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  moked@tel-mond.muni.il/  כתובת מייל :   52/  רחוב הדקל   09-7774100טל': 

 

 מונד-המועצה המקומית תל

 2021 בפברואר 28
 לכבוד:

 גב' לין קפלן
 ראש המועצה 

 מונד -מועצה מקומית תל

 

 
 מכובדי, 

 
 2020מונד לשנת -דוח מבקר המועצה המקומית תל הנדון: 

 

ג)ג( לפקודת העיריות, החל על מועצות מקומיות  170, זאת בהתאם לסעיף  2020הנני מתכבד להגיש את דוח מבקר המועצה לשנת  

 ה' לפקודת המועצות המקומיות. 13מכח סעיף 

 

 :  דוח הביקורת כולל ביקורות בנושאים, כדלקמן

 רחבי היישוב. ב LEDפרויקט החלפת תאורת ניהול  .1

 ניהול מערך דוחות פיקוח וערעורים.  .2

 . ניהול כספי עצמי בבתי ספר .3

 

י  כוללים טיפול בתקציבים משמעותיים של כספה  ,עוסקים בנושאים מהותיים ביותר בפעילות המועצההנ"ל  דוחות הביקורת  

 בהוראות הרגולציה.  , תהליכי פיקוח ובקרה ועמידהסדרי מינהל תקיניםבחינת בטיחותיים, היבטים תפעוליים, , ציבור

 

 ישנו.שלא ידי ולוודא שיש הכרח לתקנם באופן מ ,שמעותייםמ ,וממצאים ליקוייםפירוט דוחות הביקורת כוללים  

 

,  לביצוע  יותבעיקרי הממצאים, המלצות אופרטי   ופירוט שלטבלת ריכוז ממצאים    , בגין כל דוח ביקורת,דוחות הביקורת כוללים

 ול במועצה.שדרת הניהלישים  כלי עבודה ו  יעילוה מסמך שיהו כך  -וג מהותיות מדרתגובת המבוקרים ו

 

הוא המודעות לכך שעובדי המועצה ונבחריה הם משרתי הציבור, וכך אני כמבקר המועצה רואה    מבקר המועצההקו המנחה את  

 . התושבים והציבוראת תפקידי כשליח 

השנה, כמו בכל שנה, עמדה לנגד עיני הביקורת, המטרה של יישום איכות, יעילות ומקצועיות בתהליכים השונים והתנהלות  

 נהל תקין וטוהר מידות. ת על עקרונות מ , תוך יצירת תרבות ארגונית המבוססהמחייבתבמסגרת הרגולציה 

 

עזר   כלי  וחברי המועצה, הרואים בביקורת  זוכה הביקורת, מראש המועצה  והגיבוי המלא לה  אני מודה מקרב לב על הסיוע 

 לניהול, שיפור וייעול עבודת המועצה. 

 

 ייני ביקורת. על פי פקודת העיריות העתק הדוח יומצא לחברי הוועדה לענ
 

    

 

 

 

 בכבוד רב,

 יובל,    רו"ח אהרוני  

 M.A מוסמך בביקורת פנימית,   

 CIA  מבקר  פנים מוסמך,        

 CFE חוקר מעילות מוסמך,      

 מונד- תל מקומית מועצה מבקר
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 מונד-מועצה מקומית תל 
 

 

 2020לשנת  דין וחשבון   -מבקר המועצה 
 הערות ראש המועצה( )כולל

 

 

 תוכן העניינים

 

 עמוד   

     

     

 6 - 113 ברחבי היישוב  LEDניהול פרויקט החלפת תאורת  . 1

     

 114 - 206 ניהול מערך דוחות פיקוח וערעורים  . 2

     

 207 - 321 ניהול כספי עצמי בבתי ספר  . 3

     

 322 - 329 הבסיס החוקי לעבודת מבקר המועצה  -כללי   . 4

 
 

*-*-*-*- *-*-*- *- * 
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 מונד -מועצה מקומית תל

 
 
 
 
 
 
 

 ביקורתהדו"ח 

 בנושא

 ברחובות ומוסדות ציבור  LEDהחלפת תאורת 

*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-* -
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 תוכן עניינים 

 11 ....................................................................................................................................... כללי  .1

 13 ......................................................................................................................... מטרת הביקורת  .2

 14 ............................................................................................................................... מתודולוגיה .3

 14 .................................................................................................................................... תגובות .4

 17 ........................................................................................................................ עיקרי הממצאים .5

 42 .......................................................................... הרחבת תכולת מכרז לעבודות שאינן במסגרת המכרז  .6

 49 .................................................... ללא הצגת מידע מלא ותומך  - אישור מליאת המועצה להרחבת המכרז  .7

 54 ............................. ביחס להצעת המחיר של הקבלן המבצע הצמודה להזמנת הרכש -התאמת החיוב בפועל  .8

 71 ....................................................... שכלל לא תואם למהות הרכש בפועל -בהזמנת הרכש סעיף תקציבי  .9

 73 ...................................... בתעריפים שלא תואמים לתעריפים במכרז  -אישור הגדלת התקשרות עם הספק  .10

 76 .......................................................... ביצוע עבודות שכלל לא תואמות לנושא המכרז והחלפת תאורת לד  .11

 81 ............................................................................................................................. הזמנות רכש  .12

 83 .................................................................................................................. העסקת קבלני משנה  .13

 85 ............................................................................................................................. ערבות ביצוע .14
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 88 .......................................................................................... אישור קיום ביטוחים של הקבלן המבצע  .15

 93 .................................................................................... תיעוד ביצוע העבודה כנדרש במסמכי המכרז  .16

 95 ..................................................................................................... תיק אתר לכל אחת מהמרכזיות .17

 96 .................................................................................................................. אישור מהנדס חשמל  .18

 97 ............................................................................................................................ אחריות ביצוע  .19

 99 ................................................................................................... צווי תחילת עבודה לקבלן המבצע .20

 103 ............................................................................... פירוק פנסי לד ואחסונם בסמוך לאחר הרכבתם  .21

 106 ................................................................................................................ אישור קונסטרוקטור .22

 107 ............................................................................................................. פינוי גופי תאורה ישנים  .23

 

*-*-*-*-*- *-*-*- *-*-*-*- *-* 
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 כללי  .1

 

)להלן: "-המועצה המקומית תל .1.1 בנושא   10/2018מכרז פומבי מספר    2018"( פרסמה בחודש פברואר  המועצהמונד 

לטובת פרויקט התייעלות    –  LED"ביצוע עבודות תכנון אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג  

"(, במשותף עם מספר רשויות בשרון ובכלל זה: עיריית כפר יונה, מועצה מקומית כוכב המכרז אנרגטית" )להלן: "

 צורן. -ומועצה מקומית קדימה  יאיר

 
מספר   .1.2 תאורה   10/2018מכרז  לגופי  פריקה(  נורות  )עם  סטנדרטיים  רחובות  תאורת  גופי  להחלפת  מכרז  הינו 

 (.LEDבטכנולוגיה מסוג לד )

 
מספר    28.3.17בתאריך   .1.3 פרוטוקול  במסגרת  המועצה  מליאת  אנרגטית    822דנה  התייעלות  תב"ר  "פתיחת  בסעיף 

 ון קרנות הרשות". ₪ במימ 10,000,000

חלקים. חלק ראשון דן בהחלפת התאורה   2  - מיליון ₪ המורכב מ  10במסגרת הסעיף אישרה המליאה תב"ר בסך  

 המיושנת לתאורת לדים. החלק השני דן בהתקנת מתקנים על גגות מוסדות חינוך ליצירת חשמל.  

 , כדלקמן: 28.3.17מתאריך    822להלן העתק קטע מהדיון במליאת המועצה במסגרת פרוטוקול  
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"( במסגרת ועדת הקבלן המבצע( בע"מ" )להלן: " 1987נקבע הקבלן הזוכה במכרז "אור עד מהנדסים )  1.5.18בתאריך   .1.4

 מכרזים משותפת של הרשויות שהשתתפו במכרז.

 , כדלקמן: 1.5.18להלן העתק קטע פרוטוקול מהחלטת ועדת המכרזים המשותפת בתאריך 

 

 
"(. ההסכם )להלן: "  23.7.18קבלן המבצע בנוסח הקבוע בנספח ב' למסמכי המכרז נחתם בתאריך  הסכם בין המועצה ל .1.5

 להלן הראישה והסייפה להסכם, כדלקמן: 

 
 האחרון להסכםעמוד הקטע מ להסכם ראשוןהעמוד הקטע מ

 

 

 

 

 

 

 ₪.  2,800,000נקבע בתחילה על סך  10/2018היקף ההתקשרות עם הקבלן המבצע במסגרת מכרז  .1.6

 להסכם ההתקשרות בין המועצה לקבלן המבצע.  10.1היקף ההתקשרות אף מצוין במפורש בסעיף 

 מההסכם החתום, כדלקמן:  10.1להלן העתק סעיף  
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 להלן צווי תחילת עבודה שנופקו לקבלן המבצע, כדלקמן: .1.7

 ₪ כולל מע"מ.  1,000,000מוגבל להיקף כספי עד  - 1.8.18בתאריך  - 1צו תחילת עבודה מס'  

 ₪ כולל מע"מ.  1,000,000מוגבל להיקף כספי עד  - 4.11.18בתאריך  - 2צו תחילת עבודה מס'  

 ₪ כולל מע"מ. 800,000מוגבל להיקף כספי עד  - 4.2.19בתאריך  - 3צו תחילת עבודה מס'  

 

ולל מע"מ, המהווה תוספת בשיעור  ₪ כ  1,400,000הופקה הזמנת עבודה נוספת לקבלן המבצע בסך    2.7.2019בתאריך   .1.8

 מהיקף ההתקשרות עם הקבלן המבצע.  50%

 

 : , כדלקמן)כולל מע"מ( להלן הזמנות העבודה שהופקו לקבלן המבצע  .1.9

 ₪  63,531 - 20.9.18בתאריך  - 806הזמנה מס' 

 ₪  1,000,000 - 21.11.18בתאריך  - 985הזמנה מס' 

 ₪  800,000 - 12.2.19בתאריך  - 129הזמנה מס' 

 ₪  1,400,000 - 2.7.19בתאריך  - 515הזמנה מס' 

 ₪  1,000,000 - 3.7.19בתאריך  - 709הזמנה מס' 

    4,263,531  ₪ 

 
 , לאחר תום הביקורת, החל לעבוד במועצה גזבר מועצה חדש. 1.9.20בתאריך  .1.10

 

 

 מטרת הביקורת  

 
 בתאורת הרחובות ובמוסדות החינוך. בחינת נאותות התקשרות וביצוע פרויקט החלפת תאורת לד 
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 מתודולוגיה 

 . 2020רבעון הראשון לשנת איסוף הממצאים בוצע ב .3.1

 

  הביקורת ביצעה, בין היתר, את הפעולות, כדלקמן: .3.2

 להחלפת תאורת לד ברחובות. 10/2018ניתוח וסקירת מכרז   .3.2.1

 בחינת המסמכים שהוצגו בישיבות מועצה.  .3.2.2

 המועצה.בחינת החלטות מליאת   .3.2.3

 בחינת הצעות מחיר בתהליך. .3.2.4

 בחינת הביצוע בפועל ביחס לדיווח בחשבונות שהקבלן המבצע הגיש.  .3.2.5

 התאמת הסעיפים התקציביים למהות העבודות.  .3.2.6

 התאמת העבודות למהות המכרז המאושר.  .3.2.7

 נאותות ביצוע הוראות המכרז. .3.2.8

 

 תגובות 

 . 9.7.20  בתאריךמנהל מחלקת חשמל,  ,ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם .4.1

 . 31.8.20תגובות נוספות התקבלו ממנהל מחלקת חשמל ותשתיות בתאריך 

 התייחסותו ותגובתו שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. 

 

 . 21.7.20 בתאריךמזכיר המועצה ומנהלת הרכש,  ,ממצאים התקיימה עםוהצגת ה  אימותישיבת  .4.2

 התייחסויות ראשוניות.כל הממצאים הוצגו והתקבלו 

 סוכם, כי יקבעו פגישות נוספות למתן תגובות והתייחסויות פרטניות לכל ממצא שישולבו בדוח הביקורת. 

 

 . 11.8.20ישיבת אימות והצגת הממצאים התקיימה עם, מנהלת הרכש, בתאריך  .4.3

 ת כלשונן. ושולבו בגוף דוח הביקור  31.8.20תגובות, בכתב, ממנהלת הרכש התקבלו במייל מתאריך  

 ושולבה בגוף דוח הביקורת כלשונה.  20.11.20תגובה נוספת התקבלה במייל בתאריך  

 

 . 19.8.20ישיבת אימות והצגת ממצאים התקיימה עם, גזברית המועצה בנוכחות מחליפה, בתאריך  .4.4

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. יהת וותגוב ההתייחסות 

 

 . 24.8.20מה עם, היועצת המשפטית, בתאריך ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיי .4.5

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. יהת וותגוב ההתייחסות 

 

 . 25.10.20, בתאריך מהנדס המועצהישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם,  .4.6

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.  וותגובת  והתייחסות 
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, כולל כל התגובות שהתקבלו מבעלי תפקידים עד 13.10.20המועצה בתאריך  טיוטת דוח הביקורת נשלחה למזכיר   .4.7

 לאותו מועד. 

 התקיימו ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות עם מזכיר המועצה.  29.10.20 - ו 25.10.20בתאריכים 

 תגובות מזכיר המועצה שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. 

 

, כולל התגובות שהתקבלו לעיל, בבקשה לבחון באם 2.11.20אלקטרוני בתאריך טיוטת דוח הביקורת נשלחה בדואר   .4.8

יש תגובות נוספות לדוח הביקורת לבעלי התפקידים, כדלקמן: ראש המועצה, מזכיר המועצה, גזבר המועצה, גזברית 

הציבור, המועצה לשעבר, יועצת משפטית, עוזר ראש המועצה ומ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית, מנהלת מחלקת פניות  

 מהנדס המועצה, מנהל מחלקת חשמל ומנהלת הרכש. 

 . 12.11.20בעלי התפקידים התבקשו להעביר את תגובתם, בכתב, עד לתאריך  

 

 ".אין לי מה להוסיף קראתי את הדו"ח,"התקבלה תגובת מהנדס המועצה:   3.11.20בתאריך  .4.9

 
 ן:  התקבלה תגובה כללית של גזבר המועצה החדש, כדלקמ  4.11.20בתאריך  .4.10

"היות ועיקר תהליך הביקורת והאירועים היו טרם כניסתי לתפקיד אני לא מוצא לנכון להגיב כחלק 

 מהדוח. אך כמובן שאקח את ממצאי הדוח כדי להפיק לקחים ולהסדיר נהלים לשיפור עבודת המועצה. 

ד בימים  לתפיסתי הממצא העיקרי הקשור לאחריות הגזבר הינו ניהול ומעקב אחר הערבויות, אני עוב

 אלו על הסדרת הנושא ואני מקווה שתוך שבועות בודדים נהיה במקום טוב יותר.  

לאור הזמן הקצוב והכרותי המוגבלת עם המקרה הספציפי, במידה ואתה חושב שיש דברים/המלצות 

שאפשר ליישם בהווה על המקרה הספציפי אשמח שתסב את תשומת הלב שלי כדי שאוכל אולי 

 להשפיע.

דוח הזה אבקש להבהיר שבחודש אוגוסט עת שהצטרפתי לפגישה עדין לא הייתי בחפיפה  גם באשר ל

 רשמית ו/או מועסק ע"י המועצה."

 

דוח    4.11.20בתאריך   .4.11 בטיוטת  לתגובתו המפורטת  להוסיף  מנהל מחלקת חשמל במהלכה מבקש  תגובת  התקבלה 

בטבלת ריכוז הממצאים   15ש במכרז )סעיף  הביקורת, כי לאור הערת הביקורת התקבל אישור מהנדס חשמל כפי שנדר

 להלן(. 

 

שנשלחה   17.11.20בתאריך   .4.12 הביקורת  דוח  לטיוטת  הגיבו  שלא  במועצה,  התפקידים  לבעלי  שניה  תזכורת  נשלחה 

. לאחר מכן  19.11.20, כי במידה ויש להם תגובות נוספות בבקשה להעביר עד לתאריך  2.11.20אליהם במייל מתאריך  

 לסטאטוס סופי. הדוח יעבור 

 
, בתאריך  עוזר ראש המועצה ומ"מ מנכ"ל החברה הכלכליתישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם,   .4.13

 .)לאחר שנשלחה טיוטת דוח הביקורת למבוקרים( 19.11.20

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.  וותגובת  והתייחסות 

 

 למנהל פרוייקטים המלווה באופן שוטף את פעילות המועצה. נשלחה טיוטת דוח הביקורת   19.11.20בתאריך  .4.14
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נשלחה טיוטת דוח הביקורת לקבלת תגובות מחברי המועצה הממונים מטעם משרד הפנים גב'   21.12.20בתאריך   .4.15

 , מר נשאת כיוף ומר מרק ויין.נועה אתגר, גב' מיטל ברבי

 

 התקבלה תגובת חבר המועצה הממונה מטעם משרד הפנים מר מרק ויין.  22.12.20בתאריך  .4.16

 תגובתו שולבה בגוף דוח הביקורת כלשונה. 

 

התקבלה תגובה משותפת מחברי המועצה הממונים מטעם משרד הפנים גב' נועה אתגר וגב' מיטל    5.1.21בתאריך   .4.17

 ברבי.

 בה בגוף דוח הביקורת כלשונה. תגובתן שול
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 עיקרי הממצאים  
 

פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

1.  

₪    1,400,000בוצעה הגדלת התקשרות עם הקבלן המבצע בסך של   ▪

של   המכרז    50%ובשיעור  לד   - מהיקף  תאורת  החלפת    לצורך 

  שאינם   -  בכיתות סגורות, משרדים וחדרים קטנים בגובה נמוך

המכרז   מתכולת  הקבועה   מהשהושל  ולאחר  -חלק  התכולה 

 במסמכי המכרז. 

 

קף ההתקשרות עם  למסמכי המכרז מאפשר הגדלת הי  7.2סעיף   ▪

 , כדלקמן:"במהלך ביצוע העבודות"הקבלן המבצע 

יש צורך בביצוע   ,שבמהלך ביצוע העבודות"ככל   כי  יתברר 

נוסף... ציוד  אספקת  ו/או  נוספות  בגינם  עבודות  התשלום 

בהפחתה  יבוצע על פי התעריפים הנקובים... במחירון דקל...  

 ]הדגשות לא במקור[  מתעריפי המחירון..."  25%בשיעור של 

 

לדעת הביקורת, הוראות המכרז אינן מאפשרות להגדיל את היקף   ▪

ולצורך ביצוע    ביצוע העבודות שהוגדרו במכרז  לאחר ההתקשרות  

 סגרת המכרז. שלא הוגדרו במ עבודות אחרות

 

 ". מהלך ביצוע העבודות"אין המדובר בעבודות נוספות ביודגש,  ▪

ואף   במכרז  ושכלל לא הוגדר  -ת  ונוספ  -  ותחדש  ותבעבודמדובר  

 לא התבקשה בגינם הצעת מחיר במסגרת המכרז. 

 

 ראה אסמכתאות בגוף דוח הביקורת. 

 המשך בעמוד הבא: 

6 

בהיקפי   ▪ הגדלות  מביצוע  להימנע  יש 

מכרזים   של  לכתבי    - התקשרות 

במכרז  צוינו  לא  שכלל  כמויות 

 המקורי. 

בהיקפי   ▪ הגדלות  מביצוע  להימנע  יש 

מכרזים   של  לעבודות    -התקשרות 

במפורש   צוינו  לא  שכלל  ונושאים 

 במכרז המקורי. 

בהיקפי   ▪ הגדלות  מביצוע  להימנע  יש 

מכרזים   של  לעבודות    -התקשרות 

במכרז  שכלל לא תומחרו באופן ישיר  

 המקורי. 

בהיקפי   ▪ הגדלות  מביצוע  להימנע  יש 

מכרזים   של  לאחר    - התקשרות 

שהעבודות שהוגדרו במכרז התסיימו  

 והושלמו. 

היקף   ▪ מגדילים  שאם  מומלץ 

גודל   בסדר  מכרז  של  התקשרות 

ראוי לקבל הצעות מחיר    –משמעותי  

במימוש   כלכלית  כדאיות  לוודא 

 האפשרות להגדיל על פי החוזה.

למועצה מתאריך  )לשעבר(    "מהיועצ  תגובת

24.8.20 : 

מאפשר    7.2"סעיף   ▪ המכרז  למסמכי 

עבודות  משפטית  פרשנות   הוספת  של 

התאורה  לתחום  הקשורים  ציוד    ו/או 

 ושאינם מצויים בכתב הכמויות.

המקומיות   ▪ המועצות  לצו  בהתאם 

היקף   את  להגדיל  המועצה  רשאית 

עד   מליאת    50%המכרז  באישור 

 המועצה." 

 

הביק היועצת  התייחסות  לתגובת  ורת 

 המשפטית:

הרחבה   ▪ לבצע  ניתן  לא  הביקורת,  לדעת 

במכרז,  העבודות  תום  לאחר  מכרז  של 

בתכולת   היו  לא  שכלל  עבודות  לתחום 

קשורים   לא  שכלל  ולנושאים  המכרז 

)הגם   מהמכרז  שונים  מאפיינים  ובעלי 

 שמדובר בנושאים בתחום החשמל(.

 

 



 ברחובות ובמוסדות ציבור  LEDדוח ביקורת בנושא החלפת תאורת   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך   18 עמוד
_______________________________________________________________________________________________________ 

   המועד שנקבע להגשתו למועצה, ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף 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

 

 :קודםהמשך מעמוד 

בעבודות   ▪ המדובר  כי  הפרויקטהעובדה,  תום  לקבל    לאחר  ניתן 

שעולה   כפי  המבצע  הקבלן  מטעם  הפרויקט  מנהל  מעדות 

 , הדן בממצאי דוח הביקורת:2.8.20מפרוטוקול דיון מתאריך 

בכלל   רלוונטית  לא  הזאת  מחיר  שהצעת  חושב  "אני 

יש תאורת רחובות ויש עבודות קיץ. סיימנו חשבון   ...לפרוייקט

קיבלנו את הכסף פתאום בא מוטי אומר לי שמע תן לי הצעת  

כמה   פה  לעשות  צריך  אני  כלום.  ולא  למכרז  לא  זה  מחיר 

 ". ...מגרשים, לא ידעתי אפילו מה זה בכלל

"...אנחנו בדיוק היינו בשלב שסיימנו תאורת רחובות ואז בא  

ה ומקצועית לחלוטין ממש ככה ואמר לי מוטי בצורה תמימ

שבי אני חייב להכין את מגרש הכדורגל. לך תעשה לי מדידות. 

ולא   המתנ"ס  תקציב של  זה  לי  אמר  כסף מאיפה?  אמרתי 

 קשור למכרז..." 

 
על   אך ורקיש לציין: כי בכל עשרות ומאות מסמכי המכרז מדובר   ▪

( כולל  ת""תאורת רחובו)חזור והדגש:  "תאורת רחובות"  החלפת  

ואין כלל ציון של    - כתב כמויות מפורט של תאורת רחובות בלבד  

 העבודות בגינן בוצעה הרחבה להסכם. 
 

המקצועי   ▪ הידע  המפרט,  הסיכון,  העבודה,  סוג  כי  לכל,  ברור 

הנדרש, המורכבות, צוות העובדים ועלות החומרים של החלפת גוף  

נמוך   בגובה  סגור  בחדר/כיתה/משרד  תו  -תאורה   -   אמיםאינם 

מקושרות   רחובות  תאורת  גופי  בהחלפת  הנדרשים  למאפיינים 

 מרכזיות חשמל בגובה רב. 

 : המשך בעמוד הבא 
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 : המשך תגובות מעמוד קודם

 : )לשעבר( המשך התייחסות הביקורת לתגובת היועצ"מ

לדעת הביקורת, הרחבת מכרז ראוי להתבצע רק במידה ונתגלו עבודות נוספות שלא   ▪

באותו מכרז  תוכננו מראש, שנדרש לבצע בהקשר לביצוע תכולת העבודה הקבועה  

 ובזמן ביצוע העבודות נשוא המכרז.

יכולה להיות השפעה על התמחור    -₪  1,400,000כמובן, שלהרחבת מכרז בהיקף של  ▪

 של יתר הספקים והצעות המחיר שהוגשו במסגרת המכרז.

בסך   ▪ כספי  בהיקף  בעבודות  שמדובר  העובדה  הביקורת,  ₪    1.4לדעת  מיליון 

לה שלא צוינה במכרז ולא התקבלו בגינה הצעת  ושהמדובר בסוג עבודה שונה, בתכו

 היה ראוי לצאת למכרז חדש. -מחיר מהמציעים במסגרת המכרז 

הרחבה של מכרז בהיקפים כספיים כה משמעותיים עשויה להיות פתח לאי סדרים   ▪

פוטנציאליים. על כן, נדרש לבצע הרחבה של כל מכרז והתקשרות קיימת בזהירות  

 ף ומלא.  יתרה בקפידה ובתיעוד שקו 

העובדה שבמקרה זה, היו הצעות מחיר שבעלי התפקידים הבכירים ביותר במועצה   ▪

)ראה  לא היו ידועים להם והוצגו להם לראשונה על ידי הביקורת  -וכל חברי המועצה 

הביקורת(   בהרחבה דוח  בדוח    בהמשך  המפורטים  המהותיים  הליקויים  יתר  עם  יחד 

 ז והתקשרות זו.מעידה על כשל בהרחבת המכר -הביקורת 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

הזוכה   ▪ החברה  עם  ההתקשרות  הרחבת  שוב  נבחנה  המועצה,  מבקר  עמדת  "לאור 

,  להלן  בתגובתה לדוח הביקורתכמצוין  במכרז. בהתאם לחוות דעתה של היועצ"מ  

 לא היתה כל מניעה להרחיב את ההתקשרות הנ"ל עם החברה הזוכה.

ניצול חופשת הקיץ והחלפת התאורה במבנה מוסדות החינוך בתקופה בה  יתרה מכך,   ▪

לא מתקיימים לימודים הקדימה במאוד את ביצוע העבודות ובעצם חסכה למועצה  

שנה שלמה בתשלומי החשמל השוטף של מוסדות החינוך. כמובן, שאם היינו יוצאים  

 " למכרז חדש העבודות היו מתעכבות.
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 : המשך מעמוד קודם

 
נדרשו לציין  יתרה מכך,   ▪ במסגרת המכרז  המחירים שהמציעים 

א'  בפועל1)נספח  שהגישו  וכפי  ורקהינם    -   (  "תאורת   אך  לגופי 

ללא ציון כלל של מחירים ו/או אפשרות לביצוע החלפת   -רחוב"  

תאורת לד במשרדים, כיתות וחדרים קטנים במשרדים סגורים 

תכנון  היה  לא  שכלל  אינדיקציה  מהווה  הנ"ל  נמוך,  בגובה 

 להחליף תאורה במוסדות חינוך ומשרדים.

 

לא  כתוצאה ▪ עבודות שכלל  ביצעה הרחבה של  מנויות : המועצה 

 .ולאחר תום ביצוע העבודות בתכולת המכרז במכרז

 : המשך תגובות מעמוד קודם

 

 : 19.8.20תגובת גזברית המועצה מתאריך 

נחתמה    -  50%"לאחר אישור המליאה להגדלת היקף לביצוע העבודות בשיעור של   ▪

 הזמנת רכש.  

לי   ▪ ידוע  היה  ולא  הכרתי  כי  לא  הביקורת,  דוח  בהמשך  המצוינות  הספק  העובדות 

מחיר הצעת  שהמחירים    פרטנית   העביר  לי,  ידוע  היה  לא  ואף  הנוספות  לעבודות 

 .במכרז סכומים הנקובים היותר מ יםזול בהצעה הפרטנית 

יתרה מכך, לא מתפקידי לבדוק מחיר של כל פריט ופריט במחירי דקל בהנחה של   ▪

 . המצוינים בחוזה  25%

 ". . וכך פעלתימתפקידי לבדוק כיסוי תקציבי לתוספת שאושרה ▪

 

 : 9.7.20מתאריך  לחשמ 'תגובת מנהל מח

 "נושא זה לא בתחום אחריותי." 

 

ה היועץ  מתאריך  תגובת  המועצה  של  הנוכחי  הביקו   4.5.21משפטי  בדוח  ת ר)דיון 

 :(המועצה  ראשתבראשות 

"הרחבת ההתקשרות עם הקבלן המבצע למפרט ותכולה שכלל לא נכללו במכרז ולא   ▪

 .  לא חוקית ואסור היה שתעשה  -בהסכם ההתקשרות 

ניתן לפרש אחרת את הוראות   ▪ , הוראות המכרז והסכם ההתקשרות  הרגולציהלא 

 עם הקבלן המבצע. שנחתם 

לסכומים הקבועים במכרז   ▪ כל שכן, בהיקפים הכספיים המהותיים ששולמו מעבר 

 ". ובהסכם 
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2.  

יוםנשלח    4.6.19בתאריך   ▪ סעיף:    סדר  הכולל  המליאה  לחברי 

. סכום  50%מהנדסים להחלפת לדים ב  "הגדלת חוזה עם חברת אורעד  

ההגדלה    2,800,000החוזה   במליאת    –  ₪"  ₪1,400,000  לאישור 

 .6.6.19מועצה שתוכננה להתקיים יומיים לאחר מכן בתאריך  

 

המועצה   ▪ לחברי  שנשלח  היום  כוללסדר  נוסף  לא  מנת    מידע  על 

  - לאפשר לחברי המועצה ללמוד את הנושא ולהגיע מוכנים לדיון 

ללא פירוט לסיבת הבקשה לאישור הגדלה בהיקף כספי כה מהותי, לא כולל  

כתב כמויות, ללא הצגת מסמך לפירוט החישוב המתמטי לסכום המבוקש בסך  

ובשיעור    1,400,000 ופירוט    ₪50%  הסבר  כולל  לא  המקורית,  מההתקשרות 

סיבות שהביאו לבקשה, לא כולל חוות דעת משפטית )בכתב( להתאמת בקשת  לנ

על   במכרז  הסעיף  הצגת  כולל  לא  המקורי,  המכרז  למסמכי  החריגה  הגידול 

  , לא כולל הסבר מדוע לא לצאת למכרז חדש בסיסו מבוקשת ההרחבה במכרז

 וכד'. 

 
 .במליאת המועצה לא הוצגו במהלך הדיון מסמכים כאמור, גם ▪

 
 

 ראה אסמכתאות בגוף דוח הביקורת. 

 

 

 המשך תגובות בעמוד הבא: 
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היקף   ▪ להרחבת  דרישה  בכל 

להגיש   יש  קיים  במכרז  התקשרות 

מכלול   את  המחליטים  לגורמים 

המסמכים התומכים והמידע הנדרש  

לדון באופן ענייני בבקשה, ובכלל זה:  

פירוט סיבת הבקשה לאישור הגדלה,  

לגידול,  כתב כמויות התומך בבקשה  

המתמטי   החישוב  פירוט  מסמך 

הסבר   המבוקש,  הגידול  לסכום 

לבקשה,   שהביאו  לנסיבות  ופירוט 

נכללה   לא  ההרחבה  מדוע  הסבר 

במסמכי המכרז המקורי, חוות דעת  

בקשת  להתאמת  )בכתב(  משפטית 

המקורי,   המכרז  למסמכי  הגידול 

בסיסו   על  במכרז  הסעיף  הצגת 

 מבוקשת ההרחבה במכרז ועוד.

ה ▪ בנושא  בעלי  המחליטים  תפקידים 

ובאופן   ראש  בכובד  לבחון,  נדרשים 

היקף   להגדלת  הבקשה  את  מתועד, 

כבר   בו  מכרז,  במסגרת  התקשרות 

נבחר קבלן מבצע, ולוודא את נאותות  

 הבקשה בנושא כה רגיש. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

תל" של  המיוחד  שבמקרה  המועצה  - חברי 

גם הם  ממונה  כמועצה  משרד    מונד  פקידי 

פרויקטים   ומכירים  מאוד  מנוסים  הפנים, 

דומים ברחבי הארץ. חזקה עלי שאם משהו  

את   שאולים  היו  הם  להם  ברור  לא  היה 

ההתקשרות   הרחבת  הנכונות.  השאלות 

המועצה   חסכון  היקף  את  להגדיל  נועדה 

בפועל,   קרה  שאכן  כפי  החשמל  בתשלומי 

אורך   לכל  לחברי המועצה  זמין  היה  המידע 

 הלות הפרויקט וההגדלה בוצעה כדין. התנ

יחד עם זאת, מקבל את עמדת הביקורת שיש  

פירוט מקסימלי   בפני חברי המועצה  לפרוס 

 וזה יבוצע בפעמים הבאות". 

 
 ראה תגובת חברי המועצה בעמוד הבא.

 
תגובת היועצת המשפטית )לשעבר( למועצה  

 :24.8.20מתאריך 

 מקובלים"."הערת הביקורת וההמלצה  

 
 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

 "נושא זה לא בתחום אחריותי." 

 המשך תגובות בעמוד הבא: 
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גב' נועה אתגר וגב' מיטל    -הממונות מטעם משרד הפנים  חברות המועצה    בה משותפת שלתגו המשך תגובות מעמוד קודם: 

 : 5.1.21ברבי מתאריך  

 מלש"ח.    5אישרה ישיבת מועצה פתיחת תב"ר 'התייעלות אנרגטית' ע"ס    28.3.2017בתאריך  " ▪

 מלש"ח, הכולל:  2.8המועצה תל מונד ביצעה התקשרות באמצעות מכרז ע"ס    1.5.18בתאריך   ▪

o החלפת תאורה מיושנת לתאורת לדים . 

o  .התקנת מתקנים על גגות מוסדות חינוך ליצירת חשמל 

ללא כל מידע נוסף לצורך דיון בישיבת    -   נשלח הצעת סדר יום לחברי מועצה  4.6.2019בתאריך   ▪

ב    6.6.2019- מועצה ב סכום    50%-'הגדלת חוזה עם חברת אורעד מהנדסים להחלפת לדים 

 מלש"ח.  1.4מלש"ח והגדלת  2.8החוזה 

המועצה  נציין כי לא נפרס בפני חברי המועצה כל המידע הנדרש בנושא, וכי החלטת חברי   ▪

רשאית  המקומיות  המועצות  לצו  בהתאם  "כי  הרשות  יועמ"ש  של  דעתה  חוות  על  נסמכה 

 באישור מליאת המועצה".   50%המועצה להגדיל את היקף המכרז עד 

לא הכרנו הצעות מחיר נמוכות יותר וכן לא ידענו כי בוצעו עבודות שונות אשר לא תואמות   ▪

 הנושא ע"י מבקר המועצה בטיוטת הדו"ח." למכרז. נחשפנו לעובדה זו, רק לאחר הצגת 

 
 : 22.12.20תגובת חבר מועצה ממונה מטעם משרד הפנים מר מרק ויין מתאריך 

מערכות   ▪ רחובות,  תאורת  בחשמל,  חסכון  של  טכניים  בנושאים  שמבין  מועצה,  כחבר  "אני 

 לא הייתי נוכח באותה הישיבה שבה אושרה הגדלת התב"ר.    -סלולריות וכד' 

 ת הביקורת ככתבה וכלשונה.  יש לקבל א ▪

 יש למנות צוות תיקון ליקויים ולתקן את כל הנדרש לאלתר ובמהירות.   ▪

 ננות ולהודות בטעות )אם נעשתה בתום לב, כמובן(." ו לא להתבצר בעמדות מתג ▪
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3.  

בתאריך   ▪ למועצה  הגיש  המבצע  מחיר    17.6.19הקבלן  הצעת 

בגין הרחבת העבודה להתקנת תאורת לד    )שלא דרך המכרז(פרטנית  

ביחס    -  (מחירים שונים )זולים יותר!  הכוללת   -במוסדות חינוך  

  25%לסעיף הסל במכרז הקובע שכל עבודה שלא תומחרה תחויב ב  

 להלן. בפרק המחירים פערי  ראה הרחבה בנושא  הפחתה ממחירון דקל. 

 

יתרה מכך, לקבלן המבצע כבר הופקה הזמנת רכש מס' חודשים   ▪

ואף המועצה התקשרה    מחירים נמוכים יותרקודם לכן הכוללת  

עם קבלן אחר לביצוע עבודות שיפוצי קיץ במוסדות חינוך הכוללת  

 ממחירי דקל.  28.6%בשיעור גדול יותר של הפחתה 

 

להרחיב את ההתקשרות עם    כלכלי  אין היגיוןהביקורת קובעת, כי   ▪

לפי סעיף סל במכרז    -הקבלן המבצע לעבודות שלא מנויות במכרז  

  25%הקובע שכל עבודה נוספת שלא תומחרה במכרז תחויב לפי  

דקל   ממחירי  כסף    -הנחה  סכומי  ניכר    גבוהים ולשלם  באופן 

מבצע שאותו קבלן  פרטנית  הצעת מחיר  ב  הנקובים  -  שוק  יממחיר

ודות, או ממחירי קבלן אחר המועסק בחברה בגין אותן עב  הגיש

בשיעור   קודמת   28.6%הכלכלית  והזמנה  דקל,  ממחירי  פחות 

 שנופקה לאותו קבלן מבצע הכוללת מחירים נמוכים יותר.

 

המועצה ▪ מליאת  לחברי  הוצג  קימות  לא  כי  לכך    3,  אינדיקציות 

שלא   הנוספות  העבודות  בגין  המבצע  הקבלן  של  שהמחירים 

גבוהים ממחירים    -הפחתה ממחירי דקל    25%בסך  כלולות במכרז  

 . אחרים שהוצגו למועצה על ידי אותו קבלן מבצע וקבלנים אחרים
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ולהפיק   ▪ הנסיבות  את  לבחון  יש 

שילמה    -לקחים   המועצה  בו  לאופן 

להצעת   מעבר  כספיים  סכומים 

המחיר של הקבלן המבצע, בגין אותו  

אותו   שביצע  ועבודה,  מוצר  של  סוג 

 קבלן מבצע. 

לאור העובדה שהופקה הזמנת עבודה   ▪

וכתב   מחיר  הצעת  על  המתבססת 

  – כמויות מפורט של הקבלן המבצע  

המחיר   להצעת  בהתאם  לשלם  יש 

לערוך   יש  העבודה.  הזמנת  שבבסיס 

תשלום   ולוודא  בהתאם  התחשבנות 

לפי הצעת המחיר הנמוכה מהוראות  

 (. 25%החוזה )דקל פחות  

 : .2025.10המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

 "הערות הביקורת מקובלות.  ▪

ההגדלה   ▪ אישור  בזמן  לי  ידוע  היה  לא 

מיטיבות   מחיר  הצעות  יותר  שקיימות 

המוצע.   לפרויקט  המבצעת  החברה  של 

המיטיבות   בהצעות  לבחור  יש  ככלל 

יש   חלילה  ואם  נתון  זמן  בכל  למועצה 

כלשהו   לגורם  שידועים  מחיר  פערי 

בפני   אותו  להציג  עליו  חובה  במועצה 

קבלת  בטרם  ההחלטות  מקבלי 

שקיימות   לעובדה  נחשפתי  ההחלטות. 

הקבלן   של  מיטיבות  מחיר  הצעות 

ידי   על  הנושא  הצגת  לאחר  רק  המבצע 

הדוח   בטיוטת  המועצה  מבקר 

 הראשונה". 

תגובת היועצת המשפטית )לשעבר( למועצה  

 :24.8.20מתאריך 

 "הערת הביקורת וההמלצות מקובלות.  ▪

עם ▪ התחשבנות  לבצע  יש  הקבלן    אכן 

למחירים   בהתאם  ולשלם  המבצע 

שבבסיס   שלו  המחיר  בהצעת  הנקובים 

 הזמנת הרכש החתומה". 

 

 המשך תגובות בעמוד הבא: 
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 המשך מעמוד קודם: 

 

 המשך תגובות: 

 : 19.8.20תגובת גזברית המועצה מתאריך 

נחתמה    50%"לאחר אישור המליאה להגדלת היקף לביצוע העבודות בשיעור של עד   ▪

 הזמנת רכש.  

חינוך   ▪ למוסדות  פרטנית  מחיר  הצעת  העביר  שהספק  לי  ידוע  היה  ולא  הכרתי  לא 

 הכוללת מחירים זולים יותר מהסכומים הנקובים בחוזה. 

במחירי דקל בהנחה של  יתרה מכך, אף לא מתפקידי לבדוק מחיר של כל פריט ופריט   ▪

25% . 

 מתפקידי לבדוק כיסוי תקציבי לתוספת שאושרה. וכך פעלתי".  ▪

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

"לא זוכר לי מדוע החלטנו להרחיב את המכרז הקיים ולא לפעול לפי הצעת המחיר   ▪

 . הכוללת מחירים זולים יותר  של הספק

והב  ▪ ולא  אני באופן אישי התעסקתי בצד הטכני    בהיבטי יצועי בשטח של הפרויקט 

 ההתקשרות והרכש." 

 

 :22.11.20ומתאריך  20.11.20תגובת מנהל פרויקטים מטעם המועצה במייל מתאריך  

 . קראתי בעיון רב ובהחלט יש מה ללמוד ולהסיק מסקנות להבא" ▪

  ולא הייתי מנהל הפרויקט. אני מנהל פרויקטים אחרים.  ככלל הנושא לא קשור אלי ▪

 כן נפגשתי בפרויקט בשתי נקודות:  ▪

על ידי  התבקשתי    2019היות שמוטי יצא לחופשה קצרה, וכהכנה לשיפוצי קיץ   .1

לפני הביצוע(  לוודא  מזכיר המועצה   שיותקנו בבתי הספר  שגופי התאורה  )עוד 

פגישה עם מנכ"ל "אורעד מהנדסים"  , לאחר  25%יהיו ע"פ מחירון דקל מינוס  

 ובזה הסתיים תפקידי.  25%הסיכום שהתאורה שתתוקן תהיה דקל מינוס  

בסיום הפרויקט התבקשתי לבצע בדיקה של כמות גופי התאורה שהותקנו בבתי   .2

 הספר וכך עשיתי. 
 ב." -מיותר לציין שלא בקשתי כל תמורה עבור העזרה למועצה בסעיפים א ▪
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3.  

המבצע  בפועל  החיוב   ▪ דקל(  25%)מהקבלן  ממחירי  כוללים    הנחה 

ותעריפים   מהמחירים  מחירים  משמעותי  באופן  הגבוהים 

המחיר   בהצעת    מבצע הקבלן  ה  שהגישהפרטנית  הנקובים 

 !בגין אותה עבודה בדיוק, 17.6.19בתאריך 

 

  156,000  - כ מהותי של המועצה בסך של  כספי  כתוצאה: הפסד   ▪

 .₪ 

 

דוגמאות   ▪ דוח ראה  בגוף  אותנטיות(  )ואסמכתאות  מפורטות 

 הביקורת.
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  – יש לבחון את הנסיבות ולהפיק לקחים  

מדוע המועצה שילמה סכומים מהותיים  

הקבלן   של  המחיר  להצעת  מעבר  הרבה 

המבצע, בגין אותו סוג של מוצר ועבודה,  

 שביצע אותו קבלן מבצע. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

 "הערות הביקורת מקובלות.  ▪

ההגדלה   ▪ אישור  בזמן  לי  ידוע  היה  לא 

של   מיטיבות  מחיר  הצעות  שקיימות 

 צעת לפרויקט המוצע.  החברה המב

המיטיבות   ▪ בהצעות  לבחור  יש  ככלל 

יש   חלילה  ואם  נתון  זמן  בכל  למועצה 

כלשהו   לגורם  שידועים  מחיר  פערי 

בפני   אותו  להציג  עליו  חובה  במועצה 

קבלת  בטרם  ההחלטות  מקבלי 

 ההחלטות.  

נחשפתי לעובדה שקיימות הצעות מחיר   ▪

לאחר   רק  המבצע  הקבלן  של  מיטיבות 

ע הנושא  המועצה  הצגת  מבקר  ידי  ל 

הראשונה  הדוח  שהועברה    בטיוטת 

 ".לעיוני 
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4.  

▪   ₪ מיליוני  של  בסך  המבצע  לקבלן  שנופקו  העבודה  הזמנות  כל 

"הקמת   -בוצעו ללא יוצא מהכלל על ידי שימוש בסעיף תקציבי  

חשמל" ליצירת  סולארית  לתכולת    -  מערכת  תואם  אינו  שכלל 

העבודה של החלפת גופי תאורה ברחובות היישוב )הסכם מקורי(  

 .או במשרדים/כיתות )הרחבת ההסכם(

 

סולארית    בשם  2008252750התקציבי  סעיף   ▪ מערכת  "הקמת 

חשמל"   ותכולת   –ליצירת  הרכש  הזמנת  למהות  תואם  לא 

 העבודה.

 

▪ "( המכרז  ליישום  התקציבי  הסעיף  סולארית  לאמור:  מערכת 

אינו תואם למהות המכרז )החלפת גופי תאורה    -"(  ליצירת חשמל

 . לד בעמודי חשמל(

 
 הביקורת. ראה אסמכתאות בגוף דוח 
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יופקו   ▪ רכש  שהזמנות  להקפיד  יש 

התקציב   לסעיפי  בהתאם  ויאושרו 

ומשרד   המועצה  במליאת  שאושרו 

מדיניות    - הפנים   את  המהווים 

 המועצה.  

חל איסור, מפורש, להשתמש בסעיפי   ▪

לסוג   תואמים  שאינם  תקציב 

 העבודה. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר
בדבר  " ▪ אחריות  ו/או  ידיעה  לי  אין 

 הסעיפים התקציביים הרלוונטיים.  

כיסוי   ▪ שהיה  לי  ידוע  זאת,  עם  יחד 
 תקציבי לפרויקט.  

שפרויקטים   ▪ אמת  בזמן  לוודא  יש 
התקציב   סעיפי  מתוך  מבוצעים 

 הרלוונטיים לביצוע העבודות בפועל". 
 

 : 19.8.20תגובת גזברית המועצה מתאריך 
הכנת   ▪ בעת  אנוש  בטעות  "המדובר 

 הזמנות העבודה.  

מקרה,   ▪ של  בכל  החשבונאי  הרישום 
  - החיובים מהספק בוצע לתב"ר הנכון )ב

תקציבים    2 קיימים  הפרויקטים 
ההתקשרות   לסך  מעל  מאושרים 

 החוזית(." 
 

 : 31.8.20תגובת מנהלת הרכש מתאריך 
קביעת   על  אחראי  ואינו  קובע  אינו  "הרכש 

 התקציב להזמנות הנדרשות." סעיפי 
 

 : 9.7.20מתאריך  מנהל מח' חשמלתגובת 
התקציבי   ▪ הסעיף  מדוע  לי  ברור  "לא 

  בהזמנת הרכש הוא "מערכת סולארית" 
 . שלא מתאים לאופי הפרויקט

עודי לנושא החלפת הלדים  ינפתח תב"ר י ▪
שבו היה נדרש להשתמש בהזמנות הרכש  

 לפרויקט זה". 
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5.  

עם  ▪ ההתקשרות  היקף  הגדלת  אישרה  המועצה  שמליאת  למרות 

בסך   המבצע  )המהווים    1,400,000הקבלן  מהיקף    ₪50% 

  10/2018באותם התנאים הקבועים במכרז  ההתקשרות במכרז(,  

של   "דקל"(    25%)הפחתה  החתומה    -ממחירון  העבודה  הזמנת 

הצעת מחיר של    בפועלשהועברה לקבלן המבצע צורפה והוצמדה  

  10/2018מהקבוע במכרז    מחירים שוניםן המבצע הכוללת  הקבל

 ומהחלטת מליאת המועצה. 

 

 -₪    1,400,000בעוד שהמליאה אישרה הגדלת ההתקשרות בסך   ▪

צורפה חתימות    - להזמנת הרכש החתומה שנשלחה לקבלן המבצע  

המחיר  הצעת  כל  על  במועצה  התפקידים  בעלי  הקבלן    של  של 

בי "מאשר  המלל  ציון  כולל  הצעת    - צוע"  המבצע  סכום  כל  על 

 .₪  1,890,000סך של ב המחיר

 

בהירות ▪ חוסר  למול  כתוצאה  החוזי  ההתקשרות  היקף  האם   :

₪ )כפי שאושר במליאה והמפורט    1,400,000הקבלן המבצע הינו  

₪ )חתימות בעלי תפקידים על הצעת    1,890,000בהזמנת הרכש( או  

 המחיר המצורפת להזמנת הרכש בתוספת מלל "מאשר לביצוע"(.  

 
כמו גם, האם התעריפים לכל סוג של עבודה הינם בהתאם למפורט  

כרז )אושר במליאה הגדלת המכרז( או בהתאם להצעת המחיר  במ

בעלי   ע"י  ונחתמה  הרכש  להזמנת  )שצורפה  המבצע  הקבלן  של 

 התפקידים במועצה בתוספת המלל "מאשר לביצוע"(. 

 
 ראה אסמכתאות בגוף דוח הביקורת. 

10 

המפורטים   ▪ שהסכומים  לוודא  יש 

והמצורפים   הנלווים  במסמכים 

המו החתומה  הרכש  עברת  להזמנת 

המבצע   לסכום    - לקבלן  תואמים 

 שאושר והמצוין בהזמנת הרכש.

המצורפים   ▪ המחירים  כי  לוודא  יש 

להזמנת הרכש בגין כל סוג של עבודה  

שאושרו    - למחירים  תואמים 

 במליאת המועצה. 

 : 25.10.20מזכיר המועצה מתאריך  תגובת

ת  ומקובל וההמלצות  ת הביקורת  ו"הער ▪

 עלי.  

המועצה לבדוק היטב  על האחראי מטעם   ▪

את החשבונות והצעות המחיר המגיעים  

הזמנת   להוצאת  ו/או  לתשלום  אליו 

 עבודה. 

אדגיש, כי חובה זו הינה גם אם יש מפקח   ▪

חיצוני לבדיקת נושאים אלו. על הגורם  

על   גם  לפקח  המועצה  מטעם  הממונה 

 עבודת המפקח החיצוני." 

 

  - ו  9.7.20חשמל מתאריך    'תגובת מנהל מח

02.11.2 : 

המחיר   ▪ הצעות  המחירים,  נושא  "כל 

ובדיקת החשבונות היה באחריות היועץ  

ה(  .שהמועצה שכרה לביצוע הפרויקט )ע

 ..(צ.והמפקח )ר

זוכר   ▪ "מאשר  לי  לא  חתמתי  מדוע 

שהגיש הקבלן  על הצעת המחיר    לביצוע"

מתאריך   מליאת    17.6.19המבצע  בעוד 

לפי   יהיו  שהמחירים  החליטה  המועצה 

השונים  המכרז,   מחירים  המהווים 

 . מהמחירים בהצעת המחיר

שהיה    הפנמ ▪ ישיבה  לפרוטוקול  אותך 

 ".בנושא עם כל הנוגעים לעניין 

 המשך תגובות בעמוד הבא: 
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 ת

 

 המשך תגובות מעמוד קודם: 

  

 המשך תגובות מעמוד קודם: 

 

מנכ"ל  ומ"מ  המועצה  ראש  עוזר  תגובת 

 : 19.11.20מתאריך החברה הכלכלית 

מתאריך  " ▪ המחיר  בהצעת  המחירים 

יותר    17.6.19 זולים  עליה  חתום  שאני 

בפועל   ששולם  ממה  משמעותי  באופן 

 לקבלן המבצע.  

הצעת   ▪ לפי  המבצע  לקבלן  לשלם  נדרש 

 המחיר שאני אישרתי. 

  במועד התשלום לקבלן, ביקשתי כמו כן,   ▪

המועצה מטעם  בדיקה    לבצע  מהמפקח 

רצינית ועמוקה לבדוק את הכמויות ואת  

 " העבודות.
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 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

6.  

 
שכלל לא תואמות לתכולת החלפת גופי תאורה ללד    בוצעו עבודות ▪

כ של  כספי  כלל  ו  -  ₪  170,000  -בהיקף  מפורטות  אשר  לא 

   במחירים שנקבעו במכרז ו/או במחירון דקל

קצרים, במת הרמה,    -בדיקת מעבדה  התקנת חלונות,  )בכלל זה: פרוק חלונות,  

צביעת תחתית  אביזרים, התקנת עמודים,  כבלים,  פירוק והתקנת שער ברזל,  

, פירוקים של  סקר ספירת גופי תאורה, אביזרים להתקנת פנסי הצפהעמודים,  

 ועוד(.   גופי תאורה, התקנת חיזוקים

 

 כלל לא קשורות לתחום התאורהיודגש: חלק מהעבודות הנוספות   ▪

 ון: פירוק והתקנת חלונות בבי"ס שלנו(. )כג

 

שאינן    -  לא נמצא אישור מתועד וכתוב לביצוע עבודות נוספות אלה ▪

במסגרת   מחירים  בגינן  התקבלו  לא  המכרז,  במסגרת  קבועות 

 המכרז ו/או אין מחירים במחירון דקל. 

 
 

 ראה אסמכתאות בגוף דוח הביקורת.  ▪

11 

יש לוודא שחיובי הקבלן כוללים אך   ▪

ע לעבודות  ורק  הקשורות  בודות 

 הכללות במכרז. 

בכל תוספת עבודה, יש לקבל אישור   ▪

התחום   מנהל  של  בכתב,  מתועד, 

המועצה   ומזכיר  כולל    -במועצה 

העבודות   ביצוע  לסיבת  פירוט 

   הנוספות.

להעביר   ▪ היש  אודות  הנ"ל  דיווח  את 

בעבודות אמת  התוספת  בין  בזמן   ,

מנהלת   הפרויקט,  למנהל  היתר: 

ומזכיר  הרכש,   המועצה  גזברית 

ובקרה    –   המועצה פיקוח  שיהווה 

 . אחר תוספות

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

 "הערת הביקורת מקובלת.   ▪

לא היה ידוע לי על התוספות המתוארות   ▪

אלי  ונחשפתי  הביקורת  ם  הבדוח 

 לראשונה בטיוטת דוח הביקורת.  

יש להימנע מביצוע עבודות כלשהן שלא   ▪

לת המכרז וחוזה העבודה  קשורות לתכו

 עם הקבלן. 

נוספות ▪ בעבודות  צורך  ונולד  יש    ,היה 

מראש   האישורים  כל  את  לקבל  לדאוג 

 בטרם ביצוע העבודות". 

 

 : 19.8.20תגובת גזברית המועצה מתאריך 

לאף   ▪ אישור  נתתי  ולא  התבקשתי  "לא 

זה   ואין  נוספת  עבודה  של  ביצוע 

 מתפקידי. 

עבודות  לא קיבלתי דיווח ולא ידוע לי על   ▪

 נוספות שבוצעו במסגרת פרויקט זה". 

 

 המשך תגובות בעמוד הבא: 
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פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

 

 המשך מעמוד קודם: 

  

 המשך תגובות מעמוד קודם: 

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

היו   ▪ שלא  נוספות  בעבודות  "המדובר 

 במסגרת תכולת המכרז. 

באולם   ▪ והתקנתם  החלונות  פירוק 

לתחום  הספורט   קשור  לא  שלנו  בבי"ס 

התאורה. אני לא נתתי אישור לבצע זאת  

)ניצלו את המנוף של הקבלן שהיה כבר  

 בשטח לביצוע עבודות אחרות(.

בוצע    – פירוק השער של מגרש בי"ס רבין   ▪

באישורי ובאישור של המפקח, על מנת,  

 לאפשר למשאית מנוף להיכנס למגרש. 

פנסי הצפה   ▪ נדרשו    –אביזרים להתקנת 

 כחיזוקים מיוחדים ובוצעו באישורי. 

רבין   ▪ גופי תאורה בבי"ס    – סקר ספירת 

 בוצע באישור המפקח." 
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 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

7.  

מספר   ▪ הראשונה  הרכש  המבצע    806הזמנת  לקבלן  שנופקה 

המכרז)  20.9.18בתאריך   במסגרת  ונחתמה  שאינה  הופקה   ,)

בתאריך  לאחר שמהנדס המועצה ניפק וחתם  ימים    20  -כחודש ו

לתחילת ביצוע עבודות   לקבלן המבצע   על צו תחילת עבודה 1.8.18

 המכרז.

 

עבודות  כתוצאה ▪ לביצוע  עבודה  תחילת  צו  הנפקת  מתחילת   :

המבצע    –המכרז   לקבלן  רכש    5נופקו  כספי הזמנות  בהיקף 

הקבלן  ₪(    4,263,531) עם  להתקשר  שאושר  מהסכום  הגבוה 

 ₪(.  4,200,000) המבצע

12 

בהתאם   עבודה  תחילת  צו  הפקת  לאחר 

למכרז בו נקבע חוזה, יש להפיק הזמנות  

להיקף   התואם  כספי  בהיקף  רכש 

 ההתקשרות המאושר במכרז.

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

מספר   הראשונה  הרכש  בסך    806"הזמנת 

₪ כולל מע"מ, הינם מתב"ר    63,531כספי של  

ולא מתב"ר החלפת תאורת לד. לכן, לא  אחר  

המאושר   התקציב  מהיקף  חריגה  בוצעה 

 למכרז." 

 
מתאריך   הרכש  מנהלת    - ו  31.8.20תגובת 

19.11.20 : 

נוספת   ▪ עבודה  הזמנת  מחבר  "המבקר 

עם   ההתקשרות  לחוזה  קשורה  שאינה 

ב העבודה  תכולת  והגדלת    50%-הקבלן 

הליך   לאחר  שהונפקה  הזמנה  אלא 

בהתאם  התמחרות   מחיר  הצעות  בנוהל 

 לנהלי המועצה. 

מס'   ▪ עבודה  שייכת    806הזמנת  איננה 

המאושרת   ההתקשרות  ולגובה  למכרז 

מחיר.   הצעות  נוהל  דרך  התבצעה  אלא 

הוא   סכום ההתקשרות    4,200,000ולכן 

 " ₪ ולא כפי שנכתב.

 
 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

הערת   ראה  מקובלת.  לא  הביקורת  "הערת 

 מנהלת הרכש ומנהלת תשתיות". 
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 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

8.  

 . משנה ניקבל 2בפועל על ידי   בוצעוהעבודות במכרז 

 

. שביצע את העבודות וההתקנות במוסדות  ונ.  המשנה מר  ניקבלאחד מ

ובניגודעבד    -   חינוך רשום"  "קבלן  שהוא  ללא  אישור,  לקבוע    ללא 

 בהסכם ובהוראות המכרז.

13 

יש ליישם את הוראות הסכם ההתקשרות  

לא   המבצע  שהקבלן  ולוודא  והמכרז 

מוקדם   אישור  ללא  משנה  קבלני  מפעיל 

 של המועצה.

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  " מקובלות  הביקורת  הערות 

 תיושמנה". 

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

המכרז ▪ במסגרת  עבדו  קבלני    2  "אכן 

 משנה מטעם הקבלן המבצע. 

ברשותי אין תיעוד כתוב לאישור המפקח   ▪

 את קבלן המשנה." 

 

9.  

שהעבודות נשוא המכרז נמשכו לאחר מועד פג תוקף של  למרות   ▪

בהיקף    -  4.7.2019בתאריך    הערבות הגדלה  שבוצעה  ולמרות 

בשיעור   של    50%ההתקשרות  כספי    -   ₪  1,400,000ובהיקף 

, המחויבת על  המועצה לא דרשה ולא קיבלה חידוש של הערבות

 .פי המכרז

 

והסכם  ▪ המכרז  להוראות  בהתאם  פעלה  לא  המועצה  בכך, 

פעל  המבצע  הקבלן  במהלכו  מצב,  ונוצר  המחייב  ההתקשרות 

בהיקפים משמעותיים בתחום מסוכן של חשמל ועבודות בגובה  

ללא שיש בידי המועצה ערבות   -במוסדות חינוך וברחבי המועצה  

 בנקאית כנדרש. הנ"ל מהווה חשיפה משמעותית של המועצה.

 

14 

יש לנהל מעקב אחר פג תוקף של ערבויות  

ולהאריך,   מכרזים  במסגרת  שהתקבלו 

הערבויות   תקופת  את  שנה,  מדי 

ם  הראשוניות הקבועות במכרזים עד לסיו

 העבודות נשוא המכרזים.

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  " מקובלות  הביקורת  הערות 

 תיושמנה". 

 

 : 19.8.20תגובת גזברית המועצה מתאריך 

מקובלים וההמלצה  הביקורת  .  "הערת 

 ". כנדרש תבוצע להבא הארכת ערבויות

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

 בתחום אחריותי"."הנושא לא 
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מהותיו תגובות המלצות
 ת

10.  

בפרק   ▪ הביטוחים  קיום  אישור  מקצועית"   4במסגרת    "אחריות 

הסעיף המחיל ביטוח   -  נמחק  -החתום שהקבלן הגיש למועצה  

על   גם  והפועלים מטעמו של    "קבלני משנה" אחריות מקצועית 

, זאת בניגוד לעמדת היועץ הביטוחי של המועצה הקבלן המבצע

שהקבלן המבצע הצהיר במסמכי המכרז שהוא מפעיל, גם ולאחר  

 מפעיל, קבלן משנה. 

 

 

 

של   ▪ הביטוח ה ההתניה  המבצע    ייועץ  שהקבלן  המועצה  מטעם 

משנה קבלני  מעסיק  שאינו  המילים    יחתום  את  ומוחק  במידה 

 לא בוצעה. - גוף הדוח(ב)ראה  יביטוחאישור ה"קבלני משנה" ב

 
בוצעו, בפועל,  דה, כי העבודות  הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העוב ▪

)חברת "ג.מ אור ברזילי בע"מ" והקבלן מר   קבלני משנה 2על ידי 

 (.נ.ו.

15 

ומכרז   ▪ מכרז  כל  בגין  לוודא    - יש 

שזכה   מהמציע  מקבלת   -שהמועצה 

הקבלן   עם  ההתקשרות  במסגרת 

המסמכים    -המבצע   כלל  את 

מסמכי   כל  את  זה  ובכלל  הנדרשים 

שהמציע   ביטוחים  ואישורי  הביטוח 

כשהם בתוקף    – הזוכה נדרש להציג  

 לכל תקופת העבודות.

להחתים   ▪ קיום  על  יש  אישור  כתבי 

האחידבביטוחים   שנקבע    נוסח  כפי 

ביטוח  ע"י   ההון,  שוק  רשות 

 . 5/19בחודש  וחיסכון

 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  " מקובלות  הביקורת  הערות 

 תיושמנה". 

 

 : 31.8.20תגובת מנהלת הרכש מתאריך 

 הערת הביקורת העלתה נקודה חשובה!   ▪

יועץ   ▪ אישור  לאחר  כדין  נחתם  החוזה 

הביטוח   לפוליסת  המועצה  של  הביטוח 

 של הקבלן המבצע.  

יחד עם זאת לאור הערת הביקורת אחדד   ▪

יועץ הביטוח של   נהלי העבודה מול  את 

באישורו   לציין  ואבקש  המועצה 

הקבלנים   ע"י  המונפקות  לפוליסות 

תנ  יש  האם  נוספים  המבצעים  אים 

אישור   אדרוש  ואף  הפוליסה  לאישור 

 מחיקות מינימליות בפוליסה אם בכלל. 

של   ▪ הביטוחי  היועץ  עם  שיחה  תתקיים 

 " המועצה.

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

 "הנושא לא בתחום אחריותי".
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פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

11.  

הינו בתוקף עד  על הקבלן המבצע  כתב אישור הביטוחים שהוצג   ▪

. המליאה  העבודות בוצעו אף לאחר מכן, בעוד  31.5.2019לתאריך  

לאחר  ,  6.6.19  ך ₪ בתארי  1,400,000אישרה הרחבת ההתקשרות ב  

 פג תוקף אישור קיום הביטוחים.

 

המועצה לא דרשה ולא קיבלה כתב אישור קיום ביטוחים מעודכן   ▪

 .31.5.19העבודות לאחר  שיהיה בתוקף, גם במועד ביצוע המשך 

 

ביותר של המועצה במהלכה קבלן מבצע  המדובר   ▪ בכשל מהותי 

מטעמה ביצע עבודות רגישות ומסוכנות בתחום החשמל, מערכות  

ללא    -מתח גבוה ועבודה בגובה ברחובות ציבורים ומוסדות חינוך  

במכרז   ומפורש  ברור  חד,  באופן  הנדרש  ביטוחים  אישור  קיום 

 המועצה בעת קרות אירוע בטיחותי. המשפה את -ובהסכם 

 

: המועצה היתה חשופה באופן משמעותי בעת קרות אירוע לאמור ▪

 בטיחותי במסגרת עבודות המכרז.

15 

יש לנהל מעקב אחר פג תוקף האישורים  

הביטוחים שסופקו על ידי הקבלן המבצע  

שנה,   מדי  ולוודא,  ההתקשרות  בתחילת 

הביטוחים   האישורים  ואישור  חידוש 

 קיום ביטוחים, כנדרש במסמכי המכרז. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  " מקובלות  הביקורת  הערות 

 תיושמנה". 

 

 : 31.8.20תגובת מנהלת הרכש מתאריך 

 "הנושא אינו בתחום אחריותי". 

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

 "הנושא לא בתחום אחריותי".
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פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

12.  

הקבלן המבצע לא הגיש והמועצה לא דרשה לקבל את התיעוד הנדרש  

ובדיסק   ובכלל זה: CDבעת הגשת חשבונות לתשלום )באופן פיזי   )

גופי התאורה שהוחלפו, סוג גופי התאורה, דגם והספק גופי התאורה,  

ציוד  סוג ודגם ציוד הבקרה שהותקן, מספר זיהוי של יחידות הקצה של  

הבקרה במידת הצורך, כולל ציון תאריך ההתקנה, מספר הפנסים על  

העמוד, סוג עמוד, אורך זרוע, הספק, גובה התקנה, ציוד הצתה, מספרי  

ואחרי   לפני  התאורה  עוצמות  מדידת  הרחובות,  ושמות  העמודים 

זאת בניגוד לאמור בהוראות המכרז וההסכם    –  החלפת גוף התאורה 

 החתום.

16 

ב ▪ לקבל  כל יש  את  מיידי  אופן 

ביצוע   בתיעוד  הנדרשים  הפרטים 

במסמכי    - העבודות   שנדרש  כפי 

 המכרז.

איך   ▪ מסקנות  ולהסיק  לבחון  יש 

עד   יושמו  לא  ההסכם,  הוראות 

מבקר  ידי  על  הנושא  להצגת 

 המועצה. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  " מקובלות  הביקורת  הערות 

 תיושמנה". 

 

 :208.31.מתאריך  חשמל 'מנהל מחתגובת 

פניה  " ▪ נעשתה  הביקורת  הערת  לאור 

בתאריך   המבצע  לקבל    –  9.7.20לקבלן 

 .את כל המסמכים הנדרשים במכרז

בתאריך   ▪ מדידת    26.8.20התקבל  נתוני 

 צריכת אנרגיה במרכזיות. 

בתאריך   ▪ גופי    26.8.20התקבל  סוגי 

 התאורה שהוחלפו בכל רחוב.

ט  ▪ העבודות  ביצוע  התקבל  תאריכי  רם 

לתאריך   ידי    25.10.20נכון  על  וימסרו 

 הקבלן המבצע בהמשך." 
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פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

13.  

"תיק אתר" )עם    – הקבלן המבצע לא סיפק, והמועצה לא דרשה לקבל  

לאמור   בניגוד  תקן(,  תו  ואישורי  תוכניות  הטכניים,  הפרטים  כלל 

 במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות.
17 

יש לקבל באופן מיידי "תיק אתר" עם  ▪

תוכניות   הטכניים,  הפרטים  כלל 

תקן   תוי  שנדרש   –ואישור  כפי 

 במסמכי המכרז. 

איך   ▪ מסקנות  ולהסיק  לבחון  יש 

רגיש   כה  בנושא  ההסכם,  הוראות 

ומהותי, לא יושמו עד להארת הנושא  

 על ידי מבקר המועצה. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  הערות  " מקובלות  הביקורת 

 תיושמנה". 

 

 :208.31.מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

פניה  " ▪ נעשתה  הביקורת  הערת  לאור 

בתאריך   המבצע  לקבל    –  9.7.20לקבלן 

 .את כל המסמכים הנדרשים במכרז

בתאריך   ▪ מדידת    26.8.20התקבל  נתוני 

 צריכת אנרגיה במרכזיות. 

בתאריך   ▪ גופי    26.8.20התקבל  סוגי 

 ה שהוחלפו בכל רחוב.התאור

במסגרת   ▪ התקבל  הפנסים  של  תקן  תו 

 מסמכי המכרז." 

 

14.  

אישור   - הקבלן המבצע לא הגיש למועצה, והמועצה לא דרשה לקבל  

על עמידת הקבלן המבצע והביצוע בכל דרישות    -של מהנדס חשמל  

בין  החתום  וההסכם  המכרז  להוראות  בניגוד  זאת  החשמל,  חוקי 

 הצדדים.

18 

יש לקבל באופן מיידי אישור מהנדס   ▪

במסמכי    –חשמל   שנדרש  כפי 

 המכרז.

איך   ▪ מסקנות  ולהסיק  לבחון  יש 

רגיש   כה  בנושא  ההסכם,  הוראות 

ומהותי, לא יושמו עד להארת הנושא  

 על ידי מבקר המועצה. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  " מקובלות  הביקורת  הערות 

 תיושמנה". 

 
  - ו  9.7.20חשמל מתאריך    'תגובת מנהל מח

.11.202 : 

לקבלן   פניה  נעשתה  הביקורת  הערת  "לאור 

בתאריך   כל    –   9.7.20המבצע  את  לקבל 

 המסמכים הנדרשים במכרז. 

 " התקבל האישור כנדרש. – 1.11.20בתאריך 
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פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

15.  

אחריות,   ▪ תעודת  למועצה  המציא  המבצע  בתאריך  הקבלן 

 גופי תאורה, המצוינים בתכולת המכרז. 2,134, רק בגין 18.11.19

 

בהיקף    המכרזכל יתר התוספות לעבודות במסגרת הרחבת  בגין   ▪

למעלה   של  בגין    -₪    1,200,000כספי  המבצע  לקבלן  ששולמו 

חינוך במוסדות  תאורה  גופי  התקבל  -  החלפת  תעודת   ה לא 

 .חתוםובהסכם ה אחריות, בניגוד לנדרש במכרז

19 

יש לקבל באופן מיידי אישור אחריות   ▪

  1שנים למערכת בהתאם נספח    10ל  

במסמכי    – להסכם   שנדרש  וכפי 

בגין כלל העבודות שבוצעו על    ,המכרז

 ידי הקבלן המבצע. 

מסקנות   ▪ ולהסיק  לבחון    כיצדיש 

רגיש   כה  בנושא  ההסכם,  הוראות 

יושמו   לא  עד  במלואן  ומהותי, 

מבקר   ידי  על  הנושא  להארת 

 המועצה. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  " מקובלות  הביקורת  הערות 

 תיושמנה". 

 

 :208.31.מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

דרישה   ▪ הועברה  הביקורת  הערת  "לאור 

להמציא    -  9.7.20בתאריך  לקבלן המבצע  

למועצה תעודת אחריות בגין כלל הגופים  

בגין   זה,  ובכלל  תמורה,  בגינם  שקיבל 

בשיעור   המכרז  ובסך    50%הרחבת 

שביצע    1,400,000 העבודות  בגין   ₪

 במוסדות חינוך. 

תעודת    26.8.20בתאריך   ▪ התקבלה 

 אחריות גם בגין מוסדות חינוך". 
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פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

16.  

למרות שהקבלן המבצע ביצע עבודות בהיקף כספי בסך של למעלה   ▪

צווי תחילת עבודה נופקו לקבלן המבצע רק בגין  -₪  4,000,000מ 

2,800,000  .₪ 

 

יתר העבודות בגינם בוצע תשלום לקבלן המבצע בסך של למעלה   ▪

לנדרש    1,200,000מ   ובניגוד  עבודה,  תחילת  צווי  ללא  בוצעו   ₪

 ולנהלי המועצה. 

20 

חל איסור שקבלן יועסק על ידי המועצה  

כספי   ובהיקף  תואם    –בעבודות  שלא 

 לצווי העבודה שנופקו לקבלן.

מתאריך   המועצה  מהנדס  התייחסות 

25.10.20 : 

ביקש   ▪ במועצה  חשמל  מחלקת  "מנהל 

ממני להפיק צווי תחילת עבודה. בהתאם  

צווי תחילת עבודה    3לפניה שלו הפקתי  

 מיליון ₪. 2.8על סך 

באופן  אנ ▪ בפרויקט  מעורב  הייתי  לא  י 

צווי   עוד  להפיק  התבקשתי  ולא  ישיר 

עבודה   צווי    -תחילת  הפקתי  לא  ולכן 

 תחילת עבודה ליתר העבודות".

 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  " מקובלות  הביקורת  הערות 

 תיושמנה". 

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

הפקת   הינם  "נושא  עבודה  תחילת  צווי 

 באחריות מהנדס המועצה". 
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 . ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

17.  

בוצע פירוק    - בסמוך לאחר התקנת פנסי הלד ברחובות המועצה   ▪

  -  )רחובות איריס ונורית בשכונת אלי כהן(פנסי לד חדשים כעשרות של 

 ובמקומם הותקנו פנסי לד חדשים אחרים. 

 

תשתיות במועצה, כי גופי התאורה  הוסבר לביקורת על ידי מנהל   ▪

תשתית  להחלפת    ו עבודות החדשים הוחלפו, לאור העובדה, שבוצע

איריס ונורית במועצה כולל  המערכת החשמל הציבורית ברחובות  

)במחצית   החשמל  בתשתית  השינוי  לאור  חשמל.  עמודי  החלפת 

( נדרש היה להחליף גם את גופי התאורה  2020הראשונה של שנת  

בגו  אחריםהחדשים  חדשים  תאורה  לעמודים    פי  שיתאימו 

 . החדשים

 

הביקורת תמהה, מדוע לא ניתן היה לחסוך בעלויות המועצה ולא  ▪

גופי תאורה חדשים, לאור העובדה, שמתוכנן להתבצע   להתקין 

)עוד לפני שנגמר הפרויקט(, שינוי   חודשים ספורים לאחר מכן 

חייב החלפת  מבכל תשתית החשמל ברחובות שכונת אלי כהן, ש

 גופי התאורה החדשים שהותקנו בגופי תאורה חדשים אחרים.

21 

התשתית   עבודות  את  מראש  לתכנן  יש 

היוצרת   כפולה  עבודה  ולמנוע  במועצה 

 עלויות כפולות ומיותרות למועצה. 

 : 29.10.20תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

"לא היה ידוע לי שחברת חשמל מתעדת   ▪

והנורית   האיריס  ברחוב  שינוי  לבצע 

ובוודאי לא בפרקי זמן קצרים כפי שציין  

 מנהל המחלקה קרי בין חדש לחצי שנה.  

לראש   ▪ ו/או  לי  ידוע  היה  לי, שאם  ברור 

המועצה על ההיתכנות של ביצוע עבודה  

למועד   כך  כל  סמוך  אחר  גורם  ידי  על 

י על  העבודה  המועצה  ביצוע  הינו    –די 

את   לדחות  האפשרות  את  בוחנים 

מנת  , העבודה הניתן    ,על  ככל  לחסוך 

מבלי   זאת,  כל  ציבור.  כספי  בהוצאת 

 לסכן את שלום הציבור. 

כל פרויקט אותו מבצעת המועצה    ,ככלל ▪

חייב לקחת בחשבון גם תכנון עתידי של  

גופי סמך כאלה ואחרים המשפיעים על  

אותם בפני  כל פרויקט ופרויקט. להציף  

טבלת   ולערוך  ההחלטות.  מקבלי 

ישפיעו   הסתם  שמן  וחסרונות  יתרונות 

 על ההחלטה למועד ביצוע העבודות." 
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פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

 

 : המשך תגובות מעמוד קודם

 

  

 : המשך תגובות מעמוד קודם

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

פורקו   ▪ החדשים  התאורה  לאור  "גופי 

התקנת עמודים חדשים שחייבו להחליף  

לעמודים   שיתאימו  הפנסים  סוגי  את 

 החדשים. 

ביצוע   ▪ לפני  עוד  הוחלפו  התאורה  גופי 

החלפת התשתית, שכן לא היה ברור מתי  

 תבוצע החלפת התשתית אם בכלל. 

במקרה אחר ברחוב הדרור שגם שם היה   ▪

תשתית   להחלפת  הותקנו  לא    –תכנון 

 גופי התאורה. 

הישנים   ▪ במחסני  הפנסים  מאוחסנים 

 המועצה. 

גופי   ▪ החלפת  לצורך  בהם  משתמש  אני 

תאורה של פנסים שנשברים או כתוצאה  

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

פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

18.  

החדשים שפורקו והוחלפו בגופי לד חדשים  לד    גופי התאורה   60 ▪

שונים במתחם מחסני המועצה.    חדרים  2  -מאוחסנים ב  -אחרים  

מהחדרים  במחסנים אחד    של מבקר המועצה   למועד בדיקת הפתע

 . פתוח, נגיש ולא נעול -

 
המועצה   ▪ במחסני  מאוחסנים  החדשים  ידיעת    -הפנסים  ללא 

אלה   חדשים  שפנסים  וללא  במועצה,  והמצאי  הרכש  מנהלת 

ניהול המלאי   ברישומי מערכת  נמצאים  לאחרונה(  )שפורקו אך 

 המועצה.של 

 
ניתן   ▪ ולהוציא  כתוצאה:  ובקרהלקחת  פיקוח  גופי  ,  ללא  את 

הנ"ל  המועצה   התאורה  מרשות  משמעותי  כספי  שווי  בעלי 

 . לאחרים, באופן לא מורשה וקל יחסית

22 

כל כניסה ו/או יציאה של ציוד השייך   ▪

המועצה   ממחסני  חייבת    –למועצה 

המחסנים   למנהל  מדווחת  להיות 

רישום   על  ומנהלת הרכש האחראית 

 המלאי במועצה. 

כל כניסה ו/או יציאה של ציוד השייך   ▪

ברישומי   ביטוי  לקבל  חייב  למועצה 

 המצאי של המועצה. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  " מקובלות  הביקורת  הערות 

 תיושמנה". 

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

"ניהול המחסן ורישומי המלאי אינם בתחום  

 אחריותי". 

 

19.  

אישור    -לא הגיש למועצה, והמועצה לא דרשה לקבל    הקבלן המבצע

ופרט החיבור,    -  קונסטרקטור ליציבות משקל הגוף העומד על עמוד 

סעיף   בהוראות  מפורש  באופן  לנדרש  הטכני   00.07בניגוד  למפרט 

 במכרז.

22 

אישור   ▪ מיידי  באופן  לקבל  יש 

קונסטרקטור ליציבות גופי התאורה  

כפי שנדרש במסמכי    –ופרט החיבור  

 המכרז.

איך   ▪ מסקנות  ולהסיק  לבחון  יש 

רגיש   כה  בנושא  ההסכם,  הוראות 

ומהותי, לא יושמו עד להארת הנושא  

 על ידי מבקר המועצה. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

וההמלצות  " מקובלות  הביקורת  הערות 

 תיושמנה". 

 

  - ו  9.7.20מתאריך    חשמל  'תגובת מנהל מח

13.10.20 : 

דרישה   ▪ הועברה  הביקורת  הערת  "לאור 

להמציא    -  9.7.20לקבלן המבצע בתאריך  

 למועצה אישור קונסטרוקטור.

בתאריך   ▪ הביקורת    -   8.10.20לבקשת 

 ".קונסטרוקטורהתקבל אישור 
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   המועד שנקבע להגשתו למועצה, ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף 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 תגובות המלצות
 ת

20.  

 לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות קובע: 29סעיף 

טובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה   .29"
ניתנים  אינם  ואם  טובין,  מכירת  על  החלות  דין  כל  הוראות  לפי 

 "למכירה, תחליט ועדת רכש ובלאי על ייעודם.

 
כ ▪ החלפת  כולל  ברחבי    2,300  - הפרויקט  שמישים  תאורה  גופי 

 .LEDהיישוב לגופי תאורה מסוג  

 

שמישים(   ▪ תאורה  )גופי  שפורקו  התאורה  גופי  נכנסו   -כלל  לא 

 לניהול כמלאי המועצה. 

 

כלל    -  נושא פירוקם של אלפי גופי התאורה )גופי תאורה שמישים( ▪

רכש בוועדת  או  המועצה  במליאת  לדיון  עלה  של    לא  ובלאי 

 המועצה ואין ניסיון למכור אותם, בניגוד להוראות הרגולציה.

 
עוזר ראש המועצה דיווח למבקר, כי בעת שהיה במקרה במחסן   ▪

וביקש לרכוש פנסים בעלות  לשער המחסן  הגיע קבלן    -המועצה  

 ₪ לפנס.  5של 

 
זה   דברים  התאורה   יש  -במצב  גופי  את  להעביר  פוטנציאל 

מר  הישנים  לאחרים  והעמודים  המועצה  פיקוח    -שות  ללא 

 ובקרה.

23 

את   ▪ ומפוקח  מסודר  באופן  לנהל  יש 

והעמודים   התאורה  גופי  אלפי  כלל 

תל   מקומית  במועצה  המפורקים 

 מונד. 

גופי   ▪ אלפי  את  למכור  לנסות  יש 

היישוב  ברחבי  שפורקו    התאורה 

 .באמצעות מנהלת הרכש במועצה

גופי   ▪ את  למכור  ניתן  ולא  ככל 

יש   במלאית  התאורה  בנושא  לדון 

בו  או  של  והמועצה  ובלאי  רכש  עדת 

 המועצה. 

 : 25.10.20המועצה מתאריך  תגובת מזכיר

מקובלת.  " הביקורת  הערת  עקרוני  באופן 

 הנושא יבדק עם היועצ"מ למועצה". 

 

 : 9.7.20מתאריך  חשמל 'תגובת מנהל מח

 "חלק מהפנסים היו שבורים.  ▪

במחסני   ▪ אוחסנו  טוב  במצב  הפנסים 

 ונמצאים שם עד היום.   המועצה.

של   ▪ היועץ  עם  פה,  בעל  שיחות,  קיימתי 

וכולם   אחרות  רשויות  ונציגי  הפרויקט 

 טענו שאין ערך לפנסים המפורקים". 

 

 : 31.8.20תגובת מנהלת הרכש מתאריך 

גופי   ▪ החוזה,  עפ"י  ידיעתי  "למיטב 

התאורה הישנים המפורקים הינם קניינו  

נכנסו    בלעדי של הקבלן המבצע ולכן לא

ולא   המועצה  של  המלאי  למערכת  כלל 

 נדרש כל טיפול בנושא ממחלקת הרכש.  

אמור   ▪ היה  הדבר  אחרת  והוחלט  היה 

 לבוא לידיעתי ולא כך נעשה."
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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,

 הרחבת תכולת מכרז לעבודות שאינן במסגרת המכרז  

 כללי 

תאורה בטכנולוגיה הינו מכרז להחלפת גופי תאורת רחובות סטנדרטיים )נורות פריקה( לגופי    10/2018מכרז מספר   .6.1

 (. LEDמסוג לד )

 

 בלבד.  רחובות לאורך כל סעיפי המכרז נקבע באופן מפורש, פעם אחר פעם, כי המכרז עוסק בהחלפת תאורת  .6.2

 להלן דוגמאות: 

 שם ונושא המכרז בכותרת:

 

 פתיח למכרז:

 

 למכרז:   1סעיף 
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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,

 

 

 למפרט הטכני בנספח א':  00.01סעיף 

 

 
 המונחים "המערכות" ו/או "הפרויקט" אליו מתייחס כל המכרז, מוגדרים כדלקמן: המכרז קובע כי  .6.3

 

 

הצעת המחיר שהתבקשו המציע לצרף הינן רק בגין החלפת גופי תאורת רחובות, כפי שמצוין באופן מפורש בנספח  .6.4

 לכתב מחירי מקסימום המפורט במכרז, כדלקמן: 1א'
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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,

 

 

למכרז   .6.5 הרחבה  ביצוע  תואמות  בעת  המבוקשת  בהרחבה  הכלולות  והעבודות  ההרחבה  תכולת  כי  לוודא  יש  קיים, 

 למהות המכרז הבסיסי בגינו מבוצעת ההרחבה. 

 

לצו המועצות המקומיות תשי"א7)3סעיף   .6.6 לתוספת הרביעית  בין היתר, את המקרים בהם המועצה 1950-(  , קובע 

 ם.  רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז ובכלל זה הגדלת חוזה קיי

, "אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת"  50%()ב( נקבע שניתן להגדיל התקשרות ב  7)3בהתאם לסעיף  

 כדלקמן: 
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 ממצאים 

, זאת ₪  2,800,000על סך    ת ההתקשרותנקבע בתחיל  10/2018היקף ההתקשרות עם הקבלן המבצע במסגרת מכרז   .6.7

 גופי תאורה, כדלקמן:  2,362כרז הכולל למסמכי המ  2בהתאם לכתב הכמויות המפורט בנספח א'

 

 
 להסכם ההתקשרות החתום. 2לאמור: תכולת ההתקשרות וההסכם הינה לכתב הכמויות המצוין בנספח א'  .6.8
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הופקה הזמנת עבודה נוספת לקבלן    2.7.2019שהוגדרו בכתב הכמויות במכרז ובתאריך    לאחר השלמת כל העבודות .6.9

 מהיקף ההתקשרות עם הקבלן המבצע.   ₪50% כולל מע"מ, המהווה תוספת בשיעור  1,400,000המבצע על סך 

 

  50%של    ₪ ובשיעור  1,400,000הביקורת נוכחה, כי בוצעה הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן המבצע בסך כספי של   .6.10

, סגורות  החלפת תאורת לד בכיתותצורך  ל  -מהיקף המכרז המקורי )החלפת תאורת לד בעמודי תאורת חוץ ברחובות(  

וחדרים   נמוך  משרדים  בגובה  כל כתב הכמויות   ולאחר  -  חלק מתכולת המכרז  שאינם  -קטנים  ביצוע  שהושלם 

 .והתכולה הקבועה במסמכי המכרז

מדובר   המכרז  מסמכי  ומאות  עשרות  בכל  ורקיודגש:  החלפת    אך  רחובות"  על  והדגש)"תאורת  "תאורת   :חזור 

 ואין כלל ציון של העבודות בגינן בוצעה הרחבה להסכם.   –כולל כתב כמויות מפורט  (רחובות"

ניתן לקבל מעדות מנהל הפרויקט מטעם הקבלן המבצע כפי שעולה    לאחר תום הפרויקטת  העובדה כי המדובר בעבודו .6.11

 הדן בממצאי דוח הביקורת: 2.8.20מפרוטוקול דיון מתאריך 

יש תאורת רחובות ויש עבודות קיץ. סיימנו    ..."אני חושב שהצעת מחיר הזאת לא רלוונטית בכלל לפרוייקט

חשבון קיבלנו את הכסף פתאום בא מוטי אומר לי שמע תן לי הצעת מחיר זה לא למכרז ולא כלום. אני צריך  

 "....לעשות פה כמה מגרשים, לא ידעתי אפילו מה זה בכלל

ה ומקצועית לחלוטין ממש  "...אנחנו בדיוק היינו בשלב שסיימנו תאורת רחובות ואז בא מוטי בצורה תמימ

ככה ואמר לי שבי אני חייב להכין את מגרש הכדורגל. לך תעשה לי מדידות. אמרתי כסף מאיפה? אמר לי זה  

 תקציב של המתנ"ס ולא קשור למכרז..." 

 
ברור לכל, כי סוג העבודה, הסיכון, המפרט, הידע המקצועי הנדרש, המורכבות, צוות העובדים ועלות החומרים של  .6.12

למאפיינים הנדרשים בהחלפת גופי תאורת   -  ים תואמ  םאינ  -   בגובה נמוךפת גוף תאורה בחדר/כיתה/משרד סגור  החל

 רחובות מקושרות מרכזיות חשמל בגובה רב ואף לא נכללים בתכולת העבודה הקבוע במכרז ובהסכם. 

  

הינם אך ורק לגופי   -  בפועל   ושהגיש( וכפי  1במסגרת המכרז )נספח א' המחירים שהמציעים נדרשו לציין  יתרה מכך,   .6.13

כלל    -   "תאורת רחוב" ו/אוללא ציון  וחדרים   , כיתותאפשרות לביצוע החלפת תאורת לד במשרדים  של מחירים 

 .בגובה נמוך במשרדים סגוריםקטנים 

והתעריף : המועצה ביצעה הרחבה של עבודות שכלל לא מנויות במכרז וללא יכולת וללא ידיעה של המחיר כתוצאה

 בגין כל עבודה נוספת שהקבלן המבצע נדרש לבצע. 

 
  7.2הוצג לביקורת, כי התעריפים לעבודות החדשות שלא נכללו בכתב הכמויות במכרז המקורי, יהיו בהתאם לסעיף   .6.14

במהלך ביצוע העבודות נשוא למסמכי המכרז המהווה "סעיף סל" בו נקבע שכל עבודה נוספת ו/או אספקת ציוד נוסף  

 מתעריפי מחירון "דקל".   25%לפי הפחתה של   ובייחו הם  –ז המכר

 
 למכרז, כדלקמן:  7.2להלן הוראות סעיף 
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, אין ציון כי עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת ועל כן, 50%בהחלטת המליאה להגדלת היקף ההתקשרות בשיעור   .6.15

 נכון להגדיל את היקף ההתקשרות והחוזה הנוכחי. 

 

במהלכו אישרו את הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן    854מפרוטוקול מליאה מספר    3סעיף  להלן העתק קטע  

 המבצע, כדלקמן:

 

 
 

 

לאחר שהעבודות בתכולת    -מיליון ₪    1.4ובסך של    50%בשיעור של  הגדלת היקף מכרז ספציפי    לדעת הביקורת, .6.16

)ואין המדובר "במהלך ביצוע העבודות" כפי שמצוין "בסעיף סל" במכרז ל"עבודות נוספות"(   בוצעו והושלמוהמכרז  
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 פורטות ממתחמים/מקומות שכלל לא נכללים במכרז, עבודות שאינן  לנושא שכלל לא מוזכר במסמכי המכרז,    -

, בודה שונה בתכלית מלכתחילה, לסוג ע  ובמפרט הטכני של המכרז, לא תוכנ  ותבכתב הכמויות של המכרז, לא מופיע

בגינה בוצעה ההגדלה בהיקף ההתקשרות וללא ציון מחירים לעבודה הנוספת    בעל מאפיינים שונים בכל קטגוריה,

 . חורג מהתנהלות רכש ומכרזים תקינה -

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
 לכתבי כמויות שכלל לא צוינו במכרז המקורי.  -יש להימנע מביצוע הגדלות בהיקפי התקשרות של מכרזים  ▪

לעבודות ונושאים שכלל לא צוינו במפורש במכרז    -יש להימנע מביצוע הגדלות בהיקפי התקשרות של מכרזים   ▪

 המקורי.

לעבודות שכלל לא תומחרו באופן ישיר במכרז    -יש להימנע מביצוע הגדלות בהיקפי התקשרות של מכרזים   ▪

 המקורי.

מכרזים   ▪ של  התקשרות  בהיקפי  הגדלות  מביצוע  להימנע  התסיימו   לאחר  - יש  במכרז  שהוגדרו  שהעבודות 

 והושלמו. 

ראוי לקבל הצעות מחיר לוודא כדאיות   –מומלץ שאם מגדילים היקף התקשרות של מכרז בסדר גודל משמעותי  ▪

 כלכלית במימוש האפשרות להגדיל על פי החוזה. 



 ברחובות ובמוסדות ציבור  LEDדוח ביקורת בנושא החלפת תאורת   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 
 330 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,

 ללא הצגת מידע מלא ותומך   -אישור מליאת המועצה להרחבת המכרז  

 כללי 

עלול לשמוט את הקרקע מהליך רכש שוויוני    -הרחבת מכרז פומבי בהיקפים מהותיים לאחר שכבר נבחר קבלן מבצע   .7.1

 ותקין ומהווה סוגיה רגישה בניהול מכרזים.  

 

שינוי היקף העבודה, תכולת העבודה וסוג העבודה עשוי לשנות את רווחיות הפרויקט באופן מהותי ולהוות שיקול   .7.2

 בעת הגשת הצעות מחיר על ידי מציעים.  - מחירים ושינוי  -משמעותי  

 

חייבת להתבצע בזהירות   -₪    1,400,000מהיקף ההתקשרות המקורית ובסך של    50%הרחבת מכרז פומבי בהיקף של   .7.3

 מרבית, כולל תיעוד תומך ומתן מלוא המידע לגורם המחליט. 

 

 ממצאים 

 

לחברי  (  4.6.19אך בפועל נשלח במייל בתאריך    20.5.19)מסמך סדר היום נושא תאריך  נשלח סדר יום    4.6.19בתאריך   .7.4

₪   2,800,000. סכום החוזה  50%המליאה הכולל סעיף: "הגדלת חוזה עם חברת אורעד מהנדסים להחלפת לדים ב  

 . 6.6.19לאישור במליאת מועצה שתוכננה להתקיים יומיים לאחר מכן בתאריך   – ₪" 1,400,000ההגדלה 

 

 , כדלקמן: 4.6.19להלן קטע מסדר היום שצורף למייל שנשלח למוזמנים בתאריך  .7.5
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במסגרתו נשלח סדר היום לחברי המליאה ולמוזמנים לישיבת מליאת המועצה,   4.6.19להלן העתק המייל מתאריך   .7.6

 כדלקמן: 

 

 

על מנת לאפשר לחברי המועצה ללמוד את הנושא ולהגיע   מידע נוסף  לא כוללשנשלח לחברי המועצה    סדר היום .7.7

הצגת לא  לפירוט לסיבת הבקשה לאישור הגדלה בהיקף כספי כה מהותי, לא כולל כתב כמויות,  ללא    - מוכנים לדיון  

לא    , תקשרות המקוריתמהה  50%ובשיעור    ₪  1,400,000בסך  המבוקש  סכום  המתמטי ל  מסמך לפירוט החישוב

, לא כולל חוות דעת משפטית )בכתב( להתאמת בקשת הגידול החריגה כולל הסבר ופירוט לנסיבות שהביאו לבקשה

 וכד'. למסמכי המכרז המקורי, לא כולל הצגת הסעיף במכרז על בסיסו מבוקשת ההרחבה במכרז
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כאמור   .7.8 כתב  מסמכים  הגדלה,  לאישור  הבקשה  סיבת  הגידול  )פירוט  לסכום  המתמטי  החישוב  פירוט  מסמך  בגידול,  התומך  כמויות 

ובשיעור    1,400,000המבוקש בסך   ופירוט לנסיבות שהביאו לבקשה, חוות דעת משפטית )בכתב(   ₪50%  מההתקשרות המקורית, הסבר 

הנדרשים   -  במכרז וכד'(  להתאמת בקשת הגידול החריגה למסמכי המכרז המקורי, הצגת הסעיף במכרז על בסיסו מבוקשת ההרחבה

מהותיים   כה  ובשיעור  בסכום  ההתקשרות  היקף  הגדלת  באישור  הדיון  -לתמוך  במהלך  הוצגו  לא  במליאת   גם 

 .המועצה

 
ולא המקורי  בהרחבת עבודה לתכולה שכלל לא נכללה במסמכי המכרז  לא הוצג לחברי מליאת המועצה, כי המדובר   .7.9

בהסכם  יוצמ ההחתום  נת  לקבלן  המועצה  את  מבצעבין  להרחיב  מאפשרות  ההסכם  הוראות  כי  הוצג,  לא  ואף   ,

ביצוע העבודות" "במהלך  רק,  לא    העבודה, אך  נוספות שכלל  עבודות  בגין  ולא  וההסכם החתום(  )כלשון המכרז 

 מפורטות במכרז ולא בכתב הכמויות של המכרז וההסכם החתום. 

 
המליאה   .7.10 לחברי  הוצג  לש  - לא  בקשה  קבלן  הועברה  ההתקשרות   עימו  מבצעאותו  היקף  את  להגדיל  מבקשים 

 לביצוע החלפת תאורת לד במוסדות חינוך )הצעת מחיר שלא במסגרת המכרז(. לתת הצעת מחיר    -  בהיקפים מהותיים

 
במהלכו אישרו את הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן    854מפרוטוקול מליאה מספר    3להלן העתק קטע סעיף   .7.11

 המבצע, כדלקמן:

 

 
 

 
הצעת מחיר הכוללת מחירים שונים )זולים יותר( לדרישת   17.6.19ואכן, אותו קבלן מבצע הגיש למועצה בתאריך   .7.12

 הרחבת מסגרת העבודה במכרז הקיים שהמליאה נדרשת לאשר. 

₪   156,000מחירי המכרז גבוהים בסך של למעלה מ    –סעיפי רכש עיקריים    5בבדיקה פרטנית של הביקורת בגין  

 של אותו קבלן מבצע שהגיש למועצה.  מהצעת המחיר

 ₪.  156,000: המועצה שילמה והפסידה סך של למעלה מ כתוצאה

 הרחבה לפערים בתשלום בפועל ביחס להצעת המחיר של אותו קבלן מבצע ראה בפרק להלן. 

 

לא ברור לביקורת מדוע ביד אחת מבקשים מחברי מליאת המועצה לאשר הגדלת התקשרות במסגרת מכרז לקבלן  .7.13

ובמקביל    - ממחירון "דקל"(    25%)הנחה של    10/2018המבצע בהתאם למחירים הקבועים במכרז     -וביד שניה 
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בגינה המועצה   -מבקשים מהקבלן המבצע להגיש הצעת מחיר לאותו סוג של עבודה שכבר העבירו לאישור המליאה  

 צפויה לקבל מחירים שונים מאלה שאושרו על ידי חברי המליאה. 

 

לכן בתאריך  יתרה   .7.14 קודם  רכש מס' חודשים  הופקה הזמנת  כבר  המבצע  לקבלן  חיוב    20.9.18מכך,  בגינה התקבל 

 הכוללת מחירים נמוכים יותר.  19.2.19מהקבלן המבצע בתאריך 

בגינו    TG-161M-240-96-4Kדגם    240Wבמקרה זה, הזמנת הרכש והחיוב של הקבלן המבצע בגין גוף תאורה הצפה  

 )לפני מע"מ( ליחידה.  ₪ 1,480כוללת עלות בסך   2/19הקבלן המבצע בחודש  התקבלה חשבונית מ

  25%)לפני מע"מ( ליחידה )  ₪  1,650בהרחבת המכרז התקבל חיוב מאותו קבלן מבצע, בגין אותו גוף תאורה, בסך  

 ₪(.   2,200הפחתה ממחירון דקל בסך  

 להלן.  8ראה הרחבה בפרק  

 

 

הכוללת הפחתה בשיעור    1/2018אחר באמצעות החברה הכלכלית במסגרת מכרז  כמו כן המועצה התקשרה עם קבלן   .7.15

 בלבד ממחירון דקל, כדלקמן: 25%ממחירון דקל, המהווה מחיר נמוך מהפחתה של    28.6%
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 . ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מ   העתק  להלן .7.16 פני  קטע  על  ומחירים הפרוסים  עלויות  פירוט  המבצע הכוללת  של הקבלן  להצעת המחיר   8הפתיח 

)כשבוע וחצי לאחר שהמועצה החליטה לאשר הגדלת התקשרות בהתאם   17.6.19למועצה בתאריך  שנשלחה    -עמודים  

 למחירים במכרז(:

 

 

 להלן.  8ראה הרחבה בפרק  

 
של    6.6.19בתאריך   .7.17 בסך  המקורי  מהמכרז  ההתקשרות  היקף  הגדלת  את  המועצה  מליאת  ₪   1,400,000אישרה 

 כלל לא הוצגו הנתונים הנדרשים.  במהלכובדיון קצר  מהיקף ההתקשרות הבסיסי,  50%המהווים 

 

 

  

 :המלצות
מסמכים  המכלול    את  המחליטים בכל דרישה להרחבת היקף התקשרות במכרז קיים יש להגיש לגורמים   ▪

ובכלל זה: פירוט סיבת הבקשה לאישור הגדלה, כתב  ,בבקשהלדון באופן ענייני  והמידע הנדרשהתומכים 

ב לכמויות התומך  ופיבקשה  המבוקש, הסבר  הגידול  לסכום  המתמטי  פירוט החישוב  רוט  גידול, מסמך 

חוות דעת משפטית  הסבר מדוע ההרחבה לא נכללה במסמכי המכרז המקורי,  לנסיבות שהביאו לבקשה,  

)בכתב( להתאמת בקשת הגידול למסמכי המכרז המקורי, הצגת הסעיף במכרז על בסיסו מבוקשת ההרחבה 

 ועוד. במכרז

מתועד, את הבקשה להגדלת היקף  בעלי התפקידים המחליטים בנושא נדרשים לבחון, בכובד ראש ובאופן  ▪

 התקשרות במסגרת מכרז, בו כבר נבחר קבלן מבצע, ולוודא את נאותות הבקשה בנושא כה רגיש. 

לאופן בו המועצה שילמה סכומים כספיים מעבר להצעת המחיר    -יש לבחון את הנסיבות ולהפיק לקחים   ▪

 בלן מבצע.של הקבלן המבצע, בגין אותו סוג של מוצר ועבודה, שביצע אותו ק

  – לאור העובדה שהופקה הזמנת עבודה המתבססת על הצעת מחיר וכתב כמויות מפורט של הקבלן המבצע   ▪

יש לשלם בהתאם להצעת המחיר שבבסיס הזמנת העבודה. יש לערוך התחשבנות בהתאם ולוודא תשלום  

 (. 25%לפי הצעת המחיר הנמוכה מהוראות החוזה )דקל פחות 
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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,

 ביחס להצעת המחיר של הקבלן המבצע הצמודה להזמנת הרכש   -התאמת החיוב בפועל  

 כללי 

לכל סוג של עבודה באופן פרטני, בהתאם   17.6.19לאור בקשת המועצה, הקבלן המבצע הגיש הצעת מחיר בתאריך   .8.1

 לכתב כמויות, בכל מוסד חינוכי ומוסד ציבורי. 

 

המחיר של הקבלן המבצע שהגיש למועצה בתאריך  עמודים( של הצעת    8להלן העתק קטע מהעמוד הראשון )מתוך   .8.2

 , כדלקמן: 17.6.19

 

 

 ממצאים 

הגבוהים באופן משמעותי מהמחירים הנקובים בהצעת המחיר ותעריפים  מחירים    יםהקבלן המבצע כולל מחיוב  ה .8.3

 . , בגין אותו סוג של מוצר ועבודההקבלן המבצע שהגיש למועצהאותו  של 

 .₪ 156,000בסך של למעלה מ   המועצהכתוצאה: הפסד מהותי של  

 

בתעריפים הגבוהים באופן משמעותי מהצעת המחיר של אותו להלן דוגמאות של חיובים שהתקבלו מהקבלן המבצע   .8.4

 שמסר למועצה בגין אותה עבודה, כדלקמן: קבלן מבצע 
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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,

 חיוב בפועל 

 שהוגשו לתשלום במועצה בחשבונות הספק אורעד

 )שולם בפועל( 

  -הצעת מחיר של הספק אורעד 

מתאריך  המצורפת להזמנת הרכש 

17.6.19 

 כספי הפסד

של המועצה  

)פער בין 

הצעת המחיר  

 לחיוב בפועל( 

₪ 

בחיוב  תאור פריט 
   הספק/הצעת המחיר

כמות 
שחויבה  

 בפועל

מחיר  
ליחידה  

 בחיוב
)לפני  
 מע"מ(

₪ 

סה"כ 
 חיוב

)לפני  
 מע"מ(

₪ 

סעיף 
בהצעה 

המחיר של  
הקבלן 
 המבצע

ליחידה בהצעת   מחיר
   המחיר

 )לפני מע"מ( 
₪ 

 240Wהצפה  ג"ת

TG161-240 

הזמנת עבודה   49,500 1,650 30

קודמת מס'  

806 

1,480 5,100 

 להלן  1דוגמה 

 ת לאולמות ספורט "ג

ST-HBL200 

  5עמוד  110,250 2,250 49

 להצעה 

1,740 24,990 

 להלן  2דוגמה 

   400Wת הצפה "ג

TG161-400 

  4עמוד  140,400 5,400 26

 להצעה 

4,430 25,220 

 להלן  3דוגמה 

  מוגן מיםת הרמטי "ג

 40W צמוד תקרה

  160- ג"ת 10 194,850 450 433

   160 -פירוק והרכבה 

56,290 

 להלן  4דוגמה 

ת צמוד תקרה עגול  "ג

 לד

  90-ג"ת  8 133,875 375 357

 160 -פירוק והרכבה 

44,625 

 להלן  5דוגמה 

 156,205 סה"כ הערכת הפסד כספי של המועצה )תשלום בפועל ביחס להצעת המחיר( 

 -את הפערים על הצד הנמוך ובאופן שמרני  להציג הביקורת  )*( נציין, כי הקבלן המבצע הגיש בנוסף גם חיובים בגין פירוקים אך בשל רצון

 נוסף למחיר ההצעה גם עלות פירוק והרכבה. 

 

בתעריפים  .8.5 בפועל(  )ושולמו  המבצע  מהקבלן  שהתקבלו  חיובים  של  אסמכתאות  והעתק  פרטניות  דוגמאות  להלן 

 ודה, כדלקמן: הגבוהים באופן משמעותי מהצעת המחיר שהקבלן הגיש למועצה בגין אותם סוגים של גופי תאורה ועב 

 

 :1דוגמה מס 

 

מס'  9/18בחודש    806לקבלן המבצע הופקה הזמנת רכש מספר   .8.6 עבודה  צו התחלת  ניפוק  לביצוע    1, בסמוך לאחר 

 .  TG-161M-240-96-4Kדגם  240Wהמכרז הכוללת, בין היתר, התקנת גופי תאורה לד מסוג 

 . 19.2.19חיוב בגין הזמנת הרכש הנ"ל התקבל מהקבלן המבצע בתאריך 

 

 )לפני מע"מ( ליחידה.  ₪ 1,480הינו בסך ליחידה בהזמנת הרכש והחיוב של הקבלן המבצע    המחיר .8.7

 
  25%)לפני מע"מ( ליחידה )  ₪  1,650בהרחבת המכרז התקבל חיוב מאותו קבלן מבצע, בגין אותו גוף תאורה, בסך   .8.8

 ₪(.  2,200הפחתה ממחירון דקל בסך  
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 שהמועצה ניפקה לקבלן המבצע: 806מספר להלן הזמנת הרכש  .8.9
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 : 806להלן החיוב של הקבלן המבצע במסגרת הזמנת רכש מספר  .8.10
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ידה "כולל פירוק והרכבה", ליח 1,640בסך הינה להצעה(,  4)עמוד   17.6.19הצעת המחיר של הקבלן המבצע מתאריך  .8.11

 כדלקמן: 

 

 

יחידות( בוצעו בעלות    30)  4K-96-240-161M-TGדגם    240Wבפועל, כל החיובים של הקבלן המבצע בגין גופי תאורה   .8.12

 ליחידה, כדלקמן:  1,650
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 :2דוגמה מס' 

 

בפועל .8.13 הקבלן  ספורט  חיוב  לאולמות  תאורה  גוף  בגין   ,ST-HBL200  בסך הינו   ,2,250    ₪( הפחתה   25%ליחידה 

 ₪(, כדלקמן:  3,000ממחירון דקל בסך 
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₪   1,740להצעה(, בסך   5"כולל פירוק וישן והרכבת החדש" )עמוד    17.6.19הצעת המחיר של הקבלן המבצע מתאריך  .8.14

 ליחידה, כדלקמן: 
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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,

 

 

 

 
 :3דוגמה מס' 

 

הנחה ממחירון    25%ליחידה )  ₪  5,400, הינו בסך  TG161-400דגם    400W, בגין גוף תאורה הצפה  חיוב הקבלן בפועל .8.15

 ₪(, כדלקמן: 7,200דקל בסך 

 

 

 

 להלן החשבונית מס:
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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,

 

 

 

לגוף תאורה להצעה(,    4"כולל פירוק וישן והרכבת החדש" )עמוד    17.6.19הצעת המחיר של הקבלן המבצע מתאריך   .8.16

 ₪ ליחידה, כדלקמן:  4,430בסך , TG163-550wדגם  550Wהצפה 
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 330 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,

 

 

בסך (  TG163-500W)דגם    550Wחזק יותר של  הצפה  יש לציין, כי במקרה זה התקבלה הצעת מחיר לגוף תאורה   .8.17

ולמרות זאת  – (TG161-400W)דגם  ₪400W בעוד בפועל הוחלף וחויב גוף תאורה בעל הספק נמוך יותר של   4,430

 תאורה מהצעת המחיר לגוף תאורה האמור שכאמור בעל עוצמת  21%  -₪ )גבוה בשיעור של כ 5,400חויב במחיר של 

 חזקה יותר(. 
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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,

 

 :4דוגמה מס' 

 

הנחה ממחירון דקל   25%ליחידה )  ₪   450, הינו בסך  40W"  הרמטי אטום צמוד תקרהגת  , בגין " חיוב הקבלן בפועל .8.18

 ₪(, כדלקמן:  600בסך 
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 330 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,

 

 

₪ לפירוק והרכבה,   ₪160 ליחידה +    160להצעה(, בסך    10)סעיף    17.6.19הצעת המחיר של הקבלן המבצע מתאריך   .8.19

 כדלקמן: 
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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,

 

 

 :5דוגמה מס' 

 

)  ₪  375" בסך  צמוד תקרה עגול לדגת  , בגין "חיוב הקבלן בפועל .8.20 ₪(,   500הנחה ממחירון דקל בסך    25%ליחידה 

 כדלקמן: 
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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,

 

 

₪ לפירוק והרכבה,   ₪160 ליחידה +    90להצעה(, בסך    8)סעיף    17.6.19הצעת המחיר של הקבלן המבצע מתאריך   .8.21

 כדלקמן: 
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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,

 

 

אציין, כי לצורך ביצוע השוואה בין הצעת המחיר של הקבלן המבצע לחיוב בפועל, ועל מנת להציג נתונים על הצד  .8.22

והתקנה,  השמרני פירוק  עלויות  את  הוספתי  המחיר  בהצעת  תאורה  לגופי  המצוין  למחיר  שהקבלן ,  למרות  זאת 

 המבצע חייב בנוסף, חיובים אחרים, בגין פירוק והתקנה.

 מחיובי הקבלן המבצע שחייב בנפרד "פירוק", כדלקמן:  להלן דוגמאות
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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,
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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
הרבה מעבר להצעת המחיר של    כספייםהמועצה שילמה סכומים    לאופן בו  – יש לבחון את הנסיבות ולהפיק לקחים  

 הקבלן המבצע, בגין אותו סוג של מוצר ועבודה, שביצע אותו קבלן מבצע.



 ברחובות ובמוסדות ציבור  LEDדוח ביקורת בנושא החלפת תאורת   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 
 330 מתוך   71 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,

 שכלל לא תואם למהות הרכש בפועל   -סעיף תקציבי בהזמנת הרכש  

 כללי 

 תקציב המועצה כולל סעיפי תקצוב שונים שאושרו במליאת המועצה.  .9.1

 

 תקציב הרשות מועבר לאישור משרד הפנים.  .9.2

 
 מחייב אישור מליאת המועצה ומשרד הפנים. –שינוי סעיף תקציבי כל  .9.3

 
ונותני    –לאחר אישור תקציב וסעיפי תקציב פרטניים   .9.4 ניתן להפיק הזמנות עבודה ולבצע התקשרויות עם קבלנים 

 לצורך יישום הסעיפים התקציביים שאושרו.   –שירותים 

 

 ממצאים 

ש בסעיף תקציבי  מיליוני ₪ בוצעו ללא יוצא מהכלל על ידי שימושנופקו לקבלן המבצע בסך של  ת העבודה  והזמנ כל   .9.5

של החלפת גופי תאורה ברחובות   שכלל אינו תואם לתכולת העבודה  -  "הקמת מערכת סולארית ליצירת חשמל"  -

וללא ספק אין המדובר במערכת סולארית ליצירת   -היישוב )הסכם מקורי( או במשרדים/כיתות )הרחבת ההסכם(  

 . חשמל

 

העבודה  להל .9.6 מהזמנת  קטע  העתק  התקציבי  לדוגמה  ן  הסעיף  של  ציון  ליצירת הכולל  סולארית  מערכת  "הקמת 

 : , כדלקמןשאינו תואם לתכולת העבודהחשמל", 

 

 

 ף בסעיבאמצעות שימוש    –לדעת הביקורת, הפקת הזמנות עבודה והגדלת היקף התקשרות עם קבלן שזכה במכרז   .9.7

 . וביישום תקציב המועצה מהווה כשל מהותי בניהול המועצה -תואם לסוג העבודה  ותקציבי לא נאות ושאינ
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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,

עוזר ראש המועצה, ציין האחרון כי  העברת החשבונות של הקבלן המבצע לאישור וחתימה של  בקש לציין, כי בעת  א .9.8

"בפועל זה החלפת גופי תאורה רגילות   והוסיף וציין  "קצת מבלבלת"ת הרכש  ונמ הסעיף התקציבי והכותרת של הז

 כדלקמן:  ,לגופי תאורת לד"

 

 
 

 

 

 :המלצות
 -יש להקפיד שהזמנות רכש יופקו ויאושרו בהתאם לסעיפי התקציב שאושרו במליאת המועצה ומשרד הפנים   ▪

 המהווים את מדיניות המועצה. 

 חל איסור, מפורש, להשתמש בסעיפי תקציב שאינם תואמים לסוג העבודה. ▪
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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,

 

 במכרז בתעריפים שלא תואמים לתעריפים  - אישור הגדלת התקשרות עם הספק  

 כללי 

 הזמנת רכש נדרשת להיות תואמת לאישור ההתקשרות בהתאם לתנאים שאושרו במליאת המועצה.  .10.1

 

 ממצאים 

  ₪50% )המהווים    1,400,000למרות שמליאת המועצה אישרה הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן המבצע בסך   .10.2

הזמנת  -ממחירון "דקל"(    25%)הפחתה של    10/2018הקבועים במכרז    אותם התנאיםבמהיקף ההתקשרות במכרז(, 

מחירים הצעת מחיר של הקבלן המבצע הכוללת    בפועלהעבודה החתומה שהועברה לקבלן המבצע צורפה והוצמדה  

 . 10/2018מהקבוע במכרז  שונים

 

 דפים( של הקבלן המבצע שצורפה להזמנת הרכש, כדלקמן:  8להלן דוגמה לקטע הדף הראשון בהצעת המחיר )מתוך  .10.3
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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,

 בעוד מליאת המועצה אישרה באותם תנאים   .₪  1,400,000עם הקבלן המבצע בסך    ת התקשרותלאמור: בוצעה הגדל .10.4

החתומה שצורפה ונשלחה לקבלן המבצע הזמנת הרכש    (,50%)אישור הגדלת המכרז ב    הקבועים במכרז  ומחירים

 מחירים שונים.של אותו קבלן מבצע עם הצעת מחיר כוללת 

 

  -להזמנת הרכש החתומה שנשלחה לקבלן המבצע    -₪    1,400,000אישרה הגדלת ההתקשרות בסך  בעוד שהמליאה   .10.5

של הקבלן המבצע כולל ציון המלל "מאשר ביצוע"   צורפה חתימות של בעלי התפקידים במועצה על כל הצעת המחיר

 . ₪ 1,890,000סך של ב  על כל סכום הצעת המחיר -

 

כולל    ,שהועברה לקבלן המבצע החתומה על ידי בעלי התפקידים במועצה  להלן העמוד האחרון שצורף להזמנת הרכש .10.6

 כדלקמן: "מאשר לביצוע",ציון 

 

 
 

יש חתימות   -₪ בעוד למסמכים שצורפו לאותה הזמנת הרכש    1,400,000הזמנת הרכש כוללת הגדלה של  :  לאמור .10.7

 ₪.  1,890,000בעלי התפקידים במועצה כולל ציון "מאשר ביצוע" על סך כספי של 
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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,

₪ )כפי שאושר במליאה   1,400,000: האם היקף ההתקשרות החוזי למול הקבלן המבצע הינו  כתוצאה חוסר בהירות .10.8

₪ )חתימות בעלי תפקידים על הצעת המחיר המצורפת להזמנת הרכש   1,890,000והמפורט בהזמנת הרכש( או  

 בתוספת מלל "מאשר לביצוע"(. 

 
ס לכל  התעריפים  האם  גם,  או כמו  המכרז(  הגדלת  במליאה  )אושר  במכרז  למפורט  בהתאם  הינם  עבודה  של  וג 

בהתאם להצעת המחיר של הקבלן המבצע )שצורפה להזמנת הרכש ונחתמה ע"י בעלי התפקידים במועצה בתוספת 

 המלל "מאשר לביצוע"(. 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
החתומה המועברת לקבלן המבצע המצורפים להזמנת הרכש  הנלווים ומסמכים  הסכומים המפורטים ביש לוודא ש ▪

 תואמים לסכום שאושר והמצוין בהזמנת הרכש.  -

תואמים למחירים שאושרו במליאת   -בגין כל סוג של עבודה  יש לוודא כי המחירים המצורפים להזמנת הרכש   ▪

 המועצה.
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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,

 ביצוע עבודות שכלל לא תואמות לנושא המכרז והחלפת תאורת לד  

 

 לי כל

 המכרז והגדלת היקף ההתקשרות עוסקים בהחלפת גופי תאורה רגילים לגופי תאורה בטכנולוגיית לד.  .11.1

 

 ממצאים 

אשר כלל   -  ₪  170,000  - בהיקף כספי של כ  תאורה ללדגופי  החלפת  תכולת  בפועל בוצעו עבודות שכלל לא תואמות ל  .11.2

קצרים,    –בדיקת מעבדה  פרוק והתקנת חלונות,  בכלל זה:  )  במחירים שנקבעו במכרז ו/או במחירון דקל  יםלא מפורט

סקר ספירת גופי תאורה, אביזרים להתקנת פנסי  אביזרים, התקנת עמודים, פירוק והתקנת שער ברזל,  במת הרמה, 

 .  הצפה ועוד(

 

אלה   .11.3 נוספות  עבודות  לביצוע  וכתוב  אישור מתועד  נמצא  בגינן    - לא  ולא התקבלו  קבועות במסגרת המכרז  שאינן 

 מחירים במסגרת המכרז ו/או אין מחירים במחירון דקל. 

 
 :)סעיף שלא קיים( 99העבודות אף בחלקן פורטו בחיוב הקבלן המבצע במספר סעיף "דקל"  .11.4

 

 

 
 להלן דוגמאות מחיובי הקבלן המבצע:  .11.5
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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,
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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,

 

 

 

 

 

 

 :ותהמלצ
 הקבלן כוללים אך ורק עבודות הקשורות לעבודות הכללות במכרז. יש לוודא שחיובי   ▪

כולל פירוט לסיבת ביצוע   -בכל תוספת עבודה, יש לקבל אישור מתועד, בכתב, של מנהל התחום ומזכיר המועצה   ▪

 העבודות הנוספות. 

מנהל ▪ הפרויקט,  למנהל  היתר:  בין  אמת,  בזמן  בעבודות  התוספת  אודות  הנ"ל  הדיווח  את  להעביר  הרכש, יש  ת 

 שיהווה פיקוח ובקרה אחר תוספות. –גזברית המועצה ומזכיר המועצה 
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 ___________________________________________________________________________ 
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 הזמנות רכש  

 כללי 

 המועצה מפיקה הזמנות רכש זאת בהתאם לאישור ועדת התקשרויות ומליאת המועצה. .12.1

 

₪  2,800,000בהיקף של סך   10/2018( בע"מ" אושרה במסגרת מכרז  1987ההתקשרות עם חברת "אור עד מהנדסים )  .12.2

 ₪.  1,400,000בסך  50%והרחבה בשיעור של 

 

 ₪.  4,000,000שולם לקבלן המבצע סך של למעלה מ  7.5.20מסקירת הביקורת עולה, כי נכון לתאריך  .12.3

 

 ממצאים 

 

 : , כדלקמן)הסכומים כולל מע"מ( להלן הזמנות העבודה שהופקו לקבלן המבצע  .12.4

 ₪  63,531  - 20.9.18בתאריך  - 806הזמנה מס' 

 ₪  800,000  - 12.2.19בתאריך  - 129הזמנה מס' 

 ₪  1,400,000  - 2.7.19בתאריך  - 515הזמנה מס' 

 ₪  1,000,000  - 3.7.19בתאריך  - 709הזמנה מס' 

 ₪  1,000,000  - 21.11.19בתאריך  - 985הזמנה מס' 

     4,263,531 ₪ 

 המבצע. הזמנות הרכש שהופקו לקבלן  - ראה נספח א' 

 

 . 1.8.18צו תחילת עבודה ראשון שנופק לקבלן המבצע נחתם על ידי מהנדס המועצה בתאריך   .12.5

 

צו תחילת ניפק וחתם על  מהנדס המועצה  הזמנות הרכש שנופקו לקבלן המבצע נופקו ונחתמו לאחר ש  5לאמור: כל   .12.6

 .1.8.18לתחילת ביצוע עבודות המכרז בתאריך  לקבלן המבצע  עבודה

זה,   וכ  20.9.18נופקה בתאריך    806נת הרכש הראשונה מספר  הזמ בכלל  צו תחילת  ימים    20  - חודש  לאחר שנופק 

 . עבודה

 

הזמנות רכש בהיקף   5נופקו לקבלן המבצע    -כתוצאה: מתחילת הנפקת צו תחילת עבודה לביצוע עבודות המכרז   .12.7

 הגבוה מהסכום שאושר להתקשר עם הקבלן המבצע.  - ₪  4,263,531של  כספי
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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,

איננה שייכת למכרז ולגובה ההתקשרות המאושרת אלא    806הוצג לביקורת על ידי מנהלת הרכש, כי הזמנה מספר   .12.8

 ₪ ולא כפי שנכתב. 4,200,000התבצעה דרך נוהל הצעות מחיר. ולכן סכום ההתקשרות הוא 

 

  

 :המלצות
בו נקבע חוזה, יש להפיק הזמנות רכש בהיקף כספי התואם להיקף  לאחר הפקת צו תחילת עבודה בה תאם למכרז 

 ההתקשרות המאושר במכרז.
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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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 העסקת קבלני משנה  

 כללי 

. בין היתר "קבלני משנה"דן בנושא    -להסכם ההתקשרות בין המועצה לקבלן המבצע במסכרת המכרז    20.1סעיף   .13.1

 : לא ניתן להפעיל קבלני משנה ללא אישור הרשות, כדלקמן 20.1.1נקבע בסעיף 

"הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לידי קבלן משנה ששמותיהם לא פורטו במסגרת 

קיום  אישור  הרשות  בפני  יציגו  כי  ובתנאי  הרשות  של  ובכתב  המפורש  המוקדם,  באישורה  אלא  במכרז,  הצעתו 

 ...".ביטוחים חתום

 

 להלן העתק קטע מהוראות המכרז בנושא "קבלני משנה", כדלקמן:  .13.2

 

 ממצאים 

 

חברת "ג.מ אור ברזילי בע"מ"  )   משנה  ניקבל  2בפועל על ידי    בוצעובמכרז  העבודות  מסקירת הביקורת עולה, כי   .13.3

 .(לתאורת רחובות וקבלן משנה במוסדות חינוך מר נ.ו.

 

ללא אישור, ללא שהוא "קבלן רשום" עבד    -  העבודות וההתקנות במוסדות חינוךמר נ.ו. שביצע את  קבלן המשנה   .13.4

 לקבוע בהסכם ובהוראות המכרז. ובניגוד

 

נמחקו סעיפים שהחילו את הביטוח של הקבלן המבצע על באישור קיום הביטוחים שהוצג על ידי הקבלן המבצע,   .13.5

 מסמכי המכרז. . כתוצאה, העבודה בוצע בפועל ללא ביטוח שנדרש בקבלני משנה

 
לפועלים  או  וגם  משנה  "לקבלני  הביטוח  החלת  את  ביטוחים  קיום  באישור  המבצע  הקבלן  ממחיקות  קטע  להלן 

 מטעמו", כדלקמן: 
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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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 לדוח הביקורת. 16ראה בהרחבה פרק דוח הביקורת הדן בביטוחי הקבלן המבצע בפרק 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

 :המלצה
ולוודא שהקבלן המבצע לא מפעיל קבלני משנה ללא אישור מוקדם יש ליישם את הוראות הסכם ההתקשרות והמכרז  

 של המועצה.
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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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 ערבות ביצוע  

 כללי 

בהתאם להוראות המכרז, נדרש הקבלן המבצע להציג "בטחונות" ו"ערבות בנקאית אוטונומית", על מנת, להבטיח   .14.1

 שהקבלן המבצע ימלא אחר הוראות המכרז וההסכם. 

 

 למסמכי המכרז:  6מהוראות סעיף להלן קטע  .14.2

 
 

 להסכם ההתקשרות: 18להלן קטע מהוראות סעיף  .14.3
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 ממצאים 

. בהתאם לכתב הערבות, הערבות תהייה בתוקף 2.7.18הקבלן חתם על כתב ערבות כנדרש במסמכי המכרז בתאריך   .14.4

 .4.7.19למשך שנתיים בתאריך 

 להלן כתב הערבות החתום: 
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ולמרות שבוצעה הגדלה    4.7.19בתאריך    נמשכו לאחר מועד פג תוקף של הערבותנשוא המכרז  שהעבודות  למרות   .14.5

  פג תוקף הערבות(בסמוך מאוד ל)  6.6.19רק בתאריך  ₪    1,400,000ובהיקף כספי של    50%בהיקף ההתקשרות בשיעור  

 המועצה לא דרשה ולא קיבלה חידוש של הערבות. –

 

ונוצר מצב, במהלכו הקבלן המבצע   בכך, המועצה לא פעלה בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות המחייב .14.6

ללא שיש   -פעל בתחום מסוכן של חשמל ועבודות בגובה בהיקפים משמעותיים במוסדות חינוך וברחבי המועצה  

 הנ"ל מהווה חשיפה משמעותית של המועצה. .נדרשבידי המועצה ערבות בנקאית כ

 

 

 
 

  

 :המלצות
יש לנהל מעקב אחר פג תוקף של ערבויות שהתקבלו במסגרת מכרזים ולהאריך, מדי שנה, את תקופת הערבויות 

 הראשוניות הקבועות במכרזים עד לסיום העבודות נשוא המכרזים.
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 אישור קיום ביטוחים של הקבלן המבצע  

 כללי 

נדרש הקבלן המבצע להציג אישור קיום ביטוחים במטרה להבטיח ולשפות   –כנהוג בכל מכרז והתקשרות מהותית   .15.1

 את המועצה בעת קרות אירוע בטיחותי. 

 

מסמכים הקשורים בתחום הביטוחי,   3במסגרת המכרז נקבע כי הקבלן המבצע שיזכה במכרז ידרש לחתום ולהציג   .15.2

 כדלקמן: 

 ות.כתב אחרי  – להסכם  1נספח  

 אישור קיום ביטוחים.  – להסכם  2נספח  

 אישור קיום ביטוחים של אחזקת מערכות תאורה.  – להסכם  3נספח  

 
 להסכם ההתקשרות נקבעו ההוראות בנושא ביטוחים, כדלקמן: 15.1בסעיף  .15.3

 

 

ת להסכם ההתקשרות נדרש הקבלן המבצע להגיש למועצה את אישורי עריכת ביטוחים עוד לפני תחיל   15.2בסעיף   .15.4

 העבודות, כדלקמן:
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להסכם ההתקשרות המפורט במכרז הינו "אישור קיום ביטוחים" עליו נדרש לחתום הקבלן הזוכה במכרז   2נספח   .15.5

צד   4הכולל   "ביטוח  קבלניות",  עבודות  "ביטוח  בנושא  המבצע  הקבלן  של  הביטוחיים  הכיסויים  ופירוט  עמודים 

 מקצועית", "ביטוח חבות המוצר" והראות כלליות.  שלישי", "ביטוח חבות מעבידים", "ביטוח אחריות

 

 להסכם, כדלקמן:  2דפים( לכתב אישורים הביטוחים, המצורף כנספח   4להלן העתק קטע מהדף הראשון )מתוך 

 

 

להסכם ההתקשרות המפורט במכרז הינו "אישור קיום ביטוחים של אחזקת מערכות תאורה " עליו נדרש   3נספח   .15.6

 עמודים( ופירוט הכיסויים הביטוחיים של הקבלן.  3הזוכה במכרז )הכולל לחתום הקבלן  

 

להסכם,   3להלן העתק קטע מהדף הראשון לכתב אישורים הביטוחים של אחזקת מערכות תאורה, המצורף כנספח  

 כדלקמן: 
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רכות חשמל, קיומם של אישורי ביטוחים כאמור לעיל וכפי שנדרש באופן מפורש במסמכי המכרז, העוסק בתחום מע .15.7

מהווה חלק מהותי ומשמעותי    –מערכות מתח גבוה ועבודה בגובה במתחמים של רחובות ציבורים ומוסדות חינוך  

 בתנאי המכרז וההתקשרות עם הקבלן המבצע. 

 

 ממצאים 

 . 16.7.2018הקבלן המבצע הגיש אישור קיום ביטוחים מתאריך  .15.8

 

 הועבר לאישור היועץ הביטוחי של המועצה.  -המבצע  מסמך אישור קיום הביטוחים כולל מחיקות שביצע הקבלן .15.9

 
הדן באחריות   4היועץ הביטוחי קבע, כי אין לאשר חלק מהמחיקות ובכלל זה לא ניתן לאשר את המחיקה בסעיף   .15.10

 מקצועית לקבלני משנה, אלא אם הקבלן מצהיר כי הוא לא מעסיק קבלני משנה מטעמו.

 
בו ציינה את הערות היועץ הביטוחי,    10.7.18מנהלת הרכש לקבלן המבצע מיום  להלן העתק קטע מתכתובת מייל של  

 כדלקמן: 
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נמחק הסעיף שמחיל    –החתום שהקבלן הגיש למועצה    "אחריות מקצועית"  4במסגרת אישור קיום הביטוחים בפרק   .15.11

זאת   המבצע,  הקבלן  של  מטעמו  והפועלים  משנה  קבלני  על  גם  מקצועית  אחריות  היועץ ביטוח  לעמדת  בניגוד 

 , כדלקמן: הביטוחי וללא הצהרה של הקבלן המבצע שלא מעסיק קבלני משנה

 

 

 
 

 .מר נ.ו.(הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, כי העבודות בוצעו בפועל על ידי קבלן משנה ) .15.12
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יאה אישרה הרחבת , בעוד העבודות בוצעו אף לאחר מכן )המל 31.5.2019כתב אישור הביטוחים בתוקף עד לתאריך   .15.13

 (.  ₪6.6.19 בתארי  1,400,000ההתקשרות ב 

המועצה לא דרשה ולא קיבלה כתב אישור קיום ביטוחים מעודכן שיהיה בתוקף גם במועד ביצוע המשך העבודות 

 . 31.5.19לאחר 

 

בתחום המדובר   .15.14 ומסוכנות  רגישות  עבודות  ביצע  ביותר של המועצה במהלכה קבלן מבצע מטעמה  בכשל מהותי 

ללא קיום אישור ביטוחים הנדרש   -רחובות ציבורים ומוסדות חינוך  בהחשמל, מערכות מתח גבוה ועבודה בגובה  

 בטיחותי. קרות אירועהמשפה את המועצה בעת  -באופן חד, ברור ומפורש במכרז ובהסכם 

 

 המכרז.: המועצה היתה חשופה באופן משמעותי בעת קרות אירו בטיחותי במסגרת עבודות לאמור

 
 

 
 

  

 :המלצות
את    - במסגרת ההתקשרות עם הקבלן המבצע    -שהמועצה מקבלת מהמציע שזכה    -יש לוודא בגין כל מכרז ומכרז   ▪

כשהם   –כלל המסמכים הנדרשים ובכלל זה את כל מסמכי הביטוח ואישורי ביטוחים שהמציע הזוכה נדרש להציג  

 בתוקף לכל תקופת העבודות.

בחודש  רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןהאחיד כפי שנקבע ע"י    יש להחתים על כתבי אישור קיום ביטוחים בנוסח ▪

5/19 . 

ולוודא, שסופקו על ידי הקבלן המבצע בתחילת ההתקשרות  לנהל מעקב אחר פג תוקף האישורים הביטוחים    יש ▪

 .ואישור קיום ביטוחים, כנדרש במסמכי המכרז מדי שנה, חידוש האישורים הביטוחים
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 העבודה כנדרש במסמכי המכרז תיעוד ביצוע  

 כללי 

מונד כחלק מישובי  -למסמכי המכרז להחלפת גופי תאורת הלד שפורסם על ידי המועצה המקומית תל  00.07סעיף   .16.1

השרון קובע, בין היתר, כי הקבלן נדרש לצרף תיעוד מסודר של כל העבודה שבוצעה בפרטי פרטים כולל ציון תאריך 

 ההתקנה. 

 

 פרט הינם: הפרטים שנדרש הקבלן ל .16.2

, עם ציון סוג, דגם והספק גופי התאורה, סוג ודגם ציוד הבקרה שהותקן, מספר זיהוי של פוגופי התאורה שהוחל

יחידות הקצה של ציוד הבקרה במידת הצורך, כולל ציון תאריך ההתקנה, מספר הפנסים על העמוד, סוג עמוד, אורך 

ציוד הצתה, מספרי   גובה התקנה,  ואחרי  זרוע, הספק,  לפני  עוצמות התאורה  הרחובות, מדידת  ושמות  העמודים 

 החלפת גוף התאורה 

 

 למסמכי המכרז, כדלקמן:  00.07להלן העתק קטע מהוראות סעיף  .16.3

 

 ממצאים 

 

הקבלן המבצע לא הגיש והמועצה לא דרשה לקבל את התיעוד הנדרש בעת הגשת חשבונות לתשלום )באופן פיזי   .16.4

, דגם והספק גופי התאורה, סוג ודגם ציוד הבקרה גופי התאורה  , סוגפוגופי התאורה שהוחל( ובכלל זה:  CDובדיסק  

שהותקן, מספר זיהוי של יחידות הקצה של ציוד הבקרה במידת הצורך, כולל ציון תאריך ההתקנה, מספר הפנסים 

העמודים ושמות הרחובות, מדידת עוצמות על העמוד, סוג עמוד, אורך זרוע, הספק, גובה התקנה, ציוד הצתה, מספרי  

 זאת בניגוד לאמור בהוראות המכרז וההסכם החתום.  – התאורה לפני ואחרי החלפת גוף התאורה

 

 , כי  30.12.19מנהל פרויקטים מטעם המועצה כתב במייל מתאריך   .16.5
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 :המלצות
 כפי שנדרש במסמכי המכרז.  -העבודות יש לקבל באופן מיידי את כל הפרטים הנדרשים בתיעוד ביצוע  ▪

 יש לבחון ולהסיק מסקנות איך הוראות ההסכם, לא יושמו עד להצגת הנושא על ידי מבקר המועצה. ▪
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 תיק אתר לכל אחת מהמרכזיות  

 כללי 

להסכם ההתקשרות בין המועצה לקבלן המבצע, נדרש הקבלן המבצע להגיש "תיק אתר" לכל אחת    4.3.12בסעיף   .17.1

 Asמהמרכזיות המפרט את מלוא העבודות שבוצעו ואת המערכות שהותקנו לרבות שרטוטים חשמליים, תוכנית  

Made אורה בוצעו עבור כל מרכזייה., אישור תו תקן לגופי התאורה, תעודת אחריות, חישובי התאורה ומדידות הת 

 
 להסכם החתום, כדלקמן: 4.3.12להלן הוראות סעיף  .17.2

 

 

 ממצאים 

ואישורי תו   , תוכניות"תיק אתר" )עם כלל הפרטים הטכניים  –הקבלן המבצע לא סיפק, והמועצה לא דרשה לקבל   .17.3

 תקן(, בניגוד לאמור במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות.

 
 

 

 

 
 

 

  

 :המלצות
כפי שנדרש במסמכי    –יש לקבל באופן מיידי "תיק אתר" עם כלל הפרטים הטכניים, תוכניות ואישור תוי תקן   ▪

 המכרז.

הנושא על ידי יש לבחון ולהסיק מסקנות איך הוראות ההסכם, בנושא כה רגיש ומהותי, לא יושמו עד להארת   ▪

 מבקר המועצה.

▪  
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 אישור מהנדס חשמל  

 כללי 

 הקבלן המבצע נדרש להגיש למועצה אישור בחתימת מהנדס חשמל על עמידה בכל דרישות חוקי החשמל.  .18.1

 

 למפרט הטכני במצורף למכרז והסכם ההתקשרות, כדלקמן:  00.07להלן העתק הוראות סעיף  .18.2

 

 

 ממצאים 

על עמידת הקבלן המבצע  -אישור של מהנדס חשמל  - והמועצה לא דרשה לקבל ,למועצהצע לא הגיש בהקבלן המ .18.3

 ., זאת בניגוד להוראות המכרז וההסכם החתום בין הצדדיםוהביצוע בכל דרישות חוקי החשמל

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 :המלצות
 כפי שנדרש במסמכי המכרז.  –יש לקבל באופן מיידי אישור מהנדס חשמל  ▪

מסקנות איך הוראות ההסכם, בנושא כה רגיש ומהותי, לא יושמו עד להארת הנושא על ידי יש לבחון ולהסיק   ▪

 מבקר המועצה.
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 אחריות ביצוע  

 כללי 

להסכם ההתקשרות בין המועצה לקבלן המבצע, נדרש הקבלן המבצע להמציא תעודת אחריות למשך   4.4.2בסעיף   .19.1

 שנים למערכות שהותקנו. 10

 
 להסכם החתום, כדלקמן:  4.4.2סעיף להלן הוראות  .19.2

 

 

בסעיף   .19.3 נקבע  אחריות   16בנוסף  לספק  נדרש  המבצע  הקבלן  כי  המבצע,  לקבלן  המועצה  בין  ההתקשרות  להסכם 

 להסכם, כדלקמן:   1בהתאם לאמור בנספח 

 

 ממצאים 

צוינים בתכולת גופי תאורה, המ  2,134, רק בגין  18.11.19תעודת אחריות, בתאריך    המציא למועצההקבלן המבצע   .19.4

 המכרז.

 

ששולמו לקבלן  - 1,200,000ל למעלה מסך שבהיקף כספי   המכרזכל יתר התוספות לעבודות במסגרת הרחבת בגין  .19.5

 בניגוד לנדרש במכרז.  ,תעודת אחריותה לא התקבל -המבצע בגין החלפת גופי תאורה במוסדות חינוך 

 
 הקבלן המבצע למועצה, כדלקמן: להלן העתק מתעודת האחריות שהומצאה על ידי   .19.6
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 :המלצות
ל   ▪ נספח    10יש לקבל באופן מיידי אישור אחריות  לנוסח  וכפי שנדרש    –להסכם    1שנים למערכת בהתאם 

 במסמכי המכרז, בגין כלל העבודות שבוצעו על ידי הקבלן המבצע.

רגיש   ▪ כה  בנושא  הוראות ההסכם,  כילד  ולהסיק מסקנות  לבחון  עד להארת  יש  במלואן  יושמו  לא  ומהותי, 

 הנושא על ידי מבקר המועצה.
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 צווי תחילת עבודה לקבלן המבצע  

 כללי 

 קבלן מבצע מתחיל ביצוע עבודות למועצה מקומית תל מונד, זאת לאחר שמנופק לקבלן צו תחילת עבודה.  .20.1

 

 תחילת עבודה שינופקו לו, כדלקמן:הקבלן נדרש לבצע את הפרויקט בהתאם לצווי  4.3.1בהתאם לסעיף  .20.2
 

 
 

 ממצאים 

 להלן צוותי תחילת עבודה שנופקו לקבלן המבצע על ידי מהנדס המועצה, כדלקמן:  .20.3

 ₪ כולל מע"מ.  1,000,000מוגבל להיקף כספי עד  - 1.8.18בתאריך  - 1צו תחילת עבודה מס'  

 ₪ כולל מע"מ.  1,000,000עד מוגבל להיקף כספי   - 4.11.18בתאריך  - 2צו תחילת עבודה מס'  

 ₪ כולל מע"מ. 800,000מוגבל להיקף כספי עד  - 4.2.19בתאריך  - 3צו תחילת עבודה מס'  

 

₪ )לפני מע"מ( נכון    4,064,216בהתאם לרישומי מערכת הנהלת החשבונות של המועצה לקבלן המבצע שולם סך של   .20.4

 . 7.5.20לתאריך 

 

צווי   -₪    4,000,000מסקירת הביקורת עולה, כי למרות שהקבלן המבצע ביצע עבודות בהיקף כספי בסך של למעלה מ   .20.5

 ₪.   2,800,000רק בגין לקבלן המבצע  נופקותחילת עבודה 

₪ בוצעו ללא צווי תחילת עבודה,   1,200,000בסך של למעלה מ  בגינם בוצע תשלום לקבלן המבצע  יתר העבודות  

 לנדרש ולנהלי המועצה.ובניגוד 

 

 , כדלקמן:1.8.18שנופק בתאריך   1להלן העתק צו התחלת עבודה מס'  .20.6
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 , כדלקמן: 4.11.18שנופק בתאריך  2להלן צו התחלת עבודה מס'   .20.7
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 , כדלקמן: 4.11.18שנופק בתאריך  3להלן צו התחלת עבודה מס'   .20.8

 
 

 
 

  

 :המלצות
 שלא תואם לצווי העבודה שנופקו לקבלן. –חל איסור שקבלן יועסק על ידי המועצה בעבודות ובהיקף כספי 
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 פירוק פנסי לד ואחסונם בסמוך לאחר הרכבתם  

 

 כללי 

 גופי תאורה, כדלקמן:  2,362במסגרת המכרז הוחלפו כל גופי התאורה ברחובות המועצה, בהיקף של   .21.1

 

 

תכנון מחדש והחלפת תשתית החשמל ברחובות   2020המכרז, המועצה ביצעה מהלך שנת  במקביל לעבודות נשוא   .21.2

 איריס בשכונת אלי כהן וברחוב נורית. במסגרת החלפת התשתית ברחובות אלה, הוחלפו גם עמודי תאורת הרחובות. 

 

 ממצאים 

 

)רחובות איריס ונורית ם  פנסי לד חדשיכעשרות  בוצע פירוק של    -בסמוך לאחר התקנת פנסי הלד ברחובות המועצה   .21.3

 ובמקומם הותקנו פנסי לד חדשים אחרים. - בשכונת אלי כהן(

 

גופי התאורה החדשים הוחלפו, לאור העובדה, שבוצע תכנון חדש הוסבר לביקורת על ידי מנהל תשתיות במועצה, כי   .21.4

הציבוריל החשמל  מערכת  במועצהברחובות    תתשתית  ונורית  חשמל.  איריס  עמודי  החלפת  השינוי    כולל  לאור 
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( נדרש היה להחליף גם את גופי התאורה החדשים בגופי תאורה 2020בתשתית החשמל )במחצית הראשונה של שנת  

 .חדשים אחרים

 

 

פתוח מחסנים שונים במתחם מחסני המועצה. אחד מהמחסנים    2  -מאוחסנים ב  -פנסי הלד המפורקים החדשים   .21.5

 . ולא נעול במועד הביקורת ונגיש

 
וללא שפנסים חדשים במועצה  ללא ידיעת מנהלת הרכש והמצאי   -הפנסים החדשים מאוחסנים במחסני המועצה   .21.6

 אלה נמצאים ברישומי מערכת ניהול המלאי של המועצה.

 
 , כדלקמן: 6.7.20להלן תמונות להמחשה מסיור פתע שהביקורת ערכה במחסני המועצה בתאריך  .21.7

 



 ברחובות ובמוסדות ציבור  LEDדוח ביקורת בנושא החלפת תאורת   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 
 330 מתוך  105 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
 עבודות התשתית במועצה ולמנוע עבודה כפולה היוצרת עלויות כפולות ומיותרות למועצה. יש לתכנן מראש את  ▪

חייבת להיות מדווחת למנהל המחסנים ומנהלת   –כל כניסה ו/או יציאה של ציוד השייך למועצה ממחסני המועצה   ▪

 הרכש האחראית על רישום המלאי במועצה. 

 לקבל ביטוי ברישומי המצאי של המועצה. כל כניסה ו/או יציאה של ציוד השייך למועצה חייב ▪
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 אישור קונסטרוקטור  

 כללי 

מפרט הטכני הקבוע במכרז, נדרש הקבלן המבצע להגיש אישור קונסטרוקטור ליציבות משקל    00.07בהתאם לסעיף   .22.1

 הגוף העומד על עמוד ופרט החיבור. 

 

 הטכני בנספח' א' למכרז, כדלקמן: לתנאים הכללים המפורטים במפרט  00.07להלן הוראות סעיף  .22.2

 

 ממצאים 

ליציבות משקל הגוף העומד על    -  אישור קונסטרקטור  -דרשה לקבל  לא  הקבלן המבצע לא הגיש למועצה, והמועצה   .22.3

 למפרט הטכני במכרז.  00.07בניגוד לנדרש באופן מפורש בהוראות סעיף עמוד ופרט החיבור, 

 

 

 

 

  

 :המלצות
 כפי שנדרש במסמכי המכרז.  –יש לקבל באופן מיידי אישור קונסטרקטור ליציבות גופי התאורה ופרט החיבור  ▪

יש לבחון ולהסיק מסקנות איך הוראות ההסכם, בנושא כה רגיש ומהותי, לא יושמו עד להארת הנושא על ידי  ▪

 מבקר המועצה.
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 פינוי גופי תאורה ישנים  

 כללי 

נדרשת הרשות המקומית להודיע לקבלן על רצונה או לאו במערכות החשמל    –להסכם עם הקבלן    2.4סעיף בהתאם ל .23.1

 והפנסים המפורקים, כדלקמן:

 

 

לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות קובע, כי טובין בלתי ראויים לשימוש ימכרו ואם אינם ניתנים   29סעיף  .23.2

 כדלקמן: למכירה לפי החלטת ועדת רכש ובלאי, 

טובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה לפי הוראות כל דין    .29" 

 "החלות על מכירת טובין, ואם אינם ניתנים למכירה, תחליט ועדת רכש ובלאי על ייעודם.

 ממצאים 

 

כלל לא עלה לדיון במליאת המועצה או בוועדת רכש   -   )גופי תאורה שמישים(  נושא פירוקם של אלפי גופי התאורה  .23.3

 ובלאי של המועצה. 

 

 המועצה לא עושה כל ניסיון למכור את גופי התאורה המפורקים, זאת בניגוד להוראות הרגולציה. .23.4

 

 להלן תמונות להמחשה ממחסני המועצה:  .23.5
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הביקרת,   .23.6 לאחרים  יש  לדעת  המועצה  מרשות  הישנים  והעמודים  הפנסים  את  להעביר  פיקוח   - פוטנציאל  ללא 

 ובקרה.

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
 יש לנהל באופן מסודר ומפוקח את כלל אלפי גופי התאורה והעמודים המפורקים במועצה מקומית תל מונד.  ▪

 יש לנסות למכור את אלפי גופי התאורה שפורקו ברחבי היישוב. ▪

 עדת רכש ובלאי של המועצה.וניתן למכור את גופי התאורה יש לדון בנושא במלאית המועצה או בוככל ולא  ▪
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 נספח א'
 [ 5מתוך  1]עמוד 

 

 הזמנות הרכש שהופקו לקבלן המבצע
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 נספח א'
 [ 5מתוך  2]עמוד 
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 נספח א'
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 נספח א'
 [ 5מתוך  5]עמוד 
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 מונד -מועצה מקומית תל
 

 
 
 
 

 דו"ח הביקורת

 בנושא

 דוחות פיקוח וערעורים ניהול מערך 

*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*- * 
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 תוכן עניינים 

 119 ..................................................................................................................................... כללי  .1

 123 ....................................................................................................................... מטרת הביקורת  .2

 123 ............................................................................................................................. מתודולוגיה .3

 124 .................................................................................................................................. תגובות .4

 126 ...................................................................................................................... עיקרי הממצאים .5

 155 .................................................................... דוחות פיקוח שלא מוזנים למערכת הפיקוח הממוחשבת  .6

 158 .................................................................................................. ניהול מערך נתוני דוחות הפיקוח .7

 160 ............................................................................................. ניהול ורישום כפול של דוחות פיקוח .8

 161 ......................................................................................... דוחות פיקוח שונים עם אותו מספר דוח .9

 163 ........................................................................................................ דוחות פיקוח שלא בסדר רץ  .10

 165 ................................................................................................ דוחות פיקוח שלא בסדר כרונולוגי .11

 166 .............................................................................. למשך זמן רב  -ערעורים ללא מענה של המועצה  .12

 171 .................................................................................. חוסר סבירות בנתוני דוחות במערכת הפיקוח  .13

 173 .................................................................................................................. הסבת דוחות פיקוח .14

 175 ............................................................................ העדר טיפול בדוחות פיקוח שלא משולמים זמן רב  .15
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 כללי  

 

 המועצה,מערכת פיקוח ברחבי    מפעילה  (,"המועצה"מונד )להלן:  -תל  מחלקת הפיקוח והרישוי במועצה המקומית .1.1

ולצורך שמירה על הסדר   מסכנות את התושבים  , וזאת במטרה להגביר ולמנוע עבירות המשבשות את סדר התנועה

 הציבורי. 

 

 במסגרת מערך הפיקוח המופעל במועצה מונפקים דוחות פיקוח לפורעי חוק. .1.2

 

מחודש   .1.3 באמצ  -  5/19החל  ומנוהל  מבוצע  במועצה  הפיקוח  של  עות  מערך  הפיקוח  "תוכנת  בשםמיתר חברת   "   

Park.NET  .ורישום דוחות באופן ממוכן באמצעות מסופונים 

 
פקחי המועצה מזינים את פרטי דוחות הפיקוח ב"מסופון" אישי נייד הנמצא ברשות כל פקח. נתוני הדוחות מועברים  .1.4

 בממשק מכוני למערכת הפיקוח הממוחשבת של המועצה.

 

ס  )א(229סעיף   .1.5 "  1982-, התשמ"ב[נוסח משולב] דר הדין הפלילי  לחוק  דוח חנייה "(,  החוק)להלן:  מאפשר למקבל 

, להגיש בקשה לביטול הדוח תוך שלושים ימים מהמועד בו הומצאה לו ההודעה לתשלום, לרבות נימוקים לבקשה

 :  כדלקמן

"מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, את 

הנקוב בהודעה, לחשבון שצוין בה, זולת אם... הגיש לתובע, תוך שלושים ימים הקנס  

 מיום ההמצאה, בקשה לביטול.

 

לחוק קובע סמכות לתובע שהוסמך בידי היועץ המשפטי לממשלה לעניין זה לבטל דוח חנייה שנמסר בשל   229סעיף   .1.6

 :  , כדלקמןובהתאם לתנאים הקבועים בורה של ברירת משפט, אם נתקיימה אחת העילות הקבועות בחוק  יעב  

היא  כי  או  נעברה עבירה  כי לא  נוכח  הודעת תשלום קנס אם  "תובע רשאי לבטל 

נעברה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה, או אם היה סבור שבנסיבות המקרה אין 

 .עניין לציבור בהמשך ההליכים

 
הנחיה לתובעים", מספר הנחיה    –היועץ המשפטי של הממשלה פרסם מסמך בנושא "ביטול הודעות תשלום קנס   .1.7

 . 4.12.11, שעודכנה לאחרונה בתאריך 4.3040

 . לביטול הודעת קנס להחלטות התובעהמנחים ההנחיה קובעת את הכללים  

 

עברה שנה מיום ביצוע עבירת הקנס ולא , במידה ו1982-תשמ"בא)א( לחוק סדר הדין הפלילי    225בהתאם לסעיף   .1.8

 הוגש כתב אישום הקנס התיישן, כדלקמן:

 
א. )א( עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא  225"

 ..." )ב(228בעניינה הודעת תשלום קנס לפי סעיף  
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הנחיה   – ב למסמך הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא "ביטול הודעת תשלום קנס  1באופן דומה נקבע בסעיף   .1.9

 , כי עבירות קנס וכן עבירות ברירת משפט מתיישנות תוך שנה מיום ביצוען, כדלקמן:4.3040לתובעים", מספר הנחיה  

 
 

ת ביישום ואכיפה של חוקי העזר העירוניים. בכלל  במועצה ממונה ופועל תובע מועצתי אשר באחריותו תמיכה משפטי .1.10

 זה, קבלת החלטות אודות ערעורים של חייבים. 

 

 להלן עיקרי התהליך להגשת ערעור ואופן הטיפול בערעור, כדלקמן:  .1.11

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול דוחות פיקוח וערעוריםדוח ביקורת בנושא   
 

 

 
 330 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,

 

 

 
 מונד, כדלקמן:-להלן עיקרי סעיפי חוקי העזר הנאכפים במועצה מקומית תל .1.12

 
 סכום  מהות שם תקנה  תת סעיף חוק עזר 

₪ 

מונד   לתל  עזר  חוק 
אשפה(,   )הוצאת 

 1966תשכו 

עזר  (א) 2 לחוק  בניגוד  עבירה  ביצעת 
לתל מונד )הוצאת אשפה(, תשכו 

להתקין,    1966 חייב  בנין  בעל 
לפי   כלי אשפה  בחצרו,  או  בבנין 
לצורה,   בנוגע  המפקח  הוראות 
למקום   למספר,  לחומר,  לגודל, 
ולשאר התנאים שיקבע המפקח, 

במצב תקין,  וחייב הוא להחזיקם  
באחרים,  להחליפם  או  לתקנם 

הנל לא התקין בבנין או בחצרו  
כלי אשפה לפי הוראות המפקח  
ובתנאים שקבע ו/או לא מילא  
מאת  בכתב  דרישות  אחר 
בניגוד   שקבע  בזמן  המפקח 
)הוצאת  מונד  לתל  עזר  לחוק 

תשכו    2סעיף     1966אשפה(, 
 .)א(

320 

הפחתת גובה 

הקנס

המרת הדוח 

לאזהרה

מנהלת מחלקת פיקוח

הדפסת החלטה ומשלוח למערער

מנהלת מחלקת פיקוח

סיום טיפול בערעור 

וסגירתו במערכת הפיקוח הממוחשבת

הגשה ערעור ידני

הגשת מכתב 

במשרדי המועצה

הגשת ערעור ממוחשב

אתר אינטרנט של 

המועצה

מנהלת מחלקת 

פיקוח

תיעוד בקשת 

הערעור במערכת 

הסבהדחיית הערעורביטול הדוח

התובע המועצתי

התובע בוחן את הערעורים המוגשים לעיונו 

ומקבל החלטה

משלם הדוח

מגיש בקשה להישפט

פקח

הנפקת דוח פיקוח והצגתו למקבל הדוח כדין

מקבל הדוח

משלם סכום הקנס

מקבל הדוח

מגיש ערעור
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 סכום  מהות שם תקנה  תת סעיף חוק עזר 
₪ 

מאת  בכתב  דרישה  לפי  הכל 
 המפקח ובתוך הזמן שיקבע. 

מונד   לתל  עזר  חוק 
חיה(,   גדר  )הסדרת 

 1975תשלה 

עזר  2 לחוק  בניגוד  עבירה  ביצעת 
חיה(,   גדר  )הסדרת  מונד  לתל 

חייב    - 1975תשלה הקרקע  בעל 
לגזום גדר חיה הבולטת מתחום  

 קרקעו. 

ביצע  לא  אשר  קרקע  בעל  הנל 
גיזום גדר חיה הבולטת מתחום 
לתל   עזר  לחוק  בניגוד  קרקעו 

)הסד חיה(, מונד  גדר  רת 
 . 2סעיף  -1975תשלה

730 

מונד    לתל  עזר  חוק 
רחובות(,   )שימור 

   1964תשכ"ה 

עזר  (א) (2) לחוק  בניגוד  עבירה  ביצעת 
רחובות(,  )שימור  מונד   לתל 

אדם   -1964תשכ"ה   יניח  לא 
כל  רחוב  יבליט מעל  ולא  ברחוב 
דבר העלול לגרום נזק לרחוב או 
לתנועת   או  לניקויו  להפריע 
הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות  
כן לטעינתו או לפריקתו של אותו  
הסביר   הזמן  מן  יותר  ולא  דבר 

 הדרוש לכך. 

מעל   והבליט  ברחוב  הניח  הנל 
רחוב כל דבר העלול לגרום נזק 
או   לניקויו  להפריע  או  לרחוב 
דרוש  ולא  בו,  הציבור  לתנועת 
לעשות כן לטעינתו או לפריקתו  

ביר  של אותו דבר ולא בזמן הס
 הדרוש לכך. 

320 

מונד    לתל  עזר  חוק 
רחובות(,   )שימור 

   1964תשכ"ה 

עזר  8 לחוק  בניגוד  עבירה  ביצעת 
רחובות(,  )שימור  מונד   לתל 

לא יגרום אדם נזק    -1964תשכ"ה
 לרחוב. 

 320 . הנל גרם נזק לרחוב

הכלבת   תקנות 
 2005חיסון,התשסה  

לתקנות   3 בניגוד  עבירה  ביצעת 
,בתשסה    חיסון  לא    2005כלבת 

כן   אם  אלא  כלב  אדם  יחזיק 
אלה   תקנות  לפי  חוסן  הכלב 
מיום   שנה  חלפה  שלא  ובלבד 

   3סעיף    207חיסונו האחרון .מסד  

חוסן   שלא  בכלב  החזיק   הנל 
שנה   וחלפה  אלה  תקנות  לפי 
בניגוד   האחרון.   חיסונו  מיום 
חיסון, הכלבת    לתקנות 

 .3סעיף   2005סה  התש

1500 

חוק להסדרת הפיקוח  
התשסג הכלבים    - על 

2002 

מתן אפשרות יציאה לכלב מחוץ   (א) 11
שהכלב  ללא  החצרים  לתחומי 
מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט  

 בו.

כלב  של  יציאתו  איפשר  הנל 
ללא   מחצריו  ברשותו  המוחזק 
אדם  בידי  מוחזק  שהכלב 

 . המסוגל לשלוט בו

500 

התעבורה,  תקנות  
 1961-תשכ"א

  
 

הנל   חניית נכים  16)א( 72 רכבך  העמדת/החנית 
משותק  נכה  חניה  במקום 
לתקנות   בניגוד  רגלים. 

 16)א(   72התעבורה סעיף 

1,000 

התעבורה,   תקנות 
 1961-תשכ"א

תוך   אדום לבן  )א(22 הנל  רכבך  העמדת/החנית 
לתמרור   ציות  )חדש(   818אי 

ב  בחלק  למפורט  בניגוד 
 )א( 22לתקנות התעבורה סעיף 

250 

התעבורה,   תקנות 
 1961-תשכ"א

העמדת/החנית רכבך הנל שלא   פריקה וטעינה  )ג( 76
בניגוד   טעינה.  או  פריקה  צורך 

 )ג(  76לתקנות התעבורה סעיף 

500 

התעבורה,   תקנות 
 1961-תשכ"א

הנל   הפרעה לתנועה  71 רכבך  העמדת/החנית 
או   להפריע  כדי  בו  שיש  באופן 
שהוא   ו/או  התנועה  את  לעכב 
ממנו   חלק  או  תמרור  מסתיר 

250 
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 סכום  מהות שם תקנה  תת סעיף חוק עזר 
₪ 

לחוק   בניגוד  דרך  עוברי  מעיני 
 71התעבורה סעיף 

 

 להלן מצבת השינויים במינוי מנהלת מחלקת פיקוח ורישוי עסקים ומצבת הפקחים במועצה, כדלקמן:  .1.13

 תקופה העסקה ורישוי עסקיםמנהלת מחלקת פיקוח 

 . 6.2.20מתאריך  הנוכחית  עסקים  מנהל מחלקת פיקוח ורישוי

 .5.2.20 ךלתארי  ועד 22.12.19מתאריך    לא מאויישמנהל המחלקה תפקיד 

 .21.12.19  ךלתארי ועד 1.2.18מתאריך   , שהתפטרהקודמתורישוי עסקים  פיקוח  מחלקת  מנהלת 

 . 31.1.18 ךועד לתארי   30.4.17ריך מתא   לא מאוייש מנהל המחלקהתפקיד 

 . 31.3.17ועד לתאריך   21.3.15מתאריך  , שהתפטרהקודם קודםמנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים 

 

 פקחים

 . 29.10.17 -ו  1.2.18בתאריכים  כיום במחלקת הפיקוח החלו לעבודפקחיות ה 2

 פוטרה פקחית נוספת  .  1.7.19בתאריך  לאחר שנכנס לתפקידו    חודשים ספורים  30.4.20בתאריך    התפטר  דפקח אח

 . לאחר כשנה בתפקיד 24.12.17בתאריך 

 

 תובע ערוני

 . 31.1.21ועד לתאריך   6.8.19מתאריך   – עו"ד א.א.  

 . 31.1.19ועד לתאריך   28.1.18מתאריך  - דוד .ב.עו"ד מ

 . 31.7.17ועד לתאריך   1.2.17מתאריך  - . ו. עו"ד פ

 

 , לאחר תום הביקורת, החל לעבוד במועצה גזבר מועצה חדש. 1.9.20בתאריך  .1.14

 

 מטרת הביקורת  .2

 
 בחינת מערך הערעורים שהתקבלו מחייבים בגין דוחות פיקוח ואופן הטיפול בדוחות לא משולמים. 

 

 מתודולוגיה .3

 . 2020במהלך שנת איסוף הממצאים בוצע  .1.15

 

  כדלקמן:הביקורת ביצעה, בין היתר, את הפעולות,  .1.16

 ניתוח דוחות פיקוח שניתנו על ידי המועצה.  .1.16.1

 ניתוח דוחות פיקוח, ערעורים ובקשות להישפט.  .1.16.2

 ניתוח מסמכים כספיים.  .1.16.3

 שיחות עם בעלי התפקידים במועצה.  .1.16.4
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 תגובות 

 

 . 5.7.2020 בתאריךמנהלת מחלקת פיקוח,  ,ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם .2.1

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. יהת וותגוב ההתייחסות 

 

 .5.7.2020  בתאריךמנהלת מחלקת גביה,  ,ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם .2.2

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. יהת וותגוב ההתייחסות 

 

 . 29.7.2020  בתאריךהתובע המועצתי,   ,ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם .2.3

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.  ות ותגוב והתייחסות 

 :התובע ביקש להוסיף תגובה כללית לדוח הביקורת, כמפורט להלן

 "ממצאי דוח הביקורת של מבקר המועצה נכונים והביקורת במקום. ▪

 שמבוצעים תוך כדי תנועה. -אכן המערכת נדרשת לבצע שיפורים  ▪

 ".8/19לעבודה בחודש המצב כיום טוב לאין שיעור מהמצב שהיה בעת כניסתי  ▪

 

 . 24.8.20ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם, היועצת המשפטית, בתאריך  .2.4

 התייחסותה ותגובותיה שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

 .25.8.20  -ו 24.8.20ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם, גזברית המועצה והמחליף שלה, בתאריך  .2.5

 התייחסותה ותגובותיה שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

 . 1.10.20פקחית המועצה, בתאריך  ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם,  .2.6

 התייחסותה ותגובותיה שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

 .25.10.20מזכיר המועצה, בתאריך ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם,  .2.7

 :תגובה כללית לדוח הביקורת, כדלקמן מסרמזכיר המועצה 

 "הערות והמלצות הביקורת בכללותן מקובלות עלי. ▪

 לקה בחסר. -מערך הפיקוח והבקרה על דוחות הפיקוח שנופקו  ▪

 נוצרו עיוותים שפגעו בשמה הטוב של המועצה במתן מענה לתושבים.  ▪

 אף פגיעה כלכלית בהכנסות המועצה בגין אי מימוש גביית דוחות פיקוח שהונפקו.  ▪

מקבל משנה    -יכולתה של הביקורת להפיח רוח חיים ולשפר ולייעל את תפקוד המועצה בנושאים מסוימים   ▪

מעלות בניהול מערך הפיקוח ותפקוד בעלי    180שיפור משמעותי ושינוי של  תוקף בדוח זה בו ניתן לראות  

 התפקידים."
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כולל התגובות שהתקבלו לעיל בבקשה לבחון באם  28.10.20טיוטת דוח הביקורת נשלחה בדואר אלקטרוני בתאריך  .2.8

צה, גזבר המועצה, יש תגובות נוספות למסור לדוח הביקורת לבעלי התפקידים, כדלקמן: ראש המועצה, מזכיר המוע

ורישוי,  פיקוח  מנהלת מחלקת  פניות,  מנהלת מחלקת  המועצה,  תובע  משפטית,  יועצת  לשעבר,   המועצה  גזברית 

 מנהלת מחלקת גביה ופקחיות המועצה.

 . 10.11.20בעלי התפקידים התבקשו להעביר את תגובתם, בכתב, עד לתאריך  

 

 ה שולבה בגוף דוח הביקורת.התקבלה תגובת היועצ"מ. התייחסות  28.10.20בתאריך  .2.9

 
 התקבלה תגובת התובע. התייחסותו שולבה בגוף דוח הביקורת. להלן עיקרי התגובה בכתב:  29.10.20בתאריך  .2.10

  ...בסך הכל הדוח משקף את התשובות שמסרתי לך במהלך הכנת הביקורת"

 בתוך שנה הדוח מתיישן.  לענין ההתיישנות כדאי לדייק במצב שבו מוגשת בקשה להישפט ולא הוגש כתב אישום

 ."שנים 3 –לגבי מתן מענה לבקשות ביטול התקופה היא ארוכה יותר 

 
 ".למחלקת הגביה אין הערות נוספות"התקבלה תגובת מנהלת מחלקת גביה:  29.10.20בתאריך  .2.11

 

ההמלצות מקובלות עלי ועוזרות   .אין לי מה להוסיף"התקבלה תגובת מנהלת מחלקת הפיקוח:    29.10.20בתאריך   .2.12

 "לי להמשך שיפור והתייעלות.

 

 "עברתי על הדוח ומבחנתי אין לי הערות נוספות".התקבלה תגובת גזברית המועצה לשעבר:   4.11.20בתאריך  .2.13

 
 המועצה:התקבלה תגובת גזבר    4.11.20בתאריך  .2.14

 ראשית, תודה רבה, ניכרת בדוח עבודה רבה ויסודית. "

לאור העובדה שמדובר על תהליך ביקורת ואירועים שקדמו לכניסתי לתפקיד אני לא מוצא לנכון 

באופן כללי ובין יתר הדברים שאני עושה כחלק מתהליך הלמידה והכניסה  להגיב כחלק מהדוח.

 "כדי ללמוד את התחום וככל שנדרש להפיק לקחים. שלי לתפקיד אוכל להשתמש בדוח הביקורת

 

 "מאושר". התקבלה תגובת הפקחיות:  5.11.20בתאריך  .2.15

 

שנשלחה   17.11.20בתאריך   .2.16 הביקורת  דוח  לטיוטת  הגיבו  שלא  במועצה,  התפקידים  לבעלי  שניה  תזכורת  נשלחה 

. לאחר 19.11.20להעביר עד לתאריך  , כי במידה ויש להם תגובות נוספות בבקשה  28.10.20אליהם במייל מתאריך  

 מכן הדוח יעבור לסטאטוס סופי. 
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 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

1.  

)מחודש    144  נמצאו ▪ פיקוח  לחודש    10/19דוחות  (  4/20ועד 

ל  המועצה  פקחיות  ידי  על  העזר המופקים  חוקי  הוראות    מפרי 

לא מוזנים ולא   -  ממוחשבת(פיקוח  מע'    ופועלת  )במועד שקיימת

ו  4)מתועדים במערכת הממוחשבת   בנושאי    135  -דוחות בנושא חניה 

  .(אחרים פיקוח

 

מנוהלים   ▪ הפיקוח  דוחות  פרטי  אלה,  בגיליונות  במקרים 

והמקומיים האישיים  במחשבים  המצויים  של   אלקטרוניים 

המועצה,   וחיצוניים פקחיות  מקושרים  המידע    שאינם  למערכת 

 הממוחשבת של מחלקת הפיקוח. 

 

דוחות  בנוסף,   ▪ בנושא "כלבים"כל  לא מוזנים למערכת    הפיקוח 

גורף,    ,הממוחשבת למבאופן  הביקורתעד  התנהלות    ועד  עקב 

 היסטורית ללא הסבר וללא סיבה.

 
 המשך תגובות בעמוד הבא: 

6 

 -  הפיקוחיש לוודא שכל דוחות   ▪

במערכת  ומתועדים  רשומים 

 הפיקוח הממוחשבת. 

יש לבחון הכיצד דוחות שהופקו   ▪

המקושרים ומהמס פונים 

הממוחשבת   לא    -למערכת 

הפיקוח   במערכת  מתועדים 

 הממוחשבת. 

 : 5.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

 . 6.2.20נכנסתי לתפקידי בתאריך   ▪

נמצאו ערמות של מסמכים ודוחות פזורים בכל   ▪

 .י מחלקת הפיקוחמשרד

הפיקוח   ▪ במערכת  מוזנים  מהדוחות  חלק  אכן 

אקסל   בגליונות  נמצא  אכן  וחלק  הממוחשבת 

וכל   המקוריים  הדוחות  )כולל  הפקחיות  אצל 

 החומר הנלווה(.

את   ▪ שבדקתי  הרבה  כי    –עולה    הפערים לאחר 

והשאר קשה    חלק שולמו,  מבוטליםמהדוחות  

 . נתונים יתכן שיש אצל הפקחיות עוד .  לאיתור

  י העברת -מספר קטן של דוחות חניה עוד ישנם  ▪

 .את הנושא לבדיקת הפקחיות

המערכת    .דוחות בנושא כלבים היו ידנייםהכל   ▪

כלבים דוחות  לקלוט  ערוכה  היתה  עם  .  לא 

בנושא   טיפלתי  לתפקיד  התקינו   כניסתי 

כלבים   דוחות  לקלוט  אפשרות  במערכת 

שבבים( קורא  דוחות  .  )באמצעות  הפקת  היום 

 רק מהמערכת הממוחשבת אין דוחות ידניים. 

 מדובר בתהליך טיוב נתונים ארוך."  ▪
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פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

 

 :29.7.20תגובת התובע מתאריך   : מהעמוד הקודםהמשך תגובות 

בתל מונד המכרז ליועץ משפטי כולל גם את התובע העירוני. היועצת המשפטית של המועצה החליטה  " ▪

 להפעיל את התובע באמצעותה והתקשרה איתי לביצוע התפקיד. 

המינוילאחר ש ▪ את  שיש    , קיבלתי  מנהלת  מספר  הבנתי  של  מאוד מסמכים  הרבה  עם  ידניים  קלסרים 

   שלא טופלו. בקשות לביטולים של דוחות, בקשות להישפט וכד'  500 -כ הפיקוח הקודמת הכוללים 

 . )כשנה ויותר לפני שקיבלתי את המינוי( 2018עוד משנת הבקשות והמסמכים היו  ▪

למרות ▪ זאת  ממוחשבת,  במערכת  ולא  ידניים  בקלסרים  היו  המקרים  היתה    , כל  תקופה  שבאותה 

 התקשרות חדשה עם חברת מיתר. 

 ניתחתי את הבקשות.  הרבים ו  במשך מספר פגישות לקחתי את כל המסמכים והקלסרים ▪

 בהם. של תיקים שנדרש לטפל לא שגרתיתהבנתי שיש כמות  ▪

שים  שעות חודשיות(. בפועל, היקף התיקים הנדר  8-10אני ציפיתי לכמות מינורית של תיקים לטיפול )כ   ▪

 לטפל חרג באופן משמעותי מהשעות המקובלות וההתקשרות שלי למול היועצ"מ של המועצה. 

לאור העובדה, שהצטברה עבודה לא שגרתית ביקשתי תוספת שעות והעברתי הצעת מחיר נוספת ונפרדת   ▪

 לנושא זה.

ה   ▪ בכל  לטפל  קשה  לעבודה  הכ   500נדרשתי  הבקשות.  כל  את  שמרכז  אקסל  אין  הידניות.  ל  בקשות 

 " במסמכים ידניים המתויקים בקלסרים.

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

 במערכת הפיקוח לא היתה אפשרות לקלוט דוחות פיקוח בנושא כלבים. לכן דוחות אלה היו ידניים. " ▪

 כל יתר הדוחות הוזנו במסופון והיו צריכים להיקלט במערכת הפיקוח הממוחשבת.  ▪

 שלא קשורה לעבודת הפקחיות. המדובר בבעיה טכנית  ▪

 אכן נתקלנו במצבים בהם נופקו דוחות פיקוח שלא הופיעו במערכת הממוחשבת".  ▪
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פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

2.  

ידי  קיים   ▪ על  דוחות הפיקוח שהופקו  בניהול  חוסר סדר מהותי 

 .6/2020ועד למועד הביקורת בחודש   2017משנת  המועצה,

 

הפיקוח   ▪ דוחות  של  אישיים  אקסל  קבצי  מנהל  פקח  שאותו כל 

לכל פקח, לכל שנה    ,פקח ניפק. המדובר בקבצי אקסל נפרדים

דוח של  סוג  ברירות    ולכל  ובנושא  כלבים  בנושא  פיקוח  )דוחות 

 קנס(.

 

של   ▪ הפיקוח  דוחות  נתוני  בסיס  את  לקבל  הביקורת  לבקשת 

  -   6/20ועד למועד הביקורת בחודש    2017המועצה שנופקו משנת  

שונים    11הועברו   מ  3) קבצים  אחת  לכל  הפקחיות    3  - קבצים 

וקובץ   כלבים,  בנושא  דוחות  קובץ  במועצה,  בעבר  שהועסקו 

 . ממערכת מיתר(

 
שדות   וכוללים  אינם במבנה אחיד   -האקסלים השונים של כל פקח   ▪

 שונים.

 

, אין בסיס נתונים אחוד 6/20כתוצאה: למועד הביקורת בחודש   ▪

בהם  לטפל  שנדרש  המועצה  של  הפיקוח  דוחות  כל  את  שמכיל 

 )חייבים שלא שילמו, ערעורים, בקשות להישפט וכד'(.

7 

הפיקוח   ▪ דוחות  שכל  לוודא  יש 

ושטרם  "פתוח"  בסטאטוס 

במ  מתועדים  ערכת שולמו, 

של  הממוחשבת  הפיקוח 

 המועצה. 

יש לבצע הסבה של דוחות פיקוח   ▪

תחילת   לפני  שנופקו  "פתוח" 

הפיקוח   מערכת  עם  העבודה 

הנתונים   לבסיסי  הממוחשבת 

 של המערכת הממוחשבת. 

דוחות   ▪ מערך  את  לנהל  יש 

ממוחשבת במערכת   הפיקוח 

במספר    מועצתית  ולא  אחת 

באקסלים   ו/או  מערכות 

 אישיים. 

 : 5.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

, השבחתי  2/20בחודש  נכנסתי לתפקידי  מאז ש ▪

הפיקוח   דוחות  כל  כיום  הפיקוח.  מערכת  את 

המערכת   באמצעות  מופקים  להיות  נדרשים 

אין    -   3/20הממוחשבת. ההנחיה שלי שמחודש  

 אופן ידני.יותר הפקת דוחות פיקוח ב

נובעים   ▪ כיום  "ידניים"  דוחות  של  הפערים 

  3/20ממספר סיבות: דוחות שנופקו לפני חודש  

למערכת   הוזנו  שלא  כלבים  בנושא  דוחות  או 

 המידע. 

מוזנים   ▪ לא  חניה(  )למעט  פיקוח  דוחות  כיום, 

 במערכת הפיקוח ב"זמן אמת". 

הפקחיות נדרשות לצלם בשטח ולתעד את פרטי   ▪

שהפקחיות   לאחר  רק  ידני.  באופן  הדוחות 

הן נדרשות להזין את הנתונים    - מגיעות למשרד  

שאימתו   לאחר  דוח,  ולהפיק  הפיקוח  במע' 

ה.  וקיבלו את פרטי מקבל הדוח ממערכת הגבי

כלב   של  שבב  קריאת  לאחר  דומה,  באופן 

משוטט, נדרשות הפקחיות לאתר את הבעלים  

הווטרינר   של  המידע  מכן    –במע'  לאחר  ורק 

 להפיק דוח פיקוח." 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

 הערת הביקורת מקובלת". "
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מהותיו תגובות המלצות
 ת

3.  

לא מוזנים במערכת למועד הביקורת, דוחות פיקוח )למעט חניה(   ▪

 באמצעות המסופונים. הפיקוח ממוחשבת ב"זמן אמת"

 

הוצג לביקורת על ידי מנהלת מחלקת פיקוח, כי הפקחיות נדרשות   ▪

ידני.   באופן  הדוחות  פרטי  את  ולתעד  בשטח  לאחר  לצלם  רק 

הן נדרשות להזין את הנתונים במע'    -שהפקחיות מגיעות למשרד  

מקבל   פרטי  את  וקיבלו  שאימתו  לאחר  דוח,  ולהפיק  הפיקוח 

   הדוח ממערכת הגביה.

 
, נדרשות  בשטח  קריאת שבב של כלב משוטטבאופן דומה, לאחר   ▪

של  לחזור למשרדים,  הפקחיות   במע' המידע  לאתר את הבעלים 

 ורק לאחר מכן להפיק דוח פיקוח.  -הווטרינר  

 
 המדובר בתהליך מסורבל.  ▪

7 

יש לבחון מיכון שיטת הפקת דוחות  

שהפקחיות   כך  במועצה,  הפיקוח 

יוכלו לנפק דוחות בשטח באמצעות  

צורך בקבל נתונים  המסופונים ללא  

הגביה   ממחלקת  משלימים 

 והוטרינר. 

 : 7.208.תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

 הנושא נבחן למול מיתר. לאור הערת הביקורת, "

  ממחלקת הגביה אכן קיימת אפשרות קישור פרטים  

 למסופונים.  והווטרינר

לכך בכפוף  זאת  לבצע  גביה    ,ניתן  שמחלקת 

הקבצים.  את  מיתר  לחברת  יעבירו    ווטרינריה 

 הנושא יבחן." 

 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

 .  הערת הביקורת מקובלת"

אנחנו נשמח לייעל את העבודה ולקבל את הפרטים  

דוח   ניפוק  במעמד  כבר  הדוח/שבבים  בעלי  אודות 

 ". הפיקוח. הנ"ל יחסוך לנו הרבה עבודה
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מהותיו תגובות המלצות
 ת

4.  

המועצה    724 ▪ פקחיות  של  השונים  באקסלים  המוזנות  רשומות 

שניפקו   פיקוח  דוחות  במערכת    חופפות  -המתעדות  לרשומות 

ואילו   המועצה,  של  הממוחשבת  אחרות    1,157הפיקוח  רשומות 

לא חופפות ולא נמצאות במערכת הפיקוח של    -באותם אקסלים  

 המועצה.

 

הממוחשבת   ▪ למערכת  הכפולות  החופפות  לרשומות  סימון  אין 

 ואילו רשומות ייחודיות שלא נמצאות במערכת הממוחשבת.

 

ידי פקחיות המועצה כי, לאור העובדה,   ▪ שאין  הוצג לביקורת על 

 - להן הרשאה לגשת ו/או לצפות במערכת הפיקוח של המועצה  

)ובממשק הן ממשיכות לבצע רישום כפול של כל דוח ב"מסופון" 

הממוחשבת( למערכת  האישיים    מועבר  באקסלים  נוספת  ופעם 

 .שלהם

 

ודשים הראשונים בשנת  הח  5רשומות חופפות רק בגין    163נמצאו   ▪

2020 . 

 

כתוצאה: מערך לא יעיל ובזבזני של משאבי המועצה וזמן עבודה  ▪

לצורך הזנת אותם נתונים מאותם דוחות   -של פקחיות המועצה  

 פיקוח באופן חוזר וכפול בבסיסי נתונים שונים. 
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דוחות   ▪ מערך  את  לנהל  יש 

ממוחשבת  במערכת  הפיקוח 

במספר   ולא  אחת  מועצתית 

באקסלים  מערכות   ו/או 

 אישיים. 

ועובדי   ▪ לפקחיות  לאפשר  יש 

הרשאה   הפיקוח  מחלקת 

המועצתית   הפיקוח  למערכת 

לפי   אחת  כל  הממוחשבת, 

מנת,   על  והרשאתו,  סמכותו 

פעולות   לבצע  יוכלו  שכולם 

אחת   ממוחשבת  במערכת 

 אחודה לכל המחלקה.

 : 5.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  
לאחר  " ▪ החולף,  הביקורתבשבוע  ניתנו  ביצוע   ,

הפיקוח   למערכות  לפקחיות  גישה  הרשאות 
המועצה  הממוחשבות לפקחיות    . של  ניתנו 

 הרשאה של "מנהל". 

אין יותר הפקת    -  4/20ההנחיה שלי שמחודש   ▪
 דוחות פיקוח באופן ידני. 

כיום, אין צורך להזין באופן כפול כל דוח פיקוח   ▪
של   הפרטיים  ובאקסלים  הממוחשבת  במע' 

 ת. הפקחיו
ככל שנפסיק להשתמש באקסלים, ולאחר חלוף   ▪

תעבוד   הפיקוח  מח'  הישנים,  הדוחות  של  זמן 
 רק עם דוחות ממוחשבים. זה היעד.

נתתי הנחיה לפקחיות שם ערעורים יש להעביר   ▪
מערכת   באמצעות  ממוחשב  באופן  לתובע 
 הפיקוח ואין להעביר יותר ערעורים במיילים." 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 
 כיום קיבלנו גישה למערכת הפיקוח. " ▪
המחלקה   ▪ ממנהלת  הנחיה  נקבל  נפסיק    -אם 

 לתעד באקסל ולבצע עבודה כפולה. 
בנושא   ▪ התעסקות  כל  לפקחיות  אין  כיום 

ערעורים. תושב נכנס למערכת של מיתר. מגיש  
 את הערעור שעובר אוטומטי לתובע." 
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5.  

באקסלים המתועדים אצל פקחיות המועצה  נמצאו מקרים רבים בהם  

מספר דוח זהה לדוחות פיקוח שונים, שנופקו על ידי פקחים  קיים    -

 . שונים ובתקופות שונות

 

 רשומות שונות.  4מקרים בהם למספר דוח אחד יש  2

 רשומות שונות.  3מקרים בהם למספר דוח אחד יש  66

 רשומות שונות.  2ד יש  מקרים בהם למספר דוח אח 191
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יש לוודא שכל דוח פיקוח שניתן   ▪

המועצה   ידי  מספר    -על  כולל 

 חד ערכי. - דוח חד

מפנקסים   ▪ דוחות  ומפיקים  ככל 

יש לוודא שבכל תחום    –ידניים  

הדוחות   במספר  כפל  אין 

 בנפקסים. 

 : 5.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

,  שכל פקח ניהל לעצמו ,"מדובר בדוחות ידניים ▪

 . עד לאחרונה

רק   ▪ פיקוח  דוחות  להפיק  הדרישה  כיום, 

הממוחשבת   באופן    – מהמערכת  שממספרת 

 חד ערכי."- ממוחשב מספר חד

 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

 הערת הביקורת מקובלת. "

יהיו   לא  דוחות  פנקסי  הפקת  בעת  כי  לוודא  יש 

 ים". כפילויות במספרים לפנקסים אחר
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 10 . אינם בסדר רץ נמצאו מקרים בהם מספרי דוחות הפיקוח    .6

לכך  ▪ הנסיבות  את  לבחון  יש 

המתועדים  הפיקוח  שדוחות 

המועצה   פקחיות  אינם    -אצל 

בסדר כרונולוגי רץ, ויש קפיצות 

 אודות מספרי דוחות פיקוח. 

הפיקוח   ▪ שדוחות  להקפיד  יש 

מספרי   של  רץ  בסדר  ניתנים 

מקרה  בכל  כרונולוגי.  דוחות 

דוח   במספר  חוסר  יש   – שכל 

את  ולקבל  הנסיבות  את  לתעד 

 אישור מנהלת המחלקה. 

 : 5.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

 אכן פנקסי דוחות הפיקוח היו מפוזרים." ▪

 הפקחים השתמשו בפנקסים שלא בסדר רץ.  ▪

האקסל   ▪ בקבצי  נאות  לא  ברישום  המדובר 

 הידניים. 

ממוחשב   ▪ באופן  לעבוד  שנעבור  לאחר    – כיום 

 מקרים כגון אלה יפסקו." 

 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

דוח הביקורת, הן   ▪ "הדוגמאות המופיעות בגוף 

בגין דוחות פיקוח בנושא כלבים שניתנו על ידי  

 פקח שאינו עובד עוד במועצה.

כן וגם בגין עבודת הפקחיות כיום יהיה חוסר  ית ▪

אך הוא יהיה מתועד בדוח שבוטל    –ברציפות  

 ונמצא בחוברת הדוחות. 

דוחות   ▪ וגם  העבודה  תהליך  השתנה  כיום, 

שטעינו בהזנת הנתונים מועברים לתובע לביצוע  

 ביטול רשמי". 
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7.  

לתאריכים כרונולוגיים מאוחרים יותר, משויך מקרים רבים בהם   ▪

 יותר. סידורי נמוךדוח פיקוח עם מספר דוח 

 
מצוין בקובץ דוחות פיקוח בנושא    28.9.19לשם המחשה: בתאריך   ▪

מספר   רץ  מספר  הנושא  דוח  נופק  כי  כחודש בעוד  ,  837כלבים, 

  810דוח פיקוח אחר מספר  נופק    –  3.11.19בתאריך    מאוחר יותר 

 ממספר הדוח שנופק חודש קודם לכן(.  27  -)מספר דוח הנמוך ב

 
 .ות פיקוחכשל ברישום דוחהנ"ל יכול להצביע על  ▪

 

11 

כך  ▪ על  הנסיבות  את  לבחון  יש 

לא   פיקוח  דוחות  שמספרי 

ביצוע   למועדי  תואמים 

 העבירות. 

הפיקוח   ▪ דוחות  כי  לוודא,  יש 

מיידי   באופן  ומונפקים  מוזנים 

 בסמוך לקרות העבירה. 

 : 5.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

יעבור  " ▪ הפיקוח  דוחות  הפקת  הליך  כשכל 

  –  4/20להפקה ממוחשבת, כפי שהנחתי מחודש  

 לא יתכנו מקרים כגון אלה. 

נכון להיום, פנקסי הדוחות מסודרים לפי סדר   ▪

להשתמש    –רץ   נדרש  אחד  פנקס  סיום  ובעת 

 בפנקס העוקב אחריו." 

 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

בגוף   המופיעה  בגין  "הדוגמא  הן  הביקורת,  דוח 

פקח   ידי  על  שניתנו  כלבים  בנושא  פיקוח  דוחות 

 " שאינו עובד עוד במועצה.

 

 



 ניהול דוחות פיקוח וערעוריםדוח ביקורת בנושא    מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  134 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

8.  

  בלבד   אחדרק ערעור    (18.6.20ועד    7/19)מחודש  בתקופה של כשנה   ▪

חניה דוחות  חניה   148  מתוך )  בנושא  דוחות  בנושא    ערעורים 

 על ידי המועצה.  נענה -   המוזנים במערכת הפיקוח(

 

יתר   ▪ הפיקוח    147כל  במערכת  המוזנים  הממוחשבת  הערעורים 

 ללא מענה במשך זמן רב.   -בגין דוחות חניה 

ללא  המוזנים במערכת הפיקוח הממוחשבת  ערעורים    102בנוסף,  

פיקוח אחרים שאינם    , במשך חודשים רבים,מענה דוחות  בגין 

 דוחות פיקוח ממוחשבים ולא ידניים(.ערעורים בגין ) חניה

 

כי חלק מהערעורים ממתינים ללא התייחסות המועצה  ▪ יודגש: 

 והם חשופים לטענת ביטול, עקב "התיישנות".  - מעל שנה 

 

להלן גרף מענה לערעורים המוזנים במערכת הפיקוח הממוחשבת   ▪

 ת הביקורת:לפני/ואחרי תחיל
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זמנים   ▪ לוחות  לקבוע  יש 

מחייבים במתן מענה לערעורים 

 המתקבלים במועצה. 

באחריות מנהלת מחלקת פיקוח   ▪

אחת   המועצה,  לראש  להגיש 

מספר   אודות  דוח  לרבעון, 

בתקופה   שהתקבלו  הערעורים 

תשובות   התפלגות  המדווחת, 

דחיית   דוח,  )ביטול  התובע 

ערעורים ערעור,   וכד'(,  הסבה 

 פתוחים זמן רב וכד'. 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

נכונים   ▪ הנתונים  של    – "אכן  רב  מספר  ויש 

 ערעורים שלא נענו במשך תקפה ארוכה. 

של   ▪ בהיקף  "פתוח"  בסטאטוס  הערעורים  כל 

מ   במיילים    – ערעורים    340למעלה  הועברו 

לתובע, בבקשה    27.4.20  -ו   24.3.20מתאריכים  

 לקדם את המענה למקבלי הדוחות. 

בחודש   ▪ לענות    –  5/20אכן  התחיל  התובע 

 לערעורים. 

ערעורים שטרם    200  -יש כ   6.7.20נכון לתאריך   ▪

 קיבלו מענה.

נציגי   ▪ כללי,  התומכת    " מיתר"חברת  באופן 

הממוחשבת   הפיקוח  בפני טוענבמערכת    ים 

שהדוחות   חשש  יש  שנה  תוך  מענה  אין  שאם 

טוען שרק אם  המועצתי  התובע  מנגד,  יתיישנו.  

 הדוחות מתיישנים."  -שנים  3אין מענה במשך 

 

 המשך תגובות בעמוד הבא: 
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 :29.10.20  -ו 29.7.20תגובת התובע העירוני מתאריך  מהעמוד הקודם:המשך תגובות 

ערעורים ידניים, שהצטברו במועצה    500-בחודשים האחרונים השקעתי מאמצים נכבדים במתן מענה לכ " ▪

 חלקם מתקופת התובע העירוני הקודם.  .2018-2019מהשנים  חלקן עוד 

פיקוח מהעבר   ▪ צורך לטפל בדוחות  שהוזנו    בקשות לערעוריםהצטברות של    הנוצרידניים,  בגלל שהיה 

 למערכת הפיקוח. 

בחודש   ▪ רק  בקלסרים.  הידניים  בדוחות  שיש  הבלאגן  את  להבין  זמן  בדוחות    2/20לקח  לטפל  סיימתי 

 הידניים.  

 .להאטה בפעילות   שגרם ו לאירוע וירוס הקורנהנ נכנס 3-5/20  יםבחודשמיד לאחר מכן  ▪

 לטפל באופן מאסיבי בדוחות הפיקוח הממוחשבים שהצטברו במערכת.  תי התחל 5-6/20החל מחודש  ▪

 כיום, לאחר הביקורת היקף הדוחות שממתינים להחלטת תובע קטן באופן משמעותי. ▪

 בקשות וערעורים בחודש עבודה.  30 -כיום, אני פועל בקצב מוגבר מאוד ונותן החלטות בממוצע של כ ▪

ן ההתיישנות כדאי לדייק במצב שבו מוגשת בקשה להישפט ולא הוגש כתב אישום בתוך שנה הדוח  ילעני  ▪

 ." שנים 3 –לגבי מתן מענה לבקשות ביטול התקופה היא ארוכה יותר .  מתיישן
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 ת

9.  

ומקבלי   ▪ מתושבים  למועצה  שהוגשו  ערעורים  של  רבים  מקרים 

 שלא נענו על ידי המועצה במשך חודשים רבים. -דוחות פיקוח 

 

המתנה   ▪ וחצי  לשנה  מעל  בערעור   -בחלקם  החלטה  קבלת  ללא 

 שהוגש למועצה.

 
 ראה דוגמאות בגוף דוח הביקורת.
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זמנים   ▪ לוחות  לקבוע  יש 

לערעורים מחייבים במתן מענה  

 המתקבלים במועצה. 

באחריות מנהלת מחלקת פיקוח   ▪

אחת   המועצה,  לראש  להגיש 

מספר   אודות  דוח  לרבעון, 

בתקופה   שהתקבלו  הערעורים 

תשובות   התפלגות  המדווחת, 

דחיית   דוח,  )ביטול  התובע 

ערעורים  וכד'(,  הסבה  ערעור, 

 פתוחים זמן רב וכד'. 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

נכונים   ▪ הנתונים  של    – "אכן  רב  מספר  ויש 

 ערעורים שלא נענו במשך תקפה ארוכה. 

של   ▪ בהיקף  "פתוח"  בסטאטוס  הערעורים  כל 

מ   במיילים    – ערעורים    340למעלה  הועברו 

לתובע, בבקשה    27.4.20  -ו   24.3.20מתאריכים  

 לקדם את המענה למקבלי הדוחות. 

בחודש   ▪ לענות    –  5/20אכן  התחיל  התובע 

 ם. לערעורי

ערעורים שטרם    200  -יש כ   6.7.20נכון לתאריך   ▪

 קיבלו מענה.

נציגי   ▪ כללי,  התומכת    " מיתר"חברת  באופן 

הממוחשבת   הפיקוח  בפני טוענבמערכת    ים 

שהדוחות   חשש  יש  שנה  תוך  מענה  אין  שאם 

טוען שרק אם  המועצתי  התובע  מנגד,  יתיישנו.  

 הדוחות מתיישנים."  -שנים  3אין מענה במשך 

 

 תגובות בעמוד הבא: המשך  

 



 ניהול דוחות פיקוח וערעוריםדוח ביקורת בנושא    מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  137 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

מהותיו תגובות המלצות
 ת

 

 : 29.7.20תגובת התובע העירוני מתאריך  המשך תגובות מהעמוד הקודם:

 .2/20"התקציב הנוסף היה חד פעמי לכמות המוגברת של התיקים שטופלו עד לחודש  ▪

 המשפטי. אין הלימה בין היקף הפעילות הנדרש לבין התקציב שנקבע בין התובע ליועץ כיום בשוטף,  ▪

 אני מקווה שהיקף הפעילות ירד בחודשים הקרובים ויחזור להיות שגרתי.  ▪

 נדרש לבצע חשיבה מחודשת.  –אם לא  ▪

מכירים ויודעים את כל הנתונים והאילוצים, ועל כן,   –הממונים עלי היועצת המשפטית ומזכיר המועצה  ▪

 אין להם לגבי טענות." 

10.  

 .לא הגיונייםמקרים בהם הנתונים המוזנים במערכת הפיקוח  ▪

  

הגשת   ▪ תאריך  אלה  הפיקוח    הערעורבמקרים  דוח  מקבל  ידי  על 

הפרש של  הפיקוח. בחלק מהמקרים    הנפקת דוחלתאריך    קודם

 . חודשים רבים

 
: בהתאם לנתונים במערכת הפיקוח הממוחשבת  המחשהכך לשם   ▪

מספר   דוח  הגיש    –   5030150בגין  הדוח  בתאריך    ערעורמקבל 

כבעוד    14.1.19 רק  נופק  מכן   7  -הדוח  לאחר  בתאריך    חודשים 

5.8.19. 
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יש לבחון את הנסיבות לקיומם  ▪

הגשת  תאריך  בהם  מקרים  של 

הנפקת  לתאריך  קודם  הערעור 

 דוח הפיקוח. 

לטייב את כל הנתונים הלא  יש   ▪

 ם במערכת הפיקוח. יהגיוני 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

המועצה,   ▪ מבקר  ידי  על  הנושא  הצגת  "לאור 

את   המנהלת  מיתר  לחברת  שאילתה  הוגשה 

 מערכת הפיקוח הממוחשבת. 

 חברת מיתר ענתה שמדובר בתקלה.  ▪

 הנתונים השגויים טופלו ותוקנו."  ▪
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מהותיו תגובות המלצות
 ת

11.  

 קיבל החלטות אודות "הסבת" דוחות המועצתי  למרות שהתובע   ▪

חניה(   דוחות  מקבל  שם  )שינוי  בוצעה   -פיקוח  לא  ה"הסבה" 

 בפועל.

 

שם כתוצאה ▪ על  בשנית  הופק  ולא  המקורי  לנישום  בוטל  הדוח   :

 הנישום המעודכן. 

 
נמסר לביקורת על ידי מנהלת מחלקת פיקוח עירוני, כי המחלקה   ▪

את הידע  במחלקה  שכן אין  ,  "הסבה"לא מבצעת טיפול בהחלטות  

 לבצע זאת. 
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התובע   ▪ הוראות  את  לבצע  יש 

פיקוח   דוחות  "הסבת"  אודות 

 בסמוך להחלטת התובע.  

דוחות   ▪ חוקי  באופן  לשלוח  יש 

מקבל   שם  על  חדשים  פיקוח 

זאת החדש,  במקביל,    הדוח 

מקבל   שם  על  הדוח  לביטול 

 הדוח המקורי. 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

מיתר   חברת  למול  מטופל  את    –"הנושא  להשלים 

 טיפול הסבת הדוחות כנדרש."
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מהותיו תגובות המלצות
 ת

12.  

בהם דוחות פיקוח   מקרים רבים, בהיקפים כספים משמעותיים, ▪

הנישום   של  תשלום  אין  וגם  ערעור,  אין  רב,  זמן  משולמים  לא 

 . התעלמות מדוחות הפיקוח של המועצה. מקבל הדוח

 

בכ ▪ המדובר  הביקורת  "פתוח"   865  -למועד  בסטאטוס  דוחות 

 ₪. 340,000 -בהיקף כספי בסך כ

 

שלא    מקבלי דוחותאין תהליך שיטתי ורציף של המועצה לטפל ב ▪

 משלמים דוחות פיקוח. 

 

לא הועברו דוחות   -  6/20ועד למועד הביקורת בחודש    2018משנת   ▪

לביצוע פעולות אכיפה בגין דוחות שלא    -פיקוח למחלקת הגביה  

 שולמו.

כיום   שמועסקות  הפקחיות  ידי  על  שניתנו  משולמים  לא  דוחות 

בחודש   לעבוד  )התחילו  לא    – (  2/18ובחודש    11/17במועצה  כלל 

על ידי    2017עברו למחלקת הגביה. רק דוחות שבוצעו עד שנת  הו

לגביה   הועברו  במועצה  מועסקת  לא  שכבר  הקודמת  הפקחית 

 לטיפול. 

 
הביקורת   ▪ בפני  הציגה  הגביה  מחלקת  נושא    -מנהלת  גביית כי 

לא מטופל במחלקת הגביה    -  לא משולמים כלל ש דוחות פיקוח  

 במועצה.
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שוטף,   ▪ באופן  לבצע,  הליכי  יש 

גביה ואכיפה כנגד מקבלי דוחות  

הדוח   את  שילמו  שלא  פיקוח 

במועד ולא הגישו ערעור/בקשה 

 להישפט. 

האחראי   ▪ הגורם  את  לקבוע  יש 

פיקוח   דוחות  אכיפה  ביצוע  על 

 לא משולמים. 

פיקוח   ▪ מחלקת  מנהל  באחריות 

דוחות   שוטף  באופן  להעביר 

בגינם   לבצע  שנדרש  פיקוח 

לביצוע  אכיפה   האחראי  לגורם 

 . אכיפה

באחריות מנהלת מחלקת פיקוח   ▪

לראש  לרבעון,  אחת  לדווח, 

המועצה, סטאטוס גביית דוחות  

 פיקוח שלא משולמים. 

 : 5.7.20תאריך ממנהלת מחלקת גביה  תגובת 

דוחות   ▪ בגביית  מטפלת  לא  גביה  "מחלקת 

 פיקוח.  

בעבר הרחוק מנהלת הפיקוח הקודמת העבירה   ▪

, אשפה  כלביםקלסר עם דוחות פיקוח )בנושא  

פיקוח אלה טופלו    ( לא משולמים.וגזם דוחות 

  3ע"י מחלקת הגביה עד קבלת התשלום למעט  

   דוחות פיקוח שטרם שולמו עד היום.

כלל לא מתקבלים דוחות    -מזה תקופה ארוכה   ▪

מטופל   לא  והנושא  משולמים  לא  פיקוח 

 במחלקת הגביה. 

אכיפה   ▪ הליכי  הגביה,  מחלקת  ידיעת  למיטב 

פיקוח לא משולמים מבוצע על ידי    בגין דוחות

 חברת מיתר המפעילה את תוכנת הפיקוח." 

 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

ואכיפה  " ▪ טיפול  אין  ארוכה  תקופה  מזה  אכן 

 בגין דוחות פיקוח לא משולמים.

דוחות    בגין אכיפה    יש יכולת לבצעחברת מיתר  ל ▪

משולמים.  לא  כלול    פיקוח  היה  לא  זה  תחום 

 צעת המחיר הראשונה של חב' מיתר. בה

לא   ▪ אכיפה  דוחות  בגין  אכיפה  לבצע  מנת  על 

טפסים    –משולמים   סט  על  לחתום    – נדרש 

 שמעניקים הרשאה לחברת מיתר לבצע אכיפה. 

 המשך התגובה בעמוד הבא: 
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 : 6.7.20המשך תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך   : הקודםעמוד  מה  התגובותהמשך  

  – ולכן בעצם הפעלת חברת מיתר לבצע אכיפה    –להבנתי, העלות של מיתר מושתתת על הנישום החייב   ▪

 לא היתה כרוכה בהוצאות של המועצה. 

הגזברית לא מאשרת לחתום על הטפסים שכן נדרש    –  3-5/20בפניה שלי לגזברית המועצה בחודשים   ▪

 . 7/20לבצע מכרז לנושא זה, שיופץ בחודש 

 אין אכיפה בגין דוחות פיקוח לא משולמים."  –לאור האמור, מזה תקופה ארוכה  ▪

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

למנהלת המחל" אנחנו העברנו  במהלך התקופה  ונכונה.  הביקורת מקובלת    2  -קה הקודמת שעזבה  הערת 

 קלסרים מלאים בדוחות פיקוח שלא משולמים במועד. ידוע לנו, שהקלסרים לא הועברו למחלקת הגביה".

 :25.8.20תגובות גזברית המועצה מתאריך 

אפריל   ▪ מחודש  הפיקוח    2019"החל  מערך  שירותי מחשוב  לקבלת  מיתר  חברת  עם  התקשרה  המועצה 

 דוח הפיקוח, הליך החיוב ועד גביה בפועל ואכיפה.והגביה הכוללת, בין היתר, הפקת 

 הפעלת חברת מיתר לביצוע פעולות גביה ואכיפה הינם באחריות מנהלת מחלקת הפיקוח.  ▪

לא היה ידוע לי עד סיום    –העובדה שקיימים דוחות פיקוח לא משולמים זמן רב וללא הליכי אכיפה   ▪

נודע לי נושא זה, דאגתי להפיק הזמנת עבודה  (. כש2019תפקידה של מנהלת הפיקוח הקודמת )סוף שנת  

הודעות קנס בגין    163עבור משלוח   לחברת מיתר  ₪22.12.19 )כולל מע"מ( מיום    2,293בסך    839מספר  

 דוחות שטרם שולמו. 

ואילך שאינם משולמים ולא מטופלים    2018לא היה ידוע לי שקיימים מספר רב של דוחות פיקוח משנת   ▪

 הפיקוח.באחריות מחלקת 

נכון להיום, פורסם מכרז פומבי בנושא מחשוב מערך הפיקוח כולל גביה ואכיפה, אך לא ניגשה אף חברה.   ▪

  31.8.20נקבעה ישיבת ועדה מקצועית עם בעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה כולל יועץ המכרז ליום  

 פעלה(. על מנת לסיים את כל ההליך )פרסום שני, קבלת הצעות, בחירת הצעה זוכה וה

 מטופלים על ידי החברה שתזכה במכרז."   –יש לדאוג ולוודא שכל הדוחות הלא משולמים מהעבר  ▪
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13.  

להישפט   ▪ מבקשים  דוחות  מקבלי  בהם  שמבוצע   -מקרים  מבלי 

טיפול בבקשות להישפט אלה ומבלי שהמבקשים מוזמנים לדיון 

 משפטי.

 

 כתוצאה: חוסר טיפול בבקשות להישפט. ▪

 
: כי בחלק מהמקרים המדובר בהמתנה של יותר משנה ויש  יודגש ▪

 . התיישנוחשש שהדוחות 

 

הביקורת,   ▪ מעקב  למועד  כלל  מבצעת  לא  פיקוח  מחלקת  מנהלת 

 ופיקוח אחר נושא זה.

16 

ב"בקשות   ▪ בהקדם  לטפל  יש 

דוחות   מקבלי  של  להישפט" 

משפטיים   לדיונים  ולהזמינם 

בדרישת  להכריע  במטרה 

 המועצה. תשלום הקנס של 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

על   מבוצע  להישפט"  ב"בקשות  הטיפול  נושא  "כל 

ידי התובע המועצתי ללא ידיעה וללא מעורבות שלי.  

הביקורת לסטאטוס    ,למועד  ידיעה  לי  אין  אכן 

 הטיפול בנושא זה." 

 

מתאריך   העירוני  התובע    - ו  24.8.20תגובת 

29.10.20 : 

אלו   ▪ החניה  בימים  תיקי  בכל  הטיפול  סיימתי 

שהיו במערכת לרבות הכנת כתבי אישום לאלו  

 שביקשו להישפט. 

 כעת אני עובר לטפל בתיקי הפיקוח.   ▪

מתיקי   ▪ הם  ששלחת  שהרשימות  לי  נראה 

 הפיקוח ולכן אינני מכיר אותם.

הוגש   ▪ ולא  להישפט  בקשה  מוגשת  שבו  במצב 

לגבי מתן  .  כתב אישום בתוך שנה הדוח מתיישן

מענה לבקשות ביטול התקופה היא ארוכה יותר  

 ". שנים  3 -
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14.  

המבקשים לקבל נמצאו מקרים של פניות ממקבלי דוחות/תושבים   ▪

שהגישו הערעור  אודות  מקבלוהפניות    -  סטאטוס  מענה    ותלא 

 במשך חודשים רבים. 

 

בגוף הדוח משולבת דוגמה למיילים ומכתבים  :  דוגמה להמחשה ▪

ובמשך למעלה משנה למרות שפונה, שוב מתושב שהגיש ערעור  

פניות   5  -בלא פחות מלקבל תשובה אודות הערעור שהגיש,  ושוב,  

לא מקבל תשובה   -  (31.8.20  -ו  27.7.20,  8.6.20,  12.12.19,  2.9.19)שונות  

 ו/או התייחסות מהותית. 

 
 ( לאחר משלוח הערעורחודשים    14)למעלה מ    3.9.20נכון לתאריך  

במועד זה הח"מ שלח מייל לתובע ומנהלת  .  אין מענה לערעור  -

 .תושבולקבל החלטה בערעור של ההמחלקה בבקשה להגיב 

 

תלונות   ▪ ו/או  לערעורים  מענה  קבלת  אי  אודות  תושבים  פניות 

מנוהלים  לא מתועדים ולא    -אודות הליך הטיפול בדוחות פיקוח  

ליתר   )בניגוד  המועצה  של  הממוחשבת  הפניות  במערכת 

 המחלקות(. 

 

17 

מכובד,  ▪ באופן  להתייחס  יש 

לפניות תושבים  ענייני ומקצועי 

מענה   ומתן  דוחות  ומקבלי 

 . בפרקי זמן קצרים

בכתב   ▪ פניה  ומתקבל  יש    – ככל 

 לענות בכתב. 

פניות   ▪ אחת  מעקב  לנהל  מומלץ 

הליך   אחר  תושבים  ותלונות 

הטיפול בדוחות פיקוח במערכת 

 הפניות של התושבים.

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

בתאריך   ▪ לתפקיד  כניסתי  אני    6.2.20"מאז 

 משתדלת לענות לכל פונה ופונה. 

הפניות   ▪ במערכת  יוזנו  שתלונות  שמחה  הייתי 

 של הציבור.  

ורצון   ▪ שירות  בנושא  הפניות  כל  זאת,  עם  יחד 

לא    –לקבל מידע ו/או להגיש ערעור  מקבל דוח  

להעביר   אלא  מוקד  קריאת  לפתוח  נדרש 

 למחלקה להמשך טיפול שוטף."
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 ת

15.  

נשלחים   ▪ לא  הביקורת,  למועד  התובע,  של  התשובה  מכתבי 

 .  למערערים

הנ"ל לאור העובדה, כי ההתקשרות עם חברת מיתר המפתחת את  

הממוחשבת,   הפיקוח  מכתבי  מערכת  הדפסת  גם  כוללת  לא 

 תשובות לערעורים ואין תקציב להרחיב את השירותים.

 
היא   ▪ כי  הפיקוח,  מחלקת  מנהלת  ידי  על  לביקורת  אינה  הוצג 

)עם לוגו וחתימה    מסוגלת טכנית להפיק ולהדפיס את המכתבים

 של התובע(. 

 

התובע כתוצאה:   ▪ של  תשובה  מכתבי  בשליחת  עיכובים 

 למערערים.

 
 

 

 משך תגובות בעמוד הבא: ה

18 

התובע   החלטות  את  לשלוח  יש 

את  שהגישו  הדוח  למקבלי 

הערעורים, בסמוך לקבל ההחלטות  

 על ידי התובע. 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

תקופה לא היה ניתן להדפיס מכתבי  "אכן מזה   ▪

דרשה   מיתר  חברת  שכן  התובע,  של  תשובה 

נוסף כסף  שובר    19)  סכום  כולל  למכתב   ₪

כן,  חיוב( כמו  הראשונה.  בהצעה  היה  שלא   ,

תשלום   שובר  להדפיס  ערוכה  לא  המועצה 

)דחיית   התובע  של  התשובה  למכתב  שנלווה 

 ערעור(. 

דוח המפרט    תי, הפקלליקויעל מנת לתת מענה   ▪

של דחיית    את המקרים שהתובע הגיש תשובה

)כ היום  עד  התקציב  תשובות(  100  -הערעור   .

ההנדרש   לקבוצת  המכתבים    100  -להפקת 

  - היה כתשובות הנ"ל של התובע על ידי מיתר  

2,000   .₪ 

זה   ▪ לנושא  עבודה  הזמנת  והופקה    - אושרה 

את   תשלח  מיתר  חברת  הקרובים  ובימים 

 ים למגישי הערעור. המכתבים עם השובר

בה   ▪ תשובה  הציג  שהתובע  המקרים  יתר  בגין 

מקבל את הערעור ולא נדרש להפיק שובר חיוב  

בדואר    - ושלחתי  תשובות  הפקתי  אני 

 למערערים. 

כיום נושא זה השתפר מאוד בטיפולי. כיום לא   ▪

 ". קיימים מכתבים שלא נשלחו למערערים
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 ת

 

 :29.7.20תגובת התובע מתאריך  קודם: עמוד ההמשך תגובות מ 

 "אני כתובע מזין את ההחלטות שלי במערכת הפיקוח הממוחשבת.  ▪

 להפיק אותם ולשלוח למערערים." ובאחריותהמנהלת הפיקוח רואה את התשובות שלי  ▪

16.  

הממוחשבת   ▪ הפיקוח  במערכת  בהם  תיעוד מקרים  כלל  אין 

שנופקו   פיקוח  דוחות  בגין  שהתקבלו  "ממסופונים"  לערעורים 

ושזה עתה התובע קבע החלטה    -ומוזנים במערכת הממוחשבת  

 בעניינם.

 

 לאמור: ערעורים שלא מוזנים במערכת הממוחשבת.  ▪

19 

בגין   ערעור  שכל  והכרח,  חובה  יש 

במערכת   ויתועד  יוזן  פיקוח  דוח 

 הפיקוח הממוחשבת. 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

שכל   הנחיה  יש  במערכת  "כיום  יוזן  ערעור 

 הממוחשבת, על מנת, למנוע מקרים כגון אלה". 

 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

"הערת הביקורת נכונה. אכן היו מקרים כמצוין   ▪

 בדוח הביקורת. 

הודעת    נוהצעת ▪ יקבלו  שהתושבים  בעבר 

במערכת   ערעור  קבלת  אישור  על  סמס/מייל 

ות של  הפיקוח הממוחשבת, זאת בעקבות תלונ

לא   שהגישו  שערעור  אלינו  שהגיעו  תושבים 

 ." או לא יודעים אם נקלט ובאם מטופל נקלט

 

17.  

תיעוד   ▪ לבחינת  מדגם,  ביצעה  תובע  של  החלטות    18הביקורת 

 בגין ערעורים. המועצתי 

 

 התקבל תיעוד כנדרש בגין כל המקרים. תקין.  ▪

 תקין   19
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 ת

18.  

בהם   ▪ נותן  מקרים,  לערעורים התובע  ומענה  טיפול  עדיפות 

לאחרונה   המועצה  במשרדי  ערעורים   -שהתקבלו  פני  על 

 . שהתקבלו במשרדי המועצה לפני חודשים רבים

 LIFO (Last In First Out.)לאמור: מענה לערעורים בשיטת 

 

כך לשם המחשה: התובע העירוני נתן החלטה לערעורים שהוגשו   ▪

  160  -בעוד קיימים למעלה מ  -  2-3/2020אך לאחרונה בחודשים  

בלבד    2019שהוגשו בשנת    -ערעורים בנושא דוחות פיקוח וחניה  

 שלא קיבלו מענה.  -

20 

יש לתת מענה לערעורים אודות   ▪

ככל  בסמוך  פיקוח,  דוחות 

 הניתן, למועד קבלת הערעור. 

למעט   ▪ בערעורים,  לדון  יש 

בהתאם  מוסברים,  חריגים 

ומו הערעורים  קבלת  עד  לסדר 

 ביצוע העבירה.

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

נעשה   ▪ שזה  חבל  נכונה.  הביקורת  הערת  "אכן 

 כך.

זה נראה לא טוב שתושב לא מקבל התייחסות   ▪

לאחרונה  ערעור  מעל לשנה ומנגד תושב שהגיש  

 . בהקדם מקבל תשובה 

בא   ▪ לאחרונה  שהגישו  למערערים  תשובה  מתן 

אחרים שהגישו ערעור לפני  על חשבון מערערים  

 חודשים רבים ואף מעל לשנה.

 . "הפניתי את תשומת לב התובע לנושא ▪

 

 :29.7.20תגובת התובע מתאריך 

מדובר בשאלה של מדיניות. מה  ההערה נכונה.  " ▪

 שהמועצה תחליט אני אבצע. 

שאם   ▪ גם  החלטתי  אז  הישנים  עם  התחיל  אני 

זמן   הרבה  יחכו  לא    –החדשים  יהיו  וכולם 

 מרוצים. 

כי הישנים    ,חדשיםערעורים ה ב  אני מטפללכן   ▪

טענות.   להם  ויש  זמן  הרבה  מחכים  כבר 

לא תהיה    –החדשים שמקבלים החלטה מהירה  

ובכך אני מצמצם את   –  להם תלונות למועצה

רצון   שבעים  שלא  המערערים  מספר 

 ." מהמועצה

 



 ניהול דוחות פיקוח וערעוריםדוח ביקורת בנושא    מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  146 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

מהותיו תגובות המלצות
 ת

19.  

מקרים בהם מוזן    16של    18.6.20הביקורת ביצעה מדגם בתאריך   ▪

בקבצי האקסל המנוהלים אצל פקחיות המועצה שדוחות הפיקוח  

 שולמו, ודרשה לקבל תיעוד המעיד על התשלום. 

 

לא היה תיעוד לתשלום במערכת    –שנדגמו    16מקרים מתוך ה    2  -ב ▪

 הנהלת החשבונות של המועצה.

21 

ולאפשר  ▪ נאות,  באופן  לתעד  יש 

נתיב בקרה ופיקוח, אחר קבלות  

פיקוח   דוחות  בגין  שנופקו 

 וקנסות ששולמו. 

התשלום   ▪ של  שהתיעוד  ראוי 

יהיה   –  קבלה/במערכת הכספים

מקבל   ושם  דוח  מספר  ברמת 

 הדוח. 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

המועצה   –במערכת הממוחשבת  "כיום   ▪   עובדי 

 לא יכולות לסגור דוחות פיקוח. 

רק לאחר קבלת תמורה מועבר עדכון ממוחשב   ▪

 ". ונסגר הדוח –מיתר שהדוח שולם מערכת ל

 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

 "הערת הביקורת נכונה.   ▪

גם אנחנו נתקלנו בקושי להצליב את הפרטים   ▪

 בין הדוחות לבין התשלום במערכת הכספים. 

כתוצאה, יש קושי לעקוב אחר מי ששילם ומי   ▪

 לא". 
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20.  

מספר    -  10/19מחלקת פיקוח של המועצה הפיקה במהלך חודש   ▪

רב של דוחות פיקוח בנושא כלבים ללא חיסון הכוללים קנס בסך  

1,500   .₪ 

 

דוחות הפיקוח של המועצה נופקו באופן אוטומטי, ללא בדיקה,  ▪

תוך הסתמכות על דוח ישן ממחלקת הווטרינריה, הכולל נתונים  

 .וללא ירידה לשטח לא עדכניים

 . הדוחות נופקו ללא מתן התראה לתושבים וללא בדיקה

 

שלא  כתוצאה,   ▪ נתונים  הכוללים  שגויים  פיקוח  דוחות  עשרות 

 תואמים למצב בפועל. 

 

לאור האמור, התקבלו מספר רב של ערעורים מתושבים שיצרו  ▪

 עומס שלא לצורך, על מערכת הפיקוח והתובע המועצתי.

 

22 

המועצה   פקחי  כי  להבטיח,  יש 

מנפקים דוחות פיקוח רק לאחר שיש  

מהימנות   אסמכתאות  בידיהם 

ואותנטיות כי אכן מקבל הדוח ביצע  

את העבירה וכי הדוח ניתן בהתאם  

 להוראות כל חיקוק. 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

כניסתי   מועד  לפני  שנופקו  בדוחות  "המדובר 

לא   כבר  אותם  שניפק  הפקח  גם  במועצה.  לעבודה 

 מועסק במועצה." 

 

 :29.7.20תגובת התובע מתאריך 

 "מדובר באירוע משמעותי.  ▪

האירוע הזה התווסף לדוחות הישנים הידניים   ▪

וגרם לעומס משמעותי על העבודה    –   שהיו בעבר

 . שלי כתובע

בדיקה   ▪ וללא  ידני  באופן  הוצאו  הדוחות  כל 

 . , טרם זמנימוקדמת

בוטלו    –עשרות מהדוחות בגינם התקבל ערעור   ▪

)עקב מידע שגוי עליו התבססו הדוחות והוכחות  

 של בעלי הכלבים(. 

הנ"ל גרם לחוסר אמון של התושבים במערכת,   ▪

 עקב ביטול מאסיבי של דוחות פיקוח שגויים.  

דורש   ▪ כך  שאחר  שגוי  דוח  להפיק  לא  עדיף 

 "התעסקות רבה של כל המערכת.

 : 1.10.20ות המועצה מתאריך התייחסות פקחי

 "הערת הביקורת נכונה.   ▪

הדוחות ניתנו על ידי פקח שעזב ולא עובד עוד   ▪

 במועצה." 
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21.  

המועצה ▪ של    לפקחיות  הפיקוח  למערכת  כלל  הרשאה  אין 

 . המועצה. אף לא לצפייה

כתוצאה, הפקחיות לא יכולות לצפות ו/או לנהל מעקב אחר דוחות 

 הפיקוח שניפקו.

 
המועצה   ▪ פקחיות  האמור,  נתונים, לאור  מסד  להקים  החליטו 

, של אותם דוחות פיקוח המוזנים במערכת הפיקוח  מקביל, נוסף

באמצעות הזנה ידנית של אותם דוחות   הממוחשבת של המועצה,

 לאקסלים פרטניים. 

 

הפיקוח   ▪ מחלקת  מנהלת  עזיבת  בעת  תוקף  משנה  קיבל  הנ"ל 

ועד   הנוכחית.הקודמת  הפיקוח  מחלקת  מנהלת  במשך    לכניסת 

ולהציג   לגשת  ניתן  היה  לא  האמור,  הפיקוח הזמן  ממערכת 

ובאי  הממוחשבת   את דוחות הפיקוח שהמועצה ניפקה לתושבי 

 המועצה.

23 

יש לאפשר לפקחיות ועובדי מחלקת  

הפיקוח   למערכת  הרשאה  הפיקוח 

אחת   כל  הממוחשבת,  המועצתית 

ע  והרשאתו,  סמכותו  מנת,  לפי  ל 

שכולם יוכלו לבצע פעולות במערכת  

לכל   אחודה  אחת  ממוחשבת 

 המחלקה. 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

מלאה   ▪ הרשאה  המועצה  לפקחיות  "כיום 

"כמנהל" למערכת הפיקוח הממוחשבת ואין כל  

באקסלים   מקביל  ורישום  תיעוד  לבצע  צורך 

 אישיים. 

  5.7.20לאור הערת הביקורת, שלחתי בתאריך   ▪

המועצה   לפקחיות  רישום    –מייל  ירשמו  שלא 

כפול של הדוחות באקסלים פרטיים שלהם, על  

ולא   המועצה  משאבי  את  לייעל  שנוכל  מנת, 

 לבזבז את זמן העבודה של הפקחיות." 

 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

 הפיקוח. כיום קיבלנו גישה למערכת  " ▪

המחלקה   ▪ ממנהלת  הנחיה  נקבל  נפסיק    -אם 

 לתעד באקסל ולבצע עבודה כפולה." 
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22.  

לא מאפשרת להגיש    -מערכת הפיקוח הממוחשבת של המועצה   ▪

 )באופן גורף בגין כלל סוגי הדוחות(  "בקשה להישפט" באופן ממוחשב 

 

דוחות כמו   ▪ בגין  ממוחשב  באופן  ערעור  להגיש  מאפשרת  לא  כן 

 . )בניגוד ליתר סוגי דוחות הפיקוח(בנושא כלבים 

 

למשרדי   ▪ לסור  נאלצים  והתושבים  הדוחות  מקבלי  כתוצאה: 

 המועצה להגיש ערעורים ובקשות להישפט, באופן ידני. 

 
בזמן   ▪ תוקף,  משנה  קיבלה  זו  קהל  סוגיה  קבלת  והגבלת  איסור 

  - (  7/20ועד    3/20במשרדי המועצה למשך חודשים רבים )מחודש  

 עקב וירוס הקורונה.
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אפשרות   מתן  משפטית  לבחון  יש 

ובאי   תושבים  הדוחות,  למקבלי 

להישפט   בקשה  להגיש  המועצה 

הפיקוח   המערכת  באמצעות 

 הממוחשבת, בדומה להגשת ערעור. 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

עד  " ▪ מוזנות  אכן  לא  להישפט"  "בקשות  היום 

 באופן ממוחשב בניגוד לערעורים.

טופס   ▪ את  לקבל  שנדרש  טוענת  מיתר  חברת 

המקורי   להישפט"  נותנת    –ה"בקשה  לא  ולכן 

הבקשה   את  להזין  לתושב  כשירות  אפשרות 

 להישפט באופן עצמאי ממוחשב.

 הנושא יבחן למול התובע.  ▪

את   ▪ לקרוא  ערוכה  היתה  לא  הפיקוח  מערכת 

השבבים של הכלבים. על כן, לא היה ניתן ליצור  

דוח במערכת הממוחשבת. כיום, הנושא סודר.  

כלבים,   של  שבבים  לקרוא  יכולה  המערכת 

ליצור דוח באופן ממוחשב והתושב יכול להגיש  

 ערעורים באופן ממוחשב." 
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23.  

המסדירים את אופן הטיפול    אין במועצה נהלי עבודה, כתובים, ▪

 והתיעוד בדוחות פיקוח בכלל ובנושאי ערעורים ואכיפה בפרט.

 

: אופן העבודה  בנושאים  נהלים כאמור נדרשים לכלול, בין היתר, ▪

עם מערכת הפיקוח ומסופונים, הרשאות גישה וסמכויות כל עובד  

הודעה   אופן  טיפול,  זמני  ערעור,  הגשת  אופן  הפיקוח,  במחלקת 

לגורם המערער, תיעוד ואסמכתאות נדרשים, אופן ביצוע הסבות,  

לא   דוחות  בגין  אכיפה  תהליכי  בהחלטות,  וטיפול  הזנה  אופן 

עבודה   שיטת  המועצתי,  התובע  למול  העבודה  שיטת  משולמים, 

למול הלוכד המועצתי, תיעוד ואסמכתאות נדרשים, טיפול בגביה  

 וכד'.
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כתובים   עבודה  נהלי  לעגן  יש 

בתחום  ומאו שרים לכלל הפעילויות 

לתחומים זה  ובכלל  הפיקוח  ,  מערך 

   :כדלקמן

אופן עבודה עם מערכת הפיקוח ומסופונים,  

הרשאות גישה וסמכויות כל עובד במחלקת  

טיפול,   זמני  ערעור,  הגשת  אופן  הפיקוח, 

תיעוד   המערער,  לגורם  הודעה  אופן 

נדרשים, אופן ביצוע הסבות,   ואסמכתאות 

וטי הזנה  תהליכי  אופן  בהחלטות,  פול 

שיטת   משולמים,  לא  דוחות  בגין  אכיפה 

שיטת   המועצתי,  התובע  למול  העבודה 

תיעוד   המועצתי,  הלוכד  למול  עבודה 

 ואסמכתאות נדרשים, טיפול בגביה וכד'.

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

בפעילות  " ▪ חשובים  כתובים  עבודה  נהלי  אכן 

 מחלקת הפיקוח והרישוי. 

ואני עסוקה    –סתי לתפקידי לפני זמן לא רב  נכנ ▪

 בהסגרת הפעילות של המחלקה.

 פעילות המחלקה היתה לוקה בחסר.  ▪

נהלי   ▪ לכתוב  הנדרש  הקשב  את  לי  אין  כיום, 

שיועץ   אשמח  תקציב  וימצא  ככל  עבודה. 

 שיסייע בתחום, לאור עומסי העבודה." 
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24.  

פותח   ▪ המועצתי  התובע  הפיקוח  לעיתים,  במערכת  "שאילתות" 

הממוחשבת, זאת לצורך קבלת מידע משלים מהפקחיות, בהליך  

 קבלת החלטות בערעורים על דוחות פיקוח/חניה. 

 

  50פתוחות במערכת הפיקוח הממוחשבת    –  15.7.20נכון לתאריך   ▪

ועוד   חניה  דוחות  בגין  דוחות    3"שאילתות"  בגין  "שאילתות" 

 פיקוח.  

 
ע" ▪ נפתחו  הממוחשבת  ה"שאילתות"  הפיקוח  במערכת  התובע  י 

 . 13.7.20ועד לתאריך   11.5.20החל מתאריך 

 
בתאריך   ▪ המחשה:  לשם  בגין    11.5.20כך  "שאילתות"    9נפתחו 

חניה   לתאריך    -דוחות  עד  ימים  כחודשיים  במשך  נענו  שלא 

15.7.20 . 
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הניתן   ככל  מהיר  באופן  להגיב  יש 

והשלמת   "התייעצויות"  אודות 

על ידי התובע, כך    נתונים הנדרשים 

בערעורים   החלטות  לקבל  שיוכל 

בלוחות   פיקוח/חניה  דוחות  אודות 

 מנים קצרים. 

 : 6.7.20תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך  

טווח   ▪ והמענה  זמן  "אכן  התגובה 

התובע   ידי  על  שנפתחו  ל"התייעצויות" 

 אינו מיטבי.  –המועצתי 

בימים האחרונים אני באופן אישי מקדמת את   ▪

המשלים הנדרש על    עהנושא ומשיגה את המיד

על מנת לקדם    –ידי התובע )במקום הפקחיות(  

 "את מתן התשובות בערעורים.

 

 :29.7.20תגובת התובע מתאריך 

ל"שאילתות"  " תגובות  בקבלת  עיכוב  היה  אכן 

 שהזנתי לפקחיות. 

מ  יותר    –  7/20חודש  אמצע  החל  טוב  פועל  הנושא 

 ובלוחות זמנים קצרים יותר."

 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

 הערת הביקורת נכונה. " ▪

בזמן   ▪ חוסר  לטפל    –עקב  מתפנות  לא  אנחנו 

 בשאילתות של התובע. 

  – כמו כן, המערכת קשה לתפעול ולא ידידותית   ▪

 וזה מקשה עוד יותר את מתן המענה." 
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25.  

ופיקוח מנהל מחלקת  בזהות    שינויים רבים ותכופים  רישוי עסקים 

זה,   כללובכלל  מנהל מחלקה  ללא  ארוכות  כך    -  תקופות  כל  לתחום 

 מהותי בפעילות המועצה. 

 

 : להלן תקופות המנויים

 מנהלת מחלקה נוכחית. - 6.2.20מתאריך  ▪

 . לא מאויישהתפקיד  - 5.2.20ועד   22.12.19מתאריך  ▪

 .שהתפטרהמנהלת מח' פיקוח קודמת,   - 21.12.19ועד   1.2.18 ▪

עד    -   המחלקה בתקופה זו התאפיינה ביחסי עבודה עכורים ביותר

 .כדי שיתוק

 . לא מאויישהתפקיד  - 31.1.18ועד   30.4.17מתאריך  ▪

 .שהתפטרמנהל מח' פיקוח קודם,    -  31.3.17ועד    21.3.15מתאריך   ▪

 כללי 

מחל בניהול  יציבות  לשמר  קת  יש 

שיאפשר   ופיקוח  עסקים  רישוי 

של   ארגוני  וזיכרון  ניהולית  רציפות 

כך   שכל  והתחום  המחלקה  ניהול 

 מהותי בפעילות המועצה. 

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

 הערת הביקורת נכונה ומקובלת." ▪

מנהלת   ▪ לבין  בינינו  תקשורת  חוסר  היה  אכן 

תפקוד  שהשפיע על    -המחלקה הקודמת שעזבה  

 המחלקה." 

 

 



 ניהול דוחות פיקוח וערעוריםדוח ביקורת בנושא    מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  153 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

מהותיו תגובות המלצות
 ת

26.  

ותכופים ▪ רבים  המועצה  התובעבזהות    שינויים  המועסק    של 

תובע מינוי  תקופות ארוכות ללא  ובכלל זה,    באמצעות היועצ"מ,

 .לתחום כל כך מהותי - מטעם המועצה

 

 : ואילך 20917משנת  להלן תקופות המנויים ▪

 עו"ד אלון אשר.  –ועד היום  6.8.19מתאריך 

 התפקיד לא מאוייש. -)כחצי שנה(   5.8.19ועד  1.2.19מתאריך 

 עו"ד מאיר בן דוד. – 31.1.19ועד   28.1.18מתאריך 

 התפקיד לא מאוייש. - )כחצי שנה(   27.1.18ועד  1.8.17מתאריך 

 עו"ד פרידה וול.  –  31.7.17ועד  1.2.17מתאריך 

 

הציג    –  8/19סתו לתפקידו של התובע הנוכחי בחודש  מיד בעת כני ▪

שיש   החדש  והתובע  בקבוק"  של  "צוואר  מאוד  גדולה  כמות 

וכד'   להישפט  בקשות  מטופליםש  -ערעורים,  לפני    לא  עוד 

  65,000וביקש תוספת תקציבית חד פעמית בסך    שנכנס לתפקידו

 .₪ לפני מע"מ

 

הבקבוק"   ▪ ב"צוואר  לטפל  מנת  לאשר    ,שנוצרהנ"ל  על  הוחלט 

ובסך   25%הגדלת היקף ההתקשרות עם היועצ"מ בשיעור של  

מע"מ  72,000 בתוספת  להחלטת  ₪  מועצה  אישור  נמצא  לא   .

 אישור הגדלת היקף ההתקשרות.

27 

התובע   זהות  יציבות  לשמר  יש 

רציפות   שיאפשר  כך  המועצתי, 

וזיכרון   ניהול  ניהולית  של  ארגוני 

התחום המשפטי, בפעילות מהותית  

 של המועצה מול האזרח. 

 : 31.8.20 -ו 24.8.20תגובת היועצ"מ מתאריך 

אישור   ▪ להגדלת  מועצה  אישור  נדרש  "לא 

 . 25%התקשרות עד 

פעם   ▪ כל  לשנה  הוא  העירוני  התובע  של  המינוי 

אין   המועצה.  מליאת  באישור  לחדשו  שנדרש 

שזהות   היועץ  הכרח  נציג  שהינו  התובע, 

 המשפטי של הממשלה, יהיה אותו אדם. 

חצי שנה  כתפקיד לא מאויש  בקשר לממצא שה ▪

לחידוש    :5.8.19ועד    1.2.19מתאריך   בקשה 

במועד הוגשה  דוד  בן  מאיר  של  רק    .הסמכתו 

לאחר מספר חודשים של המתנה לעמדת משרד  

התברר לא    ,המשפטים  המשפטים  משרד  כי 

החידוש   את  עירוני  אישר  תובע  לחפש  ונאלצנו 

 אחר בעל נסיון.  

תפקיד לא מאויש כחצי שנה  בקשר לממצא שה ▪

בתקופה זו בוצעו    :31.1.19ועד    28.1.18מתאריך  

מול  ינ פרידה  של  המינוי  את  להאריך  סיונות 

משרד המשפטים אך זה הצריך אישור מיוחד,  

לכן ביקשנו למנות עו"ד אחר )רועי לנדאו(, שאף  

במליאה,   הנהלים  אושר  שונו  כי  התברר  אך 

פליליב בניסיון  צורך  והיה  המשפטים    . משרד 

הסמכה   בעל  שכבר  מישהו  עם  התקשרנו  לכן 

 "מאיר בן דוד. -  ברשות אחרת
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פרק  הממצא  #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

    

 : 1.10.20התייחסות פקחיות המועצה מתאריך 

חודשים  " ▪ במשך  ואכן  נכונה  הביקורת  הערת 

לא היה    2017-2018ובשנים    2019במהלך שנת  

 בחלק מהחודשים תובע למועצה.

תושבים   ▪ של  ערעורים  הצטברו  כתוצאה, 

פיקוח   מדוחות  וכן  ישנים  פיקוח  מדוחות 

 חדשים.

בתחילת   ▪ כתובע  דוד  בן  מאיר  עו"ד  את  שמינו 

קלסרים של ערעורים    5אנחנו הבאנו לו    –   2018

 לטיפול וקבלת החלטות. 

בן דוד  מרבית הערעורים שהועברו לעו"ד מאיר   ▪

לא טופלו והועברו לטיפול של עו"ד אלון אשר  

 כשנכנס לתפקידו". 
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 דוחות פיקוח שלא מוזנים למערכת הפיקוח הממוחשבת  

 כללי 

 של חברת "מיתר". מערך ניהול דוחות הפיקוח במועצה מנוהל באמצעות תוכנה  .4.1

 

 כל דוחות הפיקוח נדרשים להיות מוזנים למערכת המידע הממוחשבת.  .4.2

 
 מאפשר מעקב קל ונוח אחר אופן התקדמות הטיפול בדוח.  – ניהול ממוחשב של דוחות הפיקוח  .4.3

 
הפיקוח   .4.4 למערכת  בממשק  מועברים  הדוח  נתוני  אשר  ב"מסופון"  הדוחות  פרטי  את  מזינים  המועצה  פקחי 

 במועצה. 

 

 ממצאים 

לא    -המופקים על ידי פקחיות המועצה לפורעי חוק  (  4/20ועד לחודש    10/19)מחודש    פיקוחדוחות    144  נמצאו .4.5

 מוזנים ולא מתועדים במערכת הממוחשבת. 

 

  בגיליונות אלקטרוניים המצויים במחשבים האישיים והמקומיים במקרים אלה, פרטי דוחות הפיקוח מנוהלים   .4.6

 של מחלקת הפיקוח.  שאינם מקושרים וחיצוניים למערכת המידע הממוחשבתשל פקחיות המועצה,  

 
דוגמאות   .4.7 לחודש    10/19)מחודש    שנופקודוחות  ללהלן  הפיקוח    -(  4/20ועד  במערכת  מוזנים  לא  שכלל 

 הממוחשבת: 

 שם וכתובת שם הקובץ מס' דו"ח
)נמחק בדוח  

הסופי משיקולי  
 צנעת הפרט( 

סוג 
עבירה  
 מקום

תאריך מתן  
 דו"ח

סכום 
דו"ח 
 בש"ח

 250 29/10/2019 חניה    אביבה  -  2019ברירות קנס  050742-2-3

 500 25/11/2019 חניה    אביבה  -  2019ברירות קנס  0510233-2-2

 250 06/01/2020 חניה   אביבה  -  2020ברירות קנס  051451-2-9

 500 10/01/2020 חניה   אביבה  -  2020ברירות קנס  051562-2-0

 500 01/01/2020 שוטטות   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  781

 500 01/01/2020 שוטטות   2018+2019ברירות קנס  782

 500 01/01/2020 שוטטות   2018+2019ברירות קנס  783

  כינרת  -  2018ברירות קנס  474
שימור  

 320 06/12/2019 רח'  

 1500 18/12/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  776

 500 21/11/2019 שוטטות   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  777

 500 25/11/2019 שוטטות   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  778

 500 22/11/2019 שוטטות   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  779

 500 29/11/2019 שוטטות   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  780

 1500 24/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  801

 1500 17/11/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  803
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 שם וכתובת שם הקובץ מס' דו"ח
)נמחק בדוח  

הסופי משיקולי  
 צנעת הפרט( 

סוג 
עבירה  
 מקום

תאריך מתן  
 דו"ח

סכום 
דו"ח 
 בש"ח

 1500 31/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  807

 1500 13/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  808

 1500 03/11/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  809

 1500 03/11/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  810

 1500 22/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  814

 1500 31/10/2019 חיסון אי   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  815

 1500 23/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  817

 1500 27/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  822

 1500 22/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  823

 1500 23/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  829

 1500 29/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  830

 1500 23/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  833

 1500 12/11/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  834

 1500 22/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  838

 1500 04/11/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  839

 1500 31/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  841

 1500 24/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  842

 1500 24/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  843

 1500 24/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  847

 1500 28/10/2019 אי חיסון   כלבים  -  2018+2019ברירות קנס  848
  

פיקוח מתאריך   .4.8 מנהלת מחלקת  של  שנופקו מהמסופונים  24.6.20להלן אישור  חניה  דוחות  אודות  נם  ואי  – , 

 , כדלקמן: במערכת הממוחשבת של המועצה  מתועדים ולא רשומים
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כל דוחות הפיקוח בנושא "כלבים" לא מוזנים  באופן גורף,  נמסר לביקורת על ידי מנהלת הפיקוח במועצה, כי   .4.9

 למערכת הממוחשבת, ללא סיבה.

 
 

 :המלצות  
 רשומים ומתועדים במערכת הפיקוח הממוחשבת.  -יש לוודא שכל דוחות החניה  ▪

לא מתועדים במערכת הפיקוח    -יש לבחון הכיצד דוחות שהופקו מהמסופונים המקושרים למערכת הממוחשבת   ▪

 הממוחשבת.
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 ניהול מערך נתוני דוחות הפיקוח  

 כללי 

סדור ותקין של מערך הפיקוח במועצה, מחייב רישום, ניהול ומעקב מלא אחר כל דוחות הפיקוח שניתנו  ניהול   .5.1

 על ידי המועצה. 

 

ניהול סדור של כל דוחות הפיקוח, מאפשר לבצע מעקב ובדיקת סטאטוס של אופן התקדמות הטיפו בדוח )שולם,   .5.2

התובע, תושבת התובע, החלטת בית משפט, הסבה,  התקבל ערעור, התקבלה בקשה למשפט, מעבר הדוח לטיפול  

 הליכי גביה וכד'(. 

 

 ממצאים 

 

ועד למועד    2017משנת    ,חוסר סדר מהותי בניהול דוחות הפיקוח שהופקו על ידי המועצהלמועד הביקורת, קיים   .5.3

 . 6/2020הביקורת בחודש  

 

 בקבציניפק. המדובר    אותו פקחשל דוחות הפיקוח ש  יםאקסל אישי  קבציכל פקח מנהל  הביקורת נוכחה, כי   .5.4

 )דוחות פיקוח בנושא כלבים ובנושא ברירות קנס(.  לכל שנה ולכל סוג של דוח ים לכל פקח,אקסל נפרד

 

ועד למועד הביקורת    2017לבקשת הביקורת לקבל את בסיס נתוני דוחות הפיקוח של המועצה שנופקו משנת  

דוחות  במועצה, קובץ    ועסקו בעברשה   ותהפקחי  3  -מ  תקבצים לכל אח   3)שונים    קבצים  11הועברו    -  6/20בחודש  

 .וקובץ ממערכת מיתר( ,כלביםבנושא 

  
 שדות שונים. כולליםו במבנה אחיד אינם -האקסלים השונים של כל פקח  .5.5

 
, אין בסיס נתונים אחוד שמכיל את כל דוחות הפיקוח של המועצה  6/20כתוצאה: למועד הביקורת בחודש   .5.6

 . )חייבים שלא שילמו, ערעורים, בקשות להישפט וכד'(שנדרש לטפל בהם 

 
לניהול דוחות  ממוחשבת  המידע  ההוצג לביקורת על יי מנהלת הפיקוח במועצה, כי בעת מעבר המועצה למערכת   .5.7

הליך של הסבת דוחות הפיקוח מהאקסלים השונים למערכת    לא בוצע  –  5/19חודש  מועצה החל מהפיקוח ב

הממוחשב. כמו כן, דוחות כלבים עדין לא מופקים מה"מסופונים" של הפקחים )ללא סיבה( ולכן, גם כיום דוחות  

 הפיקוח מנוהלים בחלקם באקסלים ידניים ולא במערכת הממוחשבת. 

 
באמצעות    ב"זמן אמת"ממוחשבת  במערכת הפיקוח    יםפיקוח )למעט חניה( לא מוזנ   , דוחותלמועד הביקורת .5.8

 . המסופונים

הפקחיות נדרשות לצלם בשטח ולתעד את פרטי הדוחות באופן  הוצג לביקורת על ידי מנהלת מחלקת פיקוח, כי  

פיק דוח, לאחר  הן נדרשות להזין את הנתונים במע' הפיקוח ולה   -ידני. רק לאחר שהפקחיות מגיעות למשרד  

משוטט,   כלב  של  שבב  קריאת  לאחר  דומה,  באופן  הגביה.  ממערכת  הדוח  מקבל  פרטי  את  וקיבלו  שאימתו 

 ורק לאחר מכן להפיק דוח פיקוח.   –נדרשות הפקחיות לאתר את הבעלים במע' המידע של הווטרינר 
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 המדובר בתהליך מסורבל. 

 

 
 

 

  

 :המלצות
בסטאטוס "פתוח" ושטרם שולמו, מתועדים במערכת הפיקוח הממוחשבת של  יש לוודא שכל דוחות הפיקוח   ▪

 המועצה.

יש לבצע הסבה של דוחות פיקוח "פתוח" שנופקו לפני תחילת העבודה עם מערכת הפיקוח הממוחשבת לבסיסי   ▪

 הנתונים של המערכת הממוחשבת.

 או באקסלים אישיים. / יש לנהל את מערך דוחות הפיקוח במערכת ממוחשבת אחת ולא במספר מערכות ו ▪

באמצעות   ▪ בשטח  דוחות  לנפק  יוכלו  שהפקחיות  כך  במועצה,  הפיקוח  דוחות  הפקת  שיטת  מיכון  לבחון  יש 

 המסופונים ללא צורך בקבל נתונים משלימים ממחלקת הגביה והוטרינר.
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 ניהול ורישום כפול של דוחות פיקוח  

 

 כללי 

 

 שנופקו פקחים מטעמה במערכת נתונים אחת סדורה ותקינה. מועצה נדרשת לנהל את דוחות הפיקוח  .6.1

 

פי   .6.2 על  אחד  כל  נתונים,  ולעדכן  מידע  מערכת  באותה  לעבוד  נדרשים  הפיקוח  במחלקת  התפקידים  בעלי  כל 

 הרשאתו, באותה מערכת מידע מועצתית. 

 
 

 ממצאים 

 

פיקוח    באקסליםהמוזנות  רשומות    724 .6.3 דוחות  המתעדות  המועצה  פקחיות  של   חופפות  -שניפקו  השונים 

 פות לא חופ  -  רשומות אחרות באותם אקסלים  1,157ואילו    של המועצה,  הממוחשבת  הפיקוחלרשומות במערכת  

 של המועצה. הפיקוח במערכת  נמצאות ולא 

אין סימון לרשומות החופפות הכפולות למערכת הממוחשבת ואילו רשומות ייחודיות שלא נמצאות במערכת  

 הממוחשבת.

 

הרשאה לגשת ו/או לצפות במערכת הפיקוח  להן  אין  שהוצג לביקורת על ידי פקחיות המועצה כי, לאור העובדה,   .6.4

  )ובממשק מועבר למערכת הממוחשתבת("  מסופון"בהן ממשיכות לבצע רישום כפול של כל דוח    -של המועצה  

 . באקסלים האישיים שלהםפעם נוספת ו

 . 2020בשנת  הראשונים ודשיםחה 5רשומות חופפות רק בגין  163נמצאו 

 

אותם הזנת  לצורך    -משאבי המועצה וזמן עבודה של פקחיות המועצה  ני של  זכתוצאה: מערך לא יעיל ובזב .6.5

 חוזר וכפול בבסיסי נתונים שונים.באופן דוחות פיקוח נתונים מאותם 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
ולא   ▪ אחת  מועצתית  ממוחשבת  במערכת  הפיקוח  דוחות  מערך  את  לנהל  באקסלים  יש  ו/או  מערכות  במספר 

 אישיים. 

יש לאפשר לפקחיות ועובדי מחלקת הפיקוח הרשאה למערכת הפיקוח המועצתית הממוחשבת, כל אחת לפי   ▪

 סמכותו והרשאתו, על מנת, שכולם יוכלו לבצע פעולות במערכת ממוחשבת אחת אחודה לכל המחלקה. 
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 דוחות פיקוח שונים עם אותו מספר דוח  

 

 כללי 

 

 חד ערכי. -דוח פיקוח נדרש להכיל מספר חד .7.1

 

 מספר הדוח מאפשר לבצע מעקב אחר התקדמות הדוח באופן מסודר ותקין.  .7.2

 
 

 ממצאים 

בתקופות ושונים, שנופקו על ידי פקחים שונים פיקוח מספר דוח זהה לדוחות נמצאו מקרים רבים בהם קיים  .7.3

 .שונות

 רשומות שונות.  4מקרים בהם למספר דוח אחד יש  2

 רשומות שונות.  3מקרים בהם למספר דוח אחד יש  66

 רשומות שונות.  2מקרים בהם למספר דוח אחד יש   191

 

 להלן דוגמאות:  .7.4

מס' 
 דו"ח

מספר 
שורה 
 בקובץ

שם  שם הקובץ
 הפקח

 שם
)נמחק  
בדוח 

הסופי 
משיקולי  

צנעת 
 הפרט(

כתובת 
)נמחק  
בדוח 

הסופי 
משיקולי  

צנעת 
 הפרט(

תאריך מתן  
 דו"ח

סכום 
דו"ח 
 בש"ח

סוג 
עבירה  
 מקום

 הערות

ברירות קנס   839 441
 אביבה  -  2018

שימור   320 06/12/2018   אביבה 
 רח' אלון 

ערעור. בקשה   
 להישפט 

  -ברירות קנס   1478 441
 2017אמיליה 

           אמיליה 

אמיליה דוחות   1857 441
 1כלבים קובץ 

כלב ללא   500 08/11/2016   צפריר 
 רישיון 

 הגביה  בטיפול .

אמיליה דוחות   1870 441
 1כלבים קובץ 

י אלון  "בוטל ע  .     08/11/2016   אמיליה 
24.10.19 

ברירות קנס   840 442
 אביבה  -  2018

הוצאת   320 06/12/2018   אביבה 
אשפה  
 פרדס

לא נדרש נשלח  
 פעמיים

  -ברירות קנס   1474 442
 2017אמיליה 

 07/05/17דיון     320 14/03/2017   אמיליה 

אמיליה דוחות   1858 442
 1כלבים קובץ 

ללא   1500 08/11/2016   צפריר 
 חיסון 

 27.03.19שולם 

אמיליה דוחות   1871 442
 1כלבים קובץ 

       08/11/2016   אמיליה 
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מס' 
 דו"ח

מספר 
שורה 
 בקובץ

שם  שם הקובץ
 הפקח

 שם
)נמחק  
בדוח 

הסופי 
משיקולי  

צנעת 
 הפרט(

כתובת 
)נמחק  
בדוח 

הסופי 
משיקולי  

צנעת 
 הפרט(

תאריך מתן  
 דו"ח

סכום 
דו"ח 
 בש"ח

סוג 
עבירה  
 מקום

 הערות

ברירות קנס   1053 499
 כינרת  -  2018

הוצאת   320 19/12/2018   כנרת 
 אשפה  

ממתין לתשובה  
 ממאיר 

  -ברירות קנס   1534 499
 2017אמיליה 

 01.10.2017דיון     320 23/07/2017   אמיליה 

אמיליה דוחות   1731 499
 1כלבים קובץ 

     500 27/02/17   אמיליה 

ברירות קנס   1041 487
 כינרת  -  2018

הוצאת   320 13/12/2018   כנרת 
 אשפה  

בוטל בגלל חוסר  
וודאות וחוקי  

 העזר  
  -ברירות קנס   1522 487

 2017אמיליה 
 01.10.2017דיון     320 10/07/2017   אמיליה 

אמיליה דוחות   1719 487
 1כלבים קובץ 

     500 23/01/17   אמיליה 

ברירות קנס   1052 498
 כינרת  -  2018

שימור   320 19/12/2018   כנרת 
 רחובות  

לתשלום  
16.01.19 

  -ברירות קנס   1533 498
 2017אמיליה 

 01.10.2017דיון     320 23/07/2017   אמיליה 

אמיליה דוחות   1730 498
 1כלבים קובץ 

ללא   1500 28/02/17   אמיליה 
 חיסון 

 15.01.19שולם 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה
 חד ערכי.-כולל מספר דוח חד -יש לוודא שכל דוח פיקוח שניתן על ידי המועצה 
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 דוחות פיקוח שלא בסדר רץ 

 

 כללי 

 חד ערכי. -דוח פיקוח נדרש להכיל מספר דוח חד  .8.1

 

 דוחות הפיקוח נדרשים להיות מונפקים בסדר רץ כרונולוגי עקבי, של מספרי דוחות הפיקוח. .8.2

 
 

 ממצאים 

 . אינם בסדר רץ נמצאו מקרים בהם מספרי דוחות הפיקוח   .8.3

 

 להלן דוגמאות מקובץ דוחות פיקוח כלבים, כדלקמן:  .8.4

 מספר דוח תאריך הדוח  שם קובץ דוחות פיקוח
 בקובץ

הפרש מדוח  
 קודם

 1 810 03/11/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 4 814 22/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 815 31/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 2 817 23/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 818 לא מצוין  כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 2 820 לא מצוין  כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 2 822 27/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 823 22/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 824 לא מצוין  כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 5 829 23/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 830 29/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 3 833 23/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 834 12/11/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 3 837 28/09/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 838 22/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 839 04/11/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 2 841 31/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 842 24/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 843 24/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 4 847 24/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 848 28/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 2 850 29/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 

 1 851 06/10/2019 כלבים  -  2018+2019ברירות קנס 
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 :המלצות
אינם בסדר כרונולוגי רץ, ויש    -יש לבחון את הנסיבות לכך שדוחות הפיקוח המתועדים אצל פקחיות המועצה   ▪

 קפיצות אודות מספרי דוחות פיקוח.

 – יש להקפיד שדוחות הפיקוח ניתנים בסדר רץ של מספרי דוחות כרונולוגי. בכל מקרה שכל חוסר במספר דוח  ▪

 יש לתעד את הנסיבות ולקבל את אישור מנהלת המחלקה.
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 דוחות פיקוח שלא בסדר כרונולוגי 

 

 כללי 

 דוחות פיקוח נדרשים להיות מונפקים בסדר כרונולוגי רץ. .9.1

 

 להיות מוזנים ומונפקים באופן מיידי בסמוך לקרות העבירה.   דוחות הפיקוח נדרשים .9.2

 

 ממצאים 

 

 מקרים רבים בהם לתאריכים כרונולוגיים מאוחרים יותר, משויך דוח פיקוח עם מספר דוח קטן יותר.  .9.3

 
מצוין בקובץ דוחות פיקוח בנושא כלבים, כי נופק דוח הנושא מספר רץ מספר    28.9.19: בתאריך  לשם המחשה .9.4

בתאריך    כחודש מאוחר יותר, שנופק  810דוחות, מדוח פיקוח אחר מספר    27ב    הגבוה, המהווה מספר דוח  837

3.11.19 . 

 
 .כשל ברישום דוחות פיקוחהנ"ל יכול להצביע על  .9.5

 ה.המדובר בהתנהלות לא נאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
 יש לבחון את הנסיבות על כך שמספרי דוחות פיקוח לא תואמים למועדי ביצוע העבירות. ▪

 יש לוודא, כי דוחות הפיקוח מוזנים ומונפקים באופן מיידי בסמוך לקרות העבירה.  ▪
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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,

 למשך זמן רב   -ערעורים ללא מענה של המועצה  

 כללי 

 להגיש ערעור על דוחות פיקוח שקיבלו. תושבים ובאי המועצה זכאים  .10.1

 

לאחר הגשת הערעור על ידי מקבל הדוח, התובע העירוני נדרש לקבל החלטה בדבר הערעור שהוגש למועצה   .10.2

 )הערעור מתקבל, הערעור נדחה, הסבה וכד'(. 

 
או   .10.3 ביצוען,  שנה מיום  עבירות ברירת משפט, מתיישנות תוך  ובהן  כי עבירות קנס  נקבע  תוך  בהוראות החוק 

 שנתיים, אם המדובר בעבירות תעבורה כמשמעותן לפי פקודת התעבורה. 

 

 ממצאים 

  7/19ערעורים בנושא דוחות חניה, לתקופה שמחודש    148במערכת הפיקוח הממוחשבת של המועצה, מוזנים   .10.4

 18.6.2020ועד לתאריך 

המוזן במערכת    , בלבד,רק ערעור אחד(  6/19ועד    7/19בתקופה של כשנה )מחודש    מניתוח הנתונים עולה, כי 

 נענה.    -דוחות חניה בנושא  הפיקוח הממוחשבת 

 רב.  זמןללא מענה במשך  -המוזנים במערכת הפיקוח  הערעורים  147כל יתר 

 ערעורים ללא מענה בגין דוחות פיקוח אחרים שאינם חניה. 102בנוסף, 

 

)מועד ביצוע שיחת    5.5.20נמסר לביקורת על ידי מנהלת מחלקת הפיקוח, כי עד לתחילת הביקורת בתאריך   .10.5

 . כמעט ולא טופלו -שהוזנו במערכת הפיקוח של המועצה  ערעורים ממוחשבים  -הפתיחה( 

 

ועד    1.1.19מניתוח נתוני הזנת החלטות של התובע במערכת הפיקוח הממוחשבת של המועצה עולה, כי מתאריך  

  37  -(  5.3.20  - ו  4.3.20,  11.2.20,  14.1.20,  15.12.19,  24.11.19)  מועדים שונים  6  -ב, התובע הזין  7.5.20לתאריך  

 החלטות בלבד. 

 של המועצה. הממוחשבת מעיד על שימוש מועט בהזנת החלטות בגין ערעורים במערכת הפיקוח אכן הנ"ל 

 

על ידי המועצה  שלא נענו    - נמצאו מקרים רבים של ערעורים שהוגשו למועצה מתושבים ומקבלי דוחות פיקוח   .10.6

 .וחצי המתנה ללא קבלת החלטה בערעור שהוגש למועצה במשך חודשים רבים. בחלקם מעל לשנה

 

 להלן דוגמאות: .10.7

מספר  סוג דוח
 דוח

 שם המגיש  מצב
)נמחק בדוח הסופי 

 משיקולי צנעת הפרט( 

תאריך הגשת   תאריך עברה 
 ערעור

 14/01/2019 25/08/2019  קליטת ערעור  5030150 דוח פיקוח 

 23/03/2019 05/09/2019  קליטת ערעור  5019252 דוח פיקוח 

 08/07/2019 26/05/2019  קליטת ערעור  5002753 דוח פיקוח 

 08/07/2019 23/06/2019  קליטת ערעור  5001557 דוח פיקוח 
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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,

מספר  סוג דוח
 דוח

 שם המגיש  מצב
)נמחק בדוח הסופי 

 משיקולי צנעת הפרט( 

תאריך הגשת   תאריך עברה 
 ערעור

 19/07/2019 19/07/2019  קליטת ערעור  5015128 דוח חניה 

 25/07/2019 18/07/2019  קליטת ערעור  5006721 דוח חניה 

 25/07/2019 24/07/2019  קליטת ערעור  5024526 דוח חניה 

 28/07/2019 28/07/2019  קליטת ערעור  5030622 דוח חניה 

 28/07/2019 25/07/2019  קליטת ערעור  5033121 דוח חניה 

 30/07/2019 24/06/2019  קליטת ערעור  5001755 דוח פיקוח 

 01/08/2019 02/07/2019  קליטת ערעור  5009121 דוח חניה 

 04/08/2019 11/07/2019  קליטת ערעור  5011127 דוח חניה 

 04/08/2019 24/07/2019  קליטת ערעור  5023429 דוח חניה 

 06/08/2019 17/07/2019  קליטת ערעור  5006622 דוח חניה 

 07/08/2019 21/07/2019  קליטת ערעור  5007125 דוח חניה 

 08/08/2019 08/08/2019  קליטת ערעור  5038229 דוח חניה 

 11/08/2019 14/07/2019  קליטת ערעור  5001854 דוח פיקוח 

 11/08/2019 24/05/2019  ערעור קליטת  5000153 דוח פיקוח 

 11/08/2019 14/07/2019  קליטת ערעור  5002357 דוח פיקוח 

 11/08/2019 21/07/2019  קליטת ערעור  5002456 דוח פיקוח 

 12/08/2019 21/07/2019  קליטת ערעור  5011929 דוח חניה 

 12/08/2019 11/07/2019  קליטת ערעור  5013925 דוח חניה 

 12/08/2019 19/07/2019  קליטת ערעור  5014824 דוח חניה 

 14/08/2019 26/07/2019  קליטת ערעור  5035225 דוח חניה 

 16/08/2019 15/08/2019  קליטת ערעור  5042023 דוח חניה 

 17/08/2019 09/07/2019  קליטת ערעור  5010129 דוח חניה 

 
ממוחשבים המוזנים במערכת הפיקוח הממוחשבת נכון להלן גרף המציג את היקף תשובות התובע לערעורים   .10.8

 , לפני ואחרי תחילת הביקורת, כדלקמן:25.8.20לתאריך 
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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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 לאחר חודשים רבים, כדלקמן:על ידי התובע להלן דוגמאות לערעורים שנענו  .10.9

 

 .25.7.18לאחר קבלת הערעור בתאריך ורבע כשנה  28.10.19: מתן מענה על ידי התובע בתאריך  1דוגמה מס' 
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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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 .30.1.19כשנה לאחר קבלת הערעור בתאריך  9.1.20: מתן מענה על ידי התובע בתאריך  2דוגמה מס' 
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 . ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 :המלצות  
 יש לקבוע לוחות זמנים מחייבים במתן מענה לערעורים המתקבלים במועצה.  ▪

המועצה, אחת לרבעון, דוח אודות מספר הערעורים שהתקבלו באחריות מנהלת מחלקת פיקוח להגיש לראש   ▪

בתקופה המדווחת, התפלגות תשובות התובע )ביטול דוח, דחיית ערעור, הסבה וכד'(, ערעורים פתוחים זמן רב  

 וכד'. 
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 חוסר סבירות בנתוני דוחות במערכת הפיקוח  

 כללי 

 

 פיקוח. מועד הגשת ערעור נדרש להיות מאוחר למועד הנפקת דוח  .11.1

 
 

 ממצאים 

 

 . לא הגיונייםמקרים בהם הנתונים המוזנים במערכת הפיקוח  .11.2

הגשת   תאריך  אלה  הפיקוח    הערעורבמקרים  דוח  מקבל  ידי  דוחלתאריך    קודםעל  בחלק    הנפקת  הפיקוח. 

 .הפרש של חודשים רביםמהמקרים 

 הנ"ל לא סביר ולא הגיוני. 

 

 הערעור קודם לתאריך הנפקת דוח הפיקוח, כדלקמן: להלן דוגמאות למקרים בהם תאריך הגשת  .11.3

 

מספר 

 דוח

 שם המגיש   הדוח סטאטוס

)נמחק בדוח הסופי 

 משיקולי צנעת הפרט( 

בין   הפרש ימים תאריך עברה  ערעור ת

תאריך הגשת  

 ערעור למתן הדוח

 223- 25/08/2019 14/01/2019  ערעור  5030150

 166- 05/09/2019 23/03/2019  ערעור  5019252

 131- 08/11/2019 30/06/2019  בקשה להישפט  5025150

 45- 14/08/2019 30/06/2019  בקשה להישפט  5008552

 28- 28/07/2019 30/06/2019  בקשה להישפט  5007257

 25- 25/07/2019 30/06/2019  בקשה להישפט  5020458

 

 

המוזנים במערכת הפיקוח לא  בו ניתן להיווכח, כי התאריכים    5030150להלן צילום מסך בגין דוח פיקוח מספר   .11.4

הינו   הערעור  הגשת  תאריך  שכן  בתאריך    7  -כ  14.1.19הגיוניים,  הדוח  ניפוק  תאריך  לפני  ,  25.8.19חודשים 

 כדלקמן: 
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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 לבחון את הנסיבות לקיומם של מקרים בהם תאריך הגשת הערעור קודם לתאריך הנפקת דוח הפיקוח.  ▪

 הנתונים הלא הגיוניים במערכת הפיקוח.יש לטייב את כל  ▪



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  173 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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 הסבת דוחות פיקוח  

 כללי 

 

תובע רשאי לבטל הודעת תשלום קנה אם, לאחר שבדק את טענות המבקש, נוכח כי העבירה נעברה שלא בידי   .12.1

 מי שקיבל את הודעת תשלום הקנס. 

 
לפקודת התעבורה אחראי לביצוע    1בעבירות הקשורות לכלי רכב יש חזקה, שלפיה בעל הרכב, כמשמעו בסעיף   .12.2

ובלעי   ידיעתו  בלי  נלקח ממנו  או שהרכב  בו  למי מסר את ההחזקה  ברכב,  נהג  מי  הוכיח  העבירה, אלא אם 

 הסכמתו. על המבקש להמציא מסמך המעיד על טענתו. 

 
לום  החליט התובע לבטל הודעת תשלום קנס והוכח מי נהג או החזיק ברכב, תומצא לנוהג או למחזיק הודעת תש .12.3

 קנס חדשה, בציון סכום הקנס המקורי. 

 לאמור: ביצוע הסבה של זהות מקבל הדוח. 

 
המבקשת להסב את  . החברה  פרטני בחברה  עובדמבקשות להסב את הדוח על שם  החברות בדרך כלל המדובר ב .12.4

 לקבלת החלטה.  – הבקשה מועברת לתובע המועצתי להציג אסמכתאות.  ת נדרש –שם מקבל הדוח 

 
 לשלוח דוח חדש לבעל הדוח החדש.  נדרש  "הסבה" אישר את ה ברגע שהתובע .12.5

 

 ממצאים 

 

 ה"הסבה" לא בוצעה בפועל. –למרות שהתובע קיבל החלטות אודות "הסבת" דוחות הביקורת נוכחה, כי  .12.6

 

 : הדוח בוטל לנישום המקורי ולא הופק בשנית על שם הנישום המעודכן. כתוצאה .12.7

 
שכן אין את  נמסר לביקורת על ידי מנהלת מחלקת פיקוח עירוני, כי המחלקה לא מבצעת טיפול בהחלטות אלה,   .12.8

 הידע לבצע זאת.

 

 להלן דוגמאות:  .12.9

תאריך   תיאור החלטה 

 החלטה 

תאריך  

 הגשה

סכום 

הדוח 

 )₪( 

 שם

)נמחק בדוח הסופי 

משיקולי צנעת  

 הפרט(

 מספר דוח

 5010327  500  10/02/20 11/02/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5023122  250  05/03/20 05/03/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5015128  250  13/05/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5020821  100  13/05/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5034129  250  13/05/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
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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,

תאריך   תיאור החלטה 

 החלטה 

תאריך  

 הגשה

סכום 

הדוח 

 )₪( 

 שם

)נמחק בדוח הסופי 

משיקולי צנעת  

 הפרט(

 מספר דוח

 5020920  250  13/05/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5022520  500  13/05/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5003728  500  13/05/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5048921  250  26/03/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5039425  250  26/03/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5037924  250  26/03/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5094727  250  25/03/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5036421  500  24/03/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5005822  500  24/03/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5021928  250  24/03/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5025929  250  24/03/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5039623  500  08/01/20 13/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 
 5036827  250  19/05/20 21/05/20 אישור הסבה - החלטת התובע 

 

 

 

 :המלצות  
 יש לבצע את הוראות התובע אודות "הסבת" דוחות פיקוח בסמוך להחלטת התובע.  ▪

במקביל, לביטול הדוח על שם מקבל  יש לשלוח באופן חוקי דוחות פיקוח חדשים על שם מקבל הדוח החדש, זאת   ▪

 הדוח המקורי.
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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,

 העדר טיפול בדוחות פיקוח שלא משולמים זמן רב 

 כללי 

מאפשר למקבל דוח חנייה להגיש בקשה  ,  1982-, התשמ"ב[נוסח משולב]לחוק סדר הדין הפלילי    )א(229סעיף   .13.1

 :  , כדלקמןנימוקים לבקשה לביטול הדוח תוך שלושים ימים מהמועד בו הומצאה לו ההודעה לתשלום, לרבות

"מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה,  

תוך   לתובע,  הגיש  אם...  זולת  בה,  שצוין  לחשבון  בהודעה,  הנקוב  הקנס  את 

 שלושים ימים מיום ההמצאה, בקשה לביטול.

 

 

 להישפט, יש לבצע הליכי אכיפה לגביית הקנס. במידה ומקבל הדוח לא משלם, לא מגיש ערעור ולא מבקש  .13.2

 

 ממצאים 

לא משולמים זמן רב, אין ערעור, וגם  בהם דוחות פיקוח    מקרים רבים, בהיקפים כספים משמעותיים,נמצאו   .13.3

 אין תשלום של הנישום פורע החוק.

 פשוט התעלמות מדוחות הפיקוח של המועצה. 

 

 מועצה לטפל בפורעי החוק שלא משלמים דוחות פיקוח. אין תהליך שיטתי ורציף של ה הביקורת נוכחה, כי .13.4

 

לא הועברו    -   6/20ועד למועד הביקורת בחודש    2018משנת    נמסר לביקורת על ידי מנהלת מחלקת פיקוח, כי  .13.5

 בגין דוחות שלא שולמו.  פעולות אכיפהלביצוע  -דוחות פיקוח למחלקת הגביה 

. גם בגין  2017דוחות בגין שנת  הפעם האחרונה שהועברו דוחות פיקוח לטיפול מחלקת הגביה הינם  הוצג, כי  

 אין מידע במחלקת הפיקוח באם בוצעו פעולות גביה ומה תוצאות הפעולות ככל שננקטו. דוחות אלה  

 

 "פול גז בניוטרל". המדובר בעבודת פיקוח המכונה בלשון העם: .13.6

לשטח, מזהים עבירות בהתאם לחוקי העזר המקומיים, מנפיקים דוחות פיקוח,  פקחי המועצה יוצאים מדי יום  

 וזהו. נעצר. לא מבוצעת כל פעולה לגבות את הדוח. -  שולחים לנישומים

 אזי הוא זוכה מההפקר. -אם הנישום מקבל הדוח בוחר להתעלם מדוח הפיקוח של המועצה 

 

  לא)  7.6.20המועצה, כפי שהועבר לביקורת בתאריך  בהתאם לניתוח קובץ דוחות פיקוח ממערכת הפיקוח של   .13.7

, להלן  (5/19ולא כולל דוחות פיקוח שנופקו לפני תחילת העבודה עם המערכת הממוחשבת בחודש  פיקוח בנושא כלבים    כולל דוחות

ולא    -בקשה להישפט  /לא התקבל בגינם ערעוררשומים במערכת הממוחשבת,  היקף דוחות הפיקוח שנופקו,  

 קמן: שולמו, כדל

 ₪.  340,634ולא התקבל בגינם ערעור, בסך כספי של  -שלא שולמו  -דוחות בסטאטוס "פתוח"  865 ▪

)מתוך    606 ▪ כספי של    865דוחות  בסך  הנ"ל(  שולמו    -₪    192,920הדוחות  שלב הטיפול המצוין   -שלא 

 במערכת הפיקוח הינו "דוח נקלט" או "לאחר הלבשה/אימות".
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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,

שלב הטיפול המצוין   - שלא שולמו    -₪    147,714הדוחות הנ"ל( בסך כספי של    865דוחות פיקוח )מתוך    259 ▪

 במערכת הפיקוח הינו "הועבר למחלקת הגביה".

 

13.8. ( שנופקו  הדוחות  מספרי  אודות  דומה  מידע  של    1,744להלן  כספי  הלא    579,650בהיקף  הדוחות  והיקף   )₪

( של    889משולמים  כספי  ממער  305,800בהיקף  שהופק  מדוח  נכון  ₪(  במועצה,  הממוחשבת  הפיקוח  כת 

 )חודש קודם לכן(, כדלקמן: 7.5.20לתאריך 

 

 

להלן דוגמאות מקצת הדוחות שנופקו, לא התקבל בגינם ערעור/בקשה להישפט, ושלא שולמו במשך חודשים   .13.9

 רבים, כדלקמן:

במערכת  סטאטוס תאריך עבירה  דוחמספר 
 הפיקוח

 סכום דוח
₪ 

 שולם
₪ 

₪320  פתוח  03/06/18 137   ₪0  

₪250  פתוח  28/06/19 5002423   ₪0  

₪320  פתוח  21/05/19 5003041   ₪0  

₪250  פתוח  19/07/19 5016621   ₪0  

₪250  פתוח  23/07/19 5017520   ₪0  

₪250  פתוח  01/09/19 5019823   ₪0  

₪1  פתוח  01/09/19 5020029 ,000  ₪0  

₪250  פתוח  02/08/19 5031422   ₪0  

₪1  פתוח  05/09/19 5032222 ,000  ₪0  

₪250  פתוח  25/07/19 5033725   ₪0  

₪250  פתוח  25/07/19 5033824   ₪0  

₪250  פתוח  09/08/19 5038526   ₪0  

₪250  פתוח  15/08/19 5042429   ₪0  

₪500  פתוח  22/10/19 5045422   ₪0  

₪500  פתוח  24/10/19 5046123   ₪0  

₪500  פתוח  27/09/19 5053525   ₪0  
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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,

במערכת  סטאטוס תאריך עבירה  דוחמספר 
 הפיקוח

 סכום דוח
₪ 

 שולם
₪ 

₪500  פתוח  10/10/19 5055827   ₪0  

₪500  פתוח  11/10/19 5057120   ₪0  

₪500  פתוח  18/10/19 5059621   ₪0  

₪500  פתוח  03/10/19 5060926   ₪0  

₪500  פתוח  06/09/19 5063029   ₪0  

₪1  פתוח  08/09/19 5063425 ,000  ₪0  

₪500  פתוח  18/09/19 5064126   ₪0  

₪500  פתוח  08/11/19 5066220   ₪0  

₪500  פתוח  26/09/19 5068523   ₪0  

₪500  פתוח  26/09/19 5068622   ₪0  

₪500  פתוח  03/10/19 5069323   ₪0  

₪1  פתוח  04/10/19 5069422 ,000  ₪0  

₪500  פתוח  06/10/19 5072624   ₪0  

₪1  פתוח  20/10/19 5073127 ,000  ₪0  

₪500  פתוח  24/10/19 5073721   ₪0  

₪500  פתוח  01/11/19 5077821   ₪0  

₪500  פתוח  01/11/19 5078522   ₪0  

₪500  פתוח  12/11/19 5083621   ₪0  

₪500  פתוח  09/09/19 5091228   ₪0  

₪500  פתוח  20/09/19 5096623   ₪0  

₪500  פתוח  20/09/19 5097522   ₪0  

₪500  פתוח  20/09/19 5099023   ₪0  

₪500  פתוח  23/09/19 5099528   ₪0  

₪1  פתוח  11/11/19 5100128 ,000  ₪0  

₪1  פתוח  11/11/19 5100524 ,000  ₪0  

₪500  פתוח  18/11/19 5101423   ₪0  

₪500  פתוח  25/11/19 5102421   ₪0  

₪1  פתוח  14/11/19 5102728 ,000  ₪0  

₪1  פתוח  22/11/19 5115324 ,000  ₪0  

₪500  פתוח  22/11/19 5115522   ₪0  

₪500  פתוח  27/11/19 5116629   ₪0  

₪1  פתוח  04/12/19 5119524 ,000  ₪0  

₪1  פתוח  09/12/19 5122825 ,000  ₪0  

₪1  פתוח  13/12/19 5123625 ,000  ₪0  

₪1  פתוח  10/12/19 5138128 ,000  ₪0  

₪1  פתוח  24/12/19 5142229 ,000  ₪0  

₪1  פתוח  25/12/19 5142328 ,000  ₪0  
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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, באופן שוטף, הליכי גביה ואכיפה כנגד מקבלי דוחות פיקוח שלא שילמו את הדוח במועד ולא הגישו   ▪

 ערעור/בקשה להישפט. 

 יש לקבוע את הגורם האחראי על ביצוע אכיפה דוחות פיקוח לא משולמים. ▪

להעביר באופן שוטף דוחות פיקוח שנדרש לבצע בגינם אכיפה לגורם האחראי  באחריות מנהל מחלקת פיקוח   ▪

 לביצוע אכיפה. 

שלא   ▪ פיקוח  דוחות  גביית  סטאטוס  המועצה,  לראש  לרבעון,  אחת  לדווח,  פיקוח  מחלקת  מנהלת  באחריות 

 משולמים.



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  179 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,

 אי טיפול בבקשות להישפט 

 

 כללי 

סעיף   .14.1 נוסח משולב, התשמ"ב  לחוק    229בקשה להישפט מוגשת בהתאם להוראת  הפלילי  הדין   .1982  – סדר 

 

ימים מיום    90להגיש בקשה להישפט תוך    ולהישפט על העבירה בבית משפט, עלי  ן מקבל דוח פיקוחאם ברצו .14.2

 .קבלת הודעת תשלום הקנס

 

, במידה ועברה שנה מיום ביצוע עבירת הקנס  1982-תשמ"בא)א( לחוק סדר הדין הפלילי    225בהתאם לסעיף   .14.3

 הוגש כתב אישום הקנס התיישן, כדלקמן:ולא 

 
א. )א( עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא  225"

 ..." )ב(228בעניינה הודעת תשלום קנס לפי סעיף  
 
 
נקבע בסעיף   .14.4   – ב למסמך הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא "ביטול הודעת תשלום קנס  1באופן דומה 

, כי עבירות קנס וכן עבירות ברירת משפט מתיישנות תוך שנה מיום  4.3040הנחיה לתובעים", מספר הנחיה  

 ביצוען, כדלקמן: 

 
 

 ממצאים 

ועו  12נמצאו   .14.5 הממוחשבת  הפיקוח  במערכת  להישפט  כבקשות  להישפט  30  - ד  האקסל    בקשות  בקבצי 

הפקחיות   ידי  על  שמנוהלים  כפי  ידניים  דוחות  רב    - המפרטים  זמן  לפני  שהוגשו  טופלו    - שלמרות  טרם 

 והמבקשים לא זומנו לדיונים משפטיים.

 כתוצאה: חוסר טיפול בבקשות להישפט. 

 

 נושא זה. מנהלת מחלקת פיקוח לא מבצעת כלל מעקב ופיקוח אחר  למועד הביקורת,  .14.6

 

 להלן דוגמאות לבקשות להישפט ממערכת הפיקוח הממוחשבת: .14.7

מספר 
 דוח

 שם
)נמחק בדוח הסופי משיקולי 

 צנעת הפרט( 

 סכום דוח תאריך עבירה 

5001458  24/06/19  ₪320  

5032651  10/10/19  ₪320  
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מספר 
 דוח

 שם
)נמחק בדוח הסופי משיקולי 

 צנעת הפרט( 

 סכום דוח תאריך עבירה 

5038658  17/11/19  ₪320  

5049051  25/02/20  ₪320  

5166129  12/02/20  ₪250  

5166327  16/02/20  ₪500  
 
 
 להלן דוגמאות לבקשות להישפט מהאקסלים הידניים של פקחיות המועצה:  .14.8

 שם מס' דו"ח
)נמחק בדוח הסופי משיקולי 

 צנעת הפרט( 

תאריך מתן  

 דו"ח

סכום 

דו"ח 

 בש"ח

 סוג עבירה מקום

 מכשול  320 03/12/2017  55

 19-21ניקוי מגרשים טופז  730 26/06/2018  145

 ה. אשפה   320 14/01/2019  160

 ה. אשפה   320 15/01/2019  161

 שימור רח' דרור  320 24/08/2018  306

 שימור רח' לימון  320 25/10/2018  379

 הוצאת אשפה רימון  320 06/11/2018  384
 שוטטות  500 06/07/2017  556

 שוטטות  500 24/10/2018  693

 שוטטות  500 20/08/2019  752

 שוטטות  500 01/01/2020  783

 אי חיסון  1500 10/11/2019  879
 
 

 :המלצות  
ב בהקדם  לטפל  להישפט"יש  דוחות  "בקשות  מקבלי  בדרישת    של  להכריע  במטרה  משפטיים  לדיונים  ולהזמינם 

 תשלום הקנס של המועצה.



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  181 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,

 שלא מקבלות מענה  -פניות תושבים אודות ערעורים  

 

 כללי 

 טיפול בפניות תושבים הינו מהותי בהליך מתן שירות אדיב ומקצועי לתושבי ובאי המועצה.  .15.1

 

 המועצה מנהלת מוקד עירוני לקבלה וטיפול בפניות תושבים. .15.2

 

 ממצאים 

ולא    -נמצאו מקרים של פניות ותלונות ממקבלי דוחות/תושבים שהגישו ערעור אודות דוחות פיקוח שקיבלו   .15.3

 מקבלים מענה במשך חודשים רבים.

 

מסקירת הביקורת עולה, כי פניות תושבים אודות אי קבלת מענה לערעורים ו/או תלונות אודות הליך הטיפול   .15.4

פיקוח   ליתר    – בדוחות  )בניגוד  המועצה  של  הממוחשבת  הפניות  במערכת  מנוהלים  ולא  מתועדים  לא 

 המחלקות(. 

 
פניות שונות   3  -בלא פחות מב,  שוב ושו  ,ובמשך למעלה משנה למרות שפונהלהלן דוגמה מתושב שהגיש ערעור   .15.5

 , כדלקמן:לא מקבל תשובה -

 
 , כדלקמן:2.9.2019להלן פנייתו של התושב למועצה )פניה ראשונה מתוך שלוש(, מתאריך  

 

 

 

 

  



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  182 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,

 :, כדלקמן12.12.19חודשים לאחר מכן, מתאריך  3להלן פנייתו, החוזרת )פעם שניה(, של התושב למועצה, 

 
 

 :, כדלקמן8.6.20חודשים לאחר מכן, של התושב מתאריך  6החוזרת )שלישית במספר(, להלן פנייתו, 



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  183 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,

 

 

 : , כדלקמן31.8.20משנה לאחר הגשת ערעור מתאריך   למעלהבמספר(,  רביעיתלהלן פנייתו, החוזרת )

 

 

 

 התושב לא קיבל מענה.  -ובמהלך הביקורת  9/20עד למועד הביקורת בחודש   .15.6



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  184 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
 להתייחס באופן מכובד, ענייני ומקצועי לפניות תושבים ומתן מענה בפרקי זמן קצרים.יש  ▪

 יש לענות בכתב.  –ככל ומתקבל פניה בכתב  ▪

של   ▪ הפניות  במערכת  פיקוח  בדוחות  הטיפול  הליך  אחר  תושבים  ותלונות  פניות  אחת  מעקב  לנהל  מומלץ 

 התושבים.



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  185 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,

 אי משלוח תשובות התובע המועצתי למערערים  

 

 כללי 

לאחר הכרעת התובע וקבלת החלטות בדבר ערעורים שדן בהם, נדרש התובע להעביר את החלטתו בכתובים   .16.1

 למועצה. 

 

 החלטת התובע הכתובה נדרשת להיות מועברת, כדין, למקבל הדוח שהגיש את הערעור. .16.2

 
 

 ממצאים 

 דוחות למערכת הפיקוח. למועד הביקורת, התובע המועצתי מזין את התשובות שלו לערעורים של מקבלי  .16.3

 

לאור העובדה, כי ההתקשרות עם חברת מיתר המפתחת את מערכת הפיקוח הממוחשבת, לא כוללת גם הדפסת   .16.4

 . מכתבי התשובה של התובע, למועד הביקורת, לא נשלחים למערערים  –מכתבי תשובות לערעורים 

 
ית להפיק ולהדפיס את המכתבים )עם  הוצג לביקורת על ידי מנהלת מחלקת הפיקוח, כי היא אינה מסוגלת טכנ .16.5

 לוגו וחתימה של התובע(. 

 

 למערערים.   יםלא נשלח  מכתבי התשובה -לאחר שדן בערעורים  כתוצאה: גם כבר שיש תשובות מהתובע .16.6

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
 יש לשלוח את החלטות התובע למקבלי הדוח שהגישו את הערעורים, בסמוך לקבל ההחלטות על ידי התובע.



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  186 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,

 שכלל לא מתועדות במערכת הפיקוח הממוחשבת  -החלטות תובע בגין ערעורים  

 

 כללי 

 המועצה מנהלת את מערך הפיקוח באופן ממוחשב.  .17.1

 

 דוחות הפיקוח מונפקים ממסופונים ומוזנים באופן ממוכן למערכת המחשוב.  .17.2

 

 נדרש להזין את הערעור לרשומת הפיקוח.  – בעת קבלת ערעור  .17.3

 

 ממצאים 

לו  .17.4 ערעור שהוגש  בדבר  התובע המועצתי קבע החלטה  בהם  מקרים,  שנת    נמצאו  במהלך  לאחרונה  .  2020אך 

 .26.5.20הפיקוח, במהלך הביקורת בתאריך למנהלת מחלקת  ותשובות התובע הועבר 

 
ומוזנים   דוחות פיקוח שנופקוערעורים שהתקבלו בגין  אין כלל תיעוד לעולה, כי במערכת הפיקוח הממוחשבת   .17.5

 שזה עתה התובע קבע החלטה בעניינם.ו -  במערכת הממוחשבת

 

 להלן דוגמאות:  .17.6

 2.3.20מיום  5026752 דוחות פיקוח מספר:  

 17.2.20מיום  5048459 

 19.2.20מיום  5016950 

 25.11.19מיום  5032958 

 

שפרטי    -  2020להלן דוגמאות למכתבי החלטה של התובע המועצתי בדבר דוחות פיקוח שניתנו במהלך שנת   .17.7

 כלל לא מתועדים במערכת הפיקוח הממוחשבת.  - מסמכי הערעורהערעור וכלל 

 17.2.20: תשובה לערעור בגין דוח מתאריך 1דוגמה מספר 



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  187 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,

 

 

 17.2.20רעור בגין דוח מתאריך : תשובה לע2דוגמה מספר 



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  188 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,

 

  



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  189 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,

 

 2.3.20: תשובה לערעור בגין דוח מתאריך 3דוגמה מספר 

 

 

 

 

החלטות של תובע המועצה בגין ערעורים שהתקבלו. בכל המקרים    18הביקורת ביצעה מדגם לבחינת תיעוד של   .17.8

 שנדגמו נמצא תיעוד להחלטת התובע. תקין. 

 להלן תיעוד המדגם:

מס' 
 דו"ח

שם 
 הפקח

תאריך מתן   שם הקובץ
 דו"ח

סכום 
דו"ח 
 בש"ח

תאריך החלטת  
  תובע מחוזי

באקסל מעקב  
 דוחות

קיים  
תיעוד 

להחלטת  
 תובע

 10/10/18 10.10.18לתשלום  730 15/05/2018 אביבה  -  2018ברירות קנס  אביבה  72

 28/10/19 12.12.18לתשלום  320 03/06/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  115

 18/10/18 18.10.18לתשלום  320 13/06/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  123

 28/1/19 03.12.18לתשלום  320 04/09/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  293

 21/1/20 28.01.19לתשלום  320 17/10/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  335

 12/11/18 12.11.18לתשלום  320 29/10/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  344

 29/1/19 19.12.18לתשלום  320 29/10/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  347

 12/12/18 12.12.18לתשלום  320 19/11/2018 אביבה  -  2018ברירות קנס  אביבה  399



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  190 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,

מס' 
 דו"ח

שם 
 הפקח

תאריך מתן   שם הקובץ
 דו"ח

סכום 
דו"ח 
 בש"ח

תאריך החלטת  
  תובע מחוזי

באקסל מעקב  
 דוחות

קיים  
תיעוד 

להחלטת  
 תובע

 9/1/20 01.01.20לתשלום  320 07/12/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  481

 24/1/19 24.01.19לתשלום  320 19/12/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  494

 29/12/19 30.12.19לתשלום  320 21/05/2019 אביבה  -  2019ברירות קנס  אביבה  544

 7/1/20 07.01.20לתשלום  320 10/04/2019 כינרת  -  2019ברירות קנס  כנרת  551

 1/1/20 07.01.20לתשלום  320 16/05/2019 כינרת  -  2019ברירות קנס  כנרת  564

 30/12/19 30.12.19לתשלום  320 04/06/2019 אביבה  -  2019ברירות קנס  אביבה  601

  -  2018+2019ברירות קנס    718
 כלבים 

 24/10/19 24.10.19לתשלום  500 25/07/2019

  -  2018+2019ברירות קנס    745
 כלבים 

 30/10/19 30.10.19לתשלום  500 14/08/2019

  -  2018+2019ברירות קנס    879
 כלבים 

 11/11/19 11.11.19  לתשלום 1500 10/11/2019

050379-
5-7 

 27/2/20 27.02.20לתשלום  320 13/11/2019 אביבה  -  2019ברירות קנס  אביבה 

 

 

 :המלצות  
 ערעור בגין דוח פיקוח יוזן ויתועד במערכת הפיקוח הממוחשבת.יש חובה והכרח, שכל 



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  191 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,

 ( LIFOמענה שלא בסדר כרונולוגי עקבי למועדי קבלת ערעורים )שיטת  

 

 כללי 

 מחלקת הפיקוח נדרשת לתת מענה לערעורים.  .18.1

 

ומועד   .18.2 נדרש להיות בהתאם לסדר קבלת הערעורים  ביצוע  מענה כאמור לערעורים, למעט חריגים מוסברים, 

 העבירה. 

 
 

 ממצאים 

 במשרדי המועצה מתקבלים ערעורים, ממקבלי דוחות פיקוח, באופן שוטף.  .18.3

 

מענה   .18.4 לקבל  עד  רבים  חודשים  במשך  המתינים  רבים  ערעורים  קיימים  לעיל,  הקודמים  בפרקים  שהוצג  כפי 

 ותשובה לערעור שהגישו. 

 

על    -לערעורים שהתקבלו במשרדי המועצה לאחרונה  נותן עדיפות טיפול ומענה  התובע  נמצאו מקרים, בהם   .18.5

 .לפני חודשים רביםפני ערעורים שהתקבלו במשרדי המועצה 

 LIFO (Last In First Out.)שיטת בלאמור: מענה לערעורים 

 

)כגון: ערעור    2-3/2020אך לאחרונה בחודשים  כך לשם המחשה: התובע העירוני נתן החלטה לערעורים שהוגשו   .18.6

  4.2.20,  ערעור מתאריך 5048459בגין דוח מס'   17.2.20, ערעור מתאריך 5026752בגין דוח מס'  2.3.20מתאריך 

בגין דוח מס'    10.2.20ערעור מתאריך    ,5026950בגין דוח מס'    19.2.20, ערעור מתאריך  5048152בגין דוח מס'  

בלבד    2019שהוגשו בשנת    -חניה  וורים בנושא דוחות פיקוח  ערע  160  -בעוד קיימים למעלה מ  -וכד'(    5026554

 שלא קיבלו מענה.  -

 

 וטרם קיבלו מענה: 2019להלן דוגמאות לערעורים שהוגשו בשנת  .18.7

פעילות  סיווג הדוח דוח
 משפטית

 שם המגיש  מצב
)נמחק בדוח הסופי 

משיקולי צנעת  
 הפרט(

תאריך  
 עברה

תאריך  
  תהגש

 ערעור

 14/01/2019 25/08/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5030150

 23/03/2019 05/09/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5019252

 08/07/2019 26/05/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5002753

 08/07/2019 23/06/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5001557

 19/07/2019 19/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  פיקוח דוח  5015128

 25/07/2019 18/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5006721

 25/07/2019 24/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5024526
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פעילות  סיווג הדוח דוח
 משפטית

 שם המגיש  מצב
)נמחק בדוח הסופי 

משיקולי צנעת  
 הפרט(

תאריך  
 עברה

תאריך  
  תהגש

 ערעור

 28/07/2019 28/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5030622

 28/07/2019 25/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5033121

 30/07/2019 24/06/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5001755

 01/08/2019 02/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5009121

 04/08/2019 11/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5011127

 04/08/2019 24/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5023429

 06/08/2019 17/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5006622

 07/08/2019 21/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5007125

 08/08/2019 08/08/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5038229

 11/08/2019 14/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5001854

 11/08/2019 24/05/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5000153

 11/08/2019 14/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5002357

 11/08/2019 21/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5002456

 12/08/2019 21/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5011929

 12/08/2019 11/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5013925

 12/08/2019 19/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5014824

 14/08/2019 26/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5035225

 16/08/2019 15/08/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5042023

 17/08/2019 09/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5010129

 18/08/2019 02/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5009220

 19/08/2019 05/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח פיקוח  5005921

 28/08/2019 16/06/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5000658

 28/08/2019 26/05/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5005053

 28/08/2019 01/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5006051

 28/08/2019 01/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5006259

 28/08/2019 14/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5001953

 28/08/2019 13/08/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5008354

 29/08/2019 22/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5007554

 29/08/2019 31/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5007752

 29/08/2019 31/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5007851

 29/08/2019 21/07/2019  קליטת ערעור  ערעור  דוח חניה  5007158

 

 

 

 

 

 

 

 :המלצות
 יש לתת מענה לערעורים אודות דוחות פיקוח, בסמוך ככל הניתן, למועד קבלת הערעור.  ▪

 יש לדון בערעורים, למעט חריגים מוסברים, בהתאם לסדר קבלת הערעורים ומועד ביצוע העבירה. ▪
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 תשלום קנסותתיעוד קבלות   

 

 כללי 

 בגין כל תשלום קנס נדרשת המועצה לנפק קבלה.  .19.1

 

ניתן לקבל את    –המועצה נדרשת לתעד את הקבלות, כך שבעת רצון לבצע פיקוח ובקרה שאכן הקנסות שולמו   .19.2

 העתק הקבלה שנופקה למשלם דוח הפיקוח. 

 
 

 ממצאים 

 לתושבים התייחסות באם פורע החוק שילם את הקנס. פקחיות המועצה מזינות בקבצי ניהול הדוחות שניפקו  .19.3

 

של מקרים בהם מוזן בקבצי האקסל המנוהלים אצל פקחיות המועצה   18.6.20הביקורת ביצעה מדגם בתאריך  .19.4

 שדוחות הפיקוח שולמו ודרשה לקבל תיעוד, כדלקמן: 

 
מס' 

 דו"ח

שם 

 הפקח

תאריך מתן   פיקוח שם קובץ

 דו"ח

סכום 

דו"ח 

 בש"ח

תיעוד 

ם כפו התשלו

 שמוזן בקובץ

תאיך ערך  

תשלום 

 בהנהח"ש 

 17/3/19 14.03.19שולם  320 18/02/2019 אביבה  -  2019ברירות קנס  אביבה  87

 31/1/19    שולם 320 16/05/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  102

 9/1/19 08.01.19שולם  320 05/06/2018 אביבה  -  2018ברירות קנס  אביבה  138

 25/9/19 25.09.19שולם  320 13/08/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  258

 19/1/20 16.01.20שולם  320 24/08/2018 אביבה  -  2018ברירות קנס  אביבה  301

 17/1/19  17.01.19 320 17/10/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  330

 9/2/20 09.02.20שולם  320 14/10/2018 אביבה  -  2018ברירות קנס  אביבה  364

 11/2/19 10.02.19שולם  320 11/11/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  403

 חסר 02.12.18שולם  320 20/11/2018 אביבה  -  2018ברירות קנס  אביבה  426

 4/12/19 4.12.19  שולם 320 20/11/2018 כינרת  -  2018ברירות קנס  כנרת  454

 21/1/20 19.01.20שולם  320 30/04/2019 כינרת  -  2019ברירות קנס  כנרת  552

 5/9/19 05.09.19שולם  320 04/06/2019 אביבה  -  2019ברירות קנס  אביבה  602

 2/7/19 שולם   320 17/06/2019 כינרת  -  2019ברירות קנס  כנרת  5003157

 13/2/20 12.02.20שולם  320 13/09/2019 כינרת  -  2019ברירות קנס  כנרת  5031257

050238-
 26/2/20 26.02.20שולם  320 24/09/2019 אביבה  -  2019ברירות קנס  אביבה  5-8

051227-
 חסר 14.01.20שולם  250 09/12/2019 אביבה  -  2019ברירות קנס  אביבה  2-6

 

 :המלצה  
 ופיקוח, אחר קבלות שנופקו בגין דוחות פיקוח וקנסות ששולמו.יש לתעד באופן נאות, ולאפשר נתיב בקרה 
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 שגויים דוחות פיקוח  

 

 כללי 

 )ג( לחוק מונה שלוש עילות בגינן רשאי התובע לבטל הודעת תשלום קנס, כדלקמן:  229סעיף  .20.1

 אם התובע נוכח כי לא נעברה עבירה. .20.1.1

 ההודעה. אם התובע נוכח כי העבירה נעברה שלא בידי מי שקיבל את  .20.1.2

 אם התובע סבר שבנסיבות המקרה אין עניין לציבור בהמשך ההליכים.  .20.1.3

 

תובע רשאי לבטל הודעת תשלום קנס אם לאחר שבדק את טענותיו של המבקש נוכח, כי נפלה טעות עובדתית   .20.2

 ברישום הודעת תשלום הקנס, לא נתקיים אחד מיסודות העבירה וכד'. 

 

 ממצאים 

 

  ללא חיסון מספר רב של דוחות פיקוח בנושא כלבים    -  10/19מחלקת פיקוח של המועצה הפיקה במהלך חודש   .20.3

 ₪.   1,500הכוללים קנס בסך 

 

נופקודוחות   .20.4 המועצה  של  ממחלקת    הפיקוח  ישן  דוח  על  הסתמכות  תוך  בדיקה,  ללא  אוטומטי,  באופן 

 . וטרינריה, הכולל נתונים לא עדכנייםוה

 א מתן התראה לתושבים וללא בדיקה. הדוחות נופקו לל

 

ל .20.5 דוגמה  של  להלן  ראישה  פיקוחהעתק  ברחבי המועצה,    דוח  לא מתגוררים  כלל  כלב, שבעליו  חיסון  אי  בגין 

 : כדלקמן
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 שגויים הכוללים נתונים שלא תואמים למצב בפועל. פיקוח עשרות דוחותכתוצאה,  .20.6

 

שיצרו עומס שלא לצורך, על מערכת הפיקוח והתובע    מספר רב של ערעורים מתושבים   לאור האמור, התקבלו .20.7

 המועצתי.

 
 

 
 

  

 :ההמלצ
יש להבטיח, כי פקחי המועצה מנפקים דוחות פיקוח רק לאחר שיש בידיהם אסמכתאות מהימנות ואותנטיות כי אכן 

 חיקוק. מקבל הדוח ביצע את העבירה וכי הדוח ניתן בהתאם להוראות כל 
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 ללא הרשאת גישה למערכת הפיקוח   -פקחיות עובדות מחלקת הפיקוח  

 

 כללי 

 במחלקת הפיקוח של המעצה מוטמעת מערכת מחשוב לניהול כל מערך דוחות היקוח. .21.1

 

 פקחיות המועצה מצוידות במוסופונים. .21.2

 
 הממוחשבת.לאחר רישום דוחות במוסופונים הנתונים מועברים באופן ממוכן למערכת   .21.3

 
 

 ממצאים 

יומי, זאת באמצעות מסופונים המקושרים למערכת הפיקוח  -פקחיות המועצה מבצעות את הליך הפיקוח היום .21.4

 הממוחשבת של המועצה בפיתוח חברת מיתר. 

 

 . הילפקחיות המועצה אין הרשאה כלל למערכת הפיקוח של המועצה. אף לא לצפימסקירת הביקורת עולה, כי  .21.5

 

 דוחות הפיקוח שניפקו.  מעקב אחרכתוצאה, הפקחיות לא יכולות לצפות ו/או לנהל  .21.6

 
של אותם דוחות פיקוח המוזנים   ,נוסף  ,מקביל  ,החליטו להקים מסד נתוניםלאור האמור, פקחיות המועצה   .21.7

 הזנה ידנית של אותם דוחות לאקסלים פרטניים.  מצעות, באשל המועצה במערכת הפיקוח הממוחשבת

 
יבל משנה תוקף בעת עזיבת מנהלת מחלקת הפיקוח הקודמת ועד לכניסת מנהלת מחלקת הפיקוח  הנ"ל ק .21.8

הנוכחית. במשך הזמן האמור, לא היה ניתן לגשת ולהציג את דוחות הפיקוח שהמועצה ניפקה לתושבי ובאי  

 המועצה.

 

 :המלצות  
המועצתית הממוחשבת, כל אחת לפי סמכותו יש לאפשר לפקחיות ועובדי מחלקת הפיקוח הרשאה למערכת הפיקוח  

 והרשאתו, על מנת, שכולם יוכלו לבצע פעולות במערכת ממוחשבת אחת אחודה לכל המחלקה. 
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 להישפט בקשה  

 

 כללי 

 מקבל דוח רשאי להגיש ערעור או בקשה להישפט.  .22.1

 

 בקשת הערעור או להישפט נדרשת להיות מוזנת במערכת הממוחשבת של הפיקוח.  .22.2

 
 

 ממצאים 

 המועצה מפעילה מערכת ממוחשבת של ניפוק דוחות פיקוח ומתן אפשרות למקבל הדוח להגיש ערעור.  .22.3

 

)באופן גורף  לא מאפשרת להגיש "בקשה להישפט" באופן ממוחשב    -מערכת הפיקוח הממוחשבת של המועצה   .22.4

)בניגוד ליתר סוגי   ושא כלביםבגין דוחות בנבאופן ממוחשב  וכן לא מאפשרת להגיש ערעור  בגין כלל סוגי הדוחות(  

 . דוחות הפיקוח(

 

, באופן כתוצאה: מקבלי הדוחות והתושבים נאלצים לסור למשרדי המועצה להגיש ערעורים ובקשות להישפט .22.5

 .ידני

 
למשך חודשים רבים )מחודש  במשרדי המועצה  הגבלת קבלת קהל  איסור וסוגיה זו קיבלה משנה תוקף, בזמן   .22.6

 וירוס הקורונה.עקב  -(  7/20ועד  3/20

 
 

  

 המלצה:
למקבלי הדוחות, תושבים ובאי המועצה להגיש בקשה להישפט באמצעות המערכת   לבחון משפטית מתן אפשרותיש  

 הפיקוח הממוחשבת, בדומה להגשת ערעור. 
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 נהלי עבודה  

 

 כללי 

 

ותקין   .23.1 אחיד  ניהול  להבטיח  במטרה  הכרחי  ניהולי  כלי  מהווים  ומחייבים,  כתובים  עבודה  נהלי  של  קיומם 

 . המועצהבפעילויות 

 

הן לתפקוד השוטף    מערך הפיקוח ושמירה על הסדר הציבורי,נהלים כאמור, מקבלים משנה חשיבות בתחום   .23.2

 . תהרשווהן להנהלת המועצה בבואם לבחון יישום הנהלים ומדיניות 

 
 

 ממצאים 

 
אין במועצה נהלי עבודה המסדירים את אופן הטיפול והתיעוד בדוחות פיקוח בכלל ובנושאי ערעורים ואכיפה   .23.3

 בפרט. 

 

אופן העבודה עם מערכת הפיקוח ומסופונים, הרשאות גישה וסמכויות  נהלים כאמור נדרשים לכלול, בין היתר,:   .23.4

אופן הגשת ערעור, זמני טיפול, אופן הודעה לגורם המערער, תיעוד ואסמכתאות  כל עובד במחלקת הפיקוח,  

אכיפה   וטיפול בהחלטות, תהליכי  הזנה  אופן  הסבות,  ביצוע  אופן  שיטת  נדרשים,  לא משולמים,  דוחות  בגין 

  ל התובע המועצתי, שיטת עבודה למול הלוכד המועצתי, תיעוד ואסמכתאות נדרשים, טיפול בגביההעבודה למו

 וכד'.

 
  

 המלצה:

 . מערך הפיקוחנהלי עבודה כתובים ומאושרים לכלל הפעילויות בתחום  יש לעגן
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 "התייעצות" ובקשת מידע משלים של התובע  

 

 כללי 

 

במועצה,   .24.1 הממוחשבת  הפיקוח  הפיקוח  מערכת  במערכת  "התייעצות"  לפתוח  המועצתי  לתובע  מאפשרת 

דוחות   על  בערעורים  החלטות  קבלת  בהליך  מהפקחיות,  משלים  מידע  קבלת  לצורך  זאת  הממוחשבת, 

 פיקוח/חניה. 

 

 לאחר פתיחת "התייעצות" נדרשות הפקחיות להעביר את המידע הנדרש וההשלמות לתובע.  .24.2

 

 ממצאים 

 
לתאריך   .24.3 הממוחשבת    –   15.7.20נכון  הפיקוח  במערכת  ועוד    50פתוחות  חניה  דוחות  בגין    3"התייעצויות" 

 "התייעצויות" בגין דוחות פיקוח.  

 

 . 13.7.20ועד לתאריך  11.5.20ההתייעצויות נפתחו ע"י התובע במערכת הפיקוח הממוחשבת החל מתאריך  .24.4

 

שלא נענו במשך כחודשיים ימים    -דוחות חניה    9צויות" בגין  נפתחו "התייע  11.5.20כך לשם המחשה: בתאריך   .24.5

 . 15.7.20עד לתאריך 

 
 להלן דוגמאות ל"התייעצויות" שלא נענות על ידי מחלקת הפיקוח במשך זמן רב, כדלקמן:  .24.6

 תאריך התייעצות תובע תאריך הגשה ערעור  תאריך עברה  מס' דוח חניה 

5007026 21/07/19 29/01/20 11/05/20 

5123120 10/12/19 24/02/20 11/05/20 

5022025 23/07/19 26/02/20 11/05/20 

5162524 18/02/20 12/03/20 11/05/20 

5168521 05/03/20 16/03/20 11/05/20 

5172820 16/03/20 16/03/20 11/05/20 

5153929 26/01/20 22/03/20 11/05/20 

5023122 23/07/19 14/07/20 11/05/20 

5136528 17/01/20 14/07/20 11/05/20 

5020326 21/07/2019 14/01/2020 12/05/20 

5019427 21/08/2019 20/01/2020 12/05/20 

5132527 10/01/2020 20/01/2020 12/05/20 

5153226 21/01/2020 21/01/2020 12/05/20 

5134820 15/01/2020 22/01/2020 12/05/20 

5146923 14/01/2020 23/01/2020 12/05/20 

5068424 25/09/2019 26/01/2020 12/05/20 
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 המלצה:

ככל הניתן אודות "התייעצויות" והשלמת נתונים הנדרשים על ידי התובע, כך שיוכל לקבל יש להגיב באופן מהיר  

 החלטות בערעורים אודות דוחות פיקוח/חניה בלוחות מנים קצרים.
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 מנוי תובע במועצה  

 

 כללי 

 . 2015בפברואר  29המועצה חתמה על הסכם התקשרות עם היועצת המשפטית של המועצה ביום   .25.1

 פתיח של ההסכם, כדלקמן: להלן קטע 

 

 

 

לפרק "השירותים המשפטיים" כי השירות כולל    3במסגרת ההסכם בין המועצה ליועצת המשפטית נקבע בסעיף   .25.2

 טיפול במערך הפיקוח ובכלל זה מינוי כתובע מטעם המועצה, כדלקמן: 

 

 

 

 היועץ המשפטי של הממשלה. התובע מטעם המועצה נדרש להיות ממונה בכתב הסמכה רשמי החתום על ידי  .25.3

 

, קובע בין היתר, את המקרים בהם המועצה  1950-( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות תשי"א7) 3סעיף   .25.4

 רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז ובכלל זה, כדלקמן: 
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 ממצאים 

ות ארוכות תקופשל המועצה המועסק באמצעות היועצ"מ, ובכלל זה,    שינויים רבים ותכופים בזהות התובע .25.5

 לתחום כל כך מהותי בפעילות המועצה. -  ללא תובע מועצתי

 

 ואילך, והתקופות בהן לא היה מאוייש תפקיד התובע, כדלקמן:  2017להלן זהות התובע שמונה למועצה משנת  .25.6

 עו"ד אלון אשר.  –ועד היום  6.8.19מתאריך  .25.6.1

 התפקיד לא מאוייש. -)כחצי שנה(   5.8.19ועד  1.2.19מתאריך  .25.6.2

 עו"ד מאיר בן דוד. – 31.1.19ועד   28.1.18ריך מתא .25.6.3

 התפקיד לא מאוייש. - )כחצי שנה(   27.1.18ועד  1.8.17מתאריך  .25.6.4

 עו"ד פרידה וול.  –  31.7.17ועד  1.2.17מתאריך  .25.6.5

 

 נציין, כי בתקופות בהן אין תובע במועצה שכר הטרחה ליועצת המשפטית משולם במולאו וכסדרו.  .25.7

 

קיימת כמות גדולה מאוד של תיקים )ערעורים, בקשות  בסמוך לכניסת התובע הנוכחי לתפקידו, זיהה התובע כי   .25.8

 להישפט וכד'( לא מטופלים עוד טרם כניסתו לתפקידו ומזה תקופה ארוכה.

בסך   מחיר  הצעת  הגיש  החדש  בכל    65,000התובע  ולטפל  קו"  "יישור  לביצוע  פעמי  חד  מע"מ  בתוספת   ₪

 העבר שלא טופלו.התיקים מ

 

₪    72,000ובסך כספי של    25%הגדלת התקציב השנתי של היועצת המשפטית בשיעור  לאור האמור, אושרה   .25.9

 בתוספת מע"מ כחוק.

 לא נמצא תיעוד של מליאת המועצה לאישור הגדלת התקציב הנ"ל. 

 

המועצתי .25.10 התובע  שהגיש  המחיר  הצעת  המועצה,    להלן  של  המשפטית  ליועצת  אשר  אלון  טיפול  עו"ד  לצורך 

 : בתיקים מהעבר, כדלקמן



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  204 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,

 



 דוחות פיקוח וערעורים מערך ניהול   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  205 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,

 

 

 

 

 ₪, כדלקמן:  72,000להלן הזמנת הרכש החתומה של הגדלת היקף ההתקשרות בסך  .25.11
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 :ותהמלצ
יש לשמר יציבות זהות התובע המועצתי, כך שיאפשר רציפות ניהולית וזיכרון ארגוני של ניהול התחום המשפטי, 

 . האזרחבפעילות מהותית של המועצה מול 



 
 
 

 מונד -מועצה מקומית תל
 

 
 
 
 
 
 

 דו"ח הביקורת

 בנושא

 ניהול כספי עצמי בבתי הספר
*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*- * 
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 מבוא 1

"(, נערכה ביקורת לבחינת מערך המועצהבהתאם תוכנית העבודה של מבקר המועצה המקומית תל מונד )להלן: " 1.1

 הניהול הכספי בבתי ספר בתל מונד. 

 
 בתי הספר במועצה, כמפורט להלן:הביקורת נערכה בכל  1.2

 תיכון רבין.  1.2.1

 בי"ס יסודי ממלכתי שלנו.  1.2.2

 בי"ס יסודי ממלכתי דתי אור תורה.  1.2.3

 בי"ס יסודי ממלכתי ניצנים.  1.2.4

 בי"ס יסודי ממלכתי נוף ילדות. 1.2.5

 
 ניהול עצמי בבתי ספר -רקע כללי  

בית 1.3 של  אוטונומיה  ביזור,  מאפשר  העצמי  מקום-הניהול  תלוית  החלטות  קבלת  במשאבים,   הספר,  גמיש  ושימוש 

 הספר לבין מטרותיו.  - ותורם להלימה בין הסביבה הארגונית של בית

 
הספר עצמאי במידה רבה בהפעלת משאבי האנוש והמקורות הכספיים שלו. המשאבים זמינים לאנשי הצוות, -בית 1.4

 ה ואמון.  הספר פתוח, ומבוסס על אוטונומי-והם רשאים להשתמש בהם בגמישות. האקלים הארגוני בבית

 
הספר מדווח לרשויות המקומיות על המטרות שהציב לעצמו, על האופן שבו הקצה את משאביו וקבע את סדר -בית 1.5

 העדיפות שלו ועל התפוקות החינוכיות והחברתיות שלו.  

 
 בתי הספר מנהלים את הכספים שעומדים לרשותם באמצעות מערכת כספית ייעודית לבתי הספר "אסיף".    1.6

 
קשרה עם משרד רואה חשבון חיצוני לצורך ליווי בתי הספר וסיוע בנושא ההתנהלות הכספית והרישומים המועצה הת 1.7

 החשבונאיים במערכת ה"אסיף". 

 
 

 מטרות הביקורת  2

בחינת נאותות ניהול המערך הכספי בבתי הספר בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, הנחיות המועצה והוראות   2.1

 ניהול תקין, ובכלל זה: 

 בדיקת ניהול הכספים בבתי הספר בהתאם לכללים וההנחיות שנקבעו על ידי משרד החינוך והמועצה.  2.1.1

 בדיקת נאותות ניהול חשבונות הבנק.  2.1.2

 ים בבתי הספר. שמירה על נכסים כספי  2.1.3

 התקשרויות עם ספקים וביצוע תשלומים.  2.1.4

 השכרת מבנים ומתקנים של בתי הספר לגורמים חיצוניים. 2.1.5

 ניהול התקציב השוטף.  2.1.6

 נאותות השימוש בכספי ההורים. 2.1.7

 נושאים נוספים, ככל שעלו במהלך הבדיקה.  2.1.8

 
 מתודולוגיה 3

 . 2018הביקורת בוצעה במחצית השנייה של שנת   3.1
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 פגישות ושיחות עם מנהלי/ות ומזכיר/ות בתי הספר.בוצעו  3.2

 
 נסקרו חשבוניות בגין רכישות שביצע בית הספר.  3.3

 
 נסקרו דוחות ממערכת הנהלת החשבונות "אסיף". 3.4

 
 נסקרו ונבדקו מסמכים ובכלל זה: תדפיסי בנק, אסמכתאות מהבנק, ניהול המחאות וכד'. 3.5

 
 נסקרו כרטיסי הנהלת חשבונות של בית הספר.  3.6

 
 תגובות 4

 
התקיימה עם מנהל ומזכירת בית ספר אור תורה   -ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות בבית ספר "אור תורה"   4.1

 . 6.5.19בתאריך 

 התייחסותם ותגובתם שולבה בגוף דוח הביקורת כלשונן.
 

בית ספר   התקיימה עם מנהלת בית הספר, מזכירת  -ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות בבית ספר "נוף ילדות"   4.2

 . 13.5.19והרו"ח המלווה, בתאריך 

 התייחסותם ותגובתם שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. 
 . 13.5.19התגובה המלאה של מנהלת בית הספר נוף ילדות מתאריך  - ראה נספח א' 

 
"שלנו"   4.3 בבית ספר  תגובות  וקבלת  אימות ממצאים  ספר,   -ישיבת  בית  ומזכירת  בית הספר  מנהלת  עם  התקיימה 

 . 2.6.19אריך בת

 התייחסותם ותגובתם שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. 
 

התקיימה עם מנהלת בית הספר ומזכירת בית ספר,   -ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות בבית ספר "ניצנים"   4.4

 16.6.19בתאריך 

 התייחסותן ותגובתן שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. 
 

התקיימה עם מנהלת בית הספר ומנהלת החשבונות של   -תגובות בבית ספר "רבין"  ישיבת אימות ממצאים וקבלת   4.5

 . 22.9.19בית ספר, בתאריך 

 התייחסותן ותגובתן שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. 
 

 22.10.19ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם מנהל מחלקת חינוך בתאריך   4.6

 הביקורת כלשונן. התייחסותו ותגובתו שולבו בגוף דוח 
 

 . 3.11.19ובתאריך  24.10.19ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם גזברית המועצה בתאריך  4.7

 התייחסותה ותגובתה שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. 
 

 .12.11.19ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם גזברית המועצה בתאריך  4.8

 גוף דוח הביקורת כלשונן. התייחסותו ותגובתו שולבו ב 
 

טיוטת דוח הביקורת נשלחה להתייחסות מזכיר המועצה, עוזר ראש המועצה, גזברית המועצה, מנהל מחלקת חינוך,  4.9

ניצנים,  דוברת המועצה, היועצת המשפטית של המועצה, מנהלת בי"ס רבין, מנהל בי"ס אור תורה, מנהלת בי"ס 

 . 17.11.19ומנהל המתנ"ס בתאריך  מנהלת בי"ס נוף ילדות, מנהלת בי"ס שלנו
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בתאריך   4.10 הגיבה  ניצנים  ספר  בית  הערות 19.11.19מנהלת  לי  אין  הביקורת,  בעניין  מפגישתנו  הערותיי  "למעט   :

 נוספות". 

 
 : "אין לי הערות".20.11.19היועצת המשפטית של המועצה הגיבה בתאריך  4.11

 
ביצע 4.12 המועצה  וגזברית  חינוך  מחלקת  מנהל  הביקורת  תום  הביקורת לאחר  דוח  של  מלא  ליישום  פעולות  מספר  ו 

 והטמעה של כל המלצות מבקר המועצה המפורטות בדוח הביקורת להלן, ובין היתר, בוצעו הפעולות, כדלקמן: 

 
היסודיים   4.12.1 הספר  בתי  את  המלווים  חשבון  הרואי  עם  המועצה  גזברית  חינוך,  מחלקת  מנהל  של    - פגישה 

 וקביעת תוכנית פעולה לשיפור הניהול העצמי בבתי הספר במועצה.לסקירת הממצאים בדוח הביקורת  

פגישה של רואי החשבון המלווים עם מנהלי ומנהלניות בתי הספר היסודיים בנפרד )נוף ילדות, ניצנים, אור   4.12.2

 תורה ושלנו(. 

ון(  ממנהל מחלקת החינוך לבתי הספר במועצה )יסודי ותיכ   20.1.20משלוח תכתובת דואר אלקטרוני בתאריך   4.12.3

 המדגיש הנחיות לביצוע ופעולות אסורות בניהול העצמי, בהתאם לדוח הביקורת.  -

 .20.1.20תכתובת דואר אלקטרוני ממנהל מח' חינוך לבתי הספר למתן הנחיות לביצוע מתאריך   -ראה נספח ג' 

בתאריך   4.12.4 מפגש  הספר    21.1.20התקיים  בתי  מנהלי  המועצה,  גזברית  חינוך,  מחלקת  מנהל  בהשתתפות 

לדון בממצאי דוח הביקורת ופעולות ליישום מלא    -היסודיים, מנהלניות בתי הספר והרואה חשבון המלווה 

 של ההמלצות. הופק סיכום פגישה במייל.

 . 21.2.20סיכום פגישת מנהל מח' חינוך, גזברית המועצה, בתי הפסר ורואי החשבון המלווי מתאריך  - ראה נספח ד' 

בוצעה בדיקה של רואי החשבון המלווים בבתי הספר לבחון את אופן יישום    8.6.20  –ו    4.6.20בתאריכים   4.12.5

 ההמלצות וההנחיות בבתי הספר היסודיים.  

הופק דוח סיכום יישום ההמלצות כפי שנערך ובוצע על ידי רואי החשבון המלווים את    -  16.6.20בתאריך   4.12.6

 בתי הספר היסודיים )נוף ילדות, ניצנים, אור תורה ושלנו(.

מסמך סיכום ביקורת יישום המלצות שניתנו על ידי מבקר המועצה, כפי שנערכה על ידי רואי החשבון המלווים בבתי    -נספח ה'  ראה  
 .16.6.20הספר היסודיים מתאריך 
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 לף המועד שנקבע להגשתו למועצה, לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שח ג )ו(170ו)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף 145בהתאם לסעיף 
 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק.  

 עיקרי הממצאים  5

 
פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

1.  

 המחאות חתומות "בלאנקו"

חתימה   ▪ זכויות  פרוטוקול  נקבע  חינוכי  מוסד    2המגדיר    –בכל 

 הוצאת כספים בחתימתם.מורשי חתימה, שמתפקידם לאשר 

 
במסמך ההבנות בנושא מעבר לניהול עצמי )נהלים לניהול כספי   ▪

לבתי ספר בניהול עצמי( שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר,  

 כי:

בכל אופן אסור לחתום על המחאה בנקאית לפני כל  "

 הפרטים )שם המוטב, תאריך וסכום(". 

 
תורה ▪ ו"אור  "שלנו"  הספר  בבתי  מצאה  המחאות    -"  הביקורת 

 ללא ציון פרטים על גבי ההמחאות.  -חתומות "בלאנקו" 

 ראה דוגמאות בגוף דוח הביקורת.

 
המשמעות: מנהל בית הספר והמזכירה עוקפים את פרוטוקול   ▪

למורשה  אפשרות  ומעניקים  הספר  בית  של  החתימה  זכויות 

חתימה אחד לרשום המחאה לפקודת כל מי שיחפוץ, בכל סכום,  

 ללא פיקוח וללא בקרה.  

 
המוסד  ▪ של  החתימה  זכויות  מסמך  את  מתוכן  מעקר  הנ"ל 

 מעילות והונאות. החינוכי ומהווה חשיפה פוטנציאלית ל
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לפני   ▪ המחאות  על  לחתום  אין 

של  הפרטים  כלל  שמולאו 

בנוהלי   שנקבע  כפי  המוטב, 

בניהול  ספר  לבתי  הכספים 

 עצמי שפרסם משרד החינוך. 

כל מורשה חתימה נדרש לבצע  ▪

נאות  ובקרה  פיקוח  של  הליך 

שהוא  הוצאה  כל  על  ומלא 

 חותם. 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

ואה בחומרה רבה את התנהלות בעלי זכות  "אני ר  ▪

החתימה בבתי הספר שפעלו שלא על פי ההנחיות  

 והסמכויות בניהול כספי תקין. 

ישלל זכות    -בפעם הבאה שמקרה כאמור ימצא   ▪

 הרשאת החתימה לבעל התפקיד". 

 
 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך בתאריך 

 "המדובר בסטייה חריגה מנהלים והנחיות.   ▪

חל איסור מוחלט לחתום "בלאנקו" על תשלומים   ▪

הנדרשים    - מלאים  ופיקוח  בדיקה  ביצוע  ללא 

 מכל מורשה חתימה". 

 
 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

"הערת ביקורת מקובלת. הפסקנו לחתום "בלאנקו"  

 על צ'קים." 

 
 : 2.6.19נו מתאריך תגובת מנהל בית ספר של

על   חותמים  לא  וכיום  ההמלצה  את  יישמנו  "מיד 

 צ'קים ריקים". 
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 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

2.  

 הגבלת סחירות של צ'קים המתקבלים מהורים 

 לנהלי המועצה נקבע, בין היתר, כי:  4בסעיף  ▪

אין לקבל שקים מוסבים ו/או שקים שאינם על   4.3"

 שם מבצע התשלום עצמו.

יש לבצע שרטוט )קרוס( למוטב בלבד על גבי   4.4

ההמחאה שהתקבלה וכן יש להטביע את חותמת בית  

 הספר על גבי ההמחאה". 

 

בבתי הספר "ניצנים" ו"שלנו" נמצאו שיקים שהתקבלו מהורים   ▪

סחירות   הגבלת  "למוטב  ללא  וכיתוב  "קרוס"  שרטוט  )ללא 

 . בניגוד להנחיותבלבד"(, 

 

  - בהעדר הגבלת סחירות על גבי ההמחאות המתקבלות מהורים   ▪

ניתן באופן קל ונגיש להסב את ההמחאות למוטבים אחרים ולא  

 .  להפקיד את הכספים בחשבון הבנק של בית הספר
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השיקים   שכל  להקפיד  יש 

יהיו   הספר  בבית  שמתקבלים 

באמצעות  מוג בסחירות  בלים 

"למוטב   והכיתוב  "קרוס"  סרטוט 

יהיה   ניתן  שלא  באופן  בלבד, 

 להעבירם למוטב אחר. 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

לרכוש   הספר  בתי  כל  את  מנחה  המועצה  "גזברית 

חותמת עם כיתוב "קרוס" ו"למוטב בלבד" וכל צ'ק  

קבלת הצ'ק  יסומן במועד   –שמתקבל על ידי ההורים 

 בחותמת זו". 

 

 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך בתאריך 

"הערת הביקורת מקובלת. תינתן הנחיה מיידית לכל  

המלצות   את  וליישם  בנושא  להקפיד  הספר  בתי 

 הביקורת." 

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם". 

 

 :16.6.19נים מתאריך תגובת מנהל בית ספר ניצ

 "הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

3.  

 גביית "תרומות" מהורים באופן יזום

במסגרת חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נקבע,   ▪

 בין היתר, כדלקמן: 

"הורה רשאי לתרום למוסד חינוכי כל כסף וכל שווה  

מוסד   מנהל  אולם  להתרים  כסף,  רשאי  אינו  חינוך 

הורים או לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי )לפי  

ומגבית   מפלגתית  פעילות  סיווג  המדינה  שירות  חוק 

  (".1959-כספים, התשי"ט

 

תורה"   ▪ ו"אור  "ניצנים"  "רבין",  "שלנו",  הספר  דורשים   -בתי 

וחובה,   יזום  חוזר  באופן  מסמך  במסגרת  שנה,  אחר  שנה 

ה הרשמי  והמועצה  התשלומים  החינוכי  המוסד  של  לוגו    - כולל 

 שההורים ישלמו "תרומות".

 

 המדובר בגביה "אסורה" ובניגוד לרגולציה המחייבת.  ▪
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מהורים   "תרומות"  לדרוש  אין 

באמצעות חוזר התשלומים הרשמי  

של בית הספר או בכל דרך אחרת  

את  יוזם  החינוכי  המוסד  בה 

 התרומה. 

 : 24.10.19מתאריך תגובת גזברית המועצה 

"חד משמעית החל משנת הלימודים הנוכחית תש"ף  

יש לבטל ולא לכלול במסמך "תשלומי הורים" סעיף    –

משרד   מנכ"ל  חוזר  לפי  ורק  אך  לגבות  יש  תרומות. 

 החינוך". 

 
 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך בתאריך 

"הערת הביקורת מקובלת. תינתן הנחיה מידית לכל  

 ד בנושא וליישם את ההמלצה." בתי הספר להקפי

 
 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

יכלל   לא  ואילך  מעתה  מקובלת.  הביקורת  "הערת 

וועד   ככל  "תרומה".  סעיף  שנתי  תשלומים  בחוזר 

הוא יבצע זאת    –ההורים ירצה להמשיך במפעל הזה  

 ביוזמתו ללא מעורבות בית הספר." 

 
 : 2.6.19אריך תגובת מנהל בית ספר שלנו מת

 "הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם". 

 
 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם". 

 
 :22.9.19תגובת מנהלת בית ספר "רבין" מתאריך 

 "המלצת הביקורת מקובלת ותיושם". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

4.  

 סעיפים אסוריםגביה עודפת מהורים בגין 

נקבעו    -לחוזר תשלומי הורים של מנכ"ל משרד החינוך    8בסעיף   ▪

 הנושאים שלא ניתן לגבות מהורי התלמידים, כדלקמן: 

  :"ואלה הנושאים שאין לגבות עבורם כספים מההורים

חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת טכנולוגיה  

  ומדעים".

 
לקבל אישור המפקחת במשרד החינוך  כל שנה, נדרש כל בית ספר,   ▪

להורים   שמופץ  התשלומים  בחוזר  המפורטים  הכסף  לסכומי 

 )האישור ניתן ומתועד במערכת "אפיק" של משרד החינוך(.

 
נוהגים לגבות תשלום בגין סעיף    -בתי הספר "ניצנים" ו"שלנו"   ▪

₪,   60מהורי התלמידים בסך    "חומרים וציוד לשיעור אומנות"

 רוט התשלומים הרשמי שנשלח להורים.  כפי שמוצג בפי

 
הספר   ▪ בתי  של  המאושר  התשלומים  בחוזר  מעיון  מכך,  יתרה 

הסעיף כלל    -  באופן ספציפי במערכת "אפיק" של משרד החינוך

ידי המפקחת   על  אושר  לא  כי הסעיף  דבר המעיד  מופיע.  אינו 

 . במשרד החינוך

 
החינוך   ▪ משרד  לאישור  בניגוד  כספים  "אפיק" גביית  במערכת 

המחייבת   לרגולציה  מהותית   –ובניגוד  חריגה  ומהווה  אסורה 

 מנהלים. 
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מהורים  ▪ תשלומים  לגבות  אין 

לגבות  שאסור  סעיפים  בגין 

משרד  הנחיות  פי  על  בגינם 

 החינוך. 

חוזר  ▪ את  להורים  להעביר  יש 

סעיפים  הכולל  התשלומים 

על  המפקחת  ידי  על  שאושרו 

 בלבד. המחוז במשרד החינוך 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"חד משמעית החל משנת הלימודים הנוכחית תש"ף  

הורים"    – "תשלומי  במסמך  לכלול  ולא  לבטל  יש 

לפי   ורק  אך  לגבות  יש  מותרים.  שאינם  גביה  סעיפי 

 חוזר מנכ"ל משרד החינוך".

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

ותינתן הנחיה ליישם את    "הערת הביקורת מקובלת

הורים   תשלומי  בחוזר  כלשונה,  הביקורת  המלצת 

 לשנת הלימודים תש"ף". 

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

לחסוך   כדי  ההורים.  ועד  של  בהחלטה  "המדובר 

לתלמידים רכישה והגעה לבית ספר עם תיקי אומנות.  

בית   תיושם.  ההמלצה  תש"ף  הלימודים  משנת  החל 

 ספר לא יהיה מעורב בגביה כאמור". ה

 

 :22.9.19תגובת מנהלת בית ספר "רבין" מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת ותיושם". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

5.  

 יתרות כספיות בחשבון מהורים

נרבע,    2004-בתקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, תשס"ה  ▪

 בין היתר, כי: 

בחשבון הבנק    שנותרומנהל מוסד חינוך יחזיר כספים    )א(  .5"

יום   עד  נגבו,  שמהם  לתלמידים  הלימודים,  שנת    31בתום 

 באוגוסט בכל שנה....

)א(, מנהל מוסד חינוך רשאי, 5על אף האמור בתקנה         .6

בהיוועצות    – לאחר היוועצות עם ועד ההורים במוסד, ובהיעדרו  

התלמי  הורי  נציגות  שנותרו  עם  הכספים  את  לנכות  דים, 

מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה, ובלבד  

שמנהל מוסד החינוך, או מי מטעמו, שלח הודעה לתלמיד על  

 אודות פירוט התשלומים לשנה הבאה ועל הניכוי האמור". 

 

נמצא, כי בי"ס "שלנו", "אור תורה", "רבין"  ו"ניצנים" לא נהגו   ▪

היתרות הכספיות שנותרו בסוף שנת לימודים להורי  להחזיר את  

התלמידים, בניגוד לנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך. היתרות  

הכספיות הועברו למטרות שונות בבית הספר ותלמידים אחרים  

 נהנו מהם. 
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עודפי   את  להשיב  להקפיד  יש 

הכספים בסוף שנה להורי תלמידי  

 כיתות מסיימות. 

 : 24.10.19תאריך תגובת גזברית המועצה מ

"הערת הביקורת מקובלת ויש ליישם את ההמלצות.  

אני מנחה לפעול אך ורק בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד  

 החינוך". 

 

 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך בתאריך 

"הערת הביקורת מקובלת. הנושא נמצא במעקב של  

מחלקת חינוך וגזברות במועצה, בסיוע רואה חשבון  

 הספר מטעם המועצה".המלווה את בתי 

 

 : 2.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

כספיות   יתרות  להחזיר  החובה  את  הכרנו  "לא 

 להורים. הנושא ילמד ויבחן בבית הספר". 

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

"החל משנת הלימודים הבאה נפעל בהתאם להוראות  

 חוזר מנכ"ל משרד החינוך".

 

 : 22.9.19בית ספר רבין מתאריך  תגובת מנהלת

 "ההמלצה מקובלת ותיושם".
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 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

6.  

 ספירות תקופתיות –קופת שיקים 

 לנהלי הכספים בבתי ספר של המועצה נקבע:  4.10בסעיף  ▪

הופקדו   שטרם  שיקים  ספירת  לחודש  אחת  לבצע  "יש 

 ולבצע בדיקת התאמה לרישום בספרי הנהלת החשבונות".

 

הספר, אין תיעוד כי מתבצעות ספירת שיקים בקופה בכל בתי   ▪

  אחת לחודש, כנדרש בנהלי המועצה.

מזכירות בתי הספר מסרו לביקורת, כי הן מבצעות ספירת 

 המחאות בטרם מפקידים אותן אחת לתקופה.  

בבדיקת הביקורת לא נמצא תיעוד לבדיקות כאמור, ככל שהן 

 .מתבצעות

11 

בכספת   ספירת המחאות  לבצע  יש 

אחת לחודש, לכל הפחות, ולהגיש  

בית  למנהל/ת  הבדיקה  דוח  את 

 הספר, לאישור בחתימה. 

 הדוח יתועד. 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

בעלי   את  מנחה  אני  מקובלת.  הביקורת  "הערת 

ולהקפיד   העבודה  לנהלי  בהתאם  לפעול  התפקידים 

 לבצע את המלצת הביקורת".

 

 : 6.5.19תורה מתאריך תגובת מנהל בית ספר אור 

 "המלצת הביקורת מקובלת ותבוצע". 

 

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תבוצע.   ▪

 דוח הבקרה ישמר ויתועד."  ▪

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

 "המלצת הביקורת מקובלת ותבוצע". 

 

 :16.6.19מתאריך  תגובת מנהל בית ספר ניצנים

 "המלצת הביקורת מקובלת ותבוצע". 

 

 : 22.9.19תגובת מנהלת בית ספר רבין מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת." 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

7.  

 ניהול המחאות 

הביקורת ביצעה ספירת פתע של המחאות המצויות בכספות בתי   ▪

בבתי  החשבונות  הנהלת  מערכת  לרישומי  ביחס  זאת  הספר, 

 הספר. 

 
בבית הספר התיכון "רבין" נמצא במועד בדיקת הפתע, כי על פי   ▪

בכספת   להימצא  צריכים  החשבונות  הנהלת  מערכת    46רישומי 

  45אך בפועל נמצאים בכספת רק    -המחאות שהתקבלו מהורים  

 . חסרה המחאההמחאות.  

 
לאמור: המחאה אחת שהתקבלה מהורים, הופקה בגינה קבלה  

הבנק )צריכה להימצא בכספת בתי וטרם הופקדה בחשבון 

 . חסרה, לא נמצאת, ואין הסבר שניתן לביקורת –הספר( 

 
כפי   ▪ התברר,  הביקורת  לאחר  הספר  בבית  שנערכה  בבדיקה 

שמסרה מנהלת החשבונות, כי ההמחאה נמסרה בחזרה להורה,  

ידיעתה שבוטלה    ללא  ללא  לתיקון  השנייה(,  המזכירה  ידי  )על 

 גין הפעולה הנ"ל.הקבלה, ללא שנרשם תיעוד ב

 
במצב עניינים זה, היה מצוין במערכת הכספים של בית הספר  ▪

 כי ההורה שילם בעוד בפועל הוא לא שילם.

זאת גם הסיבה, לחוסר התאמה בין מערכת הנהלת החשבונות 

 למצב הכספי בפועל.
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בגין   ▪ לוודא רישום מתאים  יש 

 כל פעולה כספית בבית הספר. 

במידה והמחאה חוזרת להורה  ▪

להורה,  החזרה  לרשום  יש 

שנופקה  הקבלה  את  לבטל 

 ולחייב את כרטיס ההורה. 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

להורים   להחזיר  אין  מקובלת.  הביקורת  "הערת 

ראשית/מנ מזכירה  ידי  על  ורק  אך  הלת  צ'קים 

ולאחר   הכספים,  תחום  על  האחראית  החשבונות 

 תיקון הרישומים במערכת הפיננסית". 

 

 : 22.9.19תגובת מנהלת בית ספר רבין מתאריך 

באופן   ▪ תוקן  הליקוי  מקובלת.  הביקורת  "הערת 

 מיידי.  

מאות   ▪ מתוך  אחד  בשיק  שמדובר  להדגיש  יש 

שיקים ומדובר בממצא חריג ולא מאפיין את בית  

לאור הערת הביקורת בית הספק מקפיד  הספר.  

 לבצע ספירה של השיקים כל חודש". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

8.  

 קישור בין חשבון בנק בית הספר לחשבון בנק אישי 

 ניהול הכספים בבתי הספר מבוצע בעיקרו ע"י מזכירת בית הספר.  ▪

 
"ניצנים"   ▪ לצפות    – בבי"ס  מורשית  אינה  הספר  בית  מזכירת 

באינטרנט, חרף העובדה שזה  ולהיכנס לחשבון הבנק של בי"ס  

על כן, מזכירת בית הספר לא יכולה להפיק דפי בנק  .  תפקידה

 מהאינטרנט, לצפות בתנועות הבנק בחשבונות של בי"ס וכד'. 

המורשית להיכנס לחשבון   היחידהמנהלת בית הספר הינה 

 הבנק של בית הספר באינטרנט.

 
הכניסה לחשבון הבנק של בי"ס    -  שבאופן לא ברורהנ"ל מכיוון   ▪

מאפשר כניסה גם לחשבונות   -באינטרנט )חשבון השייך למועצה(  

 .הבנק האישיים של המנהלת

 
נוספים בחשבון הבנק הפרטי  ▪ הנתון, שותפים  במצב העניינים 

הספר  בית  של  הבנק  לחשבון  חשופים  הספר  בית  מנהלת  של 

להמש קושי  ליצור  עלול  המועצה(,  בבעלות  בעת  )חשבון  כיות 

החלפת מנהל, אינו מאפשר למזכירה לבצע את עבודתה באופן 

 .עצמאי וכד'

 
באופן דומה, כניסה לחשבון הבנק בבית ספר "אור תורה" מאפשר   ▪

ובני  בי"ס  מזכירת  של  אישיים  חשבונות  למספר  כניסה 

 . משפחתה
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יש לוודא הפרדה מלאה ומוחלטת  

של  הפרטיים  הבנק  חשבונות  של 

הספר  בעלי   בבתי  התפקידים 

הספר   בתי  של  הבנק  מחשבונות 

 בבעלות המועצה.

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

"בית הספר עובר לניהול חשבון בנק מבנק "פועלים"  

 ל"בנק הדואר". במצב עניינים זה הממצא יתוקן." 

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

לניהול עבר  הספר  בבנק    "בית  שלו  הבנק  חשבונות 

סגירה.   בהליך  פועלים  בבנק  החשבונות  הדואר. 

לחשבון   להיכנס  הרשאה  יש  הספר  בית  למזכירת 

את   יישם  הספר  בית  כן,  על  הדואר.  בבנק  הבנק 

 ההמלצות". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

9.  

 הפרדת חשבון בנק הורים ורשות

נפרד   ▪ בנק  חשבון  פתיחת  מחייבות  הרגולציה  ל"חשבון  הוראות 

ו"חשבון   והרשות(  החינוך  ממשרד  המתקבלים  )כספים  רשות" 

 הורים" )כספים המתקבלים מההורים(.

 

חשבונות בנק "חשבון רשות" ו"חשבון    2בכל בתי הספר מנוהלים   ▪

 .תקיןהורים".  

 תקין   12
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

10.  

 התנהלות שוטפת מול סניפי הבנק 

שלהם  למועד הביקורת, בתי הספר מנהלים את חשבונות הבנק   ▪

 בבנק פועלים או בבנק לאומי, בסניף המקומי בתל מונד. 

 

לאור שינוי מדיניות הבנקים המסחריים, הוחלט לסגור את סניפי   ▪

הבנק בתל מונד בכלל או להגביל את השירותים לקהל. השירות  

בסניפים אלה ייתן רק באופן אלקטרוני לאחר הזדהות באמצעות  

 כרטיס בנקאי. 

 

לקבל שירות  ת אין באפשרות בתי הספר  כתוצאה: למועד הביקור ▪

 "טלר" בסניפי הבנק בתל מונד. 

לאמור, לא ניתן להפקיד את ההכנסות מההורים ולא ניתן 

 למשוך מזומן לחידוש מחזור הקופה הקטנה. 

 

או  ▪ יונה  בכפר  הבנק  לסניף  לנסוע  נאלצים  הספר  בתי  נציגי 

לבצע . לאמור: ביטול זמן רב מאד ביחס לזמן שהיה נדרש  בנתניה

את אותה פעולה בסניף הבנק המקומי, ואף דבר שכולל הוצאה  

 כספית של מחיר הנסיעה שלרוב גבוה מהעמלה על ביצוע הפעולה. 

 

לחילופין, בחלק מבתי הספר המתינו לניידת השירות שתגיע וניתן   ▪

הופסק   זה  שירות  גם  היישוב,  בתחומי  הפקדה  לבצע  יהיה 

נשמר ולא הופקדו  לאחרונה. עד אז תקבולים מהורים  ו בכספת 

בחשבון הבנק של בית הספר: בתי הספר "שלנו" נותרו המחאות  

של   בהיקף  נותרו    15,089.96מהורים  "ניצנים"  ובבי"ס   ₪

 ₪.  77,091.25המחאות מהורים בהיקף של 
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תפעל,  ▪ המועצה  כי  מומלץ 

הספר,  בתי  עם  בשיתוף 

הבנק  חשבונות  את  להעביר 

בבנק   המקומי  הדואר, לסניף 

"טלר"  שירותי  המאפשר 

את  שיקל  דבר  ביישוב, 

ההתנהלות של בתי הספר מול 

 הבנקים. 

והחברה  ▪ המועצה  לחילופין, 

רב  מספר  מנהלים  הכלכלית 

הכוללים  בנק  חשבונות  של 

ביותר  גבוהים  כסף  סכומי 

)עו"ש, פיקדונות וניירות ערך( 

דבר שיכול לאפשר למועצה   –

יכולת מיקוח משמעותית יותר 

לבית   מול לכל  ביחס  הבנקים 

לזכור  )יש  עצמו  בפני  ספר 

בתי   של  הבנק  שחשבונות 

 הספר גם שייכים למועצה(.

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

"בית הספר עובר לניהול חשבון בנק מבנק "פועלים"  

 ל"בנק הדואר". במצב עניינים זה הממצא יתוקן." 

 

 : 2.6.19מתאריך תגובת מנהל בית ספר שלנו  

בית   של  הבנק  חשבונות  את  מנהלים  אנחנו  "כיום 

פועלים   בבנק  החשבונות  הדואר.  ב"בנק  הספר 

 יסגרו". 

 

 : 22.9.19תגובת מנהלת בית ספר רבין מתאריך 

"אכן יש בעיה ששירותי הטלר בבנק הפועלים ובבנק  

יחד עם זאת, לאור   מונד.  נסגרו המועצה תל  לאומי 

ם הגדולים של בית הספר בית  היקפי הפעילות הכספיי

המסחריים   הבנקים  שני  עם  לעבוד  ימשיך  הספר 

שירותי   בשל  הסמוכים  הישובים  באחד  הגדולים 

 ה"טלר", וזאת החלופה המועדפת על בית הספר". 

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

"בית הספר עובר לניהול חשבון בנק מבנק "פועלים"  

 עניינים זה הממצא יתוקן." ל"בנק הדואר". במצב 
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 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

11.  

 התאמות בנק 

 לנהלי המועצה לנקבע, בין היתר, כי:  11.7בסעיף  ▪

"אחת לחודש... תסגור מזכירת בית הספר את כל התאמות  

הבנק... ותעביר דוחות למנהל בית הספר, אשר יכללו את  

הורים,  הנתונים הבאים:   גביה  דוח  בנק,  התאמת  דוח   ,...

 נתונים מאזניים: יתרות בבנק, חייבים וספקים"..." 

 
כל מזכירות בתי הספר מבצעות התאמות בנקים לכל הפחות אחת   ▪

 . תקיןש. לחוד

 
זאת,   ▪ בנק  עם  התאמת  סגירת  של  מובנה  תהליך  מתקיים  לא 

כי  תיעוד,  נמצא  ולא  הספר  בתי  למנהלי  התאמה  דוח  והעברת 

מנהלי בתי הספר בחנו את דוחות התאמות הבנק ו/או אישרו את 

 הדוחות בחתימתם. 

 
במשך זמן    ללא התאמהנמצאו מספר תנועות יומן )ב"ס "שלנו"(   ▪

 שנים. 6לעיתים במשך   רב במערכת ה"אסיף",

מבדיקת הביקורת עולה, כי מדובר על המחאות שנמסרו  

 לספקים או להורים ולא נפרעו. 

 
. לכן  אינן בתוקף -לאחר חצי שנה ההמחאות שנמסרו ולא נפרעו 

הרישום במערכת ה"אסיף" של בית הספר כאילו ישנם שיקים  

 אינו מדויק. שנמסרו למוטבים וצריכים להיפרע  
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לבטל את ההמחאות שתוקפן פג  יש  

את   ולזכות  ה"אסיף"  במערכת 

 המוטבים בהתאם. 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

ולבצע   ▪ להקפיד  יש  מקובלת.  הביקורת  "הערת 

התאמות בנק אחת לחודש. מדובר בהליך מהותי  

 ובסיסי בניהול כספי תקין. 

בית   ▪ מנהל/ת  בחתימת  הבדיקה  את  לתעד  יש 

 התנועות הפתוחות".  הספר ולטפל בכל

 

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת.  ▪

 הממצא טופל ותוקן."  ▪

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

"המלצת הביקורת מקובלת וכבר החלנו לבצע ביטול  

 של הצ'קים שטרם נפרעו". 

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

"אני מקבלת מדי חודש דוח התאמות בנק אך אין   ▪

 תיעוד לכך. נקפיד לשמור תיעוד. 

הועברה דרישה    –לגבי הצ'קים שנרשמו בכפילות   ▪

הרישומים   את  לתקן  המלווה  החשבון  לרואה 

 השגויים". 
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 יות

12.  

 מורשי חתימה 

 היתר, כי:)ב( לחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע, בין 2בסעיף  ▪

"רשות חינוך מקומית... יסמיכו מטעמם את מנהל מוסד החינוך  

ההורים...  ועד  של  נבחר  נציג  וכן  ידם,  על  המועסק  נוסף  ואדם 

בעד שהתקבלו  התשלומים  כספי   לניהול 

 מורשי חתימה(".   - תלמידים באותו מוסד לגבי חשבון הבנק )להלן  

 

ו"רבין"   ▪ "ניצנים"  תורה",  "אור  בבתי ספר  כי  ועד   -נמצא  נציג 

, כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל  ההורים אינו מורשה חתימה בחשבון

 משרד החינוך.  

על זכותו להיות  ויתרנציגי בתי הספר מסרו כי ועד ההורים 

אולם לא נמצא מסמך המעיד על מורשה חתימה בחשבון,  

 הוויתור כאמור. 
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כי   שוועד  מומלץ  מקרה  בכל 

לנציג   זכותו  על  מוותר  ההורים 

בחשבון   חתימה  כמורשה  מטעמו 

הבנק יו"ר ועד ההורים יחתום על  

 מסמך המציין זאת. 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"הערת הביקורת מקובלת. יש לפעול בהתאם לחוזר  

מנכ"ל משרד החינוך והמלצת הביקורת. בכל מקרה  

יש להחתים    –ם מוותר על זכותו  בו יו"ר ועד ההורי

 עם מסמך המעיד על ויתור". 

 

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

תינתן   תיושם.  וההמלצה  "הערת הביקורת מקובלת 

מנכ"ל   לחוזר  בהתאם  לפעול  הספר  לבתי  הנחיה 

 משרד החינוך". 

 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

הביקורת   יו"ר  "הערת  תיושם.  וההמלצה  מקובלת 

על   שמוותר  המציין  מסמך  על  יחתום  ההורים  ועד 

 זכותו להיות מורשה חתימה בחשבון הורים." 

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

יו"ר   תיושם.  וההמלצה  מקובלת  הביקורת  "הערת 

על   שמוותר  המציין  מסמך  על  יחתום  ההורים  ועד 

 ה בחשבון הורים." זכותו להיות מורשה חתימ
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

13.  

 עמלות בנק וכרטיסי אשראי 

ונהלי   ▪ החינוך  משרד  הנחיות  הרגולציה,  להוראות  בהתאם 

עמלות הבנק ישולמו מכספי הרשות ולא    -העבודה של המועצה  

 מכספי הורים. 

 

תשע"ח   ▪ הלימודים  בשנת  כי,  נמצא  ה"אסיף"  נתוני  מסקירת 

 ₪. 265,069הוצאות בתי ספר בגין עמלות הסתכמו לסך של  

 

הניהול   ▪ מחשבון  ממומנות  העמלות  כי  עולה  הביקורת  מבדיקת 

העצמי )חשבון "רשות"(, עם זאת מדובר על הוצאה משמעותית  

 מאד לבית הספר. 
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מומלץ לבחון שימוש במערכת  ▪

 של מס"ב.  סליקה 

אחר  ▪ בבי"ס  מצאה  הביקורת 

הותקנה  כי  אחרת  ברשות 

תוכנת מס"ב בעלות חד פעמית 

דבר  שקלים,  מאות  כמה  של 

שחסך את עמלת הסליקה בגין  

 כל פעולה. 

 

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

עם   שלי  לדיון  יעלה  גביה  וחלופות  עמלות  "נושא 

 גזברית המועצה לקידום הנושא".

 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

וגזברית   חינוך  מחלקת  מנהל  בסמכות  "הנושא 

 המועצה." 

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

וגזברית   חינוך  מחלקת  מנהל  בסמכות  "הנושא 

 המועצה." 
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 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

14.  

 עמלות בנק 

 כדלקמן: לנהלי המועצה נקבע, בין היתר,  6.5בסעיף  ▪

"בית הספר יקבל מהבנק תעריפי עמלות מוסכמים  

שיהיה מותאם לסיכום המועצה המקומית תל מונד  

 עם הבנק".

 

העמלות  ▪ גובה  את  המפרט  מסמך  כל  הספר  לבתי  הועבר  לא 

 .שסוכמו בין  המועצה לבנק, בניגוד לאמור בנהלי המועצה

 

 .הבנקהתעריף המלא של עמלות בפועל, בתי הספר משלמים את  ▪

 

מביצוע השוואה של העמלות המשולמות בבתי הספר בתל מונד   ▪

העמלות בתל מונד  ביחס לבתי הספר בנתניה ובתל אביב עולה, כי  

 גבוהות באופן ניכר מבתי הספר ברשויות אחרות, כדלקמן:
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מומלץ כי המועצה תנהל משא  ▪

הבנקים  מול  מרוכז  ומתן 

בתעריפי   הנחות  לקבל  ותפעל 

 לבתי הספר. העמלות 

עם  ▪ שיקבע  התעריפים  מסמך 

הספר   -הבנקים   לבתי  ישלח 

 לצורך פיקוח ובקרה. 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

תבצע   המועצה  גזברית  מקובלת.  הביקורת  "הערת 

 – ניהול משא ומתן למול הבנקים בשם כל בתי הספר  

 על מנת להקטין את סכומי עמלות הבנקים".

 : 22.10.19ינוך מתאריך תגובת מנהל מחלקת ח

עם   שלי  לדיון  יעלה  גביה  וחלופות  עמלות  "נושא 

 גזברית המועצה לקידום הנושא".

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

"נושא העמלות יבדק למול "בנק הדואר" המנהל את  

 חשבון הבנק החדש שלנו". 

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

"מקבלת את ההמלצה שיש לבצע ניהול מו"מ מרוכז  

 למול הבנקים להוזיל את עלויות עמלות הבנקים". 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

וגזברית   חינוך  מחלקת  מנהל  בסמכות  "הנושא 

 המועצה." 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

חינוך   מחלקת  מנהל  בסמכות  וגזברית  "הנושא 

 המועצה." 

 : 22.9.19תגובת מנהלת בית ספר רבין מתאריך 

מקבלת את הערת הביקורת, אכן יש מקום לקיים  "

 מו"מ יישובי להוזלת העמלות".

 

שם העמלה
שיעור ההנחה 

מהמחירון בת"א

סכום העמלה 

בנתניה
הערות

דמי ניהול חשבון 

קבועים לרבעון

50% הנחה מתעריף 

של 75 ₪ לרבעון
45 ₪ לרבעון

בי"ס רבין ונוף ילדות חויבו 

בסך 220 ₪ לרבעון.

דמי רישום פעולה 

בחשבון

20% הנחה מתעריף 

של 1.5 ₪
 ₪ 1.5 

בתי הספר חויבו בסכום מלא, 

בסך 1.65 ₪, ללא הנחה.
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15.  

 נוהל לניהול כספים בבתי הספר

עצמי   ▪ כספי  לניהול  נהלים  הפיץ  במועצה  החינוך  מחלקת  מנהל 

 תקין. לבתי הספר. 

 

כי   ▪ הנהלים אינם תואמים את הנהלים  מסקירת הנהלים עולה, 

: גבייה,  שהפיץ משרד החינוך, חסרים ולא מתייחסים לנושאים 

הנחות, תרומות ומספר הצעות מחיר שנדרש לקבל בהתאם לגובה  

 סכום הרכישה.

 

כמו כן, במהלך הביקורת התברר, כי מזכירות ומנהלי בתי הספר   ▪

אלה שעיגנה המועצה )למרות    אינם מודעים לקיומם של נהלים

לא   ואף  חינוך(  מחלקת  מנהל  ידי  על  במייל  הופצו  שהנהלים 

ניהול   בנושא  ספר  לבתי  החינוך  משרד  שהפיץ  לנהלים  מודעים 

 כספי עצמי. 
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מומלץ להעביר רענון של נהלי   ▪

מידי  ה הספר  לבתי  עבודה 

כי   ולוודא  שנה  כל  תחילת 

אישרו   והמזכירות  המנהלים 

 שקיבלו אותם. 

הינו   ▪ הנוהל  כי  לוודא  יש 

המינימלי   לנוהל  בהלימה 

וכל  החינוך  משרד  שהפיץ 

נכללו   החינוך  משרד  הנחיות 

 בנוהל של המועצה.  

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

הנושאים   ▪ תועבר  "רשימת  בנהלים  החסרים 

 לרואה החשבון המלווה שישלים. 

נקיים מפגש בנושא כספים ונהלי ניהול עצמי עם   ▪

 מנהלי בתי הספר והמזכירות.

בנושא   ▪ להשתלמות  נשלחו  הספר  בתי  מזכירות 

 כספים וניהול עצמי בשנה"ל תשע"ט". 

 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

הספר   ▪ בית  כמזכירת  את    -"אכן  קראתי  לא 

אתעמק   אני  המועצה.  ידי  על  שהופצו  הנהלים 

 ואקרא את ההנחיות. 

נהלים   ▪ שנשלחו  מכיר  אני  אכן  ספר  בית  כמנהל 

הנהלים.    -במייל   בקריאת  התעמקנו  לא  אבל 

משרד הליווי נותנים לנו מענה טוב מאוד. השנה  

 התחלנו להיות בקיאים יותר בהנחיות". 

 

 : 13.5.19ילדות תגובת מנהלת בית ספר נוף 

 "הערת הביקורת מקובלת.  ▪

ונפעל   ▪ מחיר  הצעות  נוהל  את  שוב  למדנו 

 בהתאם." 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא: 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

    

 המשך מעמוד קודם:

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

זאת,   עם  יחד  הנהלים.  בחוברת  התעמקנו  לא  "אכן 

הסוגיות עם רואי החשבון  אנחנו יושבים ולומדים את  

נושא   בכל  ומתייעצים  לצורך  בהתאם  המלווים 

 שנדרש".

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

עצמי   לניהול  נהלים  החוברת  את  מכיר  הספר  "בית 

 שהמועצה פרסמה". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

16.  

 הכשרה והדרכת מנהלים בתחום הכספי

באופן    הכספיםלא עברו הכשרה בתחום ניהול  מנהלי בתי הספר   ▪

 שיטתי ומובנה. 

 

כן,   ▪ מערך כמו  ניהול  בנושא  לתקופה  אחת  הדרכה  מבוצעת  לא 

)תהליכים נדרשים, מה מותר, מה אסור,    הכספים בבתי הספר

 הצגה פרונטאלית של הנהלים וכד'(.
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מומלץ כי המועצה תעביר הדרכות  

הניהול   בנושא  הספר  בתי  למנהלי 

תחילת  הכספי, ומפגש ריענון מידי  

 שנה. 

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

"נקיים מפגש בנושא כספים ונהלי ניהול עצמי עם   ▪

רואה   בהנחיית  והמזכירות  הספר  בתי  מנהלי 

 החשבון המלווה.  

של   ▪ והכשרה  הדרכה  נושא  כל  כי  לציין,  חשוב 

באחריות   הינו  תחום,  בכל  הספר,  בתי  מנהלי 

 משרד החינוך דרכו הם מועסקים". 

 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

הדרכה   נדרשת  אכן  מקובלת.  הביקורת  "המלצת 

 תקופתית/שנתית בנושא כספים." 

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

המנהלים   אנחנו  אכן  מקובלת.  הביקורת  הערת 

 נדרשים להדרכה תקופתית בנושא ניהול כספים". 

 

 :16.6.19ניצנים מתאריך תגובת מנהל בית ספר 

"בחודשים האחרונים הנושא השתפר. יש קשר הדוק  

גם   הספר.  בית  את  שמלווה  החשבון  רואה  עם 

 המזכירות עברו הכשרה לאחרונה." 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

17.  

 מעקב אחר תנועות הבנק 

ידי   ▪ על  והן  הספר  בתי  מנהלי  ידי  על  הן  בחשבונות הבנק  צפייה 

הראשיות   הכספים(  המזכירות  תחום  על  מהווה    –)האחראים 

חריגות   כספיות  תנועות  לאיתור  חיוני  ובקרה  פיקוח  הליך 

 בחשבונות הבנק ולניהול כספי תקין. 

 

"שלנו"(   ▪ בי"ס  )למעט  הספר  בתי  מנהלי  כל  צופים  ככלל,  אינם 

באתר   באופן שוטף ותדיר בתנועות חשבונות הבנק של בית הספר

 האינטרנט. 

 

"ניצנים" הינה בעלת גישה לחשבון הרשות    עם זאת, מנהלת בי"ס  ▪

. מידי תקופה היא  ואילו למזכירה אין גישה לחשבון זהבאינטרנט  

מעבירה למזכירה את תנועות חשבון הבנק לצורך רישום במערכת  

 ה"אסיף".
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הפרדה  ▪ קיימת  כי  לוודא  יש 

של  הבנק  חשבונות  בין  ברורה 

הבנק   לחשבונות  הספר  בתי 

של   המנהלים הפרטיים 

 והמזכירות. 

מנהלי   ▪ לפעם  מפעם  כי  מומלץ 

בתנועות   יעיינו  הספר  בתי 

בחשבונות הבנק של בתי הספר 

באמצעות   ולא  עצמאי  באופן 

 המזכירות. 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת ותיושם." 

 

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

 יקורת מקובלת וההמלצה תבוצע". הב הערת"
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

18.  

 הכשרת מזכירות 

הספר   ▪ בבית  הכספים  את  לנהל  הספר  בתי  מזכירות  באחריות 

ובמסגרת   "אסיף"(  )מערכת  ייעודית  כספית  מערכת  באמצעות 

ניהול   כללי  על  המבוסס  כספי  בנוהל  שנקבעו  והנחיות  כללים 

 מערכת חשבונות. 

 

הספר   ▪ בבתי  חדשות  למזכירות  הכשרה  קורס  יזמה  המועצה 

הספר.   לבתי  בעצמי  הניהול  כניסת  עם   ה"אסיף"  במערכת 

וניהול   המערכת  בתפעול  בסיסי  ידע  מועבר  הקורס  במסגרת 

 תקין.הכספים. 

 

קורס   ▪ נערך  לביקורת(  )במקביל  תשע"ט  הלימודים  שנת  במהלך 

 . תקין. מנהלניות, אליו נשלחו כל המזכירות בבתי הספר

 תקין   21
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

19.  

 רכישות על ידי מורים 

נמצאו מקרים בכל בתי הספר בהם מורים רכשו מוצרים לבית   ▪

הספר מכספם הפרטי וקיבלו החזר מכספי בית הספר בהמחאה  

 לפקודתם. 

 

הכנסה   ▪ מס  במערכת  מורשים  כעוסקים  רשומים  אינם  המורים 

התשלומים  ועל כן אינם יכולים להנפיק קבלות וחשבוניות בגין  

 שמועברים אליהם. 
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בית   מכספי  למורים  לשלם  אין 

 הספר.  

לספקים   ישירות  יבוצע  התשלום 

 מהם מבוצעת הרכישה. 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

להנחיות   בהתאם  לפעול  הספר  בתי  את  "מנחה 

 בנהלים והמלצת מבקר המועצה". 

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

הביקורת מקובלת ותינתן הנחיה למנהלי בתי    "הערת

 הספר להקפיד בנושא". 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

 "הערת הביקורת תוקנה וההמלצה יושמה.  ▪

למשוך   ▪ אפשר  היה  שלא  בזמנו  נוצרה  הבעיה 

ולכן   קטנה"  ל"קופה  "פועלים"  מבנק  מזומנים 

כיום   בצ'קים.  למורים  החזרים  עברנו  שולמו 

 ל"בנק הדואר"." 

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת. הנוהג הופסק." 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם". 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

 . "הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם"

 : 22.9.19תגובת מנהלת בית ספר רבין מתאריך 

"בית הספר מקפיד להימנע מרכישות על ידי מורים  

 מכספם הפרטי". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

20.  

 ניהול תקציב שנתי 

מנהל   ▪ כל  נדרש  ספר,  בבתי  כספי  ניהול  בתחום  המועצה  בנהלי 

 להכין תקציב שנתי, כדלקמן:

יכין/תכין תקציב לשנת  מנהל/ת בית הספר  1.2.1"

לימודים שיכלול כל מקורות ההכנסה וכל ההוצאות  

 הצפויות... 

בית הספר ינהל קובץ מעקב חודשי בפורמט   1.2.7

שהוסכם עם מחלקת החינוך, ויעבירו אחת לחודש במייל 

 לעיון מנהל מחלקת החינוך..." 

 

אינם נוהגים להכין תקציב    כלל בתי הספר, למעט בי"ס "רבין" ▪

שנתי, לא מנהלים מעקב תקציב מול ביצוע וברור שלא שולחים  

 את המסמך שלא קיים למנהל מחלקת החינוך, בניגוד לנהלים.  
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יש לנהל תקציב שנתי לפעילות  ▪

ולבצע  ספר  בית  בכל  הכספית 

מעקב שוטף אחר ביצוע וניצול 

 התקציב  במהלך השנה. 

יננסי  מומלץ לפנות למלווה הפ ▪

את  ולבקש  הספר  בתי  של 

סיועו בעריכת התקציב וביצוע 

 המעקב התקציבי השוטף. 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת". 

 

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

שנת   בתחילת  הספר,  בבתי  הראשונים  "במפגשים 

המלווים וגזברית  הלימודים תש"ף, עם רואי החשבון  

בית    –המועצה   לכל  תקציב  מסמך  שקיים  נוודא 

 ספר". 

 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת.   ▪

התחלנו לבצע תקציב שנתי    3-4/19במהלך חודש   ▪

 של חשבון "רשות" בסיוע היועץ המלווה.  

יבוצע   ▪ גם תקציב לחשבון "הורים".  נדרש לבצע 

 לקראת תחילת שנת הלימודים תש"פ". 

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

 הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם". 

 

 :16.6.19אריך תגובת מנהל בית ספר ניצנים מת

 "הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

21.  

 רכש והתקשרויות מספקים

בנהלי המועצה בתחום ניהול כספי בבתי ספר, נקבע בנושא רכש,   ▪

 כדלקמן: 

בית הספר ינהל את הרכש בעצמו בכפוף לכל דין החל   7.1"

 על המועצה המקומית תל מונד...

הטובין/השירות יאשר מקבל הטובין/השירות  בעת קבלת    7.9

תעודת   גבי  על  ידו  בחתימת  רצונו  לשביעות  קבלתם 

המשלוח/החשבונית שתתקבל מהספק. חתימה אשר תאפשר 

זיהוי וודאי של מקבל השירות/הטובין. המאשר יוודא התאמה 

שהתקבלו   השירות/הטובין  לבין  ההזמנה  מפרט  בין  מלאה 

 בפועל.

 אמור לעיל לא יועבר לתשלום". מסמך שלא אושר כ 7.10

 

"נוף   ▪ הספר  בבתי  כי  עולה,  הספר  בבתי  החשבוניות  מסקירת 

אין הקפדה על אישור החשבוניות   - ילדות", "ניצנים" ו"שלנו"  

 בחתימת מקבל השירות, בניגוד לנהלים. 

24 

יש להקפיד על אישור החשבוניות  

את   שקיבל  הגורם  של  בחתימה 

הנהלים  השירות או המוצר, על פי  

 שנקבעו על ידי המועצה. 

 

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

לאשר   להפקיד  יש  מקובלת.  הביקורת  "הערת 

 בחתימה פיזית על גבי כל חשבונית של ספק". 

 

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך  

"הערת הביקורת מקובלת ותינתן הנחיה ליישם את  

 ההמלצה". 

 

 :13.5.19נוף ילדות מתאריך תגובת מנהלת בית ספר  

 "מקבלת את הערת הביקורת. ▪

 ההמלצה תיושם והחשבוניות יאושרו בחתימה."  ▪

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

 "לאחר הערת הביקורת הנושא תוקן ויושם". 

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

 "לאחר הערת הביקורת הנושא תוקן ויושם". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

22.  

 התקשרות עם מפעילי תל"ן

להפעלת   ▪ חיצוניים  גורמים  עם  מתקשרים  הספר  בתי  כי  נמצא 

שיעורי תל"ן. מבדיקת ההתקשרות נמצא כי בתי הספר מקפידים  

 . תקיןעל עריכת הסכמי התקשרות עם הספקים. 

 

"שירה   ▪ חברת  כי  נמצא  שערכנו  מדגמית  בבדיקה  זאת,  עם 

שלחה   תורה",  "אור  בבי"ס  תל"ן  שיעורי  המפעילה  ותופים", 

ל שבוצעותשלום  חשבוניות  השעות  פירוט  החודש    ללא  במהלך 

 אלא חיוב בסכום אחד והחשבונית אושרה לתשלום. 

24 

לפרט   התל"ן  ממפעילי  לדרוש  יש 

בחשבונית את השעות בגינן חייבו  

את  ולאשר  הספר  בית  את 

לאחר   רק  לתשלום  החשבונית 

מול   נבדקו  בחשבון  שהשעות 

 השעות בפועל ומול ההסכם. 

 : 22.10.19ינוך מתאריך תגובת מנהל מחלקת ח

"ישלח מכתב לבית ספר "אור תורה" לגבי אופן   ▪

 ההתקשרות עם הספק "שירה ותופים".  

באופן כללי, יש עדיפות שההתקשרות תהייה על   ▪

הספק   ריטיינר.  ולא  בפועל  שעות  ביצוע  בסיס 

השעות   של  מדויק  דיווח  עם  חשבונית  יגיש 

 שביצע. 

תית על  ככל ובית הספר בוחר לבצע התקשרות שנ ▪

היקף   את  בהסכם  לקבוע  יש  "ריטיינר"  בסיס 

השעות השנתי הצפוי ולוודא בתום התקופה, כי  

החודשיות   השעות  במסגרת  בוצע  השעות  היקף 

 שדיווח הספק בכל הגשת חשבונית חודשית". 

 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם.   ▪

מדובר בספק יחיד שמקבל ריטיינר חודשי קבוע   ▪

לספק   ידרש  הספק  שמבצע.  בשעות  תלות  ללא 

שביצע   הפעילויות  כל  של  פירוט  כולל  חשבונית 

 הגם שההתקשרות איתו גלובאלית." 
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23.  

 אישור ניהול ספרים לספקים

עבודה לבתי ספר בניהול עצמי במועצה  למפרט נהלי    7.6בסעיף   ▪

 מקומית תל מונד נקבע, בין היתר, כי: 

"הזמנה תונפק רק לספק מורשה, כמפורט בפרק  

הספקים. יש לעבוד רק עם ספקים בעלי פטור מלא  

 מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים".  

 

ל ▪ הביקורת  שערכה  מדגמית  מקרה    10  -בבדיקה  נמצא  מקרים 

מלול אברהם",    –אחד בו בי"ס "שלנו" שילם לספק "כל בו מורן  

 כאשר לספק זה אין אישור ניהול ספרים בתוקף.

 מדובר בחריגה מהוראות מס הכנסה לנהלי המועצה. 

25 

יש להקפיד על בדיקת אישור ניהול  

מס   ניכוי  ואישור  במקור  ספרים 

 טרם ביצוע רכישה  מספקים.

 : 24.10.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

את   ▪ ליישם  ויש  מקובלת  הביקורת  "הערת 

 ההמלצה, כנדרש על פי חוק.  

חל איסור להתקשר עם ספקים שאין להם אישור   ▪

 ניהול ספרים כחוק ופטור מניכוי מס במקור". 

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

ערת הביקורת יישמנו את ההמלצה כלשונה.  "לאור ה

 הבנו את ההנחיות ואנחנו פועלים בהתאם." 
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24.  

 תשלום חשמל מכספי בית ספר לגורמים פרטיים

שנים   ▪ במשך  עומדים  ילדות"  "נוף  הספר  לבית  מבנים    2מחוץ 

)קבלן הפועל    89יבילים המשמשים את הקבלן המבצע בפרויקט  

הכלכלית(. המבנים המשמשים את הקבלן המבצע  מטעם החברה 

 הפרטי מחוברים לחשמל של בית הספר. 

כספי בית הספר מממנים מזה שנים רבות את עלות כתוצאה: 

החשמל והמים של המבנים בשימוש קבלן הביצוע של החברה  

 הכלכלית. 
 

המאשר   ▪ מסמך  ו/או  הצדדים  בין  התקשרות  הסכם  נמצא  לא 

תשלומי   של  זה  קשור הסדר  שאינו  פרטי  לגורם  ומים  חשמל 

 .לבית הספר
 

מנהלת בית הספר מסרה לביקורת, כי היא פנתה בנושא למועצה   ▪

השתתפות אולם   לגבי  סיכום  כל  או  מסודר  מענה  קיבלה  לא 

הקבלן  בשימוש  והמים  החשמל  בעלות  הקבלן  ו/או  המועצה 

 המבצע.
 

הילדים  המשמעות: כספים שנדרש להפנות לצרכי הלימוד של   ▪

מועברים לתשלום חשמל של גופים פרטיים שאינם    - מונד  -בתל

 קשורים לבית הספר. 
 

לקראת תום הביקורת נמסר לנו, כי לאחר שנים רבות ולאחרונה   ▪

הקבלן ניתק את חיבור החשמל והמים ובית הספר אינו מממן עוד  

 את צריכת החשמל והמים של הקבלן.

26 

בתשתיות   שימוש  להרשות  אין 

המים של בית הספר ללא  החשמל ו 

ושל   המועצה  של  בכתב  הסכמה 

 בית הספר ותשלום פיצוי כספי. 

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

החברה    10"במשך   ▪ של  חיצוני  קבלן  שנים 

 מחובר לארון החשמל של בית הספר.  -הכלכלית 

לאמור: בית הספר שילם חשמל בסכומים גבוהים   ▪

 שכלל לא קשורים לבית הספר. ביותר למבנים 

 בית הספר התוודע לנושא זה במקרה.  ▪

כי יעבור תשלום מטעם    -הובטח על ידי המועצה   ▪

₪   2,000החברה הכלכלית לבית הספר בסכום של  

לצרכי   בכסף  מדובר  שכן  רטרואקטיבי.  בחודש, 

 חינוך שעבר לצרכי החברה הכלכלית. 

את   ▪ במקרה  שגיליתי  לאחר  שנתיים  במשך 

ביקשתי    –שמל בית הספר ללא ידיעה  השימוש בח

לממן   להפסיק  הכלכלית  והחברה  מהמועצה 

ולא קרה    –מכספי התלמידים את הקבלן החיצוני  

 דבר במשך שנים." 
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25.  

 רכישות מהקופה הקטנה בסכום מעל התקרה המותרת 

 לנהלי המועצה נקבע, בין היתר, כי: 10בסעיף  ▪

אמצעי תשלום להוצאת סכומים הקופה הקטנה היא   10.1"

₪ המיועדת לתשלום במזומן בלבד של  100 -קטנים של עד כ

 הוצאות חד פעמיות )לא לתשלום של הזמנה מסודרת(. 

 

כי   ▪ נמצא  הקטנה  הקופה  הוצאות  מבוצעות מסקירת  לעיתים 

מעל   גבוהים  בסכומים  היסודיים   100רכישות  הספר  בבתי   ₪

 . נחיות המועצה)פרט לבי"ס נוף ילדות(, בניגוד לה

 

כן,   ▪ "רבין" כמו  בבי"ס  הקטנה  הקופה  מכספי  הוצאות  נמצאו 

בית    200בסכומים הגבוהים מעל   לנוהל הפנימי של  בניגוד   ,₪

 .הספר

27 

רכישות   ▪ ביצוע  על  להקפיד  יש 

לסכום  על  קטנה  מקופה 

המירבי שנקבע בהנחיות משרד 

 החינוך. 

מ ▪ הגבוה  בסכום  רכישה   -כל 

או    100 הספר ₪    ₪200  בבית 

שיק   באמצעות  תבוצע  התיכון 

 מחשבון הבנק של בית הספר.

 

 : 3.11.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

ההוצאה   לגבי  המועצה  מהנחיות  לחרוג  לא  "מנחה 

 המקסימלית המותרת מקופה קטנה". 

 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת והמלצה תיושם". 

 

 : 2.6.19מנהל בית ספר שלנו מתאריך תגובת 

"לאור הערת הביקורת הפסקנו לשלם מקופה קטנה  

 ₪, ואנו פועלים בהתאם להנחיות".  100סכומים מעל  

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

"לאור הערת הביקורת הפסקנו לשלם מקופה קטנה  

 להנחיות".₪, ואנו פועלים בהתאם    100סכומים מעל  

 

 : 22.9.19תגובת מנהלת בית ספר רבין מתאריך 

₪    200"אכן התרחשו מקרים מעטים של הוצאה מעל  

 כאמור. בית הספר יפקיד לא לחרוג מהנהלים".
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26.  

 פיצול חשבוניות 

נמצאו מספר מקרים בבתי הספר "אור תורה", "ניצנים" ו"רבין",   ▪

להציג   בכדי  שוואבהם  בתקרת    מצג  עומדות  הרכישות  שבו 

₪ בבתי הספר   100  -בנהלים )הוצאה מתחת לההוצאה המותרת  

פוצלו   ההוצאות  - ₪ בבי"ס רבין(    200  -היסודיים או מתחת ל

ילו מדובר ונרשמו במערכת הנהלת החשבונות במספר שורות )כא

במספר חשבוניות(, כאשר מספר החשבונית מאותו ספק, באותו 

 יום, ובסדר רץ )לעיתים גם אותו מספר חשבונית(. 

 

 ראה דוגמאות בגוף דוח הביקורת. 

28 

בגין   ▪ חשבוניות  לפצל  אין 

למספר  בודדת  רכישה 

נמוכים  בסכומים  חשבוניות 

מכספי   רכישה  לאפשר  בכדי 

 הקופה הקטנה. 

 

הסכום המרבי    כל רכישה מעל ▪

המותר מכספי הקופה הקטנה  

המחאה   באמצעות  תבוצע 

 מחשבון הבנק של בית הספר.

 : 3.11.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

לפצל   אין  רבה.  בחומרה  זה  ממצא  רואה  "אני 

 חשבוניות בקופה קטנה. יש לפעול על פי הכללים". 

 

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת.   ▪

תינתן הנחיה למנהלי בתי הספר והרואה חשבון   ▪

המלצות   את  וליישם  בנושא  להקפיד  המלווה 

 הביקורת". 

 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר "אור תורה" מתאריך  

 "הערת הביקורת מקובלת.   ▪

פיקטיבי של   ▪ פיצול  לבצע  תינתן הנחיה להפסיק 

 חשבוניות.  

יש   ▪ בית הספר התחיל לעבוד למול ספקים בהם 

ברמה   נצברות  ההוצאות  כרטיס.  ספר  לבית 

לספק   החוב  משולם  בתקופה  ופעם  תקופתית 

 בצ'ק של בית הספר". 

 

 : 22.9.19תגובת מנהלת בית ספר רבין מתאריך 

הספר יקפיד לא  "אכן היה מקרה בודד כאמור. בית  

 לחרוג מהנהלים". 
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27.  

 ועדת הנחות בתי ספר יסודיים

במדיניות הניהול העצמי ומתווה היישום שפרסם משרד החינוך   ▪

 נקבע, בין היתר, כי: 

בבית הספר תהיה ועדת הנחות, המורכבת לפחות    5.1"

הספר, בית  ומזכירת  הספר  בית  תגבש  ממנהלת  אשר 

לתלמידים   הנחות  למתן  ושוויוניים  שקופים  קריטריונים 

הספר. הרשות   בבית  בשיתוף  יגובשו  הקריטריונים 

 .המקומית

ויתועדו,    5.2 ההנחות  בועדת  יתקבלו  לתלמידים  הנחות 

תוך שמירה על צנעת הפרט. ההנחות יינתנו אך ורק על  

 בסיס הקריטריונים שגובשו בועדת הנחות." 

 

קריטריונים   ▪ גובשו  פורסמו  לא  ולא  לתלמידים  הנחות  למתן 

   לתלמידים ולהורים.

 

לוועדת הנחות ולא נערכים   בבתי הספר היסודיים, לא נקבע הרכב ▪

 . פרוטוקולים בגין הנחות לתלמידים

29 

יש לקבוע קריטריונים ברורים  ▪

לאישור הנחות ולפרסם אותם 

 לכלל ההורים.

הנחות   ▪ שמוענקות  ככל 

ועדת  למנות  יש  לתלמידים 

הנחות ולוודא כי כל ההחלטות  

בוועדת  המתקבלות 

יאושרו   המלגות/הנחות 

ונציג   הועדה  יו"ר  בחתימת 

פרוטוקול   גבי  על  ההורים 

 ייעודי. 

 : 3.11.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"מנחה את מנהלות בית הספר לפעול אך ורק על פי  

 כללי חוזר מנכ"ל בנושא הנחות מתשלומי הורים".

 
 : 22.10.19לקת חינוך מתאריך תגובת מנהל מח 

להקפיד   הנחיה  ותינתן  מקובלת  הביקורת  "הערת 

 בנושא וליישם את המלצות הביקורת". 

 
 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

תיושם.   ▪ וההמלצה  מקובלת  הביקורת  "הערת 

מהיועצים   גם  שקיבלנו  חוזרת  בהערה  מדובר 

 המלווים. 

הפיק   ▪ הספר  בית  ונדרש  לאחרונה  קריטריונים 

 לאשר אותם עם ועד ההורים.

וההנחות   ▪ יוסדר  הנושא  הבאה  שנה  מתחילת 

 יתועדו כנדרש." 

 
 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

הלימודים   בשנת  ויטופל  מקובלת  הביקורת  "הערת 

 תש"פ". 

 
 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

הביקורת   הערת  בשנת  "צודקים.  ויטופל  מקובלת 

 הלימודים תש"פ". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

28.  

 ועדת הנחות תיכון רבין

ועדת   ▪ מונתה  "רבין"  הספר  בבית  כי  עולה  הביקורת  מבדיקת 

הנחות. כל בקשה להנחה מועברת לוועדת ההנחות, נבחנת על פי  

התבחינים שנקבעו וחברי הועדה מקבלים החלטה בדבר הענקת  

 .תקיןההנחה להורים. 

 

 

מנהלת   ▪ בית הספר  ועדת הנחות של  כי  עולה  מסקירת הביקורת 

 דיון ואת ההחלטות מזינה בגיליון אקסל הנמצא ברשות ההורים.  

 

במקרה זה אין לבית הספר מסמך רשמי כמעין פרוטוקול בו נקבע   ▪

 ונחתם על ידי הועד סכום ההנחה לכל תלמיד. 

 

מדה סכום ההנחה שניתן לכל תלמיד נרשם על גבי פתקית שהוצ ▪

 .   למסמכי הבקשה

 

 

של   ▪ טבלה  ברשותו  החזיק  ההורים  ועד  כי  לביקורת,  הוסבר 

 אולם המסמך לא נחתם. התלמידים להם אושרה הנחה, 

29 

ההנחות   טבלת  את  להדפיס  יש 

בית   הורי  אצל  באקסל  המנוהלת 

באמצעות   אותה  ולהפוך  הספר 

למעין   הועדה  חברי  של  חתימה 

מתועדות   שבו  פרוטוקול 

 ההחלטות. 

 

 : 22.9.19תגובת מנהלת בית ספר רבין מתאריך 

 "הערות הביקורת מקובלת ותיושם". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

29.  

 מלגות לתלמידים

החינוך   ▪ משרד  מנכ"ל  לתלמידים    3.7-74בחוזר  מלגות  "הענקת 

ופעילויות   לימוד  אביזרי  עבור  בתשלום  מתקשים  שהוריהם 

 חינוכיות וחברתיות" נקבע, בין היתר, כי: 

"יש למלא פרוטוקול לאישור מתן מלגה עבור כל תלמיד,  

וכן לצרף מסמכים להוכחת זכאות... בסיום עבודת הוועדה  

ב במזכירות  התלמיד  בתיק  הפרוטוקול  את  לתייק  ית  יש 

 הספר...". 

 

מבדיקת הביקורת עולה, כי חלק מההורים המוכרים לצוות בתי   ▪

הספר "אור תורה", "ניצנים" ו"שלנו" כבעלי מצב כלכלי לא טוב  

משרד   בהנחיות  שנקבע  כפי  למלגה,  בקשות  מגישים  אינם 

 .  החינוך

 

באופן   ▪ פונה,  הספר  בית  מנהלת  אלה,  במקרים  לרוב  כי  נמצא, 

להורי   המלגה  אישי  בדמות  הסיוע  את  מציעה  התלמידים, 

עמידה   על  המעידים  מסמכים  להגיש  מההורים  ומבקשת 

 בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך. 

 

 

לעיתים מאשרים בתי הספר מלגות להורים עם זאת נמצא, כי   ▪

שלא הגישו את המסמכים המעידים על עמידה בקריטריונים, 

מאושרת   סכום  יתרת  נותרה  עוד  החינוך  כל  משרד  ידי  על 

  להענקת מלגות על ידי בית הספר.

29 

יש להימנע ממתן מלגה   ▪ ככלל, 

בקשה  הגישו  שלא  להורים 

 ואסמכתאות מבססות.  

מחליטה   ▪ מלגות  שוועדת  ככל 

להעניק מלגה או הנחה להורים 

שלא עמדו בתנאי ההגשה ו/או  

יש  בכתב,  בקשה  הגישו  שלא 

ההחלטה   את  לגבות 

 חתום. בפרוטוקול  

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

תיושם.   ▪ וההמלצה  מקובלת  הביקורת  "הערת 

מהיועצים   גם  שקיבלנו  חוזרת  בהערה  מדובר 

 המלווים. 

וההנחות   ▪ יוסדר  הנושא  הבאה  שנה  מתחילת 

 יתועדו כנדרש." 

 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

ויטופל בשנת הלימודים  "המלצת הביקורת מקובלת  

 תש"פ". 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

30.  

ילדות"   ▪ "נוף  הספר  בבית  התפקידים  אודות   -בעלי  ידעו  לא 

האפשרות לקבל מלגות ממשרד החינוך בגין משפחות נזקקות, 

 על כן בשנים קודמות לא הוגשה כלל בקשה לקבלת מלגה.

 

להעניק  בית הספר נהג    -במקום המלגות במימון משרד החינוך   ▪

וידועים   ברורים  פורסמו קריטריונים  לא  אולם  להורים,  הנחות 

מראש אלא כל הורה שביקש הנחה נדרש להגיש בקשה וצוות בית  

הספר, המנהלת וצוות היועצות, בחנו את הבקשות והאסמכתאות  

 ואישרו את הבקשות על בסיס הבדיקה. 

 

 נמצא פרוטוקול החלטה לכל מלגה שאושרה. בבי"ס "שלנו" ▪

לם הפרוטוקול אינו מאושר בחתימת חברי הועדה, אינו או

 .נושא תאריך והסיבות לקבלת ההחלטה לא צוינו בפרוטוקול

29 

הנחות   ▪ שמוענקות  ככל 

לקבוע   יש  לתלמידים 

וידועים  ברורים  קריטריונים 

הבקשות    את  ולבחון  מראש, 

ועדת  במסגרת  בהתאם 

 ההנחות. 

של  ▪ מפורט  פרוטוקול  לנהל  יש 

כולל  הדיון   המלגות  בוועדת 

והסיבות   ההחלטות שהתקבלו 

את  ולאשר  לאישור  שהביאו 

חברי   בחתימת  הפרוטוקול 

 הועדה. 

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

 "נושא מלגות ממשרד החינוך ילמד ויבחן". 

 

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

 המלגות. "בית הספר לא הכיר את נושא  ▪

ויגיש   ▪ יטפל  הספר  בית  הביקורת,  הערת  לאור 

 בקשה למשרד החינוך בשנת הלימודים הקרובה." 

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

לא   האחרונות  בשנים  מלגות.  קיבלנו  אכן  "בעבר 

הלימודים   בשנת  יבחן  הנושא  בקשה.  הגשנו 

 הקרובה".
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31.  

 ניהול עצמי מהמועצההעברת תקציב 

הספר    1.1בסעיף   ▪ בבתי  הכספי  הניהול  בתחום  המועצה  לנהלי 

 נקבע, בין היתר, כי: 

אישור התקציב יכלול את המפתח לקביעת הסל, תכולת    1.1.3"

הסל )תחומי האחריות לביצוע(, הפרמטרים לקביעת השונות בסל  

 הספר...בין בתי הספר, ותקציב 'סל התלמיד' הפרטני של בית 

החלטת המועצה המקומית תל מונד תועבר במלואה לבית    1.1.4

התקצוב,  מודל  את  ותכלול  שאושרה,  מיום  שבוע  תוך  הספר 

 מועדי ההעברה ורשימת סכומי ההקצאה המתוכננים". 

 

לתקופה   ▪ העצמי  הניהול  סל  כספי  בוצעה    5-7/2019העברת 

התקופה  4.6.19בתאריך   תחילת  לאחר  מחודש  למעלה  בגינה  , 

הועברו הכספים ובאיחור של כחודש ביחס למועד המתוכנן ע"י  

 המועצה. 

 

המשמעות: בתי הספר נדרשים לממן את ההוצאות השוטפות בגין   ▪

מאי   או    2019יולי    –תקופה  קודמות  עודפים מתקופות  מיתרת 

 לחילופין לעקב תשלומים לספקים. 

 

"ר ▪ בחשבון  יתרה  נותרה  ילדות"  "נוף  בבי"ס  לדוגמה,  שות"  כך 

על פי נתוני מערכת ה"אסיף",    ₪21.5.19  נכון ליום    6,452.73בסך  

להעברת   עד  לספקים  תשלומים  לעכב  נאלץ  הספר  בית  כן  על 

 הכספים מהמועצה )שכאמור הועברו כשבועיים לאחר מכן(.

30 

מומלץ כי המועצה תעביר את כספי  

הניהול העצמי לבתי הספר בתחילת   

 משולמים הכספים. התקופה בגינה 

 : 3.11.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"גזברית המועצה מקבלת את הערת הביקורת ותפעל  

 בהתאם". 

 

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

ואופן   ▪ הנוהל  של  גיבוש  בתהליך  עדין  "המועצה 

 העבודה כיום בנושא הוא אכן טרם מיטבי.  

 המועצה נדרשת להשתפר בנושא.  ▪

בצורה   ▪ יועבר  המידע  שמלוא  שואפת  המועצה 

ו"סל   הספר  בתי  תקציב  בנושא  ומלאה  שקופה 

תלמיד". כמו כן, יש חשיבות שגם העברת סכומי  

ובתחילת   במועד  הספר  לבתי  תבוצע  התקציב 

 התקופה." 

 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

"אכן הערת הביקורת נכונה ואנחנו בבתי הספר   ▪

ם מה הפירוט ובגין איזה סעיפים קיבלנו  לא יודעי

 כסף מהמועצה בכל פעימה. 

אנחנו לא יועדים מתי אנחנו צריכים לקבל כסף   ▪

פעימות ואנחנו לא יודעים מתי    4מהמועצה. יש  

 נקבל אותם.

בחודש   ▪ של    3/19לאחרונה  פירוט  קיבלנו 

 התשלומים שיקבלנו ברמת סעיף." 

 

 המשך בעמוד הבא: 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

    

 המשך מעמוד קודם:

 

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

"משרד החינוך מעביר כספי תפעול לבתי הספר   ▪

החינוך   )משרד  המועצה  מעביר    –באמצעות 

 ומהמועצה לבית הספר(   –למועצה 

במסגרת הניהול העצמי המועצה נדרשת להעביר   ▪

לבית   פעולות  ממשרד תקציב  שהתקבל  הספר 

 החינוך. 

מהמועצה   ▪ מועברים  להיות  נדרשים  הכספים 

 לבית הספר בתחילת כל רבעון, לרבעון הבא. 

בית הספר פועל ומשלם   –באמצעות כספים אלה  ▪

 לספקים. 

את   ▪ לקבל  אמור  הוא  מתי  יודע  לא  הספר  בית 

 הכספים מהמועצה.

 אין הנחיות ונוהל כתוב בנושא. ▪

יות מהמועצה לבית  יש איחורים בהעברות הכספ   ▪

 הספר. 

לתאריך   ▪ נכון  המחשה:  טרם    13.5.19לשם 

בגין   ילדות  נוף  הספר  בבית  התמורה  התקבלה 

 ." 5-7/19החודשים  
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

32.  

 פירוט תקציב ניהול עצמי מהמועצה

העברת הכספים מבוצעת על פי הקריטריונים והמפתחות שנקבעו   ▪

כך   ספר,  בית  הפעלת  לעלות  החינוך  משרד  ידי  שהתקציב  על 

בית   הוצאות  את  לכסות  ומיועד  מתוכנן  הספר  לבתי  שמועבר 

משרד  המלצות  בסיס  על  מיטבי,  באופן  ויתנהל  במידה  הספר 

 החינוך. 

 

הועברהמועצה   ▪ בגינם  הסעיפים  של  פירוט  מעבירה   אינה 

 הסכום. 

 

כמו כן, חלק מההוצאות של בתי הספר משולמים על ידי המועצה,   ▪

כגון: תקשורת, אינטרנט, תוכנת של משרד החינוך, תוכנת אסיף,  

רואה חשבון מלווה וכד'. בהתאם הסכומים מקוזזים מכספי סל  

הספר,   לבתי  שמועבר  העצמי  אינם  הניהול  הספר  בתי  אולם 

דוק את הצריכות מקבלים את חשבונות החשמל ואינם יכולים לב

 .החודשיות ולהשוות לקיזוזים מהמועצה
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לבתי   תעביר  המועצה  כי  מומלץ 

הספר פירוט בגין סכומי סל הניהול  

תקופה   מידי  המועבר  העצמי 

פי   על  ההוצאה  לסעיפי  בחלוקה 

התקציב. באופן זה, יתאפשר לבתי  

תקציב   אחר  מעקב  לנהל  הספר 

את   ולתכנן  יעיל  באופן  ההוצאות 

 עתיד לבוא. ההוצאות ל

 : 3.11.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת ותוקנה באופן מיידי." 

 : 22.10.19תגובת מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

ואופן   ▪ הנוהל  של  גיבוש  בתהליך  עדין  "המועצה 

 עבודה הוא אכן טרם מיטבי. 

 המועצה נדרשת להשתפר בנושא.  ▪

בצורה   ▪ יועבר  המידע  שמלוא  שואפת  המועצה 

ו"סל   הספר  בתי  תקציב  בנושא  ומלאה  שקופה 

תלמיד". כמו כן, יש חשיבות שגם העברת סכומי  

ובתחילת   במועד  הספר  לבתי  תבוצע  התקציב 

 " התקופה.

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

בית    –"גם לאחר שהמועצה מעבירה את התשלום   ▪

 הספר לא יודע בגין מה שולם )פירוט לסעיפים(. 

הכספיות   ▪ בהעברות  סכומים  מקזזת  המועצה 

מה    –התקופתיות   פירוט  הספר  לבית  ניתן  לא 

)מים,   נושאים  איזה  ובגין  הקיזוזים  סכומי 

 מלווה וכד'(.  "חאינטרנט, בזק, תוכנות, רו

 הגנן של המועצה לא מגיע לטיפול שוטף במועצה.  ▪

לא ברור מה חלוקת האחריות בין המועצה לבית   ▪

 הספר בנושא גינון. 

 בפועל אין גנן לבית הספר.  ▪
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33.  

 גיבוי נתונים כספיים 

ספר    14בסעיף   ▪ לבתי  כספיים  עבודה  נהלי  עצמי  למפרט  בניהול 

 שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי יש לבצע גיבוי יומי: 

. ביה"ס יבצע גיבוי יומי של המערכות  14.5"

דורות של גיבויים )קרי,    7המקומיות וישמור לפחות 

שבוע של גיבויים( בנוסף לגיבוי חודשי שיישמר על  

  ..."..גבי מדיה מגנטית

 

אינם מקפידים   -ילדות" ו"אור תורה"  בתי הספר "ניצנים", "נוף   ▪

  לבצע גיבוי יומי כנדרש בהנחיות.

 

בבית ספר "ניצנים" מבצעים גיבוי פעם אחת בשנה. בתי הספר  

 "נוף ילדות" ו"אור תורה" מבצעים גיבוי כפעם בשבוע. 

32 

משרד  הנחיות  פי  על  לפעול  יש 

נתוני   לגיבוי  הקשור  בכל  החינוך 

החשבונות   קיים  הנהלת  כי  ולוודא 

מבית   מרוחק  חיצוני  במקום  גיבוי 

 הספר. 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

התחלנו    –"כתוצאה מהביקורת ולאר הערת המבקר  

באופן   יושמה  ההמלצה  יומית.  ברמה  גיבוי  לבצע 

 מיידי". 

 

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

 המלצת הביקורת מקובלת.   ▪

 יבוצע גיבוי של מערכת אסיף ברמה יומית.  ▪

 

 :16.6.19תגובת מנהל בית ספר ניצנים מתאריך 

מבוצע   כיום  גיבוי.  בוצע  לא  הביקורת  למועד  "אכן 

 גיבוי כנדרש". 
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 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

34.  

 הכנסות עצמיות מהשכרת מבנים

הספר   ▪ משווקים  בתי  ולא  מבצעים  של   -לא  השכרות 

ג' לצד  הספר  בבית  את    -  מתחמים/כיתות  להשיא  במטרה 

האפשרויות הכספיות, להגדיל את הכנסות בתי הספר ולמצות עד  

 תום את האפשרויות שהניהול העצמי מקנה לבתי הספר. 

 

פרסמה   ▪ לא  השכרת  המועצה  בנושא  מדיניות  הגדירה  ולא 

)למי אסור    כיתות/מבנים/מגרשי ספורט של בית הספר לצד ג'

לימוד,   ]חוגים,  המותרים  השכירות  סוגי  כיתות,  להשכיר 

במסגרת   המותרות  הפעילויות  וכד'[,  ספורט  פרטיים,  אירועים 

המתנ"ס,   למול  תחרות  חוזים,  נדרשים,  ביטוחים  השכירות, 

 עלויות מינימום, אחריות שבר, השכרה ללא עלות וכד'(. 

 

קיי ▪ כי  המתנ"ס,  מנהל  ידי  על  לביקורת  של  נמסר  מדיניות  מת 

המועצה מזה שנים רבות הקובעת, כי לאור העובדה שהמועצה  

רק למתנ"ס זכות שימוש במתקני    -לא תומכת כספית במתנ"ס  

ותשתיות בתי הספר/והגנים ברחבי המועצה באופן בלעדי ואסור  

עם   תיאום  ללא  אלה,  במתקנים  שימוש  לעשות  חיצוני  לגורם 

 המתנ"ס. 

צא תיעוד להחלטה/מדיניות כי לא נמ  –הביקורת מעירה 

 כאמור מסמך רשמי שאושר במליאת המועצה.
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נוהל  ▪ ולקבוע  להגדיר  יש 

כיתות/מבנים/מגרשי  השכרת 

ג'  לצד  הספר  בתי  של  ספורט 

הנחיות  לקבוע  זה  ובכלל 

 בנושאים:  

כיתות,  להשכיר  אסור  למי 

המותרים  השכירות  סוגי 

אירועים  לימוד,  ]חוגים, 

וכד'[,  ספורט  פרטיים, 

הפעילויות המותרות במסגרת 

נדרשים,  ביטוחים  השכירות, 

חוזים, תחרות למול המתנ"ס, 

אחריות  מינימום,  עלויות 

 שבר, השכרה ללא עלות וכד'.

תאושר  ▪ שהמדיניות  ראוי, 

ותעוגן   המועצה  במליאת 

 במסמך כתוב ומחייב. 

 : 22.10.19מנהל מחלקת חינוך מתאריך 

"יש לקיים דיון בנושא ברמת ראש המועצה, על   ▪

בנושא   של המועצה  להגדיר את המדיניות  מנת, 

בתי   ידי  על  חדרים/מגרשים/חוגים  השכרת 

 הספר.  

בבתי   ▪ החדרים/מגרשים  השכרות  מרבית  כיום 

הספר מבוצע דרך המתנ"ס לאחר תשלום תקורה  

 למתנ"ס". 

 

 : 6.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

בנושא השכרות   ומדיניות של המועצה  "אין הנחיות 

 של מבנים במסגרת "ניהול עצמי".  

אני כמנהל בית ספר לא יודע אם מותר לנו להשכיר  

הספר   בית  האם  ביטוחים,  יש  האם  ג',  לצד  מבנים 

האם   עיניו,  ראות  לפי  התעריפים  את  לקבוע  רשאי 

ניתן   האם  במתנ"ס,  ולהתחרות  חוגים  לבצע  מותר 

)ימי הולדת, שבת חתן וכד'(  לבצע איר ועים פרטיים 

באולם הספורט של בית הספר, האם ניתן הפעיל בית  

במטרה להגדיל את ההכנסות ולקדם    –ספר ערב וכד'  

 את הניהול הכספי העצמי של בית הספר." 

 

 המשך בעמוד הבא: 
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 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

   

 המשך מעמוד קודם:

 

 : 13.5.19מתאריך  תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות 

 "כיום בית הספר מפעיל חוג שחמט באמצעות מפעיל חיצוני.  ▪

 מסכימה שיש להרחיב את מקורות ההכנסה העצמיים.  ▪

 יש להבטיח שהמתנ"ס לא יפעל לעצור הפעלת חוגים באופן עצמאי בבתי הספר.   ▪

 לא מסכימה.   -המתנ"ס מבקש להכניס עוד חוגים לבית הספר בשנת הלימודים הבאה  ▪

והמתנ"ס עם   -שנים(    4אחד המורים ניסה לפתוח מרכז למידה בבית הספר )לפני  בעבר   ▪

 "המועצה עצרו את זה. התנהלות לא מקובלת.

 

 :12.11.19תגובת מנהל המתנ"ס  

"מזה שנים רבות הוחלט במועצה, כמדיניות, על ידי כל ראשי המועצה לשעבר וכלה   ▪

עובדה, שלא קימת תמיכה של בהחלטה לאחרונה של ראש המועצה הנוכחי כי, לאור ה

המועצה בפעילות המתנ"ס ועל מנת לאפשר למתנ"ס לקיים את עצמו מתוך הכנסות 

הספר,   בתי  אולמות  כיתות,  ובכללם:  המועצה  מתקני  כל  יועמדו  מפעילות,  עצמיות 

מגרשים וכד', לרשות המתנ"ס ללא כל עלות שימוש וכן ללא תותר כניסה ו/או שימוש  

 ורם חיצוני, אלא בתאום עם המתנ"ס.במתקנים אלה לאף ג

המועצה   ▪ למדיניות  בהתאם  כי  מבנים   –יודגש:  להשכיר  הספר  בתי  למנהלי  אסור 

 ומגרשים לצד ג'. 

כתוב  ▪ במסמך  הנ"ל  והמדיניות  ההחלטה  את  לתעד  שיש  הביקורת  הערת  את  מקבל 

 וחתום." 
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 יות

35.  

המתנ"ס מקיים צהרונים וחוגים במבנים של בתי הספר במהלך   ▪

)כגון: קייטנת קיץ,  שנת   בימי החופשה  וכן קייטנות  הלימודים 

 קייטנת פסח, קייטנת חנוכה וכד'(.

 

הספר   ▪ תמורהבתי  מקבלים  המתנ"ס    אינם  של  השימוש  בגין 

בחדרים/מתחמים של בתי הספר, לא דמי שכירות ולא תקורה  

בגין השימוש בתשתיות )כגון: חשמל, מים, מזגנים, חומרי ניקוי  

 וכד'(.

בפועל, עלות השימוש של המתנ"ס במבני ותשתיות בתי הספר 

ממומנת מכספי  -להפעלת חוגים פרטיים, צהרונים וקייטנות 

 בית הספר.

משאבים פדגוגיים וכספי בית הספר מועברים באופן  כתוצאה:

 עקיף לשימוש המתנ"ס.

 

של   ▪ האחריות  ואת  ההתקשרות  את  המגדיר  מסמך  נמצא  לא 

 הספר. המתנ"ס כלפי בית  
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בכתב,  ▪ מדיניות,  לקבוע  יש 

היכולים  הגורמים  אודות 

במבנים  השימוש  לבצע 

הספר,  בתי  של  ומתקנים 

צד,  כל  של  והזכויות  החובות 

שתשולם  התמורה  את  ויגדיר 

הרשאת  בגין  הספר  לבית 

למתנ"ס  שהעניק  השימוש 

 ו/או לצד ג'. 

המתנ"ס  ▪ של  שהשימוש  ראוי 

יכומת  המועצה  במתקני 

שימוש" בספרי  וירשם כ"שווי  

ערך  שיהיה  כך  המועצה, 

כסף"  ב"שווי  לתמורה 

 שהמועצה מעניקה למתנ"ס. 

מומלץ שהמתנ"ס יעניק לבתי   ▪

לביצוע   אפשרות   2הספר 

במהלך  עלות  ללא  אירועים 

 השנה, ליצור הדדיות. 

המועצה  ▪ החלטת  את  לעגן  יש 

עלות  ללא  שימוש  להעניק 

 למתנ"ס באופן כתוב ומתועד.

 : 22.10.19אריך מנהל מחלקת חינוך מת

"יש לקיים דיון ברמת ראש המועצה לבחון את   ▪

על   חדרים/מגרשים/חוגים  להשכרת  המדיניות 

 ידי בתי הספר. 

של   ▪ השימוש  עלות  של  רישום  לבצע  ממליץ 

 המתנ"ס במשאבי המועצה בספרי המועצה".

 

 :13.5.19תגובת מנהלת בית ספר נוף ילדות מתאריך 

חדרים וציוד של  המתנ"ס עושה שימוש במבנה,   ▪

ברמה   המופעלים  צהרונים  במסגרת  הספר  בית 

פסח   קייטנת  קיץ,  קייטנת  ובמסגרת  יומית 

בגינן   גבוהה  תמורה  מקבל  המתנ"ס  וחנוכה. 

 פעילויות אלה.

  -בית הספר שהינו בעל המבנה, הציוד והחדרים   ▪

 לא מקבל תמורה. 

של   ▪ בהיקף  בחשמל  שימוש  עושים  המתנ"ס 

)הפעל בשנה   ₪ אלפי  שעות  עשרות  מזגנים  ת 

 ולא משלם.  -רבות( 

בניהול   ▪ מקובלת  ולא  חריגה  בהתנהלות  מדובר 

 עצמי במוסדות חינוך. 

 

 המשך בעמוד הבא: 
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

  

 המשך מעמוד קודם:

לעומת זאת, כשבית הספר נדרש להשכיר את האולם אירועים של המתנ"ס    –חוסר הדדיות   ▪

 כסף מבית הספר. אין הדדיות. המתנ"ס מבקש  –לאירועי בית הספר 

בי"ס נוף ילדות שילם את עלות הניקיון של    -בקיץ האחרון לפני תחילת שנת הלימודים תשע"ט   ▪

 הפעלת קייטנות הקיץ ע"י המתנ"ס. 

 : 2.6.19תגובת מנהל בית ספר שלנו מתאריך 

  "אין נהלים ברורים לגבי חלוקת הנטל בין בתי הספר למתנ"ס בשימוש מתקני בית הספר.

 המים והחשמל של בית הספר משולמים על ידי המועצה ולכן אנחנו מסתדרים במצבנו הנוכחי". 

 : 22.9.19תגובת מנהלת בית ספר רבין מתאריך 

בית הספר בשיתוף עם המועצה. בבית ספר "רבין"   נושא השכרת המבנים של  "אשמח להסדרת 

 במהלך השבוע בחצרות בית הספר". הנושא מקבל משנה תוקף לאור הפעילות של ה"צופים"  

 :12.11.19תגובת מנהל המתנ"ס  

מונד החליטה לאחר ביטול התמיכה במתנ"ס בעבר, כי המתנ"ס יעשה  -"מועצה מקומית תל ▪

ללא עלות, למעט נושא הניקיון שאותו    –שימוש במתקני בתי הספר לצורך קייטנות, חוגים וכד'  

 משלם המתנ"ס ממקורותיו.  

 .2019חי אישרר את ההחלטה הנ"ל בשנת  ראש המועצה הנוכ ▪

העלות שהמתנ"ס מבקש מבתי הספר במועצה עבור שימוש בהיכל התרבות שבמתנ"ס הינו בסך   ▪

 ₪, לגוף חיצוני.  ₪4,500 הנמוך באופן משמעותי מהמחירון בסך   900

אירועים במהלך השנה, ללא עלות,    2  -מקבל את המלצת הביקורת, כי כל בית ספר יהיה זכאי ל  ▪

 תאום עם המתנ"ס. ב

 מקבל את הערת הביקורת, שיש לעגן את ההחלטה והמדיניות במסמך כתוב."  ▪
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פרק  הממצא  #

 בדוח

מהות תגובות המלצות

 יות

36.  

 "סל תלמיד" 

תשע"ט   ▪ לשנה"ל  החינוך  במשרד  שנקבע  מינימלי  תלמיד"  "סל 

 ₪.  578.35שהמועצה נדרשת להעביר לבתי ספר יסודיים הינו 

 הנחיית משרד החינוך. -ראה נספח ב' 
 

בתי    3  -המועצה המקומית קבעה את סל התלמיד לבתי הספר ב  ▪

)מתוך   יסודיים  בסך  4ספר  מהסכום   -  ₪  577(  במעט  הנמוך 

 (, כדלקמן: ₪ 578.35) ע על ידי משרד החינוךהמינימלי שנקב

 סל תלמיד )₪(  מספר תלמידים  שם בי"ס

 577 524 נוף ילדות 

 )*(  377 319 ממלכתי שלנו 

 631 204 ממ"ד אור תורה 

 )*(  377 486 ניצנים 

₪ הוצאות חשמל המשולמות על ידי המועצה. 200)*( בניכוי   
 

נתניה בשנת הלימודים לשם השוואה: "סל תלמיד" בעיריית   ▪

 ₪ לתלמיד.  893עמד על סך   -תשע"ט 
 

הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, כי המתנ"ס עושה שימוש   ▪

ללא עלות.    –שוטף בתשתיות בתי הספר )חשמל, מיזוג, מים וכד'(  

בכך, חלק מסכום "סל תלמיד" של בתי הספר )שכאמור נמוך 

ועל כן, לא   -מממן את פעילות המתנ"ס    -מהמינימום הנדרש(  

 תואם את הנחיות משרד החינוך.

34 

ל להעביר  מומלץ  אפשרות  בחון 

נוספים   סכומים  הספר  לבית 

המועצה,  של  העצמי  מהתקציב 

כגון:   התלמידים,  העשרת  לצורך 

חינוכיות,   ויוזמות  פרויקטים 

 פינות לימוד, ייחודיות, וכד'. 

 

 : 3.11.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

תלמיד"   ▪ "סל  וסכום  מקובלת  הביקורת  "הערת 

תש"  הלימודים  בהתאם    –  פלשנת  ויהיה  יתוקן 

 להנחיות משרד החינוך.

תל ▪ את  להשוות  ניתן  נתניה.  -לא  לעיריית  מונד 

 מדובר ברשויות שונות בתכלית.

במסגרת   ▪ הספר  בבתי  כספים  משקיעה  המועצה 

 תקציבי פיתוח.

בתל ▪ החינוך  הגבוהות  -רמת  אחת  הינה  מונד 

במדינה והמועצה עושה את כל המאמצים לטובת  

 החינוך בקהילה." 

 : 22.10.19נהל מחלקת חינוך מתאריך מ

"סל   ▪ הספר  לבתי  הגדירה  שהמועצה  "הגם 

תלמיד" בסכום המינימום שנקבע על ידי משרד  

תקציבי   במסגרת  משקיעה  המועצה  החינוך, 

תב"ר סכומי כסף נוספים ומשמעותיים בשדרוג  

 התשתיות של בתי הספר במהלך החופשות.

שב ▪ התקציבים  כן,  בגין    "סעל  לשלם  נדרשים 

 הוצאות שוטפות הצטמצמו באופן משמעותי. 

ילדות" המועצה   ▪ "נוף  ספר  בבית  לשם המחשה, 

דבר    LEDהשקיעה בהחלפת התאורה לתאורת  

שיצמצם באופן משמעותי את צריכת החשמל של  

 בית הספר". 

 



 ניהול כספי עצמי בבתי ספר  מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  255 עמוד
 _____________________________________________________________________________________ 

לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו   ג )ו(170ו)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף 145בהתאם לסעיף 
 מצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק. ואין לפרסם מ  ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 שמירה על פנקסי השיקים 6

 

 רקע כללי 

 

פנקסי שיקים הינם מסמך כספי, בעל רמת סיכון גבוהה, על כן יש לשמור על מסמכים מעין אלה באופן מאובטח   6.1

 בצורה נאותה, אשר תמזער למינימום את הסיכון הכרוך בהגעתם של פנקסי השיקים לגורמים בלתי מורשים. 

 
ההבנות    10.30בסעיף   6.2 למסמך  ג'  עצמי(    –לנספח  בניהול  ספר  לבתי  כספי  לניהול  )נהלים  עצמי  לניהול  מעבר 

 שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי: 

 המחאה בנקאית לפני כל הפרטים )שם המוטב, תאריך וסכום("."בכל אופן אסור לחתום על 
 

 במסגרת הביקורים שערכנו בבתי הספר בדקנו את אופן שמירת פנקסי השיקים.  6.3

 
 ממצאים 

 
 תקין.  –נמצא, כי בתי הספר שומרים את פנקסי השיקים בכספת בית הספר  6.4

 
ציון פרטים, שם המוטב, סכום, תאריך, וכד'  מבדיקת הביקורת, נמצאו המחאות אשר חתומה "בלאנקו", ללא   6.5

 על גבי ההמחאה. להלן העתק ההמחאה:

 
 בי"ס שלנו: דוגמה לשיק חתום "בלאנקו" על ידי המזכירה: 6.6

 
 

 בי"ס אור תורה: דוגמה לשיק חתום "בלאנקו" על ידי המזכירה:  6.7
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וסף לרשום שיק לפקודת  המשמעות, עקיפה של מסמך זכויות החתימה והענקת האפשרות למורשה החתימה הנ  6.8

כל מי שיחפוץ, בכל סכום, ללא בקרה של מורשה החתימה השני. הנ"ל מהווה חשיפה פוטנציאלית למעילות  

 והונאות. 

 
לאור   6.9 הביקורת.  במדגמי  לרעה  ונוצלה  מומשה  כי  נמצא  שלא  בלבד,  פוטנציאלית  בחשיפה  המדובר  יודגש: 

 ראוי להציג חשיפה פוטנציאלית זו.  - נים היסטוריים העובדה, כי הביקורת מושתתת על מדגמים בלבד ונתו

 

 
  

 המלצת הביקורת 

אין לחתום על המחאות לפני שמולאו כלל הפרטים של המוטב, כפי שנקבע בנוהלי הכספים לבתי ספר בניהול  ▪

 עצמי שפרסם משרד החינוך.

 שהוא חותם.כל מורשה חתימה נדרש לבצע הליך של פיקוח ובקרה נאות ומלא על כל הוצאה  ▪
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 הגבלת סחירות המחאות 7

 

 רקע כללי 

כאמור, שיקים הינם מסמך כספי, בעל רמת סיכון גבוהה, על כן יש לשמור על מסמכים מעין אלה באופן שיצמצם    7.1

 למינימום את האפשרות להשתמש בהם בצורה לא נאותה.

 
 עליו באופן מאובטח. באותו אופן, המחאות שהתקבלו מהורים הינם מסמך כספי ויש לשמור  7.2

 
 במפרט נהלי עבודה כפסיים לבתי ספר בניהול עצמי שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי:   7.3

 " תקבולים בשקים 
... 

ההמחאות ירשמו לפקודת בית הספר ואין להסב המחאה שהתקבלה עבור בית הספר לטובת     7.11
 .'או 'לא סחירגורם אחר. יש לבצע שרטוט )קרוס(, ולרשום 'למוטב בלבד'  

יודגש כי אין     במועד הפקדת ההמחאה יש להטביע את חותמת בית הספר על גבי ההמחאה.  7.12
להטביע את חותמת בית הספר בגב ההמחאה בעת קבלת ההמחאה, אלא רק בעת ההפקדה בחשבון 

  ".הבנק
 

 לנהלי המועצה נקבע, בין היתר, כי:   4בסעיף 
 קים שאינם על שם מבצע התשלום עצמו. אין לקבל שקים מוסבים ו/או ש  4.3 "

יש לבצע שרטוט )קרוס( למוטב בלבד על גבי ההמחאה שהתקבלה וכן יש להטביע את חותמת    4.4
 בית הספר על גבי ההמחאה".  

 
 ממצאים 

 
"למוטב   7.4 וכיתוב  "קרוס"  )סרטוט  סחירות  הגבלת  ללא  מהורים  שהתקבלו  שיקים  נמצאו  הביקורת  בבדיקת 

 וגמאות:בלבד"(. להלן מספר ד

 

 בי"ס "שלנו":
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 בי"ס "ניצנים"
 

 
 

בהעדר הגבלת סחירות על גבי השיק ניתן להעביר את השיק למוטבים אחרים, לאו דווקא להפקיד השיק לחשבון   7.5

הבנק של בית הספר. הנ"ל חושף את בית הספר להפסד כספי במידה והשיק יגיע לגורם שאינו מורשה, כגון:  

 גניבת של השיקים. במקרה של פריצה או 

 
 

  

 המלצת הביקורת 

והכיתוב  "קרוס"  סרטוט  באמצעות  בסחירות  מוגבלים  יהיו  הספר  בבית  שמתקבלים  השיקים  שכל  להקפיד  יש 

 "למוטב בלבד, באופן שלא ניתן יהיה להעבירם למוטב אחר.
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 תרומות מהורים  8

 

 רקע כללי 

אקונומיים שונים. חלקן בעלי יכולת  - ומדדים סוציובבתי הספר לומדים תלמידים משכבות אוכלוסייה שונות   8.1

כלכלית גבוה יותר ויש באפשרותם לממן הוצאות מעבר לנדרש בתשלומי הורים וחלקם בעלי יכולת כלכלית  

 פחותה ומתקשים לשלם את התשלומים הקבועים, לעיתים אף את תשלומי החובה. 

 
 בע, בין היתר, כי: במסגרת חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים נק 8.2

 . תרומות 6"
 תרומות הורים   6.1

הורה רשאי לתרום למוסד חינוכי כל כסף וכל שווה כסף, אולם מנהל מוסד חינוך אינו רשאי להתרים  
הורים או לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי )לפי חוק שירות המדינה סיווג פעילות מפלגתית  

  (.1959- התשי"טומגבית כספים, 
ועד ההורים המוסדי יוכל לפנות מיזמתו להורים בבקשת תרומה למימון פעולות מיוחדות. שיעורה של  
התרומה יהיה לפי החלטת ועד ההורים המוסדי והיא תשמש למימון רכישות המיועדות לשיפור בית  

המדינה או רשות החינוך  הספר שאינן ממומנות על ידי גורם אחר )כגון מזגנים ומחשבים( ואינן מחובת  
המקומית, וכן לסיוע לתלמידים נזקקים במוסד. ניהול כספי התרומה יהיה במסגרת קופה נפרדת בבית  

הספר. בתכנית השימוש בכספי תרומות ההורים אפשר לכלול גם  -הספר שתנוהל על ידי מנהל בית
ירות מתלמיד שהוריו לא  סיוע לזכאי סיוע. אין לחייב הורה להרים תרומה כלשהיא, ואין למנוע ש

  הרימו את התרומה". 
 

 ממצאים 
 

מסקירת חוזרי התשלומים בבתי הספר נמצא, כי בתי הספר "שלנו", "רבין", "ניצנים" ו"אור תורה" דורשים   8.3

 מההורים, במסגרת חוזר התשלומים, תשלום בגין סעיף "תרומות". 

 
 :להלן העתק מחוזר התשלומים שנשלח להורים 8.4

 
 

 

בחוזר התשלומים המאושר במערכת "אפיק" של משרד החינוך הסעיף אינו מופיע, דבר המעיד כי הסעיף  מעיון  8.5

 לא אושר על ידי מפקחת המחוז במשרד החינוך. 
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 להלן פירוט חוזר התשלומים המאושר ממערכת  ה"אפיק". 8.6

  
 

"שלנו", "אור תורה" ו"רבין",    יוצין כי הדוגמה לעיל מייצגת את בי"ס "ניצנים" אולם היא נכונה לגבי בתי הספר 8.7

גובים מההורים תרומה בסך   ₪ ואילו בבי"ס    ₪30, בבי"ס "רבין" גובים מההורים    50כאשר בבי"ס "שלנו" 

 ₪ בלבד. 10"אור תורה" גובים מההורים תרומה בסך 

 
 המשמעות: גבייה אסורה מהורים, בניגוד להנחיות משרד החינוך.  8.8

 
 

 
  

 המלצת הביקורת 

 תרומות מהורים באמצעות חוזר התשלומים או בכל דרך אחרת.אין לגבות 
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 גבייה נוספת מהורים בניגוד להנחיות משרד החינוך 9

 

 רקע כללי 

 

תשס"ג/ 9.1 החינוך  משרד  מנכ"ל  הורים"(    3.11-9)א(    3בחוזר  תשלומי  "חוזר  )להלן:  הורים  תשלומי  בנושא 

 ותשלומי הרשות שבית הספר רשאי לגבות מההורים. מפורטים תשלומי החובה שעל ההורים לשלם 

 
 לחוזר תשלומי הורים נקבעו הנושאים שלא ניתן לגבות מהורי התלמידים. להלן הנושאים:   8בסעיף  9.2

 . איסור גבייה8"
  :ואלה הנושאים שאין לגבות עבורם כספים מההורים

  ומדעים.א. חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת טכנולוגיה  
  ב. אגרת שכפול. 

ג. הוצאות מינהלה, אחזקה, ציוד, התקנת ציוד ותשתיות, תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד,  
מכונות צילום, דואר, טלפון, צורכי משרד, ביקורת חשבונות וכד', חשמל, מים, חומרי ניקוי וסניטציה,  

י ריהוט וציוד, הוצאות ביטוח ציוד נגד גנבות  בדק בית, סיוד, צביעה, תיקוני נגרות ושמשות וכד', תיקונ 
 )ובכלל זה השתתפות עצמית(, נסיעות, אש"ל, הובלות, ביטוח ואחזקה וכד'. 

.".... 
 

 ממצאים 
 

מסקירת חוזרי התשלומים המועברים להורים עולה, כי בתי הספר "ניצנים" ו"שלנו" נוהגים לגבות תשלום בגין   9.3

אומנות"  לשיעור  וציוד  "חומרים  בסך    סעיף  התלמידים  התשלומים    60-70מהורי  בפירוט  שמוצג  כפי  ש"ח, 

 שנשלח להורים. הנ"ל בניגוד להנחיות משרד החינוך. 

 
מעיון בחוזר התשלומים המאושר במערכת "אפיק" של משרד החינוך הסעיף אינו מופיע, דבר המעיד כי הסעיף   9.4

 לא אושר על ידי מפקחת המחוז במשרד החינוך. 

 

  

 הביקורת המלצות 

 אין לגבות תשלומים מהורים בגין סעיפים שאסור לגבות בגינם על פי הנחיות משרד החינוך. ▪

יש להעביר להורים את חוזר התשלומים הכולל סעיפים שאושרו על ידי המפקחת על המחוז במשרד החינוך   ▪

 בלבד.
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 עודפי גבייה מהורים  10

 
 רקע כללי 

 

 נרבע, בין היתר, כי:  2004-תשלומים(, תשס"הבתקנות לימוד חובה )ייעוד כספי  10.1

מנהל מוסד חינוך יחזיר כספים שנותרו בחשבון הבנק בתום שנת הלימודים, לתלמידים שמהם    )א(  .5"
 באוגוסט בכל שנה. 31נגבו, עד יום  

 שקלים חדשים, יהיה באמצעות שיק בלבד.  100החזר תשלום לתלמיד העולה על   )ב(       
 המקבל תשלומים שהוחזרו כאמור בתקנת משנה )א(, יאשר בחתימתו את דבר קבלתם.    )ג(        

)א(, מנהל מוסד חינוך רשאי, לאחר היוועצות עם ועד ההורים במוסד,  5על אף האמור בתקנה         .6
הם  בהיוועצות עם נציגות הורי התלמידים, לנכות את הכספים שנותרו מהתשלום שעלי  – ובהיעדרו  

לשלם בשנת הלימודים שלאחריה, ובלבד שמנהל מוסד החינוך, או מי מטעמו, שלח הודעה לתלמיד  
 על אודות פירוט התשלומים לשנה הבאה ועל הניכוי האמור".

 
 )א( נקבע, בין היתר, כי:   3לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/  12.8בסעיף 

עד   של  תנוצלנ  10%"יתרות  המתוכננת  ההוצאה  של  המוסד  מהעלות  הנהלת  להחלטת  בהתאם  ה 
, יוחזר התשלום להורים, או שהכספים ישמשו 10%החינוכי וועד ההורים. אם היתרות תעלינה על  

 לפעולות נוספות מאותו סוג, על פי החלטה משותפת של ועד ההורים ושל בית הספר". 
 

 כי: )א( יצא עדכון במסגרתו נקבע, בין היתר,   4בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ה/
( )א( מנהל מוסד חינוך יחזיר כספים שנותרו בחשבון הבנק בתום שנת הלימודים לתלמידים שמהם  5"

 באוגוסט בכל שנה. 31נגבו עד יום 
 שקלים חדשים יהיה באמצעות שיק בלבד. 100)ב( החזר תשלום לתלמיד העולה על 

 ... 
עצו עם ועד הורים במוסד, ...  )א(, מנהל מוסד חינוך רשאי, לאחר היוו5( על אף האמור בתקנה  6

לנכות את הכספים מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הכספים שלאחריה, ובלבד שמנהל מוסד החינוך,  
 או מי מטעמו, שלח הודעה לתלמיד אודות פירוט התשלומים לשנה הבאה ועל הניכוי האמור".

 

יר יתרות כספיות, במידה ונותרו,  בשל העובדה שלרוב התלמידים ממשיכים בבית הספר ועולים כיתה ניתן להעב  10.2

 לאותה כיתה בשנה העוקבת באותם סעיפי גביה. 

 
עם זאת, תלמידי כיתה ו' המסיימים את תקופת הלימודים בבית הספר היסודי אינם ממשיכים ללמוד בבית   10.3

 הספר בשנה העוקב ולכן יש להשיב להם את היתרות הכספיות כאמור. 

 
 ממצאים 

 

"שלנו", "אור תורה", "רבין"  ו"ניצנים" לא נהגו להחזיר את היתרות הכספיות להורי התלמידים  נמצא, כי בי"ס   10.4

הועברו למטרות שונות בבית   בכיתות מסיימות, על אף שלא המשיכו ללמוד בבית הספר. היתרות הכספיות 

 הספר ותלמידים אחרים נהנו מהם. 

 
כי בית הספר לא היה מודע לחובה להשיב את הכספים להורים עד לשנה    לביקורת,  מזכירת בית הספר מסרה 10.5

שנת   במהלך  עוברות  שהן  מנהלניות  בקורס  המזכירות  שקיבלו  ההנחיות  הביקורת,  הערת  לאור  הנוכחית. 

הלימודים תשע"ט וההנחיות שנמסרו מהמלווה הפיננסי השנה, בית הספר ישיב את הכספים להורי תלמידי  

 , במידה ויישארו יתרות בלתי מנוצלות.כיתה ו' בסוף שנה
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   המלצת הביקורת

 יש להקפיד להשיב את עודפי הכספים בסוף שנה להורי תלמידי כיתות מסיימות.
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 ספירת ההמחאות בכספת 11

 

 רקע כללי 

 

 לנוהלי הניהול העצמי שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי:   7.14בסעיף  11.1

"יש לבצע אחת לחודש ספירת שיקים שטרם הופקדו ולבצע בדיקת התאמה לרישום בספרי הנהלת  
 החשבונות". 

 

 לנהלי המועצה נקבע, בין היתר, כי:  4.10בסעיף  11.2

דיקת התאמה לרישום בספרי הנהלת  "יש לבצע אחת לחודש ספירת שיקים שטרם הופקדו ולבצע ב
 החשבונות". 

 
 

 ממצאים 
 

מבדיקת הביקורת עולה כי לא מתבצעת ספירת שיקים בקופה אחת לחודש. מזכירות בתי הספר מסרו כי הן   11.3

לבדיקה   תיעוד  נמצא  לא  הביקורת  בבדיקת  זאת,  עם  לתקופה.  אחת  הופקדו  בטרם  שיקים  ספירת  מבצעות 

 מתבצעת.כאמור, ככל שזאת  

 
 במהלך הביקורים בבתי הספר ערכנו ספירה של ההמחאות בכספת ובדקנו התאמה לרישומי מערכת ה"אסיף". 11.4

 
שיקים שמועד פירעונם טרם    46בבית הספר התיכון "רבין" נמצא כי על פי רישומי המערכת נמצאים בכספת   11.5

 שיקים בלבד.   45עבר אולם בפועל נמצאים בכספת 

 
 חסר.  - שיצאה בגינו קבלה וטרם הופקד בחשבון הבנק המשמעות: שיק אחד  11.6

 
בבדיקה שערכה הביקורת לאחר מועד הביקורת מסרה מנהלת החשבונות כי ההמחאה נמסרה, ללא ידיעתה )על   11.7

 ידי המזכירה השנייה(, להורה לתיקון ללא שנרשם תיעוד בגין הפעולה הנ"ל. 

 

  

 המלצות הביקורת 

לחודש, לכל הפחות, ולהגיש את דוח הבדיקה למנהל/ת בית הספר,  יש לבצע ספירת המחאות בכספת אחת   ▪

 לאישור בחתימה.

יש לוודא רישום מתאים בגין כל פעולה כספית בבית הספר. במידה והמחאה חוזרת להורה יש לרשום  ▪

 החזרה להורה ולחייב את כרטיס ההורה.
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 ניהול חשבונות בנק  12

 

 רקע כללי 

 

 מעבר לניהול עצמי" שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי:  –לחוברת "מסמך הבנות   6בסעיף  12.1

 

 
 

כלומר, משרד החינוך קבע, כי על  המועצה לפתוח חשבון בנק ייעודי לכל בית ספר לניהול כספי הניהול העצמי.   12.2

 בית הספר נדרש לפתוח חשבון בנק נוסף, נפרד מהחשבון הרשותי, לניהול כספי ההכנסות מתשלומי הורים. 

 
 לי המועצה נקבע, בין היתר, כי:בנה 12.3

בית הספר ינהל שני חשבונות בנק נפרדים, ושתי מערכות רישום נפרדות, לגבי החשבון השוטף    2.1"
של הניהול העצמי וחשבון תשלומי הורים. יחד עם זאת, שניהם יירשמו, באופן נפרד, בתקציב הבית  

 ספרי. 
 תשלומי הורים...". תישמר הפרדה בין חשבון הניהול העצמי לחשבון    2.2
 

 ממצאים 
 

 המועצה פתחה חשבונות בנק על שם הרשות לכל בית ספר לניהול כספי הניהול העצמי )חשבון "רשות"(.  12.4

 
מבדיקת הביקורת עולה, כי בתי הספר מנהלים שני חשבונות בנק נפרדים, האחד לכספי הרשות והשני לכספי   12.5

 ההורים.

 
בתי הספר מנהלים את החשבונות בבנק הפועלים, פרט לבית הספר "נוף ילדות" המנהל את חשבונות הבנק בבנק   12.6

 לאומי.  

 
בהתאם למדיניות הבנקים, נסגרו הסניפים בשטח השיפוט של המועצה לקבלת קבל ושירותי טלר. לאור זאת,   12.7

להג  ניתן  מכיוון שלא  כספי ההורים  בהפקדת  בקושי  נתקלים  כספי  בתי הספר  ולהפקיד את  הבנק  לסניפי  יע 

 ההכנסות מתשלומי הורים.

 
 בי"ס "ניצנים" 

 בבי"ס "ניצנים" מנהלת בית הספר הינה היחידה המורשית להיכנס לחשבון הבנק של בית הספר.  12.8

 

מנהלת בית הספר מסרה כי מכיוון שהכניסה לחשבון הבנק באינטרנט מאפשר כניסה לכל החשבונות הבנק תחת   12.9

תעודת הזהות של המנהלת היא אינה מאפשרת למנהלנית להיכנס לחשבון הבנק אלא היא מפיקה את הנתונים  

 ומעבירה למנהלנית.  
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לסיכונים הקיימים בחשבון הבנק הפרטי של    במצב העניינים הנתון, מחד חשבון הבנק של בית הספר חשוף 12.10

בית   למידע בחשבון  חשופים  זוגה של המנהלת,  בן  כגון:  נוספים בחשבון הפרטי,  ואידך שותפים  המנהלת 

 הספר.

 
 בי"ס "אור תורה" 

 

נמצא כי בבי"ס "אור תורה" חשבון הבנק הפרטי של המזכירה ושל בני משפחתה מנוהל בבנק הפועלים. בשל   12.11

שמזכ הבנק  העובדה  לחשבון  והכניסה  הספר  בית  של  הבנק  בחשבון  חתימה  מורשית  הינה  הספר  בית  ירת 

באינטרנט מבוצעת על שם המשתמש הפרטי של המזכירה, כניסה לחשבון הבנק הפרטי של המזכירה מאפשר  

כניסה לחשבון הבנק של בית הספר ולהיפך. במהלך הביקורת ביקשה הביקורת לצפות בחשבון הבנק של בית  

 חשבונות בנק נוספת למשתמש עמו נכנסה המזכירה לחשבון.  6פר ונמצא כי ישנם הס

 
ייכנס לחשבון   12.12 ומי מבני משפחתה של המזכירה שהינו הבעלים של אחד החשבונות הנ"ל  המשמעות: במידה 

 הבנק שלו באינטרנט, הוא חשוף באופן מלא לכל המידע והנתונים הכספיים של בית הספר. 

 בר על אפשרות צפייה בלבד,  עם זאת, מדובר על כספי ציבור ואין לחשוף אותם לעיני כל. יצוין כי אמנם מדו 12.13

 
עוד יצוין, כי בהינתן שהחשבונות מנוהלים תחת ת.ז. זהה, קיים חשש כי ליקויים בהתנהלות הכספית הפרטית   12.14

ל חשבון הבנק של  של המזכירה או מי מבני ביתה, כגון: עיקול על אחד מחשבונות הבנק הפרטיים ישפיע גם ע

 בית הספר. 

 

 
 
 
 

  

 המלצות הביקורת 

 מומלץ לבחון להעביר את חשבונות הבנק של בתי הספר לבנק הדואר באמצעות המועצה. ▪

ומוחלטת של חשבונות הבנק הפרטיים של המזכירה מחשבונות הבנק של בית   ▪ יש לוודא הפרדה מלאה 

 הספר.
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 התנהלות שוטפת מול סניף הבנק  13

 

 רקע כללי 

בתי הספר מנהלים את חשבונות הבנק בבנקים המסחריים השונים, לרוב באותו סניף בו נפתח חשבון בית הספר   13.1

 לראשונה. 

 
בתי הספר נדרשים להגיע לסניפי הבנק מפעם לפעם, בעיקר לצורך הפקדת ההכנסות מההורים, המחאות או   13.2

 מזומן, או למשוך כספים לחידוש מחזור הקופה הקטנה. 

 
 ממצאים 

 נמצא, כי בתי הספר מנהלים את חשבונות הבנק בבית הפועלים או בבנק לאומי, בסניף המקומי בתל מונד.  13.3

 
לביקורת נמסר, כי לאור שינוי מדיניות הבנקים המסחריים, הוחלט לסגור את סניפי הבנק בתל מונד בכלל או   13.4

לאחר הזדהות באמצעות כרטיס  להגביל את השירותים לקהל. השירות בסניפים אלה ייתן רק באופן אלקטרוני  

 בנקאי. 

 
בהעדר כרטיס בנקאי לבתי הספר, אין באפשרותם לקבל שירות "טלר" בסניפי הבנק בתל מונד, בין היתר: לא   13.5

 ניתן להפקיד את ההכנסות מההורים ולא ניתן למשוך מזומן לחידוש מחזור הקופה הקטנה. 

 
מגיעה   13.6 היתה  לעת  מעת  כי  נמסר,  "שלנו"  את  בבי"ס  להפקיד  היה  ניתן  באמצעותה  הבנק  של  שירות  ניידת 

באמצעותה   לבצע  היה  ניתן  תמיד  ולא  המצומצמות  בשעות  מגיעה  היתה  השירות  ניידת  אולם  התקבולים, 

 הפקדות. 

 
, כלומר  נציגי בתי הספר נאלצו לנסוע לסניף הבנק בכפר יונה או בנתניהלאור שינוי במדיניות הבנקים כאמור,  13.7

מאד ביחס לזמן שהיה נדרש לבצע את אותה פעולה בסניף הבנק המקומי, ואף דבר שכולל הוצאה  ביטול זמן רב  

 כספית של מחיר הנסיעה שלרוב גבוה מהעמלה על ביצוע הפעולה. 

 
לחילופין, בחלק מבתי הספר המתינו לניידת השירות שתגיע וניתן יהיה לבצע הפקדה בתחומי היישוב. עד אז   13.8

כספת ולא הופקדו בחשבון הבנק של בית הספר. להלן יתרות ההמחאות בקופה בבתי  תקבולים מהורים נשמרו ב

 הספר "שלנו" ו"ניצנים" כפי שנמצאו במועד הביקורת: 
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 ₪ 77,091.25  -בי"ס "ניצנים"  ₪  15,089.96 –בי"ס "שלנו" 

  

 
 

 
 

  

 המלצות הביקורת 

חשבונות הבנק לסניף המקומי בבנק הדואר, מומלץ כי המועצה תפעל, בשיתוף עם בתי הספר, להעביר את   ▪

 המאפשר שירותי "טלר" ביישוב, דבר שיקל את ההתנהלות של בתי הספר מול הבנקים.

לחילופין, המועצה והחברה הכלכלית מנהלים מספר רב של חשבונות בנק הכוללים סכומי כסף גבוהים ביותר  ▪

למועצה יכולת מיקוח משמעותית יותר מול הבנקים ביחס  דבר שיכול לאפשר    –)עו"ש, פיקדונות וניירות ערך(  

 לכל לבית ספר בפני עצמו )יש לזכור שחשבונות הבנק של בתי הספר גם שייכים למועצה(.
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 התאמות בנק  14

 

 רקע כללי 

 במדיניות הניהול העצמי ומתווה היישום שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי:  14.1

 רשימת החריגים תועבר למנהל בית הספר לעיון". "אחת לחודש תיסגר התאמת הבנק ו
 

 לנהלי המועצה לנקבע, בין היתר, כי: 11.7בסעיף   14.2

,    הבנק   התאמות  כל  את   הספר  בית   מזכירת  תסגור  ,הקודם  החודש  מסיום  יום  15  תוך  ,לחודש  אחת "
 : הבאים , אשר יכללו את הנתוניםהספר בית למנהל  דוחות ותעביר נתונים  סקירת תבצע

... 
 דוח התאמת בנק 

 . הורים גביה דוח
 . "ספקיםו חייבים  ,בבנק יתרות : מאזניים  נתונים 

 

 ממצאים 
 

מבדיקת הביקורת עולה, כי כל מזכירות בתי הספר מבצעות התאמות בנקים לכל הפחות אחת לחודש מעדכנות   14.3

 את מנהלי בתי הספר. 

 
דוח התאמה למנהלי בתי הספר ולא נמצא  עם זאת, לא מתקיים תהליך מובנה של סגירת התאמת בנק והעברת  14.4

 תיעוד כי מנהלי בתי הספר בחנו את דוחות התאמות הבנק ו/או אישרו את הדוחות בחתימתם. 

 
 כמו כן, נמצאו מספר תנועות יומן ללא התאמה במשך זמן רב במערכת ה"אסיף". להלן מספר דוגמאות: 14.5

 
 בי"ס "שלנו"

שיקים משנים קודמות שלא נפרעו, חלקם אף משנות    11נמצאו    23.10.18בדוח התאמת בנק חשבון הורים מיום   14.6

תשע"ג   מדוח    -הלימודים  השיקים  פירוט  להלן  פתוחות.  כתנועות  ההתאמה  הדוח  מופיעים  ועדיין  תשע"ו, 

 ההתאמה: 

 : חשבון הורים

 
 

 :חשבון רשות



 ניהול כספי עצמי בבתי ספר  מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  270 עמוד
 _____________________________________________________________________________________ 

לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו   ג )ו(170ו)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף 145בהתאם לסעיף 
 מצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק. ואין לפרסם מ  ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 

ושא ניהול הכספים והתאמות  , כי מכיוון שלא קיבלה הדרכה מסודרת בנלביקורת  מזכירת בית הספר מסרה 14.7

הבנקים לא תמיד ידעה כיצד לטפל בשיקים אלה. עוד מסרה, כי בשנה האחרונה מינתה המועצה משרד חיצוני  

את   לבחון  המשרד  לנציג  תפנה  היא  הביקורת  הערת  ובעקבות  הכספי  הניהול  בנושא  הספר  בתי  את  שילווה 

 ף".  השיקים הנ"ל ולתקן את הרישום החשבונאי במערכת ה"אסי

 
 בי"ס "ניצנים"

שיקים שלא נפרעו, אחד משנת הלימודים תשע"ז, ועדיין    4נמצאו    2.12.18בדוח התאמת בנק חשבון הורים מיום   14.8

 מופיעים הדוח ההתאמה כתנועות פתוחות. להלן פירוט השיקים מדוח ההתאמה:

 חשבון "רשות": 

 
 חשבון "הורים" 

 
 

 מבדיקה מדגמית של המקרים עולה כי: 
 

שיק שניתן להורה בגין החזר תשלום לקייטנה. ככל הנראה לא נפרע. יש    –  17.7.17מיום    99אסמכתא   14.8.1

 לבטל את השיק מהמערכת ולבדוק עם ההורה מדוע לא נפרע. 

, לא ברור מדוע נותרה תנועה פתוחה  2018השיק נפרע בחודש ינואר    –  3.10.17מיום    2133אסמכתא   14.8.2

 לתנועה הפתוחה בדוח ההתאמה ולתקן את הרישום בהתאם. בדוח ההתאמה. יש לבחון את הסיבה 

שיק שניתן לספק "קפסולה שיווק יצירתי", לא ברור האם השיק נפרע    –  5.2.18מיום    2189אסמכתא   14.8.3

ומדוע נותרה תנועה פתוחה במערכת. יש לבחון את הסיבה לתנועה הפתוחה בדוח ההתאמה ולתקן את  

 הרישום בהתאם.
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 בי"ס "נוף ילדות"

₪ משנת הלימודים תשע"ח שטרם נפרע.    6,720בסך   21.7.18נמצא שיק מיום   26.11.18ח התאמת בנק ליום בדו 14.9

 להלן פירוט התאמת הבנק:

 
שערכה   14.10 בבדיקה  בהתאם.  בנק  התאמת  ובוצעה  בירור  הספר  בית  מזכירת  ערכה  הביקורת  הערת  בעקבות 

 השיק אינו מופיע בדוח התאמת הבנק.  13.1.19הביקורת ביום  

 
₪. מזכירת בית הספר מסרה כי מדובר    351בסך    18.11.18מו כן, נמצא שיק מיתרת פתיחה לפירעון בתאריך  כ 14.11

  ,  השיק טרם בוטל. 13.1.19על שיק שלא הגיע ליעדו ויש לבטלו במערכת. נכון למועד הבדיקה, בתאריך 

 
 בי"ס רבין

ודמות שלא נפרעו ועדיין מופיעים הדוח  נמצאו שיקים משנים ק  15.11.18בדוח התאמת בנק חשבון הורים מיום   14.12

 ההתאמה כתנועות פתוחות. להלן פירוט השיקים מדוח ההתאמה: 

 חשבון רשות 

 
 

₪ שטרם נפרע ועדיין מופיע בדוח    500נמצא כי נותר שיק אחד בסך    4.3.19מבדיקה שערכה הביקורת ביום   14.13

לספק אולם הוא לא פרע אותו עד למועד  התאמות הבנק. מנהלת החשבונות בבית הספר מסרה כי השיק נשלח  

 הביקורת. עוד מסרה כי על אף ניסיונות חוזרים ונשנים ואתר את הספק הדבר אינו עולה בידה. 

 

 חשבון הורים 
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מנהלת החשבונות מסרה  כי הנ"ל ההמחאות המפורטות בדוח התאמת הבנק ניתנו להורים של תלמידים וטרם   14.14

 עלה בידה של מנהלת החשבונות לאתר את ההורים.נפרעו. גם במקרים אלה לא  

 
הביקורת מציינת כי לאחר חצי שנה ההמחאות אינן בתוקף, לכן הרישום במערכת ה"אסיף" של בית הספר   14.15

 כאילו ישנם שיקים שנמסרו למוטבים וצריכים להיפרע אינו נכון.  

 

 
 

  

 המלצת הביקורת 

 ה"אסיף" ולזכות את המוטבים בהתאם.יש לבטל את ההמחאות שתוקפן פג במערכת 
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 מורשי החתימה בחשבונות הבנק  15

 

 רקע כללי 

 

 )א( נקבע, בין היתר, כי:4)ב( לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ה/2בסעיף  15.1

החינוך  מוסד  מנהל  את  מטעמם  יסמיכו  חינוך  מוסד  ובעל  מקומית  חינוך   "רשות 
של   נבחר  נציג  וכן  ידם,  על  המועסק  נוסף  ועד ואדם  אין  ואם  ההורים,   ועד 

בעד  שהתקבלו  התשלומים  כספי  לניהול  במוסד,  ההורים  של  נציג   הורים, 
 מורשי חתימה ".   -תלמידים באותו מוסד לגבי חשבון הבנק )להלן 

 

 נקבע, כי:    2004-לתקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, תשס"ה  4בסעיף  15.2

"כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל  
 מוסד החינוך". 

 
 ממצאים 

 
ובחנו התאמה להנחיות  במהלך הביקורות בבתי הספר ביקשנו לקבל את מסמך זכויות החתימה בחשבונות הבנק   15.3

 החלות על בתי הספר. 

 
מבדיקה שערכה הביקורת ברשימת מורשה החתימה באתר האינטרנט של הבנק נמצא כי מורשה החתימה הינם   15.4

 בהתאם לנהלים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 
 חשבון. עם זאת, לא נמצא אישור בנק למורשי החתימה הכולל את דוגמאות החתימה של מורשי החתימה ב  15.5

 
הביקורת מציינת כי על אף שאין הנחיה בנושא זה, ראוי שיהיו אישורים של דוגמאות החתימה למניעת חילוקי   15.6

 דעות עתידיים עם הבנק. 

 
נמצא כי בבתי ספר "אור תורה", "ניצנים" ו"רבין" נציג ועד ההורים אינו מורשה חתימה בחשבון, כפי שנקבע   15.7

תי הספר מסרו כי ועד ההורים ויתר על זכותו להיות מורשה חתימה בחשבון,  בחוזר מנכ"ל משרד החינוך. נציגי ב

 אולם לא נמצא מסמך המעיד על הוויתור כאמור. 

 
מסקירת מדגם העתקי המחאות שניתנו לספקים בחשבונות הבנק לא נמצאו שיקים שנחתמו על ידי חותם יחיד,   15.8

 בכל המקרים שנבדקו נמצאו שתי חתימות על גבי השיקים. תקין. 

 
 

  

 המלצת הביקורת 

מומלץ כי בכל מקרה שוועד ההורים מוותר על זכותו לנציג מטעמו כמורשה חתימה בחשבון הבנק יו"ר ועד ההורים 

 יחתום על מסמך המציין זאת.
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 עמלות סליקת כרטיסי אשראי  16

 

 רקע כללי 

 

שפרסם משרד החינוך, לבתי הספר ניתנה  למפרט נוהלי עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמי    8בהתאם לסעיף   16.1

האפשרות לבצע את גביית תשלומי ההורים באמצעים שונים, בין היתר: מזומן, שיקים, הוראת קבע בכרטיס  

 אשראי או הוראת קבע בבנק.

 
תשלומים בהוראת קבע לרוב יותר נוחים להורים ולכן עשויים להגדיל את אחוזי הגבייה ולסייע לבתי הספר   16.2

 בגביית הכספים.

 
 למפרט נוהלי עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמי נקבע, בין היתר, כי:  3.3בסעיף  16.3

והאשראי של   הבנק  עמלות  גם  כמו  ההורים,  חשבון  והוראות הקבע של  האשראי  הבנק,  "עמלות 
חשבון הניהול העצמי, הם באחריות ובמימון של הרשות המקומית ויתוקצבו במסגרת סל התלמיד.  

ן לגבות עבור עמלות בנק ואשראי מההורים. בית הספר יעביר מחשבון הניהול העצמי לחשבון  אי
ההורים כספים למימון עמלות הבנק והאשראי בחשבון ההורים. בית הספר יתקצב זאת ויעשה שימוש 
וההוצאה   ההכנסה  בסעיפי  אלו  וירשום העברות  לרשותו,  העומד  התקציבי  לסל  בהתאם  באשראי 

 המתאימים". 
 

 לחוזר תשלומי הורים נקבעו הנושאים שלא ניתן לגבות מהורי התלמידים. להלן הנושאים:   8בסעיף  16.4

 . איסור גבייה8"
  :ואלה הנושאים שאין לגבות עבורם כספים מההורים

... 
  יב. עמלה עבור גביית תשלומים כלשהם".

 
 ממצאים 

 
באמצעות המחאות או במזומן בלבד. לא מבוצעת גבייה  נמצא כי בתי הספר היסודיים גובים את כספי ההורים  16.5

 באמצעות הוראות קבע. 

 
הרשות   16.6 של  התשלומים  אתר  באמצעות  או  אשראי  כרטיס  באמצעות  תשלום  מאפשר  רבין  בי"ס  כי  נמצא, 

 המקומית.  

 
מסקירת נתוני ה"אסיף" נמצא כי בשנת הלימודים תשע"ח הוצאות בי"ס בגין עמלות סליקה הסתכמו לסך של   16.7

265,069 .₪ 

 
על   16.8 מדובר  זאת  עם  "רשות"(,  )חשבון  העצמי  הניהול  ממומנות מחשבון  העמלות  כי  עולה  הביקורת  מבדיקת 

 הוצאה משמעותית מאד לבית הספר. 

 

  

 המלצת הביקורת 

 מומלץ לבחון שימוש במערכת סליקה של מס"ב. 

פעמית של כמה מאות שקלים, הביקורת מצאה בבי"ס אחר ברשות אחרת, כי הותקנה תוכנת מס"ב בעלות חד 

 דבר שחסך את עמלת הסליקה בגין כל פעולה.
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 עמלות בנק  17

 

 רקע כללי 

 

זו שמנהלת את   17.1 חשבונות הבנק של בתי הספר המיועדים לניהול כספי הרשות הינם בבעלות  המועצה, והיא 

שישלמו בתי הספר בגין ניהול  המו"מ מול הבנק ומאשרת את תנאי ניהול החשבון, בין היתר, לגבי גובה העמלות  

 החשבונות בבנק. 

 
 לחוברת נהלי עבודה בתי ספר בניהול עצמי שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי:  9.4בסעיף  17.2

 "בית הספר יקבל מהבנק תעריפי עמלות מוסכמים שיהיו מותאמים לסיכום הרשות עם הבנק".
 

 המועצה נקבע, בין היתר, כי:  לנהלי 6.5בסעיף  17.3

"בית הספר יקבל מהבנק תעריפי עמלות מוסכמים שיהיה מותאם לסיכום המועצה המקומית תל מונד  
 עם הבנק". 

 
 

 ממצאים 
 

 מהביקורת עולה, כי לא הועבר לבתי הספר כל מסמך המפרט את גובה העמלות שסוכמו בין  המועצה לבנק.  17.4

 
כל פעולה שיבצעו בחשבונות  בתי הספר אינם מודעים מראש לגובה   17.5 העמלות שהם עתידים לשלם לבנק בגין 

הבנק במהלך השנה ואינם יכולים לתכנן את סך הוצאות העמלות במסגרת התכנון התקציבי באופן מטבי, אלא  

על פי ניסיון העבר והשינויים שיחלו במהלך השנה, על פי שיקול דעת הבנק, ויתבררו במהלך הפעילות הכספית  

 השוטפת. 

 
הביקורת ביקשה לבחון את תעריפי העמלות שנקבעו לבתי הספר והיקף העמלות השנתי שמשמים בתי הספר.   17.6

 להלן פירוט גובה העמלות ששילמו בתי הספר בשנת הלימודים תשע"ה: 

מספר  סוג בית הספר חינוך שם בית הספר 
 תלמידים 

בנק לחשבון  
 הורים

חשבון 
 הורים )₪( 

 חשבון רשות
 )₪( 

 1,022 1,128 פועלים  270 ממ"ד  ממ"ד  אור תורה 
 1,139 1,408 פועלים  440 ממלכתי  ממלכתי  ניצנים 

 1,316 1,398 לאומי  565 ממלכתי  ממלכתי  נוף ילדות 
 1,234 1,553 פועלים  328 ממלכתי  ממלכתי   שלנו 
 1,741 3,901 לאומי  1,428 תיכון  תיכון  רבין 

 

בתי   17.7 בהם מחויבים  הבנק שמנהלת  המועצה  לדעת הביקורת, העמלות  לכמות חשבונות  ביחס  גבוהות  הספר 

 באמצעות בתי הספר. 

 
 להלן מספר דוגמאות לתעריפי העמלות שמחויבים בתי הספר בחשבונות הבנק:  17.8

ניהול חשבון חודשי קבוע   17.8.1 ₪    220בנק לאומי גובה מבתי הספר דמי ניהול קבועים בסך    –עמלת דמי 

 לרבעון, על פי תעריף של "עסק גדול".  
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הביקורת בדעה, כי אם יש ביכולתו של בית הספר הבודד לקבל הנחות בעריפי החיוב, קל וחומר שניתן  

  140 -דה ו המועצה תנהל מו"מ מול הבנק לגבי כלהשיג הנחות משמעותיות בדמי הניהול ועמלות במי

 חשבונות בנק שבבעלותה בבנק.

 

₪   18.80עמלה בגין שיק חוזר זהה לעמלה בגין שיק חוזר בתעריף הכללי של הבנק )  -עמלת שיק חוזר   17.8.2

לשיק חוזר אחד לכל לקוח ללא קשר לכמות החשבונות של הלקוח בבנק(.  המועצה לא קיבלה הנחה  

 בתי ספר וגני ילדים שמנהלים את חשבונותיהם בבנק. 140 - היא מייצגת ככלל, על אף ש

 

ערכנו השוואה לרשויות אחרות וביקשנו לבחון האם ניתן לקבל הנחה בזכות היתרון לגודל. נמצא, כי בתי הספר   17.9

 בתל אביב משלמים עמלות מופחתות למספר סוגי פעולות, כמפורט להלן:

שיעור ההנחה מהמחירון   שם העמלה 

 בת"א

 הערות סכום העמלה בנתניה 

דמי ניהול חשבון  

 קבועים לרבעון 

₪   75הנחה מתעריף של   50%

 לרבעון 

בי"ס רבין ונוף ילדות חויבו   ₪ לרבעון  45

 ₪ לרבעון.  220בסך 

דמי רישום פעולה  

 בחשבון 

בתי הספר חויבו בסכום מלא,  ₪   1.5 ₪   1.5הנחה מתעריף של   20%

 הנחה. ₪, ללא  1.65בסך 

 
והגנים בעיר, יש באפשרותה   17.10 לדעת הביקורת, במידה והמועצה תנהל מו"מ מול הבנקים בשם כל בתי הספר 

ולאפשר   העמלות  עלות  את  להפחית  יהיה  ניתן  כך  הלימוד,  מוסדות  שישלמו  העמלות  תעריפי  את  להפחית 

ת הצפויות במסגרת  למוסדות הלימוד לחסוך כספים המיועדים למטרות פדגוגיות ולהיערך באופן מיטבי לעלויו

 הכנת התקציב.  

 
 

  

 המלצת הביקורת 

 מומלץ כי המועצה תנהל משא ומתן מרוכז מול הבנקים ותפעל לקבל הנחות בתעריפי העמלות לבתי הספר.  ▪

 ישלח לבתי הספר לצורך פיקוח ובקרה. -מסמך התעריפים שיקבע עם הבנקים  ▪
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 נהלי עבודה   18

 

 רקע כללי 

בכדי להגדיר את הפעולות הנדרשות מבעלי התפקידים בבתי הספר ולהנחות אותם בעבודה השוטפת בנושא   18.1

ניהול הכספים, קבע משרד החינוך מפרט לנהלי עבודה כספיים לבתי ספר ומתווה יישום למעבר בתי ספר לניהול  

 עצמי.  

 
   במסגרת מפרט נוהלי העבודה שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי: 18.2

"הנהלים המפורטים כאן הם מינימליסטים. לא מן הנמנע שהרשות תרחיב ותפרט נהלים נוספים כדי  
למסד ולעגן את נוהלי העבודה בין בתי הספר לרשות בתחום הכספי והתפעולי,  בתנאי שיהיו בהלימה  

 לנהלים בנספח זה".
 

 ממצאים 

לים שהפיץ משרד החינוך והפיצה לבתי הספר,  נמצא כי מחלקת החינוך במועצה ערכה נהלי עבודה על בסיס הנה 18.3

 עם כניסתם לניהול עצמי, בתחילת שנת הלימודים תשע"ח. 

 
הנהלים אינם תואמים את הנהלים שהפיץ משרד החינוך, חסרים ולא מתייחסים מסקירת הנהלים עולה, כי   18.4

 סכום הרכישה. : גבייה, הנחות, תרומות ומספר הצעות מחיר שנדרש לקבל בהתאם לגובה לנושאים

 
כמו כן טבלת הצעות המחיר הנדרשות בהתאם לגובה סכום הרכישה מקלה ביחס להנחיות משרד הפנים כפי   18.5

 שפורסמו בחוברת הנהלים המינימלית שפרסם משרד החינוך. 

 
במהלך הביקור בבתי הספר נוכחנו כי מזכירות בתי הספר והמנהלים אינם מודעים לקיומם של הנהלים שהפיצה   18.6

 החינוך וכן לנהלים שהפיץ משרד החינוך לבתי ספר הניהול עצמי.מחלקת 

 
 

  

 המלצות הביקורת 

מומלץ להעביר רענון של נהלי העבודה לבתי הספר מידי תחילת כל שנה ולוודא כי המנהלים והמזכירות אישרו  ▪

 שקיבלו אותם.

יש לוודא כי הנוהל הינו בהלימה לנוהל המינימלי שהפיץ משרד החינוך וכל הנחיות משרד החינוך נכללו בנוהל  ▪

 של המועצה. 



 ניהול כספי עצמי בבתי ספר  מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  278 עמוד
 _____________________________________________________________________________________ 

לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו   ג )ו(170ו)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף 145בהתאם לסעיף 
 מצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק. ואין לפרסם מ  ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 הכשרת מנהלי בתי הספר בנושא הניהול הכספי 19

 

 רקע כללי 

 בתי הספר בניהול עצמי נדרשים לנהל את התקציב הכספי בכל שנת לימודים באופן עצמאי.  19.1

 

 מנכ"ל משרד החינוך בנושא "הוראות בענייני כספים" התשמ"ג, נקבע בין היתר, כדלקמן: בחוזר  19.2

 
 

 בהתאם, האחריות על ניהול הכספים נתונה בידי מנהל בית הספר, שהכשרתו הינה בתחום הפדגוגיה.   19.3

 

מזכירות בתי  בהינתן שמרבית המנהלים אינם בעלי הכשרה בתחום הכספי ונסמכים בנושא הניהול הכספי על   19.4

הספר בעלות השכלה מינימלית בניהול כספים, מרביתם חשים בחוסר ידע בנושא הניהול הכספי אשר גורר חוסר  

 ביטחון בתחום רגיש שתחת באחריותם. 

 
המועצה מקצה לבתי הספר רואי חשבון מלווים מטעמה, אשר מגיעים לבתי הספר כשעה בכל חודש וזמינים   19.5

תפקידם, בין היתר, לסייע למזכירה ולמנהלת בית הספר במקומות בהם הן חשות  לשאלות טלפוניות בכל עת, ש

 חוסר ידע או חוסר הבנה בנהלים ובפעולות לביצוע. 

 
 

 ממצאים 

 נמצא, כי מנהלי בתי הספר אינם עוברים הכשרה בתחום ניהול הכספים באופן שיטתי ומובנה.   19.6

 
ניהול מערך הכספים בבתי הספר )תהליכים נדרשים, מה מותר,  כמו כן, לא מבוצעת הדרכה אחת לתקופה בנושא   19.7

 מה אסור, הצגה פרונטאלית של הנהלים וכד'(. 

 
מעלות מלווה פיננסי, שתפקידו לתת מענה למנהלי בתי    50%נמצא כי העירייה מספקת לבתי הספר סיוע במימון   19.8

 הספר ולמזכירות בתחום הניהול הכספי בבתי הספר. 

 
ימה הביקורת עם מנהלי בתי הספר ומהבדיקות שנערכו, כפי שיתואר בהמשך, עולה כי  עם זאת, בשיחות שקי 19.9

מנהלי בתי הספר אינם בקיאים בנהלי העבודה שנקבעו על ידי משרד החינוך ואלה שהועברו מהמועצה לבתי  

 הספר. 

 

 

 המלצת הביקורת 

 גש ריענון מידי תחילת שנה. מומלץ כי המועצה תעביר הדרכות למנהלי בתי הספר בנושא הניהול הכספי ומפ
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 מעקב אחר תנועות הבנק על ידי מנהלי בתי הספר 20

 
 רקע כללי 

 
 האחריות על ניהול הכספים בבתי הספר הינה של מנהלת בית הספר.   20.1

 
והן   20.2 "רשות"  בחשבון  הן  הכספים,  את  בפועל  שמנהל  הגורם  הינה  הספר  בבתי  הראשית  המזכירה  זאת,  עם 

 בחשבון "הורים".  

 
כמי שאחראי על ניהול הכספים בבית הספר, על המנהל לפעול באמצעים העומדים לרשותו בכדי לפקח על ניהול   20.3

 הכספים.  

 
ושא "הוראות בענייני כספים למוסדות החינוך" בשנת תשמ"ג  בפרק השני בחוזר מנכ"ל מיוחד )מהדורת ניסוי( בנ  20.4

 )להלן: "חוזר מנכ"ל מיוחד"(, בנוגע לאחריות מנהל בית הספר, כי: 1983 –

הספר  -מנהל בית הספר מוסמך מטעם משרד החינוך ורשות החינוך המקומית לטפל בכספי בית"...
הספר האחריות  -הספר... לפיכך, חלה על מנהל בית -בית והוא אחראי לכל הפעולות הכספיות של  

לפקח על עבודת המזכיר ולוודא שאמנם הוא ממלא אחר ההוראות... מנהל בית הספר אחראי לשלמות  
 "...הספר מכל מקור שהוא-הכספים שנתקבלו בקופת בית 

 

20.5  ( הראשיות  המזכירות  ידי  על  והן  הספר  בתי  מנהלי  ידי  על  הן  הבנק  בחשבונות  תחום  צפייה  על  האחראים 

 מהווה הליך פיקוח ובקרה חיוני לאיתור תנועות כספיות חריגות ולניהול כספי תקין.  –הכספים( 

 
 ממצאים 
 

בתי   20.6 מנהלי  כל  "שלנו"(  הספר  ככלל,  בי"ס  שוטף)למעט  באופן  הבנק  בחשבון  בתנועות  צופים  אלא  אינם   ,

 בנק ולפני החתימה על השיקים. מסתמכים על דיווחי המזכירה, בעיקר בעת החתימה על התאמות ה

 
עם זאת, מנהלת בי"ס "ניצנים" הינה בעלת גישה לחשבון הרשות באינטרנט ואילו למזכירה אין גישה לחשבון   20.7

 זה. מידי תקופה היא מעבירה למזכירה את תנועות הבנק למזכירה לצורך רישום במערכת ה"אסיף". 

 
 

 
  

 המלצות הביקורת 

בתי הספר יעיינו בתנועות בחשבונות הבנק של בתי הספר באופן עצמאי ולא באמצעות מומלץ כי מעת לעת מנהלי 

 המזכירות.
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 הכשרת מזכירות בתי הספר בתחום הכספי  21

 
 רקע כללי 

 
ככלל, מי שמנהל את הכספים בבתי הספר בפועל הינה המזכירה הראשית, מעצם תפקידה כפי שהוגדר בחוזר   21.1

 בענייני כספים" התשמ"ג, כדלקמן: מנכ"ל משרד החינוך בנושא "הוראות

 
 

החינוך   21.2 משרד  שפירסם  העבודה  בנוהלי  שנקבעו  כספים  ניהול  כללי  על  מבוסס  הספר  בבתי  הכספים  ניהול 

הנהלת   מערכת  מעין  המשמשת  "אסיף",  ממוחשבת  במערכת  ומנוהל  המועצה,  שקבעה   תואמות  והנחיות 

 חשבונות המותאמת להתנהלות הכספית בבתי הספר.

 
בגין   21.3 מס  חשבוניות  קליטת  למשלמים,  קבלות  להפקת  הספר  בתי  מזכירות  את  משמשת  המערכת  היתר,  בין 

 רכישות שביצע בית הספר, ניהול תקציב, וכד'. 

 
מזכירות בית הספר עברו הדרכה כללית בנושא ניהול כספי בבתי הספר, אולם, לרוב, אינן בעלות השכלה בתחום   21.4

 הכספי. 

 
של מזכירות בתי הספר הינו ניהול אדמיניסטרטיבי של ענייני בית הספר ומתן מענה    עם זאת, תפקידן המרכזי  21.5

 לצרכי התלמידים והמורים.  

 
 ממצאים 

 
ניהול   21.6 של  לכישורים  התאמתן  בחינת  תוך  לתפקיד  נבחרות  הספר  בתי  מזכירות  המרכזי,  תפקידן  מעצם 

 ף היום יומי בבתי הספר. אדמיניסטרטיבי ויכולת לשלוט בנושאים השוטפים שעולים בניהול השוט

 
המזכירות   21.7 לרוב  כן  על  הכספי,  בתחום  וניסיון  ידע  מחייבים  אינם  האמור  לתפקיד  המתאימים  כישורים 

 המשמשות בבתי הספר אינן בעלות ניסיון בניהול כספים או הכשרה כלשהי בתחום הכספי. 

 
באמצעות   21.8 הספר  בבית  הכספים  את  לנהל  עליהן  תפקידן,  שבמסגרת  העובדה  ייעודית  בשל  כספית  מערכת 

ובמסגרת כללים והנחיות שנקבעו בנוהל כספי המבוסס על כללי הנהלת חשבונות, המזכירות מגיעות ללא ידע  

 בסיסי לגבי חלק מהותי מתפקידן. 

 
הנ"ל מקשה על עבודה יעילה של המזכירים בבתי הספר, יוצר חוסר ביטחון וחוסר נוחות ועשוי לגרור טעויות   21.9

 פים, בשל חוסר ידע בסיסי. אנוש בניהול הכס 
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נמצא, כי המועצה יזמה קורס הכשרה למזכירות חדשות בבתי הספר במערכת ה"אסיף" עם  כניסת הניהול   21.10

 בעצמי לבתי הספר, במסגרת הקורס מועבר ידע בסיסי בתפעול המערכת וניהול הכספים. תקין. 

 
 מנהלניות, אליו נשלחו כל המזכירות בבתי הספר. תקין. נמצא, כי במהלך בשנת הלימודים תשע"ט נערך קורס   21.11
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 תשלומים למורים מכספי בית הספר  22

 

 רקע כללי 

לעיתים, מורים מבית הספר מבקשים לבצע רכישות מספקים עימם יש להם ניסיון אישי מהעבר או שנמצאים   22.1

נמוכים,   במחירים  מוצרים  מציע  הספק  כגון:  שונות,  מסיבות  לביתם,  ייחודים  בסמוך  מוצרים  לספקים 

 המתאימים לבית הספר, זמינות ונוחות מיקום הספק וכדומה. 

 
פי   22.2 על  התשלום  תנאי  את  עימם  להסדיר  ויש  הספר  בית  עם  שוטף  בקשר  נמצאים  אינם  אלה  ספקים  לרוב, 

 ההנחיות. 

 
 ממצאים 

 
החזר בשיק לפקודתם מכספי  נמצא כי מורי בתי הספר נהגו לרכוש מוצרים לבית הספר מכספם הפרטי ולקבל   22.3

 בית הספר. להלן דוגמאות: 

 
 בי"ס "נוף ילדות" 

 
 

  –החזר למורה 
play back  

 למסיבת סיום 
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 נמצא מקרה בו בית הספר ביצע תשלום להורה של אחד תלמידים. להלן העתק השיק:  22.4

 
 

לצורך   22.5 כי  מסרה,  הספר  בית  כסף  מזכירת  הספר  בבית  תלמיד  של  אמא  העבירה  הספר  בבית  שנערך  הפנינג 

במטבעות ושטרות בסכומים קטנים בכדי שיהיה עודף לפריטה. בהעדר עוסק רשום לאמא לא היה באפשרותה  

 להנפיק קבלה או חשבונית לבית הספר, לכן לא נמצאה כל אסמכתא בבית הספר כנגד התשלום. 

 
 בי"ס "ניצנים"

  –החזר למורה 

 רכישת דגלים 
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 בי"ס "שלנו"

 
 
 

 –החזר למנהלת 

רכישת ארוחת  

 מתנה

  –החזר למורה 

רכישה למגמת  

 חלל

  –החזר למורה 

לא נמצאה  

חשבונית  

 בצירוף לשיק
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והחשבוניות בגין הביקורת מעירה, כי המורים אינם רשומים כעוסקים ועל כן אינם יכולים להנפיק קבלות   22.6

 התשלום שהועבר להם, לכן בתשלום למורה קיים חשש לעבירת מס.

 
מזכירות בתיי הספר מסרו, כי עד לשנת הלימודים תשע"ח נהוג היה לבצע רכישות לבית הספר באמצעות מורים   22.7

 ות. ולהחזיר למורים בשיק של בית הספר. הן לא הודרכו בנושא זה ולא ידעו כי הדבר אסור על פי ההנחי

 
 לאור הערת המלווה הפיננסי מטעם המועצה ולאור הערת הביקורת, בשנת הלימודים תשע"ט הופסק נוהג זה.  22.8

 

 
  

  –החזר למורה 

 רכישת חולצות  

 המלצת הביקורת 

 אין לשלם למורים מכספי בית הספר. התשלום יבוצע ישירות לספקים מהם מבוצעת הרכישה. 
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 תקציב בית הספר  23

 

 רקע כללי 

 ספר בניהול עצמי שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי: לחוברת נהלי עבודה בתי  9.4בסעיף  23.1

 "בי"ס יגבש תוכנית עבודה פדגוגית ותקציב בית ספרי שנתי )לשנת לימודים(...". 
 

"( נקבע,  נהלי המועצהלמפרט נהלי עבודה לבתי ספר בניהול עצמי במועצה מקומית תל מונד )להלן: "  1.2בסעיף   23.2

 בין היתר, כי: 

ת הספר יכין/תכין תקציב לשנת לימודים שיכלול כל מקורות ההכנסה וכל ההוצאות  מנהל/ת בי   1.2.1"
הצפויות. מקורות התקציב יכולים לכלול עודפים שנצברו מתקופות קודמות לרבות שנת הלימודים  

 שטרם הסתיימה ובתנאי שסכום זה יעודכן עם אישור הדוחות הכספיים...
... 

חודשי בפורמט שהוסכם עם מחלקת החינוך, ויעבירו אחת לחודש  בית הספר ינהל קובץ מעקב    1.2.7
 במייל לעיון מנהל מחלקת החינוך..." 

 
 

 ממצאים 
 

מבדיקה שערכנו בבתי הספר עלה, כי פרט לבית הספר "רבין" בתי הספר אינם נוהגים להכין תקציב שנתי ולנהל   23.3

 מעקב אחר ההוצאות וההכנסות בהתאם לצפי תקציב שנקבע מראש.  

 
 ן בדיקת ניהול תקציב בתי הספר: להל 23.4

 תקציב חשבון הורים  תקציב חשבון רשות  שם בית הספר 
נערך מעקב תקציבי בסיוע רו"ח   נערך מעקב תקציבי בסיוע רו"ח חיצוני  תיכון רבין 

 חיצוני 
 עפ"י סעיפי ה"אסיף"  עפ"י סעיפי ה"אסיף"  נוף ילדות 

 ה"אסיף" עפ"י סעיפי  עפ"י סעיפי ה"אסיף"  שלנו 
 עפ"י סעיפי ה"אסיף"  עפ"י סעיפי ה"אסיף"  ניצנים 

 עפ"י סעיפי ה"אסיף"  עפ"י סעיפי ה"אסיף"  אור תודה 
 

נמצא, כי מרבית בתי הספר מבצעים מעקב אחר ניצול התקציב על פי סעיפי ההוצאות וההכנסות המופיעים   23.5

 במערכת האסיף. 

 
י גורמים שאינם  הביקורת מציינת, כי ניהול התקציב בהתאם לסעיפי הוצאות והכנסות כלליים כפי שנקבעו על יד  23.6

חלק מהצוות הניהולי של בית הספר )סעיפים שנקבעו ע"י  המועצה או סעיפים שאושרו ע"י משרד החינוך לגבייה  

מההורים(, מגבילים את בית הספר בחלוקת המשאבים על פי צרכים שנקבעו מראש לטובת התלמידים, אינם  

 לית לשימוש יעיל בכספי הניהול העצמי. מאפשרים בקרה תקציבית מיטבית ואינם מאפשרים גמישות ניהו

 
  

 המלצות הביקורת 

לפעילות הכספית בבית הספר ולבצע מעקב שוטף אחר ביצוע וניצול התקציב  מהלך  יש לנהל תקציב שנתי   ▪

 השנה.

וביצוע המעקב התקציבי   ▪ ולבקש את סיועו בעריכת התקציב  מומלץ לפנות למלווה הפיננסי של בתי הספר 

 השוטף.
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 רכש והתקשרויות  24

 

 רקע כללי 

בתי ספר בניהול עצמי קיבלו את המנדט לנהל את תקציב הרכש השוטף על פי צרכי בית הספר, בהתאם להחלטת   24.1

 המנהל/ת במסגרת המגבלות שנקבעו על ידי משרד החינוך והעירייה. 

 
הספר מחויב לנהל את ההוצאות על פי נורמות מקובלות בסדרי מינהל תקין,  כגוף ציבורי בבעלות עירונית בית   24.2

 בין היתר, שקיפות ומתן הזדמנות שווה לספקים.

 
 במדיניות הניהול העצמי ומתווה היישום שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי:  24.3

אם לכל דין  "ניהול הרכש וההתקשרויות של בית הספר ייעשה בהתאם לספר הנהלים הרשותי, ובהת
רשויות   ע"י  ניהול מכרזים  הדינים המחייבים  זה  ובכלל  מקומיות  רשויות  על התקשרויות של  החל 

 מקומיות והוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים".
 

 למפרט נהלי עבודה לבתי ספר בניהול עצמי במועצה מקומית תל מונד נקבע, בין היתר, כי:   7בסעיף  24.4

 הרכש בעצמו בכפוף לכל דין החל על המועצה המקומית תל מונד.בית הספר ינהל את  7.1"
 טבלת הרשאות רכש 7.2

טווחי סכומי רכש  
מגבלה בתחומי   תהליך נדרש  לשנה מספק מסוים 

 ההתקשרות 

 ללא מגבלה  פטור  0-1001

הצעות מחיר   2לפחות  1,001-3,000
 בכתב 

רכש שוטף לא כולל רכוש 
 קבוע 

הצעות מחיר   3לפחות  3,001-8,000
 בכתב 

רכש שוטף לא כולל רכוש 
 קבוע 

  ש"ח  8,000מעל 
באישור ובאמצעות  

המועצה המקומית תל מונד  
 מקומית 

 
 

 
... 

בעת קבלת הטובין/השירות יאשר מקבל הטובין/השירות קבלתם לשביעות רצונו בחתימת ידו על    7.9
אשר   חתימה  מהספק.  שתתקבל  המשלוח/החשבונית  תעודת  מקבל  גבי  של  וודאי  זיהוי  תאפשר 

יוודא התאמה מלאה בין מפרט ההזמנה לבין השירות/הטובין שהתקבלו   השירות/הטובין. המאשר 
 בפועל.

 מסמך שלא אושר כאמור לעיל לא יועבר לתשלום".  7.10
 

 ממצאים 

הרכש המקובלים  ככלל נמצא כי מרבית הרכש המשמעותי בבתי הספר מבוצע על ידי המועצה, באמצעות תהליכי   24.5

 במועצה. 

 
עם זאת, לעיתים בתי הספר מבצעים רכש בסכומים המחייבים קבלת הצעות מחיר. מבדיקה מדגמית שערכה   24.6

 הביקורת עולה כי ככלל ישנה הפקדה על קבלת הצעות מחיר בהתאם לטבלת הרשאות הרכש.
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"ניצנים"   24.7 ילדות",  "נוף  כי בבתי הספר  עולה  ושלנו" אין הקפדה על אישור  מסקירת החשבוניות בבתי הספר 

 החשבוניות בחתימת מקבל השירות. להלן מספר דוגמאות:

 הערה סכום  מספר חשבונית  שם הספק שם בית הספר 
 החשבונית לא נחתמה    7,155 62643 כלי זמר  נוף ילדות 
 החשבונית לא נחתמה  11,700 1938 אילן ערב  נוף ילדות 

 החשבונית לא נחתמה  1,500 1630 במבי  ניצנים 
 החשבונית לא נחתמה  2,400 10769 דיא דרך מחשבה  ניצנים 
 החשבונית לא נחתמה  1,404 84000021 לוג'יטק מערכות בע"מ  שלנו 
 

כמו כן נמצא כי בתי הספר מתקשרים עם גורמים חיצוניים להפעלת שיעורי תל"ן. מבדיקת ההתקשרות נמצא   24.8

 הסכמי התקשרות עם הספקים. כי בתי הספר מפקידים על עריכת 

 
עם זאת, בבדיקה מדגמית שערכנו נמצא כי חברת שירה ותופים, המפעילה שיעורי תל"ן בבי"ס "אור תורה",   24.9

שלחה חשבוניות לתשלום ללא פירוט השעות שבוצעו במהלך החודש אלא חיוב בסכום אחד והחשבונית אושרה  

 לתשלום. 

 

 
 

  

 המלצות הביקורת 

אישור החשבוניות בחתימה של הגורם שקיבל את השירות או המוצר, על פי הנהלים שנקבעו  יש להקפיד על   ▪

 על ידי המועצה. 

יש לדרוש ממפעילי התל"ן לפרט בחשבונית את השעות בגינן חייבו את בית הספר ולאשר את החשבונית   ▪

 לתשלום רק לאחר שהשעות בחשבון נבדקו מול השעות בפועל ומול ההסכם.
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 ישור ניהול ספריםבדיקת א 25

 
 רקע כללי 

 למפרט נהלי עבודה לבתי ספר בניהול עצמי במועצה מקומית תל מונד נקבע, בין היתר, כי:  7.6בסעיף  25.1

"הזמנה תונפק רק לספק מורשה, כמפורט בפרק הספקים. יש לעבוד רק עם ספקים בעלי פטור מלא  
 מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים".  

 
 ממצאים 

  .מ  –מ  .ב.מקרים נמצא מקרה אחד בו בי"ס "שלנו" שילם לספק "כ  10  -בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת ל  25.2

 א", כאשר לספק זה אין אישור ניהול ספרים בתוקף. 

 

 להלן חשבונית הספק ובדיקת ניהול ספרים מאתר רשות המיסים:  25.3

 

 

 

 
  

 המלצת הביקורת 

 ספרים ואישור ניכוי מס במקור טרם ביצוע רכישה  מספקים.יש להקפיד על בדיקת אישור ניהול 
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 תשלום חשמל מכספי בית ספר לגורמים פרטיים 26

 

 רקע כללי 

 בבית הספר מבנים ומתקנים שיכולים לשמש גופים שונים, כגון: אולמות, מגרשי ספורט וכדומה. 26.1

 
הכנסה כספית נוספת, המאפשרת תכנים  לעיתים, בית הספר משכיר מתקנים אלה לגורמים חיצוניים ובכך יוצר   26.2

 נוספים והתנהלות יעילה של בית הספר. 

 
 מעבר לניהול עצמי" שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי:  –ב"מסמך הבנות  26.3

לאחר שעות   ומתקניו  הספר  בית  במבנה  רשות שימוש  לתת  מנת  על  לפעול  יוכל  הספר  בית  "א. 
ובתנאי שנחתם הסכם עליו יהיו חתומים הרשות המקומית, מנהל בית  הלימודים לפעילויות שונות ...,  

 הספר והמשתמש 
  70%ב. בכל הסכם כאמור, לשימוש במתקני בית הספר לאחר שעות הלימודים, יועבר, לכל הפחות,  

יתרת התמורה תועבר לרשות   מהתמורה במסגרת ההסכם לחשבון הניהול העצמי של בית הספר. 
 .דים אחרים בתחום החינוך המוניציפאליהמקומית ותשמש לצורך יע

ככל שהרשות המקומית מעוניינת לתת רשות לשימוש במבנה בית הספר ומתקניו לאחר שעות    .ג
הפחות   לכל  זה  במקרה  גם  בתיה"ס.  מנהלי  ובהסכמת  בשיתוף  תתקבל  ההחלטה    70%הלימודים 

 מהתמורה במסגרת ההסכם יועברו לחשבון הניהול העצמי של בית הספר". 
 

 ממצאים 
 

 ככלל, לא נמצא כי בתי הספר מקבלים הכנסות משכירות מבנים פרט לבי"ס "נוף ילדות" המפעיל חוג שחמט.  26.4

 
)קבלן    89עוד נמצא, כי בבית בספר "נוף ילדות" ישנם שני מבנים יבילים המשמשים את הקבלן המבצע בפרויקט   26.5

בית הספר, כך שבפועל בית הספר מממן    שמחוברים לחשמל מתוך הצריכה של  -הפועל מטעם החברה הכלכלית(  

 את עלות החשמל והמים של מבנים אלה. 

 
 לא נמצא הסכם התקשרות בין הצדדים ו/או מסמך המאשר הסדר זה.  26.6

 
לגבי   26.7 סיכום  כל  או  מסודר  מענה  קיבלה  טרם  אולם  למועצה  בנושא  פנתה  היא  כי  מסרה  הספר  בית  מנהלת 

 השתתפות המבנים בעלות החשמל והמים. 

 
בידיעת   26.8 הספר  לבית  קשורים  שאינם  יבילים  מבנים  שני  של  ומים  חשמל  עלות  מממן  הספר  בית  המשמעות: 

 המועצה, ללא הסכם וללא תמורה. 

 
יצוין, כי במהלך הביקורת נמסר כי הקבלן ניתק את חיבור החשמל והמים ובית הספר אינו ממנן עוד את צריכת   26.9

 החשמל והמים של הקבלן. 

 
כי   26.10 נמצא  כן  בימי  כמו  קייטנות  וכן  הלימודים  שנת  במהלך  הספר  בית  של  במבנה  צהרונים  מקיים  המתנ"ס 

 החופשה, כגון: קייטנת קיץ, קייטנת פסח, קייטנת חנוכה וכד'.

 
לא נמצא מסמך המגדיר את ההתקשרות ואת האחריות של המתנ"ס כלפי בית הספר ובית הספר אינו מקבל   26.11

מי שכירות ולא תקורה בגין השימוש בתשתיות, כגון: חשמל, מים,  תמורה כלשהי בגין השימוש במבנה, לא ד

 חומרי ניקוי וכד'. 
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מנהלת בית הספר מסרה כי עלות ניקיון בית הספר בתקופת חופשת הקיץ חלה על בית הספר באופן מלא, על אף   26.12

 שמתנ"ס השתמש במבנה ובתשתיות של בית הספר ולא בית הספר. 

 
  

 המלצת הביקורת 

ימוש בתשתיות החשמל והמים של בית הספר ללא הסכמה בכתב של המועצה ושל בית הספר אין להרשות ש

 ותשלום פיצוי כספי.
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 דמי מחזור קופה קטנה  27

 

 רקע כללי 

 לנהלי המועצה נקבע, בין היתר, כי: 10בסעיף  27.1

לתשלום  ₪ המיועדת    100  -הקופה הקטנה היא אמצעי תשלום להוצאת סכומים קטנים של עד כ  10.1"
 במזומן בלבד של הוצאות חד פעמיות )לא לתשלום של הזמנה מסודרת(. 

 הקופה הקטנה תישמר בתוך קופת ברזל עם מנעול.   10.2
... 

 ₪.  500סכום דמי המחזור לא יעלה על סך של  10.6
 

 ממצאים 
 

 בבתי הספר היסודיים מנוהלת קופה קטנה בחשבון "רשות" בלבד.   27.2

 
בבית הספר התיכון "רבין" מנהלים קופה קטנה הן בחשבון "רשות" והן בחשבון "הורים". מנהלת בית הספר   27.3

 ₪.  200מסרה כי כל רכישה מקופה קטנה בסכום של עד  

 
 שמירה על כספי הקופה הקטנה

בשל רגישות השימוש בכספים במזומן, יש להקפיד לשמור את כספי הקופה הקטנה במקום מאובטח, קרי כספת   27.4

 בית הספר.  

 
 מבדיקת הביקורת עולה, כי מזכירות בתי הספר שומרות את כספי הקופה הקטנה בכספת נעולה. תקין  27.5

 
 

 רכישות בסכומים גבוהים מכספי הקופה הקטנה
 

₪ בבתי הספר    100נה נמצא כי לעיתים מבוצעות רכישות בסכומים גבוהים מעל  מסקירת הוצאות הקופה הקט 27.6

 היסודיים, בניגוד להנחיות המועצה. להלן מספר דוגמאות:
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 בי"ס "ניצנים"
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 בי"ס "שלנו"
 

 
 

 בי"ס "רבין"

בסכומים   27.7 רכישות  מבוצעות  לעיתים  כי  נמצא  הקטנה  הקופה  הוצאות  מעל  מסקירת  בניגוד    200גבוהים   ,₪

 להנחיות הפנימיות של בית הספר כפי שנמסרו על ידי המנהלת. להלן מספר דוגמאות:
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 המלצות הביקורת 

 יש להקפיד על ביצוע רכישות מקופה קטנה על לסכום המירבי שנקבע בהנחיות משרד החינוך. ▪

בבית הספר התיכון תבוצע באמצעות שיק מחשבון הבנק של  ₪    ₪200 או    100  - כל רכישה בסכום הגבוה מ ▪

 בית הספר.
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 פיצול פיקטיבי של חשבוניות קופה קטנה  28

 

 רקע כללי 

כאמור, הנחיות רכישות מקופה קטנה קובעות, כי יש לבצע רכישה חד פעמית מכספי הקופה הקטנה עד לגובה   28.1

 ₪. 200המרבי על סך ₪. בבית הספר התיכון "רבין" נקבע הסכום   100של 

 
הביקורת ביקשה לבחון, האם ישנם מקרים בהם בתי הספר מבצעים רכישה שבמהותה הינה רכישה אחת אולם   28.2

  - מבצעים את הרכישה במספר תשלומים בכדי להציג מצג שווא של מספר רכישות שונות בסכומים הנמוכים מ

 ₪ כל אחד.  ₪200 או  100

 
 ממצאים 

 
 בית הספר "רבין"

בבית הספר "רבין" נמצאו מקרים, בהם מורים הגישו חשבוניות להחזר מכספי הקופה הקטנה בסכומים   28.1

₪(. בכדי לעמוד בתקרת ההוצאה    200הגבוהים מהסכום המרבי המותר לרכישה מכספי הקופה הקטנה )עד  

 המותרת פוצלה ההוצאה לשתי חשבוניות.  

 
 להלן דוגמאות:  28.2

 :1דוגמה  

 
  

 
רכישה באותו  

ם מאותו ספק יו

בסכום כולל  

 -₪  400של 

עם מספר  

חשבונית  

 עוקב!
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 : 2דוגמה  

 
 
 

 :3דוגמה  

 
 

על   28.3 כי במקרה הראשון, מדובר  הדוגמה מסרה  לצורך  חריגים.  כי מדובר במקרים  בית הספר מסרה,  מנהלת 

תשלום בגין בלונים שנרכשו לפני תחילת שנת הלימודים מכספה הפרטי בכדי להציבם בכניסה לבית הספר ביום  

 שראשון. 

 
 הספר "שלנו"בית 

בבית הספר שלנו נמצאו מספר מקרים, בהם מורים הגישו חשבוניות להחזר מכספי הקופה הקטנה בסכומים   28.4

₪(. בכדי לעמוד בתקרת ההוצאה    100הגבוהים מהסכום המרבי המותר לרכישה מכספי הקופה הקטנה )עד  

 המותרת פוצלה ההוצאה לשתי חשבוניות. להלן מספר דוגמאות: 

 

רכישה באותו  

יום מאותו ספק 

בסכום כולל של 

542.70  .₪3 

חשבוניות  

 עוקבות.

 

רכישה באותו  

יום מאותו ספק 

בסכום כולל  

 ₪.  319של 
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 בי"ס "ניצנים"

 
 
 

₪ אשר פוצלה,    100  -שתי הדוגמאות המוצגות לעיל מעלות חשש, כי המדובר ברכישה אחת בסכום הגבוה מ 28.5

 ₪.  100רכישות נפרדות, בכדי להימנע מלהציג הוצאה מקופה קטנה בסכום העולה על באופן מלאכותי, לשתי 

 
מזכירת בית הספר מסרה, כי החשבוניות הוגשו לה בדיעבד, לאחר ביצוע הרכישות, לכן לא היה באפשרותה   28.6

 למנוע את הרכישה באמצעות הקופה הקטנה. 

 

ניות  שתי חשבו

מאותו יום  

ומאותו ספק,  

בעלות מספר  

 חשבונית דומה 

שתי חשבוניות  

מאותו יום  

ומאותו ספק,  

בעלות מספר  

 חשבונית קרוב 
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 המלצות הביקורת 

 ום המרבי שנקבע לרכישה בודדת מקופה קטנה.אין לבצע רכישות בסכום העולה על הסכ ▪

אין לפצל חשבוניות בגין רכישה בודדת למספר חשבוניות בסכומים נמוכים בכדי לאפשר רכישה מכספי הקופה  ▪

 הקטנה.

כל רכישה מעל הסכום המרבי המותר מכספי הקופה הקטנה תבוצע באמצעות המחאה מחשבון הבנק של בית  ▪

 הספר.
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 והנחות מלגות  29

 

 רקע כללי 

 במדיניות הניהול העצמי ומתווה היישום שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי:  29.1

אשר   בבית הספר תהיה ועדת הנחות, המורכבת לפחות ממנהלת בית הספר ומזכירת בית הספר,  5.1"
הספר. בבית  לתלמידים  הנחות  למתן  ושוויוניים  שקופים  קריטריונים  יגובשו  תגבש  הקריטריונים 

 .בשיתוף הרשות המקומית
הנחות לתלמידים יתקבלו בועדת ההנחות ויתועדו, תוך שמירה על צנעת הפרט. ההנחות יינתנו    5.2

 אך ורק על בסיס הקריטריונים שגובשו בועדת הנחות." 
 

 הנחות –ממצאים 
 

 קים הנחות לתלמידים. מסקירת דוחות הנחות תלמידים במערכת ה"אסיף" עולה, כי בתי הספר מעני  29.2

 
לא גובשו קריטריונים למתן הנחות לתלמידים וממלא לא פורסמו לתלמידים ולהורים. יצוין, כי במסגרת חוזרת   29.3

התשלומים בתי הספר מודיעים להורים על האפשרות לבקשת ההנחה, אולם ההודעה מועברת באופן כללי ואינה  

 מפרטת קריטריונים לקבלת הנחה. 

 
 בתי הספר לא נקבע הרכב לוועדת הנחות ולא נערכים פרוטוקולים בגין הנחות לתלמידים.ככלל נמצא, כי ב 29.4

 
ככל שמוענקות הנחות לתלמידים, הנ"ל נעשה על פי היכרות אישית של מנהלי בתי הספר או צוות היועצות,   29.5

ת למסקנה  במקרים חריגים כאשר ידוע לבית הספר על מצב כלכלי בעייתי ומנהלת בית הספר והמזכירה מגיעו

 שהסיכוי לגבות את החוב מהורי התלמיד נמוך מאד. 

 
 בי"ס "רבין"

 

נוהג להעניק הנחות לתלמידים על פי תבחינים המבוססים על אלה שנקבעו על ידי משרד החינוך   29.6 בית הספר 

 לאישור המלגות. 

 
לוועדת ההנחות, נבחנת  מבדיקת הביקורת עולה כי בבית הספר מונתה ועדת הנחות. כל בקשה להנחה מועברת   29.7

 על פי התבחינים שנקבעו וחברי הועדה מקבלים החלטה בדבר הענקת ההנחה להורים.

 
במהלך הביקורת בבית הספר לא נמצא פרוטוקול ועדת הנחות בבית הספר. סכום ההנחה שניתן לתלמיד נרשם   29.8

 על גבי פתקית שהוצמדה למסמכי הבקשה.   

 
מבדיקה שערכה מזכירת בית הספר עלה, כי ועד ההורים החזיק ברשותו טבלה של התלמידים להם אושרה   29.9

 חתום. הנחה, אולם ללא פרוטוקול ישיבה או מסמך  

 
 מלגות  –ממצאים 

 

 בבתי הספר משמשת ועדת מלגות, אשר דנה הן בהענקת מלגות לתלמידים.   29.10

 
על פי הנחיות משרד החינוך, כל הורה המעוניין לקבל מלגה מגישה בקשה על גבי טופס ייעודי שפורסם על ידי   29.11

 המלגה.  משרד החינוך, ומצרף את המסמכים המעידים על מצבו הכלכלי ועמידה בתנאים לקבלת



 ניהול כספי עצמי בבתי ספר  מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  301 עמוד
 _____________________________________________________________________________________ 

לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו   ג )ו(170ו)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף 145בהתאם לסעיף 
 מצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק. ואין לפרסם מ  ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
כל בקשה נבחנת על ידי חברי ועדת ההנחות ומאושרת על גבי פרוטוקול אישור מלגה ייעודי שנערך על ידי משרד   29.12

 החינוך.  

 
"הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אביזרי לימוד    3.7-74בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  29.13

 י:ופעילויות חינוכיות וחברתיות" נקבע, בין היתר, כ 

 
"יש למלא פרוטוקול לאישור מתן מלגה עבור כל תלמיד, וכן לצרף מסמכים להוכחת זכאות, כגון  
תלושי שכר, אישור מלשכת הרווחה ואישורי נכות והוצאות רפואיות וכיו"ב. בסיום עבודת הוועדה  
מדגמיות   ביקורות  יבצע  המשרד  הספר.  בית  במזכירות  התלמיד  בתיק  הפרוטוקול  את  לתייק  יש 

 טפות בבתי הספר, ובמהלכן ייבדקו הפרוטוקולים ויאומתו פרטיהם". שו
 

לא נמצא כי בתי הספר פרסמו קריטריונים להורים הקובעים את הזכאות לקבלת מלגה או הנחה. מנהלי בתי   29.14

 הספר והמזכירות מסרו כי ככל הקריטריונים הינם בהלימה למדדים שנקבעו על ידי משרד החינוך. 

 
המלגה  הביקורת   29.15 לקבלת  האפשרות  על  ההורים  את  ליידע  היתר,  בין  נועד,  הקריטריונים  פרסום  כי  מעירה, 

עשויים   לעובדה שהם  מודעים  הורים שאינם  וישנם  ייתכן  בהעדר קריטריונים מפורסמים  לקבלה.  והתנאים 

 להיות זכאים לסיוע בתשלומים לבית הספר. 

 
לצוות בתי הספר כבעלי מצב כלכלי לא טוב אינם מגישים  מבדיקת הביקורת עולה, כי חלק מההורים המוכרים  29.16

בקשות. מנהלות בתי הספר מסרו, כי הנ"ל נובע מסיבות שונות, בין היתר: חוסר מודעות, אי ידיעת קרוא וכתוב  

 ולעיתים הרגשה אישית לא שמונעת מהמשפחה להגיש בקשה לסיוע. 

 
ופן אישי להורי התלמידים, מציע/ה את הסיוע בדמות  נמצא, כי לרוב במקרים אלה, מנהל/ת בית הספר פונה, בא 29.17

 המלגה ומבקש/ת מההורים להגיש מסמכים המעידים על עמידה בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך. 

 
עם זאת נמצא, כי לעיתים מאשרים בתי הספר מלגות להורים שלא הגישו את המסמכים המעידים על עמידה   29.18

 תרת סכום מאושרת על ידי משרד החינוך להענקת מלגות על ידי בית הספר.  בקריטריונים, כל עוד נותרה י

 
 להלן ממצאים שעלו בבתי הספר השונים:  29.19

 
 בי"ס "שלנו"

 נמצא פרוטוקול החלטה לכל מלגה שאושרה.  29.20

 
אולם הפרוטוקול אינו מאושר בחתימת חברי הועדה, אינו נושא תאריך והסיבות לקבלת ההחלטה לא צוינו   29.21

 בפרוטוקול. 
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 בי"ס "אור תורה"

 לכל החלטה שהתקבלה בוועדת מלגות נמצא פרוטוקול חתום.  29.22

 
עם זאת, במידה והורים קיבלו הנחה נוספת לא נמצא תיעוד להחלטה זאת. כמו כן, לעיתים ניתנה הנחה נוספת   29.23

ההורים. מזכירת בית  להורים שלא שילמו את תשלומי ההורים ללא שנמצא תיעוד לבדיקת מצבם הכלכלי של  

 הספר מסרה כי ככלל מדובר על הורים שידם אינה משגת אולם לא נערכה בדיקה פרטית למקרים אלה. 

 
 בי"ס "נוף ילדות"

בית הספר לא ידע על האפשרות לקבל מלגות ממשרד החינוך על כן בשנים קודמות לא הוגשה בקשה לקבלת   29.24

 ה לקבלת מלגות לתלמידים.מלגה. בשנת הלימודים תשע"ט הוגשה לראשונה בקש

 
במקום המלגות בי"ס נהג להעניק הנחות להורים, אולם לא פורסמו קריטריונים ברורים וידועים מראש אלא   29.25

הבקשות   את  בחנו  היועצות,  וצוות  המנהלת  הספר,  בית  וצוות  בקשה  להגיש  נדרש  הנחה  שביקש  הורה  כל 

 והאסמכתאות ואישרו את הבקשות על בסיס הבדיקה. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 המלצות הביקורת 

 יש לקבוע קריטריונים ברורים לאישור מלגות ו/או הנחות ולפרסם אותם לכלל ההורים. ▪

בוועדת   ▪ המתקבלות  ההחלטות  כל  כי  ולוודא  הנחות  ועדת  למנות  יש  לתלמידים  הנחות  שמוענקות  ככל 

ונציג   יו"ר הועדה  ההורים על גבי פרוטוקול ייעודי הכולל את החלטות  המלגות/הנחות יאושרו בחתימת 

 הדיונים והנימוקים שהביאו להחלטות. 

ככלל, יש להימנע ממתן מלגה להורים שלא הגישו בקשה ואסמכתאות מבססות. ככל שהועדת המלגות   ▪

מחליטה להעניק המלגה או הנחה להורים שלא עמדו בתנאי ההגשה או שלא הגישו בקשה בכתב, יש לגבות  

 ההחלטה בפרוטוקול חתום. את 
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 העברת כספי תקציב בית הספר מהמועצה   30

 

 רקע כללי 

 

 בתי הספר בניהול עצמי במקבלים תקציב מהמועצה, על פי סעיפי ההוצאות שנקבעו על ידי משרד החינוך.  30.1

 

 חודשים.  3התקציב מועבר לבתי הספר במועדים קבועים בגין  30.2

 
 לנהלי המועצה נקבע, בין היתר, כי: 1.1בסעיף  30.3

)תחומי  האחריות לביצוע(,    1.1.3" יכלול את המפתח לקביעת הסל, תכולת הסל  אישור התקציב 
הפרמטרים לקביעת השונות בסל בין בתי הספר, ותקציב 'סל התלמיד' הפרטני של בית הספר על פי  

 נתוני בית הספר הידועים במועד האישור. 
וך שבוע מיום שאושרה,  החלטת המועצה המקומית תל מונד תועבר במלואה לבית הספר ת  1.1.4

 ותכלול את מודל התקצוב, מועדי ההעברה ורשימת סכומי ההקצאה המתוכננים". 
 

 ממצאים 
 להלן תרשים המתאר את מועדי העברת התקציב לבתי הספר: 30.4

 
 

ניתן התשלום. כך לדוגמה,   30.5 ככלל, העברת כספי הניהול העצמי לבתי הספר מבוצעת בתחילת התקופה בגינה 

 ופה פברואר עד אפריל הועברו לבתי הספר בתחילת חודש פברואר. הכספים בגין התק

 
, למעלה מחודש לאחר תחילת  4.6.19בוצעה בתאריך    5-7/2019עם זאת, העברת כספי סל הניהול העצמי לתקופה   30.6

 התקופה בגינה הועברו הכספים ובאיחור ביחס למועד המתוכנן.

 

שיתרת עודפים  2019יולי  –ת בגין תקופה מאי המשמעות: בתי הספר נדרשים לממן את ההוצאות השוטפו

 מתקופות קודמות או לחילופין לעקב תשלומים לספקים.

 

על פי נתוני    ₪21.5.19  נכון ליום    6,452.73כך לדוגמה, בבי"ס "נוף ילדות" נותרה יתרה בחשבון "רשות" בסך   30.7

להעברת הכספים מהמועצה )שכאמור  מערכת ה"אסיף", על כן בית הספר נאלץ לעכב תשלומים לספקים עד  

 הועברו כשבועיים לאחר מכן(.
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העברת הכספים מבוצעת על פי הקריטריונים והמפתחות שנקבעו על ידי משרד החינוך לעלות הפעלת בית ספר,   30.8

כך שהתקציב שמועבר לבתי הספר מתוכנן ומיועד לכסות את הוצאות בית הספר במידה ויתנהל באופן מיטבי,  

 צות משרד החינוך.  על בסיס המל

 
 מבדיקת הביקורת עולה, כי המועצה אינה מעבירה פירוט של הסעיפים בגינם הועבר הסכום.  30.9

 
סל   30.10 ובהתאם הסכומים מקוזזים מכספי  ידי המועצה  על  בתי הספר משולמים  של  כן, חשבונות החשמל  כמו 

חשמל ואינם יכולים לבדוק  אולם בתי הספר אינם מקבלים את חשבונות ה הניהול העצמי שמועבר לבתי הספר,  

 . את הצריכות החודשיות ולהשוות לקיזוזים מהמועצה
 

בהעדר פירוט הסעיפים המרכיבים את הסכום שהועבר, בתי הספר מתקשים לנהל מעקב אחר ההוצאות ביחס   30.11

 להעברת הכספים מהמועצה בגין כל סעיף הוצאה.  

 

 
  

 המלצות הביקורת 

מומלץ כי המועצה תעביר את כספי הניהול העצמי לבתי הספר בתחילת  התקופה בגינה משולמים   ▪

 הכספים.

המועצה תעביר לבתי הספר פירוט בגין סכומי סל הניהול העצמי המועבר מידי תקופה  מומלץ כי   ▪

בחלוקה לסעיפי ההוצאה על פי התקציב. באופן זה, יתאפשר לבתי הספר לנהל מעקב אחר תקציב  

 ההוצאות באופן יעיל ולתכנן את ההוצאות לעתיד לבוא. 
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 חותמת בצורה בחתימה  31

 

 רקע כללי 

 

 בתי הספר מחזיקים ברשותם חותמת בצורת חתימת ידם. לעיתים מנהלי  31.1

 
תעודות   31.2 על  לחתום  הספר(  בית  מזכירת  )לרוב  נוסף  גורם  של  עזרה  לצורך  בעיקר,  הייתה  החותמת  מטרת 

 התלמידים בסיום שנת הלימודים, כאשר הועברו למנהלים תעודות לחתימה בכמויות גדולות. 

 
שמירה נאותה של החותמת ברשות המנהלים בלבד, באופן אישי,  מכיוון שמדובר על חתימה אישית, נדרשת   31.3

שהרי כל גורם שבידו החותמת יכול, בנקל, לחתום בשם המנהל על כל מסמך, בין היתר, מסמכים כספיים כגון  

 שיקים, מבלי שניתן להבחין כי החתימה לא בוצעה על ידי אותו מורשה חתימה. 

 

 ממצאים 
 תקין.  -מנהלי בתי הספר חותמת בצורת חתימה  מבדיקת הביקורת לא נמצא כי יש ל 31.4
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 גיבוי נתוני הנהלת החשבונות 32

 

 רקע כללי 

 כאמור, בתי הספר מנהלים את הרישום הכספי במערכת ה"אסיף".   32.1

 
הרישום מערכת ה"אסיף" מתבצע על מחשב מקומי. לצורך שמירה על המידע ובכדי לוודא כי לא יאבד המידע   32.2

 או כל נזק שייגרם, יש צורך לגבות את הנתונים.  במקרה של תקלה טכנית במחשב

 
 למפרט נהלי עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמי שפרסם משרד החינוך נקבע, בין היתר, כי:  14בסעיף  32.3

דורות של גיבויים )קרי, שבוע   7ביה"ס יבצע גיבוי יומי של המערכות המקומיות וישמור לפחות    14.5"
 ....לגיבוי חודשי שיישמר על גבי מדיה מגנטיתשל גיבויים( בנוסף 

 :דגשים 14.7
 .שונה לכל יום בשבוע  Disk On Keyבכל יום יבוצע גיבוי על תיקיה שונה או דיסקט שונה או •
 .הגיבויים ישמרו במקום מאובטח ומוגן משריפה •
הספר במקום מאובטח וחסין אש, והשני יילקח  -בסוף השבוע יבוצע גיבוי כפול, אחד יישמר בבית   •

  על ידי המזכירה".
 

 לנהלי המועצה נקבע, בין היתר, כי: 13בסעיף  32.4

דורות של גיבויים בנוסף    7בית הספר יבצע גיבוי יומי של המערכות המקומיות וישמור לפחות    13.5"
 ל גבי מדיה מגנטית". לגיבוי חודשי שיישמר ע

 
 

 ממצאים 
מבדיקת הביקורת עולה, כי בתי הספר אינם מקפידים לפעול על פי הנחיות משרד החינוך ולבצע גיבוי יומי על   32.5

 גבי דיסק אחר כל יום. 

 
 להלן ממצאי הביקורת בכל בית ספר:  32.6

 גיבוי סוף שבוע גיבוי אמצע שבוע  בית הספר
 היכן נשמר  הגיבויאופן  אופן הגיבוי תדירות הגיבוי 

 בסמוך למחשב דיסק חיצוני  דיסק חיצוני  יומי  שלנו 
 לא רלוונטי  דיסק חיצוני  חד שנתי  ניצנים 

פעם עד פעמיים   נוף ילדות 
 בשבוע 

disk on key disk on key  בבית הספר 

 בבית הספר  disk on key לא רלוונטי  לא מתבצע  אור תודה 
 בבית הספר   keydisk on בבית הספר  פעם בשבוע  רבין 

 

שונה  עוד נמצא, כי בכל בתי הספר שנבדקו הגיבוי מבוצע על גבי דיסק חיצוני אחד, לא מבוצע גיבוי על דיסק   32.7

 בכל יום כפי שנדרש בהנחיות משרד החינוך. 

 
 
 

  

 המלצת הביקורת 

יש לפעול על פי הנחיות משרד החינוך בכל הקשור לגיבוי נתוני הנהלת החשבונות ולוודא כי קיים גיבוי במקום 

 חיצוני מרוחק מבית הספר.
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 הכנסות עצמיות  33

 
 

 רקע כללי 
 

נקבעו   33.1 החינוך  משרד  שהנהיג  העצמי  הניהול  מדיניות  ארגוני  6במסגרת  מערך  לקיום  יסוד    - כלכלי -עקרונות 

 תפעולי מיטבי בבתי הספר. 

 
מגמישות   33.2 נהנה  הספר  בית  כי  היתר,  בין  הקובע,  המשאבים,  של  מושכל  ניהול  הינו  שנקבעו  העקרונות  אחד 

 בהפעלת מכלול המשאבים העומדים לרשותו.  

 
אחד המשאבים הכלכליים העומדים לרשות בית הספר הוא הכנסות ממיזמים של ההנהלה, כגון: השכרת מבני   33.3

 ועים, קייטנות, וכד'.בית הספר לפעילויות שונות, כגון: איר 

 
 ממצאים 

 

במטרה להשיא את    -  השכרות של מתחמים/כיתות בבית הספר לצד ג'  -לא מבצעים ולא משווקים  בתי הספר   33.4

האפשרויות הכספיות, להגדיל את הכנסות בתי הספר ולמצות עד תום את האפשרויות שהניהול העצמי מקנה  

 לבתי הספר. 

 

  ולא הגדירה מדיניות בנושא השכרת כיתות/מבנים/מגרשי ספורט של בית הספר לצד ג' המועצה לא פרסמה   33.5

]חוגים, לימוד, אירועים פרטיים, ספורט וכד'[, הפעילויות  )למי אסור להשכיר כיתות, סוגי השכירות המותרים  

המותרות במסגרת השכירות, ביטוחים נדרשים, חוזים, תחרות למול המתנ"ס, עלויות מינימום, אחריות שבר,  

 השכרה ללא עלות וכד'(. 

 
  

 המלצות הביקורת 

ג' ובכלל זה לקבוע הנחיות    יש להגדיר ולקבוע נוהל השכרת כיתות/מבנים/מגרשי ספורט של בתי הספר לצד ▪

 בנושאים: 

למי אסור להשכיר כיתות, סוגי השכירות המותרים ]חוגים, לימוד, אירועים פרטיים, ספורט וכד'[,  

הפעילויות המותרות במסגרת השכירות, ביטוחים נדרשים, חוזים, תחרות למול המתנ"ס, עלויות מינימום, 

 אחריות שבר, השכרה ללא עלות וכד'. 

ראוי שהשימוש של המתנ"ס במתקני המועצה יכומת וירשם כ"שווי שימוש" בספרי המועצה, כך שיהיה   ▪

 ערך לתמורה ב"שווי כסף" שהמועצה מעניקה למתנ"ס.

 



 ניהול כספי עצמי בבתי ספר  מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  308 עמוד
 _____________________________________________________________________________________ 

לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו   ג )ו(170ו)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף 145בהתאם לסעיף 
 מצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק. ואין לפרסם מ  ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 סל תלמיד לבתי ספר בניהול עצמי  34

 
 רקע כללי 

 
במסגרת הניהול העצמי בבתי הספר היסודיים קבע משרד החינוך מפתח להעברת תקציבים לבתי הספר לפי "סל   34.1

 התלמיד".  

 
סל התלמיד כולל את ריכוז ההוצאות הנהוגות בבתי הספר, כגון: חשמל, מים, ניקיון, וכד', ונקבע על פי מפתח   34.2

 שקבע משרד החינוך פר תלמיד.

 
בבית ספר יסודי מעביר משרד החינוך את הסכום שנקבע כסל תלמיד לרשות המקומית  כלומר, בגין כל תלמיד   34.3

 והיא מעבירה את הכספים לבתי הספר. 

 
התעריף שנקבע בכל סעיף הוא התעריף המינימלי שקבע משרד החינוך, הרשות המקומית יכולה להעביר לבתי   34.4

 ספר התלמידים בבית הספר. הספר סכומים גבוהים יותר אולם לא פחות המינימום שנקבע כפול מ

 
 התעריף  של סל התלמיד מתעדכן בתחילת כל שנת לימודים.  34.5

 
 ₪.  578.35סל התלמיד המינימלי שנקבע לשנת הלימודים תשע"ט הינו   34.6

 הודעת משרד החינוך אודות סל תלמיד מינימלי לשנת הלימודים תשע"ט.   –ראה נספח ב' 
 

 ממצאים 
 

נמצא כי המועצה המקומית קבעה את סל התלמיד לבתי הספר בסכום הנמוך מהסכום המינימלי שנקבע על ידי   34.7

 משרד החינוך בשלושה בתי ספר. 

 
מבדיקת הביקורת נמצא כי המועצה המקומית אינה מעבירה את מלוא ההוצאות לבית הספר אלא בחלק מבתי   34.8

חומרי כגון:  עצמה,  על  מההוצאות  חלק  לוקחת  מסל    הספר  הסכום  מקוזז  ובהתאם  וכד',  אינטרנט  ניקוי, 

 התלמיד המועבר לבית הספר.

 
 מעיון בתחשיב סל הניהול העצמי המועבר לבתי הספר עולים הנתונים הבאים: 34.9

 סל תלמיד )₪(  מספר תלמידים  שם בי"ס

  377 )*(                319                  ממלכתי שלנו 

  631                 204                  ממ"ד אור תורה 

  377 )*(               486                  ניצנים 

  577                 524                  נוף ילדות 

 

₪.  200)*( בניכוי עלות הוצאות החשמל בסך   
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כלומר, המועצה אינה מעבירה תקציבים נוספים לבתי ספר במסגרת סל הניהול העצמי, כפי שנהוג ברשויות  

 ומועבר ממשרד החינוך.אחרות, אלא את הסכום המינימלי שנקבע 

 

  

 המלצת הביקורת 

נוספים מהתקציב העצמי של המועצה, לצורך העשרת  מומלץ לבחון אפשרות להעביר לבית הספר סכומים 

 התלמידים, כגון: פרויקטים ויוזמות חינוכיות, פינות לימוד, ייחודיות, וכד'. 
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 נספח א'
 [ 4מתוך  1]עמוד 

 
 13.5.19התגובה המלאה של מנהלת בית הספר נוף ילדות מתאריך 

 
13.5.19 

 התייחסות מנהלת נוף ילדות  -דוח מבקר המועצה בנושא "ניהול עצמי" 

 

המועצה בנושא "ניהול עצמי בבתי  להצגת ממצאי דוח מבקר   -התקיימה פגישה בבית ספר "נוף ילדות"   13.5.19בתאריך 

 ספר". 

 : משתתפים

מנהלת בית הספר הגב' שירה סמדר בכר, מזכירת בית הספר הגב' לירן ורואה חשבון מלווה רו"ח   מטעם בית הספר:  

 אלעד רביע. 

 מטעם מבקר המועצה: רו"ח יובל אהרוני ורו"ח יניב גוברי.

 

 : "להלן התייחסות ותגובת מנהלת בית הספר "נוף ילדות

 

 וקייטנות בחופשות 17:00הפעלת צהרון יומי עד השעה  -פעילות המתנ"ס בבית הספר  .1

המתנ"ס עושה שימוש במבנה, חדרים וציוד של בית הספר במסגרת צהרונים המופעלים ברמה יומית ובמסגרת   .1.1

 קייטנת קיץ, קייטנת פסח וחנוכה. המתנ"ס מקבל תמורה גבוהה בגינן פעילויות אלה. 

 לא מקבל תמורה.  -ינו בעל המבנה, הציוד והחדרים בית הספר שה .1.2

 מדובר בהתנהלות חריגה ולא מקובלת בניהול עצמי במוסדות חינוך.  .1.3

הספר   .1.4 בית  שימוש בתשתיות  עושה  של הקייטנות    –המתנ"ס  העלויות  את  סופגים  בגינם. ההורים  ולא משלם 

 והצהרונים. 

 ולא משלם.   -בשנה )הפעלת מזגנים שעות רבות( המתנ"ס עושים שימוש בחשמל בהיקף של עשרות אלפי ₪  .1.5

וכד'(   .1.6 מסכים  מחשבים,  )שוברים  ציוד  הורסים  המתנ"ס  השונות  הפעילויות  בעלות    -במסגרת  משתתפים  ולא 

 התיקון או האחזקה של בית הספר.  

  –לעומת זאת, כשבית הספר נדרש להשכיר את האולם אירועים של המתנ"ס לאירועי בית הספר    – חוסר הדדיות   .1.7

 המתנ"ס מבקש כסף מבית הספר. אין הדדיות. 

בית הספר מממן מהכספים שלו את פעילות המתנ"ס. הכסף של ילדי והורי בית הספר משולם ליעוד אחר שלא   .1.8

 לשמו התקבל )במקום חינוך מועבר לתשתיות הפעלת צהרונים וקייטנות של המתנ"ס(.

 זאת במקום למשאבי חינוך כנדרש. כל התמורה מהפעלת הקייטנות והצהרונים עוברת למתנ"ס,  .1.9

 על חשבון ההורים ובית הספר.  –בקיץ המתנ"ס פועל בבית הספר במשך כל שעות היום  .1.10

בי"ס נוף ילדות שילם את עלות הניקיון של הפעלת קייטנות    -בקיץ האחרון לפני תחילת שנת הלימודים תשע"ט   .1.11

 הקיץ ע"י המתנ"ס. 
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 נספח א'
 [ 4מתוך  2]עמוד 

 

 כספים מהמועצה לבית הספרהעברת  .2

ומהמועצה   –מעביר למועצה    –משרד החינוך מעביר כספי תפעול לבתי הספר באמצעות המועצה )משרד החינוך   .2.1

 לבית הספר( 

 במסגרת הניהול העצמי המועצה נדרשת להעביר תקציב פעולות לבית הספר שהתקבל ממשרד החינוך.  .2.2

 ר בתחילת כל רבעון, לרבעון הבא.הכספים נדרשים להיות מועברים מהמועצה לבית הספ .2.3

 בית הספר פועל ומשלם לספקים. –באמצעות כספים אלה  .2.4

 בית הספר לא יודע מתי הוא אמור לקבל את הכספים מהמועצה.  .2.5

 אין הנחיות ונוהל כתוב בנושא. .2.6

 יש איחורים בהעברות הכספיות מהמועצה לבית הספר.   .2.7

 . 5-7/19ה בבית הספר נוף ילדות בגין החודשים טרם התקבלה התמור 13.5.19לשם המחשה: נכון לתאריך   .2.8

 בית הספר לא יודע בגין מה שולם )פירוט לסעיפים(. –לאחר שהמועצה מעבירה את התשלום  .2.9

לא ניתן לבית הספר פירוט מה סכומי הקיזוזים ובגין    –המועצה מקזזת סכומים בהעברות הכספיות התקופתיות   .2.10

 , רואה חשבון מלווה וכד'(. איזה נושאים )מים, אינטרנט, בזק, תוכנות

 

 חשמל של קבלן החברה הכלכלית  .3

 מחובר לארון החשמל של בית הספר.  -שנים קבלן חיצוני של החברה הכלכלית  10במשך  .3.1

 לאמור: בית הספר שילם חשמל בסכומים גבוהים ביותר למבנים שכלל לא קשורים לבית הספר.  .3.2

 בית הספר התוודע לנושא זה במקרה.  .3.3

 שכלל לא קשור לבית הספר.  –ההורים וילדים בית הספר משלם לקבלן חיצוני צד ג' מכספי  .3.4

המועצה   .3.5 ידי  על  של    -הובטח  בסכום  הספר  לבית  הכלכלית  החברה  מטעם  תשלום  יעבור  בחודש,   2,000כי   ₪

 רטרואקטיבי. שכן מדובר בכסף לצרכי חינוך שעבר לצרכי החברה הכלכלית. 

ביקשתי מהמועצה והחברה    –רה את השימוש בחשמל בית הספר ללא ידיעה  במשך שנתיים לאחר שגיליתי במק .3.6

 ולא קרה דבר במשך שנים.  –הכלכלית להפסיק לממן מכספי התלמידים את הקבלן החיצוני 

 

 גינון בית הספר .4

 הגנן של המועצה לא מגיע לטיפול שוטף במועצה.  .4.1

 גינון. לא ברור מה חלוקת האחריות בין המועצה לבית הספר בנושא  .4.2

 אין גנן לבית הספר.  .4.3

 

 צ'קים פגי תוקף .5

 הערת הביקורת מקובלת. .5.1

 טופל ותוקן.  .5.2

 

 נוהל הצעות מחיר  .6

 הערת הביקורת מקובלת. .6.1

 למדנו שוב את נוהל הצעות מחיר ונפעל בהתאם.  .6.2
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 נספח א'
 [ 4מתוך  3]עמוד 

 דוח קופת צ'קים עתידיים  .7

 הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תבוצע.   .7.1

 דוח הבקרה ישמר ויתועד.  .7.2

 

 תשלומים למורים בצ'קים  .8

 הערת הביקורת מקובלת. הנוהג הופסק.  .8.1

 

 בקרה של מנהלת בית הספר על תנועות בנק באמצעות ממשק אינטרנט  .9

 הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תבוצע.   .9.1

 

 טיפול בחייבים שלא משלמים  –תשלומי הורים  .10

 הורים שלא משלמים על רקע "ניצול" של המערכת.  ישנם .10.1

 המועצה הבטיחה לסייע בטיפול משפטי בהורים שלא משלמים.   .10.2

 בפועל, המועצה לא מסייעת ואין טיפול וסיוע של המועצה. .10.3

 טרם נענתה. –בקשת בית הספר לאפשר להורים לשלם באתר האינטרנט של המועצה  .10.4

 ס"ב גביה.מקבלת את ההמלצה לבחון גביה מסודרת של מ  .10.5

 

 עמלות .11

 מקבלת את ההמלצה שיש לבצע ניהול מו"מ מרוכז למול הבנקים להוזיל את עלויות עמלות הבנקים. .11.1

 
 אי אישור חשבוניות לתשלום .12

 מקבל את הערת הביקורת.  .12.1

 ההמלצה תיושם והחשבוניות יאושרו בחתימה.  .12.2

 

 אי הגשת בקשה למלגות  .13

 בית הספר לא הכיר את נושא המלגות.  .13.1

 הביקורת, בית הספר יטפל ויגיש בקשה למשרד החינוך בשנת הלימודים הקרובה. לאור הערת  .13.2

 

 העדר גיבוי יומי של מערכת אסיף .14

 המלצת הביקורת מקובלת.   .14.1

 יבוצע גיבוי של מערכת אסיף ברמה יומית.  .14.2

 

 הכנסות עצמיות .15

 כיום בית הספר מפעיל חוג שחמט באמצעות מפעיל חיצוני. .15.1

 הכנסה העצמיים. מסכימה שיש להרחיב את מקורות ה .15.2

 יש להבטיח שהמתנ"ס לא יפעל לעצור הפעלת חוגים באופן עצמאי בבתי הספר.   .15.3
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 לא מסכימה.   -המתנ"ס מבקש להכניס עוד חוגים לבית הספר בשנת הלימודים הבאה  .15.4

15.5.  

 נספח א'
 [ 4מתוך  4]עמוד 

 
והמתנ"ס עם המועצה עצרו את זה.    -שנים(    4בעבר אחד המורים ניסה לפתוח מרכז למידה בבית הספר )לפני   .15.6

 התנהלות לא מקובלת. 

 

 דמי שתיה לעובדי המועצה  .16

 יש תקציב של משרד החינוך לצרכי כיבוד ושתיה )כוסות חד פעמיות, חלב, קפה וכד'( של  מורי בית הספר.   .16.1

 מדובר תקציב מוגבל ומצומצם. .16.2

 התקציב  מיועד רק למורים.  .16.3

מזכירות, אב בית, שומר, מנקים(    2סייעות,    20צוות מנהלי של המועצה )עובדי    30  -בפועל בבית הספר מועסקים כ .16.4

 ששותים ומשתמשים בתקציב של המורים.  –

 המועצה נדרשת להעביר לעובדים מטעמה תקציב ל"דמי שתיה".  .16.5

 

 טלפוניה .17

 מרכזיית הטלפונים של בית הספר קורסת.   .17.1

 ה להעביר טלפונים לבעלי תפקידים.מזכירת בית הספר לא יכולה לענות לטלפונים. המזכירה לא יכול .17.2

 ואף אחד לא מטפל.  –מדובר בליקוי של שנים  .17.3

או   .17.4 למועצה  בדומה  חדשים  טלפונים  מכשירי  לקבל את  ישמח  בית הספר  כל המכשירים.  החליפו את  במועצה 

 הישנים של המועצה. 

 

 כללי  .18

אחזקת המבנים, מבחינה פדגוגית  בית הספר בשנתיים האחרונות, מאז שילוב הניהול העצמי, השתדרג מבחינת   .18.1

 ומבחינת חזות בית הספר. 

של   .18.2 למימון  זוכים  אנחנו  שנה שעברה. בתמיכת המועצה  של משרד החינוך  לתוכנית התקשוב  נכנס  בית הספר 

 מעבדת המדעים בשנת הלימודים תשע"ט.

 זכינו להקים ספרייה לתפארת במימון המועצה.  .18.3

 ילדים במימון המועצה. כעת אנחנו משדרגים את תאי השירותים של ה .18.4

 אנו זוכים לתמיכת חברת "נתיב מערכות" בליווי של רו"ח אלעד רביע ואודות לשיתוף הפעולה עם המועצה.  .18.5
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 אודות סל תלמיד מינימלי לשנת הלימודים תשע"ט 5.8.18הנחיית משרד החינוך מתאריך 
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 20.1.20חינוך לבתי הספר למתן הנחיות לביצוע מתאריך תכתובת דואר אלקטרוני ממנהל מח' 
 

From:  אילן הדס 
Sent: Monday, January 20, 2020 2:45 PM 
To: 'itamori@gmail.com'; Osnat Ariel <arielosnat@gmail.com>;  איתי דקל - מנהל קדם יסודי<itay@tel-
mond.muni.il>;  דניאלה לוי -  רבין(danielarabin.tm55@gmail.com) <danielarabin.tm55@gmail.com>; ' 'זהבה שטנדל
<zehava542@gmail.com>;  סימי פרץ<simiperetz1@gmail.com>;   שירה - נוף ילדות<shirasmadar9@gmail.com> 
Subject: ח מבקר בנושא ניהול עצמי המלצות ראשוניות בעניין לדו  

 

 שלום, 

 להלן מספר נקודות, שעלו בעקבות ביקורי מבקר המועצה בבתי הספר. 

נעסוק בעניינים   – אני מדגיש שחשוב להקפיד בעניינים אלו מאוד. בישיבה הקרובה ובתקופה הקרובה 

 אלו. 

 תכלית האיסור לבצע חתימת "בלאנקו" על צ'ק.  –אסור   .1

 כל הצ'קים יהיו למוטב בלבד.  –אין אפשרות להסב צ׳ק   .2

 חייבת להיות התאמה מלאה בין כספי תרומות שנגבים לבין הכספים שמצוינים במערכת אפיק  .3

 יש במערכת "אסיף" דו"ח : ״צ’קים בקופה״  -ספירת צ׳קים תתבצע אחת לחודש   .4

בחשבון הורים, צריך להיות מורשה חתימה מטעם הורים או החלטה של ועד ההורים המאשרת   .5

 נציג הורים במורשי החתימה.   שאין

 אין לאפשר רכישות פרטיות עי מורים.  .6

 חשוב לוודא שיש מסמך תקציב תש"ף  .7

 יש להקפיד על חתימת מקבל השירות על חשבונית .8

 אסור תכלית האיסור לפצל חשבוניות של הוצאה מסוימת במסגרת הגשה לקופה קטנה  .9

 

 בברכה, 

 

 אילן 

 
 אילן הדס 

 מנהל מחלקת חינוך תל מונד 
 052-5345961יד: ני 

mond.muni.il-ilan@tel 
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 נספח ד'
 

 21.2.20סיכום פגישת מנהל מח' חינוך, גזברית המועצה, בתי הספר ורואי החשבון המלווי מתאריך 
 

From:  אילן הדס 
Sent: Tuesday, January 21, 2020 4:01 PM 
To:  מידד הלוי   -אלעד רביע<elad@barnir.co.il>;   נושין גדולים - ברניר<nooshin@barnir.co.il>;  שרה חיים(sara_h@tel-
mond.muni.il) <sara_h@tel-mond.muni.il> 
Subject:  סיכום מפגשים אחרונים -הסדרת ניהול עצמי  -תל מונד  

  
  

 מפגש עם מנהל/ות ומזכירות

 שרה, אלעד ואילן  -נוכחים, בנוסף למנהלות ומנהלניות של בתי הספר היסודיים  

  

I.  במתן מענה לסוגיות דחופות וחריגות. מוצע להתייעץ במצבים כאלו עם  איתמר מעלה עניין הצורך

 אלעד 

II.  .מציינים שהבקרה התנהלה ממש בתחילת הניהול העצמי. מאז חל שינוי לטובה 

III. הנקודות הבאות:    שרה העלתה את 

 אין צ'קים בלנקו  .1

 למוטב בלבד וכל הפרטים מלאים  –כל הצ'קים   .2

ל הנחות בעמלות הבנק. המועצה תסייע בקבלת  להפקיד בבנק. ניתן לקב –צ'קים עתידיים   .3

 הנחה בעניין זה   70%

 לבדוק משמעויות   –לעניין כרטיסי אשראי   .4

 אלעד יבדוק מול אלונה  –לעניין גבייה דרך אפליקציות שונות   .5

 רק על פי כללי משרד החינוך  – תשלומי הורים  .6

 תבצע לספק(. אין לשלם בצ'קים למורה על רכישות שביצע. )ודאי לא לרשום שהתשלום ה .7

צריך גם נציג הורים או שיש אישור ועד ההורים שהם מוותרים על   –חתימות בחשבון הורים   .8

 החתימה של נציג ועד הורים 

 ניתן לעבוד רק עם ספקים שפטורים ממס. לבדוק זאת כל תחילת שנה קלנדרית  .9

 חשוב גם מעקב של מנהל/ות אחר ההתנהלות הכספית  .10

 ועדת הנחות יש להכין רשימת קריטריונים לו  .11

 יש להקפיד על ספירת קופה אחת לחודש  .12

 יש להקפיד שעל כל חשבונית תהיה חתימה של מקבל השירות  .13

 אין לפצל הוצאות המוגשות לקופה קטנה  .14

  

IV.   מנהלות ביקשו לקבל פירוט הסכומים המגיעים לבית הספר. שרה ציינה שזה מתבצע כך מאז

 ההעברות האחרונות.  
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 לביצוע 

להעביר לשרה דרך אילן את פרטי החשבונות כדי שהיא תדבר עם הסניפים בעניין העמלות על שמירת   .1

 )מנהלניות( צ'קים ואחרות  

 אלעד( לבדוק אפשרות לגבייה דרך אפליקציות שונות )  .2

 מנהלניות( לבדוק אפשרות סליקה בכרטיסי אשראי, ניתן להתייעץ עם זיוה מרבין )  .3

  

  

 21/12/19 –צמי  הסדרת ניהול ע -תל מונד  

 נושין, אלעד  

 שרה, אילן 

  

I.  רשימת הערות מתוך שיחה של אילן עם מבקר המועצה   –מצורף בסוף מייל זה 

II.   אילן, במהלך  נהלי ניהול כספים    –לקיים פגישה של כולנו עם כל מנהלות יסודי ומזכירות בנושא(

 ינואר( 

 2020רשימת הפגישות לשנת 

 כז עם כל המנהל/ות והמנהלניות במועצהמפגש מרו    13:00       21/01/2020

 מפגשים בבתי הספר ומפגש סיכום במועצה      14:30-09:30        4/2/2020

  –ישיבה תקופתית בנושא ניהול כספים ביסודיים   –שרה, נושין, אלעד      11:00-09:30        5/5/2020

 לקראת תקציב תשפא 

  – ישיבה תקופתית בנושא ניהול כספים ביסודיים   –ין, אלעד שרה, נוש      11:00-09:30       13/10/2020 

          תקציב תשפא

  

III.  אילן, בוצע( להוציא מכתב למנהלות לגבי נקודות לטיפול מידי( 

  

  

IV.  בין הנקודות בדו"ח 

 )רק ל"שלנו" ו"אור תורה"(   חתימות בלאנקו .1

 בלבד(למוטב   –הגבלת סחירות על כל צ'ק שמתקבל מהורים )לעשות חותמת  .2

 יש במערכת אסיף דו"ח : ״צ’קים בקופה״  -ספירת צ׳קים אחת לחודש  .3

אי התאמה למערכת אפיק )מערכת פתוחה(. תינתן הנחייה   -גביית כספים ביוזמת בית ספר   .4

 מידית 

 מורשה חתימה מטעם הורים או פטור בחשבון הורים. תינתן הנחייה לכל בתי הספר בנושא  .5

 לה לדיון שלי עם גזברית המועצה יע  -נושא עמלות וחלופות גבייה  .6



 ניהול כספי עצמי בבתי ספר  מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  318 עמוד
 _____________________________________________________________________________________ 

לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו   ג )ו(170ו)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף 145בהתאם לסעיף 
 מצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק. ואין לפרסם מ  ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

רשימת הנושאים החסרים תועבר לרו"ח המלווה שישלימם. כמו כן נקיים   -נהלי ניהול עצמי  .7

 מפגש בנושא נהלי ניהול עצמי עם מנהלות ומזכירות בהנחיית רואה החשבון.  

 רכישות פרטיות עי מורים .8

 לוודא שקיים מסמך תקציב לתש"ף  .9

 ירות על חשבוניתיש להקפיד על חתימת מקבל הש  .10

 פיצול חשבוניות לקופה קטנה  .11

 ועדת הנחות  .12

 לבדוק עניין מלגות לתלמידים  .13

 

V.  נקודות נוספות 

 צ'קים ישנים מאוד של ספקים, שלא נגבו  .1

 כל פעילות בחשבון הורים מהסעיף אליו נגבה הסכום לאותה פעילות   .2

 
 
 
 
  



 ניהול כספי עצמי בבתי ספר  מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 330 מתוך  319 עמוד
 _____________________________________________________________________________________ 

לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו   ג )ו(170ו)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף 145בהתאם לסעיף 
 מצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק. ואין לפרסם מ  ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ה'
 

 מסמך סיכום ביקורת יישום המלצות שניתנו על ידי מבקר המועצה, 

 16.6.20כפי שנערך על ידי רואי החשבון המלווים בבתי הספר היסודיים מתאריך  
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 הבסיס החוקי לפעילות

 מבקר המועצה

*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*- * 

 מונד -מועצה מקומית תל
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 הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה 
 

 מינוי מבקר המועצה  .1

 

 קובע בין היתר, כדלקמן: 1950-לצו המועצות המקומיות )א( תשי"אא 145סעיף 

  

 מינוי מבקר וסמכויותיו  א.145

המבקר(, על פי הוראות צו    - המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה )להלן    )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  -פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"הלבדוק אם   (1)

 לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

 לבדוק את פעולות עובדי העיריה; (2)

דין, טוהר המידות ועקרונות  לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל   (3)

 היעילות והחסכון; 

לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את   (4)

 הדעת. 

  

 גופים מבוקרים  .3

 ב מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן: 170סעיף  

המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן  הבקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי   )ב(

או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי  

 הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר". 

 

 וף עירוני מבוקר" אם מתקיים בו  לפחות אחד משני תנאים: עפ"י הוראה זו, גוף מוגדר כ"ג

 המועצה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.   (1

 המועצה משתתפת במינוי הנהלתו.   (2

 

 
 תוכניות עבודה  .4
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 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)

 על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;  (2)

שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת  על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד   (3)

 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 קודת פעצמאותו 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(

 

 

 הכנת התקציב והתקן  ב.

 

 המועצות נקבע: ה' לפקודת העיריות שהוחל בפקודת  170בסעיף  

 

יה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת  ייה יכין ויגיש לראש העיר ימבקר העיר ה(

של   באחוזים מהתקציב השנתי  קבוע  יפחת משיעור  לא  התקציב  היקף הצעת  לפי הפקודה.  הכנת התקציב 

  ה ובגודל תקציבה השנתי. יי ה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריהעירי 

 

 

 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

(, רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר לא  1על אף הוראות סעיף קטן )ה  (  2)ה
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ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי  4)ג()167נתמלא בו התנאי האמור בסעיף   ( אם רכש 

 .  1992 -כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

העיריה דינם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העיריה  עובדי לשכת מבקר  )ו(  

 בלבד.

לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף להוראות   )ז(  

 (. 1א)171סעיף 

 

 

 הסמכויות לביצוע התפקיד  .6

 קודת המועצות נקבע כדלקמן: ב לפקודת העיריות שהוחלה על פ170בסעיף  א.

 

 המצאת מסמכים ומסירת מידע.   

 

ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי   )א( 

המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך  

רשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש  שב

 בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה. 

 

או   )ב(  רגיל  מידע  מאגר  לכל  תפקידו,  ביצוע  לצורך  גישה,  תהיה  לכך  הסמיך  שהוא  עובד  או  העיריה  למבקר 

ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או  ממוחשב, לכל בסיס נתונים  

 של גוף עירוני מבוקר. 

 

להמציא למבקר המועצה את כל המסמכים   ,הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים המבוקרים

 והמידע שבידיהם. 

 

 המועצות נקבע כדלקמן: ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת 170סעיף   ב.

 

ה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ועדה  ילצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירי  ה(

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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 רת מינוי ועדת הביקו .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)

 

שבמועצה שלידה פועלת  מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד   (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 אחת   (ד)

 בלבד.

 

 תפקידי ועדת הביקורת .א122

 

 אלה תפקידי ועדת הביקורת  )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)

 

 ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה".  )ב(

 

נושא  ולו על  תוכניות העבודה, למעט הסמכות להמליץ  בקביעת  או  של המבקר  עבודתו  בדרכי  אין סמכות להתערב  עדה 

 לעיל(.   4סעיף  לביקורת )כאמור ב
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לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו   ג )ו(170ו)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף 145בהתאם לסעיף 
 מצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק. ואין לפרסם מ  ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 שמירה על סודיות  .8

 הביקורת.  חלק מדרכי העבודה של המבקר מחייב העברת מידע על ממצאי

 

 : , כדלקמןבעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק וחלקם כללים מקצועיים

  

 פקודת המועצות:ב לפקודת העיריות שהוחל על 170. בסעיף  1

 

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי    - )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(

 הציבור שהוא עובד מבקר העיריה. עובד 

 

 ג)ו( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע: 170. סעיף  2

 

)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, 

יריה רשאי, באישור הועדה, להתיר  ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש הע 

 פרסום כאמור.

 

הוראות אלו מטילות חובת שמירת סודיות על עובדי הביקורת. וכן אוסרים הם על כל אדם פרסום של ממצאי ביקורת,  

 שלא בהתאם לחוק. 

 

כיצד לנהוג,  לעניין שמירת הסודיות: יש להבחין היטב בין פרסום לציבור, שלגביו ישנן הוראות ברורות בחוק   .א

שהעובדות המועצה,  חברי  לרבות  המועצה  בתוך  לאנשים  המבקר  מן  העברת  הן    לבין  לביקורת  שנתבררו 

 רלוונטיות לעבודתם. 

 

שמסייע    כמי  בתפקידה  הביקורת,  לעבודת  מועילות  היותר  הדרכים  אחת  כי  עולה  זה  בעניין  שלמדנו  מניסיון 

לידיעת כל הנוגעים בדבר,    סכון, היא להעבירינות היעילות והח למועצה לפעול כדין תוך שמירת טוהר מידות ועקרו

 את מלוא ממצאי הביקורת כדי שיהוו בסיס להתייחסות ולתיקון הליקויים. 

 

וכן לחברי המועצה, בנושאים בהם הם ממלאים פונקציה    -מדיניות הביקורת היא, אפוא, להעביר לעובדי המועצה   

דין עפ"י  המידע    - אדמיניסטרטיבית  המועצה  את  וחברי  העובדים  לעבודתם.  רלוונטי  והוא  לביקורת  שהוברר 

             מחויבים בשמירת סודיות הממצאים. 

כללים מקצועיים של עבודת הביקורת קובעים כי כל מידע שעלה במהלך הבדיקה, יש לבררו ולאמתו תחילה   .ב

על   עם אף אחד אחר,  ולא  בדבר  הנוגעים  הגוף המבוקר  עובדי  עם  ורק  יוכלואך  אל    מנת שאלו  להתייחס 

 הממצאים, להצביע על טעות בהם או להסבירם. 
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לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו   ג )ו(170ו)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף 145בהתאם לסעיף 
 מצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק. ואין לפרסם מ  ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

כל זאת על מנת להבטיח שלא תיגרם, חלילה, תקלה במהלך הביקורת ועובדה מוטעית או בלתי מדויקת תפורסם   

 אפילו כטיוטא.   

 

 

 דיווח .9

 דיווח של ממצאי ביקורת כלהלן: ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מגדיר את סדרי 170סעיף 

באפריל של    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  

ד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה  תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתי

 -ב לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 21  -א ו21לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים  

 ]נוסח משולב[.  1958

לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת  בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה   )ב( 

 שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

הדו"ח   )ג(  על  ביקורת את הערותיו  לעניני  לועדה  העיריה  יגיש ראש  דו"ח המבקר  מיום קבלת  תוך שלושה חדשים 

 וף הערותיו. וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בציר

סיכומיה   )ד(  את  לאישור  למועצה  ותגיש  עליו  העיריה  ראש  ובהערות  המבקר  בדו"ח  תדון  ביקורת  לעניני  הועדה 

והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העיריה את 

בדו הועדה  תדון  האמורה,  התקופה  תום  עד  הדוח  על  סיכומיה הערותיו  את  לאישור  למועצה  ותגיש  המבקר  ח 

והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה  

והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי 

 "ח.לאפשר להם להגיב על הדו 

ובדוח   (1) )ה( בהם  מיוחד  דיון  המועצה  תקיים  והצעותיה  סיכומיה  הועדה את  היום שהגישה  מן  תוך חדשיים 

 המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא   (2)

ה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל  המציא ראש העירי

 חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה. 

 

על  העיקרון הנמצא בבסיס הוא עקרון הפומביות כך שבסוף תהליך הדיווח מובא הדו"ח לידיעת הציבור ע"י הנחתו  

שולחן מועצת המועצה והדיון הפומבי בו. וזו גם אחת מבעיות יסוד המובנות )אינהרנטיות( בעבודת הביקורת הפנימית  

 במועצה, איתן צריך להתמודד מבקר המועצה המבקש לשמור על יעילותה של הביקורת ויחד עם זה גם על אמינותו.

 

לפיו המבקר חייב להעביר את הדוח למליאת המועצה כאשר   47ביות הציבור נקבע בתיקון  מ עקרון נוסף המבטיח את פו 

חודשים במצטבר[. דהיינו פומביות    5ראש המועצה או ועדת הביקורת לא סיימו לדון בדוח במסגרת הזמן שנקבעה ]

 הדוח, אינה תלויה עוד בגורם כל שהוא.  

                         

 פיטורין. 10

 שהוחל על פקודת המועצות הקבע כדלקמן: לפקודת העיריות  171בסעיף 
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לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה  (2)

 כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה. 

ץ המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה להם לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היוע  )ג(

 זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטורים. 

 

 ( נקבע: 2א  ) 45)נ"מ( בסעיף   1958  -לחוק מבקר המדינה תשי"ח 1990בתיקון משנת  

)1) 36"תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף  (2) או  על מעשה החורג  2(  או  על העברתו מתפקידו   ,)

מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות   

המדינה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, שעשה  

ורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים  תב  -מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר פנימי

 ה."  45ג עד   45

 

משמעות ההוראה היא שלמבקר המדינה ישנה סמכות לבחון החלטה על פיטורין של מבקר המועצה, אם תתקבל החלטה  

 ג(. 45כזאת, והוא רשאי לתת כל צו שימצא לנכון ולצודק, לרבות הסמכות לצוות על ביטול הפיטורים )סעיף 

 

 היקף משרה . 11

 א לצו המועצות המקומיות, כלהלן: 145היקף משרתו של מבקר פנימי ברשות מקומית קבוע בסעיף 

המבקר(, על פי הוראות צו   -)א(  המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה )להלן  

 . 1962-ים(, תשכ"ב דהמועצות המקומיות )שירות עוב

או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא    10,000התושבים בתחום המועצה  היה מספר   ב( )

ובאישור   ביקורת ברשות מקומית אחרת  תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת 

 השר.



 

 

 
 

 


