשבים.נסקרו דיווחי נוכחות  .3.2

 נסקרו ונבדקו דיווחי נוכחות ידניים. .3.3

 נסקרו נתוני שכר של העובדים. .3.4

 בוצעה השוואה בין דיווחי נוכחות למערכת השכר. .3.5

 ניתוח מסמכים ואסמכתאות. .3.6

 בוצעו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים במועצה. .3.7

 כתבי מינוי.עיינו וסקרנו  .3.8

 בחנו תוכניות עבודה ודיווחי ביצוע תרגילים. .3.9
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 סקרנו אישורי בטיחות למוסדות חינוך. .3.10

 סקרנו תיקי מוסד. .3.11

 בחנו דוחות חודשיים, שנתיים ואירועים חריגים. .3.12

 בוצעו ביקורי פתע ותצפיות בשטח לבחינת תפקוד מאבטחי מוסדות חינוך. .3.13

 

 

 :תגובות

 
 

  מבקר , במשרד 3.10.16, התקיימה בתאריך קב"ט המועצהישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות בהשתתפות

 המועצה. 

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.של קב"ט המועצה  וותגובת והתייחסות

 

 

  התקיימה מנהל שפ"ע האחראי על תקינות מתקני משחקישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות בהשתתפות ,

 , במשרד מבקר המועצה. 13.10.16בתאריך 

 הביקורת כלשונן.שולבו בגוף דוח של מנהל שפ"ע  וותגובת והתייחסות

 

 

  במשרד מבקר 14.12.16בתאריך , התקיימה מזכיר המועצהישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות בהשתתפות ,

 המועצה.

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.של מזכיר המועצה  וותגובת והתייחסות
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 עיקרי הממצאים .4
 

 סטאטוס יישום המלצות #
10.16 

 המקורי  הממצא
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

 המקורית המלצהה
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

1.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

לבחינת ערנות מאבטח בקרית חינוך הביקורת ביצעה בדיקת פתע סמויה 

)זמן סיום  13:20בשעה  15.9.16רבין בכניסה לבית הספר ניצנים בתאריך 

 :להלן הממצאים הלימודים שהתלמידים יוצאים לבתיהם(.

שער בית הספר פתוח לרווחה. מאבטח בית ספר רבין ספון בישיבה בביתן 

מוגפים וללא השמירה )בוטקה(. דלת הבוטקה סגורה. חלונות הבוטקה 

יכולת טובה של צפייה בנעשה מחוץ לבית הספר ובניגוד להנחיות. בכניסה 

ללא אבטחה יעילה  –לבית הספר תכונה רבה של רכבים, הורים ותלמידים 

)מצופה היה שהמאבטח יעמוד ברחבה מחוץ לשער בית הספר, על מנת, 

נסים לייצר הרתעה ויכולת לתת מענה בעת הצורך(. לא בוצעה בדיקת נכ

 ואף לא בוצעה שאלה/פניה בבקשה להזדהות על ידי מבקרים זרים.

 :3.10.16תגובת קב"ט המועצה מתאריך 

"בוצעה שיחה עם מנהל הסניף ואחראי על הביטחון באזור תל מונד בחברת 

השמירה "בן ביטחון" ודווח על ליקויים במערך השמירה והצורך בחידוד 

חברת  25.9.16בתאריך  עם המאבטח.נהלים. כמו כן, ביצעתי שיחה אישית 

צעה ריענון של כל ההנחיות בנושא כניסת מבקרים למוסדות בן ביטחון בי

חינוך והועלתה הסוגיה שישנם מנהלים שמאפשרים להורים להיכנס באופן 

ביצעתי למאבטח לאחר  חופשי לשטח בית הספר במשך כל שעות הלימודים.

צופה -חוץ לשער בית הספר כסורקביקורות פתע בהן הוא נמצא מ 3מכן עוד 

כפי שנדרש. יחד עם זאת, נמצאו ליקויים אחרים בתפקודו בעתיים יערך 

 למאבטח שימוע בחברת בן ביטחון."

 המשך בעמוד הבא:

הביקורת ביצעה בדיקת פתע לבחינת תפקוד 

המאבטח בבית ספר "רבין" בתאריך 

28.11.12. 

הביקורת הופתעה לגלות, כי בזמן שנכנסים 

הורים רבים לבית הספר, מספר רב של ילדים 

מאבטח בית עולים להסעות אוטובוסים, 

בש עם חבר בתוך עמדת -הספר משחק שש

ובאופן מעשי, לא מאבטח את בית  השמירה

הספר ועליית התלמידים בטרמינל ההסעות 

 לאוטובוסים.

 

י"ס וקב"ט הרשות, כי דווח לביקורת, על ידי מנהל ב

בתוך שבוע אחד בו המאבטח  באירוע חוזרהמדובר 

 שיחק ועישן עם תלמידים בעמדת השמירה.

יש לבצע תחקיר לאירוע והפעלת 

הסנקציות המצוינות בהסכם ההתקשרות 

עם חברת השמירה, לעובדה כי בזמן 

הקריטי ביותר לביצוע אבטחה בבית 

 לא מבצע את תפקידו.הספר, המאבטח 
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 סטאטוס יישום המלצות #
10.16 

 המקורי  הממצא
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

 המקורית המלצהה
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

 

 המשך:

 

 :14.12.16תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

יום -כי שגרת היום ,עולהבכלל התחומים "על פי ממצאי הביקורת 

פוגעת בערנות ובהקפדה על נהלי העבודה המחייבים. יש לרענן את 

 הנהלים ואת ההנחיות באופן תדיר ורציף."

   

2.  

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

אישי סיורים ובדיקות בבתי ספר ברמה יומית "אני מבצע באופן  .1

 ואף נרשם מועד הביקורת ביומן המאבטח במוסד החינוכי.

התחלתי לבצע את התיעוד של מרכיבי הבדיקה כפי שנדרש  .2

 ."3/16להיות ממולא וחתום על ידי משרד החינוך החל מחודש 

 

אין תיעוד לביצוע ביקורות למאבטחי מוסדות 

ת כנדרש בנהלי החינוך תל מונד, בתדירו

 משרד החינוך.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, 

הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, 

 .25.7.12שבוצעה במועצה בתאריך 

יש לבצע ביקורות יזומות למאבטחי 

לכל הפחות אחת לחודש,  ,מוסדות חינוך

תוך תיעוד הביקורת בטופס הייעודי לכך, 

 דרישות משרד החינוך.זאת בהתאם ל
 

3.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

ועד  13:00בין השעות  15.9.16הביקורת ביצעה בדיקת פתע בתאריך 

 לרישום כניסת מבקרים בבתי הספר רבין, שלנו וניצנים.  13:30

בכל המקרים שנבדקו, כניסת מבקר לשטח בית הספר לא תועדה ולא 

 נרשמה ביומן המבקרים.

 
 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

 "ביטחון-בןחברת השמירה "ידית למאבטחים ולהנחיה מניתנה "

 –. ביצעתי מספר ביקורות לאור הערת הביקורת להקפיד בנושא

 .ובוצע רישום כנדרש"

 2 -בביקורת פתע ותצפית שהביקורת ביצעה ב

בתי ספר )"רבין" ו"ניצנים"( בתאריך 

לא מנוהל בתי הספר  2 -נמצא, כי ב 28.11.12

יומן מבקרים וללא רישום הנכנסים 

 , כנדרש.והיוצאים מבית הספר

יש לנהל יומן מבקרים כנדרש בנהלי 

 משרד החינוך.
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10.16 

 המקורי  הממצא
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

 המקורית המלצהה
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

4.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

 בכל בית ספר מנוהל יומן סריקות. תקין.

: הביקורת ביצעה בהובלת קב"ט המועצה ובשיתוף נקודת תרגיל

המשטרה המקומית בדיקת פתע סמויה במהלכה הונח תיק חשוד 

בשעה  21.9.16בבתי הספר ניצנים וגני הילדים הסמוכים בתאריך 

07:00. 

ר את התיק החשוד. קרא למאבטח מאבטח בית ספר ניצנים אית

הגנים שיחבור אליו. ביצעו סגירה והרחקת אנשים מהמוסד החינוכי 

תוך דיווח לקב"ט המועצה )התרגיל בוצע תוך תצפית רציפה לבחינת 

 תקין. –התנהלות המאבטחים( 

 

בביקורת פתע שבוצעה בבתי הספר "רבין" 

ו"ניצנים" עולה, כי לא מבצעים סריקות 

ם חשודים כנדרש בנהלים, יומן לאיתור חפצי

 הסריקות אינו כרוך ולא מתועד.

יש לנהל יומן סריקות כנדרש בנהלי משרד 

 החינוך.
 

5.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

בתי ספר, מאבטח אשכול גנים וסייר(  5המאבטחים שנדגמו ) 7לכל 

 קיים אישור להעדר עבירות מין שנופק בשנה האחרונה. תקין.

לכל המאבטחים הוצג אישור ממשטרת 

 תקין. -ישראל להעדר עבירות מין 

, 15.11.12בבית ספר ניצנים ביום הבדיקה, 

הוצב מאבטח חדש )ללא ידיעת המועצה( 

ובגינו למועצה לא היה אישור להעדר עבירות 

 מין.

יש לתעד ולדרוש אישורים להעדר עבירות 

 מין, גם למאבטחים מחליפים וזמניים.
 

6.  

 

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

בתי ספר, מאבטח אשכול גנים וסייר(  5המאבטחים שנדמו ) 7לכל 

קיים סיכום ראיון שנערך בתחילת שנת הלימודים הנוכחית תשע"ז. 

 תקין.

 

קיים תיעוד לסיכומי הראיונות שבוצעו עם 

 תקין. –המאבטחים 
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10.16 

 המקורי  הממצא
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 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

7.  
 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

 עוגן נוהל עבודה לכניסה למוסד חינוכי. תקין.

במוסדות החינוך במועצה טרם עוגנו נהלי 

בכלל זה: אי מתן אפשרות כניסה למוסד החינוכי )

למבקרים להיכנס למוסד החינוכי ללא אישור, בדיקת 

 .תכולת תיק המבקר, רישום נכנסים ויוצאים וכד'(

יש לעגן נוהל כניסה למוסדות חינוך 

 בהנחיות משרד החינוך.כנדרש 
 

8.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

אין דוחות  -מוסדות חינוך )גן ילדים השקמה ובית ספר שלנו(  2בגין 

 בדיקה שנתיים כנדרש ברגולציה המחייבת.

 :13.10.16אחראי תחום מתקני משחק במועצה מתאריך  התייחסות

דוחות הבדיקה שנתיים  2 -"שמות מוסדות החינוך המצוינים ב 

שגויים וצריכים להיות מוסדות אחרים. ניתן לזהות זאת לפי תמונות 

 המצורפות לדוחות הבדיקה. להלן הטעויות:

המציין בכותרת שלו את שם בית  67/42324דוח הבדיקה השנתי מס' 

 שלנו".הספר "ניצנים" שגוי וכולל מתקנים של בית ספר "

המציין בכותרת שלו את  67/42485באופן דומה, דוח הבדיקה מס' 

 שם גן הילדים "גלבוע" שגוי ומתייחס ל"גן השקמה"."

 -דוגמאות לדוחות בדיקת בטיחות שנתיים הכולל שם מוסד שגוי 

 מצורפים כנספח א'.

 :התייחסות הביקורת

ין הכולל יש דוח בדיקה שנתי תק -יש לוודא שבגין כל מוסד חינוכי 

 את שם המוסד החינוכי אליו הוא מתייחס.

אישורי הבטיחות למתקני משחק במוסדות 

חינוך ברשות המועצה למועד הביקורת 

אינם עדכניים ופגי תוקף  - 26.11.12בתאריך 

 (.2010)הופקו בחודש דצמבר 

 11 -לאמור: במשך מספר רב של חודשים )כ

אין ברשות המועצה  -( 2012חודשים בשנת 

ישורי תקינות שנתיים למתקני המשחק א

 במוסדות חינוך כנדרש.

יש לפעול בהקדם לבדיקת מתקני המשחק 

והנפקת אישורי בטיחות שנתיים כנדרש 

  ובמועד.
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אופן 
 ביצוע

9.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

 ההמלצות יושמו ואישורי הבטיחות תקינים.

האישור לא מתאים לגיל הילדים יחד עם זאת בחלק מגני הילדים 

 )ראה הערה הבאה(.

גני ילדים, בהם באישור הבדיקה  4נמצאו 

מצוין,  10/12השנתי של מכון התקנים מחודש 

כי המתקנים בשימוש הילדים "לא 

מתאימים" לדרישות התקן וכוללים ליקויים 

"חמורים" )במקרה אחד אף מוגדר 

 כ"קריטי"(.

למרות שבדוח מכון התקנים מצוין בהדגשה, 

"על בעל המתקן למנוע הפעלתו עד לתיקונו" כי 

האמור בדוח מכון התקנים לא היה ידוע  -

 לגורם כלשהו במועצה 

)הדוחות ממכון התקנים נמסרו לחברת שחר אסיסטנס 

 .שמתחזקים את מתקני המשחק ואשר הוזמנו על ידם(

ידי יש לטפל בליקויים שהוצגו על  .א 

מכון התקנים במתקני המשחק 

 במוסדות החינוך.

יש לקבל בהקדם אישור מעודכן של  .ב 

מכון התקנים, כי המתקנים במקרים 

בהם מכון התקנים קבע בחוות הדעת 

תקינים  -שלו כי הם אינם תקניים 

 וניתן לעשות בהם שימוש.
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אופן 
 ביצוע

10.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

  הבטיחות לתקינות מתקני המשחק השנתיים  גני ילדים, אישור 5בגין

", בעוד בגן הילדים 4גיל  מעלניתן בהתניה והחרגה בגין ילדים "

 . 4לגיל  מתחתלומדים ושוהים בפועל ילדים 

: דוח הבדיקה והאישור לא תואמים לגלאי הילדים בגני הילדים לאמור

)בניגוד לגני ילדים אחרים בגינם מצוין בדוח הבדיקה "כל הגלאים" או 

 "(. 4"מתחת לגיל 

  במקרים אלה, המועצה לא עומדת בהוראות הרגולציה ועשויה להיות

 לכך השפעה ביטוחית, בעת קרות אירוע בטיחותי.

 דוע לגורם האחראי על מתקני משחק במועצה ולא הנושא כלל לא היה י

 למחלקת החינוך.

 ( גן הרותם  22ילדים(, גן הגפן ) 15פירוט גני הילדים: גן הגלעד ,)ילדים

 תלמידים(. 26תלמידים( וגן ילדים השקד ) 17תלמידים(, גן השחף ) 16)

 .'דוגמאות לדוחות בדיקת בטיחות שנתיים לקויים מצורפים כנספח ב 

 :6.11.16חראי מתקני משחק מתאריך תגובת א

"הנושא נמצא בבדיקה למול הקבלן שביצע את הבדיקות השנתיות לבחון 

, או שניתן לתקן את המלל בדוח הבדיקה 3באם המתקנים לא מתאים לגיל 

 שיכלול את כל הגלאים".

 :14.12.16תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

י התייעצות פנימית מיד במהלך הצגת הממצאים על ידי המבקר כינסת"

בנושא עם מנהלת מדור גני ילדים ואחראי מתקני משחק ביישוב. לאור 

הטענה של אחראי מתקני משחק שיתכן והמתקנים מתאימים גם לילדים 

בוצעה שיחה בנוכחותי לקבלן   -ובטעות בדוח נרשם אחרת  4מתחת לגיל 

לתקן יתן ואם לא נ לאלתר,ככל שניתן את הדוחות , לתקן בדרישה המבצע 

 "כני ולקבל החלטות בהתאם לממצאים.לקבל דוח עדאז  -את הדוחות 

 

גני ילדים, בהם אישור הבטיחות  5נמצאו 

השנתי ניתן בהתניה והחרגה בגין ילדים מעל 

, בעוד המתקנים הותקנו בגנים בהם 4גיל 

, אשר 4לגיל  מתחתלומדים בפועל ילדים 

 עושים שימוש במתקנים אלה.

יש לוודא כי הבדיקה השנתית מבוצעת  .א 

בהתאם להוראות החלות על גיל 

הילדים העושים שימוש במתקני 

 המשחק. 

במידה ויש גנים בהם לומדים ילדים  .ב 

, יש לבצע את הבדיקה 4מתחת לגיל 

השנתית תוך קביעה בחוות הדעת של 

הגורם המוסמך לכך, כי המתקנים 

 מתאימים "לכל הגלאים".
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 ביצוע

11.  
 :בעת בדיקת יישום המלצות הביקורתממצאי 

 המלצות הביקורת מיושמות. תקין.

דוחות הבדיקה החודשיים לתקינות מתקני 

המשחק, לא כוללים ציון חוות דעת באם 

המתקנים תקינים או לאו, והדוח אינו נחתם 

על ידי הגורם הנדרש לאשר את הבדיקה, 

 כנדרש בטופס.

יש להוסיף בדוח הבדיקה החודשי  .א 

חוות הדעת ולקבוע באופן חד סיכום 

משמעי, באם מתקני המשחק תקינים 

או לאו ולסווג את מהות הליקוי "קל", 

 "בינוני", "חמור" ו"קריטי".

יש לוודא כי דוחות הבדיקה  .ב 

 החודשיים נחתמים כנדרש.

 

12.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

ומילוי הדוח במועצה אין תיעוד לביצוע ביקורות במוסדות החינוך 

בשנת פעמים בשנה  3משרד החינוך לפחות  הייעודי, כנדרש בנוהלי

 הלימודים תשע"ו.

 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

יתחיל להתבצע בשנת הלימודים הנוכחית "הערת הביקורת מקובלת. 

 ."תשע"ז

אין תיעוד לביצוע ביקורות במוסדות החינוך 

כנדרש בנוהלי במועצה ומילוי הדוח הייעודי, 

 פעמים בשנה. 3משרד החינוך לפחות 

יש לבצע ביקורות ובדיקות שוטפות 

במוסדות החינוך ברחבי המועצה ותיעודן 

  בדוח הייעודי, כנדרש בנהלי משרד החינוך.
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13.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

אין תיעוד לביצוע ביקורות מרכיבי הביטחון ומילוי הטופס הנדרש על 

 ידי משרד החינוך.

 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

  אחת לתקופה במהלך סיור שאני עורך במוסדות חינוך עם רכז"

 הביטחון ואבות הבית, נבדקים מרכיבי הביטחון.

 .אכן אין תיעוד לבדיקות הנ"ל ותוצאות הבדיקה בטופס הייעודי 

 נוך יחד עם זאת, נשלחה בקשה למימון רכישת ציוד למשרד החי

 ."3.4.16בתאריך  48-01-04לרכישת ציוד ביטחון על פי תקנה 

אין מבוצעות ביקורות ובדיקות מרכיבי 

הביטחון במוסדות החינוך על ידי קב"ט 

 הרשות. 

כמו כן, אין ריכוז של תקינות מרכיבי 

הביטחון בגין כל מוסד חינוכי, כנדרש בנהלי 

 משרד החינוך.

הממונה על הביטחון, המדובר בהערה חוזרת מביקורת 

הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, 

 .25.7.12שבוצעה במועצה בתאריך 

יש לבצע ביקורות ובדיקות שוטפות  .א 

במוסדות החינוך ברחבי המועצה 

ותיעודן בדוח הייעודי, כנדרש בנהלי 

 משרד החינוך. 

יש לבצע ביקורות ובדיקות מרכיבי  .ב 

הביטחון במוסדות החינוך על ידי 

קב"ט הרשות וריכוז הממצאים, 

 כנדרש בהנחיות משרד החינוך.
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 סטאטוס יישום המלצות #
10.16 

 המקורי  הממצא
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

 המקורית המלצהה
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

14.   

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

 קווי  -גני ילדים שנדגמו )ברוש, אורן ודקל(  3 -למועד הבדיקה ב

הטלפון תקולים ועל כן לחצן המצוקה לא שמיש ולא עובד. הנ"ל 

 לא היה ידוע לקב"ט המועצה.

 התיעוד לביצוע בדיקת  –גני הילדים  23גני ילדים מתוך  5 -ב

 לחצן מצוקה חלקי ולא מלא.

  בגן ילדים  11:44בשעה  15.9.16בוצעה בדיקת פתע בתאריך

הרותם לבחינת זמן התגובה מרגע לחיצה על לחצן מצוקה בגן 

ילדים הרותם. התקבל טלפון מידי ממוקד אבטחה בן ביטחון. 

 תקין.

 

 :3.10.16מתאריך המועצה  תגובת קב"ט

"ניתנה הנחיה מיידית לתעד כנדרש ובאופן מלא ורציף את כל 

 בדיקות לחצני המצוקה המבוצעים כל חודש".

הביקורת ביצעה תרגיל לבדיקת זמן התגובה 

מרגע לחיצה על לחצן המצוקה במספר גני 

 .27.11.12ילדים ועד לקבלת תגובה, בתאריך 

את הקריאה  בתרגיל שבוצע, המוקד שקיבל

מלחצן המצוקה הגיב ויצר קשר עם גני 

 תקין. -הילדים עד כדקה 

 

 

 

 

 

 

15.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

 ללא שינוי.

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

 גני ילדים. 12 -אכן אין ממ"ד ב –"גני ילדים 

ניתן מענה חלופי של שהות התלמידים במבואת  –בי"ס רבין 

 המעבדות ובחדר מחול במבנים מבוטנים כ"הכי מוגן שיש"."

בבית ספר "רבין" אין מתחם ממוגן )ממ"ד( 

 תלמידי בית הספר. 700 -לכ

 גני ילדים אין ממ"ד. 12 -כמו כן, ב

יש לוודא ולפעול, שבבתי הספר ובגני 

לכל  הילדים יהיו מרחבים מוגנים ומקלוט

  תלמידי מוסדות החינוך ברחבי המועצה.
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 סטאטוס יישום המלצות #
10.16 

 המקורי  הממצא
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

 המקורית המלצהה
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

16.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

במועצה )למעט נוף ילדות( לא העבירו תוכנית טיולים ספר הבתי 

 לקב"ט המועצה בשנת הלימודים תשע"ו. 

 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

הקפדה בשנת הלימודים הנוכחית "הערת הביקורת מקובלת. תבוצע 

 תשע"ז."

גני הילדים במועצה כלל לא מעבירים, באופן 

 גורף, תוכנית טיולים שנתית לקב"ט המועצה.

 

( לא הועברה תוכנית 80%בתי ספר ) 4 -ב

טיולים לשנת הלימודים תשע"ג לקב"ט 

 הרשות.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על 

ובטיחות במשרד הביטחון, הערכות לשעת חרום 

 .25.7.12החינוך, שבוצעה במועצה בתאריך 

יש לוודא שתוכניות הטיולים של כל 

מוסדות החינוך במועצה, מועברות 

  בתחילת שנת הלימודים לקב"ט הרשות.

17.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

בשנת הלימודים תשע"ו לא בוצעו בדיקות יציאה לטיולים בבתי 

 מולאו הטפסים הנדרשים.הספר ולא 

 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

"הערת הביקורת מקובלת. תבוצע הקפדה בשנת הלימודים הנוכחית 

 תשע"ז."

מקרים בהם לא מבוצעות בדיקות או 

ביקורות יציאה לטיול על ידי קב"ט המועצה, 

 כנדרש בהנחיות.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, 

הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, 

 .25.7.12שבוצעה במועצה בתאריך 

יש לבצע ביקורות הערכות לטיולים 

במוסדות חינוך, בהתאם לנהלים ולהנחיות 

משרד החינוך. כל הבדיקות והביקורות 

  יחתמו ויתועדו בתיקי המוסד החינוכי.
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 סטאטוס יישום המלצות #
10.16 

 המקורי  הממצא
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

 המקורית המלצהה
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

18.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

העב"טים ברבין והעב"ט ונוף ילדות( כלל  2בבתי הספר ) עב"טים 3

 לא עברו הכשרה מתאימה נדרשת לאחראי ביטחון בבתי ספר.

 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

"עב"ט אחד נרשם לקורס הקרוב שיהיה בכפר סבא ומתחיל עד לסוף 

נוסף )בי"ס רבין( מסרב פעם שניה לצאת לקורס  . עב"ט2016שנת 

 כאמור.

עב"ט שלישי )גם בי"ס רבין( ביקש לסיים את תפקידו ולכן לא יצא 

 לביצוע ההכשרה. מנהל בית הספר טרם מצא מחליף".

 

 :14.12.16תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

"יש לדאוג באופן מיידי למנות בעלי תפקידים שמעוניינים ומוכנים 

את ההכשרות הנדרשות לתפקיד עב"ט ולמנות עב"טים עם  לעבור

 ההכשרות המתאימות".

לכל בתי הספר במועצה מונה עב"ט. המינוי 

 תקין. -אושר על ידי קב"ט המועצה 
 

 

19.  

כי הוא חתם על כל כתבי המינוי לרכזי  ,דווח על ידי קב"ט המועצה

 .ועל סמך זה הם מקבלים תגמול ממשרד החינוך ביטחון בבתי הספר

 יקפיד להבא לשמור עותק ותיעוד במשרדו.

קיים תיעוד ל"כתב  -בבתי הספר שנדגמו 

מינוי" עב"ט בחתימת מנהל בית הספר, 

 –הכולל את פירוט האחריות של העב"ט 

 תקין.

 

 

 תקין.  .20
למוסדות החינוך במועצה )בתי ספר וגנים(, 

 תקין. -כנדרש יש אישור בטיחות 
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 סטאטוס יישום המלצות #
10.16 

 המקורי  הממצא
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

 המקורית המלצהה
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

21.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

בגין שנת הלימודים תשע"ו חסרים תיקי ביטחון של בתי הספר אור 

 תורה, נוף ילדות ושלנו )קיים בגין רבין וניצנים(.

 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

"הערת הביקורת מקובלת. בשנת הלימודים הנוכחית יתקבלו תיקי 

 הביטחון של כל בתי הספר".

אין מנוהל תיק מוסד חינוכי )תמל"ק( לבתי 

 הספר ברחבי המועצה.

נציין, כי קב"ט המועצה, מנהל קלסר עם 

חוצצים נפרדים לכל בית ספר, הכולל חלק 

 מהנתונים הנדרשים בתיק תמל"ק.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, 

במשרד החינוך, הערכות לשעת חרום ובטיחות 

 .25.7.12שבוצעה במועצה בתאריך 

לכל מוסד חינוכי,  תמל"קיש להכין 

כנדרש בהנחיות משרד החינוך ובמטרה 

לנהל את מערך הבטיחות, אבטחה 

והערכות לשעת חרום במוסדות חינוך 

 באופן נאות.
 

22.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

 הלימודים תשע"ו.לא בוצע בשנת 

 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

בתחילת שנת הלימודים הנוכחית תשע"ז שהחלה החודש בוצע כנס "

עב"טים. בכנס נשלח במייל משימות שידרשו מכל עב"ט בשנת 

 "הלימודים הקרובה.

עבודה לכל מוסד חינוכי )בתי ספר  תוכניות

וגני ילדים(, לא הוכנו כלל בשנת הלימודים 

תשע"ג וגם לא בשנת הלימודים הקודמת 

 תשע"ב.

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, 

הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, 

 .25.7.12שבוצעה במועצה בתאריך 

לכל מוסד יש להכין תוכנית עבודה שנתית 

חינוכי, כנדרש בהנחיות משרד החינוך 

ובמטרה לנהל את מערך הבטיחות, 

אבטחה והערכות לשעת חרום במוסדות 

 חינוך באופן נאות.
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 סטאטוס יישום המלצות #
10.16 

 המקורי  הממצא
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

 המקורית המלצהה
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

23.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

 אין לקב"ט המועצה תוכנית עבודה שנתית סדורה. 
 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

"הערת הביקורת מקובלת. לאור העובדה, שאין לקב"ט המועצה 

 –מחשב תקין, מזכירה, יכולת טכנית להכרות תוכנות מחשב וכד' 

 נדרש סיוע בהכנת תוכנית עבודה כאמור. 

יחד עם זאת יש לציין, כי חלק מהפעילויות השנתיות מבוצעות 

 כמשימות ביומן הטלפון האישי של הקב"ט".

 

 :14.12.16מזכיר המועצה מתאריך תגובת 

"אנחנו מודעים למחסור בכ"א אצל קב"ט המועצה. תיבחן האפשרות 

 ".ילמתן מענה לתחום האדמיניסטרטיב 2017לסייע במהלך שנת 

תוכנית עבודה לקב"ט רשותי, לא הוכנה כלל 

בשנת הלימודים תשע"ג וגם לא בשנת 

 הלימודים הקודמת תשע"ב.

יקורת הממונה על הביטחון, המדובר בהערה חוזרת מב

הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, 

 .25.7.12שבוצעה במועצה בתאריך 

יש להכין תוכנית עבודה שנתית לקב"ט 

הרשות, כנדרש בהנחיות משרד החינוך 

ובמטרה לנהל את מערך הבטיחות, 

אבטחה והערכות לשעת חרום באופן 

 נאות.
 

24.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

אין לקב"ט המועצה תוכנית עבודה שנתית סדורה ועל כן, אין ביצוע 

 מול תכנון. 
 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

"הערת הביקורת מקובלת. לאור העובדה, שאין לקב"ט המועצה 

 –מחשב תקין, מזכירה, יכולת טכנית להכרות תוכנות מחשב וכד' 

 נדרש סיוע בהכנת תוכנית עבודה כאמור".

אין מבוצע במועצה הליך של ביצוע מול תכנון 

לתוכנית העבודה השנתית, לבחינת עמידת 

מחלקת הביטחון ובתי הספר במשימות 

הנדרשות להבטחת הערכות נאותה של 

מוסדות החינוך בנושאי בטיחות, הערכות 

 לחרום ואבטחה.

הממונה על המדובר בהערה חוזרת מביקורת 

הביטחון, הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד 

 .25.7.12החינוך, שבוצעה במועצה בתאריך 

יש להכין תוכנית עבודה שנתית ולבצע 

מעקב ביצוע מול תכנון אחת לחודש, 

להבטחת הערכות נאותה של מוסדות 

החינוך בנושאי בטיחות, הערכות לחרום 

 ואבטחה במועצה.
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 המלצות דוח בטיחות ואבטחת מוסדות חינוךיישום  
 

 

 231 מתוך 215 עמוד
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 סטאטוס יישום המלצות #
10.16 

 המקורי  הממצא
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

 המקורית המלצהה
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

25.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

עב"טים בבי"ס רבין ונוף ילדות לא עברו הכשרה בשנת הלימודים  3

 תשע"ו. 

 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

"עב"ט אחד נרשם לקורס הקרוב שיהיה בכפר סבא ומתחיל עד לסוף 

. עב"ט נוסף )בי"ס רבין( מסרב פעם שניה לצאת לקורס 2016שנת 

 כאמור.

שלישי )גם בי"ס רבין( ביקש לסיים את תפקידו ולכן לא יצא  עב"ט

 לביצוע ההכשרה. מנהל בית הספר טרם מצא מחליף".

בעלי התפקידים במוסדות החינוך שברחבי 

המועצה, לא עברו ו/או השתתפו 

בהשתלמויות וההדרכות במהלך שנת 

 הלימודים תשע"ג או תשע"ב. 

כמו כן, קב"ט המועצה לא השתתף באף 

 ש של פורום קב"טי מוסדות חינוך מחוזי.מפג

המדובר בהערה חוזרת מביקורת הממונה על הביטחון, 

הערכות לשעת חרום ובטיחות במשרד החינוך, 

 .25.7.12שבוצעה במועצה בתאריך 

יש לקדם ולבצע השתלמויות,  .א 

והדרכות לבעלי התפקידים  רענונים

במוסדות החינוך, לכל הפחות, 

בהתאם להוראות ולכנסים 

 המפורטים בהנחיות משרד החינוך.

יש חשיבות שקב"ט המועצה ישתתף  .ב 

במפגשי פורום קב"טי מוסדות חינוך 

 מחוזי של משרד החינוך.

 

26.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

תרגיל שנתי בשנת הלימודים תשע"ה. בוצעה בדיקה מדגמית לתיעוד 

 נמצא כי קיים תיעוד לתרגיל. תקין.

העדר תיעוד לביצוע תרגילים במוסדות חינוך 

 כנדרש בהנחיות משרד החינוך.

יש להקפיד לבצע תרגילים במוסדות 

חינוך ולתעד את התרגילים כנדרש, זאת 

במטרה לשפר את הערכות והרמה 

המקצועית של בעלי התפקידים 

 והתלמידים במוסד החינוכי.

 

27.  

 : ממצאי הביקורת

  קב"ט המועצה דיווח למבקר המועצה, כי הנחיות ביטחון שמקבל

בדואר אלקטרוני ממשרד החינוך מעביר כהודעת דואר אלקטרוני 

 לפורום מנהלי בתי ספר, מנהל מחלקת חינוך ומנהלת גני ילדים.

 לפורום גננות. מנהלת גני ילדים דיווחה, כי מעבירה את ההנחיות 

אין תיעוד מסודר להפצת הנחיות ביטחון 

ואבטחה של משרד החינוך לבתי הספר ולגני 

 ילדים.

כך לשם המחשה: הנחיות משרד החינוך לחג 

החנוכה תשע"ג, נשלחו בדואר אלקטרוני רק 

 לבתי הספר ולא נשלחו לגני ילדים.

לאור ממצאי הביקורת, הופצו ההנחיות לחג החנוכה 

 ם לגני הילדים.תשע"ג, ג

יש להקפיד להפיץ את הנחיות משרד 

החינוך בנושאי ביטחון ובטיחות למנהלי 

בתי הספר, לעב"טים במוסדות חינוך 

 ולכל הגנים.
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 המלצות דוח בטיחות ואבטחת מוסדות חינוךיישום  
 

 

 231 מתוך 216 עמוד
____________________________________________________________________________________________________ 

 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 סטאטוס יישום המלצות #
10.16 

 המקורי  הממצא
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

 המקורית המלצהה
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת משנת 

אופן 
 ביצוע

28.  

 : ממצאי הביקורת

אין פגישות אישיות מתוכננות במהלך השנה עם עב"טים ומנהלי בתי 

 הספר בגינם מופץ סיכום פגישה. 

 

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

מבוצעת "הגם שאין פגישות אישיות מתועדות בתחילת השנה, 

 ."וכנס בתחילת שנת לימודים בעל פה תקשורת שוטפת

אין תיעוד לביצוע פגישות עבודה בין קב"ט 

המועצה למנהלי בתי הספר, מנהלות הגנים 

והעב"טים במוסדות החינוך, כנדרש בנהלי 

 משרד החינוך.

יש לקיים פגישות עבודה תדירות  .א 

ושוטפות של קב"ט המועצה עם מנהלי 

 ועב"טים במוסדות חינוך.

הפגישות יהיו מתועדות בסיכומי  .ב 

פגישה שיופצו לכל בעלי התפקידים 

 הרלוונטיים.

 

29.  

 :בעת בדיקת יישום המלצות ממצאי הביקורת

לא מועברים כלל דיווחים חודשיים מבתי ספר )דו"ח עב"ט חודשי( 

 .בהנחיות משרד החינוך ובגין חלק גדול מגני הילדים, כנדרש

 :3.10.16מתאריך תגובת קב"ט המועצה 

 "אכן לא מבוצע דיווח חודשי מהעב"טים בבתי הספר.

 תבוצע הקפדה בשנת הלימודים הנוכחית תשע"ז שהתחילה החודש."

למועד הביקורת, לא מועברים כלל דיווחים 

חודשיים מבתי ספר )דו"ח עב"ט חודשי( ובגין 

חלק גדול מגני הילדים, כנדרש בהנחיות 

 משרד החינוך.

יש להקפיד למלא באופן נאות ומלא את 

דוח הפעילות החודשי ולהעביר לקב"ט 

  הרשות בתחילת כל חודש עוקב.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 יישום המלצות דוח בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך 
 

 

 231 מתוך 217 עמוד
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [1מתוך  1]עמוד 

 דוגמא לדוח בדיקת מתקני משחק שנתי הכולל שם מוסד חינוכי שגוי
 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 יישום המלצות דוח בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך 
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 'בנספח 

 [5מתוך  1 ]עמוד
 

 דוגמאות לדוחות בדיקת מתקני משחק לא תקינים
 (4בעוד בגני הילדים לומדים ילדים מתחת לגיל  4)החרגת דוח הבדיקה לילדים מעל גיל 

 
 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 יישום המלצות דוח בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך 
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'בנספח 
 [5מתוך  2]עמוד 

 

 
 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 יישום המלצות דוח בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך 
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_________________________________________________________________________ 

 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'בנספח 
 [5מתוך  3]עמוד 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 יישום המלצות דוח בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך 
 

 

 231 מתוך 221 עמוד
_________________________________________________________________________ 

 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'בנספח 
 [5מתוך  4]עמוד 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 יישום המלצות דוח בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך 
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'בנספח 
 [5מתוך  5]עמוד 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 יישום המלצות דוח בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך 
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
 
 
 

 לפעילות הבסיס החוקי

 מבקר המועצה

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 מונד-מועצה מקומית תל
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה
 

 מינוי מבקר המועצה .1

 

 קובע בין היתר, כדלקמן: 1950-א לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א145סעיף 

  

 מינוי מבקר וסמכויותיו א.145

המבקר(, על פי הוראות צו  -)להלן המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה   )א(

 .1962-המועצות המקומיות )שירות עובדים(, התשכ"ב

או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה   )ב(

 משרה.תפחת מחצי 

 

 

 תפקידי המבקר .2

 כדלקמן: ,תפקידי המבקרבין היתר את פקודת המועצות, מגדיר  לעא בפקודת העיריות שהוחל 170סעיף  

 ואלה תפקידי המבקר: )א(

, נעשו כדין, בידי המוסמך 1965 -לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה (1)

 לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

 עובדי העיריה;לבדוק את פעולות  (2)

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות  (3)

 ועקרונות היעילות והחסכון;

לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות  (4)

 את הדעת.

  

 גופים מבוקרים .3

 ב מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:170סעיף  

הבקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד,  )ב(

קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת 

 ד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".במינוי הנהלתם. למי שעומ

 

 עפ"י הוראה זו, גוף מוגדר כ"גוף עירוני מבוקר" אם מתקיים בו  לפחות אחד משני תנאים:

 המועצה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.  (1

 המועצה משתתפת במינוי הנהלתו.  (2

 

 

  



 הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה -כללי   מונד-מועצה מקומית תל
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תוכניות עבודה .4

 כדלקמן: ,מתייחס לקביעת תוכנית העבודה של המבקר ,א)ג( בפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות170סעיף  

  -יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)

 י;על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלונ (2)

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים  (3)

 לשנת עבודה.

 

תלותו בבואו  -הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על העיקרון של עצמאות המבקר ואי

 לבקר נושא שהוא החליט לבדקו. 

 

 

 דרכי עבודת המבקר .5

  -המקומיות בשלושה מישורים המועצות פקודתעצמאותו של מבקר המועצה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה ב

 

 קביעת דרכי עבודה א.

 

 א)ד( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע כדלקמן:170סעיף  

 

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. )ד(

 

 

 והתקןהכנת התקציב  ב.

 

 ה' לפקודת העיריות שהוחל בפקודת המועצות נקבע: 170בסעיף  

 

יה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת ייה יכין ויגיש לראש העירימבקר העיר ה(

הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של 

  יה ובגודל תקציבה השנתי.יי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירה, כפיהעירי

 

 

 מינוי עובדי לשכת מבקר המועצה וכפיפותם ג.

 

 ז לפקודת העיריות שהוחלו בפקודת המועצות נקבע: -1ה 170בסעיף  

 

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף  ( 1)ה

 (. 4( עד )1)ג()167
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

(, רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר 1על אף הוראות סעיף קטן )ה ( 2)ה

( אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי 4)ג()167לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

 . 1992 -כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

נם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר עובדי לשכת מבקר העיריה די )ו(  

 העיריה בלבד.

לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף להוראות  )ז(  

 (.1א)171סעיף 

 

 

 הסמכויות לביצוע התפקיד .6

 צות נקבע כדלקמן: ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המוע170בסעיף  א.

 

 המצאת מסמכים ומסירת מידע.  

 

ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית,  )א( 

עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל 

לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר  מסמך שברשותם אשר

 שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

 

למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או  )ב( 

נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או  ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד

 של גוף עירוני מבוקר.

 

 

להמציא למבקר המועצה את כל המסמכים  ,הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים המבוקרים

 והמידע שבידיהם.

 

 

 כדלקמן:ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע 170סעיף   ב.

 

ה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ילצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירי ה(

ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח 

 אף על ידי עובד מעובדיו.
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 מינוי ועדת הביקורת .7

 כדלקמן:  , נקבע בין היתר,1950-לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א 122סעיף  

  

 ביקורת ת. ועד122" 

 

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת. (א)

 

 ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת ביקורת.  (ב)

 

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת  (ג)

ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג 

 של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת הנהלה.

 

יושב ראש ועדת ביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, זולת אם הייתה במועצה סיעה  (ד)

 אחת בלבד.

 

 תפקידי ועדת הביקורת .א122

 

 ועדת הביקורתאלה תפקידי  )א(

 

 לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה; (1)

 לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה;  (2)

 לדון בכל דו"ח אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;  (3)

 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת; (4)

 

 תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה".ועדת הביקורת  )ב(

 

עדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכניות העבודה, למעט הסמכות להמליץ על נושא ולו

 לעיל(.  4לביקורת )כאמור בסעיף 
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 שמירה על סודיות .8

 הביקורת. יחלק מדרכי העבודה של המבקר מחייב העברת מידע על ממצא

 

 :, כדלקמןבעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק וחלקם כללים מקצועיים

  

 ב לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות:170. בסעיף 1

 

לגבי פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו  -)ג( לגבי מידע החסוי על

 המורשים לטפל באותו מידע.

 

עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על  )ד(

 עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

 

 ג)ו( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע:170. סעיף 2

 

אמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, )ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן ה

ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, 

 להתיר פרסום כאמור.

 

אדם פרסום של ממצאי ביקורת,  הוראות אלו מטילות חובת שמירת סודיות על עובדי הביקורת. וכן אוסרים הם על כל

 שלא בהתאם לחוק.

 

לעניין שמירת הסודיות: יש להבחין היטב בין פרסום לציבור, שלגביו ישנן הוראות ברורות בחוק כיצד  .א

שנתבררו לביקורת  לנהוג, לבין העברת מן המבקר לאנשים בתוך המועצה לרבות חברי המועצה, שהעובדות

 הן רלוונטיות לעבודתם.

 

מניסיון שלמדנו בעניין זה עולה כי אחת הדרכים היותר מועילות לעבודת הביקורת, בתפקידה כמי שמסייע  

לידיעת כל הנוגעים  סכון, היא להעבירילמועצה לפעול כדין תוך שמירת טוהר מידות ועקרונות היעילות והח

 ם.בדבר, את מלוא ממצאי הביקורת כדי שיהוו בסיס להתייחסות ולתיקון הליקויי

 

וכן לחברי המועצה, בנושאים בהם הם ממלאים  -מדיניות הביקורת היא, אפוא, להעביר לעובדי המועצה  

את המידע שהוברר לביקורת והוא רלוונטי לעבודתם. העובדים וחברי  -פונקציה אדמיניסטרטיבית עפ"י דין

           המועצה מחויבים בשמירת סודיות הממצאים. 

  

עבודת הביקורת קובעים כי כל מידע שעלה במהלך הבדיקה, יש לבררו ולאמתו תחילה  כללים מקצועיים של .ב

להתייחס אל  אך ורק עם עובדי הגוף המבוקר הנוגעים בדבר ולא עם אף אחד אחר, על מנת שאלו יוכלו

 הממצאים, להצביע על טעות בהם או להסבירם.
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ביקורת ועובדה מוטעית או בלתי מדויקת כל זאת על מנת להבטיח שלא תיגרם, חלילה, תקלה במהלך ה 

 תפורסם אפילו כטיוטא.  

 

 

 דיווח .9

 ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מגדיר את סדרי דיווח של ממצאי ביקורת כלהלן:170סעיף 

של באפריל  1 -המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ א( 

השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על 

תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה 

 -ב לחוק מבקר המדינה, תשי"ח21 -א ו21ם לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפי

 ]נוסח משולב[. 1958

בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת  )ב( 

 שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על הדו"ח תוך  )ג( 

 וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה  )ד( 

מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העיריה את  והצעותיה תוך חדשיים

הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה 

והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את 

יכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני ס

 מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח  (1) )ה(

 ים או ההצעות כאמור;המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומ

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא  (2)

המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל 

 ודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה ח

 

העיקרון הנמצא בבסיס הוא עקרון הפומביות כך שבסוף תהליך הדיווח מובא הדו"ח לידיעת הציבור ע"י הנחתו על 

שולחן מועצת המועצה והדיון הפומבי בו. וזו גם אחת מבעיות יסוד המובנות )אינהרנטיות( בעבודת הביקורת 

מודד מבקר המועצה המבקש לשמור על יעילותה של הביקורת ויחד עם זה גם על הפנימית במועצה, איתן צריך להת

 אמינותו.

 

לפיו המבקר חייב להעביר את הדוח למליאת המועצה  47ביות הציבור נקבע בתיקון מעקרון נוסף המבטיח את פו

צטבר[. דהיינו חודשים במ 5כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת לא סיימו לדון בדוח במסגרת הזמן שנקבעה ]

 פומביות הדוח, אינה תלויה עוד בגורם כל שהוא. 

                        

 פיטורין. 10
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
 .החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות  לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות הקבע כדלקמן: 171בסעיף 

לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה  (2)

 כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה. הודעה

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה   )ג(

 להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטורים.

 

 ( נקבע:2א  )45סעיף )נ"מ( ב 1958 -לחוק מבקר המדינה תשי"ח 1990בתיקון משנת 

(, על העברתו מתפקידו או על 2( או )1) 36"תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף  (2)

מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים  מעשה החורג 

ישרין במתלונן עצמו או שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במ

המונע ממנו במישרין טובת הנאה, שעשה מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר 

 ה." 45ג עד  45תבורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים  -פנימי

 

ם תתקבל משמעות ההוראה היא שלמבקר המדינה ישנה סמכות לבחון החלטה על פיטורין של מבקר המועצה, א

 ג(.45החלטה כזאת, והוא רשאי לתת כל צו שימצא לנכון ולצודק, לרבות הסמכות לצוות על ביטול הפיטורים )סעיף 
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 א לצו המועצות המקומיות, כלהלן:145היקף משרתו של מבקר פנימי ברשות מקומית קבוע בסעיף 

המבקר(, על פי הוראות צו  -במשרה מלאה, למועצה )להלן )א(  המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי 

 .1962-ים(, תשכ"בדהמועצות המקומיות )שירות עוב

או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה  ב( )

קומית אחרת ובאישור תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מ

 השר.



 

 

 
 

 


