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  01.04.2016                                                                                                         לכבוד  

                                                                              עתאמנה  מוחמד  חסן מר 

  ראש המועצה המקומית 

  כפר קרע

  

  , א.נ

  .2015דו"ח  מבקר המועצה לשנת    -הנדון:

ו(א)  145בהתאם לסעיף  2015תכבד להגיש לך בזה את הדו"ח על הביקורת שערכתי. לשנת הנני מ

  לפקודת המועצות המקומיות.

הדוח כולל מגוון ביקורות שנערכו , חלקן בהתאם לתוכנית העבודה השנתית , וחלקן בעקבות פניות  

  של גורמים עירוניים וכן נושאים יזומים שנוספו במהלך השנה.

  

  שהמלצות הביקורת שבדו"ח זה ייושמו והליקויים  יותקנו. אני תקווה

  

  

  העתק מדו"ח זה מועבר כדין לוועדה לענייני ביקורת.

  

  , בברכה                                                                                                        

  מחמוד  מסארוה                                                                                                 

  מבקר   המועצה                                                                                                 

  

  

  



 צו המועצות המקומיות

  

ו תוכנו , לפני שחלף המועד שנקבע (ו)(ו)לא יפרסם אדם דו"ח מן האמור בסעיף זה א145סעיף 

להגשתו למועצה ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה להתיר פרסום כאמור , 

  לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת . –דו"ח -לעניין סעיף זה

ו) (ו)(145המפרסם דו"ח כולו או חלקו או תוכנו של דו"ח , או ממצא ביקורת בניגוד להוראות סעיף 

  או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי סעיף האמור דינו מאסר ששה חודשים .
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  1 - פרק

  כ"א ותקצוב –מחלקת הרווחה 

   -מבוא :-1

 –המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועלות מתוקף חוק שירותי הסעד התשי"ח 1.1 

 1963 –(א) וכן מתוקף תקנות ארגון לשכת הסעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד) התשכ"ד  2סעיף  1958

בים נוספים העוסקים בטיפול ובהגנה על משפחות, יחידים, פי חוקים ר-(תיקון התשכ"ו), והיא פועלת על

 .ותמיכה והמתגוררים באותה רשות ילדים, זקנים ונשים הנזקקים לסיוע

  תפקידם של העו"סים כולל : 

מתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, האיתור, המניעה,  -

טות העבודה השונות של העבודה סוציאלית : ההגנה והשיקום במגוון דרכי התערבות ובשי

 פרטנית, קבוצתית וקהילתית.

פי הצרכים העולים והמשתנים ובהתאם לסדרי -תכנון תקציבי של שירותי הרווחה על - -

 עדיפויות מקומיים ולאומיים.

 תקנון התע"ס : 1.2

גון לשכת הסעד, ההוראות המופיעות בתקנון התע"ס, הן מכוח התקנות לחוק שירותי הסעד, תקנות אר

פי דין ובהתאם -) " מתן טיפול סוציאלי לנזקקים והגשת סעד על1(א) ( 4, סעיף 1963 –התשכ"ד 

להוראות נוהל הנחיות המנהל הכללי של משרד הרווחה ", וכן מכוח תקנות שירות הסעד, טיפול בנזקקים 

  .1986 –התשמ"ו 

רד הרווחה מופקד על ביצוע הוראות החוק, שירותי רווחה מוענקים עפ"י חוק, לתושבים הזכאים, ומש

והוא מפקיד בידי הרשות המקומית את סמכות הביצוע של שירותי הרווחה הניתן לנזקקים בתחום 

  הרשות והוא מפקח עליהן ומתקצב את חלקן.
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  תקצוב מחלקת הרווחה :  1.3 

למתן מענה הולם  פי הצרכים  המאפשר לה את הפעילות-מידי שנה, מחלקת הרווחה מכינה תקציב על 

  לפונים הנזקקים המתגוררים ביישוב ולצרכי מחלקת הרווחה.

ברוב השירותים והרשות נדרשת להשלים  75%מימון משרד הרווחה עבור שירותי הרווחה ברשות הינו 

  מעלות השירותים. וכן את השתתפות הצרכנים (אם יש כזו) בעלות השירותים.  25%את 

ידו (מספר התושבים -פי מפתחות, הנקבעים על-ות המקומיות עלמשרד הרווחה מתקצב את הרשוי

  תחומי פעולה עיקריים :  5 -במועצה, מצב סוציו אקונומי, מיון תיקים וכו') והוא נחלק ל

   תחום                סעיף

  תחום פעולה כללי             - 2301

  אגף ושיקום             - 2306

  ל באדם המפגראגף לטיפו             - 2308

  האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים (נחלק לתקציבים המיועדים               - 2310

  למסגרות בקהילה ולתקציבים המיועדים למסגרות חוץ ביתיות.                       

  האגף לנוער וצעירים ושירותי תיקון              - 2311

תקנות) ולכל אחת מהתקנות נוסחה נפרדת  13ריטריונים (וחלוקת התקציב לרשות נקבעת על בסיס ק 

  להוראת התע"ס. 16.2להקצאת התקציב, כל התקנות  מקובצות בתקנה 

ניצולו של התקציב מול משרד הרווחה באופן שוטף ועל פני השנה מתבצע על סמך דיווחים שמדווחת 

ועצה למשרד הרווחה . מחלקת הרווחה באמצעות מנהלת הזכאות ואישור מנהל המחלקה וגזבר המ

הרשות המקומית באמצעות מחלקת הרווחה, היא המוציאה לפועל של תקנות ומדיניות משרד הרווחה, 

מעלויות הפעולות המתוקצבות על ידו, למעט עלויות אחזקה ותקורה, ועל מחלקת  75%אשר מממן 

יש בקשות להגדלת הרווחה לדאוג לביצוע הדיווחים למשרד הרווחה, ולמעקב אחר קליטתם ואף להג

  התקציב במידה והצרכים גדלים לצורך קבלת השתתפותו של המשרד.
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 דוח תקצוב :  1.4

דוח תקצוב משרד הרווחה מופק על ידי המשרד לרשות מידי חודש בחודשו. הדוח מפרט את 1.4.1 

נתוני הקצבה של המשרד על פי נושאים, את ההוצאות וההכנסות החודשיות והמצטברות  

  שלהן. ומעקב תקציבי

 ביצוע התשלומים :  1.4.2

משרד הרווחה מבצע חלק ניכר מהתשלומים המדווחים באמצעות מחלקת הרווחה שברשות. 

תשלומים אלה מבוצעים ישירות ממשרד הרווחה למוסד הזכאי להם (ניתן השירות למחלקת 

  הרווחה), מידי חודש מחייב המשרד את הרשות המקומית בגין ביצוע תשלומים אלו.

 שיטת הדיווח למשרד הרווחה :  1.4.3

  שיטות דיווח של המחלקה למשרד הרווחה לקבלת תקצוב המשרד: 5קיימות 

 השמות/הועדות : . 1

הפניית מטופלים לטיפול במוסדות ובמסגרות חוץ, לשם כך יש למלא טופס השמה 

  המהווה התחייבות כספית של הרשות לתשלום עבור אחזקת המטופל במסגרת זו.

 כ"א ושכר :  . 2

  דיווח שכר ומשרות העובדים במחלקת הרווחה.

 סמך מקצועי :  . 3

דיווח שירותי כ"א המתקבלים מחברות סיעוד המעסיקות עובדים למתן עזרה ביתית 

  לנזקקים.

 מת"ס מערכת תשלומי סעד :  . 4

פי -בקשה שהמועצה שולחת למשרד הרווחה לתשלום לספקים או לתושבים על

  דרישה.
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 :  17ט ז'  -טופס . 5

המשולמים ישירות ע"י המועצה ולאחר מכן מדווחים למשרד הרווחה על תשלומים 

  גבי טופס מיוחד.

  מטרת הביקורת -2 

בדיקת התקנים המאוישים במחלקת הרווחה, מול התקנים המאושרים ממשרד הרווחה, ובדיקת     

הסיווג התקציבי בהתאם לסעיף הפעולה בהשוואה להוראות התע"ס ולתקנות שנקבעו ע"י משרד 

  הרווחה.

  הנושאים העיקריים שייבדקו : 

 מצבת כ"א במחלקת הרווחה ומקורות מימון השכר.  -א

 תקצוב משרד הרווחה, וההתחשבנות של משרד הרווחה עם המועצה.  -ב

 נתוני תקציב וביצוע (הקצבה להוצאות).  -ג

  מתודולוגית הביקורת :

המחלקה הרלוונטיים. הביקורת נפגשה עם מנהל מחלקת הרווחה, פקידת המנהל  והזכאות ועובדי 

  הביקורת עיינה במסמכים וסקרה דוחות כספיים.  

  מספר המטופלים : -נתונים כללים  -3  

  1042מספר תיקים פעילים : -

  -בן/בת זוג וילדיהם -תיק פעיל מורכב מ " ראש המשפחה " ויכולים להיות בו מטופלים נוספים

  4מספר הילדים בפנימיות : -

  0מספר משפחות אומנה : -

  2מספר קשישים במחלקות סיעודיות  : בבתי אבות : -

  19מספר המפגרים המוחזקים במוסדות : -
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    93מספר המפגרים המוחזקים בקהילה : -

  0מספר הנכים המוחזקים במוסדות : -

  100מספר הילדים שבסידור נזקקים במועדוניות : -

  2מספר מעונות יום : -

  11מספר משפחתונים : -

  ם למחלקת לשירותים חברתיים מח' רווחה כפר קרעמיון תיקי -4 

 

  

מס' 

יחידות 

ברשימה 

  בסיסית

  

  מס' היחידות שמוינו לפי קבוצת מיון

  2+3+4סה"כ   4  3  2  1  

1318  175  496  457  190  1143  

  2+3+4  סה"כ  4  3  2  1  מהות נזקקות  קוד

  1  1  0  0  1  0  תקין  1

  9  13  0  7  2  4  חוסר הכנסה מעבודה  10

  7  7  1  6  0  0  יבות תעסוקתיתהעדר יצ  11

בעיות הנובעות מרמת הכנסה נמוכה או מירידה ברמת   12

  הכנסה

12  39  48  11  110  98  

  192  220  4  44  144  28  זקן סיעודי  13

  2  4  0  1  1  2  ניהול לקוי של משק הבית  14

  10  12  1  3  6  2  חוסר הכשרה מקצועית או העדר אבחון מקצועי  15

  25  32  1  12  12  7  בעיות הנובעות מזקנה  16

 סטטוס תיקים לטווח תאריכים :

01/01/2015   מתאריך  

31/12/2015  תאריך עד  

95 חדשים תיקים  

131  שנגנזו יקיםת  
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בעיות הנובעות ממחלות אקוטיות או כרוניות(למעט   17

  בריאות)

29  53  66  13  161  132  

  129  143  19  46  64  14  בעיות הנובעות ממומים ו/או מגבלות פיזיות (נכות)  18

חינוך ובעיות התנהגות ילדים (למידה, התנהגות   19

  בבי"ס, בבית ובסביבה

4  29  29  13  75  71  

  2  5  0  1  1  3  לה זמניתאבט  20

  5  7  3  2  0  2  בעיות דיור  21

  20  23  7  6  7  3  בעיות תפקוד האם  22

  28  31  11  10  7  3  בעיות תפקוד האב  23

  75  77  12  26  37  2  פיגור שכלי  24

  12  16  4  3  5  4  בעיות יחסים בין הורים וילדים  25

  1  1  0  1  0  0  בעיות ביחסים בין הילדים  26

  44  53  11  21  12  9  בעיות אישיות  27

  43  47  20  12  11  4  בעיות נפש מאובחנות  28

  58  66  20  27  11  8  אלימות במשפחה  29

  6  8  1  2  3  2  יחסים מעורערים עם הסביבה והקהילה  30

  5  7  2  2  1  2  אלכוהוליזם  32

  1  1  0  1  0  0  קלפים והימורים  33
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סה"כ   4  3  2  1  מהות נזקקות  קוד

  כללי

2+3+4  

  29  37  6  16  7  8  תהתמכרויו  35

  4  6  2  2  0  2  עבריינות  36

  51  56  10  27  14  5  בעיות הנובעות מהיות בודד/ה מטופל/ת בילדים קטנים  37

  14  18  3  8  3  4  מעצר או מאסר  38

  4  4  0  2  2  0  יתמות  39

  14  24  5  8  1  10  נערה במצוקה  42

בודד שאינו יכול לטפל בעצמו (לרבות זקן, זקנה, אלמן   43

  האו אלמנ

0  2  6  0  8  8  

  1  1  0  0  1  0  קשיי השמה כרוניים, אבטלה  44

  4  5  1  2  1  1  הפרעות התנהגות שאינן מחלות נפש  45

  6  7  0  2  4  1  בעיות הנובעות משכול במשפחה  46

  6  6  1  3  2  0  אלימות נגש נשים  47

  2  2  2  0  0  0  אלימות נגד ילדים  48

  1  1  0  0  1  0  בדידות  50

  13  13  1  3  9  0  נערים ללא מסגרת  53

  10  10  5  2  3  0  אוטיזם  54

  

  12/15 –דירוג הבעיות כפי שעלו במיון תיקים  -5

  מס' תיקים  סמל  מהות נזקקות

    1  תקין

  32  10  חוסר הכנסה מעבודה

  89  11  העדר יציבות תעסוקתית

  305  12  בעיות הנובעות מרמת הכנסה נמוכה או מירידה ברמת ההכנסה
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  193  13  זקן סיעודי

  19  14  ל לקוי של משק ביתניהו

  53  15  חוסר הכשרה מקצועית או העדר אבחון מקצועי

  214  16  בעיות הנובעות מזקנה

  183  17  בעיות הנובעות ממחלות אקוטיות / כרוניות (למעט בריאות הנפש)

  225  18  בעיות הנובעות ממומים ומגבלות פיזיים (נכות)

  271  19  גות בביה"ס, בבית ובסביבה)חינוך ובעיות התנהגות ילדים (למידה, התנה

  17  20  אבטלה זמנית

  36  21  בעיות דיור

  64  22  בעיות תפקוד האם

  73  23  בעיות תפקוד האב

  93  24  פיגור שכלי

  77  25  בעיות יחסים בין הורים לילדים

  3  26  בעיות יחסים בין הילדים

  109  27  בעיות אישות

  62  28  מחלות נפש מאובחנות

  73  29  פחהאלימות במש

  43  30  יחסים מעורערים עם הסביבה והקהילה

  8  31  תפקוד לקוי בעבודה

  4  32  אלכוהוליזם

  3  33  קלפים והימורים

  2  34  זנות, סרסרות

  46  35  התמכרות לסמים

  21  36  עבריינות

  66  37  בעיות הנובעות מהיות בודד/ה מטופל/ת בילדים קטינים

  24  38  מעצר או מאסר
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  5  39  יתמות

    40  אחר

    41  בבדיקה

  79  42  נערה במצוקה

  8  43  בודד שאינו יכול לטפל בעצמו (לרבות זקן, זקנה, אלמן או אלמנה

  4  44  קשיי השמה כרוניים, אבטלה

  10  45  הפרעות התנהגות שאינן מחלות נפש

  7  46  בעיות הנובעות משכול במשפחה

  37  47  אלימות נגד נשים

  4  48  אלימות נגד ילדים

  2  49  ימות אחיםאל

  5  50  בדידות

    51  אי קליטה חברתית (קיבוץ או מושב)

    52  בעיות בתקשורת בקליטה (עליה)

  42  53  נערים ללא מסגרת קבועה כלשהי

  12  54  אוטיזם

  3  57  אסון טבע

  7  58  פגיעות מיניות

  2633  סה"כ  
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  12/15סיכום מיון תיקים  -6

סה"כ   שם העובד

תיקים 

ברשימה 

  יסיתבס

קב' 

  מיון

  גניזה 1

קב' 

  מיון

2  

קב' 

  מיון

3  

  קב' מיון

4  

סה"כ   סה"כ

קב' 

  מיון

2+3+4  

  146  154  42  69  35  8  154  ג'מ.מד.

  134  146  18  44  72  12  146  אי.אב

  103  108  29  38  36  5  108  רש.קו

  108  110  21  47  40  2  110  מס-סל.יח

  181  199  2  35  144  18  199  סיעוד סמ.גא

  32  46  9  7  16  14  46  אלימותרי.בי+סמ.גא 

  115  129  25  51  39  14  129  נב.מד.

  138  139  12  24  102  1  139  מו.חל.

  85  94  34  34  17  9  94  נו.גנ.

  1042  1125  192  349  501  83  1125  סה"כ

  

  תיקים 1035היו בטיפול המחלקה  2015בתחילת שנת 

  תיקים 90התווספו  2015במשך שנת 

  תיקים 83 -יים בהטיפול הסת 2015בסוף שנת 

  1042נשארו בטיפול המחלקה  2016בתחילת שנת 

  תיקים 192חלה עלייה משמעותית במספר התיקים הנמצאים בטיפול מאוד אינטנסיבי = 

  ).2014תיקים מהשנה הקודמת ( 33בתוספת של 
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  האוכלוסייה לפי גילאים   

  10.3%                                                                                                          4-0גילאי 

  10.8%                                                                                                          5-9גילאי 

  10.8%                                                                                                      14-10גילאי 

  10.5%                                                                                                      19-15גילאי 

  16.7%                                                                                                      29-20גילאי 

  20.0%                                                                                                  44-30%גילאי 

  14.3%                                                                                                      59-45גילאי 

  2.5%                                                                                                        64-60גילאי 

  4.4%                                    ומעלה                                                                 65גילאי 

  

  01/07/2015מעודכן ל :  -תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים-7

  התפלגות  מספר תושבים  

  כפר קרע  כפר קרע

  100%  17,712  סה"כ תושבים

  67%  11,866  כללית

  7.5%  1,336  לאומית

  7.5%  1,325  מכבי

  18%  3,185  מאוחדת
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  01/07/2015מעודכן ל :  –מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה 

  התפלגות  מספר מבוטחים  

  כפר קרע  כפר קרע

  100%  10,950  סה"כ מבוטחים

  60.4%  6,610  שכירים

  1.1%  124  מזה : שכירים ועצמאים

  5.1%  560  עצמאים

  34.5%  3,780  אחר

  

  קרעכפר  –נתוני שכר והכנסה 

  7,400  שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש"ח)

  7,133  ממוצעת של עצמאי (ש"ח) הכנסה חודשית

  34.2  אחוז השכירים עד שכר מינימום

  0.5  פעמים שכר ממוצע 4אחוז השכירים המשתכרים מעל 

  0.5  פעמים שכר ממוצע 4אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 
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  נתוני מקבלי הגמלה מהביטוח לאומי:-8

  תיאור  

  

  

תאריך 

  העדכון

מס' 

מקבלי 

  הגמלה 

מקבלים 

  םמתושבי

%  

מס' 

  התושבים

  16,300  0.7%  113  1.4.15  אבטלה  1

    0.1%  19  1.7.15  דמי לידה  2

    0.1%  22  1.7.15  דמי פגיעה  3

    1%  171    הבטחת הכנסה משפחות  4

    3.7%  603    זקנה  5

    5.3%  862    זקנה ושארים  6

    0.9%  146    זקנה ושארים עם הבטחת הכנסה  7

    0.6%  99    ילד נכה  8

    38.3%  6250    ים קצבת ילדיםילדים מקבל  9

    0.3%  44    מזונות  10

    2.8%  464    ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 4משפחות עם   11

    0.5%  84    ניידות  12

    3%  491    נכות כללית  13

    0.4%  69    נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכות ותלויים  14

    15.6%  2539    סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים  15

    1.2%  198    סיעוד  16

    1.6%  259    שאירים  17

    0.6%  105    שירותים מיוחדים לנכים  18
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   2015.מצבת כ"א במחלקת הרווחה  ומקורות מימון השכר לשנת  9

  , עובד סוציאלי הוא 1996-לחוק העובדים  הסוציאליים התשנ"ו  2על פי סעיף 

 רשום בפנקס העובדים הסוציאלים " . " מי שכשיר להיות עובד סוציאלי לפי חוק זה והוא

חלקיות   תפקיד  שם העובד  מס'

  משרה %

ס"ה %   מימון

  משרה

  100  כ"א רווחה   100  מנהל המחלקה   עי. מס.   1

  100  כ"א רווחה  75  מנהל וזכאות  נא. מס.  2

  הרשות המקומית  25

  100  כ"א רווחה  90  עו"ס כוללנית  אי. אב  3

  הרשות המקומית  10  

  75  כ"א רווחה  25  עו"ס נערה במצוקה  נו.גנ  4

  כ"א רווחה  50  עו"ס כוללנית 

  95  כ"א רווחה  30  נוער וצעירים  מו.חל.  5

  
  

  כ"א רווחה  40  עו"ס כוללני

  תקציב פעולה  25  עו"ס מועדונית בי"ס אלחכים

  100  כ"א רווחה  50  עו"ס כוללנית  מס-סל.יח  6

  ב  פעולהתקצי  50  עו"ס מרכז עוצמה

  100  כ"א רווחה  75  עו"ס כוללנית   ג'מ.מד.  7

  תקציב פעולה  25  עו"ס מועדונית משפחתית משותפת

8  

  

  100  כ"א רווחה  25  עו"ס לטיפול נפגעי סמים  נב.מד

  כ"א רווחה   50  עוס כוללני

עו"ס מועדונית שיקומית בבי"ס  

  יסודי  א'

  תקציב פעולה  25
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  97  כ"א רווחה   20  כזת חוק ביטוח סיעודי מר   גא.-סמ. עמ  9

  כ"א רווחה    27  עו"ס כוללנית

  תקציב פעולה  50  מרכזת טיפול באלימות

  100  כ"א רווחה  100  עו"ס כוללני   רש.קו.  10

  90  תקציב פעולה   40  עו"ס רכזת משפחתונים  שפ.זח.  11

  תקציב פעולה  50  עו"ס לשתי מועדוניות למתבגרים

  50  תקציב פעולה  50  עו"ס אלימות במשפחה  בי -. מדרי  12

  100  הרשות המקומית   50  יועצת ראש הרשות   אע.מס  13

  תקציב פעולה  50  עו"ס עיר ללא אלימות 

  

  (כולל כ"א רווחה , תקנים ע"ח פעולה ותקנים  12.07%סה"כ משרות מאוישות  

  .  מתוקצבים מהרשות המקומית

  בדים :עו 13מחלקת הרווחה מונה 

 מנהל המחלקה -

 פקידת מנהל וזכאות -

עובדים סוציאליים (כוללניים , חוק הנוער, מרכז וועדות ,חוק ביטוח סיעוד , מרכזת  11 -

 לתכניות טיפול , יועצת ראש המועצה לענייני מעמד האישה ועוד ....).

 

  העסקתם במימון משתתף הרווחה שמשרד סוציאליים העובדים -9.1

  יים  :סוציאל עובדים תקני

  הקצאת תקני כוח אדם שמשרד הרווחה משתתף במימונם למחלקות הרווחה 

כלכליים (שכר ממוצע, -ברשויות  המקומיות נעשית לפי נוסחה המבוססת על פרמטרים חברתיים

הכנסה לנפש, שיעור אוכלוסיית הילדים ואוכלוסיית הקשישים ביישוב ועוד), על  פרמטרים הקשורים 

ודל האוכלוסייה ועל מספר התיקים שבטיפול מחלקת הרווחה המקומית, בשקלול במקום גיאוגרפי ובג

מידת האינטנסיביות של הטיפול בתיקי הרווחה. חלוקת  התקנים בתוך כל רשות מקומית נעשית לפי 
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הצרכים הפנימיים של הרשות ולפי סדר העדיפויות שהיא קובעת לעצמה, למעט תחומים ייעודיים 

 נקבעה  מראש: חוק ביטוח סיעוד, קליטת עלייה וחינוך מיוחד.שהקצאת התקנים שלהם 

  להלן נוסחת  משרד הרווחה להקצאת תקני העובדים הסוציאלים  לרשות  המקומית - 9.2

- 5Positionsn= Sum Positionsn * (POPn / Sum POPn) * (varj / Mean varj , j=1,  

- Positionsn כוללת.= חלקה של הרשות המקומית במכסת התקנים ה  

- Sum Positionsn .סך כל התקנים שהוקצו בשנה נתונה =  

- POPn . מספר התושבים ברשות מקומית =n  

- Sum POPn .סך כל תושבי המדינה =  

- Var1  ;אחוז הקשישים =var2  ;אחוז ילדים =var3  ;אחוז מקבלי דמי אבטלה =var4  =

  = הכנסה לנפש. var5השכר הממוצע; 

- Mean varj ים במדינה בכל אחד מהמשתנים הנ"ל.= הערכים הממוצע 

  הנחיות התע"ס : - 9.3

בנושא " עקרונות פעולה ומבנה המחלקה לשירותים חברתיים " קובע את המבנה  1.2* תע"ס  

המוסכם למחלקה לשירותים חברתיים בהתאם לדברי ההסבר בתע"ס , מבנה ארגוני מוסכם מראש , 

(זמן , כח אדם , תקציב )העלולים להיות מושקעים על פי התע"ס , חיוני על מנת לחסוך משאבים 

במציאת מסגרת מוסכמת , לצורך מתן שירות המבוסס על ערכים מוסכמים ולצורך אצילת סמכויות 

  ראויה . 

  (ב) כי : " יש להתאים את המבנה הארגוני של המחלקה לאמור בהוראה זו " .3התע"ס קובע בסעיף 

עובדים  5כל מקרה ניתן למנות במחלקה לש"ח לא יותר מאשר ) : " ב3(ד)( 2.46,סעיף  120*תע"ס 

  ( בחלקיות משרה או במשרה מלאה )בתפקיד של מרכז נושא " .

  רכזי נושא : 4הביקורת : נמצא כי במחלקת הרווחה מועסקים 
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 רש.ק : רכז שיקום ומגבוליות .  -

 גמ.מ : פיגור שכלי .  -

 נב.מ : פעילות בקרב קשישים . -

  ונוער (ועדת החלטה סמ.ג : תחום ילד  -

  ע"ח משרד הרווחה ) :  2015להלן התקנים המאושרים ע"י כ"א במשרד הרווחה (מצבת עובדים  לשנת  

מס' 

  סעיף

  תקן-ת  שם סעיף תקציבי

  א. איוש

סה"כ 

  משרות

מס'   נהלימ  עו"ס

  עובדים

  ת  אדם-כח  1

  א

6.85  

6.85  

6.10  

6.10  

0.75  9  

  ת  תקני טיפול בסמים   1

  א

0.25  

0.25  

0.25  

0.25  

  1  

  ת  תקני ועדות החלטה  1

  א

0.27  

0.27  

0.27  

0.27  

  1  

  ת  מרכזי חוק ביטוח סיעוד  8

  א

0.20  

0.20  

0.20  

0.20  

  1  

  תוכנית נושמים לרווחה  42

  2015משרה זו לא אוישה בשנת 

  1    0.75  0.75  ת

  ת    סה"כ 

  א

8.32  

7.57  

7.57  

6.82  

0.75  10  

  

  :התקנים המאוישים ומתוקצבים ע"ח המועצה 

  מס' עובדים  מינהל וזכאת  עו"ס  סה"כ משרות  איוש-א תקן-ת  שם הסעיף התקציבי

  ת  תקציב אחר

  א

0.35  

0.35  

0.10  

0.10  

0.25  

0.25  

2  
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  הביקורת : עיון בטבלה מעלה כי :

  12.07%סה"כ משרות מאוישות במחלקת הרווחה   -1

 מתוכן : -2

 7.57   במימון כ"א רווחה   -תקני  עו"ס 

 0.75  במימון כ"א רווחה –זכות תקן  מנהל ו 

 0.35   במימון הרשות המקומית  –תקני עו"ס 

 0.75   תקן  מאושר  ע"י כ"א רווחה עבור תוכנית נושמים לרווחה וטרם לא

 אויש.

 3.4  תקנים במימון  משרד הרווחה ע"ח  סעיף תקציב הפעולה שונים 

כנית נושמים לרווחה . בדו"ח מצבת עובדים של משרד הרווחה רשום כי ישנה משרה עבור תו

  ושאינה מנוצלת . 0.75%,בחלקיות משרה של 

  : המלצות

על אף כי בסעיפי הפעולות השונים ושבהם כלול שכר לחלק מהעו"סים , אין חריגה ,על  . 1

מנהל מחלקת הרווחה לפעול מול משרד הרווחה להתאמת כל היקפי המשרות המאוישות 

בות על ידי המשרד על מנת לקבל בפועל לתקן ולדרישות התקן של המשרות המתוקצ

  מקסימום הכנסות אפשריות ממשרד הרווחה בסעיף מצבת כ"א

מנהל הרווחה יפעל במשרד הרווחה להגדיל עד כמה שניתן את ההקצבות למכסות כספיות  . 2

וכמותיות על מנת להקטין את המימון העודף של המועצה כגון : סידור מפגרים במוסד ,סידור 

פולי , טיפול במשפחות אומנה , אבחון ושיקום נכים , משפחות מצוקה מפגרים במעון יום טי

 בקהילה וכו ....)ולנצל בתבונה תקציבים שאושרו .

נמצאו סעיפים בתקציב שלא נוצלו במלואם. הביקורת בדעה כי יש לפעול למקסם את ניצול   .3

 התקציב המאושר
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  : התחשבנות מחלקת הרווחה עם משרד הרווחה -10

  רקע :   

חלקת הרווחה מבצעת השמה של מטופלים במסגרות ובמוסדות טיפוליים שונים כגון : החזקת ילדים מ

בפנימיות ובמשפחות אומנה, החזקת קשישים במחלקות סיעודיות בבתי אבות, החזקת מפגרים 

במעונות, החזקת נכים במוסדות, סידור ילדים נזקקים במועדוניות, מעונות יום ומשפחתונים וכד', 

ידי גורמים במחלקת הרווחה ובמשרד -ך ההשמה יש צורך במילוי טפסי הועדה המאושרים עללצור

  הרווחה.

משרד הרווחה משתתף בהוצאות ההשמה של המטופלים במסגרת, התשלומים מבוצעים ישירות 

), כשהרשות המקומית 100%ממשרד הרווחה למוסד הזכאי לתשלום (נותן השירות) באופן מלא (

מעלות הוצאות  75%מתשלומים אלו, ז"א משרד הרווחה מממן לרוב  25%ין מחויבת לרוב בג

ההשמה, בנוסף, מחלקת הרווחה גובה דמי השתתפות עצמית מהמטופלים או מבני משפחותיהם, 

  במקרים שנקבע תשלום השתתפות עצמית בהוראת התע"ס.

  נתוני תקציב מחלקת הרווחה :  10.1

כרשום בספר התקציב הרשותי כולל  2015הרווחה לשנת א. בהתאם לתקציב הייעודי של מחלקת 

  הכנסות ממשרד הרווחה (עצמיות רווחה) והוצאות עבור שכר עובדי המחלקה ופעולות הרווחה כלהלן :

תקציב שנתי   הכנסות

מאושר 

  באלפי ש"ח

ביצוע 

מצטבר 

  באלפי ש"ח

סטייה 

מהתקציב 

  באלפי ש"ח

סטייה 

מהתקציב 

  %-ב

  9%  85  1048  963  עצמיות רווחה

          הוצאות

  )12%(  )326(  2473  2799  שכר עובדי רווחה

  )0%(  ) 20(  7497  7517  פעולות רווחה

  )3%(  )346(  9970  10316  סה"כ רווחה הוצאות
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ואשר תפורסם לציבור בסעיף השתתפות  2015ב. בתמצית הדוחות הכספיים של המועצה לשנת 

  לות רווחה שבהוצאות נרשם כלהלן :משרד הרווחה בהכנסות ובסעיפי שכר רווחה ופעו

 2015תקציב   הכנסות

  באלפי ש"ח

 2015ביצוע 

  אלפי ש"ח

% מהתקציב הכולל 

8535  

השתת' משרד 

  הרווחה

7305  7103  8.33%  

  

  % מהתקציב הכולל  2015ביצוע   באלפי ש"ח 2015תקציב   הוצאות

  2.9%  2473  2504  שכר רווחה

  8.79%  7502  7483  פעולות רווחה

ווחה סה"כ ר

  הוצאות

9987  9975  )3.36%(  

  

 100% -הביקורת : אין התאמה בין הנותנים הכספיים בטבלאות שבשני הדוחות. והם מתייחסים ל

  .25%תשלום משרד הרווחה והשתתפותה של הרשות הינו לרוב 

  : 2015הקצבה להוצאות רווחה לשנת  10.2

  12/15נכון לתאריך 

ות משרד העו"ר .תקבולים (השתתפ34

  75% -ב

 -.תשלומים (הוצאות הרשות המקומית ב84

100%(  

מס. 

סעיף 

  (פנים)

התקציב   שם הסעיף

  (שקלים)

מס. סעיף 

  (רווחה)

מס. 

סעיף 

  (פנים)

התקציב   שם הסעיף

  (שקלים)

שכר עובדי   3410

  המח' לש"ח

שכר עובדי   8410  1013410  934,638

המח' לש"ח        

1,246,184  
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ים נושמ  3410

  כ"א-לרווחה

נושמים   8410  1013415  12,840

  כ"א-לרווחה

12,840  

* מקלטים   3422

  לנשים מוכות

מקלטים   8422  1025100  18,172

  לנשים מוכות

24,229  

* משפחות   3422

במצוקה 

  בקהילה

משפחות   8422  1025410  37,847

במצוקה 

  בקהילה

50,463  

* סיוע   3422

למשפחות עם 

  ילדים

סיוע   8422  1025418  37,664

למשפחות עם 

  ילדים

50,219  

* מרכזי   3424

טיפול 

באלימות          

מרכזי טיפול   8424  1026090          110,769

  באלימות

147,692     

* ת. לאומית   3435

  ילד ונוער

ת. לאומית   8435  1038400  38,154

ילד ונוער                 

38,154  

* יצירת קשר   3435

ילדים       -הורים

יצירת קשר   8435  1039414    2,605

ילדים            -הורים

3,473  

* טיפול בילד   3435

בקהילה             

טיפול בילד   8435  1039440  497,468

  בקהילה

663,291  

דוניות *מוע  3435

  משותפות

מועדוניות   8435  1039441  113,153

  משותפות

150,871  

*טיפול   3435

בפגיעות 

  מיניות

טיפול   8435  1039483  42,414

בפגיעות 

  מיניות

56,552  
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*אחזקת   3438

ילדים 

  בפנימיות

אחזקת ילדים   8438  1038410  316,961

  בפנימיות

422,615  

*תכניות עם   3438

  הפנים לקהילה

תכנית עם   8438  1038417  278,852

הפנים 

  לקהילה

371,803  

*ילדים   3439

  במעונות יום

ילדים   8439  1039010  649,117

  במעונות יום

865,489  

אחזקת זקנים   3443

  במעונות        

אחזקת זקנים   8443  1042410  141,151

  במעונות        

188,201  

* טיפול בזקן   3444

  בקהילה          

טיפול בזקן   8444  1043440  48,722

בקהילה          

64,963  

* מרכזי   3444

חוק -ועדות

  סעוד     

* מרכזי   8444  1043990  12,415

חוק -ועדות

  סעוד     

12,415  

* מועדונים   3445

מועשרים           

מועדונים   8445  1043412  176,056

מועשרים           

234,741  

מ. יום שיקומי   3451

  לאוטיסט     

מ. יום   8451  0622112  90,841

שיקומי 

  לאוטיסט     

121,121  

* משפחות   3451

מש"ה      -אומנה

* משפחות   8451  0856400  7,063

    מש"ה  -אומנה

9,417  

סידור   3451

 -במעונות

  מש"ה

סידור   8451  0856410  1,638,730

 -במעונות

  מש"ה

2,184,973  
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מעון   3451

-ממשלתי

  מש"ה           

מעון   8451  0871260  119,700

-ממשלתי

  מש"ה           

159,600  

* טיפול   3451

בהורים 

  ובילדיה       

טיפול    8451  0881040  15,530

בהורים 

  יה       ובילד

20,707  

* מ. יום   3451

ותעסוקה 

  לבוגרי      

מ. יום   8451  0881043  5,767

ותעסוקה 

  לבוגרי      

7,689  

* מ. יום   3452

מש"ה          -טיפולי

מ. יום    8452  0855420  652,977

מש"ה          -טיפולי

870,636  

  93,824  מעשי"ם  8452  0855470  70,368  *מעשי"ם  3452

תים * שירו  3453

מש"ה   -תומכים

שירותים    8453  0855430  1,899

-תומכים

  מש"ה   

2,532  

* הסעות למ.   3453

  מש"ה      -יום

הסעות למ.   8453  0855431  69,353

  מש"ה      -יום

92,471  

נופשונים   3453

  מש"ה

נופשונים   8453  0855920  1,949

  מש"ה

2,599  

* הדרכת עוור   3463

ובני ביתו         

הדרכת עוור    8463  0855920  673

ובני ביתו         

897  

* מפעלי   3464

תעסוקה 

  ומועדון     

מפעלי   8464  0662082  41,303

תעסוקה 

  ומועדון     

55,071  

אחזקת נכים   3465

  בפנימיות        

אחזקת נכים   8465  0621040  90,823

בפנימיות        

121,097  
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* תעסוקה   3466

מוגנת למוגבל     

תעסוקה    8466  0622010  148,230

מוגנת 

  למוגבל     

197,640  

*תכניות   3466

  מעבר

  33,268  תכניות מעבר  8466  0622012  24,951

*מרכזי אבחון   3466

  ושיקום

מרכזי אבחון   8466  0622016  5,754

  ושיקום

7,672  

* מס. יום    3466

לילד המוגבל       

מס. יום    8466  0622090  26,057

גבל       לילד המו

34,743  

*תכניות לילד   3467

  החריג

תכניות לילד   8467  0622020  10,403

  החריג

13,871  

* מ. יום   3467

שיקומי לנכים       

מ. יום   8467  0622110    157,987

שיקומי 

  לנכים

210,649  

* הסעות למ.   3467

  יום שיקומיים  

הסעות למ.    8467  0622113  121,776

  יום שיקומיים 

162,368  

* ליווי למ.   3467

יום שיקומיי      

ליווי למ. יום    8467  0622114  28,513

  שיקומיי      

38,017  

* מועדון   3467

חברתי 

  לבוגרים     

מועדון   8467  0622142  88,155

חברתי 

  לבוגרים     

117,540  

* מרכזי   3468

אבחון ושיקום       

מרכזי אבחון   8468  0618010  28,685

  ם       ושיקו

38,247  

* שיקום נכים   3468

  בקהילה       

שיקום נכים    8468  0622210  22,302

  בקהילה       

29,736  
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* טיפול   3471

בנוער 

  ובצעירים     

טיפול בנוער   8471  1164023  15,000

  ובצעירים     

20,000  

* טיפול   3471

בנערות 

  במצוקה     

טיפול   8471  1165420  7,479

בנערות 

  צוקה     במ

9,972  

* נוער וצעיר.   3471

  חוץ ביתי       

נוער  וצעיר.   8471  1165426  38,588

חוץ ביתי                 

51,451  

* בתים חמים   3471

  לנערות         

בתים חמים   8471  1165428  132,008

  לנערות         

176,011  

* מ. לנפגעי   3471

תקיפה מינית    

* מ. לנפגעי   8471  1165429  2,091

תקיפה מינית    

2,788  

-* התמכרויות  3473

  מבוגרים       

-התמכרויות  8473  1125061  7,180

  מבוגרים       

9,573  

* בדיקות   3473

סמים וסיוע        

בדיקות סמים   8473  1125062  1,427

  וסיוע        

1,903  

  121,757  מפת"ן  8474  1134410  91,318  *מפת"ן  3474

מפתן כולל   3474

כ"א                

מפתן כולל   8474  1134412  11,902

כ"א                

15,867  

  בסעיפים אלה לא ישתתף משרד הרווחה  -*

  ם העולה על הסכום המוקצב המהווה גג כספי לרשות .                     בסכו
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   2015הקצבה להוצאות רווחה לשנת התקציב 

  סמל

  תחום

  שם

  תחום

  הקצאה

  כוללת

חלק 

המשרד 

  בהקצאה

חלק 

הרשות 

  בהקצאה

הוצאה 

כוללת 

  מצטברת

זיכוי 

מצטבר 

  לרשות

  947,478  1,259,060  311,546  947,478  1,259,024  מנהל הרווחה  1

רווחת הפרט   2

  והמשפחה

272,603  204,452  68,151  272,588  204,452  

שירותים לילד   3

  ולנוער

2,572,248  1,938,724  633,524  2,575,532  1,904,821  

  378,344  484,724  121,976  378,344  500,320  שירותים לזקן  4

  2,674,177  3,565,550  891,392  2,674,177  3,565,569  שירותים למפגר  5

  795,612  1,060,814  265,204  795,612  1,060,816  שירותי שיקום  6

  306,993  409,303  102,331  306,993  409,324  שירותי תיקון  7

  7,211,877  9,627,571  2,394,124  7,245,780  9,639,904    סה"כ

        

  : תהליך ההשמה במחלקה 10.3

  הבא: בהתאם לנוהל זכאות, תהליך ההשמה מתבצע באופן

), מילוי טופס השמה 3.3פנייה לפקידת הזכאות, לאחר אישור ועדת ההחלטה או השמה (סעיף  -1

 למסגרת וטופס החלטה על השמה ע"י פקידת הזכאות.

שליחת הטפסים ע"י עובדת הזכאות למשרד הרווחה לאחר שמולאו בהם הפרטים והם חתומים  -2

 ע"י פקידת הזכאות, מנהל המחלקה וגזבר המועצה.

 ת הטופס לפקידת הזכאות לאחר חתימת המפקח/ת מטעם משרד הרווחה ומנהל המסגרת.החזר -3

 צילום ותיוק טופס ההרשמה בתיק הפונה במשרד מחלקת הרווחה ע"י פקידת הזכאות. -4
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הביקורת : מבחינת המערכות הממוחשבות נמצא כי הפונה נרשם במערכת הנמר ע"י פקידת המנהל 

רשמה משודר למשרד הרווחה, ומשרד הרווחה מעדכן חודשי את והזכאות על מתן שירות, טופס הה

  התשלומים במערכת המסר (עבור : מסגרות, פנימיות, מועדוניות, משפחתונים וכד'...).

  הבקרות הנערכות ע"י מחלקת הרווחה לבדיקת שלמות הנתונים ותקינותם :  10.4

וחה ועוקבת אם נקלטו מידי חודש פקידת הזכאות בודקת את הדוחות המגיעים ממשרד הרו -1

 שמות המטופלים החדשים או אם נקלט שינוי כלשהו (עזיבה/שינוי דרגה/ שינוי תעריף וכו'). 

נערכת בדיקה תקופתית של דוח עוזב / נשאר שמופק ע"י משרד הרווחה, ע"י העו"ס  -2

הרלוונטי יחד עם פקידת הזכאות, בקרה זו מועילה ומשפרת את הדיוק במעקב אחר עוזב / 

 ר בייחוד בעניין מצב החניכים במוסדות.נשא

בו כל עו"ס מעדכן את התיקים שלו (גניזה/ אינטנסיביות  –מידי שנה נערך "מיון תיקים"  -3

 התיק/ שינוי מצב משפחתי וכו').

  :  מערכות המידע במחלקה 10.5

  את מחלקת הרווחה משרתות נכון להיום שתי מערכות מידע : 

לאוטומציה במנהל השלטון המקומי ובתיאום עם משרד הרווחה,  תוכנת נמר של החברה  – 10.5.1

התוכנה כוללת את נתוני היסוד אודות המטופלים במחלקה : ראש המשפחה כתובת, טלפון, סוג ביטוח 

רפואי, השכלה, מספר צוות, מספר עובד סוציאלי, תאריך פנייה ראשונה, מהות נזקקות, אינטנסיביות 

  טיפול וכו'...

כת מסר, שהיא מערכת התשלומים המרכזית של משרד הרווחה, המערכת מאפשרת מער –10.5.2

לצפות באופן מקוון בנתוני התשלומים של משרד הרווחה למסגרות בהן מטופלים הרשומים ע"י 

  המחלקה וזאת בהתאם לנתונים המדווחים על ידי המחלקה למשרד הרווחה.

  הות במערכת המחשוב.לכל משתמש במערכת מונפק "כרטיס חכם" המאפשר להזד

  המטרות המרכזיות של מס"ר :  

 להביא לידי ביטוי את מדיניות המשרד כפי שמפורסמת בחוקים, התקנות והוראות התע"ס. . 1
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 להיות מסד נתונים מבוקר וזמין על הלקוחות והמסגרות הנותנות שירותים. . 2

ויות לתת מידע מקצועי וכללי על כלל הלקוחות למחלקות השירותים החברתיים ברש . 3

 המקומיות.

 לתת מידע מקצועי וכללי על כלל המסגרות המורשות שנותנות שירותים. . 4

לסייע באבחון צרכים באמצעות זיהוי ההיקף והסוג של החלטות שעדיין לא מומשו (רשימת  . 5

 ממתינים).

 לסייע בבניית תכניות עבודה ברמה הארצית, המחוזית והמקומית. . 6

 מה הארצית, המחוזית והמקומית.להפעיל מערכת של תקצוב והתחשבנות בר . 7

 לשלם למסגרות נותנות השירות. . 8

  -: ממצאים

נמצא כי ברשות מנהל המחלקה יש כרטיס חכם והוא מורשה לכנס למערכת מס"ר להפקת  -1

 הדוחות הרלוונטיים.

 תיקי המטופלים אצל העו"סים אינם סרוקים ואינם מתועדים במערכות המידע הממוחשבות.  -2

משתמשת במערכת מימד, המכילה את פרטי מרשם האוכלוסין במשרד מחלקת הרווחה אינה  -3

 הפנים עבור תושבי היישוב.

 במחלקת הרווחה אינם משתמשים במערכת אמי"ר שמטרתה העיקרית: -4

 מתן כלי עבודה ויעיל לעובד ולמחלקה. -

 תמיכה בתהליכי העבודה. -

 בקרת ומעקב תהליכים ונתונים בזמן אמת. -

 בי כל שלבי ההתערבות.קבלת מידע זמין ואיכותי לג -

 העברת מידע בין הרשות למשרד הרווחה. -
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 אין אפשרות לתשלומי השתתפות מושמים באמצעות מערכת האוטומציה.  -5

נמצא כי, בין מערכת נמר ומסר אין ממשקים אוטומטיים, כתוצאה מכך, עלולים להופיע  -6

 יישוב.במערכת מסר תשלומים המשולמים עבור תושבים שאינם רשומים כמתגוררים ב

 במערכת נמר, בה משתמשת המחלקה ליקויים המקשים על העבודה ועל הבקרה :  -7

מערכת נמר כוללת נתוני היסוד אודות המטופלים במחלקה, אולם נכון למועד הביקורת  -

אין בה אפשרות להזין נתונים אודות השמות במוסדות, כגון, מועד ההרשמה, שם המוסד 

יגים ממוחשב המציג שמות המטופלים שלא נקלטו וכו'. לכן לא ניתן להפיק דו"ח חר

במערכת מס"ר. כמו כן, לא ניתן לאתר חיובים שהמועצה חויבה בהם לפי מערכת מסר 

 מבלי שאושרו השמות בגינן מהמועצה.

כן, -מערכת נמר אינה מאפשרת תשלומי השתתפות עצמית של מושמים באמצעותה, על -

אחרת, בהעדר ממשק בין מערכת נמר  תשלומים אלה מבוצעים באמצעות מערת גבייה

 למערכת הגבייה לא ניתן להפיק דוחות בקרה פנימיים לאיתור לקוחות שלא שילמו.

  המלצת הביקורת :

מנת -מומלץ להשתמש בכל המערכות שהוזכרו בסעיפי הממצאים, נמר, מסר, אמיר, מימד על -1

 לייעל ולשפר את תהליכי העבודה.

ישום אפשרות הזנת נתוני השמות במוסדות במערכת נמר לפנות לחברה לאוטומציה לצורך י -2

 וגם את תשלומי ההשתתפות העצמית של המושמים.

יש לקיים ממשקים בין המערכות או לחילופין להפיק דוחות בקרה ממוחשבים באופן שיאפשר  -3

 זרימת מידע בין המערכות ואיתור נתונים חריגים.

  : מספר התיקים לתקן עובד סוציאלי-11

בודה על תקן עובד סוציאלי הוא תוצר של כמות הנזקקים ושל מידת המורכבות של הבעיות עומס הע

לטיפול, כאשר מגיעה פנייה מפרט או ממשפחה כלשהי למחלקה לשירותים חברתיים, נפתח בדרך 

כלל תיק משפחה, וכל בני המשפחה רשומים בו, גם אם רק אחד מהם נזקק בפועל לסיוע לכן אין 
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מספר הנפשות הרשומות או מספר המשפחות הרשומות לבין עומס העבודה בפועל. בהכרח קשר בין 

לעתים מצוקה, מחלה או התנהגות של אחד מבני המשפחה משפיעות על המשפחה כולה, ולעתים יתר 

בני המשפחה אינם משפיעים. ובעיקר המאמץ הטיפולי מתמקד בפרט, כמו כן, מידת השימוש 

ף היא על עומסים פוטנציאלים בעבודת המחלקה לשירותים במסגרות חוץ ביתיות משפיעה א

חברתיים, וככל שרב השימוש במסגרות ושירותים בקהילה בכלל, ועל עובדי המחלקה לשירותים 

  חברתיים בפרט.

מספר התיקים הרשומים לתקן עו"ס שהוקצה בפועל נבחן על פי האשכולות בהם נכללות הרשויות 

  כלכלי).-(הדירוג החברתי 4-1שבאשכולות 

כפי  4על פי הנתונים הארציים מספר התיקים לתקן מוקצה לפי הדירוג סוציו אקונומי, דירוג 

תיק  115תיק למשרה במגזר הערבי וברשויות היהודיות על  124שמדורגת הרשות, עומד על 

  למשרה.

ו"ס עובדי המחלקה, יוצא כי לכל ע 9תיקים פעילים אשר מחולקים בין  1042 -במחלקת הרווחה כ

  תיקים וזה תואם מאוד את הסטנדרטים הארציים. 115 -במחלקה יש כ

  סיכום:

קרע הינה לשכה מקצועית אשר ייעודה מתן מענה מיטבי לפרט ולקהילה -מחלקת הרווחה בכפר

המקומית, עם זאת הביקורת בדעה כי מחשוב תיקי המטופלים כמו גם קיומן של בקרות ממוחשבות 

לקיים בקרה יעילה למניעת מקרים בהם ישולם עבור מושמים שאינם  באופן קבוע ורציף, יסייעו

קרע, בייחוד ילדים ובעלי פיגור, כמו גם גניזת תיקי מטופלים כשגגה. -שייכים לרשות המקומית כפר

בקרה תקופתית קבועה ממוחשבת, תחסוך כספי הרשות ותאפשר למחלקת הרווחה למקסם את הסיוע 

פור תהליכי העבודה. הביקורת מציינת לחיוב את פועלו של מנהל הניתן לתושבי הכפר עצמם ולשי

  המחלקה והעובדים על המקצועיות ועל שיתוף הפעולה עם הביקורת. 
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  2 -פרק

  רישום לגני ילדים בשנה"ל תשע"ו

  : כללי -1

קובע , כי המדינה אחראית על מתן חינוך חובה חינם לכל ילד  1949-חוק לימוד חובה התש"ט

במוסד חינוכי מוכר וכי הורי הילד מחויבים לשלוח את ילדם למוסד  17ועד גיל  3בישראל מגיל 

חינוך מסוג זה. מטרת החוק לתת הזדמנות שווה לקבלת חינוך והשכלה לכל ילדי המדינה ללא אפליה, 

  על רקע כלכלי, עדתי או מגזרי.

סודי על שינויים הועדה לשינוי חברתי כלכלי (ועדת טרכטנברג) המליצה בנושא חינוך הקדם י

שהמדינה תספק חינוך חינם  8/1/12והממשלה החליטה ביום  3-4מהותיים בחוק חינוך חינם לגילאי 

שילמדו בגני ילדים ציבוריים. יישום החלטת  3-4החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ג לילדים בגילאי 

  הממשלה לחוק חינם יהיה הדרגתי, במהלך שלוש שנים.

ידי -לים משרד החינוך ומשרד התמ"ת, מעונות היום ומשפחתונים מטופלים עלבחינוך בגיל הרך מטפ

משרד התמ"ת וגני ילדים משרד החינוך. משרד החינוך מפקח על גני הילדים ובודק האם מבנה הגן 

מתאים לילדים, ומספר הילדים, האם המרחב הפיזי של הגן מתאים לכמות הילדים, מתקצב עלות 

הוחלט על הוספת סייעת שנייה כתגבור לכל גן ילדים טרום חובה שבו מבנים לגנים. ובשנה זו 

שבו יש אישור בטיחות (גנים רשמיים) או רישיון בתוקף (גן  3-4ילדים לפחות בגילאי  30מתחנכים 

  שמוכר שאינו רשמי) והוא מפוקח ע"י משרד החינוך

  מטרת הביקורת-2

בוץ בגני ילדים לשנת הלימודים תשע"ו, מטרת הביקורת לבחון ולבקר את התנהלות הרישום והשי

ולהצביע על ליקויים במידה וקיימים ולהמליץ על דרכים לפתרון מתוך כוונה לשיפור הליך הרישום. 

  לצורך הכנת הדו"ח הביקורת נקטה באמצעים כדלקמן:

הביקורת נפגשה עם מנהל מחלקת החינוך ומזכירת מחלקת החינוך המבצעת את הרישום   .א

הם נתונים והסברים, וכן תגובות לתלונות הורים וקיימה שיחות עם הורים לגנים, קבלה מ

 וגננות.
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הביקורת בדקה את תוכנת רישום הילדים הממוחשבת של האוטומציה (רישום ושיבוץ   .ב

 תלמידים במוסדות חינוך).

הרישום  -(ארגון ומנהל 3.10-1(א)  5הביקורת עיינה בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא מס'   .ג

 ילדים ולבתי ספר).לגני 

  להלן מספר הגנים בכפר ומספר התלמידים הרשומים והלומדים בשנה"ל תשע"ו:-3

  מספר התלמידים  מספר הגנים  

  350  13  גני חובה

  207  8  *גני טרום חובה

        

  *גנים רשומים בבעלות ובפיקוח משרד החינוך.

  רישום לגני ילדים :-4

חסם ללמידה ולתהליכיה, לחברה ולערכיה, בגן נוצרת תחילת דרכם של ילדים בגן מעצבת את י

מערכת האומנות, הרגשות, הדעות וההתנהגויות ומתפתחות הנטיות שיאפיינו את הילדים בהמשך 

  דרכם כלומדים.

לקראת הרישום לגני הילדים, המועצה הפיצה דף מידע להורים ומפרסמת באתר האינטרנט של 

  מיים, בו פירוט על מועדי וגילאי הרישום: הרשות וגם באתרי אינטרנט פרטיים מקו

  מועדי הרישום:  -4.1

ויימשך עד יום  21.1.5015הרישום לגני הילדים עפ"י חוק חינוך חובה לשנת תשע"ו יחל ביום רביעי 

  .17.2.2015שלישי 

  גילאי הרישום: -4.2

   8.7.2013שהתקבל בכנסת ביום  2013 -התשע"ג = 32בהתאם לחוק לימוד חובה מס' 
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                                                                                                                             0 1.01.2010התאריכים                – 5גילאי  

                                            31.12.2010  

                                           0 1.01.2011התאריכים                - 4גילאי  

                                           31.12.2011  

    1.01.20120התאריכים                 - 3גילאי 

                                           31.12.2012  

רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע בהתאם לצורכי המקום ובהתחשב בנוחות הקהל, כמה ימי  -4.3

רישום לגני הילדים, בתקופת הרישום הנ"ל ובלבד שלא תקבע פחות משישה ימי רישום בסך הכל, 

  ם.ולפחות בשניים מתוך ימים אלה יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בשעות אחר הצהריי

  . 3-6מועדי רישום אלה מחויבים לגבי כל הילדים מגילאי  -4.4

הורה המבקש לרשום את ילדו לגן ילדים מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום במשרדי הרשות  - 4.5

  המקומית בצירוף אישור מהבעלות.

  רשות החינוך מאפשרת לכל הורה לרשום את ילדו לגן בהתאם לאזור הרישום. -4.6

מידה וחל שינוי בכתובת המגורים, ההורים מתחייבים לעדכן את הכתובת החדשה במשרד יצוין כי ב

הפנים בטרם יתחיל הרישום, את עדכון הכתובת החדשה וצילום תעודת הזהות יש להעביר לרשות 

  החינוך, אחרת השיבוץ לגן יהיה בהתאם לכתובת הישנה כפוף לאזור רישום.

היתר כאמור יהיה פתוח בכל רשות לתושביה בלבד מי  הרישום באינטרנט ברשות שקיבלה -4.7

שאינו רשום ברשות יוכל להירשם רק במשרדי הרשות. ובהמשך לרישום באינטרנט תשלח הרשות 

  המקומית באמצעות הדואר להורי התלמיד אישור על ביצוע הרישום וכן אישור על שיבוץ הילד.

נרשם בזמן, הודעה בכתב שבה הם יידרשו רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד שלא  -4.8

ימים מיום מסירת ההודעה. לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה, או  7לרשום את התלמיד בתוך 

תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים שבו ילמד התלמיד במקום  –התברר שאין לתלמיד הורים 

  הקרוב ביותר למקום מגוריו.
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מתבקשת לתת מענה איכותי ומיטבי לתושבים המבוסס על ערכי שוויון  רשות החינוך המקומית -4.9

  הזדמנויות, ולכן נקבעו קריטריונים מוגדרים לשיבוץ על פי סדר עדיפויות בכפוף לחוק חינוך חובה :

 .אזור רישום דהיינו אזור מגורים 

 ום.תאריך לידה, תינתן עדיפות לילדים גדולים בשנתון מתוך כלל הנרשמים מאזור הריש 

  3השיבוץ יעשה תוך שמירה על רצף חינוכי, למעט לילדים העולים מכיתת גן לגילאי. 

לאחר השלב הראשוני של הרישום וההודעה להורים מכינים טבלה של כל הילדים שנרשמו לפי מס' 

זהות  וגן מבוקש, גן חילופי ונימוק ההורים, מבוצע מיון לפי אזור רישום וגילאי הילדים ומקבלים את 

ספר הילדים המשובצים לפי גן. כאשר ההורים מקבלים הודעת השיבוץ, רשאי ההורה לערער תוך מ

  הצגת מסמכים ונימוקים לבקשה.

גני טרום חובה (כולל  8 -גני חובה ו 13היישוב מחולק לאשכולות גנים (חובה וטרום חובה).  -4.10

הרישום בהתאם לאזור הרישום לא  גן חובה וגן טרום חובה הדו לשוני בבי"ס גשר על הואדי שחלוקת

  חלה עליו).

  תלונות על רישום ושיבוץ: -5

המלינים הורים לילד שלמד בשנה שעברה בגן טרו"ח ובשנה זו לא שובץ כי הם אחרו ברישום  -1

 בטענה שהילד יירשם אוטומטית.

לא שובץ בגן שלמד בו בשנה שעברה בטענה שאינו עונה על  4 -המלינים הורים כי בנם בן ה -2

 הקריטריונים מבחינת שייכותו לאזור הרישום.

, הגן המבוקש גן חלופי לגן בו שובצה הילדה בטענה כי הסייעת  3המלינים הורים לילדה בת  -3

 שכנה שלהם למרות שהגן הוא מחוץ לאזור הרישום.

, טענו כי בקשתם לרשום את בנם בגן טרום חובה שאינו שייך לאזור 3הורים לילד בגיל  -4

כי באותו גן נרשם שכן שלהם למרות שאינו עונה על הקריטריון של השייכות  הרישום שלהם,

 לאזור הרישום.
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, הילד נרשם בגן טרום חובה הממוקם באשכול גנים שבו שני גני 3המלינים הורים לילד גילאי  -5

טרו"ח, ההורים מבקשים להעביר את הילד מגן א' לגן ב' באותו אשכול בטענה כי הגננת שבגן 

 ה יותר על הילדים.השני אהוב

, בקשו להעביר את הילד לגן אחר שמחוץ לאזור הרישום בטענה 4המלינים הורים לילד גילאי  -6

 שבנם לא מצליח להתאקלם.

  התייחסות מנהל מחלקת החינוך :  

כל פנייה למחלקת החינוך בעניין הרישום והשיבוץ טופלה, בד"כ משובצים קודם ילדי השכונה ולאחר 

ף חינוכי שלמדו בשנה קודמת בגני ילדים, ואחר כך הרישום מתבצע על תקן מקום מכן ילדים עם רצ

  פנוי.

  ממצאים :

אין ועדת ערעורים /חריגים במערכת החינוך המטפלת בערעורי ההורים בכל הקשור בנושא  . 1

 הרישום והשיבוץ

נמצאו מקרים בהם הועדפו ילדים שלא גרים באזור הרישום על פני ילדים שגרים באזור  . 2

 ישום וכן לא הועדפו ילדים גדולים על ילדים קטנים.הר

 עדיין אין אפשרות להירשם לגנים באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. . 3

  המלצות : 

על מחלקת החינוך להקפיד על שיבוץ הילדים לגנים לפי קריטריונים שנקבעו ע"י משרד  . 1

 החינוך.

 לרישום ושיבוץ לגני ילדים. יש להקים ועדת חריגים שתטפל בתלונות ההורים בכל הקשור . 2

על מזכירת מחלקת החינוך לתעד כל הילדים הרשומים בגני החובה והטרום חובה במערכת  . 3

 הממוחשבת ולא ברישום ידני.

יחד עם זאת הביקורת מציינת בחיוב את הפעולות שננקטו ע"י מחלקת החינוך לקראת הרישומים 

  וכן ההשקעות בשיבוץ.תשע"ו השיפורים והשינויים שנעשו לקראת הרישום, 
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  3-פרק 

  הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד

  . כללי1

הרשות המקומית אחראית על ארגון הסעות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים למוסד החינוכי שבו הם -

 לומדים.

של מערכת ההסעות מסודרת בתקנות ובהנחיות ממלכתיות ונועדה לדאוג לרווחתם , כמו לבטיחותם 

 התלמידים הזכאים לה.

  . נושאי הביקורת העיקרים שנבדקו : 2

 ניהול מערך הסעות התלמידים בחינוך המיוחד ע"י מחלקת החינוך. . 1

 ההוצאה על הנסיעות וההתחשבנות עם משרד החינוך. . 2

 המכרז להסעת תלמידים בחינוך המיוחד. . 3

 הפיקוח על קיום הבטיחות בהסעת התלמידים. . 4

 למידי החינוך המיוחד.אופן ליווי המסיעים לת . 5

  . הוראות החוק3

הסעות תלמידים בכלל, ובחינוך המיוחד בפרט, מושתתים על מספר חוקים וחוזרים של מנכ"ל משרד 

  החינוך שהעיקרים בהם:

  1994חוק הסעות תלמידים נכים. 

  3.3.5חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, לרבות חוזר. 

 1988 –ות התשנ"ח תקנות הסעת בטיחות לילדים ולפעוטות עם מוגבל. 

 /5.3.66(א) סעיף  2הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חניה , חוזר עג. 
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  . השתתפות משרד החינוך4

לבתי ספר רשמיים,  21-3המשרד משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך המיוחד גילאי  . 1

רר וועדת לבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ולגני ילדים, על פי החלטות ועדת השמה/ע

 שיבוץ ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית.

המשרד אינו משתתף בהוצאות ההסעה של תלמידים נכים ותלמידי החינוך המיוחד לטיפולים 

כן, המשרד אינו משתתף בהוצאות הסעה -רפואיים, שיקומיים וכיו"ב. כמו-רפואיים, פרא

, בצהרונים וכיו"ב ומהארכת מסגרת המתחייבות משהיית תלמידי החינוך המיוחד במועדוניות

הלימודים שלהם. זאת למעט מועדוניות של משרד הרווחה לתלמידי החינוך המיוחד הסובלים 

מפיגור שכלי, בינוני או קשה. במקרים אלה קיים הסדר בין משרד החינוך לבין משרד 

-עות עלהרווחה, ולפיו המשרד משתתף בעלויות הסעת התלמידים כאשר הן מאורגנות ומבוצ

  ידי הרשות המקומית.

הסעת תלמיד בחינוך המיוחד תאושר על סמך החלטת ועדת שיבוץ הפועלת ברשות המקומית  . 2

שהתלמיד מתגורר בתחומה. לצורך קביעת זכאות תלמיד חינוך מיוחד להסעה ו/או לליווי 

תשתמש הרשות בטופס ועדת השמה ממוחשב מתוך מערכת ועדות ההשמה האינטרנטית. החל 

 ת הלימודים התשע"ד לא מתקבלים טופסי ועדת השמה שאינם ממוחשבים.משנ

 הסעת תלמיד שעבר ועדת שילוב מוסדית תאושר על סמך החלטת ועדת שילוב.  . 3

תלמידי החינוך המיוחד, הסובלים מהלקויות הקשות המפורטות להלן, זכאים להסעה גם ללא  . 4

החינוך המיוחד, המקנות להורים בחוק  7ועדת השמה. זאת על פי התקנות שהתווספו לסעיף 

את הזכות לרשום את ילדם בעל הצרכים המיוחדים במוסד לחינוך מיוחד גם ללא ועדת השמה, 

ידי אנשי המקצוע הרלוונטיים לכל לקות בהתאם -בתנאי שקיום הלקות אצל התלמיד אושר על

ינוך מיוחד לפירוט בתקנות החינוך המיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לח

 :2005 –בלא ועדת השמה), התשס"ו 

 כל סוגי הפיגור, למעט פיגור קל.  .א

 . ASDאוטיזם   .ב
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 הפרעות נפשיות.  .ג

 שיתוק מוחין או נכות פיזית, בתנאי שמתווספת אליהם לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות כאן.  .ד

 מוזכרות כאן.חירשות או כבדות שמיעה, בתנאי שמתווספת אליהן לקות נוספת מבין הלקויות ה  .ה

 עיוורון או לקות ראייה, בתנאי שמתווספת אליהם לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות כאן.  .ו

  .תלמידים נכים או מוגבלים עקב תאונה או מחלה הלומדים במוסדות חינוך רשמיים5

תלמיד שנפגע בתאונה או הסובל ממחלה, למעט תאונת דרכים, ובידו אישור רפואי מנומק  . 1

ינו יכול להגיע לבית הספר בכוחות עצמו, זכאי להסעה. באישור הרפואי יצוין ומפורט כי א

 משך הזמן שהאישור תקף לגביו.

מחייב את הרשות  1994 -חוקי הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות בעלי מוגבלות, התשנ"ד . 2

המקומית להסיע ילד נכה למוסד החינוכי שהוא לומד בו, ללא קשר לסיבת נכותו וללא קשר 

 אלה אם מדובר במוסד רשמי או מוכר שאינו רשמי.לש

במקרה של נכות עקב תאונת דרכים הרשות המקומית רשאית לתבוע את החזר הוצאות  . 3

  הנסיעה מחברת הביטוח של הרכב המעורב בתאונה.

.מערך ההסעות של החינוך המיוחד במועצה כפוף למנהל החינוך, אשר מטפל בהסעת תלמידי החינוך 6

  י החינוך המיוחד.הרגיל ותלמיד

המכרז להסעת תלמידים לחינוך המיוחד: הסעות התלמידים בחינוך הרגיל והמיוחד לשנת הלימודים 

  הנוכחית נעשית על ידי שני קבלני הסעות:

 חב' אסיה טורס בע"מ. -

 מטיילי האלוף בע"מ. -

  כלהלן: 30.8.14ביום  אשר זכו במכרז להסעת התלמידים.

 הסעות. מסלולי 14 -אסיה טורס זכתה ב -

 מסלולי הסעות. 7 -מטיילי האלוף זכתה ב -
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  ממצאים

לתאריך  31.8.15נמצא כי הוארך תוקפם של החוזים עם שני הקבלנים אשר פג ביום  . 1

31.8.16. 

  .10.11.15ההודעה על הארכת תוקפו של חוזה ההסעה נחתם ביום 

יה חוזה חתום בינם מבלי שיה 9/11/15ועד  9/15ו תלמידים מחודש הביקורת : שני הקבלנים הסיע

  לבין המועצה.

החשבונות שהחברות מגישות בסיומו של כל חודש עבודה בנויות על הכפלת מחיר המסלול כפול 

מספר המסלולים ביום של אותו סעיף כפול מספר ימי העבודה באותו חודש. בבדיקה של הביקורת 

חוזה לא היה בתוקף והארכת . בתקופה זו ה 9,10,11/2015נמצאו חשבונות של שני המסיעים בחודש 

רטרו לחוזה שנחתם ביום  (הודעה על הארכת החוזה) 10.11.15תוקפו של החוזה נחתמה ביום 

  .31.8.15ושפג תוקפו ביום  1.9.14

, בעניין הסמכות להאריך את תקופת החוזה ילחוזה המקור 8.2נמצא כי המועצה הסתמכה על סעיף 

  בשנה נוספת.

בחוזה המקורי ובהודעת הארכת תוקפו של החוזה עם שני הקבלנים, סוכם והוצהר עם שני  . 2

ע כל המתחייב בתקנות התעבורה, לרבות העסקת קצין בטיחות לבצ והתחייבקבלני ההסעות 

לתקנות התעבורה, לרבות רישום במשרד הסעות,  84לתעבורה, ומהוראות הנוהל של תקנה 

ורת שכר וקבלת אישור מעבודה מוסכמת לגבי רישום הרכב כמורשה להסיע נוסעים תמ

 הוראות התקינה של משרד התחבורה לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר.

הביקורת בדקה את רישיונות הרכבים המסיעים ומצאה כי רישיונות הרכבים כמתחייב בחוק וכולם 

  בתוקף.

על הדוחות נמצא כי לא מותקנת ומתופעלת במחלקת החינוך מערכת נט/מסלול נט ומסמכים  . 3

 של משרד החינוך.
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לא נמצא במחלקת החינוך כל מסמך המעיד על פיקוח על קיום תנאי הבטיחות בהסעת  . 4

התלמידים, והחברות לא העבירו אישורים מקצין הבטיחות על כשירות הרכב, כשירות הנהגים 

 ואישורי חוסר עבירות מין לנהגים אשר מסיעים את התלמידים למוסדות החינוך.

 א הכשירה עובד כממונה על ההסעות, אשר ירקח על עצמו את הנושא.המועצה ל . 5

  סיכום והמלצות:

המועצה מפעילה מערך היסעים לתלמידי החינוך הרגיל והחינוך המיוחד, כאשר ההוצאה בשנה"ל 

מעלויות  80%כאשר משרד החינוך מכסה ₪ אלף  2173תקציב של  1.9.2014-31.8.2015תשע"ה 

  ₪ .אלף  887מסלולי נסיעה בסכום של  22עבור  ההסעות בחינוך המיוחד

  המלצות

 הביקורת ממליצה על התקנת מערכת נט מסלול כבקרה יעילה לניהול מסלולי הנסיעות. . 1

 למנות ולהכשיר ממונה על ההיסעים כדרישות החוק והוראות משרד החינוך. . 2

וך ביקורות לתעד בכתב את בדיקות הרכבים, ההסעות, שעות איסוף ופיזור התלמידים ולער . 3

 תכופות גם במוסדות החינוך לצורך הפיקוח על עמידת נהגי הרכבים בזמן.

 יש לרענן ההנחיות למלווי ההסעות והילדים בנושא הורדת תלמידים מרכבי ההסעות. . 4

להקפיד על ניהול קבצי ההיסעים באופן מדויק לרבות קובץ הקטלוג של משרד החינוך לצורך  . 5

 השוואות הנתונים.

  את ניהול מערך ההיסעים בנהלים מפורטים.יש להסדיר  . 6
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   4-פרק 

  תקינות הכבישים והמדרכות ביישוב

  :מבוא-1

המועצה נושאת באחריות למצבם התקין של הכבישים והמדרכות ביישוב, מבחינת הבטיחות ושמירת 

בריאותם וחייהם של הולכי הרגל והמשתמשים בכבישים העירוניים, לשם טיפול באחזקתה ובשמירת 

ק"מ כבישים  25כביש ראשיים עורקיים באורך של  15 -נותה של רשת הכבישים והמדרכות,( כתקי

סלולים ומעובדים ), נדרשת השקעה מתמדת במשאבים , נושא זה הינו באחריות עובדי המחלקה 

הטכנית, עבודות האחזקה מתבצעות באמצעות קבלנים ובמקרים בודדים באמצעות עובדי חוץ 

כנית . ועל עובדי המחלקה הטכנית (הנדסה) מוטלת האחריות לפקח על הביצוע, הכפופים למחלקה הט

  לבקר את איכות העבודה ואת איכות חומרי הסלילה ולהקפיד על נקיטת אמצעי בטיחות.

  מדיניות הנהלת המועצה:-2

הביקורת תקדים ותציין כי התרשמה בחיוב ממסירותם של עובדי המחלקה הטכנית והשקעת המועצה 

ה באחזקת הכבישים והמדרכות, אך בהמשך הדו"ח הצביעה על ליקויים שונים בנושא האחזקה המרוב

  והמליצה על דרכים לתיקונם.

הביקורת עדה על כך כי הנהלת המועצה משקיעה רבות באחזקת הכבישים הפנימיים והמדרכות, אך 

בנושא אחזקת הכבישים מציינת כי לא גובש שום מסמך על ידי המחלקה הטכנית , בו מוצגת מדיניותה 

שנתית ושנתית בהן יפורטו  -הפנימיים והמדרכות, מסמך האמור להוות בסיס להכנת תכניות עבודה רב

משימות לביצוע בהתאם לחזון הנהלת המועצה ומטרותיה ואפילו ניתן לשקול את פרסומו לציבור 

  באתר האינטרנט של המועצה. 

  מיפוי מצב המדרכות והכבישים:-3

שנתית לאחזקת הכבישים והמדרכות, שממנה ניתן לגזור בכל שנה  -נות תכנית עבודה רבעל מנת לב

את התכנית השנתית, יש לבצע סקר מתאים עם אבחנה למצב רשת הכבישים והמדרכות ברחבי הכפר 

ולקבוע אומדני נזקים של כל קטע כביש ו/או מדרכה עם הצעות לפתרון שיקום כל קטע בהתאם 
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עם תחשיב למדד התועלת בהתחשב בנפח  הנסיעה ובחיסכון התפעולי הצפוי  לסיווג מצב הנזקים

  כתוצאה מהשיקום. בין אם זה ריבוד שלם או איטום לסדקים.

כיום אין בידי מחלקת ההנדסה תמונת מצב עדכנית ומבוססת על מצב רשת הכבישים והמדרכות 

הנכללים בתוכניות  העבודה  העירוניות בכל קטע וקטע. הבסיס לקביעת קטעי הכבישים והמדרכות

השנתיות הינו ויזואלי בלבד. והעבודות מבוצעות עפ"י ההתרשמות הוויזואלית, עפ"י פניות התושבים 

  למועצה ולמחלקת ההנדסה וכן עפ"י פניות ובקשות ראש הרשות.

  תכניות עבודה:-4

על סמך תלונה העובד האחראי במחלקת ההנדסה מכין את תכניות העבודה על בסיס סיורים בשטח ו

בדבר מפגעים, המתקבלים מהתושבים, עורך רשימת רחובות או מדרכות בהם יש צורך דחוף לביצוע 

העבודות, תכנית העבודה מוגשת לראש המועצה ולגזבר לאישור בכפוף ליכולת התקציבית של 

  המועצה.

  הנדסה: -מבנה ארגוני במחלקה הטכנית-5

  המחלקה הטכנית מונה : 

 מהנדס הרשות. -

 נדסאי  אחראי פרויקטים.ה -

 הנדסאי אחראי תשתיות. -

 מזכירה. -

עובדי חוץ לא מקצועיים המטפלים לרוב באחזקת השילוט, המדרכות, הכבישים, קולטני  7 -

 הניקוז והגנים הציבוריים.

האחזקה בתשתיות מתבצעת ביישוב ע"י גופי תשתיות שונים (מתב, בזק, חברת חשמל, חברות 

  עירון). תקשורת וקבלים, תאגיד מ.

  הוצאות בגין אחזקת כבישים פנימיים ומדרכות: 5.1
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  מידי שנה המועצה מקצה תקציב המיועד לאחזקת הכבישים הפנימיים ושיקום המדרכות.

עבור תיקון ₪  735637שלמה המועצה לחברת בני פואד עסלי סכום של  2015נמצא כי בשנת 

  ושיקום כבישים ומדרכות ברחבי הכפר.

  תקציב: 5.2

 2015ב אחזקת כבישים ומדרכות מבוסס על התקציב הרגיל ועל תב"רים. בתקציב הרגיל לשנת תקצי

דרכים ומדרכו -"עבודות קבלניות" בחשבון נכסים ציבוריים 1742200750קיים סעיף אחד שמספרו 

המשמש לתשלום לקבלנים עבור ביצוע עבודות אחזקת כבישים ומדרכות ₪ ,  1,800,000בסכום של 

  ולת מההריסות , ריפוד וסלילת כבישים וכו'.. ופינוי פס

הסעיף התקציבי " עבודות קבלניות " מיועד לביצוע עבודות אחזקה השונים, גם אחזקת שבר וגם 

אחזקה מונעת, וזה על אף שקיימת הפרדה באחריות לביצוע כל אחד מסוגי העבודות. הביקורת 

  אחר ניצול התקציב.ממליצה לבצע הפרדה לשני הסעיפים השונים ע"מ לעקוב 

  אחזקת שבר:-7

עבודות אחזקת שבר בכבישים ובמדרכות כוללת טיפול במפגעים, כגון: בורות בכבישים ובמדרכות, 

מדרכה משובשת, אבן שפה שבורה, סדקים ושקעים בכבישים ובמדרכות, מפגעים בפסי ההאטה, 

וכו'.כאשר אזרחים נתקלים התרוממות מדרכות וכבישים עקב צמיחת שורשי עצים, קריסת תאי ביוב 

  במפגע מהסוגים הנ"ל ומדווחים על כך למועצה לטיפול.

  אחזקה מונעת:-8

פעולות האחזקה המונעת מהווה את החלק המרכזי בפעילות האחזקה וכוללת: ציפוי כבישים, איטום 

 סדקים בכבישים, שיקום מדרכות ללא שינויים גיאומטריים, הנמכת מדרכות בסמוך למעברי חצייה

לרווחת הנכים, וכן פרויקטים גדולים של שיקום כבישים ומדרכות, הכוללים שינויים גיאומטריים. 

העבודות מבוצעות ע"י קבלנים המועסקים ע"י הרשות או ע"י קבלנים זכיינים של משרד התחבורה 

  במידה והעלות של שיקום הכביש והמדרכות הקיימות יהיו על חשבון משרד התחבורה.  

  על עבודת עובדי המחלקה והקבלנים:הפיקוח -9
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הפיקוח על עבודת עובדי המחלקה המטפלים באחזקת הכבישים והמדרכות או על הקבלנים מבוצע בידי 

עובד המחלקה הטכנית האחראי על נושא פרויקט התשתיות ולא ע"י פיקוח חיצוני למעט פרויקטים של 

  ה הטכנית כנציג הרשות .משרד התחבורה שממנה מפקח מטעמה ובלווי  עם עובד המחלק

  -ממצאים

עבודות הפיקוח מנוהלות בעיקר באופן ידני, ללא שימוש במערכות מידע ממוחשבות, המעקב  . 1

אחר ביצוע הפרויקטים, ביצוע התחשיבים לצורך אישור התשלומים, הבקרה על העובדים, 

 רישום יומני העבודה יכו'. כל אלה אינם ממוחשבים.

התקציבי הינם ידניים, בהעדר מידע ממוחשב לא ניתן לקבל  המעקב אחר הביצוע והמעקב . 2

מידע אינטגרטיבי מלא בחתכים שונים, על העבודות שמתבצעות ונתונים מסכמים בנושאים 

 שונים.

  הביקורת : מומלץ להטמיע את השימוש במערכות מידע ממוחשבות במסגרת עבודת הפיקוח.

דות פיתוח ואחזקה המבוצעות ע"י עובדי במהלך סיורים ביישוב, הבחינה הביקורת כי בעבו . 3

 המועצה ועובדי הקבלנים, לא ננקטו אמצעי בטיחות כמתחייב להבטחת בטיחות העובדים.

הביקורת : על המועצה לתבוע מעובדי המועצה והקבלנים לעמוד בכל הדרישות המחייבות 

  בנושא הבטיחות והגיהות.

 מצב הכבישים: . 4

ונות שונות, על מנת לעמוד על מצב הכבישים, הביקורת בצעה סיורים ברחובות, בשכ

שבחלקם בוצעו עבודות בשנים האחרונות, היו במצב גרוע, היו משורשים ומלאי סדקים 

וחריצים, ברבים מהם נראו בורות, ובחלקם היו מכסי הביוב נמוכים מפני הכביש וזה נמצא 

  הבחין בסדקים שנפערו.אפילו בכבישים בהם הסתיימו עבודות הציפוי  לא מכבר, נתין היה ל

 נזקים למדרכות: . 5

  המפגעים במדרכות נגרמים מסיבות שונות, כגון:

 עקב עבודה לקויה. -
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 נזקים משורשי עצים. -

עבודת מנוף אשר אוסף פסולת גושית או גזם או מנוף של עבודת בנייה, פוגעים באבני הרצוף,  -

 עוקרים אותן ממקומן ויוצרים בורות במדרכות.

  ם בנקיטת הליכי חיוב עבור הנזק שנגרם על מי שאחראי לגרימתם.הביקורת : יש מקו

נמצאו כי מצב חלק מהמדרכות רעוע וחלק מהכבישים בכי רע (כביש עומר אבן אלח'טאב)  . 6

מדרכות משובשות, טלאים  טלאים ומאופיינות בבורות  עמוקים ומסוכנים בנוסף בחלקן 

ות ומתפוררות . הביקורת מבהירה כי משופעות לפרקים, פעם צרות ופעם רחבות, ישנן סדוק

אין מדובר בליקוי ויזואלי אלא בסכנה של ממש לביטחון הפוסעים על המדרכה, וכל מי שחולף 

במדרכה צריך לפקח טוב את עיניו לבל ימעד, לא בגלל הבורות, גם בגלל השינויים במרקם 

והרבה אנשים,  של המדרכה, פעם אבנים משתלבות, פעם אספלט, קיימים שינויים בגובה,

חלקם מבוגרים עושים הליכות, או סתם עוברים ושבים, והמדרכה הרעועה שבצילום המצורף 

 לפרק זה מעידה על האמור.

גם מצב הכבישים בחלק מהרחובות מלאי בורות כמאוזכר בסעיף הקודם למרות שמדובר 

  בצירי תנועה מרכזיים.

בות עבורם התקבל אישור ממשרד הביקורת: יש לקדם את תכנונם וביצועם של מספר רחו

התחבורה ובהם הכביש העובר מצומת בניין אל עמאר ועד לצומת שבקרבת ביתו של נאיל 

  ג'והג'אה (רח' עומר אבן אלח'טאב) .

לא נמצאה תכנית עבודה שנתית ו/או תקופתית עם הגדרת נוהל וסדרי עדיפות לביצוע העבודה  . 7

 הקשורה באחזקת הכבישים והמדרכות .

  : המלצה

הביקורת רואה חשיבות בביצוע סקר כבישים ומדרכות כבסיס לפעילות ולקבלת החלטות  . 1

 בנושא ולתקצב בהתאם.

הביקורת מציינת כי קיימות היום מערכות ניהול מסייעות (מנ"מ) המסייעות בבניית  . 2

שנתיות ביחס לאומדני ההשקעות הנדרשות, כל מערכת ממין זה מורכבת  -תכניות רב
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כללי, הנאסף באופן שיטתי ומעובד באמצעות תוכנת מחשב,  -הנדסאימבסיס נתונים 

התוכנה מנתחת את מצבו העכשווי של הכביש בכל קטע נתון, קובעת את רמת השירות 

המינימלית, חוזה את מחזור ההידרדרות של קטע כביש, מציגה פתרונות חילופיים, לרבות 

את הפתרון הכלכלי המיטבי  עובי שכבת השיקום הנדרשת, מתמחרת את העלות ובוחרת

 בכפוף למגבלות התקציביות.

על מנת לשפר ולייעל את הטיפול בפניות התושבים בכל הקשור במפגעים השייכים  . 3

לבורות בכבישים והמדרכות, יש לקבוע זמני תקן לתיקון המפגעים ולעקוב אחר מידת 

 עמידתם של העובדים בתקנים שנקבעו ובהתאם לכל סוג מפגע.

 בהחתמת קבלן הביצוע על טופס התחייבות לטיב העבודה ותקופת האחריות .יש צורך   . 4
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  5-פרק

   פינוי גזם

  קרע מפנה את הגזם באמצעו קבלן.-מועצת כפר-1

בהגדרת הגזם כלולים פסולת גינה (דשא, עלים) ענפי עצי הזית, בעונת הסקת הזיתים וענפי עצי נוי 

  לת גושית מסוג כלשהו.ואינו כולל פסולת בניין או כל פסו

החליטה והמליצה לראש המועצה על זכייתו של הקבלן עסלי  29/4/14ועדת הרכש התכנסה ביום -2

  קבלנים שהגישו הצעות לפינוי הגזם משטח שיפוט היישוב. 5תייסיר כקבלן זוכה מבין 

תה ההצעה בתוספת מע'מ עבור יום עבודה . הצעתו של הקבלן הזוכה היי₪  1500 –האומדן עמד על 

  בתוספת מע'מ ליום עבודה.₪  1800הזולה מבין יתר ההצעות ועמדה על 

  במסגרת הביקורת נבחנו תהליכי העבודה מול קבלן פינוי הגזם תוך מתן דגש לנושאים הבאים:-3

 בחינת קיום הוראות החוזה עם הקבלן. -

 תהליכי הבקרה ופיקוח על עבודות פינוי הגזם. -

 בפינוי הגזם. התנהלות התושבים בכל הקשור -

 להמליץ על צעדים הנגזרים ממצאי הביקורת. -

  היקף הביקורת:-4

  וכללה שימוש בשיטות העבודה כדלקמן: 2015הביקורת התבססה על נתוני שנת 

 סקירת נהלי עבודה. -

 סקירת החוזה עם הקבלן. -

 שיחות ובירורים עם מפקח התברואה שמתפקידו לדאוג על שמירת הסדר והניקיון. -

 ם והלומתם של אמצעי הבקרה, הפיקוח והדיווח.בחינת קיומ -
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הביקורת מעידה על כי הנהלת המועצה משקיעה מאמצים מרובים בשיפור פני הכפר, שמירה על 

(פינוי אשפה, פינוי ₪ מיליון  5 -ניקיונו, טיפוח ושיפור רמת השירותים בעלות שנתית המסתכמת בכ

  למתן שירותים לתושבים כגון: גזם, פינוי גרוטאות ופסולת מצוקה) ופועלת במרץ 

 ניקיון וטיפוח חזות הכפר (הסרת כל שלטי הפרסום שהוצבו בכניסה לכביש הראשי). -

 פינוי אשפה, גרוטאות וגזם. -

 עבודות הדברת מזיקים במוסדות. -

 תחזוקת הרחובות והגנים. -

 תחזוקת מערכות החשמל הציבורית . -

  ממצאים: 

וזה  ולפי תעריף יומי ולא על פי שקילה של הגזם נמצא כי קבלן איסוף הגזם עובד בהתאם לח -1

 המופנה.

 מפקח התברואה הוא זה שנותן סידור עבודה לקבלן על פי רישום  ובהתאם למקום הגזם. -2

 מפקח התברואה מאשר את דו"ח העבודה היומי של הקבלן ואת החשבון הסופי. -3

ים שלושה פעמים נמצא כי בעונת הסקת הזיתים, תדירות פינוי הגזם הינה פעמיים ולעת -4

בשבוע ולא כשאר ימות השנה, כל יום שני בשבוע, זאת על מנת לתת מענה מהיר לפינוי הגזם 

 שנוצר מכריתת ענפי העצים בעונת הסקת הזיתים.

הוצאה זו שויכה ₪ ,  501,651 -עלות  שכר  העבודה של הקבלן הסתכמה ב 2015בשנת  -5

פינוי  -תחת הכותרת עבודות קבלניות 1712300750למחלקת התברואה בסעיף תקציבי מס' 

עבור פינוי אשפה,  פינוי גזם ₪  4,983,000אשפה (הסכום הכולל לסעיף הינו בסך של 

 ,פסולת מצוקה וכו' ).

על פ" בדיקת הביקורת נמצא כי הקבלן ממלא אחר תנאי החוזה, ומפקח התברואה עוקב אחר עבודתו 

ת עבודתו, היקף העבודה והפינוי, ושמירת ניקיון של הקבלן, מבחינת מספר השעות היומיומיות בע

  מקום הפינוי של הגזם.
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  : המלצות

הביקורת סבורה שיש מקום לערוך סקר צרכים ולבדוק כדאיות כלכלית בין רכישת רכב עם  . 1

מנוף לאיסוף הגזם ע"י המועצה (רכישה, תפעול ואחזקה) לעומת הפעלת משאית של קבלן 

 ₪ . 500,000 -בעלות שנתית של  כ

על מפקח התברואה לפנות לתושבים באמצעות  כרוז או אתר האינטרנט של המועצה ולבקשם  . 2

לאסוף את הגזם בשקיות גדולות ולהניח על שפת המדרכה ולהקפיד שלא יהיה בסמוך לעמוד. 

 חשמל וטלפון, על מנת לאפשר גישה נוחה וחופשית למשאית ולמנוף המפנה את הגזם.

פי תכנית עבודה קבועה עם ציון את היום -את הגזם למדרכות על יש לבקש מהתושבים להוציא . 3

 שבו יאסף הגזם מידי שבוע , ולהדגיש שעליהם להוציא את הגזם ערב קודם ליום הפינוי. 
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  א' –"בי"ס אלכיאן" אוטיזם שלב                           )1( 6 –פרק 

      329 ת.ב.ר  מס'   

 סכום התב"ר       אישור הממונה על המחוז    תאריך ישיבות המועצה  

                                       15/01/14                 03/06/14                1   .4,786,392                        

                                           30/08/15                 04/08/15                2   .4,942,048                        

                                          24/01/16                 29/12/15                3   .5,150,695                        

  . 5,150,695₪והגודל   ל  ₪  3,891,376ע"ס    22/12/2013הת.ב.ר הנ"ל אושר ביום 

וע"י הממונה על המחוז  29/12/2015התיקון אושר בישיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה מיום 

  .24/01/2016מיום 

  ₪ . 5,150,695התקציב הכולל של הת.ב.ר נקבע ע"ס 

  הקבלן הזוכה : מר מרואן מדלג'.

  האדריכל : אבו רומי אדריכלים.

  ₪ . 4,942,048          השתתפות מפעל הפיס                

  ₪ . 208,647       השתתפות משרד החינוך                 

  ₪ . 5,150,695סה"כ                                                 

  ₪ . 4,917,524             הוצאות : עלות בנייה/ שיפוצים   

  ₪ . 233,172                                    -עלות תכנון % 

  ₪ . 5,150,695            הכנסות ממפעל הפיס                    

  הבדיקה העלתה כי אין חריגה בתב"ר הנ"ל 
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  )2(6-פרק

  בניית גני ילדים אלסנדחאוי 

  324ת.ב.ר  

₪  2,272,421.ע"ס  21/01/13הת.ב.ר  אושר בישיבה שלא מן המניין  של מליאת המועצה , ביום 

  ₪ .  3,158,033והוגדל לסך של 

וע"י הממונה של משרד  22/09/14התיקון אושר בישיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה מיום 

  .04/03/15הפנים במחוז מיום 

  ₪ . 3,242,418התקציב הכולל של הת.ב.ר נקבע ע"ס 

  הקבלן הזוכה : מר מרואן מדלג'.

  ריכלים.האדריכל : אבו רומי אד

  הכנסות : 

  ₪ .  3242418השתתפות משרד החינוך  

  הוצאות : 

  ₪ . 3,067,785הוצאות קבלניות                

  ₪ . 154,515                  6%הוצאות תכנון 

  ₪  3,222,300סה"כ הוצאות                       

   ) ₪ 64267 (סה"כ גירעון/עודף  בת.ב.ר      

 שטרם בוצעה. ₪  84,384לביקורת כי קיימת תוספת להגדלת הת.ב.ר ע"ס  מהמחלקה טכנית נמסר
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   7-פרק 

  תמונה שווה לאלף מילים
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   8 -פרק

  מעקב אחר תיקון הליקויים

יעילותם של דוחות הביקורת נבדקת לאור רמת תיקון הליקויים המוצגים בהם והמלצות לתיקונם , 

לפו , לפי כך , אני נוהג , להכניס דו"ח מעקב אחר תיקון הליקויים של דוחות הביקורת משנים ח

  בסוף כל דו"ח ביקורת שנתי.

הסעיפים שבפרק זה מופיעים מידי שנה . יש לציין כי יש חלק מהנושאים אינם ברי ביצוע וחלקם 

  הם בבחינת תופעות היסטוריות שהתרחשו בעבר ולא ניתן לתקנם כיום .

דרגי הניהול תהליך המעקב אחר תיקון ליקויים מהווה שילוב בין עצם הטיפול בתיקון הליקויים ע"י 

והביצוע במועצה, לבין פעולות בדיקה , הערכה , ודיווח ע"י הביקורת הפנימית.  ( מתוך הסטנדרטים 

 המקצועיים לביקורת פנימית ). 

  להלן פירוט עיקרי הממצאים שהועלו בביקורת בשנים קודמות :

  :2010-דו"ח מבקר משרד הפנים  לשנת-1

 61,331לסך של  15%גדלו השנה ב  .חובות הארנונה של התושבים למועצה1

ואחוז הגבייה הכללי של חובות ₪ אלפי  53,261(בשנה קודמות ₪ אלפי 

 ). 19.20%בלבד (אשתקד  18.6% -התושבים למועצה הנו בשיעור של כ

 לא תוקן 

. המועצה אינה מסוגלת לגייל את חובות הארנונה של התושבים לפי עומק חוב 2

 בשנים 

 תוקן 

הנחות בארנונה בגין חובות משנים קודמות  2008העניקה בשנת . המועצה 3

 מכלל ההנחות ) בניגוד לתקנות. 31% -(כ₪ אלפי ₪  486בסך של 

 תוקן 

 ביצוע התקציב הרגיל 

 תוקן . המועצה לא תקצבה פעילות הג"א מקומי בתקציב הרגיל 4

ית , שנגבו . המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה תקציב5

  ₪) .אלפי  780(אשתקד ₪ אלפי  930מעובדיה בסך של 

 

 לא תוקן 
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. המועצה התקשרה בחוזה עם קבלן לביצוע תקציבים בלתי רגיל בסכום כולל 6

 ללא קבלת ערבויות ביצוע וקיום חוזה כנדרש .₪ אלפי  1369של 

תוקן 

 חלקית 

 626רים אשתקד בארבעה תב"₪ אלפי  927. קיימת חריגה תקציבית בסך 7

 ₪  אלפי 

 לא תוקן 

 תוקן   . תשלומי התמיכות מבוצעים באמצעות שיקים ולא בהעברה בנקאית 8

למרות שלא מינתה מפקח על ₪ אלפי  777. המועצה שילמה תמיכות בסך 9

בנוהל מתן תמיכות שפורסם  17.2השימוש בתמיכות ,בניגוד להנחיות סעיף 

  4/2006בחוזר מנכ"ל 

 תוקן 

 9.המועצה לא פרסמה הועדה בעיתונות הכוללת את התוכן הנדרש בסעיף  10

באופן ובמועדים המפורטים  2006/4בנוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל 

 בנוהל על הגשת בקשות תמיכה .

 תוקן 

 19.3.המועצה לא העמידה לרשות הציבור מידע על תמיכות כנדרש בסעיף 11

לרבות אופן ומועד הגשת  2006\4וזר מנכ"ל בנוהל מתן תמיכות שפורסם בח

 בקשות התמיכה 

 לא תוקן

.שישה נבחרים ותשעה עובדים חייבים למועצה סכומים בגין ארנונה ,מים 12

שנים סכום החוב של הנבחרים  7 -והיטלים ,עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ

 -הנו כ וסכום החוב של העובדים₪) אלפי  110(אשתקד ₪ אלפי  179 -הנו כ

 ₪) .אלפי  672(אשתרד ₪ אלפי  227

 חלקית 

.המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון : תביעות משפטיות 13

 ותפיסות נכסים לצורך גביה מהחייבים 

תוקן 

 חלקית 

.המועצה אינה ערוכה בצורה נאותה למעבר  למתכונת הדוח הכספי על בסיס 14

ת כללי הדיווח הכספי לרשויות המקומיות צבירה מלא ,בניגוד להנחיות לבחינ

(ועדת ברנע) . המועצה אינה ערוכה בעקבות אי הכללת כל סוגי החייבים (כגון 

: שכר לימוד ורישוי עסקים ) במערכת הגביה , כמו כן בסיס הנתונים הקיים 

המועצה אינו מאפשר קביעת עלות הנכסים שהשקיעה בהם המועצה באופן 

 מהימן 

 לא תוקן 
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.העלאת דרגות לחלק מהעובדים היתה בניגוד להוראות מסלול לעובדים 15

 בדירוג המינהלי ברשויות של השלטון המקומי

  תוקן 

 

תוקן  .המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור 16

 חלקית 

.אין בידי המועצה נתונים אודות ההתחייבות בגין פיצויי פיטורין לעובדים 17

 בתנאי פנסיה צוברת ,אשר אינה מכוסה ע"י הפקדות .  המועסקים

 לא תוקן 

.העלאת דרגות לחלק מהעובדים הייתה בניגוד להוראות מסלול קידום 18

 לעובדים בדירוג המנהלי ברשויות של השלטון המקומי 

 תוקן 

תוקן  .המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור 19

 חלקית 

י המועצה נתונים אודות התחייבות בגין פיצויי פיטורין לעובדים .אין ביד20

 המועסקים בפנסיה צוברת ,אשר אינה מכוסה ע"י הפקדות .

 תוקן

.המועצה לא פתחה חשבון בנק נפרד לכל אחד מקרנות הפיתוח שבקרן 21

(אשתקד בסך של ₪  אלפי  275עבודות הפיתוח ולא השקיעה עודפים בסך 

צטברו בקרנות אלו בניגוד להנחיה שפורטה בחוזר המנהל שה₪ ) אלפי  248

 הכללי .

  לא תוקן

  

 

עסקים  59 -.המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת ו22

 מכלל העסקים במועצה ,פועלים ללא רישיון עסק  23%המהוים 

 לא תוקן 

ות .המועצה לא פעלה להפסקת כהונתם של חברי מועצה החברים לה חוב23

 למעלה מששה חודשים . 

 לא תוקן 

.המועצה לא הכינה חוק עזר לאחזקת מקלטים משותפים שבתחום שיפוטה 24

 כפי שנדרש בחוזרי המנהל הכללי .

 לא תוקן 

.המועצה לא מינתה ועדת השקעות , שלא בהתאם להנחיות שפורסמו בחוזרי 25

 המנהל הכללי .

 

רה ע"י הממונה על המחוז ומפקד לא אוש 2010.הצעת התקציב הג"א לשנת 26

 המחוז.  

 תוקן 
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ד לפקודת  13.ראש המועצה לא מינה צוות לתיקון ליקויים כמתחייב מסעיף 27

 המועצות המקומיות 

 תוקן 

  

   2010דו"ח ביקורת מבקר המועצה -2

 לא תוקן אין תוכנית עבודה רב שנתית בנושא בטיחות מוסדות חינוך . 1

מל"ח במועצה בהתאם  –חברי ועדת פס"ח המועצה לא עדכנה את שמות  . 2

 לרשימת פיקוד העורף 

 לא תוקן

פס"ח שתפקידה מתן יעוץ לראש המועצה  –אין ועדה משנית למל"ח  . 3

 ומעקב אחר ביצוע המשימות 

 לא תוקן

 לא תוקן המועצה לו רכשה מרכזיית טלפונים מחשבים מכשירי קשר אלחוטיים . 4

 תוקן שמל המועצה לא רכשה גנרטור לתמיכה בח . 5

תוקן  הועסקו עובדים סוציאליים ללא מכרז  . 6

 חלקית

לא הוקמה מועצת תלמידים יישובית בהתאם לחוק החינוך הבלתי  . 7

 פורמלי 

 לא תוקן

 תוקן השננית מועסקת ללא מכרז  . 8

אין מערכת מידע ממוחשבת התומכת בפעילות הפקוח של הווטרינר על  . 9

 העסקים ביישוב 

 לא תוקן

  2011-בקר משרד הפנים  לשנתדו"ח מ -3

  ארנונה ומים 

 של לסך% 16 -ב השנה במשך גדלו למועצה התושבים של הארנונה חובות. 1

 של הכללי הגבייה ואחוז) , ₪ אלפי  61.331 קודמת בשנה(₪ אלפי  71.081

 % )16 אשתקד( בלבד% 14 -כ של בשיעור הנו למועצה התושבים חובות

 לא תוקן

  יל ביצוע התקציב הרג



58 
 

 שנגבו, תקציבית פנסיה ניהול דמי כספי מיועדת בקופה הפקידה לא המועצה.2

 ).₪ אלפי  930 אשתקד(₪ אלפי  1,083 של בסך, מעובדיה

 לא תוקן

  ביצוע תקציבי הפיתוח 

 ר"תב:  רים"תב שני לביצוע קבלן עם בחוזה התקשרה המועצה 2010 בשנת.3

 ביצוע ערבויות קבלת ללא,₪ לפי א 1,369 של כולל בסכום 293 ר"ותב 291

 .כנדרש חוזה וקיום

 תוקן

 המימון מקורות בין התאמה חוסר נמצא 284 ר"בתב 2010 בשנת. .4

 ולחוסר₪ אלפי  1,797 לאומדן₪ אלפי  1,615 בסך המאושר והתקציב

 .₪ אלפי  1,772 בסך שנחתם

  תוקן

 

אלפי  2,764  בסך נסגרו שלא רים"תב של בהוצאות מימונית חריגה קיימת.5

 )₪ אלפי  1,985 אשתקד(₪ 

תוקן 

 חלקית

  הענקת תמיכות 

 תוקן . בנקאית בהעברה ולא שיקים באמצעות מבוצעים התמיכות תשלומי.6

 מינתה שלא למרות₪ אלפי  777 בסך תמיכות שילמה המועצה 2010 בשנת.7

 יכותתמ מתן בנוהל 17.2 בסעיף להנחיות בניגוד,  בתמיכות השימוש על מפקח

 . 4/2006 בחוזר שפורסם

 תוקן

  חייבים

 מים,  ארנונה בגין סכומים למועצה חייבים עובדים ושישה נבחרים שני.8

 של החוב סכום. שנים 7 -מ ליותר מגיע מהחובות חלק עומק. והיטלים

 הנו העובדים של החוב וסכום) ₪  179 אשתקד(₪ אלפי  89 -כ הנו הנבחרים

 ).₪ אלפי  227 אשתקד(₪ אלפי  197 -כ

תוקן 

 חלקית 

 משפטיות תביעות:  כגון מספקים אכיפה אמצעי נוקטת אינה המועצה.9

 . מהחייבים גביה לצורך נכסים ותפיסות

תוקן 

 חלקית

  מערך השכר ונושאים אחרים

 לעובדים פיטורין פיצויי בגין התחייבות אודות נתונים המועצה בידי אין.10

 .הפקודה ידי על מכוסה אינה אשר, צוברת פנסיה בתנאי המועסקים

 לא תוקן
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תוקן  באיחור למוסדות הסוציאליות ההפרשות את מעבירה המועצה.11

 חלקית

 שבקרן הפיתוח מקרנות אחת לכל נפרד בנק חשבון פתחה לא המועצה.12

 בסך אשתקד(₪ אלפי  1,360 בסך עודפים השקיעה ולא,  הפיתוח עבודות

 בחוזר שפורטה להנחיה בניגוד,  אלו ותבקרנ שהצטברו)₪ אלפי  1,437

 . הכללי המנהל

 לא תוקן

 לא תוקן . מספקת בצורה עסקים רישוי חוק את אוכפת אינה המועצה.13

 חובות לה החבים מועצה חברי של כהונתם להפסקת פעלה לא המועצה.14

 . חודשים מששה למעלה

 לא תוקן

,  שיפוטה שבתחום תפיםמשו מקלטים לאחזקת עזר חוק הכינה לא המועצה.15

 . הכללי המנהל בחוזרי שנדרש כפי

 לא תוקן

 בחוזרי שפורסמו להנחיות בהתאם שלא,  השקעות ועדת מיתה לא המועצה.16

 . הכללי המנהל

 לא תוקן

 מפקד י"וע המחוז על הממונה י"ע אושר לא 2010 לשנת א"הג תקציב.17

 . לכך נדרשיםה הגורמים כל י"ע אושרה 2011 לשנת ההצעה. המחוז

 תוקן

  דיווח כספי והתקשרויות , רישום 

 ד 13 מסעיף כמתחייב ליקויים לתיקון צוות מינה לא המועצה ראש.18

 . המקומיות המועצות לפקודת

 תוקן

    2011דו"ח ביקורת מבקר המועצה -4

 של רצופות ישיבות משלוש שנעדרו המועצה חברי כנגד צעדים ננקטו לא.1

 סעיף המקומיות המועצות בצוו המועצה לראש שניתנה הסמכות י"עפ – המלאה

 ).ג)(ב)(א(140

 לא תוקן

 של הימצאותו ומקום עזיבתו וסיבת וחזרתו יציאתו בגין במחלקות רישום אין.2

 .  העבודה יום במשך עבודתו את העוזב העובד

 לא תוקן
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 ורק,  מתמוקד וידיעה,  מוקדם תכנון ללא מהעבודה נעדרים מהעובדים חלק.3

 בגין רטרו חופש ימי לקבל ומבקשים מודעים הם לעבודה חזרתם לאחר

 .היעדרותם

 לא תוקן

 בקרה מקיום כחלק,  העובדים היעדרויות נושא את המסדיר במועצה נוהל אין.4

 .שעתית או יומית היעדרות זה אם בין,  העובדים העדריות על ופיקוח

 לא תוקן

 עם התלונה בירור הליך בתום למתלוננים בכתב משיב אינו הציבור על הממונה.5

 .במועצה הרלוונטי הגורם

 לא תוקן

 ח"דו מגיש ואינו מודפס שנתי ח"דו עורך אינו הציבור תלונות על הממונה.6

 .בחוק כמתחייב למועצה מסודר למועצה שנתי

 לא תוקן

 משכר שבוצעו הניכויים לצבירת נפרד הכנסות חשבון פתחה לא המועצה. 7

  .בחוק כמתחייב הפנסיה להסדר ובדיםהע

 לא תוקן

 לבנייני באשר מעודכנים אינם הטכנית המחלקה ועובדי המועצה מהנדס. 8

 כל ואין המקומית מהועדה בנייה היתרי אין/יש שבהם העסקים או/ו המגורים

 המוגשים בנייה להיתרי הבקשות בנושא במחלקה ממוחשב תיעוד או/ו רישום

 ..ציבור לשטחי הפלישה את המתעדת שמית ורשימה בנייה ולחריגות,  לוועדה

  

  

 לא תוקן

  הצמודים החשמל עמודי על)  טרנספורמטורים( שנאים עשרות נמצאים בכפר.9

 עריכת החשמל מחברת דורשת לא המועצה. המגורים ולבתי הספר לבתי הצמודים

  אוכלסיםהמ באזורים ולא,  אלה לשנאים  שנתיים אלקטרומגנטית קרינה מדידות

 .גבוה מתח רשת עוברת שלידם

  

 לא תוקן

 הילדים בגני,  החינוך במוסדות מגנטי שדה סקר מבצעת לא המועצה.10

 .ונמוך גבוה מתח  הסמוכים ובבניינים

  

 לא תוקן

 בשטח המוצבות הסלולריות לאנטנות  אלקטרומגנטי קרינה סקר נערך לא. 11

 היישוב של השיפוט

 לא תוקן

 האנטנות עבור  מהמועצה מאושר עסק רישיון סלולרית חברה ףלא אין.12

  .- עסק רישיונות מתן– העזר מחוק כמתחייב,  בכפר המוצבות הסלולריות

 וקןלא ת
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 סמכותה בתוקף המועצה על,  לאנטנות בנייה היתרי או/ו רישיונות בהעדר

 . האנטנות להסרת חוקית דרך בכל לפעול ורווחתו הציבור בריאות על כאחראית

  : 2012דו"ח ביקורת מבקר משרד בפנים - -5

 לא/תוקן  הליקוי 

  /תוקן

  חלקית תוקן

 לסך% 15 -ב השנה במשך גדלו לרשות התושבים של הארנונה חובות.1

 הגבייה ואחוז) , ₪ אלפי  71,081 קודמת בשנה(₪ אלפי  74,798 של

 קדאשת( בלבד% 20-כ של בשיעור הנו לרשות התושבים חובות של הכללי

14. ( %  

   

  לא תוקן

 3,207 בסך נמסרו שלא רים"תב 19 של בהוצאות מימונית חריגה קיימת.2

  )₪ אלפי  2,744 אשתקד(₪ אלפי 

  לא תוקן

  תוקן   בנקאית בהעברה ולא שיקים באמצעות מבוצעים התמיכות תשלומי.3

 מים,  ארנונה בגין סכומים לרשות חייבים עובדים ושלושה נבחרים שני.4

 של החוב סכום.שנים 7-מ ליותר מגיע מהחובות חלק עומק,  ליםוהיט

 של החוב וסכום) ₪ אלפי  89 אשתקד(₪ אלפי  116-כ הנו הנבחרים

  .)₪ אלפי  197 אשתקד(₪ אלפי  126 -כ הנו העובדים

  תוקו חלקית

 משפטיות תביעות:  כגון מספקים אכיפה אמצעי נוקטת אינה הרשות.5

  . מהחייבים יהגב לצורך נכסים ותפיסות

  

  תוקן חלקית

 בסיס על הכספי הדוח למתכונת למעבר נאותה בצורה ערוכה אינה הרשות.6

 לרשויות הכספי הדיווח כללי לבחינת להנחיות בניגוד,  מלא צבירה

 סוגי כל הכללת אי בעקבות ערוכה אינה הרשות).ברנע ועדת( המקומיות

 בסיס,  כן-כמו. הגביה רכתבמע) עסקים ורישוי לימוד שכר:  כגון( החייבים

 בהם שהשקיעה הנכסים עלות קביעת מאפשר אינו ברשות הקיים הנתונים

  .מהימן באופן הרשות

  

  

  לא תוקן
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 לעובדים פיטורין פיצויי בגין התחייבות אודות נתונים הרשות בידי אין.7

  . הפקודות ידי על מכוסה אינה אשר,  צוברת פנסיה בתנאי המועסקים

  

  לא תוקן

,  תקציבית פנסיה ניהול דמי כספי מיועדת בקופה הפקידה לא הרשות.8

  .₪ אלפי  1,083 אשתקד(₪ אלפי  1,240 של בסך,  מעובדיה שנגבו

  

  לא תוקן

  תוקן  באיחור למוסדות הסוציאליות ההפרשות את מעבירה הרשות.9

  . הפיתוח לנושא נפרדים בנק חשבונות אין לרשות.10

 1,360 של בסך אשתקד(₪ אלפי  21 בסך עודפים השקיעה לא הרשות

 המנהל בחוזר שפורטה להנחיה בניגוד,  אלו בקרנות שהצטברו)₪ אלפי 

  . הכללי

  

  לא תוקן

  לא תוקן  . מספקת בצורה עסקים רישוי חוק את אוכפת אינה הרשות.11

 למעלה חובות לה החבים חבריה של כהונתם להפסקת פעלה לא הרשות.12

  .חודשים מששה

  

  תוקן

 שבתחום משותפים מקלטים לאחזקת עזר חוק הכינה לא הרשות.13

  .הכללי המנהל בחוזרי שנדרש כפי, שיפוטה

  

  לא תוקן

 שפורסמו להנחיות בהתאם שלא,  השקעות וגדת מינתה לא הרשות.14

  . הכללי המנהל בחוזרי

  

  לא תוקן 

 את תואמים אינם"  עירון מי"  חברת עם ההשקעה בהסכם הנתונים.15

 בביאור המוצגים המצוינים הנתונים ואת הרשות של הכספי בדוח תוניםהנ

  .  הרשות של המבוקר הכספי הדוח בטיוטת 14

  

  תוקן

  .  שאושר לאחר שנה 2011 לשנת לתושב הדוח את פרסמה הרשות.16

  .שאושר לאחר שנה חצי פורסם 2010 לשנת הדוח

  

  לא תוקן

  

  : 2012דו"ח מבקר המועצה  – 6

  /תוקן לא/תוקן  הליקוי

  חלקית תוקן
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  ' ס יסודי א"בי

 ס"ע המלגות תקציב ניצול את באסמכתאות  תיעד לא ס"ביה . 1

 לסייע ושמטרתו ס"לביה החינוך ממשרד שהועבר₪  9700

    נזקקים לתלמידים

  

  תוקן   

 תאונות ביטוח עבור מההורים החובות גביית של אכיפה אין . 2

  ).חובה תשלומי( אישיות

  

  לא תוקן

 הביטוח חברות כנגד התלמידים של בתלונות בויהרי לאור . 3

 ל"מנכ בחוזר הנקוב מזה בהרבה גבוה סכום משלמת המועצה,

 34במקום ₪   88.6. (  התלמידים ביטוח עבור  השלטון מרכז

  .ח  "ש

  

  לא תוקן

 ובנושא  ב"המיצ ציוני בעניין לדון התכנסה לא החינוך ועדת . 4

 להמלצת שוםכיי ס"בי בכל הפדגוגית והסביבה האקלים

  .2012 ח"שבדו הביקורת

  

  לא תוקן

  ' :ס יסודי ג"בי

 חובה תשלומי החייבים ההורים נגד גבייה פעולות ננקטות לא . 1

  .   בנושא אכיפה מבצעת אינה והמועצה, ס"לביה

  

  לא תוקן

 שמות נרשמו לא בהם מקרים היו:  לכיבוד קניית בסעיף . 2

  . יםהכיבוד נרכשו שלמענם האירועים או/ו המשתתפים

  

  תוקן

  תוקן   ההוצאה שוברי על חתומה אינה ס"ביה מנהלת . 3

  : אלחוארנה ס"במתנ והחוגים ספורט מחלקת

 עלויות לאומדן מותאם אינו בחוגים המשתתפים החניכים חיוב . 1

 בין,(  ח"ש56850 של הפרש  ונמצא המדריכים של השכר

 לבין  ח"ש108800  מחניכים להגבות אמורה שהייתה הגבייה

  ) ח"ש46950 בפועל יםהתקבול

  

  תוקן חלקית
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  סכום מהחניכים נגבה ס"במתנ שהופעלו חוגים בשבעת כי נמצא . 2

 של סך למדריכים עבודה שכר שלמה והמועצה₪  8200 של

  .שלמו שלא החניכים כנגד אכיפה פעולות ננקטו לא.₪  97.262

  

  לא תוקן

 6200 כ"בסה  נגבו ומהם תלמידים17 השתתפו למוזיקה בחוג . 3

 לא  המועצה. ₪  51085 של סך למורה שכר שלמה מועצהו₪ 

 בגין חייבים נותרו אשר החניכים כנגד אכיפה בפעולות נקטה

  .בחוג השתתפותם

  

  לא תוקן

 המורים/המדריכים בין העסקה או/ו התקשרות הסכמי נמצאו לא . 4

 מהות את המפרט,  כמעביד המועצה לבין בחוגים המועסקים

  .השכר ועלות תוקף,  ההעסקה

  

  לא תוקן

 אינם כספים בגביית העוסקים החוגים והפעלת הספורט רכזי . 5

 כספי על אחריותם להבטחת אישית ערבות טופס על חתומים

  .מהחניכים הגבייה

  

  לא תוקן

 אופן  בעניין הרכזים של ביצוע אחריות המפרט נהלים קובץ אין . 6

 לידיעת החוגים פרסום,  הפעילויות/ לחוגים עלויות אומדן בניית

  .לזכאים הנחות למתן והקריטריונים הגבייה אופן,  הציבור

  

  לא תוקן

  :הוצאות החשמל 

 עבור ישיר באופן  החשמל חשבוניות את משלמת המועצה . 1

 ולא  עמותות ידי על המנוהלים  המסגדים 7 -ל הצריכה

  .המחייבים והנהלים תמיכות מתן באמצעות

  

  לא תוקן

 הן החשמל צריכת עבור המידע את שמספק היחידי המקור . 2

  במועצה גורם שום ואין החשמל מחברת המתקבלות החשבוניות

 נערך החיוב אם בודק או הצריכה נכונות את מאמת או/ו עוקב

  . הערכה לפי או לקריאה בהתאם

  

  לא תוקן
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 הציבור מוסדות בכל בחשמל השימוש משמעת בדבר נוהל אין . 3

 וטפתהש בצריכה להקטין מנת על - המשתמשים את המחייב

  .ובעלויות

  

  לא תוקן

  2013דו"ח  מבקר המועצה לשנת   -7

תוקן/לא   הליקוי

  תוקן/תוקן חלקית

    שכירות  קיוסקים : 

  תוקן   לא נמצא חוזה שכירות בין המועצה לבין מפעיל הקיוסק -1

  לא תוקן   אין רישיון עסק לכל הקיוסקים הפועלים בבתי  הספר   – 2

ש מפעיל הקיוסק ועל שם המועצה בפני אין פוליסת ביטוח ע" -3

  סיכוני צד ג , לרבות ביטוח עובדים ומבקרים בקיוסק 

  לא תוקן 

  לא תוקן  לחלק מהקיוסקים אין היתר בניה -4

המועצה לא מינתה בכתב את מנהל ביה"ס כממונה לביצוע -5

התחייבותיו של המפעיל  בכל הקשור להיגיינה ומכירת אוכל טרי 

  שקאות אנרגטיים.ואיסור מכירת מ

  לא תוקן

וי של כל חברי ועדת ההשמה ועדת השמה: לא נמצאו כתבי מינ-6

  כנדרש.

  לא תוקן

החלטות ועדת ההשמה נשלחו להורים באיחור רב לאחר המועד -7

יום לאחר קבלת  21הנדרש בהתאם להוראות חוזר ועדת ההשמה (

  ההחלטה).

  תוקן

לפונית ולא נשלחות זימון הורים לוועדת ההשמה נעשה רק ט-8

  הזמנות בדואר רשום כנדרש

  תוקן
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במחלקת החינוך לא מנוהלת מערכת ארגונית או מערכת -9

אלטרנטיבית אחרת המכילה את התלמידים הלומדים ביישוב עם סיווג 

  המבדיל בין תלמידי חינוך מיוחד לבין תלמידי החינוך הרגיל.

  לא תוקן

   2013דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים  -8

תוקן/לא   הליקוי

  תוקן/תוקן חלקית

  ארנונה ומים

 17% -.חובות הארנונה של התושבים למועצה גדלו במשך השנה ב1

ואחוז ₪ ), אלפי  74,798(בשנת קודמת ₪ אלפי  87,654לסך של 

 28% -הגבייה הכללי של חובות התושבים למועצה הנו בשיעור של כ

  ).20%בלבד (אשתקד 

  לא  תוקן

  ותהענקת תמיכ

אושרו על ידי מליאת המועצה במועד  2013.תבחיני התמיכות לשנת 2

מאוחר מהמועד שנקבע על פי נוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר 

  (להלן: "הנוהל").  4/2006מנכ"ל 

  לא תוקן

  חייבים 

.המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון: תביעות משפטיות 3

  בים.ותפיסות נכסים לצורך גביה מהחיי

  תוקן חלקית

.שלושה נבחרים וחמישה עובדים חייבים למועצה סכומים בגין 4

שנים.  7 -ארנונה, מים והיטלים. עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ

₪ אלפי  116אשתקד ₪ ( אלפי  260 -סכום החוב של הנבחרים הנו כ

₪ אלפי  126(אשתקד ₪ אלפי  291) וסכום החוב של העובדים הנו 

  ).16. עמ' 4ק ד.) (ראה פר

  תוקן חלקית
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  מערך השכר והעסקת עובדים

.המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה 5

 1,240(אשתקד ₪ אלפי  1,386תקציבית, שנגבו מעובדיה, בסך של 

  ₪ ).אלפי 

  לא תוקן

  תוקן  .המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור.6

עצה נתונים אודות ההתחייבות בגין פיצויי פיטורין .אין בידי המו7

לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת, אשר אינה מכוסה על ידי 

  ).29. עמ' 8הפקדות (ראה פרק ד.

  לא תוקן

  נושאים אחרים

  תוקן  .המועצה לא פתחה חשבונות בנק נפרדים לנושא הפיתוח. 8

  לא תוקן  ורה מספקת..המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצ9

.המועצה לא הכינה חוק עזר לאחזקת מקלטים משותפים שבתחום 10

  , כפי שנדרש בחוזרי המנהל הכללי.שיפוטה

  לא תוקן

יות .המועצה לא מינתה ועדת השקעות, שלא בהתאם להנח11

  שפורסמו בחוזרי המנהל הכללי.

  לא תוקן

  רישום, דיווח כספי והתקשרויות

  לא תוקן  שנה לאחר שאושר 2012מה את הדוח לתושב לשנת .המועצה פרס13
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  2014דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת 

תוקן/לא   הליקוי

תוקן/תוקן 

  חלקית

  תוקן   מרבית בתי הספר לא  עובדים עפ"י נוהל הצעות מחיר מסודר-1

  תוקן  הצעות המחיר מתקבלות לרוב , טלפונית ומספק אחד בלבד – 2

העובדים עם בתי הספר , אין פטור מלא מניכוי מס לחלק מהספקים  -3

  ואישור לניהול ספרים 

  תוקן

אין אכיפה של גביית החובות מהורים אשר לא משלמים את תשלום  -4

  החובה עבור ביטוח תאונות אישיות

  לא תוקן

נרכשו מוצרים מספקים , להם קירבה משפחתית מדרגה ראשונה עם  – 5

  מנהל/ת ביה"ס ו/או הסגן 

  וקן חלקיתת

,נצברה חריגה בחשבון ההורים שבבית ספר אבן סינא בסך  2014בשנת -6

  בניגוד לנוהלים₪  8378של 

  לא תוקן

  לא תוקן  מרבית בתי הספר אינם מגישים דוחות כספיים לרשות המקומית-7

בצי הספר היסודיים , טרם עברו לניהול עצמי בהתאם להחלטת -8

  12/13/2011הממשלה מיום 

  תוקן

  תוקן  קבלני טיאוט רחובות ללא מכרז . 7,הועסקו  2014בשנת  -9

  תורן חלקית  המועצה אינה מבצעת טיאוט למדרכות -10

המועצה מעסיקה קבלן ניקיון רחובות שבבעלותו בבקאט עם מברשת -11

  יבשה ולא משאית טיאוט

  תוקן
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עובדי קבלן פינוי האשפה משליחים את פחי האשפה לאחר ריקונם -12

  חוב או למדרכה במקום להחזירם למקומם המקורי לר

  תוקן

עובדי קבלן פינוי האשפה , אינם לובשים מדים אחידים וזוהרים, ולא -13

  חובשים כובעים.

  לא תוקן

לעיתים , עובדי פינוי האשפה , מתחילים את עבודתם בשעות  -14

  המוקדמות של הבוקר בניגוד לתקנה למניעת רעשים

  לא תוקן

  

 2014קורת מבקר משרד הפנים לשנת דו"ח בי

  

תוקן/לא  הליקוי

תוקן/תוקן 

 חלקית

 ארנונה ומים

.חובות הארנונה של התושבים למועצה גדלו במשך השנה לסך של 1

ואחוז הגבייה הכללי ₪ ), אלפי  87,654_בשנה קודמת ₪ אלפי  88,666

 ).28%(אשתקד  45% -של חובות התושבים למועצה הינו בשיעור של כ

 קן חלקיתתו

 ביצוע התקציב הרגיל

.לא הומצאו לנו דוחות פיקוח על השימוש במבנה שהמועצה הקצתה 2

 בתמורה סמלית והמיועד למעון יום. 

 תוקן

₪ אלפי  70,853 -ל₪ אלפי  67,097 -מ 2014.עדכון התקציב לשנת 3

 )1.1לא אושר על ידי משרד הפנים (ראה פרק ד. 

 לא תוקן 

 הענקת תמיכות
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אושרו על ידי מליאת המועצה במועד  2014בחיני התמיכות לשנת .ת4

מאוחר מהמועד שנקבע על פי נוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל 

 (להלן: "הנוהל") 2006/4

 תוקן חלקית

 חייבים

.המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון: תביעות משפטיות 5

 ותפיסות נכסים לצורך גבייה מהחייבים.

 וקן חלקיתת

.ארבעה עובדים חייבים למועצה סכומים בגין ארנונה, מים והיטלים. 6

שנים. סכום החוב של העובדים  7 -עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ

 ).4.1(ראה פרק ד. ₪ ) אלפי  291(אשתקד ₪ אלפי  223 -הינו כ

 תוקן חלקית

 מערך השכר והעסקת עובדים

ת התחייבות בגין פיצויי פיטורין לעובדים .אין בידי המועצה נתונים אודו7

 המועסקים בתנאי פנסיה צוברת, אשר אינה מכוסה ע"י הפקדות. 

 לא תוקן

.המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה תקציבית, 8

 ₪ ).אלפי  1,386(אשתקד ₪ אלפי  1,537מעובדיה, בסך של 

 לא תוקן

 נושאים אחרים 

נתה ועדת השקעות, שלא בהתאם להנחיות שפורסמו .המועצה לא מי9

 בחוזרי המנהל הכללי.

 לא תוקן

 תוקן חלקית .המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת.10

 רישום, דיווח כספי והתקשרויות

 תוקן .המועצה פרסמה את הדוח לתושב שנה לאחר שאושר.11
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  ך צו המועצותמתו -הבסיס החוקי לפעולת מבקר המועצה 

  1950המקומיות (א) תשי"א 

  -ועדה לענייני ביקורת :

  א. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת 

  ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת הביקורת .

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת  משלושה ולא יעלה על חמישה , ובלבד שבמועצה שלידה  

עות במועצה מיוצגות בה , יהיה לפחות חבר אחד של ועדת פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסי

  הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת  בוועדת ההנהלה .

יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה , זולת אם הייתה במועצה 

  סיעה אחת בלבד .

  -תפקידי ועדת הביקורת :

  ת :א  (א) . אלה תפקידי ועדת הביקור 122

  לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה .

  לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה .

  לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין .

  לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .

  ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה .. 5א  (ב)        122

  -מינוי מבקר המועצה :

א .המועצה בהחלטת רוב חבריה , תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה למועצה ( להלן המבקר)  145

  . 1962 –, על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים ) התשכ"ב 
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יותר , רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה או  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה 

חלקית שלא תפחת  מחצי  משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות 

  מקומית אחרת ובאישור השר .

רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה  10,000  -היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ

  מורים בסעיף קטן (ב) .חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים הא

המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או 

הממונה על תלונות העובדים,  וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי 

  תפקידו העיקרי .

ות בו ניגוד עניינים עם תפקידו המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להי

  כמבקר .

  -מינוי המבקר :

  ב .לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר אלא אם כן (נתקיימו בו כל אלה):  145

  הוא יחיד .

  הוא תושב ישראל .

  הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון .

ה גבוהה מחוץ לארץ הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכל

  שהכיר בו , לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל , או שהוא עורך דין או רואה חשבון .

  הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת .

מי שכהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן כזה , אלא אם כן עברו עשר שנים 

  בתום כהונתו כחבר מועצה .

יה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,למשך כל תקופת כהונתה של מי שה

  המועצה שהיה מועמד לה .
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על אף האמור בסעיף קטן (א) , רשאי הממונה על המחוז לאש מינוי למבקר המועצה של אדם 

  אשר לא נתמלאו בו : 

השנים בעבודת ביקורת  ) , אם רכש נסיון במשך עשר4אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א) (

  . 1992בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 

  ) אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר .5התנאי שבסעיף קטן (א) (

שונתה הגדרת הניסיון הנדרש בעבודת  15/03/09מיום  4/2009לציין כי עפ"י חוזר מנכ"ל 

 הביקורת 

ה(א) לפקודת המועצות המקומיות  13את מכוח סעיף ) לפקודת המועצות וז5(ג)(167בסעיף 

  (נוסח חדש)

  . 2007  -),התשס"ז  47והחוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 

"הנפקות העיקרית של השינוי בכל הקשור למועצות מקומיות הינה כי הממונה על המחוז לא יוכל 

  כפי שהיה בעבר".עוד להמיר את דרישת הניסיון בדרישה להשתלמות מקצועית , 

" לפיכך , בעת פרסום מכרז למשרת מבקר פנימי יש לדרוש מהמועמד להוכיח כי עיקר עיסוקו 

במשך שנתיים לפחות , היה עריכת ביקורת על עבודתו של אחר , לאחר מעשה , וכי דו"ח 

הביקורת שערך הוגש לגורם הממונה על המבוקר ומתוך מטרה להפיק לקחים לעתיד שיביאו 

  ן הליקויים , במידה ונמצאו כאלה .לתיקו

לנוכח האמור לעיל , ניסיון רלוונטי עשוי להיות עבודה ביחידת מבקר של רשות מקומית בעבודת 

  ביקורת ,יחידת מבקר פנים של גוף ציבורי , משרד מבקר המדינה כעובד ביקורת וכיו"ב .

ת חשבון או עריכת דין וכיו"ב , יודגש כי עיסוק כיועץ משפטי , גזבר , עובד ביחידת גזבר , ראיי

  לא ייחשב , כשלעצמו , כניסיון לצורך עמידה בתנאי הכשירות למשרת מבקר ברשות מקומית ."

  -מועצה שלא מינתה מבקר :
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ג .ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר , רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה  145

בהודעה (ב) לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך א , תוך הזמן הנקוב  139מבקר כאמור בסעיף 

  הזמן האמור , רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר למועצה .

  

  

  -תפקידי המבקר :

  -ד (א) ואלה תפקידי המבקר : 145

נעשו  1965 –לבדוק אם פעולות המועצה , לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה 

  רה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .כדין בידי המוסמך לעשות תוך שמי

  לבדוק את פעולות עובדי המועצה .

לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין , טוהר המידות ועקרונות 

  היעילות והחיסכון .

שה לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק  אם  דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכו

  ושמירתו מניחות את הדעת .

  לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה .

הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה , וכן לגבי כל 

ותר מעשרית , תאגיד מפעל ,מוסד , קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי י

  גוף מבוקר) –לגבי אותה שנת תקציב ,או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה , להלן 

בכפוף להוצאות סעיף קטן (א) יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית , את נושא הביקורת 

  -בתקופה פולנית ואת היקף הביקורת לפי :

  שיקול דעתו .

  דרישת ראש המועצה לבקר עניין פולני .
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  ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת .

  המבקר יקבע לפי שיקול דעתו , את הדרכים לביצוע ביקורתו .

המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן 

עובדים , המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב  השנתי , בהצעת התקציב והתקן של 

  מבקר , כפי שהגיש המבקר .לשכת ה

  -המצאת מידע למבקר :

ה  .ראש המועצה וסגניו , חברי המועצה, עובדי המועצה , ראש המועצה  הדתית עובדי  145

המועצה הדתית , וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר , ימציאו למבקר על פי דרישתו כל מסמך 

  למבקר כל מידע  או הסבר שיבקש .שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו 

למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה , לצורך ביצוע תפקידו , לכל מאגר מידע רגיל  

או ממוחשב לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטית של המועצה או של גוף מבוקר 

.  

מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לגבי מידע החסוי על פי דין , יחולו על המבקר ועל העובדים 

  לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור .

עובד של המבקר שאנו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה , כל איסור והגבלה 

  החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר .

ליאת המועצה או לצורך ביצוע תפקידו , יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מ

של כל ועדה מועדותיה של גוף מבוקר , בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד 

  מעובדיו של המבקר .

  

  -דו"ח על ממצאי הביקורת :

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך , בעת הגשת הדו"ח 

  .כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת 
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בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת דו"ח על 

ממצאי הביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו 

  לעשות כן .

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת את הערותיו 

  דו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערתיו .על ה

ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את 

סיכומיה והצעותיה , בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (ג) 

ם ראתה צורך בכך , לזמן לדיונה בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא א

  נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח .

תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון 

  מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

תוכנו לפני שחלל המועד שנקבע להגשתו לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה את 

למועצה , ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה להתיר פרסום כאמור לעניין 

  סעיף קטן זה דו"ח לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת .

הוגש דו"ח  הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר , אין בהוראות סעיף זה 

  . 203כות השר לפי סעיף לגרוע מסמ

  -מינוי עובדים ללשכת המבקר :

(ז) .ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע  145

   140השר ובכפוף להוראות סעיף 

דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה , ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות מהמבקר 

  בלבד .

רותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף להוראות סעיף לא יופסק שי

  ) .1א ( 144
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  -העסקת עובדים אחרים :

למשרות שיש עליהן  139.ראש המועצה רשאי למנות למועצה עובדים שלא פורטו בסעיף  140

  הקצבה בתקציב המאושר .

וראות צו המועצות (שירות עובדים לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן (א) אלא על פי ה

  . 1962 –) התשכ"ב 

  -העסקת מתנדבים :

א.המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל התפקידים הכרוכים בהכנת המשק  140

  לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום .

ראו מתנדבים  1962 –על אף האמור בצו המועצות המקומיות (שירות עובדים ) תשכ"ב 

  ים כאמור כעובדי מועצה ארעיים .המועסק

  -פיטורי עובדים בכירים :

לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת המועצה  139עובדי המועצה המנויים בסעיף 144

  לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים ידון באותה ישיבה .

שפטי למועצה אלא באישור המועצה לא יפוטרו מבקר המועצה או עובד המועצה המשמש יועץ מ

ברוב של שני שלישים מחבריה , לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים 

  ידון באותה ישיבה .

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה אלא לאחר 

  פיטורים .שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בעניין ה

ו(ג) יחלו בשינוים המחויבים גם על השעיית מבקר המועצה או  –הוראות סעיפים קטנים (ב) 

  היועץ המשפטי למועצה .

האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות 

זה דן בו , בשל עבירת , לפסוק בדבר פיטוריו של עובד המועצה סעיף  1978(משמעת ) בתשל"ח 

  משמעת כמשמעותה בחוק האמור.
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  -עבירות :

) לחוק העונשין בתשל"ז  1(א) ( 61.ואלה דינם מאסר חודש ימים או קנס כקבוע בסעיף  204

  או שני העונשים כאחד : 1977

המחזיק ספר , מסמך או נייר של המועצה סירב להרשות למי  שזכאי לכך , את העיון בהם או לא 

  העתק או תקציב מהם או רשות להכין העתק או תקציב מהם .ניתן 

מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמך או נמנע מלעשות זאת במשך שבוע ימים מיום שנדרש 

  לכך לפי צו זה .

מי שמסר ביודעין ידיעה או הצהרה לא נכונה בכל בקשה , ערר או ערעור , או בכל מסמך או 

 י צו זה .טופס אחר שהגיש או שמילא לפ

מי שעיכב או מנע ועדה מוועדות המועצה או עובד מעובדיה או שליח משליחיה המורשים לכך 

להיכנס לבנין או לקרקע להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך תפקידיהם , או לערוך שם 

  חקירות , בדיקות , ומדידות לפי צו זה .

רז העומד להתפרסם או בעניין מהלך מי שמסר ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בעניין מכ

הדיונים בועדת המכרזים וההצעות של המועצה והחלטתה לאדם שלא הוסמך כדין לקבל אותה 

  ידיעה .

ו (ו)  145המפרסם דו"ח ,כולו או חלקו או תוכנו של דו"ח או ממצא ביקור בניגוד להוראות סעיף 

  סר ששה חודשים.או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור דינו מא

 

  

  

  


