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ניהול ישיבות מועצת העיר
למרות שאין זה מתפקידי "לחנך" את חברי המועצה לדרך ארץ ותרבות דיבור ,מצאתי לנכון ,לאור התנהלותן
הקשה של ישיבות מליאת מועצת העיר ,לחדד חלק מסדרי ניהול מועצת העיר.
אין חולק כי רשות הדיבור היא למעשה כלי העבודה הייצוגי והפומבי של חבר המועצה ומממשת את זכותו של
הנבחר לחוות את דעתו .אולם אסור לשכוח ,רשות הדיבור היא לאו דווקא חופש מוחלט לדיבור ולכל דיבור.
דאת אומרת שההתבטאות צריכה שתהא מסודרת ,לפי תור ,מוגבלת במסגרת קצובה של זמן ובדרך ארץ.
רשות הדיבור היא זכותם של כל חברי המועצה לשמוע ולהשמיע .כדי לקבל רשות דיבור יש תחילה לבקשה
מיושב ראש הישיבה .הוא יקבע את סדר המדברים ,רשות הדיבור היא בנפרד לכל סעיף שעל סדר היום.
להלן חלק מהוראות החוק החשובות בנושא ניהול ישיבה כמו שבאות לידי ביטוי בפקודת העיריות.

) (34קביעת יושב ראש
א .ראש העירייה יהיה יושב ראש בישיבות המועצה.
ב .בהעדרו של ראש העירייה ימלא את מקומו סגנו ,נעדרו ראש העירייה וכל סגניו או סירבו לנהל
את הישיבה ,יפתח זקן חברי המועצה מבין הנוכחים את הישיבה וחברי המועצה יבתרו מביניהם
ביושב ראש למועצה.

) (35תפקיד יושב הראש
יושב ראש הישיבה יפתח את ישיבות המועצה ,ינהל את הדיונים ,יסכם את תוצאות הדיונים
וההצבעה בכל עניין וינעל את הישיבה.

) (36נעילת ישיבה שלא כדין
ישיבה שיושב ראש בה ביקש לנעלה בניגוד לתקנון זה ,דינה כאילו סרב לנהל את הישיבה.
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) (37רשות הדיבור
לאחר דברי פתיחה לסעיף ייתן יושב ראש הישיבה את רשות הדיבור למשתתפים בדיון לפי סדר
הפונים אליו ,ובלבד שאם לא כל הסיעות המועצה מיוצגות בוועדת ההנהלה ,ייתן יושב ראש הישיבה
את רשות הדיבור תחילה לנציג הסיעה הגדולה שאינה מיוצגת כאמור.

) (38זמן לדיבור
חבר מועצה -פרט ליושב ראש הישיבה וליושב ראש ועדה המדווח בשם הוועדה לא יאריך בדיבור
בסעיף אחד יותר מעשר דקות אולם הדובר רשאי לקבל מחבר אחר זמן שאינו עולה על עשר דקות,
והמועצה רשאית להחליט על הקצבת זמן יותר ארוך לכל המשתתפים בדיון בסעיף פלוני.

) (39סמכויות יושב הראש
יושב ראש הישיבה רשאי:
א.

להפסיק חבר מועצה נואם למעלה מהזמן שהותר לו על פי תקנון זה ,או שאינו מדבר לעניין.

ב.

להתרות בחבר מועצה המפריע לדעתו למהלך התקין של הישיבה ,לא שמע החבר לשלוש התראות
בישיבה אחת רשאי היושב ראש ,בהסכמת שלושה רבעים לפחות מחברי המועצה הנוכחים לדרוש
ממנו לעזוב את הישיבה ,ואם לא עזב כאמור לא יממנה קולו במניין הקולות בהצבעה.

ג.

להורות על הוצאת הקהל כאשר נתנה הוראה להמשיך בדיוני המועצה בדלתיים סגורות.

ד.

להורות על הוצאת אדם מהקהל אם הוא מפריע למהלך הישיבה ,לאחר שהוזהר על כך.

) (42הודעה אישית
א .חבר מועצה המבקש רשות להודיע הודעה אישית ימסור תחילה בכתב ליושב ראש את תוכן הודעתו.
ב .רשות להודיע הודעה אישית תינתן רק לשם תיקון אי הבנה שחלה בדברי המבקש או בקשר לדבריו,
או לשם הסרת אשמה שהושמעה כלפיו בישיבת מועצה.
ג .הודעה אישית לא תארך יותר מחמש דקות והיא תישמע רק בסוף הישיבה אולם רשאי יושב ראש
הישיבה לתת לחבר המועצה להבהיר את דבריו.
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מכובדי חברי המועצה,
תרבות הדיבור וגלוי יחס של כבוד לזולת הם מיסודותיה של חברה מתוקנת ,לא בכדי נאמר בקהלת "עת
לחשות ועת לדבר" קל לקיים עקרונות אלו כאשר קיימת תמימות דעים .קשה יותר ,כאשר הדעות חלוקות.
אולם דווקא בעת קושי יבחנו הדברים.
לאחרונה בישיבות המועצה היינו עדים להתלהמות רוחות בקרב חלק מנבחרי הציבור המכובדים ,התלהמות
שמנעה את המשך ניהול הישיבה כסדרה ,כאשר אלו הגיעו לשיאים שלא נודעו ,תוך שימוש בביטויים
שאינם ראויים.
אף על פי שהליכות ודרך ארץ ,אינם מנושאיה של הביקורת על פי דין ,בכל זאת סברתי לנכון להפנות את
תשומת לבכם לעניין זה ,ולהעלות זאת על סדר היום ,זאת על מנת שהעירייה תהיה מקום שלא רק ינוהל
בדרך חוקית ותקינה ,אלא גם תצטיין ביחסים אישיים נאותים ,בויתורים הדדיים ובגילוי יחס של כבוד איש
לרעהו.
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סקר סיכונים
.1

רקע על העירייה

בעיר בית שמש מתגוררים כ 90,070-תושבים ושטח השיפוט של העירייה מתפרס על פני  38,800דונם .עיריית
בית שמש בראשותו של מר משה אבוטבול ,מונה כ  853-עובדים.

.2

מטרת הסקר

עבודת הביקורת בעירייה צריכה להתבצע על פי תכנית רב שנתית ,המיועדת לכיסוי יעיל ושיטתי של הפעילויות
בארגון .סקר הסיכונים נערך במטרה למפות את מרבית תהליכי העבודה בעירייה ,לרבות מיפוי ראשוני של
הסיכונים הטמונים בהם ודירוגם לצורך ביצוע ביקורת בהמשך .הסקר מהווה את הבסיס לעריכת תכנית
הביקורת הרב שנתית של מבקר העירייה.

.3

היקף הסקר

בביצוע הסקר נבחנו תהליכי העבודה ב 41 -מחלקות ויחידות עירוניות ,תוך פגישות וראיונות עם מנהלי
מחלקות ויחידות עצמאיות .תהליכי העבודה בכל מחלקה ויחידה מופו בסיוע של מנהלי המחלקות והיחידות
הרלוונטיים ובמהלך ביצוע הסקר בעיריית בית שמש ,מופו בסך הכל  103תהליכי עבודה.

.4

מתודולוגיית עריכת הסקר

תקן מקצועי  2010והנחיה מקצועית  18מחייבים ומנחים מבקרים פנימיים לערוך סקר סיכונים כבסיס
לתוכנית עבודת יחידת הביקורת הפנימית .לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ערכה תדריך ביקורת )מס'
 (005כדי לסייע למבקרים הפנימיים בכל מגזרי המשק להכין סקר סיכונים כבסיס לתוכנית עבודת הביקורת.
תכנית הביקורת הרב שנתית של המבקר ,נגזרת מסקר סיכונים שנועד למפות את מרבית תהליכי העבודה
לצורך קביעת התהליכים לביקורת ,לתקופה שנקבעה .סקר הסיכונים הינו תהליך מובנה למיפוי התהליכים
בארגון ,ניתוח הסיכונים הנובעים מתהליכי העבודה ,בחינת אפקטיביות הבקרות הקיימות כנגדן וקביעת רמת
הסיכון.
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• בקביעת חשיבותו של תהליך ורמת הסיכון שלו הובאו בחשבון מספר קריטריונים:
 oהמשמעות הניהולית  -תפעולית ו /או הכלכלית של הנושא מבחינת בקרה פנים ארגונית.
 oהשגת יעדי העירייה בתהליכי העבודה.
 oתפקודו של האחראי על התהליך.
 oהחשיפה לסיכונים והחולשות בתהליך.
 oההסתברות להתרחשות אירוע בתהליך )"ניצול" החשיפה(.
 oהיקפי הפעילות בתהליך הנסקר ועצמת הנזק במקרה של "ניצול" החשיפה לסיכון.
 oקיום בקרות תפעוליות ביחידה הארגונית בעירייה והמידע המצוי על יעילות ו /או חולשות של בקרות
אלו.
• בביצוע סקר הסיכונים ,לצורך דירוג הנושאים לביקורת נכללו מספר שלבים עיקריים כדלהלן:

• במהלך הסקר בוצעו הפעילויות הבאות:
 oפגישות וראיונות עם מנהלי המחלקות.
 oמיפוי תהליכים שנסקרו בכל אגף /יחידה.
 oמיפוי הסיכונים הקיימים בתהליכי העבודה על סמך שיחות עם בעלי תפקידים.
 oמיפוי הבקרות הקיימות בתהליכי העבודה על סמך שיחות עם בעלי תפקידים.
 oקביעת רמת הסיכון לכל תהליך ,כפי שיפורט בהמשך.
 oריכוז תהליכי העבודה בעירייה לפי רמות הסיכון.
נציין כי הפגישות שפורטו לעיל ,נועדו למפות את הפעילויות העיקריות ביחידות שנבחרו לצורך דירוג חשיבותן
לביצוע ביקורת בהמשך .כמו כן ,הסיכונים והחולשות שהועלו במהלך הפגישות הינם בגדר אומדן והערכה
ראשונית בלבד ואינם מציגים תמונת מצב שלמה של הסיכונים בתהליכי העבודה בעירייה.
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 .5דירוג הנושאים והגדרת הסיכונים
לצורך הצגת סקר הסיכונים לדירוג הנושאים ,דורגו רמות הסיכון של תהליכי העבודה שזוהו ,בהתאם
למדדים הבאים :נמוכה ,בינונית וגבוהה .רמת הסיכון מוגדרת כמכפלה של הסתברות הסיכון בעוצמת הנזק,
כפי שמוצג במודל כדלהן:

 הסתברות הסיכון – מהי ההסתברות שהסיכון יתרחש /החשיפה "תנוצל" .טווחי ההסתברות שננקטו
בביצוע הסקר הינם בין  ,5 – 1כאשר  1מייצג הסתברות נמוכה ו 5 -מייצג הסתברות גבוהה.
 עוצמת הנזק – מהו היקף /רמת הנזק שייגרם לעירייה כתוצאה ממימוש הסיכון" /ניצול" החשיפה.
טווחי עוצמת הנזק שננקטו בביצוע הסקר הינם בין  ,5 – 1כאשר  1מייצג עצמת נזק נמוכה ו 5 -מייצג
עוצמת נזק גבוהה.
 רמת הסיכון – הינה מכפלה של העוצמה בהסתברות .עבור כל תהליך סומנה רמת הסיכון בהתאם
למקרא הבא:
 גבוהה )(25-15
 בינונית )(6-12
 נמוכה )(1-5
להמחשה ,רמות הסיכון באות לידי ביטוי בקוביית הסיכונים הבאה:

25

20

15

10

5

20

16

12

8

4

15

12

9

6

3

10

8

6

4

2

5

4

3

2

1

נזק

הסתברות
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חשיבות של תהליך ,ההסתברות שיתרחש ועצמת הנזק שתגרם כתוצאה ממימושו נקבעו בהתאם
לקריטריונים שפורטו בפרק  5לעיל .יצוין כי ,רשות מקומית עלולה להיחשף במהלך הניהול השוטף שלה
למגוון של סיכונים הנחלקים למספר קטגוריות כדלהלן:
 תפעולי :הפסד כתוצאה מתפעול שגוי של תהליכי העבודה ו/או העדר פיקוח ובקרה פנימיים נאותים.
 משפטי :מצב משפטי נתון המבוסס על החקיקה הרלוונטית ו/או תביעות אפשריות כנגד הרשות.
 מינהל לא תקין :נובע מהעדר שקיפות בתהליכי העבודה ותהליכי קבלת ההחלטות ברשות.
 אבטחת מידע :זליגת נתונים וחשיפה של גורמים בלתי מורשים למידע רגיש ו/או מסווג.
 ציות :נובע מהעדר ציות להוראות החוק ,רגולציה ,נהלים פנימיים וקודים אתיים.
 כספי :הפסד כספי בשל רישום כספי שגוי או מוטעה.
 מוניטין :סיכון לאי שביעות רצון מצד התושבים.
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 .6תקציר מנהלים

 .1העדר נהלי עבודה
• במהלך ביצוע הסקר נמצא כי ,בקרב רובם המכריע של תהליכי העבודה ביחידות העירייה שנסקרו לא
קיימים נהלי עבודה פנימיים פורמאליים שאושרו על ידי הנהלת העירייה.
• תהליכי העבודה נעשים על סמך ידע שבעל פה ובהתאם נעשית למידת תהליכי העבודה על ידי עובדים
חדשים גם היא באופן זה.

 .1.1היתרונות בקיום נהלי עבודה
• נהלים מאפשרים לרשות להפעיל את סמכותה על יסוד הנהלים בכל מקרה ומקרה ,בקלות
ובמהירות יחסית .הפעלת הסמכות על יסוד הנהלים מסייעת לרשות לשמור על מידה רבה של
אחידות ועקביות .פעולה זו מקילה על הרשות להסביר את החלטותיה ולעמוד בפני כל סוגי
הביקורת השונים.
• נהלים תורמים לשוויון ,מצמצמים את המקריות והשרירותיות בהחלטות הרשות המנהלית,
ומשפרות את מערכת היחסים שבין הציבור לבין המינהל .הנהלים מקלים על חשיפתן של החלטות
שרירותיות או פגומות בשל שיקולים שלא מן העניין ובכך משמשים כבקרה על החלטות הרשות.
• כתיבת נהלים פנימיים אשר יפרטו את תהליכי העבודה בעירייה ויספקו לעובדים הנחיות ברורות,
תהווה צעד משמעותי בהעלאת רמת הבקרה הפנימית והורדת רמת הסיכון בעירייה.
• תהליך ניסוח הנהלים ובניית פורמט מגובש ואחיד הנו תהליך ארוך ומורכב ,אך הוא מאפשר
בקרה נוספת על תהליכי העבודה המתבצעים בעירייה.
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דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012
 .2מדדים סטטיסטיים:
 .2.1להלן גרף המציג את חלוקת הסיכונים על פי גובה הסיכון:

כפי שעולה מהתרשים  25%מהסיכונים הינם סיכונים ברמה גבוהה 61% ,מהסיכונים הינם סיכונים ברמה
בינונית ו 14% -מהסיכונים הינם סיכונים ברמה נמוכה.

 .2.2להלן תרשים המציג את התפלגות הסיכונים בכל מינהל/אגף על פי הנושאים שנבדקו בסקר:
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 .7סיכום תוצאות הסקר

סקר הסיכונים שלהלן ממפה את כלל תהליכי העירייה שהועלו במסגרת הפגישות שערכו עורכי הסקר ומציג לגבי כל תהליך את רמת הסיכון שלו .רמת
הסיכון נקבעה על סמך מכפלת ההסתברות )הסבירות שהסיכון יתממש( בעצמת הנזק שתתרחש עם התממשות הסיכון .להלן תכנית העבודה ליחידת
הביקורת הפנימית לשנים  2017 – 2013בהתאם לרמות הסיכון לעיל:
מס"ד

מנהל /אגף\יחידה)תהליך ראשי(

תהליך משני

הסתברות

עוצמת הנזק

1

מחלקת הפיקוח העירוני

7

4

4

16

גבוהה

9
14
15

מחלקת הפיקוח העירוני /ווטרינר
עירוני
מחלקת רישוי עסקים
מחלקת רכב
מחלקת חשמל

5
4
4

3
4
5

15
16
20

גבוהה
גבוהה
גבוהה

2013
2013
2013

16
2
3
3
5
7
4
8
11

מוקד עירוני
מדור היסעים
מדור היסעים
מחלקה משפטית
מחלקה משפטית
מחלקה משפטית/מדור ביטוחים
מדור שכר
מחלקת נכסים
מחלקת גבייה וארנונה

פיקוח עירוני )במסגרת הפעלת פרויקט עיר ללא
אלימות(
פיקוח על עסקי מזון בעיר ומתן רישיונות )לאטליזים,
קצביות ,וחנויות לדגים חיים(
אכיפת חוק רישוי עסקים
ניהול רכבי העירייה
טיפול בתאורת רחוב ,חשמל במוס"ח ובמוסדות
העירייה
טיפול בפניות תושבים
ניהול הסעות בחינוך הרגיל
ניהול הסעות בחינוך המיוחד
אחסון וניהול מידע משפטי
קיום אכיפה
תביעות ביטוח כנגד העירייה
הכנת תלושי שכר
הקצאת קרקעות
יצירת חיובים ,גבייה וטיפול בחייבים

3

5

15

3
5
5
4
3
4
4
4
4

5
3
3
5
5
4
4
4
4

15
15
15
20
15
16
16
16
16

גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

12
16
1
2
4
7
10
7

מחלקת גבייה וארנונה
גזבר העירייה
ממונה בטיחות עירוני
ממונה בטיחות עירוני
מנהל מדור רישוי
מפקחי בנייה
אדריכלית העיר
מחלקת ביטחון

מדור GIS
אבטחת מוסדות חינוך )להלן-מוס"ח(

4
4
3
3
3
4
3
4

4
4
5
5
5
5
5
4

16
16
15
15
15
20
15
16

גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה
גבוהה

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014

8

מחלקת ביטחון

היערכות לשעת חירום

4

4

16

גבוהה

2014

מתן הנחות ופטורים בארנונה
גבייה
בטיחות וגהות בעירייה
בטיחות במוס"ח
טיפול בהיתרי בניה
פיקוח על הבנייה

גבוהה

תוכנית עבודה
לביקורת
2013

רמת הסיכון

2013
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מס"ד

מנהל /אגף\יחידה)תהליך ראשי(

תהליך משני

הסתברות

עוצמת הנזק

9
10
12
13
2
13
1
4

מחלקת ביטחון
מחלקת ביטחון
מחלקת מחשוב ומידע
גזבר העירייה
מחלקת הפיקוח העירוני
מחלקת גינון
מנהלת אגף החינוך
מדור היסעים

ביקורת מקלטים ציבוריים
אבטחת אירועים
ניהול אבטחת מידע
תקציב רגיל
אכיפת חוקי עזר עירוניים
גינון עירוני
ניהול כללי
תשלום עבור כרטיסיות נסיעה

4
4
4
4
3
4
4
4

4
4
5
3
4
3
3
3

16
16
20
12
12
12
12
12

7
10
12

מחלקת חינוך מיוחד
מדור קב"סים
פסיכולוגי
מחלקת שירות
חינוכי )להלן  -שפ"ח(
מחלקה משפטית
מחלקה משפטית

ניהול ועדת השמה )להלן – הועדה(
טיפול בנשירת תלמידים
טיפול בילדים ונוער

3
4
3

4
3
4

12
12
12

בינונית
בינונית
בינונית

6
6
10
14
15
18
20
5
9
12
13
1
2
6

מחלקה משפטית /מדור ביטוחים
מדור שכר
מחלקת רכש
גזבר העירייה
גזבר העירייה
מחלקת הנהלת חשבונות
מחלקת הנהלת חשבונות
אגף הנדסה
אדריכלית העיר
חשב אגף הנדסה
חשב אגף הנדסה
האגף לשירותים חברתיים
האגף לשירותים חברתיים
יחידת הזכאות

מתן ייעוץ משפטי לעירייה
טיפול בתביעות כנגד העירייה וייצוג העירייה בהליכים
משפטיים
ניהול ביטוחי העירייה
תשלום מקדמה לעובד
טיפול בנושא התקשורת בעירייה
תקציב בלתי רגיל
שכר
תשלום לספקים
גבייה
תכנון בניין עיר )תב"ע(
ניהול וועדת תנועה
חישוב אגרות והיטלי בנייה
העברת זכויות בטאבו
ניהול תקציב האגף
טיפול בפניות תושבים
טיפול בבקשות לסיוע על ידי עובדת זכאות )להלן  -עו"ז(

3
2

4
5

12
10

בינונית
בינונית

2014
2014

2
3
3
2
4
2
2
2
2
3
2
3
4
2

5
2
3
4
2
4
4
4
5
4
4
3
2
5

10
6
9
8
8
8
8
8
10
12
8
9
8
10

בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית

2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

11
13
1

מחלקת מחשוב ומידע
מחלקת מחשוב ומידע
דובר העירייה

אפיון והטמעת מערכות מידע עירוניות
ניהול תשתיות תוכנה וחומרה
ניהול ההסברה ,הדוברות ,הפרסום ותחום האינטרנט

4
3
4

3
4
3

12
12
12

בינונית
בינונית
בינונית

2015
2015
2015

3
3

המועצה הדתית
מחלקת הפיקוח העירוני

מחלקת כשרות
השכרת דוכנים בשוק העירוני

2
3

5
3

10
9

בינונית
בינונית

2015
2015

1
4

גבוהה
גבוהה
גבוהה
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית

תוכנית עבודה
לביקורת
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

רמת הסיכון

2014
2014
2014
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מס"ד

מנהל /אגף\יחידה)תהליך ראשי(

תהליך משני

הסתברות

עוצמת הנזק

5

מחלקת הפיקוח העירוני /ווטרינר
עירוני
מחלקת הפיקוח העירוני /ווטרינר
עירוני
מחלקת רישוי עסקים
מחלקת תברואה
מחלקת תברואה /מדור טיאוט
מחלקת תחזוקה
מחלקת חינוך מיוחד
מחלקת חינוך מיוחד
חשבת אגף החינוך
מחלקת תרבות תורנית
סגן ראש העיר
חשב העירייה
חשב העירייה

טיפול בבע"ח משוטטים

2

4

8

מתן חיסונים לכלבים

2

5

10

בינונית

מתן רישיונות לעסקים
פינוי אשפה ,פסולת וגזם
טיאוט רחובות
תחזוקת כבישים ומוסדות ציבור עירוניים
ניהול ועדת שיבוץ )להלן  -הועדה(
קליטת סייעות
ניהול תקציב אגף החינוך
תרבות ואירועים תורניים וטיפול בעמותות
ניהול תחום חברה ונוער )להלן-ח"ן( חרדי
ניהול תקציב העירייה
הכנה וניהול תקציב בלתי רגיל )להלן :תב"ר(

3
3
2
3
2
2
2
3
3
3
2

3
3
3
3
4
3
4
3
2
3
4

9
9
6
9
8
6
8
9
6
9
8

בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית

2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

קליטת מרכיבי שכר של עובד במערכת

4

3

12

בינונית

2016

עדכון פרטים בטופס 101
ביצוע רכש עירוני
בקרה על הרכש
ניהול ועדת בטיחות עירונית
ניהול וועדת הקצאות
טיפול בקשישים
יישום חוק הנוער וטיפול באוכלוסיות עם צרכים
מיוחדים
טיפול במגזר החרדי
קליטת עלייה
קליטת עובדים
סיום יחסי עובד מעביד )פרישה לפנסיה(
קידום וניוד עובדים
ניהול הדרכות והשתלמויות
תיקון תקלות והדרכות עובדים
רכש של ציוד טכנולוגי )מחשבים ,שרתים ,מערכות
תוכנה חומרה ,ציוד היקפי ועוד(
ניהול תקציבי ומתן תמיכות
תרבות ואירועים

5
3
3
2
3
3
2

2
4
4
5
4
4
4

10
12
12
10
12
12
8

בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

3
3
4
4
4
4
3
3

2
3
2
2
2
2
2
2

6
9
8
8
8
8
6
6

בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית

2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017

2
3

3
3

6
9

בינונית
בינונית

2017
2017

6
8
10
11
12
8
9
11
13
1
1
2

5
9
17
3
8
3
4

מדור שכר /היחידה לקליטת
נתונים
מדור שכר
מחלקת רכש
גזבר העירייה
ממונה בטיחות עירוני
אדריכלית העיר
האגף לשירותים חברתיים
האגף לשירותים חברתיים

3

5
1
2
4
5
6
14
15

האגף לשירותים חברתיים
מחלקת קליטת עלייה
מחלקת משאבי אנוש
מחלקת משאבי אנוש
מחלקת משאבי אנוש
מחלקת משאבי אנוש
מחלקת מחשוב ומידע
מחלקת מחשוב ומידע

1
2

אגף ספורט ,אירועים ונוער
אגף ספורט ,אירועים ונוער

בינונית

תוכנית עבודה
לביקורת
2015

רמת הסיכון

2015
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מס"ד

מנהל /אגף\יחידה)תהליך ראשי(

תהליך משני

הסתברות

עוצמת הנזק

1
5
1

המועצה הדתית
המועצה הדתית
החברה העירונית לפיתוח בית
שמש )להלן-החברה(
אגף ספורט ,אירועים ונוער
מחלקת הפיקוח העירוני
מדור גני ילדים
מדור גני ילדים
מחלקת חינוך חרדי
מחלקה משפטית
מדור שכר
מחלקת הנהלת חשבונות
אגף הנדסה
אדריכלית העיר
מחלקת משאבי אנוש
אגף ספורט ,אירועים ונוער
המועצה הדתית
המועצה הדתית

תקציב המועצה
שירותי קבורה
ניהול שוטף

3
2
3

3
3
3

6
6
9

ניהול תחום הנוער במסגרת פרויקט עיר ללא אלימות
טיפול בגרוטאות רכב
ניהול הרישום לגני ילדים
ניהול כ"א בגני הילדים
קידום החינוך החרדי בעיר
אישור חוזים ומכרזים
תביעות למוסד לביטוח לאומי
התאמות בנקים
ניהול ארכיב אגף הנדסה
תכנון מוסדות חינוך ומבני ציבור
אישור בקשות לחופשה ללא תשלום )להלן-חל"ת(
ניהול תחום הספורט העממי
מחלקת נישואין
מחלקת מקוואות

2
5
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2

2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

4
5
4
4
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4

4
4
5
6
14
2
7
19
6
11
3
3
2
4

בינונית
בינונית
בינונית

תוכנית עבודה
לביקורת
2017
2017
2017

רמת הסיכון

נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

15

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012

שימוש ברכבי העירייה

 .1כללי
ערכנו ביקורת בנושא שימוש ברכבי העירייה .לשם עריכת הביקורת נפגשה הביקורת עם מס' גורמים הקשורים
לנושא.

 .2מבוא
רכבי העירייה מהווים נכס תפעולי שעלותו יקרה מאוד לשימוש עובדי העירייה לביצוע משימות מקצועיות.
אופן ההפעלה וסידורי העבודה היומיים של הנוהגים בכלי הרכב ושל כלי הרכב נמצאים בתחום אחריות מנהל
כל אגף ואגף וכן ההוצאות בגין הפעלת הרכבים נרשמים ישירות במחלקות העירייה.
מאגר הרכב העירוני כולל בתוכו  53כלי רכב כאשר  19מתוכם בחכירה תפעולית ו 34-בבעלות העירייה )כולל
בובקט ומחפרון( 17 .רכבים) ליסינג( רשומים כצמודים לעובדים בכירים ועובדי שטח שונים ונזקפים בגינם
שווי שימוש בתלוש השכר.

 .3הבסיס החוקי
תקנות מס הכנסה )ניקוי הוצאות רכב( התשנ"ה 1995 -וחוזרי מס הכנסה.
תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות רכב( )תיקון( ,התשס"ח.2007-
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 .4מטרות הביקורת


מיסוד תהליכי מעקב ובקרה באמצעות מיפוי הארגון ושיטות העבודה הנהוגות.



שיפור בתהליכי הבקרה והדיווח תוך יצירת מערך בקרה מובנה ויעיל על תהליכים.



יעילות ,חסכון בהוצאות ,עבודה לפי מינהל תקין.

הביקורת כללה שימוש בשיטות העבודה הבאות:
 מיפוי מדגמי של אופן השימוש ברכבים באמצעות מערכת איתוראן הקיימת בעירייה.
 סקירת נהלי העירייה ,כרטסות הנהלת חשבונות רלוונטיות .בדיקה של רכבים באמצעות מערכת איתוראן.
 סקירת הוראות החוק והנחיות מס הכנסה בנושא הוצאות עודפות וניכוי הוצאות בגין רכבים.
 שיחות ובירורים עם מנהלים ועובדים רלוונטיים לצורך אימות ממצאי הביקורות.

 .5היקף וגבולות הביקורת
הביקורת התבססה על נתונים משנת  .2011-2012במהלך הביקורת התקיימו פגישות ובירורים ולוקטו נתונים
מהגורמים הבאים:
 גזבר
 מנכ"ל
 קצין הרכב
 הנהלת חשבונות
הביקורת מודה לקצין הרכב העירוני ,ולמח' הנהלת חשבונות על שיתוף הפעולה בביצוע הביקורת.
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 .6עיקרי הממצאים
א .בנושא נהלי הרכבים מצאה הביקורת הוראות ומכתבים המהווים כנהלים אך אינם כתובים על פי
"תבנית נהלים" מסודרים המגדירים ומתעדים את אופן תהליך עבודת המחלקה בנושאים עליהם
היא מופקדת .לרבות פעולות ,ניהול תקציב ,דיווחים שוטפים ,אחריות סמכות ,פיקוח ובקרה ע"י
בעלי תפקידים רלוונטיים ויחסי גומלין עם אגפים אחרים בעירייה .כמו כן חלק ניכר
מההוראות)נהלים( הנמצאים בו מחויבי עדכון ,שינוי ,או כתיבה מחדש.
ב .נמצא כי ל 12-רכבים "לבנים" ול 3 -משאיות לא הותקנו דיברויות כנדרש.
ג .כמו כן עולה כי על רוב הרכבים אין שילוט עירוני ראוי שניתן לזהותו ולשייכו כרכב עירייה בקלות.
חשוב לציין כי עצם שילוט ראוי על הרכבים מהווה אמצעי בולם למניעת שימוש ברכב שלא לצורכי
עבודה ולאחר שעות העבודה.
ד .מהממצאים שפורטו בדו"ח עולה כי רכבי העירייה אינם מוחנים בחניון העירוני בסוף כל יום עבודה
וחלקו מוחנה באופן חלקי ביותר כפי שמתואר בטבלה שהובאה בדו"ח .ראוי להדגיש בהקשר הנ"ל כי
העירייה אינה מנכה משכרם של העובדים החתומים על הרכבים במקרים בהם כלי הרכב לא נמצאו
בחנייה.
ה .מבדיקת הביקורת נמצא כי בחלק מן הרכבים )רשימות נמצאות בידי הביקורת( נעשה שימוש לנסיעות
פרטיות מחוץ לעיר בית שמש.
ו .עוד נמצא כי מס' כי כב מס'  7717471ביצע מס' ק"מ חריג מהק"מ הממוצע של רכבי הטנדרים
האחרים .דבר היכול להעיד על שימוש מוגבר לצרכיו הפרטיים של הנוהג ברכב זה .הביקורת מעירה
כי על הנהלת העירייה לבדוק ולברר עם הנהג המחזיק ברכב סיבת הק"מ הגבוה במיוחד ברכב זה.
ז .נמצא כי עיריית בית שמש משלמת מס על הוצאות עודפות על רכבי העבודה ה"תפעוליים" שמחזיקה
העירייה וזאת מאחר לא הצליחה לאכוף את השימוש הפרטי ברכבים אלו לאחר סיום שעות העבודה
וזאת למרות שניתן לציין כי נעשו ניסיונות מצד הנהלת העירייה לאכוף נושא זה כפי שיתואר בהמשך
הדו"ח .לצורך הדוגמא בשנת  2011שילמה העירייה מס בסך של כ ₪ 470,000 -בגין הוצאות עודפות
של הרכבים ה"תפעוליים".
ח .חלק מהעובדים שהוגדרו בטבלת הכוננים למעשה כוננים קבועים ואינם מוחלפים ע"י עובדים אחרים
באגף שפ"ע ,כך שלמעשה הרכבים "מוצמדים" באופן קבוע לעובדים מסויימים ונראה כי תוכנית
הכוננים נקבעה על פי המחזיקים ברכבים ולא עפ"י צורך בכוננים ,וכן כהטבה למנהלי מחלקות
ומדורים שנוהגים ברכבים באופן קבוע במסגרת עבודתם היומיומית.
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 .7פירוט הממצאים
 .7.1מבנה המחלקה
מחלקת רכב כוללת את קצין הרכב בלבד ללא מזכירה .קצין הרכב אחראי לטיפול בכלי הרכב והציוד הנלווה
לרכבים כדוגמת נגררים עגלות וכן מכסחות דשא וכו'.
מחלקת רכב בניהולו של קצין הרכב אחראית על מספר נושאים כדלהלן:
א .מעקב ובקרה אחר טיפול רכבים.
ב .חילוצי רכבים לתקלות שלא מצריכות מוסך.
ג .טיפול בתאונות רכבים מול חברות הביטוח ומוסכים.
ד .ניהול משרד )ללא מזכירה( הכולל תיוקים ,הדפסת מכתבים ,קשר עם מוסכים וחברות הליסינג ועוד.
ה .מעקב אחר הוצאות רכבים הכוללים דלק ,ביטוחים ,תיקונים ועוד.
ו .יעוץ להנהלה ברכישת רכבים ומשאיות.
ז .דיווחים לחברות הביטוח ומעקב אחר רכבים הנמצאים בטיפול/תיקון.
ח .טיפול בתביעות הנגרמות על ידי רכבים עירוניים.
ט .טיפול בתביעות תושבים בגין נזקי רכבים פרטיים ממפגעים ברחבי העיר.
י .העברת הדרכות לעובדי העירייה בנושא בטיחות בתפעול רכבים ומשאיות דחס ,מנוף וכו'.
יא .בדיקת מעקב חשבונות מוסכים.

 7.2נהלים
א .בנושא נהלי הרכבים מצאה הביקורת הוראות ומכתבים המהווים כנהלים אך אינם כתובים על פי
"תבנית נהלים" מסודרים המגדירים ומתעדים את אופן תהליך עבודת המחלקה בנושאים עליהם
היא מופקדת .לרבות פעולות ,ניהול תקציב ,דיווחים שוטפים ,אחריות סמכות ,פיקוח ובקרה ע"י
בעלי תפקידים רלוונטיים ויחסי גומלין עם אגפים אחרים בעירייה .כמו כן חלק ניכר
מההוראות)נהלים( הנמצאים בו מחויבי עדכון ,שינוי ,או כתיבה מחדש.
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לדעת הביקורת היה על מחלקת רכב להסדיר את אופן עבודת המחלקה במס' נהלים שעיקרם להלן:
 .1נוהל שימוש ברכבי ליסינג תפעולי ורכבי עירייה שיכלול את הנושאים הבאים :נסיעה בכביש אגרה,
דו"חות חנייה ותנועה ,בטיחות ,החזרת רכב ,טיפולים תקופתיים ,תקופת השימוש ברכב ,מנגנון "חרטה"
)ויתור על רכב ליסינג( ,טיפולים תקופתיים ,דיווחים במקרה של תקלות ,תאונות וגניבה ,תאונות גניבות
ותקלות ,אופן הטיפול בתאונות הנגרמות בשל התנהגות רשלנית מצד מחזיק הרכב ועוד.
 .2נוהל חניית כלי רכב עירוניים לאחר שעות העבודה שיכלול את הכללים לחניית רכבים בחניון העירוני,
אישורים חריגים לחניית רכבים לבית ,אופן הדיווחים בקרה ופיקוח על כלי הרכב החונים בחניון העירוני
ובקרה על רכבים שאושרו לחנות מחוץ לחניון העירייה.
 .3נוהל רישום ב"יומן רכב" שיכלול את הכללים לרישום נסיעות ופרטי נהג הנוסע ברכב ,בספר רכב.
הביקורת מציינת כי העובדה שברכבים מותקנים מערכת  G.P.Sהמציגה בזמן אמת את מיקומו של הרכב,
אינה פותרת את הנוהגים ברכב למלא את הפרטים על נסיעות ואת פרטי הנהג ביומן רכב שכן ,מערכת ה-
 G.P.Sמציגה את פרטי הנהג שחתום על הרכב מטעם האגף/מחלקה ואין אפשרות לדעת באמצעות המערכת
תחלופה של נוהגים ברכב ,דבר שקורה לעיתים תכופות ברכבי העירייה.
 7.3דיבוריות ושילוט רכבים
מס'

מס' רכב

יצרן

האגף

סוג הרכב

אגף

שילוט

דיבורית

סידורי
1

7309559

טויוטה

טנדר

גינון

שפ"ע

לא

לא

2

1824863

טויוטה

טנדר

אחזקה

שפ"ע

לא

כן

3

8174266

טויוטה

טנדר

תברואה

שפ"ע

לא

לא

4

8174366

טויוטה

טנדר

אחזקה

שפ"ע

לא

כן

5

7717471

טויוטה

טנדר

אחזקה

שפ,ע

לא

כן

6

7717671

טויוטה

טנדר

מוקד

שפ"ע

לא

כן

7

3447274

טויוטה

טנדר

מ' בטיחות

הנדסה

לא

כן

8

1403560

טויוטה

טנדר

איכות הסביבה

סביבה

לא

לא

9

1161975

ברלינגו

סגור

לוכד כלבים

שפ"ע

V

לא

8

7523312

ברלינג

סגור

חשמל

שפ"ע

לא

לא

9

7523412

ברלינגו

סגור

תחזוקה

שפ"ע

לא

לא

10

7446464

פיאג'ו

טנדר זעיר

אחזקה

שפ"ע

לא

לא

11

7446967

פיאג'ו

טנדר זעיר

משק חינוכי

חינוך

לא

לא

12

7451667

פיאג'ו

טנדר זעיר

חשמל

שפ"ע

לא

לא

13

8300378

פיאגו

טנדר זעיר

גינון

שפ"ע

לא

לא
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לא

14

8300478

פיאגו

טנדר זעיר

גינון

שפ"ע

לא

15

5894161

רנג'ר

טרקטורון

גינון

שפ"ע

לא

16

1157965

מיול

טרקטורון

גינון

שפ"ע

לא

17

5853068

מיול

טרקטורון

מים

שפ"ע

לא

18

4944870

מיול

טרקטורון

גינון

שפ"ע

לא

19

4945670

מיול

טרקטורון

משק חינוכי

חינוך

לא

20

7853173

קטנוע

קוואנג' ינג

פיקוח עירוני

שפ"ע

לא

21

7344373

קטנוע

פיאג'ו

פיקוח עירוני

שפ"ע

לא

22

1413365

קטנוע

סאן יאנג

רישוי עסקים

שפ"ע

לא

23

3955064

קטנוע

סאן יאנג

רישוי עסקים

שפ"ע

לא

24

3955164

קטנוע

סאן יאנג

פיקוח עירוני

שפ"ע

לא

25

5902062

קטנוע

סאן יאנג

תברואן

שפ"ע

לא

26

5062573

דחסן

משאית

תברואה

שפ"ע

V

כן

27

1904613

דחסן

משאית

תברואה

שפ"ע

V

לא

28

1904713

דחסן

משאית

תברואה

שפ"ע

V

לא

29

7297867

מנוף גזם משאית

תברואה

שפ"ע

לא

כן

30

5492568

מנוף גזם משאית

תברואה

שפ"ע

לא

כן

31

7298767

מנוף סל

משאית

חשמל

שפ"ע

לא

לא

32

7695379

טויוטה

טנדר

איכות הסביבה

סביבה

לא

לא

33

916848

טרקטור

מחפרון

אחזקה

שפ"ע

לא

34

91318

בובקט

מחפרון זעיר

אחזקה

שפ"ע

לא

נמצא כי ל 12-רכבים "לבנים" ול 3 -משאיות לא הותקנו דיבוריות כנדרש.
כמו כן עולה כי לרוב הרכבים אין שילוט עירוני ראוי ובולט שניתן לזהותו ולשייכו כרכב עירייה בקלות .חשוב
לציין כי עצם שילוט ראוי על הרכבים מהווה אמצעי בולם למניעת שימוש ברכב שלא לצורכי עבודה ולאחר
שעות העבודה.
הביקורת מציינת כי מנכ"ל העירייה החל בתהליך של שילוט הרכבים העירוניים וכבר נבחרה דוגמא של שילוט
הרכבים שאמורה לעטר את רכבי העירייה .הרכבים אמורים להיות מעוטרים בשילוט בשנת התקציב .2013
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 7.4חניית רכבים בחניון העירייה
א .תקנות מס הכנסה )ניקוי הוצאות רכב(
הביקורת ראתה לנכון להביא בדו"ח ביקורת זה את לשון חוק מס הכנסה )ניקוי הוצאות רכב( וכן את תמצית
פסקי הדין בעניינם של עיריית נהריה ומעלה אדומים בבקשתם מבית המשפט להכיר בניכוי הוצאות עודפות.
להלן לשון החוק ופסקי דין:
עפ"י תקנות מס הכנסה )ניקוי הוצאות רכב(  ,התשנ"ה – ) 1995להלן תקנות הרכב( יותרו בניכוי
הוצאות רכב בעסק ,הוצאות כגון :כל סוגי הביטוחים ,אגרות-כולל נסיעה בכביש  , 6וכן הוצאות
ששולמו בשנת המסבשל רישוי רכב ,ביטוח חובה ששולם ,ביטוח מקיף ששולם עליו ,דמי שכירות
ששולמו בעד הרכב ,רכישות דלק ,רכישות שמנים ,תיקון רכב והחזקתו ,חניה שאינה במקום העיסוק,
או סמוך אליו ,אגרה וכן פחת לפי סעיף  21לפקודה שהנישום זכאי לו בשנת המס בשל הרכב ,לעניין
זה" ,דמי שכירות" -לרבות דמי שימוש כמשמעותו בתקנות מס הכנסה )ניכויים מיחודים למשתמש
בציוד בשכר מכר( התשמ"ט ,1989 -המותרים בניכוי לפי תקנות אלו.
הוצאות החזקת רכב
אופן החישוב :יש לתאם הוצאות החזקת רכב ,בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות

א.

רכב( ,התשנ"ה .1995-החל מיום  1בינואר  2008יחולו הכללים כדלקמן:
(1

הוצאות החזקת רכב בשל רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו )רכב צמוד( תותרנה בניכוי

במלואן.
 (2הוצאות החזקת רכב )שאינו אופנוע שסיווגו  L3או מסוג רכב שנקבע לגביו אחרת -ראה בהמשך(,
שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה )רכב של עצמאי או רכב חברה שאינו צמוד אך אינו רכב
תפעולי( ,תותרנה בניכוי לפי הגבוה מבין:
•

סכום הוצאות החזקת הרכב )כהגדרתן בתקנות( בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע
בתקנות השווי )אפשרות ראשונה(;

•

 45%מהוצאות החזקת הרכב )אפשרות שנייה(.

דהיינו ,יש לתאם את הנמוך מבין :סכום שווי השימוש ברכב או  55%מסך הוצאות החזקת הרכב.
 (3בתיקון שתחולתו רטרואקטיבית מיום  1בינואר ) 2008פורסם בק"ת  6892מיום  ,(24.5.10נקבע,
שלגבי רכבים מסוימים ,האחוז שיוכר לפי האפשרות השנייה יהיה גבוה יותר מ 45%-כדלקמן:
לגבי אוטובוס ציבורי או מונית – 90%
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לגבי רכב סיור או רכב מדברי – 80%
לגבי רכב להוראת נהיגה –  77.5%ובלבד שבבעלות הנישום רכב כאמור אחד בלבד ,ולגבי מי
שבבעלותו רק שני כלי רכב כאמור ,שרק אחד מהם בלבד הוא רכב אוטומטי – .68%
 (4לגבי הוצאות החזקת אופנוע שסיווגו ) L3בעל מנוע בנפח של מעל  125סמ"ק ובעל הספק מעל 33
כ"ס( שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה ,האחוז שיוכר לגבי האפשרות השנייה יהיה 25%
מסך הוצאות החזקת האופנוע.
ב .הגדרת רכב אינה כוללת "רכב תפעולי" – על כן לא יחושב בגינו תיאום של הוצאות החזקת רכב.
"רכב תפעולי" ,רכב שנתקיימו בו ,להנחת דעתו של פקיד השומה ,אחד מאלה:
 (1רכב ביטחון )כהגדרתו בתקנות התעבורה( המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד;
 (2רכב שלא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד ,המשמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח-
היד/עסק ואשר בתום שעות העבודה אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק ,והכול בלבד שמקום העיסוק
של המעביד או של בעל משלח היד/עסק אינו במקום מגוריו.
ד .סוגי הוצאות החזקת רכב הן רשימה "סגורה" של הוצאות שהוגדרו בתקנות כדלקמן:
רישוי ,ביטוח מקיף ,ביטוח חובה ,דמי שכירות ,דלק ,שמנים ,הוצאות תיקון ואחזקה ,הוצאות חניה
שלא במקום העיסוק הקבוע ,אגרה לכביש חוצה ישראל ופחת לפי סעיף  21לפקודת מס הכנסה.
ה .רישום פחת בטופס י"א -לגבי חברה ,יש להקפיד שבטופס י"א )פחת לצורכי מס( ירשם פחת נצבר
מלא לפי שיעור פחת שנתי ,כנדרש בתקנות )בד"כ  ,(15%מיום רכישת כלי הרכב )גם אם לא נדרש
מלוא הפחת בפועל(.
ו .הוצאות חניה שלא במקום העיסוק הקבוע ,שהוצאו בייצור הכנסה יתווספו ל"הוצאות החזקת
רכב" ויותרו בניכוי על פי התקנות.
הוצאות חניה במקום העיסוק הקבוע או בסמוך לו ,יותרו בדרך כלל במלואן )באם מדובר בתשלום על
בסיס קבוע ולא בתשלום לפי שעות חניה בפועל(.
ז .שינוי בשיעורי הפחת לרכבים מסויימים  -בתיקון שפורסם בק"ת  6892מיום  24במאי ,2010
הוחלף הסעיף בתקנות הפחת משנת  1941לגבי רכב ,ובין היתר הוגדלו שיעורי הפחת לגבי כלי הרכב
הבאים :מונית ) 25%במקום  (20%ונקבעו שיעורי פחת ספציפיים לרכב סיור ורכב מדברי ) (20%ורכב
היברדי ).(25%
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תחילת התיקון מיום  1בינואר  2009והוא יחול על רכב שנרשם לראשונה ביום  1ביולי  2009או אחריו
ועל הכנסה שהופקה בשנת המס  2009ואילך.
אין עוד חולק כי הוראה זו חלה גם לגבי רשות מקומית על אף שבשונה מסעיף  (2)9לפקודה ,זו אינה
נזכרת באופן מפורש בסעיף הנ"ל )ע"א  2142/92עיריית נצרת נ' פקיד שומה נצרת ,פ"ד .437

הוצאות עודפות
הוצאות החזקת רכב שהוצאו ואינן מותרות בניכוי לפי התקנות ,הן הוצאות עודפות שמשמעותן
בסעיף  181ב לפקודה וחלות עליהן ההוראות בדבר תשלום מקדמה בשל הוצאה עודפת.
סעיף 181ב עוסק במקדמה בשל הוצאות עודפות וקובע לאמור:
")א( חבר-בני-אדם שהוציא למטרות המפורשות בתקנות על פי סעיף  31סכומים
שלפי התקנות האמורות אינם מותרים בניכוי או עולים על הסכומים שנקבעו
כמותרים בניכוי או שהוציא סכומים בשל הוצאות שניכויין אינו מותר לפי סעיף
 ,(11)32ישלם לפקיד השומה ,במועד שנקבע ,מקדמה כמפורט להלן מהסכומים
האמורים ,ויגיש לו באותו מועד דו"ח כפי שנקבע,
) (1חבר בני אדם )מלכ"ר כולל רשויות מקומיות( שסעיף )3ז( חל עליו ; 90% -
*

) (2חבר בני אדם אחר .*45% -
)ב( האמור בסעיף קטן )א( לא יחול על סכומים ששולמו כהכנסת עבודה ואשר
המשלם אותם או האחראי לתשלומם ניכה מהם על פי סעיף .164

ב .פסיקה רלוונטית בנושא תשלום מקדמות בגין הוצאות עודפות
 .1נהריה – ע"מ  872/06בבית המשפט המחוזי בחיפה מיום 10בנובמבר 2009
המערערת :עיריית נהריה המשיב :פקיד שומה עכו בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה נפסק ,כי
כ"רכב עבודה "אשר תקנות ניכוי הוצאות רכיב רכב אינן חלות עליו ייחשב אף רכב שאינו מסווג ככזה
ברישיון הרכב ,היות שהגדרת" רכב עבודה "יוצרת חזקה הניתנת לסתירה ,שעלה בכוחה של המערערת
לסתור .פסק דין זה כמו פסקי דין רבים אחרים ממשיך ותומך בגישה המשפטית ,שפותחה ונתחזקה בעת
האחרונה ,הדוגלת בקביעת שומה על פי המהות הכלכלית והתכליתית והכל בכדי להביא לתשלום מס
אמת.
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 .2עמ"ה  131-08עיריית מעלה אדומים נ' פקיד שומה ירושלים
מעלה אדומים ביקשה מפקיד השומה לתקן דיווחיה לעניין "הוצאות עודפות של כלי רכב תפעוליים" לשנות
המס  2004-2007ולהשבת המקדמות על חשבון הוצאות עודפות ששילמה )בשיעור של  90%כמלכ"ר( ,בטענה כי
בכלי הרכב לא בוצע כל שימוש פרטי ודיווחיה הקודמים מקורם בטעות .פקיד השומה דחה את בקשתה,
ומכאן הערעור.
בנוסף ,בשנת  2009ערך פקיד השומה למעלה אדומים שומת הוצאות עודפות בגין "רכבי הביטחון" שהיא
מפעילה לצורך אבטחת היישוב מעלה אדומים .בהתאם להסכמה דיונית בין הצדדים ,נושא השומות לרכבי
הביטחון נכלל כחלק בלתי נפרד מהערעור.
מעלה אדומים טענה כי כל כלי הרכב התפעוליים נשוא הערעור )כגון :רכבי פיקוח עירוני ,רכבי הובלות קטנים
וכיוצ"ב( אינם משמשים את עובדיה בשימוש פרטי כלשהו ,אלא משמשים למשימותיה בלבד ,ולכן חלות
לגביה הוראות סעיף  17לפקודה ,הקובע את הכלל לפיו ניתן לנכות את כל ההוצאות העסקיות שהוצאו לצורך
הפעילות העסקית .בנוסף ,יש למערערת כלי רכב פרטיים הצמודים לנושאי התפקידים בעירייה ,הן לצרכי
עבודתם והן לשימושם הפרטי )שבהם אין ערעור זה עוסק( ,ולגביהם נזקפת קצובת שווי שימוש בשכר עובדי
העירייה ,ואין הם נוגעים לעניין.
מעלה אדומים טענה כי הרישומים הלקויים היוו רק כשלושה אחוז מיומני הרכב – )על פי חישובה נמצאו ע"י
המשיב ליקויים ב 432-רישומים ,כשמדובר ב 15,000-רישומים בסך הכל בשנות המס הרלבנטיות( .עוד טענה
כי נקטה בכל האמצעים לשם הבטחת מניעת שימוש פרטי ,במספר מעגלי אבטחה שכללו הין היתר :קיומם של
נהלים מפורטים בכתב ,הנאכפים ללא כחל וסרק באשר לאופן השימוש בכלי הרכב התפעוליים ,הכוללים בין
היתר איסור מפורש וברור על כל שימוש בכלי הרכב שלא לצורכי העירייה .כמו כן נהגים שעשו שימוש פרטי
ברכב מקבלים אתראות משמעותיות או אף במקרה מסוים בעבר פוטרו מהעירייה.
אשר לרכבי הביטחון – המערערת טוענת כי חלים לגביהם אותם נהלים .רכבי הביטחון משולטים בסימון רכב
ביטחון בארבע צדדיהם .אין כל שימוש פרטי ברכב בעת הכוננות .רכב הביטחון צמוד לכונן בכל עת בשבוע שבו
הוא כונן ,אסור לו לצאת מתחום השיפוט של העירייה ועליו להיות זמין  24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע,
לכל קריאת כוננות.
בהמ"ש קובע כי לא נעשה פיקוח מספיק על השימוש בכלי הרכב התפעוליים של העירייה .לשיטתו היה מקום
להטיל תפקיד של ווידוא הצורך בנסיעה על גורם נוסף ,כגון על ידי שומר בפתח החניון ,שאינו הנהג עצמו,
עובר לכל נסיעה )שיבדוק את הצורך בנסיעה באמצעות בירור עם המחלקה הנוגעת בדבר ואת משך הזמן שלה
ביחס לאותה מטרה(  .היה צורך לעשות בדיקה אקראית מדי פעם באמצעות האיתורן המורכב בכלי הרכב.
ראוי שהמערערת תבנה מערך ביקורת של ממש השולל נסיעות פרטיות ,כדי שבעתיד תוכל למנוע תשלום מס
שהוא מיותר מבחינתה.
אולם ,לגבי רכבי הביטחון ,על אף שמדובר באותם נהלים ,בהמ"ש קובע כי יש לקבל את הערעור  .הוכח כי
רכבי הביטחון מסומנים ככאלה באופן בולט ,ובשל כך יש מקום להניח שהשימוש הפרטי בהם מעורר קושי,
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בהיותו בולט יותר) .למרות שלא מדובר ב"-רכב ביטחון" כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שממועט מהגדרת
"רכב" לפי התקנות כנוסחן משנת .(2008
פרשת עיריית מעלה אדומים נקבע כי זכותו של נישום להוכיח את הנסיעות העסקיות בפועל ולשלם מס אמת
ע"י שימוש ביומן רכב ממוחשב .בית המשפט מאפשר לנישום לסתור את החזקה הקיימת בדין באשר להכרה
בהוצאות הרכב לפי תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות רכב( ,תשנ"ה .1995-לכן התקבל בחלקו ערעורה של
עירית מעלה אדומים בקשר לשווי רכב של רכבי ביטחון למרות שאינם מסווגים כ"רכב ביטחון" בתקנות
התעבורה וברישיון הרכב .נפסק שהעירייה הוכיחה כי "רכבי הביטחון" שבצי הרכב העירוני שמשו בפועל
למטרות העבודה ולא למטרות פרטיות הגם שרכבים אלו משמשים לנסיעה מהבית לעבודה וחזרה.

ג .מסקנות הביקורת בהתאם לחוק ולאור הפסיקות
בסעיף )3ז( לפקודת מס הכנסה נקבע כי גופים מסוימים ,וביניהם מוסדות ציבור ועיריות ,ישלמו מס בשיעור
של  90%מההוצאות העודפות שהוצאו באותה שנה.
בסעיף 181ב לפקודה נקבע כי מס זה ישולם בצורה של מקדמות בשל הוצאות עודפות.
המס החל על הוצאות רכב )בעירייה( הינו  90%מהוצאות הרכב לאחר ניכוי שווי שימוש של הרכב או 45%
מסך ההוצאות הגבוה מבינהם.
בעבר נהגו רשויות המס לדרוש ממוסדות ציבור מס בגין הוצאות עודפות בשל רכב "פרטי" גם אם הרכב לא
הוצמד ו"נזקף" כטובת הנאה לאיש מהעובדים .מצב זה כאמור בוטל בדין החדש ,ורכב "פרטי" המשמש רק
את המעביד לא יהיה עוד נושא לחיוב במס בגין הוצאות עודפות .קביעה זו מפורטת בהגדרה החדשה של “
רכב תפעולי ” הכוללת את סוגי הרכבים שלגביהם אין לבצע כל חיוב במס .במסגרת זו נכלל רכב העונה
לתנאי שהוא“ לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד ,הוא משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח
היד או העסק.
פועל יוצא ממסקנות אלו של פסיקות בית המשפט ופסיקות אחרות )שלא הובאו כאן( בנושא ניכוי הוצאות
רכב הוא כי ככל שיופעלו בקרות ע"י רישום שיטתי מסודר של הנסיעות ברכב שבו הנישום יוכל להוכיח
באופן ברור את החלוקה בין המרכיב העסקי)עבודה( לבין המרכיב הפרטי ,תוך אכיפת נהלי בקרה המבססים
את תוצאותיה ,כך יהיה ניתן יהיה לפתור את העירייה מתשלום מס על הוצאות עודפות של רכבי העבודה של
העירייה ולהגדיר אותם רכבים "תפעוליים" ובעצם להתיר לנכות בכל ההוצאות השנתיות של רכבי העבודה.
ניתן להיעזר בקווים מנחים שנתן בית המשפט לאופי הבקרות והראיות ולהפריך הטענה שנעשה שימוש
פרטי בכלי הרכב כדי שבעתיד תוכל העירייה להימנע מתשלום מס שהוא מיותר מבחינתה ,ניתן להשתמש
בבקרות וביקורות כדוגמת:
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 .1קביעת נהלים של השימוש ביומן ברכב הממוחשב.
 .2עריכת מעקב ובקרה של המעסיק על השימוש ברכב.
 .3ביצוע אכיפה על ידי המעסיק לבחינת אמיתות תוכנם של יומן הרכב ,והערות לנוהג ברכב כאשר מתגלה
רישום לקוי.
 .4קיומם של מכשירי איתור רכבים מסוג איתורן ,פוינטר או מכשיר מסוג אחר שנועד לצורך פיקוח
וביקורת מדגמית ואקראית על פעילות הדיווח של הנוהגים בכלי הרכב.
 .5גורם אובייקטיבי המפקח על יומן הרכב ובודק את העניין.
 .6פירוט של כל הנסיעות המתבצעות ברכב במשך היום.
 .7ביצוע רישום מפורט של כל הנסיעות העסקיות ברכב ,הכולל בין היתר :פירוט של שעת התחלה ושעת
סיום נסיעה ,מס' ק"מ )לגבי מונה הקילומטרז' ,אפשרות בדיקה שנסיעה שהסתיימה במונה מסוים
והנסיעה העוקבת מתחילה במספר מונה זהה( ,יעד ,מטרה.

ד .תמונת מצב בעיריית בית שמש על אופן השימוש ברכבי העבודה

בהתאם לנהלים המקובלים בנושא )הלא כתובים( כלי הרכב אמורים להיות במקום החנייה שנקבע על ידי
העירייה בסיום כל יום עבודה .מקום החניה שבו אמורים להחנות רוב הרכבים נקבע בחניה שהוסדרה לשם
כך ע"י אגף שפ"ע בסמטת אבא נעמת  .12שאר הרכבים אמורים להיות בחניון שבמסוף האשפה ברח' החרש,
ושני רכבי הנדסה שאושר להם לחנות במקומות שליד מקום מגוריהם הפרטי של הנוהגים ברכבים אלו באופן
קבוע ושחתומים על הרכב.

ה .טיפול הנהלת העירייה בשימוש הרכבים
נמצא כי עיריית בית שמש משלמת מס על הוצאות עודפות בגין רכבי העבודה ה"תפעוליים" שמחזיקה
העירייה וזאת מאחר שלא הצליחה לאכוף את השימוש הפרטי ברכבים אלו לאחר סיום שעות העבודה,
למרות שניתן לציין כי נעשו נסיונות מצד הנהלת העירייה לאכוף נושא זה כפי שיתואר בהמשך הדו"ח .לצורך
הדוגמא בשנת  2011שילמה העירייה מס בסך של כ₪ 470,000 -

בגין הוצאות עודפות של הרכבים

ה"תפעוליים"
הביקורת סבורה כי ניתן לחסוך כספים אלו ואף לבטלן באמצעות בניית מערך בקרה כאמור לעיל על אופן
השימוש ברכבים התפעוליים של שברשותה .אחד מאמצעי הביקורת הוא שימוש מושכל ויעיל במערכת
 G.P.Sהקיימת כבר בכל רכבי העירייה.
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מבדיקת הביקורת עולה כי היה ניסיון כאמור לטיפול נושא חניית הרכבים מצד העירייה ולביצוע מהלכים
לחסכון בהוצאות רכב ותשלום מס על הוצאות הרכב כפי שיתואר בהמשך ממכתבים ופרוטוקולים בנושא.
להלן פירוט הטיפול:
 .1מכתב גזבר העירייה לקצין הרכב בדבר הצורך ברענון הנהלים והאיסור בשימוש ברכבים לצרכים
פרטיים.
 .2סיכום דיון של ישיבה בנוכחות מנכ"ל ,גזבר ,קצין רכב בנושא הצורך בהסדרת השימוש ברכבים.
 .3מכתב הגזבר אל המנכ"ל בבקשה לקיום דיון דחוף בנושא לאור שווי השימוש בסך  ₪ 600,000לשנה
שהעירייה משלמת למס הכנסה בגין שימוש ברכבי העירייה.
 .4בהתאם למכתבו של הגזבר בתאריך  2.6.2011קיים המנכ"ל ישיבה במשרדו והוחלט על מס' החלטות
לביצוע ,להלן ההחלטות:
א.

רכבים אינם מורשים לצאת מגבולות העיר ללא אישור מנהל האגף.

ב.

מנכ"ל יוציא מכתב למנהלי האגפים הרלוונטים ובו הוא מורה לכל עובדי העירייה המחזיקים
ברכבי העירייה להשיבם בתום יום עבודה לחניון העירייה במסוף האשפה.

ג.

הוטל על מנהל אגף שפ"ע לוודא שמירה  24שעות ביממה בכל ימות השבוע על רכבי העירייה.

ד.

הותרו לשני רכבים בלבד לשימוש כוננים אחרי שעות העבודה .מנהל אגף שפ"ע יחליט אילו
רכבים יאושרו ועבור מי מהעובדים.

ה.

יש לברר נושא קטנועים.

ו.

תישקל אפשרות להסעה מרוכזת של העובדים אל מקום חניון העירייה.

ז.

תיערך ישיבה נוספת בנושא.

 .5בהתאם לסיכום דיון מישיבה שהתקיימה ב 2.6.11 -הוציא המנכ"ל מכתב לכל מנהלי האגפים
הרלוונטיים .במכתבו ציין המנכ"ל כי ארבעה רכבי כוננות מאושרים ל 30-יום.
 .6בתאריך  7.12.11שלח המנכ"ל מכתב לקצין הרכב בו הוא מבקש מקצין הרכב כדלקמן:
א.

לדאוג שהרכבים יחנו בחניה העירונית שאושרה

ב.

רכבים אשר ישמשו לצורך הכוננות יחנו בצמוד לכונן עפ"י תוכנית שתאושר מראש.
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ג.

"רכב פרטי לבן" לא יחנה אצל עובד פרט למקרים חריגים אשר יאושרו מראש ע"י ההנהלה.

ד.

המנכ"ל ביקש מקצין הרכב להעביר אליו תוכנית מפורטת ובה יצויינו פרטי האגף ,נהג,
תפקיד ומקום חניה סופי ועוד.

ה.

המנכ"ל הורה לקצין הרכב לערוך בדיקות אחת לשבוע ע"מ לוודא ביצוע הוראה זו.

 .7גזבר העירייה שלח מכתבים נוספים בתאריך  .1.2.12וב 31.12.11 -בעניין קנסות שרשות המיסים
מטילה על העירייה בגין שווי שימוש רכבים הואיל והם לא חונים בחניון העירייה.
 .8בהתאם לבקשת המנכ"ל שלח מנהל אגף שפ"ע אל הגזבר והמנכ"ל טבלת כוננים בה מפורטים בין
היתר שמות הכוננים לשנת  2012עפ"י שמות המחלקות )נספח א'(.
טבלת הכוננות שהועברה למנכ"ל ולגזבר אמורה לכאורה להוות תוכנית המציגה את רשימת העובדים
המורשים לקחת את רכבי העבודה לצורך הכוננות.
הביקורת מעירה כי תוכנית הכוננים שהועברה לא אושרה ע"י המנכ"ל או הנהלת העירייה כפי שהתבקש
ממכתבו של המנכ"ל בעניין .מעיון בטבלת הכוננים עולה כי חלק מהעובדים שהוגדרו בטבלה הם בפועל,
כוננים קבועים ואינם מוחלפים ע"י עובדים אחרים באגף שפ"ע ,כך שלמעשה הרכבים "מוצמדים" באופן קבוע
לעובדים מסוימים ונראה כי תוכנית הכוננים נקבעה על פי המחזיקים ברכבים ולא עפ"י צורך בכוננים ,וכן
כהטבה למנהלי מחלקות ומדורים שנוהגים ברכבים באופן קבוע במסגרת עבודתם היומיומית.
הביקורת סבורה ,שאין להצמיד את רכבי העבודה לעובדים ולמנהלים באגפים השונים)שפ"ע ,הנדסה ,פיקוח,
סביבה( למרות שהעובדים מוגדרים ככוננים )בביתם( ,למעט רכב הביטחון המוצמד לקב"ט .ובמיוחד לאור
העובדה שבנוסף לעובדה שהם מחזיקים ברכבים אלו ניתנת להם תוספת בשכר של אחזקת רכב) .הטבה
כפולה( .עוד סבורה הביקורת כי על העובדים להגיע בכוחות עצמם למקומות העבודה בבוקר וכן במקרה
שיקראו לקריאת פתע לאחר שעות העבודה.
עוד ממליצה הביקורת לבחון החלטה בה תינתן אפשרות להצמדה של רכב אחד בלבד )פיאגו( בכל יום כאשר
בכל יום יהיה עובד אחר "תורן" על רכב זה .וזאת למקרה שבו יהיה צורך ל"הקפיץ" עובד/ים לקריאת פתע,
דבר שלדעת הביקורת קורה לעיתים רחוקות מאוד במיוחד לאור העובדה רובם של קריאות הפתע נעשו
בעקבות תקלות מים וביוב ,דבר שלא קיים היום לאחר העברת מחלקת מים וביוב לתאגיד "מי שמש".
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ו .בדיקת הביקורת על השימוש ברכבים באמצעות מערכת איתוראן
במהלך עבודת הביקורת פנו למבקר מנכ"ל וגזבר העירייה בבקשה לבדוק את אופן התנהלות העובדים
המחזיקים ברכבים והאם העובדים מחנים את הרכבים בחניה שנקבעה לאחר שעות העבודה.
לשם בדיקת הנושא ביקשה הביקורת מקצין הרכב העירוני את רשימת הרכבים שבמאגר הרכב העירוני
המשמשים את אגפי העירייה .יצוין ,כי שיוך הרכבים למקום חנייה נעשה לפי המידע שנמסר לביקורת על סמך
ההחלטות שהתקבלו .הנתונים מרוכזים בטבלה כדלהלן:
מס'

מס' רכב

יצרן

האגף

סוג הרכב

מקום חניה

הערות

סידורי
1

7309559

טויוטה

טנדר

גינון

שייבר

2

1824863

טויוטה

טנדר

שפ"ע

שייבר+מסוף

3

8174266

טויוטה

טנדר

תברואה

4

8174366

טויוטה

טנדר

שפ"ע

שייבר

5

7717471

טויוטה

טנדר

שפ"ע

שייבר

6

7717671

טויוטה

טנדר

מוקד

שייבר

7

3447274

טויוטה

טנדר

הנדסה

שייבר

8

1409560

טויוטה

טנדר

סביבה

בית של המחזיק

9

1161975

ברלינגו

סגור

לוכד כלבים

10

7446464

פיאג'ו

טנדר זעיר

שפ"ע

11

7446967

פיאג'ו

טנדר זעיר

משק חינוכי

שייבר

12

7451667

פיאג'ו

טנדר זעיר

חשמל

שייבר

13

8300378

פיאגו

טנדר זעיר

גינון

כיבוי אש

14

8300478

פיאגו

טנדר זעיר

גינון

שייבר

15

5853068

מיול

טרקטורון

אחזקת מים

16

4944870

מיול

טרקטורון

גינון

17

4945670

מיול

טרקטורון

משק חינוכי

18

7853173

קטנוע

קוואנג' ינג פיקוח

19

7344373

קטנוע

פיאג'ו

פיקוח

20

1921179

קטנוע

סאן יאנג

רישוי עסקים

21

1921279

קטנוע

סאן יאנג

רישוי עסקים

22

1921379

קטנוע

סאן יאנג

פיקוח

23

1921479

קטנוע

סאן יאנג

תברואן

בית של המחזיק
ברכב

ברכב
שייבר
מחסן+שייבר

מחסן+שייבר
כיבוי אש
שייבר
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24

5062573

דחס

משאית

תברואה

25

1904613

דחס

משאית

תברואה

26

1904713

דחסן

משאית

תברואה

27

7297813

מנוף גזם

משאית

תברואה

28

5492568

מנוף גזם

משאית

תברואה

29

7297867

מנוף סל

משאית

חשמל

30

7695379

טויוטה

טנדר

איכות

נס ציונה

הסביבה
31

5623312

ברלינגו

קטו סגור

חשמל

חדש 2013

32

7523412

ברלינגו

קטן סגור

שפ"ע מסגר

חדש 2013

33

טרקטור

מחפרון

שפ"ע

34

בובקט

מחפרון

שפ"ע

זעיר

הביקורת בדקה באמצעות מערכת ה G.P.S -האם הרכבים ה"לבנים" )טנדרים ,פיאגו וברלינגו( מוחנים בסוף
יום עבודה בחניון העירוני וכן את אופן השימוש ברכבים האלו לאחר שעות העבודה .הבדיקה נערכה מידגמית
לכ 14-15 -רכבים "לבנים" שעפ"י מס הכנסה מחויבים ב 90%-מס מההוצאה העודפת או  45%מסך ההוצאות
)הגבוה בניהם( .ברכבים אלו.
להלן טבלה המסכמת את הממצאים לחודשים ) 1/2012 – 11-12/2011הנתונים מתייחסים למספר ימים
בחודש ממוצע(:
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מס' רכב

חודש

7446967

12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2
12
1
2

3447274

7781975

8174266

7717471

1161975

7451667

8174366

1824863

7309559

7717671

7605575

7446467

49405

מסי ימי חנייה
במסוף
5
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
7
23
19
2
6
7
4
11
11
2
4
6
5
21
14
0
4
0
9
13
5
0
0
0
15
15
0
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מס' רכב

חודש

1409559

5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5

7446967

3447274

7781975

8174266

7717471

1161975

7451667

8174366

1824863

7309559

7717671

7605575

7446467

49405

מס' ימי חניה
חנייה במסוף
9
16
0
0
0
0
ראה הערה

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
6
6
12
8
5
4
0
0
0
0
0
3
9
0
18
26
2
2

הערות
רכב איכות הסביבה .מחזיק ברכב גר מחוץ לעיר יש
לבדוק ולהסדיר נסיעותיו מחוץ לעיר.

העביר מסמך ע"כ שהוא חונה ברח' קרוב למקום מגוריו
כך שאפילו האיתוראן אינו מבחין בין שני הכתובות.
רכב קב"ט,למרות שעפ"י הפסיקה אין מס על הוצאות
עודפות לרכב ביטחון יש להסדיר את עניין אישור
יציאותיו מחוץ לעיר.
 8,170ק"מ בשלושה חודשים.

 13,500ק"מ בשלושה חודשים

 6,700ק"מ בשלושה חודשים

 6,350ק"מ בשלושה חודשים

.

 8,583ק"מ בשלושה חודשים

 7,700ק"מ בשלושה חודשים

 6,600ק"מ בשלושה חודשים

עפ"י מסמך שהוגש ע"י אמור להחנות את רכבו בחניה
בנחל שורק
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הסברים לנתוני הטבלאות:
המספרים המופיעים בטבלה מצביעים על מספר הפעמים שהרכבים הוחזרו לחניון העירייה מתוך כ 30-יום
בחודש .רישום המצויין בטבלה "אפס" :הנתון מצביע על כך שהרכב לא הוחזר לחניון העירייה כלל וכלל.
מהממצאים שפורטו בדו"ח עולה ,כי רכבי העירייה אינם מוחזרים לחניון העירוני בסוף כל יום עבודה וחלקו
מוחזר רק לעיתים כפי שמתואר בטבלה .ראוי להדגיש בהקשר הנ"ל ,כי העירייה אינה מנכה משכרם של
העובדים החתומים על הרכבים במקרים בהם כלי הרכב לא נמצאו בחנייה.
מבדיקת הביקורת נמצא כי בחלק מן הרכבים )רשימות נמצאות בידי הביקורת( נעשה שימוש לנסיעות
פרטיות מחוץ לעיר בית שמש וכן נסיעות פרטיות בימי שישי שבת.
עוד נמצא כי מס' הק"מ שביצע רכב מס'  7717471גבוה פי  2לערך ממס' הק"מ של רכבי הטנדרים האחרים.
דבר היכול להעיד על שימוש מוגבר לצרכיו הפרטיים של הנוהג ברכב זה .הביקורת מעירה כי על מנהל האגף
לבדוק ולברר עם הנהג המחזיק ברכב סיבת הק"מ הגבוה במיוחד ברכב זה.
עוד במהלך הביקורת הועברו הממצאים לגבי אי החזרת הרכבים לחניון העירוני בסוף כל יום ושימוש
ברכבים לצרכים פרטיים .מנכ"ל העירייה כינס ,בשיתוף מנהל אגף שפ"ע וממונה שפ"ע ,את כל העובדים
המחזיקים ברכבים והועברו אליהם הוראות בדבר איסור השימוש ברכבים מחוץ לתחום שיפוט עיריית בית
שמש וכן הוראות לגבי החיוב של החזרת הרכבים לחניון העירוני כמתחייב מהנהלים ומההוראות שהועברו
לאגפים ע"י מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה .כמו כן הוגבלה כמות הק"מ לנסיעה ולשימוש בכל חודש וזאת
ע"מ למנוע שימוש פרטי ברכבי העירייה.
הביקורת מעירה כי החזרת הרכב לאחר שעות העבודה ,נועדה למנוע את השימוש הפרטי הנעשה בו לאחר
שעות הפעילות .למעשה מדובר בתופעה בהם העובדים המפורטים בטבלה אינם מחזירים את כלי הרכב ,אשר
לדעת הביקורת משמש אותם כרכב צמוד .יודגש ,כי לא נזקף לעובדים הנ"ל שווי שימוש.
הביקורת מבקשת לציין כי במסגרת מאמצי העירייה לצמצם הוצאות הרכבים לשימוש פרטי הונחה קצין
הרכב ע"י מנכ"ל העירייה וגזבר להגביל את כמות הליטרים לכדי  ₪ 5,500לחודש לכל רכבי הטנדרים ע"מ
למנוע שימוש פרטי ברכבים אלו שלהם צריכה גבוהה יחסית לעומת הרכבים האחרים.
הביקורת בדקה את אופי השימוש ברכבי העבודה בין התאריכים ) 15.3.13 -1.1.13תקופה לאחר שהונחו
העובדים לא לנסוע מחוץ לעיר( וזאת ע"מ לראות האם פעולות הנהלת העירייה לאכיפת נושא שימוש ברכבים
הביא לידי כך שהעובדים פועלים בהתאם להוראות המתבקשות ומחנים את רכבם בחניון העירוני בסוף כל
יום עבודה וכן נבדק אופי נסיעות הפרטיות מחוץ לעיר.
מהבדיקה עולה כי ישנו שיפור מה בנושא השימוש הפרטי של נסיעות אל מחוץ לעיר בית שמש אך לעומת
זאת נמצא שכמעט כל הרכבים ה"לבנים" שנבדקו )טנדרים פיאגו וברלינגו אינם מוחנים )למעט שניים שלושה
( בסוף כל יום עבודה.
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הביקורת מבקשת להעיר כי צמצום הנסיעות הפרטיות מחוץ אינו מעיד על כך שאין שימוש פרטי ברכבים
בתוך העיר ועל כך שההוצאות ה"מיותרות" מופחתות בשל כך מאחר וידוע כי נסיעות קצרות בתוך הערים
גורמות לצריכת דלק גבוהה יותר מנסיעות מחוץ לעיר באחוזים ניכרים.
להלן תוצאות הבדיקה שבוצעה בין התאריכים 1.1.13-15.3.13

מס' רכב

סוג

חניה במניון העירוני

נסיעות מחוץ לעיר

7309559

טנדר טויוטה

לא מחנה כלל

תקין מלבד נסיעה בודדת

טנדר טויוטה

לא מחנה כלל

1824863
טנדר טויוטה

לא מחנה כלל

נמצאו נסיעות מס' נסיעות בודדות
מחוץ לעיר באישור מנהל האגף.

לא מחנה כלל

נמצאו מס' נסיעות מחוץ לעיר מנהל
האגף.

לא מחנה כלל

נמצאו נסיעות ל :ירושלים ,חיפה ,ראש
העין ,אשדוד ,בת חפר ,נשר  ,לוקח את
הרכב לביתו מידי יום מחוץ לעיר.
העובד לא התייחס לבקת הביקות
להתייחסות לממצאי הבדיקה.
נמצאו נסיעות ל :ירושלים ,מצפה רמון,
אילת ,חולון ,רשל"צ .העובד לא
התייחס לבקשת הביקורת להתייחסות
לממצאי הבדיקה.

מחנה בהרצל כל יום

תקין מלבד נסיעה אחת לירושלים

8174266
טנדר טויוטה
8174366
טנדר טויוטה
7717471

טנדר טויוטה

לא החנה כלל

7717671
ברלינגו
1161975

7446467

פיאגו

מחנה כל יום בחניון

פיאגו
לא מחנה כלל

7446967
פיאגו
7451667

7695379

לא מחנה כלל

טנדר טויוטה

לא מחנה כלל

תקין .אך לוקח את רכבו מידי יום
לביתו מחוץ לעיר.
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8300378

פיאגו

לא מחנה כלל

7605559

ניסן מיקרה

לא מחנה כלל

8300478

פיאגו

מחנה כל יום בחניה

7523412

ברלינגו

לא מחנה כלל

תקין

7523312

ברלינגו

גר מחוץ לעיר הרכב מוחנה

תקין

נמצאו נסיעות ל :רשל"צ ,מודיעין,
ירושלים ,אבו גוש .העובד לא התייחס
לבקשת הביקורת להתייחסות לממצאי
הבדיקה.

כל יום ברח' הרצל.

הערת הביקורת
הביקורת מפנה תשומת לב ,כי יש לבחון את הסוגיה האם חלק מן העובדים שברשותם כלי הרכב הנ"ל זוכים
לכפל הטבה; החזר הוצאות אחזקת רכב וגם רכב צמוד .הביקורת סבורה כי במקרה בו רכבים אינם מוחנים
בחניון העירוני בסוף כל יום עפ"י קריטריונים שיועברו ע"י הנהלת העירייה.יש לפעול לזקיפת הטבה של שווי
שימוש לעובדים הנ"ל ולהפסקת תשלום הוצאות עודפות על חשבון העירייה בגין שימוש ע"י עובדים ברכבי
העירייה שלא בהתאם לנהלים והחוק .כמו כן יש לפעול לביטול השתתפות באחזקת רכב לעובדים שמקבלים
אחזקת רכב.
הביקורת ממליצה להנהלת העירייה לפעול לאלתר להגביר המודעות בקרב העובדים להחזרת רכבים לחניוני
העירייה ובמקביל לתת הוראה לכל העובדים בלי יוצא מן הכלל להחזיר את הרכבים בכל סוף יום עבודה
לחניון העירוני .יש לוודא קיום הוראה זו ולפעול משמעתית ובתוקף כנגד העובדים המסרבים למלאת הוראה
זו.
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 .8סיכום והמלצות
 8.1סיכום
מהממצאים שפורטו בדו"ח עולה ,כי רכבי עבודה אינם מוחנים בסוף יום העבודה בחניון העירייה בתדירות
הנדרשת ועד למצב בו אינם מוחזרים כלל במשך החודש.
החזרת הרכב לאחר שעות העבודה ,נועדה למנוע את השימוש הפרטי הנעשה בו לאחר שעות הפעילות .למעשה
מדובר במקרים בהם עובדים אינם מחזירים את כלי הרכב ,אשר לדעת הביקורת משמש אותם כרכב צמוד.
יודגש ,כי לא נזקף לחלק מן העובדים הנ"ל שווי שימוש .מחד ומאידך חלקם מקבלים אחזקת רכב  ,דבר
המהווה הטבה כפולה.
עולה מהביקורת כי הניסיונות מצד הנהלת העירייה לאכוף על העובדים להחזיר את הרכבים לחניון העירייה
בסוף כל יום מימי העבודה ולמנוע נסיעות פרטיות לא צלחו כמצופה וכנדרש מלבד העובדה שחל שיפור מועט
בנסיעות לשימוש פרטי מחוץ לעיר.
בגין אי אכיפת הנושא נאלצת העירייה לשלם הוצאות מיותרות במאות אלפי  ₪למס הכנסה וזאת בנוסף
להוצאות נוספות לא מבוטלות של בלאי ,תיקונים ,דלק ,נסיעות בכבישי אגרה ,ועוד' .מיותר לציין כי הוצאות
אחזקה )המיותרות( הנוספות הנגרמות בגין השימוש הפרטי ברכבי העירייה מעלה את מס בגין הוצאות
עודפות המשולם למס הכנסה מאחר והמס הוא נגזרת של סה"כ הוצאות הרכבים השנתיות ,כאמור .
עוד מבקשת הביקורת להעיר כי בנוסף קיים סיכון בו ממונים ,נושאי משרה מורשי חתימה ובעלי תפקידים
המכהנים כמנהלים ומנהלי אגפים הממונים ישירות על עובדים ,אלו יחויבו אישית בגין הצמדת רכבים
לעובדים ואי זקיפת שווי שימוש .וזאת בנוסף לקיום היתכנות של החזרת כספים לעירייה ע"י העובדים
המחזיקים ברכבים אלו בפועל.
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 8.2מסקנות והמלצות
 .1הנהלת העירייה נדרשת לקבוע מדיניות ברורה ואחידה לגבי כל הנוהגים ברכב וכן להחליט על מי
)מנהל אגף/קצין רכב( מוטלת האחריות לפקח על הנושא באופן קבוע ויומיומי/שבועי.
 .2הביקורת מפנה תשומת לב ,כי יש לבחון את הסוגיה האם העובדים שברשותם כלי הרכב הנ"ל זוכים
לכפל הטבה; החזר הוצאות אחזקת רכב וגם רכב צמוד ,הביקורת סבורה ,כי ראוי שהנושא הנ"ל יבחן
על ידי מח' משאבי אנוש בהתייעצות עם היועמ"ש וגזבר של העירייה.
 .3לדעת הביקורת מאחר ומדובר ברכב צמוד לעובדים ,יש לשקול זקיפת שווי שימוש ולבטל מתן אחזקת
רכב לאלו המקבלים הטבה זו .בכך לחסוך לעירייה בהוצאות עודפות.
 .4יש להגביר המודעות בקרב העובדים להחזרת רכבים לחניוני העירייה.
 .5עם סיום העבודה לנהגי הרכבים החונים בחניון העירוני בבי"ס שייבר להשאיר את מפתחות הרכבים
הנ"ל במוקד העירוני ורכבים שהוגדרו כחונים במסוף במשרדו של קצין הרכב ולא כפי שנהוג כיום.
 .6קביעת נהלים של השימוש ביומן ברכב הממוחשב.
 .7עריכת מעקב ובקרה של המעסיק על השימוש ברכב.
 .8ביצוע אכיפה על ידי המעסיק לבחינת אמיתות תוכנם של יומן הרכב ,והערות לנוהג ברכב כאשר
מתגלה רישום לקוי.
 .9קיומם של מכשירי איתור רכבים מסוג איתורן ,פוינטר או מכשיר מסוג אחר שנועד לצורך פיקוח
וביקורת מדגמית ואקראית על פעילות הדיווח של הנוהגים בכלי הרכב.
 .10גורם אובייקטיבי המפקח על יומן הרכב ובודק את העניין.
 .11פירוט של כל הנסיעות המתבצעות ברכב במשך היום.
 .12ביצוע רישום מפורט של כל הנסיעות העסקיות ברכב ,הכולל בין היתר :פירוט של שעת התחלה ושעת
סיום נסיעה ,מס' ק"מ )לגבי מונה הקילומטרז'/אפשרות בדיקה שנסיעה שהסתיימה במונה מסוים
והנסיעה העוקבת מתחילה במספר מונה זהה( ,יעד ,מטרה.
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 .13ידוע לביקורת כי לפני מס' שנים בודדות יצאו לשוק קודנים הכוללים מערכת  ,GPSהמפיקים "יומן
נסיעות ממוחשב" .קודנים אלו מזהים את נסיעות הרכב ונותנים בקרה מלאה ומדויקת על השימוש
ברכב הלכה למעשה ,וכן האם נעשה ברכב שימוש עסקי או פרטי.
 .14צמצום הרכבים הגדולים)טנדרים( והחלפתם ברכבים קטנים )או ברלינגו( במס' תפקידים כגון :מנהל
מוקד ,ממונה בטיחות ,איכות סביבה ,ובמקביל בדיקת אפשרות ל"הצמדת" הרכבים לעובדים
שזקוקים לרכבים לצורך עבודתם.
 .15במקביל לפעולות שהעירייה תצטרך לבצע ע"י הפסקה לחלוטין של שימוש רכבי העבודה לצרכים
פרטיים ולצורך הגעה לעבודה בבקרים ובמקרים של קריאות פתע יש לדעת הביקורת להעניק אחזקת
רכב למנהלי צוותות ומנהלי מחלקות/מדורים שלא מקבלים אחזקת רכב ) מדובר בעובד אחד או
שניים לכל היותר(.
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הסדרת נגישות עבור הנגשת כיתות ללקויי שמיעה –
מכרז מס' 74/10

 .1כללי
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח –  ,1988הכיר בזכותו של אדם עם מוגבלות להשתתפות
שוויונית ,מכובדת ובטוחה בחברה .החוק מעגן זכות זו של אנשים עם מוגבלות פיזית ,חושית ,שכלית ונפשית
באמצעות מתן מענה לצורכיהם המיוחדים.
החוק מכיר בעובדה כי ,התאמות מיוחדות לאדם עם מוגבלות הן תנאי הכרחי למימוש זכותו לשיווין
הזדמנויות .סימון ז' בחוק זה ,עוסק בהנגשת מוסדות חינוך ,מוסדות על תיכוניים ,שירותי חינוך והשכלה.
החוק מחייב בין היתר ,הנגשה פרטנית )אד הוק( בגין כל תלמיד ,הורה או מורה במוסד החינוכי לפי העניין
ולפי צורכיהם )סעיף  19לחוק(.

 .2מבוא
במסגרת פעילותה השוטפת אחראית עיריית בית שמש )להלן  -העירייה( על פעילות הבנייה והפיתוח בעיר בית
שמש .במסגרת פעילויות הבנייה והפיתוח בעיר ,מתבצע פרויקט הסדרת נגישות עבור הנגשת כיתות ללקויי
שמיעה בבתי הספר השונים בעיר .כיתות אלו עוברות שיפוצים מסוימים על מנת שיותאמו לתלמידים בעלי
ליקויי שמיעה .בפרויקט הנבדק על ידי הביקורת במסגרת דוח זה )מכרז מס'  ,(74/10התבצעה הנגשה ב 15 -
כיתות בבתי ספר שונים בעיר .ביצוע עבודות ההנגשה התקיימו במהלך שנת  .2011אגף ההנדסה ,אגף הכספים
ואגף החינוך ,מופקדים על הובלת פרויקט ההנגשה ברמה הניהולית ,התהליכית והכספית.
ספקים חיצוניים שהוזמנו על ידי העירייה מופקדים על הובלת פרויקט ההנגשה ברמה המקצועית ,ברמה
הביצועית וברמת הפיקוח והבקרה .מקור מימון ההנגשה הינו כספי הקצבה של משרד החינוך .בשנת 2011
הקציב משרד החינוך סכום כולל של  480,000ש"ח עבור ביצוע הסדרי הנגשה לכיתות לתלמידים ליקוי
שמיעה.
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 .3הבסיס החוקי
• חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח.1988 -
• פקודת העיריות )נוסח חדש( ,התשכ"ד.1964 -
• תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג.1993 -
• חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה .1965-
• נוהל משרד החינוך שחרור כספים לנגישות אקוסטית במוסדות חינוך )כללי( משנת .2009
• מכרז מס'  74/10הסדרת נגישות עבור הנגשת כיתות ללקויי שמיעה  -אוקטובר .2010
• חוזר מיוחד א' )התשמ"ח( " -פרוגראמות לתכנון גני ילדים ובתי"ס" אלול )התשמ"ז( ספטמבר ).(1987
• חוזר המנהל הכללי סב) 6/ב( שבט התשס"ב פברואר " -2002הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך".

 .4מטרות הביקורת
 השוואה בין הדרישות והמדדים שנקבעו בחוזה ההתקשרות בין הקבלן המבצע לעיריית בית שמש לבין
הביצוע בפועל.
לרבות בחינת עבודתם של הגורמים החיצוניים שהועסקו על ידי העירייה בפרויקט הנבדק ,בכל הקשור
לעמידה בתנאים שנקבעו בחוזה ההתקשרות.
 בדיקה של הוצאות והכנסות העירייה במסגרת חוזה ההתקשרות עם הקבלן המבצע לרבות אופן ניהול
ורישום התב"ר שהוקצב ממשרד החינוך לצורך ביצוע הפרויקט.

הביקורת כללה שימוש בשיטות העבודה הבאות:
 מיפוי מדגמי של חוברת המכרז ובחינת סעיפים הרלוונטיים.
 סקירת נהלי העירייה ,פרוטוקולים ,דוחות פנימיים ,תכתובות וכרטסות הנהלת חשבונות רלוונטיות.
 סקירת הוראות החוק והנחיות הרשות המקומית ומשרד החינוך בנוגע לדרכי ההתחשבנות וקבלת
תקבולים.
 שיחות ובירורים עם מנהלים ועובדים רלוונטיים לצורך אימות ממצאי הביקורות ,לרבות שיחות עם גורמים
חיצוניים המעורבים בפרויקט.
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 .5היקף וגבולות הביקורת
הביקורת בוצעה בחודשים פברואר -אפריל  2012והתבססה על נתונים משנת  .2011במהלך הביקורת התקיימו
פגישות ובירורים מול הגורמים הבאים:
 גזבר העירייה.
 התובעת העירונית.
 מנהלת חשבונות ראשית.
 חשבת מינהל הנדסה.
 חשב מינהל הנדסה.
 מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי.
 עוזר מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי.
 המפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט.

הביקורת מודה לעובדים במחלקת בינוי ומשק חינוכי ,לעובדים באגף הנדסה ,באגף הכספים ובלשכה
המשפטית על שיתוף הפעולה בביצוע הביקורת.
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 .6עיקרי הממצאים

 6.1הליך ההתקשרות עם הקבלן "אגרגט בע"מ"
 .6.1.1ממצא )סעיף  7.1.2בגוף הדוח(
שיעור ההנחה אשר ניתן על ידי הקבלן בפועל ,לאחר קיומו של מו"מ כאמור לעיל אינו ניתן לסה"כ
הצעת המחיר אלא לחלק מסכום ההתקשרות בלבד.
המלצות
• לצורך שמירה על סדרי מינהל תקין ועל שקיפות בהליך קבלת ההחלטות ,בנושא של
התקשרויות עם קבלני משנה ,מומלץ להגדיר נוהל עבודה המפרט באופן ברור את הליכי ביצוע
ההתקשרות עם קבלני משנה לרבות ,תיעוד ישיבות ,הפצת פרוטוקולים ושמירת מסמכים.
• הנוהל יאושר על ידי הנהלת העירייה ויוטמע בקרב כלל עובדי העירייה העוסקים בהתקשרויות
עם קבלני משנה.

 .6.2מדיניות ונהלי עבודה
 .6.2.1ממצא )סעיף  7.2בגוף הדוח(
לעירייה אין נוהלי עבודה כתובים ומאושרים המפרטים את תהליכי העבודה האמורים להתבצע
במחלקות אלו ,לצורך יישום דרישות חוזה ההתקשרות ,ביצוע מעקב והתחשבנות עם הקבלן
המבצע.
המלצות
• להגדיר נוהל עבודה ברור אשר ינחה את הגורמים הרלוונטיים באגף הנדסה על אופן הובלת הפרויקט
אשר מתבצע במסגרת המכרז לרבות ,אופן אישור החשבונות המוגשים על ידי הקבלן והמפקח/מתכנן
החיצוני.
• להגדיר נוהל עבודה ברור אשר ינחה את החשבים באגף הנדסה על אופן ביצוע ההתחשבנות עם הקבלן
המבצע והמפקח/מתכנן החיצוני האחראים על הובלת הפרויקט.
• להגדיר נוהל עבודה ברור אשר ינחה את עובדי מחלקת בינוי ומשק חינוכי על אופן ניהול הפרויקט אל
מול גורמים חיצוניים כגון :משרד החינוך ואל מול גורמים פנים עירוניים כגון :אגף הנדסה.
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 .6.3מסמכי חוזה ההתקשרות
 .6.3.1ממצא )סעיף  7.3.1בגוף הדוח(
מתכנן הפרויקט לא ביצע את השינויים הדרושים בנוסח הקבוע של המכרז ,כאמור לעיל .בפועל
המסמכים הדרושים על פי הנוסח הקבוע אינם תואמים באופן מלא לקיום המסמכים הדרושים
למכרז זה.
 .6.3.2המלצה
במכרזים עתידיים ,להקפיד על ביצוע התאמה בין הפרטים ,התנאים והמסמכים הדרושים לביצוע
המכרז בפועל לבין הצגתם בפרסומו.
 .6.3.3ממצא )סעיף  7.3.2בגוף הדוח(
הקבלן המבצע לא העביר לידי העירייה שני מסמכים הנדרשים על פי חוזה ההתקשרות :תצהיר
בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .יתר
המסמכים שנדגמו על ידי הביקורת נמצאו תקינים.
 .6.3.4המלצות
• להקפיד על קבלת הצהרות חתומות מידי קבלנים עמם מתקשרת העירייה ,בדבר "אי העסקת
עובדים זרים ותשלום שכר מינימום על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים".
• נציג מהלשכה המשפטית של העירייה ,יאשר בחתימתו כי ,ההצהרות שיתקבלו מידי הקבלנים
מוסכמים על העירייה ותואמים את דרישות חוזי ההתקשרות.
 .6.3.5ממצא )סעיף  7.3.4בגוף הדוח(
הקבלן המבצע העביר לידי העירייה בתאריך  04.04.11הצהרה חתומה בדבר התחייבותו לעמוד
בתנאים שהוגדרו בסעיף לעיל .לביקורת אין הערות.

 .6.4ערבות בנקאית למכרז ולהסכם
 .6.4.1ממצא )סעיף  7.3.5בגוף הדוח(
הקבלן המבצע העביר לידי העירייה נוסח ערבות בנקאית "למכרז" על סך  55,000ש"ח ,כנדרש.
בנוסף הקבלן המבצע העביר לידי העירייה ,נוסח ערבות בנקאית "להסכם"  ,כנדרש .לביקורת אין
הערות.
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 .6.5ערבות בדק
 .6.5.1ממצא )סעיף  7.3.6בגוף הדוח(
בתום העבודות הקבלן המציא לעירייה ערבות בנקאית בנושא "טיב העבודות  -ערבות בדק" על סך
 22,500ש"ח כנדרש .לביקורת אין הערות.
 .6.5.2ממצא )סעיף  7.3.6.2בגוף הדוח(
"ערבות הבדק" שניתנה על ידי הקבלן המבצע ,לעירייה הוגבלה לתקופה של שנה בלבד ,מתאריך
 05/10/2011ועד לתאריך .04/10/2012

 .6.6צו התחלת עבודה
 .6.6.1ממצא )סעיף  7.3.7בגוף הדוח(
עד לסיום טיוטת דוח הביקורת )מאי  (2012לא הועבר לביקורת צו התחלת עבודה שניתן לכאורה
על ידי מהנדס העיר ו/או בא כוחו לקבלן המבצע.

 .6.7ביטוח
 .6.7.1ממצא )סעיף  7.3.8בגוף הדוח(
הקבלן המבצע העביר לידי העירייה פוליסת ביטוח השווה למלוא היקף העבודה ,בסכום כולל של
 3,000,000ש"ח .לביקורת אין הערות.
 .6.7.2ממצא )סעיף  7.3.10בגוף הדוח(
• הקבלן המבצע העביר לידי העירייה פוליסת ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" בגבול אחריות
של אירוע אחד ,בסכום כולל של  4,000,000ש"ח .לביקורת אין הערות.
• הקבלן המבצע העביר לידי העירייה פוליסת ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" סה"כ לתקופה,
בסכום כולל של  4,000,000ש"ח ,משמע בכ 47% -פחות מדרישת העירייה.
 .6.7.3ממצא )סעיף  7.3.11בגוף הדוח(
הקבלן המבצע העביר לידי העירייה פוליסת ביטוח "אחריות מעבידים" על סך של  18,230,000ש"ח
לעובד וסכום של  18,230,000לאירוע ולתקופה .לביקורת אין הערות.
 .6.7.4ממצא )סעיף  7.3.12בגוף הדוח(
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ב"פוליסות הביטוח" אשר הגיש הקבלן המבצע לידי העירייה נכתב "בשם המבוטח" הקבלן
"אגרגט בע"מ" ו/או קבלני משנה ו/או קבלנים ו/או מזמיני העבודה .ובניגוד לדרישת העירייה ,לא
התווספה "לשם המבוטח" באופן ברור וחד משמעי ,עיריית בית שמש ו/או מי מטעמה.

 .6.8התחייבות הקבלן המבצע
 .6.8.1ממצא )סעיף  7.4.1בגוף הדוח(
• לא הועברו לביקורת אסמכתאות תומכות המעידות על הכשרתו המקצועית של מנהל העבודה
שעבד מטעם הקבלן ,כנדרש בחוזה ההתקשרות.
• לא הועברו לביקורת אסמכתאות תומכות ,המאשרות בכתב את אישור מינויו של מנהל העבודה
שעבד בפועל מטעם הקבלן ,על ידי העירייה ו/או מי מטעמה .זאת ,בניגוד לדרישה שהוגדרה
בחוזה ההתקשרות.
 .6.8.2ממצא )סעיף  7.4.3בגוף הדוח(
מבדיקת יומני העבודה שהועברו לביקורת על ידי המפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט עלה כי,
המפקח/מתכנן החיצוני ביקר באתר העבודות בחודשים מרץ ,אפריל ואוגוסט  2011בלבד ,כאשר
בפועל העבודות בפרויקט נמשכו עד סוף שנת .2011
המלצות
• בפרויקטים עתידיים ,מהנדס העיר ו/או מי מטעמו יאשרו בחתימתם ,את מינוי של מנהל
העבודה מטעם הקבלן אכן את האסמכתאות המעידות על הכשרתו המקצועית.
• להקפיד בפרויקטים עתידיים על אישור מינויו של מנהל העבודה מטעם הקבלן ,על ידי
הגורמים הרלוונטיים בטרם תחילת העבודות בשטח.

 .6.9לוחות זמנים ודרכי ביצוע
 .6.9.1ממצא )סעיף  7.4.4בגוף הדוח(
• העירייה ו/או מי מטעמה לא העבירו לידי הקבלן המבצע הוראה ברורה ומאושרת בכתב על ידי
הגורמים הרלוונטיים שתכליתה ,אישור תחילת ביצוע העבודות על ידי הקבלן המבצע.
• הקבלן המבצע מצדו לא העביר לידי העירייה "לוח זמנים" ברור המפרט את שלבי ביצוע
העבודות השונים והמאפשר לגורמים בעירייה לבצע פיקוח ובקרה אחר שלבי ההתקדמות
בפרויקט.
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המלצות
• להגדיר נוהל עבודה ברור המפרט באופן ברור את הליך ביצוע הניהול ,הפיקוח והבקרה
בפרויקטים הנדסיים ,לרבות הליך הגדרת לו"ז לפרויקט וביצוע מעקב אחר עמידה בלו"ז.
• בפרויקטים עתידיים ,בטרם תחילת העבודות ,הקבלן המבצע יגיש לידי העירייה לו"ז פעילות
ברור ומפורט.
• לו"ז הפעילות שיוגש על ידי הקבלן המבצע יאושר על ידי גורם פנים עירוני מוסמך ומקצועי
ויעבר למפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט לצורך ביצוע פיקוח ובקרה אחר העמידה בלו"ז.
• המפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט יבצע פיקוח ובקרה אחר העמידה של הקבלן בלו"ז
הפרויקט וידווח אחת לתקופה מוגדרת לגורם פנים עירוני בכיר.

 .6.10ביצוע העבודות על ידי הקבלן
 .6.10.1ממצא )סעיף  7.5.1בגוף הדוח(
הקבלן המבצע לא העביר לידי העירייה ו/או למפקח/מתכנן החיצוני אישור מהרשויות
המוסמכות ,אודות התאמת העבודות לחוק ,לתקנות ולהוראות הרשויות.
 .6.10.2ממצא )סעיף  7.5.2בגוף הדוח(
מתכנן הפרויקט לא ביצע את השינויים הנדרשים בנוסח הקבוע של המכרז ,כך שיתאימו באופן
ספציפי לחוזה ההתקשרות של העירייה עם הקבלן המבצע בנושא של נגישות אקוסטית.

 .6.11ניהול תקציב בלתי רגיל )להלן -תב"ר( ורישומו במערכת הנהלת חשבונות
 .6.11.1ממצא )סעיף  7.6בגוף הדוח(
ההוצאות במסגרת תב"ר מספר  528נרשמו במערכת הנהלת החשבונות בעירייה במסגרת תב"ר
אחר ,מספר  – 398הסדרי נגישות.

 .6.12ההתחייבות הכספית של משרד החינוך כלפי העירייה
 .6.12.1ממצא )סעיף  7.7.1בגוף הדוח(
• מניתוח נתוני הטבלה עולה כי ,על אף שהעירייה העבירה לידי משרד החינוך בקשה לתקצוב
הליך ההנגשה ב  16 -כיתות ומשרד החינוך אף התחייב להעביר תקציב עבור  16כיתות ,בפועל
העירייה ביצעה את הליך ההנגשה ב 15 -כיתות בלבד.
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• חשבון מס'  1של הקבלן המבצע בגין ביצוע הליך ההנגשה ,הוגש לעירייה בתאריך .31.05.2011
כעבור  3חודשים ,בתאריך  ,25.08.2011העבירה חשבת מינהל הנדסה דרישה למשרד החינוך
לקבלת ההתחייבות הכספית אליה התחייב משרד החינוך.
• חשבון מס'  2של הקבלן בגין ביצוע הליך ההנגשה ,הוגש לעירייה בתאריך  09.10.2011בגין
חשבון זה ועד למועד סיום כתיבת טיוטת הביקורת לא הועברה כל דרישה להתחייבות כספית
משרד החינוך.

 .6.13אישור וביצוע תשלומים לקבלן המבצע
 .6.13.1ממצא )סעיף  7.7.1בגוף הדוח(
בניגוד למוגדר בחוזה ההתקשרות ,הקבלן המבצע לא העביר בפועל לידי העירייה חשבונות
ביניים מצטברים התואמים ללו"ז פעילות מוגדר ,אלא העביר לידי העירייה  2חשבונות בלבד לכל
משך תקופת ביצוע העבודות.
 .6.13.2ממצא )סעיף  7.8.2בגוף הדוח(
• התשלום לקבלן המבצע ,התבצע על ידי העירייה בטרם קבלת הכספים בפועל בקופת
העירייה ,ממשרד החינוך.
• מחד ,לצורך קבלת הכספים ממשרד החינוך לצורך ביצוע פרויקט ההנגשה ,היה על העירייה
להגיש למשרד החינוך ,את חשבונות הביצוע של הקבלן המבצע .מאידך סעיף  (6) 56בפרק יא'
לחוזה ההתקשרות קובע מפורשות כי ,אין העירייה חייבת להעביר לקבלן את תשלום שכר
הטרחה ,בטרם קיבלה בפועל בקופת העירייה את הכספים ממשרד החינוך.

 .6.14חשבון סופי
 .6.14.1ממצא )סעיף  7.9.1בגוף הדוח(
• עד לסיום טיוטת דוח הביקורת )מאי  (2012לא הועברה לביקורת אסמכתא המעידה כי
החשבון הראשון שהועבר על ידי הקבלן לעירייה אושר ונבדק על ידי המפקח/מתכנן החיצוני
והמתכנן בתוך  14יום.
• החשבון השני שהועבר על ידי הקבלן המבצע לידי העירייה ,שהינו אף החשבון הסופי אושר
כנדרש על פי חוזה ההתקשרות ,על ידי המפקח/מתכנן החיצוני והמתכנן של הפרויקט והן על
ידי מהנדס העיר .לביקורת אין הערות.
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 .6.15פיקוח חיצוני
 .6.15.1ממצא )סעיף  7.10.1בגוף הדוח(
התאריכים המוצגים בפירוט שעות העבודה שמצורפות לחשבוניות אשר הוגשו על ידי
המפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט ,לעירייה לא תואמים לתאריכים אשר דווחו ביומני
העבודה של המפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט.
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 .7פירוט הממצאים
 .7.1הליך ההתקשרות עם הקבלן "אגרגט בע"מ"
.7.1.1

באוקטובר  2010פרסמה העירייה מכרז ,בו היא מזמינה קבלנים להציע הצעות מחיר לביצוע
הסדרת נגישות אקוסטית לתלמידים לקויי שמיעה .בפועל ניגשו למכרז  2קבלנים בלבד .ועדת
מכרזים בחנה את הצעותיהם ביום  1.2.11ובהתאם לחו"ד יועמ"ש העירייה ומתכנן המכרז,
החליטה כי הקבלן הזוכה הינו "אגרגט בע"מ" )להלן -הקבלן המבצע(.
בתום משא ומתן בעניין ההתקשרות שבנדון ,אשר התקיים בין הקבלן המבצע לגזבר העירייה
בתאריך  ,9.02.11הסכים הקבלן למתן הנחה בשיעור .5%
להלן טבלה המציגה את פירוט סכום ההתקשרות הסופי שנקבע בין הקבלן המבצע לעירייה:1
פירוט סכום ההתקשרות בין הקבלן המבצע
לעירייה
סך הכול בש"ח
פרטים
297,334.86
סכום לחישוב הנחה
 13%תוספת של הקבלן הזוכה לסכום ההתקשרות
38,653.53
סה"כ ביניים
335,988.39
)(16,799.42
הנחת מו"מ 5%
319,188.97
סה"כ ביניים
68,365.75
סכום עליו לא ניתנה הנחת מו"מ 5%
387,554.72
סה"כ כללי
62,008.76
מע"מ 16%
449,563.48
סה"כ סכום ההתקשרות

.7.1.2

מניתוח נתוני הטבלה עולה כי,
• שיעור ההנחה אשר ניתן על ידי הקבלן בפועל ,לאחר קיומו של מו"מ כאמור לעיל אינו ניתן
לסה"כ הצעת המחיר אלא לחלק מסכום ההתקשרות בלבד .לכאורה ,בגין סכום זה לא
נדרשה גם תוספת מצד הקבלן של  ,13%אך לא ברור לביקורת מדוע דווקא בגין סכום זה לא
ניתנה תוספת ו/או הנחה .לא קיים בעירייה כל תיעוד להגיון בחלוקת הסכומים.

.7.1.3

בתאריך  25.04.2012הביקורת פנתה לגזבר העירייה במטרה לקבל הסבר לממצאי הביקורות.
לביקורת נמסר כי ,יש לפנות למפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט לצורך קבלת הסבר .בתאריך
 25.04.2012הביקורת פנתה למפקח/מתכנן החיצוני על הפרויקט לצורך קבלת הסבר לממצאי
הביקורת.
המפקח/מתכנן החיצוני מסר לביקורת כי ,בנושא של "מתן ההנחה לקבלן המבצע" התקיימה
ישיבה אצל מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי.

 1נתונים מתוך נספח לחוזה ההתקשרות עם הקבלן המבצע מתאריך 04.04.2011
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בישיבה זו סוכם כי ,עבור הביצוע של העבודות כדלהלן :התקנת גומי על כיסאות והעברת
מזגנים ,הקבלן המבצע לא יידרש לתת הנחה של  % 5בגין הביצוע ויקבל תשלום שכר טרחה
מלא .כאמור לעיל ,עד לסיום טיוטת דוח הביקורת )מאי  (2012לא הועברה לביקורת אסמכתא
המאשרת נכונות מידע זה.

תגובת מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי לממצאי הביקורת:
לא זכור לי שנתקבלה החלטה על אי מתן הנחה על התוספות.

תגובת מפקח/מתכנן חיצוני לממצאי הביקורת:
על מנת להתאים את היקף ביצוע העבודה למסגרת התקציב בוטלו חלק מן הסעיפים אשר נכללו
במכרז .עם זאת על מנת לעמוד בדרישות יועץ האקוסטיקה התווספו  2סעיפים שלא נכללו
במכרז הראשוני ,התקנת גומיות והעתקת מזגן – על העבודות הנ"ל לא יידרש הקבלן לתת הנחה
נוספת.

המלצות
• לצורך שמירה על סדרי מינהל תקין ועל שקיפות בהליך קבלת ההחלטות ,בנושא של התקשרויות עם
קבלני משנה ,מומלץ להגדיר נוהל עבודה המפרט באופן ברור את הליכי ביצוע ההתקשרות עם קבלני
משנה לרבות ,תיעוד ישיבות ,הפצת פרוטוקולים ושמירת מסמכים.
• הנוהל יאושר על ידי הנהלת העירייה ויוטמע בקרב כלל עובדי העירייה העוסקים בהתקשרויות עם
קבלני משנה.

תגובת מפקח/מתכנן חיצוני לממצאי הביקורת:
מקבל את המלצת הביקורת.
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 .7.2מדיניות ונהלי עבודה
כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי בעלי תפקידים שונים באגף ההנדסה
ומחלקת הנהלת חשבונות אחראים על הובלת המכרז ברמה הניהולית ,התהליכית והכספית,

כדלהלן:

• מחלקת בינוי ומשק חינוכי )להלן -המחלקה( השייכת ארגונית לאגף החינוך ,מקבלת בקשות ממנהלי
מבתי הספר בעיר ,לביצוע הליך של הנגשת כיתות לימוד ומבנים של גני ילדים ,לתלמידים בעלי לקויי
שמיעה הלומדים באותן כיתות.
• המחלקה מעבירה את הבקשות לאישור משרד החינוך לצורך מימון הליך ההנגשה.
• לאחר קבלת האישור ממשרד החינוך ,המחלקה מזמינה יועץ אקוסטי וקלינאית תקשורת )ספקים
חיצוניים( לצורך בניית מפרט טכני מיוחד לבניית ושיפוץ הכיתות.
• העירייה מפרסמת מכרז ,בו היא מזמינה קבלנים להציע הצעות בדבר הביצוע הפיזי של בנייה ושיפוץ
הכיתות על פי תנאי המכרז .ועדת המכרזים מחליטה על הקבלן הזוכה.
• המפקח החיצוני של הפרויקט )להלן -מפקח/מתכנן( של העירייה שהינו אף המתכנן של הפרויקט
מבצע בקרה ופיקוח על עבודת הקבלן במשך כל תקופת ביצוע העבודה ,תוך שיתוף פעולה של
המחלקה.
• מנהל המחלקה מאשר את כל החשבונות לתשלום המוגשים על ידי כל הספקים החיצוניים שעבדו
במסגרת הפרויקט.
• חשבת אגף הנדסה בודקת את נכונות הסכומים הכספיים שאושרו על ידי המפקח/מתכנן החיצוני
ומעבירה את החשבון לתשלום ולהקלדת הפקודה למחלקת הנהלת חשבונות.

הביקורת מצאה כי,
לעירייה אין נוהלי עבודה כתובים ומאושרים המפרטים את תהליכי העבודה האמורים להתבצע
במחלקות אלו ,לצורך יישום דרישות חוזה ההתקשרות ,ביצוע מעקב והתחשבנות עם הקבלן המבצע.

תגובת מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי לממצאי הביקורת:
ישנם תהליכי עבודה הידועים ומוכרים לכל הנוגעים בתהליך.
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תגובת הביקורת לתגובת מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי:
בפועל לעירייה אין נוהלי עבודה כתובים ומאושרים המפרטים את תהליכי העבודה האמורים להתבצע
במחלקת בינוי ומשק חינוכי ובאגף הנדסה ,לצורך יישום דרישות חוזה ההתקשרות עם הקבלן וכן ביצוע
מעקב והתחשבנות עם הקבלן המבצע.

הביקורת סבורה כי ,תהליכי עבודה המתבצעים בהעדר נהלי עבודה ברורים אינם מכוונים את בעלי
התפקידים ביחידות השונות לדרך היעילה ביותר ,למניעת טעויות בתהליכי העבודה המתקיימים
ביחידות אלו וכן בהשגת התפוקות המתבקשות.

המלצות
• להגדיר נוהל עבודה ברור אשר ינחה את הגורמים הרלוונטיים באגף הנדסה על אופן הובלת
הפרויקט אשר מתבצע במסגרת המכרז לרבות ,אופן אישור החשבונות המוגשים על ידי הקבלן
והמפקח/מתכנן החיצוני.
• להגדיר נוהל עבודה ברור אשר ינחה את החשבים באגף הנדסה על אופן ביצוע ההתחשבנות עם
הקבלן המבצע והמפקח/מתכנן החיצוני האחראים על הובלת הפרויקט.
• להגדיר נוהל עבודה ברור אשר ינחה את עובדי מחלקת בינוי ומשק חינוכי על אופן ניהול הפרויקט
אל מול גורמים חיצוניים כגון :משרד החינוך ואל מול גורמים פנים עירוניים כגון :אגף הנדסה.

תגובת הביקורת לתגובת מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי:
הנושא ברור ידוע ומוגדר ,אומנם לא בכתב אך הנושא ברור.

 .7.3מסמכי חוזה ההתקשרות
הביקורת בחנה באופן מדגמי את אופן הפיקוח והבקרה של הגורמים הרלוונטיים בעירייה ,על עמידת
הקבלן המועסק על ידי העירייה בחוזה ההתקשרות עמו .לצורך ביצוע הבדיקה ,נדגמו סעיפים מסוימים
מתוך חוזה ההתקשרות שנחתם בין העירייה לקבלן המבצע.
 .7.3.1בעירייה מתבצעים פרויקטים שונים של בנייה ופיתוח במסגרת מכרזים שונים .הביקורת איתרה
כי במחלקה המשפטית קיים נוסח קבוע של מכרז המתאים ,לכאורה ,לכל עבודות הבנייה
והפיתוח המתבצעים בעיר.
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לביקורת נמסר על ידי המחלקה המשפטית כי ,באחריות מתכנן כל פרויקט לבצע שינויים
בנוסח הקבוע של המכרז ,כך שדרישות המכרז יותאמו ספציפית לאותו פרויקט.

הביקורת מצאה כי,
• מתכנן הפרויקט לא ביצע את השינויים הדרושים בנוסח הקבוע של המכרז ,כאמור לעיל.
בפועל המסמכים הדרושים על פי הנוסח הקבוע אינם תואמים באופן מלא לקיום המסמכים
הדרושים למכרז זה.

להלן דוגמא למסמך שהוגדר במסגרת המכרז ולא נדרש לביצוע ו/או ליישום בפועל" :מסמך
)ה'(" -רשימת התוכניות" -כמפורט בסעיף " 3בהסכם המכרז" הנמצא במסמך ב' למכרז.

למרות שנמסר לביקורת על ידי מתכנן הפרויקט שמסמך זה אינו רלוונטי למכרז לחוזה
ההתקשרות ,מסמך זה הוצג כאמור בסעיף  3להסכם המכרז" ,כמסמך המהווה חלק בלתי
נפרד מההסכם".

כפי שנמסר לביקורת על ידי מתכנן הפרויקט ,התאמת המסמכים הדרושים מהנוסח הקבוע
למכרז זה ,כללה הורדה בלבד של מסמכים מסוימים מהנוסח הקבוע.

הביקורת סבורה כי ,מסמכי מכרז אשר אינם מעודכנים ו/או תואמים את הדרישות בפועל
חושפים את העירייה בפני סיכון משפטי וכספי .מסמכים אלו כוללים בין היתר ,תנאים לביצוע
העבודות שיחולו על הקבלן הזוכה .הצגה לא נאותה או נכונה של תנאי מכרז עלולה לגרום גם
למצב בו קבלנים מסוימים לא יגישו הצעותיהם לעירייה וכתוצאה מכך העירייה לא תהנה
מיתרון הגודל שלה על מנת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,האפשרית.

המלצה
במכרזים עתידיים ,להקפיד על ביצוע התאמה בין הפרטים ,התנאים והמסמכים הדרושים
לביצוע המכרז בפועל לבין הצגתם בפרסומו.
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תגובת מפקח/מתכנן חיצוני לממצאי הביקורת:
אין התנגדות לגבי המלצת הביקורת על ביצוע התאמה בין פרטי ותנאי מכרזים עתידיים.

 .7.3.2הביקורת בחנה את קיומם ותקינותם של מסמכי חוזה ההתקשרות.

הביקורת מצאה כי,
הקבלן המבצע לא העביר לידי העירייה שני מסמכים הנדרשים על פי חוזה ההתקשרות:
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
יתר המסמכים שנדגמו על ידי הביקורת נמצאו תקינים.

 .7.3.3בתאריך  22.04.2012הביקורת פנתה לתובעת העירונית בבקשה לקבל הסבר לממצאי הביקורת.
התובעת העירונית מסרה לביקורת כי ,למרות שהקבלן לא העביר לעירייה הצהרה חתומה בדבר
אי העסקת עובדים זרים ו/או אי תשלום שכר מינימום ,כאמור ,הקבלן חייב לשלם שכר
מינימום לעובדיו ,בשל קיומו של חוק שכר מינימום – התשמ"ז  1987המחייב את הקבלן המבצע
מלבד ,דרישות העירייה שהוגדרו בחוזה ההתקשרות עמו.

הביקורת סבורה כי ,אי קבלת הצהרה חתומה בידי הקבלן המבצע ,בדבר אי העסקת עובדים
זרים ותשלום שכר מינימום ,חושף את העירייה לסיכונים של תביעות משפטיות עתידיות
כנגדה .זאת ,בשל היותה של העירייה גוף ציבורי המתקשר עם עובדי מיקור חוץ/קבלנים אשר
מעסיקים עובדים זרים ו/או אינם משלמים שכר מינימום לעובדיהם.

לדעת הביקורת הסתמכות על הנחות כי אדם/גוף מקיימים את חוקי מדינת ישראל אינם
מהווים בקרה פנימית אפקטיבית על תהליכי עבודה הנדרשים בחוק ,בכלל.

המלצות
• להקפיד על קבלת הצהרות חתומות מידי קבלנים עמם מתקשרת העירייה ,בדבר "אי
העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים".
• נציג מהלשכה המשפטית של העירייה ,יאשר בחתימתו כי ,ההצהרות שיתקבלו מידי
הקבלנים מוסכמים על העירייה ותואמים את דרישות חוזי ההתקשרות.
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 .7.3.4הביקורת בחנה באם הקבלן המבצע העביר לידי העירייה ,הצהרה והתחייבות כי הקבלן המבצע
ו/או מי מטעמו אינו קרוב משפחה של חבר/ה מועצת העיר בית שמש ,סוכנו או שותפו של חבר
מועצת העיר ,כפי שמוגדר במסמך א' 3בחוברת המכרז.

הביקורת מצאה כי,
הקבלן המבצע העביר לידי העירייה בתאריך  04.04.11הצהרה חתומה בדבר התחייבותו לעמוד
בתנאים שהוגדרו בסעיף לעיל .לביקורת אין הערות.

 .7.3.5ערבות בנקאית למכרז ולהסכם
 .7.3.5.1הביקורת בחנה קיום של נוסח "ערבות בנקאית למכרז" עד לסך של  55,000ש"ח ,כפי
שמוגדר במסמך א' 4בחוברת המכרז.
 .7.3.5.2סעיף  (1) 9בפרק א' לחוזה ההתקשרות– "ערבות לקיום ההסכם" ,קובע כי..." :
הקבלן ימציא למזמין עם חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית בלתי מותנית ...בשיעור של
 10%משכר ההסכם ,למשך כל תקופת ביצוע העבודות  ...כפי שנקבע בהסכם ובנוסח
המצורף להסכם במסמך א'."5

הביקורת מצאה כי,
הקבלן המבצע העביר לידי העירייה נוסח ערבות בנקאית "למכרז" 2על סך 55,000
ש"ח ,כנדרש .בנוסף הקבלן המבצע העביר לידי העירייה ,נוסח ערבות בנקאית
"להסכם" , 3כנדרש .לביקורת אין הערות.

 .7.3.6ערבות בדק
 .7.3.6.1סעיף  (1) 58בפרק יא לחוזה ההתקשרות – "ערבות בדק" ,קובע כי" :במועד מסירותו
הסופי של העבודות למזמין ,ותשלום החשבון הסופי ,ימציא הקבלן למזמין ,ערבות
בנקאית בגובה של  5%מערך השכר הסופי של ההסכם".

 2ערבות "מכרז" – ערבות מספר 1-646-0670-00-103144-0000044
 3ערבות "הסכם" – ערבות מספר 1-646-0670-00-103144-0000048

56

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012
הביקורת מצאה כי,
בתום העבודות הקבלן המציא לעירייה ערבות בנקאית 4בנושא "טיב העבודות  -ערבות
בדק" על סך  22,500ש"ח כנדרש .לביקורת אין הערות.

 .7.3.6.2סעיף  (3)58בפרק יא' לחוזה ההתקשרות – "ערבות בדק" קובע כי ..." :תקופת הבדק
והאחריות תחלנה מיום מסירתו הסופית בפועל של העבודות למזמין ,ותחפוף את
תקופת האחריות בחוק המכר )דירות( ,תשל"ז 1976 -וכל דיון אחר החל במועד חתימת
הסכם זה."...

הביקורת מצאה כי,
"ערבות הבדק" שניתנה על ידי הקבלן המבצע ,לעירייה הוגבלה לתקופה של שנה
בלבד ,מתאריך  05/10/2011ועד לתאריך  .04/10/2012זאת ,בניגוד לתקופה שהוגדרה
בחוק מכר )דירות( ,תשל"ז  1976 -אותו הגדירה העירייה בחוזה ההתקשרות עם
הקבלן כפרמטר קובע להגדרת תקופת הבדק" .התוספת השניה" לחוק המכר )דירות(,
תשל"ז 1976 -קובעת כי ,תקופת הבדק תהיה בין שנתיים לשבע שנים ,מלבד כל אי
התאמה אחרת ,שאינה אי התאמה יסודית  -שנה אחת.

 .7.3.6.3בתאריך  25.04.2012הביקורת פנתה למפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט לצורך קבלת
הסבר מדוע תקופת הבדק הוגבלה לשנה אחת בלבד .המפקח/מתכנן החיצוני מסר
לביקורת כי ,היות ומדובר על עבודות שיפוצים ,מקובל "בשוק" להגדיר את טווח
ערבות הבדק לשנה.

הביקורת מבקשת לציין כי,
• עד לסיום טיוטת דוח הביקורת )מאי  (2012לא הועברו לביקורת אסמכתאות ו/או
חוקים רלוונטיים ,המעידים כי תקופת הבדק המקובלת בשוק במקרה של
"שיפוצים" הינה שנה בלבד.
• עד לסיום לטיוטת דוח הביקורת לא הועברו לביקורת נתונים ו/או אסמכתאות
המעידים כי ,הליך ביצוע של הנגשה אקוסטית של כיתות לימוד עבור תלמידים עם
ליקויי שמיעה ,מוגדר כעבודות "שיפוצים".

1-646-0670-00-103144-0000061 4
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 .7.3.7צו התחלת עבודה
צו התחלת עבודה הינה אסמכתא שמופקת מטעם העירייה בשם מהנדס העיר ו/או בא כוחו ,כלפי
הקבלן המבצע ,המפרט את התחייבויותיו של הקבלן כלפי העירייה ,ביניהן:
 לו"ז העבודה אליו מתחייב הקבלן המבצע. חובת הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לחוזה ההתקשרות עם העירייה. חובת הקבלן המבצע להעביר לידי העיר לוח זמנים לביצוע העבודה כמתחייב מן חוזהההתקשרות עם העירייה.

סעיף  38בפרק ז' " -מועד התחלת ביצוע העבודות" ,קובע כי :הקבלן יתחיל בביצוע העבודות
בתאריך שייקבע על ידי המהנדס או בא כוחו בהוראה בכתב ,שתיקרא צו התחלת עבודה."...

הביקורת מצאה כי,
עד לסיום טיוטת דוח הביקורת )מאי  (2012לא הועבר לביקורת צו התחלת עבודה שניתן לכאורה
על ידי מהנדס העיר ו/או בא כוחו לקבלן המבצע.

בתאריך  25.04.2012הביקורת פנתה למהנדס העיר בבקשה לקבל הסבר לממצאי הביקורת.
מהנדס העיר הפנה את הביקורת למפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט לצורך קבלת הסבר.

בתאריך  25.04.2012הביקורת פנתה למפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט שמסר לביקורת כי ,צו
התחלת עבודה ניתן לקבלן המבצע ,אך לא נשמר אצלו.

בנוסף ,נמסר לביקורת על ידי התובעת העירונית ,כי בפרויקטים אותם מבצעת העירייה ,תוקף
נוסח הערבות הבנקאית להסכם )כמפורט בסעיף  7.3.4לעיל( נקבע בהתאם ללו"ז אותו קובעת
העירייה בהוראה בכתב שהינה "צו התחלת עבודה" .כמו כן ,תוקף נוסח הערבות הבנקאית
להסכם נקבע במסמך א' 5לחוזה ההתקשרות ,אשר אושר על ידי העירייה ונכון למועד ביצוע
הביקורת מסמך א' 5נמצא ברשות חשבת מינהל הנדסה.

הביקורת מבקשת לציין כי ,עד למועד סגירת טיוטת דוח הביקורת )מאי  (2012לא הועבר
לביקורת מסמך א' 5לחוזה ההתקשרות -דהיינו ,מסמך חתום ומאושר על ידי הנהלת העירייה,
בו נקבע נבקע תוקף הערבות הבנקאית להסכם הנדון.
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הביקורת מבקשת להדגיש כי ,היות ובפרויקט המבוקר )מכרז  ,(74/10לא הועבר לקבלן המבצע
"צו התחלת עבודה" והקבלן המבצע לא נדרש להעביר לידי העירייה לו"ז פעילות ,לא ברור
לביקורת כיצד ועל סמך אילו קריטריונים ,נקבע תוקף הערבות הבנקאית להסכם.

.7.3.8ביטוח
 .7.3.9סעיף " 24.1פרק א' -ביטוח רכוש -בסכום ביטוח השווה למלוא היקף העבודה ,כולל
חומרים וציוד ."...

הביקורת מצאה כי,
הקבלן המבצע העביר לידי העירייה פוליסת ביטוח השווה למלוא היקף העבודה,
בסכום כולל של  3,000,000ש"ח .לביקורת אין הערות.

 .7.3.10סעיף " 24.1פרק ב -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות
 $ 1,000,000לאירוע ו $ 2,000,000 -סה"כ לתקופה".

הביקורת מצאה כי,
• הקבלן המבצע העביר לידי העירייה פוליסת ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי"
בגבול אחריות של אירוע אחד ,בסכום כולל של  4,000,000ש"ח .לביקורת אין
הערות.
• הקבלן המבצע העביר לידי העירייה פוליסת ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי"
סה"כ לתקופה ,בסכום כולל של  4,000,000ש"ח ,משמע בכ 47% -פחות
מדרישת העירייה.5
הביקורת מדגישה כי ,קבלת פוליסת ביטוח על סכום המופחת מהדרישה שנקבעה
בחוזה ההתקשרות של העירייה עם הקבלן המבצע ,חושפת את העירייה לסיכון
כספי ,של אי קבלת כלל סכום הביטוח ,במעמד מימוש פוליסת הביטוח.

 5משוער על פי שער יציג למטבע חוץ  -ממוצע "בנק ישראל" שער דולר יציג.3.773 ,
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 .7.3.11סעיף " 24.1פרק ג -ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של לפחות $1,500,000
לעובד ו $ 5,000,000 -למקרה ולתקופה".

הביקורת מצאה כי,
הקבלן המבצע העביר לידי העירייה פוליסת ביטוח "אחריות מעבידים" על סך של
 18,230,000ש"ח לעובד וסכום של  18,230,000לאירוע ולתקופה .לביקורת אין
הערות.

 .7.3.12סעיף " 24.4לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח" :או עיריית בית שמש ו/או
החברות הכלכליות שלה ו/או עובדיה ו/או כל הבא מטעמה".

הביקורת מצאה כי,
ב"פוליסות הביטוח" אשר הגיש הקבלן המבצע לידי העירייה נכתב "בשם
המבוטח" הקבלן "אגרגט בע"מ" ו/או קבלני משנה ו/או קבלנים ו/או מזמיני
העבודה .ובניגוד לדרישת העירייה ,לא התווספה "לשם המבוטח" באופן ברור וחד
משמעי ,עיריית בית שמש ו/או מי מטעמה.
הביקורת סבורה כי ,קבלת פוליסת ביטוח אשר אינה רשומה באופן ברור וחד
משמעי לטובת העירייה חושפת את העירייה לסיכון משפטי/כספי המתבטא באי
קבלת כלל כספי הביטוח במועד מימוש הביטוח וביכולת לתבוע את העירייה בגין
נזקי הקבלן ,ללא שיפוי מצידו.

 .7.4התחייבות הקבלן המבצע
 .7.4.1סעיף  16בפרק ג' "השגחה ,נזיקין וביטוח" קובע כי..." :הקבלן מתחייב להעסיק בכל משך ביצוע
העבודות...מנהל עבודה מוסמך ...מינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה...יהיה
טעון באישורו של המזמין בכתב."...

הביקורת מצאה כי ,עד לסיום כתיבת טיוטת דוח הביקורת )מאי :(2012
• לא הועברו לביקורת אסמכתאות תומכות המעידות על הכשרתו המקצועית של מנהל העבודה
שעבד מטעם הקבלן ,כנדרש בחוזה ההתקשרות ,כגון :תעודת "מנהל עבודה מוסמך" הניתנת
על ידי משרד העבודה ,לצורך ביצוע פיקוח ובקרה בענף הבניה ו/או כל תעודה מקצועית
אחרת המעידה על הכשרתו של מנהל העבודה.
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• לא הועברו לביקורת אסמכתאות תומכות ,המאשרות בכתב את אישור מינויו של מנהל
העבודה שעבד בפועל מטעם הקבלן ,על ידי העירייה ו/או מי מטעמה .זאת ,בניגוד לדרישה
שהוגדרה בחוזה ההתקשרות.

 .7.4.2בתאריך  25.04.2012הביקורת פנתה אל מהנדס העיר בבקשה לקבל הסבר לממצאי הביקורת.
מהנדס העיר מסר לביקורת כי ,הוא ו/או מי מטעמו לא אישרו בפועל את מינויו של מנהל העבודה
שעבד מטעם הקבלן והוא אף אינו מכיר אותו ,את טיב עבודתו ואינו יודע מה היא הכשרתו
המקצועית בפועל.

 .7.4.3בתאריך  25.04.2012הביקורת פנתה אל המפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט במטרה לקבל הסבר
לממצאי הביקורת .לביקורת נמסר כי ,העירייה ו/או מי מטעמה אמנם לא אישרה באופן פורמאלי
את מינויו של מנהל העבודה מטעם הקבלן .אך בפועל מנהל העבודה היה הקבלן מר שלום
אמסלם ,המבצע ,באופן שוטף עבודות רבות עבור העירייה ומוכר לכולם בעירייה והוא אף חתום
על יומני העבודה של המפקח/מתכנן החיצוני.

בנוסף הביקורת מצאה כי,
מבדיקת יומני העבודה שהועברו לביקורת על ידי המפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט עלה כי,
המפקח/מתכנן החיצוני ביקר באתר העבודות בחודשים מרץ ,אפריל ואוגוסט  2011בלבד ,כאשר
בפועל העבודות בפרויקט נמשכו עד סוף שנת  .2011אי לכך ,הביקורת אף לא יכלה לבדוק באם
בהמשך לביצוע העבודות מנהל העבודה מטעם הקבלן נכח באתר העבודות ,כפי שהדבר נדרש
בחוזה ההתקשרות עם הקבלן המבצע.

תגובת מפקח/מתכנן חיצוני לממצאי הביקורת:
בפועל הפעילות בשטח ,הינה בהתאם לרשום ביומני העבודה .ביתר הזמן לא עבד הקבלן בפועל
אלה היה בתקופת המתנה לקבלת חומרים שונים וכדומה ולכן לא היה צורך בנוכחות של המפקח
באתר העבודות.
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המלצות
• בפרויקטים עתידיים ,מהנדס העיר ו/או מי מטעמו יאשרו בחתימתם ,את מינוי של מנהל
העבודה מטעם הקבלן אכן את האסמכתאות המעידות על הכשרתו המקצועית.
• להקפיד בפרויקטים עתידיים על אישור מינויו של מנהל העבודה מטעם הקבלן ,על ידי
הגורמים הרלוונטיים בטרם תחילת העבודות בשטח.

 .7.4.4לוחות זמנים ודרכי ביצוע
 .7.4.5סעיף  (1)14א' בפרק ב' לחוזה ההתקשרות –"לוחות זמנים ודרכי ביצוע" ,קובע כי:
"הקבלן מתחייב להתחיל את ביצוע העבודות במועד שייקבע על ידי מהנדס העיר
ולהמשיך בביצוע לפי לוח הזמנים המנחה."...
 .7.4.6סעיף  (2)14א' בפרק ב' – "לוחות זמנים ודרכי ביצוע" ,קובע כי" :הקבלן ימציא לאישור
המהנדס או בא כוחו  15ימים מיום חתימת ההסכם ,הצעה בכתב בדבר הביצוע ולוח
זמנים מפורט ,לרבות ההסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעת הקבלן לבצע את
העבודות."...

הביקורת מצאה כי,
• העירייה ו/או מי מטעמה לא העבירו לידי הקבלן המבצע הוראה ברורה ומאושרת בכתב על
ידי הגורמים הרלוונטיים שתכליתה ,אישור תחילת ביצוע העבודות על ידי הקבלן המבצע.
• הקבלן המבצע מצידו לא העביר לידי העירייה "לוח זמנים" ברור המפרט את שלבי ביצוע
העבודות השונים והמאפשר לגורמים בעירייה לבצע פיקוח ובקרה אחר שלבי ההתקדמות
בפרויקט.

הביקורת סבורה כי ,קיימת חשיבות גבוהה לניהול פרויקטים בכלל ובתחום הבינוי והפיתוח של
מוסדות חינוך בפרט ,באמצעות לו"ז ו/או תרשים לוחות זמנים )"לוח גאנט"( ברור ,מובנה
ומאושר ,הכולל את כל שלבי העבודה בפרויקט.
קיומו של תרשים ברור המקושר לשלבי ביצוע שונים ,המאושר על ידי גורם מקצועי ,יאפשר
לגורמים פנים עירוניים שונים הן בתחום ההנדסי והן בתחום הכספי ,כל אחד בתחומו ,לבצע
פיקוח ובקרה אחר סיום הפרויקט בלוח הזמנים הנדרש ,עמידה ביעדי הפרויקט ,באיכות
הנדרשת ,תוך מזעור עלותו והשגת שביעות רצון תושבי העיר.
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המלצות
• להגדיר נוהל עבודה ברור המפרט באופן ברור את הליך ביצוע הניהול ,הפיקוח והבקרה
בפרויקטים הנדסיים ,לרבות הליך הגדרת לו"ז לפרויקט וביצוע מעקב אחר עמידה בלו"ז.
• בפרויקטים עתידיים ,בטרם תחילת העבודות ,הקבלן המבצע יגיש לידי העירייה לו"ז
פעילות ברור ומפורט.
• לו"ז הפעילות שיוגש על ידי הקבלן המבצע יאושר על ידי גורם פנים עירוני מוסמך ומקצועי
ויעבר למפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט לצורך ביצוע פיקוח ובקרה אחר העמידה בלו"ז.
• המפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט יבצע פיקוח ובקרה אחר העמידה של הקבלן בלו"ז
הפרויקט וידווח אחת לתקופה מוגדרת לגורם פנים עירוני בכיר.

 .7.4.7פיצויים על איחורים
 .7.4.7.1סעיף  (1) 43בפרק ז' – "פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים קובע כי :לא
השלים הקבלן את ביצוע העבודות במועד שנקבע בהסכם...ישלם הקבלן למזמין את
הסכום שצוין במסמכי ההסכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש."...

הביקורת מבקשת לציין כי ,היות והקבלן המבצע לא נדרש על ידי העירייה להעביר
לידי העירייה לו"ז מוגדר לביצוע העבודות ,לא ברור לביקורת באיזה אופן התבצע אופן
ואם בכלל הפיקוח והמעקב של העירייה אחר עמידת הקבלן במועד שנקבע על ידי
העירייה להשלמת העבודות.

 .7.5ביצוע העבודות על ידי הקבלן
.7.5.1

סעיף  (3) 8בפרק ב' – "ביצוע העבודות באורח מקצועי לשביעות רצון המזמין" ,קובע כי :הקבלן
מתחייב להמציא למפקח...אישור מטעם מכון התקנים או הרשויות המוסמכות ,אודות התאמת
העבודות לחוק ,לתקנות ולהוראות הרשויות."...
הביקורת מצאה כי,
הקבלן המבצע לא העביר לידי העירייה ו/או למפקח/מתכנן החיצוני אישור מהרשויות
המוסמכות ,אודות התאמת העבודות לחוק ,לתקנות ולהוראות הרשויות.
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הביקורת מבקשת לציין כי ,עד להגשת טיוטת דוח הביקורת לא הועברו לביקורת אסמכתאות
המעידות כי ,בפרויקטים בתחום של "נגישות אקוסטית" עבור תלמידים עם ליקויי שמיעה,
הקבלן המבצע לא נדרש להעביר לידי העירייה אישורים מטעם הרשויות המוסכמות.

יודגש כי ,לא ברור לביקורת מדוע באם לדברי המפקח/מתכנן החיצוני ,בפרויקט "- 74/10
נגישות אקוסטית" ,הקבלן לכאורה לא נדרש להעביר לידי העירייה אישורים מטעם הרשויות
המוסכמות ,מדוע מלכתחילה סעיף  (3) 8בפרק ב' נכלל בחוזה ההתקשרות ,עליו חתמו הקבלן
המבצע והעירייה.

.7.5.2

בתאריך  25.04.2012הביקורת פנתה לתובעת העירונית בבקשה לקבל הסבר לממצאי הביקורת.
לביקורת נמסר על ידי המחלקה המשפטית כי ,באחריות מתכנן הפרויקט היה לבצע את
השינויים בנוסח הקבוע של המכרז ,כך שדרישות חוזה ההתקשרות יותאמו ספציפית לאותו
פרויקט.

הביקורת מצאה כי,
מתכנן הפרויקט לא ביצע את השינויים הנדרשים בנוסח הקבוע של המכרז ,כך שיתאימו
באופן ספציפי לחוזה ההתקשרות של העירייה עם הקבלן המבצע בנושא של נגישות
אקוסטית.
הביקורת סבורה כי ,לצורך שמירה על סדרי מינהל תקין בהליך ההתקשרות עם קבלני משנה
ולצורך עמידה בכל סוג של ביקורת ,פנימית וחיצונית ,על הגורמים הרלוונטיים בעירייה,
בטרם אישורם וחתימתם על חוזה ההתקשרות ,לבדוק באם התנאים שהוגדרו בחוזה
ההתקשרות ,מתאימים לאותו פרויקט ספציפי ,שהעירייה מבקשת להוציא לפועל באמצעות
חוזה ההתקשרות.

 .7.6ניהול תקציב בלתי רגיל )להלן -תב"ר( ורישומו במערכת הנהלת חשבונות
מסקירת "מסמך מרכז של תב"רים וסכומיהם" לשנת  ,2011שהועבר על ידי הממונה על מחוז ירושלים
במשרד הפנים אל העירייה עולה כי ,העירייה רשאית לקבל התחייבות כספית מספר " – 528הנגשות"
בסך  1,102,000ש"ח ממשרד החינוך ,לצורך ביצוע הנגשות באופן כללי 480,000 .ש"ח מתוך הסכום
הכללי ,המהווים כ  ,44%יועדו לצורך ביצוע הנגשה אקוסטית לתלמידים לקווי שמיעה.
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הביקורת מצאה כי,
• ההוצאות במסגרת תב"ר מספר  528נרשמו במערכת הנהלת החשבונות בעירייה במסגרת תב"ר
אחר ,מספר  – 398הסדרי נגישות.

תגובת חשבת אגף הנדסה לממצאי הביקורת:
ח"ן  1הוצא מתב"ר  398הסדרי נגישות מיתרה שלא נוצלה בתב"ר ,במקביל עם כניסת חשבת אגף
ההנדסה לתפקיד נפתח תב"ר  528שיועד למטרה זו עם אישור משרד הפנים הועבר הח"ן לתב"ר
הייעודי.

• נכון למועד סגירת טיוטת דוח הביקורת )מאי  (2012ההתחייבות הכספית של משרד החינוך בסך
 1,102,000ש"ח טרם הועברה לקופת העירייה ,מהסיבות שיפורטו בסעיפי הדוח הבאים.
• בכרטסת הנהלת חשבונות של העירייה מתאריך  31.12.2011תקציב משרד החינוך בסך 1,102,000
ש"ח נרשם כ "הנסות לקבל".

 .7.7ההתחייבות הכספית של משרד החינוך כלפי העירייה
.7.7.1

בתאריך  21.01.2009הועברה מאגף החינוך בעירייה אל מנהל אגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך,
בקשה לקבלת תקציב להסדרת נגישות אקוסטית לתלמידים .בתאריך  19.07.2010הועברה
מאגף הבינוי של משרד החינוך התחייבות כספית בסך של  480,000ש"ח ,כלפי העירייה לביצוע
הליך ההנגשה ,כפי שמוצג בטבלה שלהלן:

שם מוסד

התחייבות
משרד החינוך
)הסכומים
כוללים 5%
עבור דוח
אקוסטי ו5% -
עבור קלינאי(
30,000

28,654

18,734.95

22,754.00

30,000

תלמוד תורה
חסידי אור

2

2

60,000

57,211

11,529.20

15,177.10

56,755

תורת עולם
תלמוד תורה

מס'
הכיתות
להנגשה
ע"פ
התחייבות
משרד
החינוך
1

מס'
הכיתות
להנגשה
ע"פ אומדן
העירייה
1

עלות
הנגשה
ע"פ
אומדן
העירייה

ביצוע בפועל
ע"י הקבלן
חשבון א'

ביצוע בפועל
ע"י הקבלן
חשבון ב'
)מרכז את
א+ב (

תשלום
בפועל של
חשבון א+ב
ע"י משרד
החינוך

18,888.85

22,916.00

חיי שרה בנות

1

1

30,000

34,955

22,427.60

26,654.50

30,000

ת"ת עטרת שלמה

1

1

30,000

21,961

9,400.25

15,961.00

24,434

תיכון מגן הלב

2

2

60,000

62,637

בנות הדסה

1

1

30,000

32,174

16,414.10
10,362.60
14,170.20

20,311.00
13,941.00
17,949.00

ב"י הרמה

5

4

150,000

134,345

21,375.95

25,534.00

טרם
התקבל
טרם
התקבל
148,433
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שם מוסד

מס'
הכיתות
להנגשה
ע"פ
התחייבות
משרד
החינוך

מס'
הכיתות
להנגשה
ע"פ אומדן
העירייה

התחייבות
משרד החינוך
)הסכומים
כוללים 5%
עבור דוח
אקוסטי ו5% -
עבור קלינאי(

עלות
הנגשה
ע"פ
אומדן
העירייה

ביצוע בפועל
ע"י הקבלן
חשבון א'

ביצוע בפועל
ע"י הקבלן
חשבון ב'
)מרכז את
א+ב (

21,375.95

25,534.00

22,453.25

26,668.00

22,453.25

26,688.00

תשלום
בפועל של
חשבון א+ב
ע"י משרד
החינוך

כה תאמר

1

1

30,000

37,003

16,721.91

20,617.01

תיכון בית יעקב

1

1

30,000

36,973

23,927.65

28,220.00

טרם
התקבל
30,000

ת"ת אבי עזרי

1

1

30,000

27,563

11,022.85

14,636.00

22,784

סה"כ

16

15

480,000

473,476

261,259

365,721

342,406

42,160

שונות

תגובת חשבת אגף הנדסה לממצאי הביקורת:
בפועל אם הגשת החשבון הסופי של הקבלן דווחו סה"כ עליות הפרויקט הכוללים :סכום החשבון הסופי
המצטבר של הקבלן ,עלות המפקח ועלות הכנת הדוח האקוסטי.

תגובת הביקורת לתגובת חשבת מינהל הנדסה:
לביקורת הועברה כרטסת הנהלת חשבונות המציגה כי ,העירייה שילמה בפועל עבור הכנת דוח אקוסטי
עלות כוללת של  17,400ש"ח וכרטסת הנהלת חשבונות נוספת המציגה את התשלומים השוטפים
שהועברו לידי המפקח החיצוני עבור הפרויקטים השונים בהם הוא מועסק על ידי עיריית בית שמש,
הכולל בין היתר את פרויקט הסדרת נגישות עבור הנגשת כיתות ללקויי שמיעה.
לביקורת לא הועברו נתונים ו/או אסמכתאות המעידות כי ,העליות עבור הכנת הדוח האקוסטי
והתשלומים שהועברו לידי המפקח החיצוני דווחו למשרד החינוך כחלק מההוצאות בפרויקט.

מניתוח נתוני הטבלה עולה כי ,על אף שהעירייה העבירה לידי משרד החינוך בקשה לתקצוב הליך
ההנגשה ב 16 -כיתות ומשרד החינוך אף התחייב להעביר תקציב עבור  16כיתות ,בפועל העירייה
ביצעה את הליך ההנגשה ב 15 -כיתות בלבד.
בתאריך  25.4.2012פנתה הביקורת אל מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי לצורך קבלת הסבר לממצאי
הביקורת .לביקורת נמסר כי ,בפועל הליך ההנגשה בוצע ב 15 -כיתות בשל העובדה כי בביה"ס הרמה
שתי כיתות מוזגו לכתה אחת.
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תגובת מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי לממצאי הביקורת:
העברתי למבקרת את שם בית הספר לו ניתנו שתי הרשאות עבור שני תלמידים הלומדים באותה כיתה
ואין אפשרות להנגיש את אותה כיתה פעמיים.

בנוסף הביקורת מצאה כי,
• חשבון מס'  1של הקבלן המבצע בגין ביצוע הליך ההנגשה ,הוגש לעירייה בתאריך .31.05.2011
כעבור  3חודשים ,בתאריך  ,25.08.2011העבירה חשבת מינהל הנדסה דרישה למשרד החינוך
לקבלת ההתחייבות הכספית אליה התחייב משרד החינוך.

תגובת חשבת אגף הנדסה לממצאי הביקורת:
מיד עם כניסת חשבת אגף ההנדסה לתפקיד דווח החשבון הרלוונטי ,עד אז לא הייתה ממלאת מקום
בתפקיד זה שתבצע את דיווח החשבון הרלבנטי למשרד החינוך.
• חשבון מס'  2של הקבלן בגין ביצוע הליך ההנגשה ,הוגש לעירייה בתאריך  09.10.2011בגין חשבון
זה ועד למועד סיום כתיבת טיוטת הביקורת לא הועברה כל דרישה להתחייבות כספית משרד
החינוך.

תגובת חשבת אגף הנדסה לממצאי הביקורת:
הועברה דרישה להתחייבות הכספית ממשרד החינוך מיד עם תשלום החשבון לקבלן ,אך הדרישה לא
אושרה בשל אי עמידה בנהלי משרד החינוך )כמו שצוין בהמשך -אי בדיקת קלינאית
תקשורת(ונדחתה עד ביצוע הנהלים הנדרשים.

• בפועל עד למועד סיום כתיבת טיוטת דוח הביקורת )מאי  (2012הדרישה שהועברה על ידי חשבת
מינהל הנדסה אל משרד החינוך לא אושרה על ידי משרד החינוך .זאת ,בשל העדר חתימתה של
קלינאית תקשורת המאשרת כי ,כל העבודות לאיטום אקוסטי ,בוצעו עפ"י חוק התכנון והבניה
ועפ"י נהלי הבטיחות של משרד החינוך.

תגובת מנהל מחלקת בינוי ומשק חינוכי לממצאי הביקורת:
בעבר לא הייתה דרישה של משרד החינוך לחתימה של קלינאית לאחר ביצוע העבודה ,משרד החינוך
הוסיף נוהל חדש מבלי ליידע את הרשויות ,לאחר שהוחזר החשבון יצאנו עם הקלינאית לבצע את
הבדיקה והעבודות נחתמו על ידה והועברו למשרד החינוך.
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• נכון למועד סיום כתיבת טיוטת דוח הביקורת )מאי  (2012העירייה אשר כאמור ,טרם קיבלה את
ההתחייבות התקציבית של משרד החינוך שילמה בפועל לקבלן את מלוא שכר הטרחה.
זאת על אף שסעיף סעיף  (6) 56בפרק יא' " -תשלומים" לחוזה ההתקשרות קובע מפורשות כי,
הכספים למימון העבודות מקורם בהקצבות של משרדי ממשלה ...ומשכך לא תהיה על העירייה כל
חובה לשלם לקבלן סכומים בהתאם לסכום ולמרות כל האמור בו ,וזאת בטרם התקבלו בפועל
בקופת העירייה הכספים.

 .7.8אישור וביצוע תשלומים לקבלן המבצע
 .7.8.1סעיף  (1) 56בפרק יא'" -תשלומים" קובע כי" :אחת לחודש ,עד ליום  ,10ימציא הקבלן למפקח
חשבונות ביניים מצטברים ,לחלקי העבודות שבוצעו כבר ,ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי
ההתקדמות בביצוע העבודות ."...סכום התשלום הראשון היווה כ 72% -והסכום השני היווה כ-
 ,28%מסה"כ סכום ההתקשרות שנקבע עם הקבלן המבצע ,כפי שמוצג בטבלה כדלהלן:

תשלומים לקבלן המבצע  -פרויקט נגישות אקוסטית 74/10
תאריך
הגשת
החשבון
31/05/2011
26/09/2011
סה"כ

תאריך
רישום

מס'
פקודה

חן -נגדי

תשלום בפועל

01/06/2011
09/10/2011

1147
2942

6010011092
6010011092

323,101
126,463
449,564

אחוז
מתוך
סה"כ
72%
28%
100%

הביקורת מצאה כי,
בניגוד למוגדר בחוזה ההתקשרות ,הקבלן המבצע לא העביר בפועל לידי העירייה חשבונות
ביניים מצטברים התואמים ללו"ז פעילות מוגדר ,אלא העביר לידי העירייה  2חשבונות בלבד
לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

תגובת חשבת אגף הנדסה לממצאי הביקורת:
מיותר להגיש חשבונות ביניים וטוב שלא הוגשו ,להבא בפרויקטים של הנגשה יש להגיש חשבון
אחד סופי בלבד בהתאם להנחיות משרד החינוך ,ולא לבצע קיזוזים בעלויות ביצוע בין פרויקטים.
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תגובת הביקורת לתגובת חשבת אגף הנדסה לממצאי הביקורת:
• לא סביר כי ,הקבלן המבצע יפעל בניגוד לחוזה ההתקשרות שנקבע בינו לבין העירייה.
• קיים הבדל משמעותי בין החשבון הסופי של הקבלן אותו העירייה נדרשת להגיש למשרד
המממן של הפרויקט )משרד החינוך( עבור קבלת כספי המימון בפועל ,לחשבונות ביניים
מצטברים המהווים כלי המאפשר לעירייה ו/או מי מטעמה ,לבצע פיקוח ובקרה אחר שלבי
ההתקדמות בפרויקט הן מבחינה תקציבית והן מבחינת התקדמות העבודה בפועל.

 .7.8.2סעיף  (6) 56בפרק יא' " -תשלומים" קובע כי" :מובהר בזאת כי ,הכספים למימון העבודות נשוא
הסכם זה מקורם בהקצבות של משרדי ממשלה ...ומשכך לא תהיה על העירייה כל חובה לשלם
לקבלן סכומים בהתאם לסכום ולמרות כל האמור בו ,וזאת בטרם התקבלו בפועל בקופת
העירייה כספים ממקורות מימון המתחייבים לעבודות נשוא הסכם זה".

הביקורת מצאה כי,
התשלום לקבלן המבצע ,התבצע על

ידי העירייה בטרם קבלת הכספים בפועל בקופת

העירייה ,ממשרד החינוך.
בתאריך  25.04.2012הביקורת פנתה לחשבת אגף הנדסה בבקשה לקבל הסבר לממצאי
הביקורת .חשבת אגף הנדסה מסרה לביקורת כי ,על פי הדרישות שהוגדרו בנוהל שחרור כספים,
לנגישות אקוסטית במוסדות חינוך )כללי( של משרד החינוך – המינהל לפיתוח מערכת החינוך,
מתאריך  :01/07/2009התשלום לרשות המקומית ישוחרר בשלב אחד ,לאחר ביצוע העבודה
ולצורך שחרור התשלום על הרשות המקומית ,להעביר את חשבונות הביצוע של הקבלנים.

הביקורת מצאה כי,
מחד ,לצורך קבלת הכספים ממשרד החינוך לצורך ביצוע פרויקט ההנגשה ,היה על העירייה
להגיש למשרד החינוך ,את חשבונות הביצוע של הקבלן המבצע .מאידך סעיף  (6) 56בפרק יא'
לחוזה ההתקשרות קובע מפורשות כי ,אין העירייה חייבת להעביר לקבלן את תשלום שכר
הטרחה ,בטרם קיבלה בפועל בקופת העירייה את הכספים ממשרד החינוך .כיוצא בזאת ,לא
היה לעירייה לכאורה כל צורך להעביר לידי הקבלן המבצע סך של  449,564ש"ח בטרם קבלת
התשלום ממשרד החינוך ,כפי שהדבר בוצע בפועל.
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תגובת חשבת אגף הנדסה לממצאי הביקורת:
בסוגיה זו קיימת סתירה בין אי מחויבות העירייה לשלם את הכסף עד קבלתו לרצון לקבל את
הכסף ממשרד החינוך  ,כי אם נפעל לפי מסקנת הביקורת אם העירייה לא הייתה משלמת לקבלן
את הכסף  ,היא לא הייתה יכולה לדווח למשרד החינוך ,ואז ממלא לא היינו מקבלים את הכסף.
מדובר על סוגיית הביצה והתרנגולת מה קודם למה .מסקנה מעשית והגיונית היא להגיד כי
קיימת "סתירה בסוגיה זו צריך לשנות את נוסח החוזה".

תגובת הביקורת לתגובת חשבת אגף הנדסה לממצאי הביקורת:
על פי חוזה ההתקשרות של העירייה עם הקבלן המבצע ,העירייה אינה נדרשת להעביר לקבלן
המבצע תשלום בגין ביצוע העבודות ,בטרם קבלת כספי המימון ממשרד החינוך .שכן העירייה
לצורך קבלת כספים ממשרד החינוך נדרשת להעביר לידי משרד החינוך את חשבונות הביצוע
ולא את הקבלות בגין התשלום בפועל .על כן ,לא קיימת סתירה בפועל בין ההגדרה בחוזה
ההתקשרות לנוהל שחרור כספים של משרד החינוך.

 .7.9חשבון סופי
 .7.9.1סעיף  (1) 57בפרק יא – "תשלומים" קובע כי " :לא יאוחר מאשר  30יום מיום השלמת
העבודות...יגיש

הקבלן

למהנדס

חשבון

סופי

בצירוף

כל

המסמכים

הדרושים

לבדיקתו...החשבון יאושר על ידי המהנדס והמתכנן בתוך  30יום מיום הגשתו."...
הביקורת מצאה כי,
• עד לסיום טיוטת דוח הביקורת )מאי  (2012לא הועברה לביקורת אסמכתא המעידה כי
החשבון הראשון שהועבר על ידי הקבלן לעירייה אושר ונבדק על ידי המפקח/מתכנן
החיצוני והמתכנן בתוך  14יום.
• החשבון השני שהועבר על ידי הקבלן המבצע לידי העירייה ,שהינו אף החשבון הסופי אושר
כנדרש על פי חוזה ההתקשרות ,על ידי המפקח/מתכנן החיצוני והמתכנן של הפרויקט והן
על ידי מהנדס העיר .לביקורת אין הערות.

 .7.10פיקוח חיצוני
 .7.10.1סעיף ) (2בפרק א' – "כללי" ,תפקידיהם וסמכויותיהם של המתכנן ,המהנדס והמפקח קובע כי:
"יהיה המפקח רשאי לבדוק את ביצוע העבודות את ביצוע העבודות ,להשגיח על הביצוע וכן
לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע
העבודות."...
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לצורך בחינת קיום הסעיף אשר צוין לעיל ,הביקורת בחנה את יומני העבודה של המפקח/המתכן
החיצוני וערכה השוואה בין יומני העבודה לתשלומים שאושרו בפועל למפקח/מתכנן החיצוני של
הפרויקט.

הביקורת מצאה כי,
התאריכים המוצגים בפירוט שעות העבודה שמצורפות לחשבוניות אשר הוגשו על ידי
המפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט ,לעירייה לא תואמים לתאריכים אשר דווחו ביומני
העבודה של המפקח/מתכנן החיצוני של הפרויקט ,כפי שמוצג בטבלה כדלהלן:
מס"ד

מועד ביצוע
הפיקוח

מספר שעות פיקוח

קיים תיעוד ביומן
העבודה של המפקח

1

12.04.11

2.5

לא קיים

2

14.04.11

2.5

לא קיים

3

17.04.11

1

לא קיים

4

18.04.11

1.5

לא קיים

5

26.04.11

2

לא קיים

סה"כ

9.5

תגובת מפקח/מתכנן חיצוני לממצאי הביקורת:
המפקח/המתכנן החיצוני אכן ביקר בתאריכים אלו באתר על מנת לבדוק את ביצוע התיקונים.
בשלב זה ביצוע העבודה המאסיבי הסתיים ולכן לא מופיע רישום ביומן העבודה.
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מעקב אחר חוזים בעירייה
 .1מבוא
בחודש אוקטובר בדק מבקר העירייה את נושא מעקב אחר חוזים בעירייה.

 .2מטרת הביקורת ויעדיה
א .שדרוג תהליכי עבודה
ב .חיזוק שיתוף הפעולה בנושא אישור והכנת חוזים
ג .בקרה על הוצאות

 .3הנושאים שנבחנו
א .בקרה על נהלי עבודה קיימים
ב .סבירות זמני אישור חוזים
ג .הליך הכנת החוזים באגפים

 .4הפעולות שבוצעו
שוחחנו עם בעלי התפקידים הבאים:
-

מר דוד סיטבון – סמנכ"ל

-

עו"ד מיקי גסטווירט – יועמ"ש

-

מר בני וקנין – חשב

-

גב' סיגל אמסלם –חשבית הנדסה

-

גב' שושי פנחס – חשבת שפ"ע
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 .5הבסיס החוקי
בפקודת העיריות קיימים מספר חוקים בעניין חוזים:


סעיף  – 203חתימה על מסמכים מסוימים



סעיף  203א' – פנקס חוזים



חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי( תשל"ו – 1975-חובת קבלת אישור של היועץ המשפטי על
חוזים.

 .6סקירה כללית
העירייה חותמת מידי שנה על חוזים רבים מאוד מסוגים שונים בהם :קבלת שירותי אחזקה ,עבודות תכנון,
בניה ,תשתיות ,שכירות ,חכירה ,רכישת טובין ,מתן זיכיון ,ביצוע מיזמים משותפים ,חוזה עבודה ועוד.
חוזה הוא ביטוי משפטי להסכמה הנובעת ממפגש רצונות בין שני צדדים כשירים .התקשרות בחוזה היא
פעולה יום יומית במסגרת פעילויות העירייה להסדרת פעילותה על פי סמכויותיה.
הביקורת ביקשה לבחון כיצד מנהלת העירייה מעקב אחר הערבויות והחוזים השונים שעליהם היא חתומה.

 .7עיקרי הממצאים
א .נושא הטיפול בחוזים אינו מרוכז בידי גורם אחד ברשות המוודא ביצוע כל התחייבויות הקבלן/ספק.
ב .החוזים מתויקים בקלסרים בגזברות .אין בתיוק הפרדה בין חוזים חדשים לישנים או בין חוזים
שבתוקף לחוזים שפג תוקפם.
ג .לא מצורף לחוזים תאריך אישור ועדת מכרזים או ועדת רכש או גורם מאשר אחר ואף לא פרוטוקול או
לפחות מספר הישיבה בה אושרה ההתקשרות.
ד .סעיף  27בחוק יסודות התקציב קובע כי בחוזה של רשות מקומית שהתמורה הכרוכה בו עולה על 89,000
 ₪יציין החותם עליו כי נתקיימו בו כל התנאים ,ניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין וכי
ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת )ויצוין סעיף ההקצבה( .נמצא כי ברוב החוזים החתומים בשם
המועצה אין ציון ע"ג החוזה כי נתקיימו בו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים על פי דין
ואין ציון המקור התקציבי.
א .היעדרו של גורם מרכזי ברשות המרכז את נושא פנקס החוזים ופנקס הערבויות שמתקבלות גורם
למספר ליקויים מהותיים כמו:


אי – הארכת החוזים במועדם או הערכות מאוחרת להוצאת מכרז חדש לחוזה קיים.
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המשך העסקת קבלנים שפג מועד תוקף ההתקשרות עמם.



אי הקפדה על המצאת כל המסמכים וההתחייבויות של הקבלן ,כגון :תעודות מקצועיות,
ביטוחים ,רישיונות ,ערבויות וכו'.

 .8פירוט הממצאים
א .נהלי עבודה
בתאריך  2.7.09הכין סמנכ"ל העירייה נוהל הכנת חוזים ומעקב .נוהל זה בא להסדיר את תהליך הכנת
החוזים בין העירייה לבין צד ב' המתייחס למעקב אחר ביצוע העבודה ,חידוש החוזה ,או חידוש חלקים ממנו
עד לסיומו החוזה.
הביקורת בדקה ומצאה כי הנוהל הקיים מקיף את התהליכים הדרושים לצורך הסדרת הנושא.
לצד זה הביקורת מעירה כי בעקבות מעבר מניהול ידני לניהול חוזים ממוחשב נדרש לעדכן את הנוהל כך
שיותאם לתוכנה הרלוונטית לניהול חוזים.

ב .מצב התמונה בפועל
בנוהל חוזים נקבע כי סמנכ"ל העירייה מאשר קבלת החוזה למשמרת ולצורך מעקב וחידוש חוזים ,חידוש
הערבות הבנקאית ,חידוש ביטוחים וכו'.
בפועל נמצא כי לא מבוצעות המטלות שנקבעו בנוהל חוזים לגבי שמירה מעקב וחידוש חוזים ואין מי שאחראי
בפועל על מעקב וחידוש חוזים .מבדיקה שעשתה הביקורת נמצא כי כל העתקי החוזים מתויקים במשרד
הגזבר לאחר חתימתם על ידי הגזבר.
הביקורת מציינת כי שמירת העתקי החוזים מיועדת לשימוש הגזברות בלבד ולא לצורך מעקב אחר חידושם
וכו' .מעקב החוזים אמור להתבצע על ידי האגפים הרלוונטיים כל אגף בתחומו .כמו כן מעקב אחר ערבויות
מתבצעת על ידי עוזר הגזבר.

ג .אישורי חוזים וחתימות
בסעיף  203לפקודת העיריות נקבע כי חתימה על חוזה ,כתב התחייבות או הסדר פשרה המוגש לבית משפט או
לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין או תעודה אחרת מסוג שקבע השר בתקנות ושיש בהם התחייבות
כספית מטעם העירייה ,לא יחייבוה אלא אם כן חתמו עליה בשם העירייה בצד חותמת העירייה ,ראש העירייה
והגזבר.
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עוד קובע החוק כי אם לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור ,לא יחייבו את העירייה אלא אם חתמו עליה
בשם העירייה ,בצד חותמת העירייה ,ראש העירייה והמזכיר ,ובאין מזכיר – עובד אחר של העירייה הממלא
את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה.
בנוהל מעקב אחר הכנת חוזים שפורסם ע"י הסמנכ"ל בפרק "סדר חתימות" נקבע כי תהליך חתימת חוזה יחל
לאחר שעבר תהליך מכרז או ועדת מתכננים ולאחר מכן יועבר לסבב חתימות הכוללת את:
-

היועמ"ש לעירייה – לבדיקה ואישור ההיבטים המשפטיים

-

גזברות העירייה – בדיקת מקורות מימון תקציביים ואישור ההתקשרות על ידי הגזבר

-

ראש העיר – אישור ההתקשרות

-

סמנכ"ל העירייה – אישור קבלת החוזה למשמרת ולצורך מעקב וחידוש חוזים ,חידוש הערבות
הבנקאית ,חידוש ביטוחים וכו'

הביקורת בדקה ומצאה כי מנהל אגף ספורט ונוער חותם על חוזים עם ספקים שבתחום אחריותו כגון חוזים
של השכרת נכסים לצורך שימוש מסחרי ,אירועים והזמנת אומנים וכו' ,וזאת שלא בסמכות ובניגוד לנקבע
בפקודת העיריות הקובע כי מורשי החתימה בעירייה הם של ראש העיר והגזבר בלבד .אלא אם כן הועברה
סמכות חתימה ע"י הגזבר/ראש העיר באישור המליאה.
אחד מן הדוגמאות הוא הסכם בין העירייה ובין "טבת סרטים בע"מ" בגין העמדת אצטדיון כדורגל העירוני
לצורך הפעלת קרקס מדראנו נחתם ב 17 -לנובמבר  2011על ידי מנהל אגף ספורט אירועים ונוער כנציג עיריית
בית שמש .יצויין כי בהסכם נקבע כי השוכר "טבת סרטים בע"מ" ישלם לעירייה עבור הפעלה סך של .₪ 5,000
בנוסף יצוין כי החוזה שנחתם לא הועבר ליועמ"ש לצורך חוות דעת משפטית.
הביקורת מבקשת לציין כי מורשי החתימה של העירייה והיועמ"ש לא היו מודעים מראש לחתימת הסכם
המעגן בתוכו גם התחייבות כספית .כמו כן החלטה למסור ל"טבת סרטים בע"מ" את האצטדיון להפעלה לא
התקבלה בהליך כל שהוא במסגרת נוהל מסודר או על ידי ועדת מתכננים/רכש כנדרש הקובעים את הסכומים
בגין שכירות שטחים לאירועים מעין אלו ,כמו כן נמצא כי סכום השכירות נקבע על ידי מנהל אגף אירועים
ספורט ונוער ולא ע"י שמאות של שמאי מקרקעין.
העירייה נוהגת לעיתים לבצע פעילויות תרבות ואירועים שונים בהשתתפות מוסדות ועמותות הפועלות בעיר.
במסגרת פעילות משותפות אלו נחתם הסכם "שיתוף פעולה" בין העירייה באמצעות המחלקה הרלוונטית לבין
העמותה שמפעילה את האירוע .עפ"י הנהלים העירייה מעבירה את השתתפותה לאירוע ישירות לספקים ולא
לעמותה .נמצא כי על הסכמי שיתופי הפעולה חותם ,כנציג העירייה ,מנהל המחלקה/אגף הרלוונטי ולא גזבר
וראש עיר כמתחייב מהחוק והנהלים ,הקובעים כי כל הסכם שבו התחייבויות כספיות יחתום עליו ראש עיר
וגזבר בלבד.
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הביקורת מבקשת לציין כי בד"כ כל הסכמי שיתופי הפעולה עם העמותות מובאות לאישור ועדת רכש ולאחר
אישורן בועדת רכש מונפקת הזמנת רכש לאישור וחתימת ראש עיר וגזבר.
סעיף  27בחוק יסודות התקציב קובע כי בחוזה של רשות מקומית שהתמורה הכרוכה בו עולה על ₪ 89,000
יציין החותם עליו כי נתקיימו בו כל התנאים ,ניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין וכי ההוצאה
הכספית לביצועו מתוקצבת )ויצוין סעיף ההקצבה( .נמצא כי ברוב החוזים החותמים בשם המועצה אינם
מציינים לגבי החוזה כי נתקיימו בו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים על פי דין ואין מציינים
את המקור התקציבי.

ד .מעקב אחר חוזים
אין גורם מרכזי אחד בעירייה המרכז את כל החוזים ומנהל רישום ממוחשב ומסודר אודותם .לרישום החוזים
ולמעקב אחריהם יש כמובן משמעויות חוקיות וכספיות .כמו כן ישנם חוזים שנחתמים עם פרטים חסרים
ואין הקפדה על צירוף כל הנספחים וכן אין הקפדה על העברת נספח הביטוח למרכז הביטחים של העירייה
באופן מסודר.
לדעת הביקורת יש צורך בשימוש המערכת הממוחשבת באופן מלא ולא חלקי על ידי גורם מרכזי עירוני אחד
או לחלופין על ידי גורם מרכזי אחד בכל אגף ואגף.
הביקורת סבורה כי יש לרענן את הנוהל העירוני בנושא ולהנחות בהתאם את כל אגפי העירייה .ברענון הנוהל
בנושא יש להידרש לכל נותני השירותים ולכל סוגי החוזים הקיימים בעירייה .יש גם להדריך את חשבי
האגפים השונים באשר להפעלת המערכת הממוחשבת הקיימת שבהן האגפים יכולים להסתייע לצורך מעקב
אחר חוזים ותוקפם.

 .9תגובת סמנכ"ל העירייה לדו"ח
 .1בתחילת הדרך החוזים הגיעו אלינו ונרשמו ב"פורטל ארגונון" ,אך נתקלנו בקשיים טכניים שלא
אפשרו כניסה וציון הערבות הבנקאית ,תשלומים וכו'.
 .2אין אפשרות ואסור שתהיה למי שאינו עובד גזברות לערוך רישום בכל הקשור לתשלומים וכספים .
 .3בשלב מסוים החוזים עבורו לטיפולם של החשבים באגף הנדסה ושפ"ע ולא הגיעו כלל אלינו .
 .4לאור גיוסם של חשבים/רפרנטים באגף החינוך והנדסה ולאור המגבלות כאמור בסעיף  ,2יש לבחון
מחדש את הנוהל.
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 .10תגובת מנהל אגף סא"נ לדו"ח 
כשנכנסתי לתפקידי בעירייה כמנהל אגף ספורט אירועים ונוער בחודש  9/2009התברר לי שנושא שכירות
ושימוש באולמות אינו מטופל כראוי וזו בלשון המעטה.
רמת התחזוקה באולמות לא עמדה בסטנדרטים מינימאליים ,מזגנים לא פעלו ,תקלות חשמל ,חלונות
שבורים ,קירות מקולפים ולא מסוידים ,גגות דולפים ועוד.
מבדיקה שערכתי התברר שגם השוכרים והמשתמשים אינם משלמים לעירייה דמי שכירות או שימוש ולראייה
הכנסות משכירות אולם ספורט עמדה בשנת  2008על ) ₪ 83,930מצ"ב דו"ח כספי תואם( .כמו כן התברר שלא
קיים שום חוזה או הסכם עם השוכרים.
פניתי ללשכה המשפטית ולאחראי על הנכסים וביחד בנינו שלושה פורמטים להסכמים :שימוש חד יומי,
שימוש שנתי ושימוש לתקופה מוגבלת .אף גורם עירוני מוסמך לא אמר בשום שלב שאני רשאי לחתום עליהם
או לחלופין שאני אמור לקבל הסמכה ממועצת העיר לבצע זאת .יתרה מזאת ,דאגתי לקבוע מחירון מסודר
לשכירויות ולהעבירו בועדת כספים ובמליאת מועצת העיר שהתקיימה בתאריך .23.11.2009
התוצאות לא איחרו לבוא ,רמת האחזקה באולמות עלתה פלאים ,מזגנים הותקנו או הוחלפו ,הקירות סוידו,
הגגות זופתו ,חודש ציוד הספורט ועוד.
ההכנסה משכירות האולמות גם היא טיפסה והגיעה בשנת  2012ל ,₪ 370,831-גידול של למעלה מ450%-
במשך  4שנים ,תוצאה מדהימה לכל הדעות.
איננו נחים על זרי דפנה .עדיין יש עוד המון עשייה ,לדוגמא הוצאת רישיון עסק לכל האולמות ,להגיע למצב של
מתקני הספורט עומדים בתקן  5102ועוד.
לסיכום אנו באגף סא"נ עושים עבודתנו נאמנה ורואים ברכה בעמלנו .לכן אני מציע לא "לתקוע מקלות
בגלגלים" .בוא ותעזרו לנו להמשיך לצעוד קדימה.
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 .11המלצות הביקורת
א .לקבל החלטה ללא דיחוי האם להטיל על אחד מעובדי העירייה להיות אחראי על ניהול חוזים ,או שבכל
אחד מן האגפים יהיה אחראי על החוזים שבתחום אחריותו וזאת על ידי גורם מקצועי באגף )חשב או כל
גורם מקצועי אחר(.
ב .בין אם יוחלט על גורם מרכזי אחד או גורם מקצועי בכל אגף בנפרד יש לקבל החלטה שאותו גורם יהיה
אחראי גם על תחום ניהול ומעקב אחר ערבויות המתקבלות במסגרת החוזים הנחתמים בעירייה.
ג .יש להכין קובץ נהלים מעודכן שיפרט גם הסבר לגבי שימוש בכל היישומים הקיימים בתוכנת חוזים של
האוטומציה.
ד .על מנכ"ל העירייה לשלוח מכתב למנהל אגף האירועים ולהורות לו להפסיק לאלתר לחתום על חוזים
שונים במסגרת פעילויות שונות שהוא מבצע במסגרת תפקידו בתחום אירועים והשכרת מבנים ,שטחים
ספורט וכו'.
ה .מנהל אגף אירועים וספורט ונוער מתבקש לפעול עפ"י החוק ולהפסיק לאלתר לחתום על חוזים עם
ספקים שלא בסמכות.
ו .יש לבצע הדרכות במערכת תוכנת חוזים של האוטומציה לכל החשבים האגפיים והגורמים המקצועיים
האחרים שישמשו כמרכזי חוזים וערבויות.
ז .הגורם המקצועי ישמש לא רק ברישום ותיוק הערבויות וחידושן ,אלא ייטול חלק פעיל בבדיקת הערבות
מול החוזה ובבדיקת נכונות השיקולים של מנהלי המחלקות לפני חילוט או שחרור הערבויות או החלפתן
בערבות אחרת.
ח .יש להכין קובץ נהלים המסדיר את הליך הטיפול בערבויות ובחוזים ואת הסמכויות והאחריות של כל
גורם בכל שלבי הטיפול.
ט .יש לחייב את מנהלי המחלקות לחתום על הצהרה לפני שחרור הערבויות .הצהרה זו תציין שהתחייבויות
הקבלן מולאו כראוי ובהתאם לחוזה .אם ההצהרה תהיה על סיום ביצוע חוזה ,היא תציין אם נתקבלה
בתמורה ערבות לבדק-ערבות טיב ,ואם לא מדוע .רק על סמך הצהרה מפורשת ומפורטת כנ"ל יוחל
בתהליך של שחרור הערבות.
י .האחראי על החוזים והערבויות יכין דו"ח תקופתי על רשימת הערבויות החייבות חידוש.
יא .יש לתייק בנפרד את החוזים שפג תוקפם במטרה לבודד את החוזים שבתוקף בכדי לדעת בכל נקודת זמן
מה הן ההתחייבויות של המועצה לקבלנים או של קבלנים כלפי המועצה.
יב .לדעת הביקורת ,יש לאחד את כל הנהלים בנושא זה לנוהל אחד מעודכן .על העירייה לפנות למנהלי
האגפים כדי לרענן את ההנחיות ולהדגיש בפניהם את החשיבות המשפטית והכספית בקבלת הערבות
ובקיום המעקב הראוי כדי להבטיח את סכומה ואת תוקפה .היעדר ערבות תקפה עלול לגרום נזק כספי
כבד לקופת העירייה.
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ביקורת בנושא מרכז למדעים ואומנויות אשכול פיס
 .1רקע כללי
אשכול הפיס הוא מרכז למדעים אומנויות ומרכז עירוני לתלמידים מצטיינים .באשכול מתקיימת פעילות
פורמאלית של תלמידים בבוקר ,ופעילות בלתי פורמאלית של חוגים וקורסי העשרה אחר הצהרים ,תוך מתן
דגש על מצוינות והצטיינות.
האשכול מצויד בציוד טכנולוגי מתקדם ,בחדרי מעבדות ,באולם מופעים ובלובי ,בו מוצגות תערוכות
מתחלפות.
הגורמים השותפים בהפעלת האשכול הם :עירית בית שמש-אגף החינוך והתרבות ומשרד החינוך -המנהל
למדע וטכנולוגיה.
פעילות האשכול מחולקת לפעילות בוקר ואחר צהריים:
א .פעילות הבוקר :בבוקר לומדים באשכול בעיקר תלמידי אמי"ת בנות ואמי"ת בנים וכן תלמידים מבתי-
ספר שונים ,בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי ,כגון :תלמידי אהבת ישראל ,פניני-חן ,ישיבת מאורות
וכו' .מידי יום ג' לומדים תלמידי המרכז למצוינות במדעים .לצד זאת ,בשעות הנ"ל אשכול הפיס מפעיל
תוכניות העשרה בתחום הרובוטיקה ,טכנולוגיה או הגשת קבוצות תלמידים מצטיינים/בעלי עניין
לתחרויות בנושאים שונים ,כגון אולימפיאדת החלל וכו'.
על מנהלת אשכול הפיס לבנות בכל שנה תכנית עבודה לפעילות הבוקר ,המאושרת במסגרת ועדת היגוי
בה מתואר אופן הפעלת התכניות הנ"ל.
ב .פעילות אחר הצהרים :בפעילויות אחר הצהרים מתקני האשכול משמשים לפעילויות מגוונות כגון :חוגי
אירובי מחול ,חוגי דרמה ,לימוד מחשבים ,קורסי פסיכומטרי ועוד.
באשכול הפיס קיים אולם אירועים ממוזג ובו  196מקומות ישיבה מדורגים ובמה .האולם מושכר לשימושים
שונים כגון כנסים ,הרצאות ,הצגות ,הקרנת סרטים ,מופעים ועוד .באולם קיימים אמצעי הגברה בסיסיים,
ציוד אור קולי להקרנת סרטים ותצוגות מחשב.
באשכול  11עובדים )כולל מנהלת האשכול( אשר  9מתוכם מועסקים ישירות ע"י העירייה .מנהלת האשכול
מועסקת ע"י משרד החינוך ואחת משתי הלבורנטיות מועסקת ע"י רשת אמי"ת.
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להלן תרשים ארגוני של צוות האשכול:

נהלי העבודה באשכול הרלבנטיים לנושא הביקורת הינם נוהל הזמנות רכש ונוהל משאבי אנוש מטעם האגף
לחינוך ולתרבות בעיריית בית שמש.
מערכת המידע המשמשת את הנה"ח באשכול הינה מערכת "אסיף" .עד לתום שנת  2012המערכת תמכה
בחלק מתהליכי הגביה והנהלת החשבונות באשכול ומשנת  2013ואילך אמורה לתמוך בכל תהליכי הגבייה,
הרכש וכיוצ"ב.
לביקורת נמסר על ידי מנהלת האשכול כי תהליך המעבר למערכת "אסיף" הושלם מבחינת רישום הנהלת
חשבונות ,ומתחילת חודש מרץ  2013ההכנסות/הוצאות רשומות כולן באסי"ף.
להלן נתונים לגבי הכנסות והוצאות אשכול הפיס מתוך דו"ח תקציב שמופק בעירייה ומוגש למנהלת האשכול
:2012

2011

2012

תקציב

ביצוע

הפרש

אחוז

תקציב

ביצוע

הפרש

אחוז

בש"ח

בש"ח

בש"ח

ביצוע

בש"ח

בש"ח

בש"ח

ביצוע

סך ההכנסות

216,892

152,877

64,014

70%

529,316 369,196

)(160,120

143%

סך ההוצאות

737,013

614,813

122,199

83%

579,324 668,603

89,279

87%
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 .2עיקרי ממצאים
להלן תמצית מנהלים של עיקרי הממצאים והמלצות העולים מתוך הביקורת .התמצית רוכזה לנוחיות הקורא
בטבלה ,והממצאים דורגו לפי חשיבות:
#
.1

ממצא

המלצה

דירוג

גורם

ההמלצה

לטיפול

תגובת המבוקר

הביקורת בחנה קיום של

לעגן נהלי עבודה גבוה

החל מחודש מרץ  2013קיים

נהלי עבודה לתהליכים

כתובים פנימיים

באשכול אוגדן נהלים.

השונים המתקיימים

מתאימים

באשכול .נמצא כי למעט

לתהליכים

נוהל הזמנות רכש ומשאבי

השונים

אנוש מטעם אגף לחינוך

המהותיים

ולתרבות בעריית בית שמש,

המתקיימים

אין נהלים כתובים נוספים

באשכול.

באשכול.
כמו כן אין נהלים פנימיים
ייעודיים המתאימים לאופי
הפעילות באשכול עצמו.
2.1

גבוה

עד לפתיחת חשבון הבנק

הביקורת ביקשה לבחון

יש לעגן את

קיומו של פרוטוקול זכויות

זכויות החתימה

העצמאי בסוף שנת 2012

חתימה באשכול .מנה"ח

בחשבון במסמך

ולמעבר לניהול עצמי מנובמבר

מסרה כי אינה יודעת האם

כתוב אשר

לא היה באשכול פרוטוקול

קיים מסמך כאמור.

יועבר לאשכול.

זכויות חתימה ,לאור כך
שמנהלת האשכול ומזכירתה
לא היו מורשות חתימה .כל
רכש נעשה בתהליכי הרכש
המקובלים בעירייה .כעת ,עם
המעבר לניהול עצמי בשנת
 ,2013בחודשים האחרונים,
באשכול נוהגים לפי אוגדן
הנהלים לבתי-ספר בניהול
העצמי .נקבע בישיבה עם גזבר
העירייה ומנהלת אגף החינוך
שמורשות החתימה על החשבון
יהיו מנהלת אשכול הפיס  -גב'
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#

ממצא

המלצה

דירוג

גורם

ההמלצה

לטיפול

תגובת המבוקר
סטפני ביסמוט והמזכירה  -גב'
רוזה פל.

2.2

גבוה

עד למעבר לניהול העצמי לא

הביקורת בחנה קיום מדרג

לקבוע תקרה

הרשאות הקובע תקרה

כספית לפעולה

היה מדרג הרשאות .כל סכום

כספית לפעולות בחשבון.

בחשבון אשר

מעל  ₪ 100חויב בתהליך רכש

מהביקורת עולה כי על פניו,

תחייב חתימת

כמקובל בעירייה .מתחת

בהתאם לנמסר בעל פה

גורמים בעירייה

ל 100-שקל הסכומים הוגשו

ובהתאם לרשום על גבי פנקס מחוץ לאשכול.

לקופה קטנה בצירוף קבלה

המחאות של האשכול,

לאחר חתימת מנהלת אשכול

מורשות החתימה בחשבון

הפיס ומנהלת אגף החינוך.

הבנק הינן מנהלת האשכול

מאז המעבר לניהול עצמי,

בצירוף מנהלת החשבונות,

פועלים לפי התקרה הכספית

על כל סכום.

שהוגדרה באגדן נהלים לניהול
עצמי.

2.3

2.4

גבוה

במהלך הביקורת נמצאה

להימנע בתכלית

המחאה ריקה בפנקס

האיסור

ההמחאות של האשכול,

מלחתום מראש

חתומה מראש )בלנקו( ע"י

על המחאות

מנהלת האשכול.

)בלנקו(.

במסגרת הביקורת נמצא

על פנקס

פנקס המחאות של האשכול

ההמחאות

האשכול נעשתה לפני שהתקבל

ללא הגבלה בסחירות

לכלול הגבלת

אוגדן הנהלים בניהול עצמי.

)"למוטב בלבד"(.

"למוטב בלבד"

רק לאחר קבלת האוגדן בוצעה

כברירת מחדל.

הדרכה בעניין דרישת צ'קים

גבוה

ההמלצה מקובלת.

פתיחת חשבון הבנק של

בהם הדבר מצוין .בעתיד
יוזמנו צ'קים הכוללים את
ההגבלה "למוטב בלבד".
3.2.1

הביקורת בחנה האם קיימת

להגדיר מועד

הגדרה של מועד הפקדת

הפקדות קבוע.

בינוני

אכן אין הגדרה של מועד
הפקדות לאור העובדה

תקבולים קבוע .נמצא כי אין

שהתשלומים לא מתקבלים

נוהג המסדיר מועדי הפקדה

באשכול לפי צפי מסוים .ניצמד

קבועים של התקבולים.

לכללים המתוארים באוגדן

הכספים מופקדים לבנקים

הנהלים לניהול עצמי.

מועברים למחלקת ארנונה
82

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012
ממצא

#

המלצה

דירוג

גורם

ההמלצה

לטיפול

תגובת המבוקר

מעת לעת ע"י מנהלת
החשבונות בהתאם לסכומים
שנצברו.
3.2.3

במהלך הביקורת הכספת

לתקן לאלתר

באשכול נמצאה לא תקינה,

את הכספת

מנגנון הנעילה בה לא תקין

באשכול.

גבוה

מנהלת

בוצע

האשכול

והיא אינה מקובעת לקיר.
בשל אי תקינות הכספת
כספי התקבולים נשמרו עד
להפקדתם במגירה עם מנגנון
נעילה פשוט שניתן לשברו
בקלות.
3.3

בינוני

אין ביכולת גורמי האשכול

נכון למועד ביקורת נמצא כי

לבחון טכנית

לא ניתן לשלם בכרטיס

לאפשר תשלום

לטפל בסוגיה .לא ברור מי

אשראי כחלק מאמצעי

עבור הפעילויות

הגורם בעירייה המטפל בעניין.

התשלום הנהוגים באשכול.

השונות באשכול
באמצעות
כרטיסי אשראי.

3.4.1

הביקורת ערכה ספירת פתע

יש לוודא כי

גבוה

ההמלצה מקובלת.

של קופת התקבולים בתאריך ההמחאות
 .05.02.13נמצאו המחאות

שהתקבלו

שניתנו לפקודת האשכול ללא באשכול
הגבלת סחירות.

מוגבלות
בסחירותן.

3.4.4

גובה

מדובר על תשלום עבור שימוש

בבדיקת ספירת הקופה

יש לקבוע גורם

נמצאה המחאת מזומן מאת

יחידני אחראי

במעבדות שדרשנו עוד מהקיץ

"בית ספר חרדי לאומי" בסך

על הטיפול

ולמרות שיחות חוזרות

 ₪ 1,760עם תאריך נקוב

בתקבולים

להנהלת בית-הספר המדובר

ליום  ,21.11.12דהיינו

וגבייתם

לא ידעו לענות לנו האם ומתי

ההמחאה לא הופקדה

באשכול.

נשלח התשלום .התברר לנו

בחשבון הבנק כחודשיים

שהצ'ק המדובר הוכנס לתיבת

וחצי )עד למועד הביקורת(.

הדואר המותקנת מחוץ לשער

לשאלתנו מסרה מנהלת

האשכול כשלא התקבלה שום

החשבונות כי ההמחאה

התרעה על העברת התשלום.
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#

המלצה

ממצא

דירוג

גורם

ההמלצה

לטיפול

תגובת המבוקר

נמסרה בזמנו ע"י ההורים

כנראה שהצ'ק עמד שם תקופה

ללבורנט המחשבים באשכול

ארוכה .יש לציין שלרוב הדואר

והיא נשכחה על ידו במשך כל

שלנו מתקבל דרך תיבה

התקופה הנ"ל ורק לאחרונה

הממוקמת בעירייה .במקרה,

נמסרה לטיפולה .ממצא זה

לבורנט המחשבים בדק יום

מרמז על כך שאין בקרה

אחד אם נמצא משהו בתיבה

הולמת על תקבולים

ומצא את הצ'ק .מה שנכון הוא

באשכול ,שהרי אף גורם לא

שהוא החזיק אותו בטעות

חיפש את ההמחאה

אצלו למשך כמה ימים כי שכח

שנשכחה.

שזה אצלו.
בקיצור ,הדבר נבע מטעות
אנוש אצלנו אבל מעל הכל
מהתנהלות לא תקינה של בית-
הספר המדובר.

3.5

3.6.1

בינוני

הביקורת בחנה אופן הנפקת

יש להקפיד על

הקבלות באשכול .בביקורת

קיום קבלות

התקבלו באשכול פנקסי קבלות

נמצאו פנקסי קבלות ידניות

ידניות לפי סדר

מהעירייה בפנקסים שאינם

שלא לפי סדר רץ.

רץ

ייחודיים לאשכול הפיס.

הביקורת מצאה כי לא

להשתמש

מבוצע רישום חשבונאי מלא

באמצעות

באמצעות האסיף ,החל מחודש

של גביית ההכנסות בכל

מערכת "אסיף"

ינואר .2013

הפעילויות השונות באשכול.

כמערכת

אי לכך אין כלל אפשרות

רישומית

להצליב בין רישום חשבונאי

מרכזית .שימוש

כלשהו לבין הפקדות לבנק

בפנקסי קבלות

או לגורם אחר.

ידניים יבוטל.

גבוה

טרם המעבר לניהול באסי"ף

רישום חשבונאי מלא מבוצע,

באם אכן יידרש
יוקפד על קבלות
רציפות.
3.6.2

גבוה

מנהלת אשכול הפיס מכירה

הביקורת ערכה בירור מול

לערוך הדרכה

מנהלת האשכול בנושא

לסגל האשכול

היטב את התקציב שלה ואת

התקציב .נמצא כי העירייה

בנושא תקציב

הסעיפים השונים כפי שהם

מנהלת תקציב הכנסות של

ההכנסות

מופיעים בכרטסת .יתרה מזו,

האשכול כאשר למנהלת

וההוצאות

התקציב המתואר בתחילת
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#

ממצא

המלצה

דירוג

גורם

ההמלצה

לטיפול

תגובת המבוקר

האשכול אין מושג לגבי

והטמעה ברורה

הביקורת נבנה בשיתוף של

סעיפי התקציב והסכומים

של יעדי

תקציבן החינוך ומנהלת

והיא אינה מכירה כלל את

ההכנסות

האשכול .מצד שני ,עד למעבר

ההנהלות ,אלא מקבלת

וההוצאות של

לניהול עצמי מנהלת האשכול

אותה כלשונה .בתנאים אלו

האשכול.

לא עודכנה ולא נשאלה לגבי

כלל לא קיים פיקוח תקציבי

בניית הסעיפים השונים

מצד האשכול שהרי לא ידוע

והקצבתם באף שנת תקציב.

לו באילו יעדים עליו לעמוד.

כפי שמתואר נכון ,בניית

כמו כן עושה רושם

התקציב לא מתייחסת לכלל

שהתקציב ההכנסות של

הפעילות במקום ולא בנויה

העירייה אינו מתייחס לכלל

בהתאם לצרכים .לנקודה הזו

הפעילות ,אלא לחלקה בלבד.

הגיון ברור :כאשר מי שבונה
את התקציב אינו מעורה
בפעילות המקום אין סיבה
שהתקציב ייבנה נכון.
יש להוסיף שבנוסף לנקודות
הנ"ל ,לא ניתנה האפשרות באף
שנה לאשכול הפיס לנצל את כל
התקציב העומד לרשותו ,זאת
לאור העובדה שמשיכת
הכספים בתהליכי רכש נפסקת
תמיד מתחילת חודש נובמבר
שהוא בסה"כ מהווה תחילת
שנת הלימודים אליה כפופה
פעילות האשכול.

3.6.2

גבוה

מאז המעבר לניהול עצמי

הן באשכול עצמו והן מטעם

ייקבעו נהלי

העירייה – אגף החינוך ,לא

בקרה שוטפים

בתחילת  2013נקבע נוהל ברור

ננקטות כל פעולות בקרה

שעל מנהלת

של בקרה הן ע"י מנהל

ופיקוח לבחינת שלמות

האולם לבצע

האשכול והן ע"י נציגת חברת

ההכנסות ,בדגש על הכנסות

כפיקוח על

קארמה המדווחת לתקציבן

מהשכרת המתקנים.

שלמות רישום

החינוך אלקנה הופמן.

הכנסות

בכל חודש יונפק דו"ח חודשי

המנוהלות ע"י

שייחתם ע"י המנהלת ויוגש

מנהלת

לתקציבן.
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#

ממצא

המלצה

דירוג

גורם

ההמלצה

לטיפול

החשבונות.

תגובת המבוקר
נהלים אלה מאוגדים באגדן
הנהלים של ניהול עצמי לבתי-
הספר.

3.6.3

קיימים מקרים בהם אין

להפקיד את כל

תיעוד לכספים הנגבים

התקבולים

באשכול ומועברים הלאה

באשכול ישירות

לגורמים אחרים .לדוגמא עד

לחשבון

לתום שנת  2012תקבולים

האשכול בטרם

מפעילות השכרת מעבדות

העברתם לכל

לכיתות הועברו לנציגה

גורם אחר.

גבוה

ההמלצה מקובלת.

מטעם מדרשת בית שמש
מבלי שבאשכול נתקבלה כל
אסמכתא להעברת הכספים.
3.6.4

הביקורת מצאה כי לא תמיד

טופסי הזמנה

הסכמים מול משתמשים או

מלאים

טופסי הזמנה נחתמים

וחתומים

במלואם אם ע"י הגורם

במלואם יתועדו

המשכיר או אם ע"י הגורם

ויתויקו לגבי כל

הרלבנטי מטעם

הכנסה.

גבוה

ההמלצה מקובלת.

העירייה/האשכול.
4.1

הביקורת בחנה קיומו של

יש לוודא

נוהל הזמנות ,אשר יתייחס

התייחסות

בינוני

החל מחודש מרץ  2013קיים

לתהליך הרכש בכללותו .בעת הנוהל לתהליך
ביצוע הבדיקה נמסר

בוצע.
באשכול אוגדן נהלים.

הרכש בכללותו.

לביקורת ריענון לנוהל ,אשר
אינו מתייחס לתהליך הרכש
בכללותו ,ככל שרלוונטי
לפעילות האשכול .הנוהל
השלם אם ישנו ,לא קיים
במשרדי האשכול.
 4.3.1א

גבוה

בחלק מהמקרים מדובר על

הביקורת בחנה קיומם של

להקפיד כי

טפסי הזמנת עבודה ידניים

הזמנה ידנית

רכש של ציוד אור-קולי שע"פ

באשכול הפיס ובחנה קיומם

תיחתם ע"י

ההנחיות שקיבלנו בע"פ

של חתימת גורם מזמין

המזמין וע"י

מטופלות ישירות ע"י האחראי
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ממצא

#

המלצה

דירוג

גורם

ההמלצה

לטיפול

תגובת המבוקר

וגורם ממונה ע"ג ההזמנה

הגורם הממונה

בשם ציון ממן ,ועל-כן הזמנות

הידנית .במקרה אחד לא

עליו כנדרש על

הטובין לא היו חתומות ע"י

נמצאה במשרדי האשכול

פי הנוהל.

הממונה )מנהלת האגף(.

הזמנה ידנית.

במקרה של רכישת שירותי

כמו כן ,ב 5-מקרים ההזמנה

טיפול במזגן הרכישה נעשתה

הידנית לא הוחתמה כנדרש.

באופן ישיר ע"י מנכ"ל העירייה

כאשר כולן הן ללא חתימת

ובהוראתו לא עברה את

גורם מזמין וגורם ממונה ו2-

התהליכים המקובלים.

הזמנות ללא חתימת גורם
מזמין.
 4.3.1ב

נמוך

מתוארת כאן בעיה שנתקלנו

הביקורת בחנה את מידת

להקפיד על

ההתאמה בין הזמנת עבודה

הפקת הזמנה

בה רבות כאשר במהלך תהליך

ממוחשבת הזמנה ידנית

ממוחשבת

הרכש שונתה ההזמנה

משויכת .ב 4-מקרים לא

והחתומה ע"י

המקורית של אשכול הפיס ללא

נמצאה התאמת מחירים בין

הגורם הממונה,

ידיעתנו.

ההזמנה הידנית לבין הזמנת

כנדרש על פי

העבודה הממוחשבת.

הנוהל.

ובמקרה אחד לא נמצאה
התאמת כמות בין הזמנת
עבודה ממוחשבת לבין
ההזמנה הידנית.
4.3.2

הביקורת בחנה קיומו של

להקפיד על

גורם מאשר בשלב קבלת

קבלת ושמירת

הטובין באשכול .ב 4-מקרים

תעודת משלוח

לא נמצאה תעודת משלוח

והחתומה ע"י

משויכת להזמנה כלל ,וביתר

הגורם המקבל,

המקרים שבהם נמצא כי

כנדרש על פי

קיימת תעודת משלוח ,נמצא

הנוהל.

גבוה

ההמלצה מקובלת.

מקרה יחידי ללא חתימת
הגורם המקבל.
5.1.1

מהביקורת עולה כי תקציב

יש לבצע תיאום

האשכול על ידי העירייה אינו

בין התקופה

תואם את שנת הפעילות של

שבגינה נבנה

האשכול ,שכן תקציב

תקציב האשכול

בינוני

ההמלצה מקובלת.
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ממצא

#

המלצה

העירייה נבנה לפי שנה

על ידי העירייה

קלנדרית )ינואר-דצמבר(

לבין שנת

בעוד ששנת הפעילות של

הפעילות של

האשכול חופפת לשנת

האשכול.

דירוג

גורם

ההמלצה

לטיפול

תגובת המבוקר

הלימודים בבתי הספר
)ספטמבר-אוגוסט( .מנהלת
האשכול מסרה כי תהליך
הרכש לרוב מתעכב לאור
הפערים בין תקופות
התקציב.
5.1.2

לביקורת נמסר כי פעם

יש לערוך

ברבעון תבוצע התחשבנות

התחשבנות

כספית בין הכסף שבחשבון

כספית רבעונית,

גבוה

ההמלצה מקובלת.

הבנק לבין התקציב שמתקבל תקציב מול
מהעירייה .מנהלת האשכול

בפועל.

מסרה כי עד לתחילת חודש
מאי  ,2013היא אינה יודעת
האם נערכה התחשבנות
כספית רבעונית.
5.1.3

הביקורת סקרה את הדוכ"ס

מנהלת האשכול

של אשכול הפיס לשנת .2012

תהא מעורבת

מנהלת האשכול להסברים

במסגרת סקירה זו נמצאו

בקביעת

אודות בניית התקציב וסעיפי

מספר סעיפים לא ברורים/

התקציב ,תוך

הכרטסת שלה היא מעולם לא

לא מתוקצבים כגון ,משכורת קבלת סיוע

גבוה

למרות בקשות חוזרות של

זכתה להסברים.

ללא תקן ,אשכולות פיס,

מהגורמים

כמו-כן לא נערכה בניית תקציב

תחזוקת אשכולות פיס ,ציוד

הרלוונטיים,

מחדש כל שנה עבור האשכול,

משרדי – אשכול פיס ,אשכול

באופן המביא

אלא הועתקו באופן אוטומטי

פיס ועוד.

להבנת מהות

הסעיפים השונים ללא

הביקורת ביקשה לקבל

הסעיפים

התייעצות עם מנהלת האשכול

הסברים אודות מהות

בדו"חות

בעניין.

סעיפים שונים ממנהלת

הכספיים

האשכול אך זו מסרה כי

ולמניעת

אינה יודעת להסביר מהות

היווצרות

כל סעיף בדו"ח הכספי לשנת

סעיפים לא
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ממצא

המלצה

#

 2012ומדוע קיימים סעיפים

מתוקצבים ו/או

לא מתוקצבים שכן אינה

סעיפים

מעורבת שבקביעת התקציב.

מתוקצבים

דירוג

גורם

ההמלצה

לטיפול

תגובת המבוקר

ביתר ללא צורך.
6.3.1

מהביקורת עולה כי דיווחי

לבחון את

נוכחות עובדי האשכול

האפשרות

מבוצעים באמצעות חייגן

לשנות את

טלפוני.

אמצעי דיווח

לדעת הביקורת קיימת

הנוכחות

בעייתיות באופן דיווח

משיחה טלפונית

הנוכחות באשכול שכן קיים

לדיווח

מצב תיאורטי שעובד אחד

באמצעות

יחייג וידווח נוכחות בעבור

טביעת אצבעות.

גבוה

ההמלצה מקובלת.

עובד אחר.
6.5.1

הביקורת בחנה האם קיימת

אחראית דיווח

בקרה מצד האשכול בעניין

נוכחות תעביר

נכונות דיווחי נוכחות

למנהלת

גבוה

ההמלצה מקובלת.

העובדים .מממצאי הביקורת האשכול מדי
עולה כי מנהלת האשכול

חודש את

אינה מעורבת בבדיקת

דו"חות

ואישור דו"חות הנוכחות

הנוכחות לשם

אשר מהווים בסיס לתשלום

בדיקתם בטרם

השכר לעובדים.

ביצוע ותשלום
השכר.
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 .3ממצאים והמלצות
 .1נהלי עבודה
רקע
נוהל מבטא את אופן המדיניות ואסטרטגיית ההנהלה בנושא מסוים ועוזרים לשמור על הידע והניסיון
הארגוני ולצמצם את הסיכונים .המדיניות באה לידי ביטוי בסמכויות והאחריות של כל הגורמים בארגון
ואופן חלוקת העבודה בארגון .נוהל מבטא בצורה ברורה וקלה להבנה את השיטה לביצוע תהליך ומגדיר את
תחומי האחריות של בעל התפקיד שמבצע את התהליך.

ממצאי הביקורת
הביקורת בחנה קיום של נהלי עבודה לתהליכים השונים המתקיימים באשכול כגון :תהליך רישום הכנסות,
תהליך שכר ודיווח נוכחות ,השכרת מתקנים ואולמות ,רכש ותשלומים לספקים ועוד.
מצאנו כי למעט נוהל הזמנות רכש ומשאבי אנוש מטעם אגף לחינוך ולתרבות בעריית בית שמש ,אין נהלים
כתובים נוספים באשכול.
כמו כן אין נהלים פנימיים ייעודיים המתאימים לאופי הפעילות באשכול עצמו.

המלצה
#
.1

המלצה
לעגן נהלי עבודה כתובים פנימיים מתאימים לתהליכים

דירוג

גורם

המלצה

לטיפול

גבוה

השונים המהותיים המתקיימים באשכול.
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 .2חשבון בנק וזכויות חתימה
רקע כללי
נכון למועד הביקורת לאשכול חשבון בנק אחד בלבד .החשבון הינו ע"ש "עיריית בית שמש – אשכול פיס".
החשבון מתנהל בבנק פועלים ,סניף  692בית שמש מרכז מסחרי ,ומספרו .662731
באשכול נעשה שימוש בפנקס המחאות של חשבון זה לצרכי קופה קטנה בעיקר.

ממצאי הביקורת
 .1בעת הביקורת לבקשתנו לא הומצא פרוטוקול זכויות חתימה בחשבון הבנק .למנהלת החשבונות לא היה מושג לגבי
קיומו של מסמך זה.
 .2על פניו ,בהתאם לנמסר בעל פה ,ובהתאם לרשום על גבי פנקס המחאות של האשכול ,מורשות החתימה בחשבון
הבנק הינן מנהלת האשכול בצירוף מנהלת החשבונות ,על כל סכום.
 .3במהלך הביקורת נמצאה המחאה ריקה בפנקס ההמחאות של האשכול חתומה מראש )בלנקו( ע"י מנהלת האשכול.

 .4נמצא פנקס המחאות של האשכול ללא הגבלה בסחירות )"למוטב בלבד"(.

השלכות:
 .1בהעדר פרוטוקול זכויות חתימה עדכני ,לא ניתן לוודא מהם מדרג ההרשאות לפעולות בחשבון.
 .2מתן פעולה בחשבון ללא כל קביעת תקרה אשר תחייב חתימת גורמים בעירייה מחוץ לאשכול חושפת את העירייה
לפעולה מהותית בחשבון הבנק ללא כל בקרה מצידה.
 .3חתימה מראש )בלנקו( על גבי המחאות ריקות ע"י מנהלת האשכול או מנהלת החשבונות פוגעת באופן מהותי
בבקרה ומעקב על השימוש בהמחאות והדרישה ל 2-חותמים כחלק ממעגלי הבקרות באשכול.
 .4מתן המחאות שלא למוטב בלבד מאפשרות הסבה של המחאות ופותחות פתח לתשלומים לגורמים לא מאושרים
ואי סדרים.
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המלצות
המלצה

#

דירוג

גורם

המלצה

לטיפול

 2.1יש לעגן את זכויות החתימה בחשבון במסמך כתוב ,אשר יועבר לאשכול.

גבוה

 2.2לקבוע תקרה כספית לפעולה בחשבון אשר תחייב חתימת גורמים בעירייה

גבוה

מחוץ לאשכול .
 2.3להימנע בתכלית האיסור מלחתום מראש על המחאות )בלנקו(.

גבוה

 2.4על פנקס ההמחאות לכלול הגבלת "למוטב בלבד" כברירת מחדל.

גבוה

 .3רישום וטיפול בהכנסות אשכול הפיס
 .3.1רקע כללי
באשכול קיימים שלושה סוגי פעילויות עיקריים המניבים הכנסות כדלקמן:
א .הכנסות הנובעות מהשכרת מתקני האשכול:
מדובר בהכנסות הנובעות מהשכרת כיתות ואולם האירועים לצרכים שונים .ההכנסות נגבות בהתאם
לתעריפים שנקבעים במחירון שנקבע ע"י עיריית בית שמש בשם "מחירון השכרת אולם/חדרי מעברה –
אשכול פיס".
נכון למועד הביקורת ,התקבולים מהשכרת המתקנים מועברים ע"י מנהלת החשבונות של אשכול פיס
למחלקת ארנונה בעיריית בית שמש ומתקבל מהם העתק "קבלה למשלם" המשמש את האשכול
כאסמכתא על העברת הכספים לעירייה.
ב .הכנסות הנובעות מתשלומי הורים של תלמידי המרכז למצוינות במדעים:
מדובר בתשלומים הנגבים מהורים של תלמידים המשתתפים בתכנית המצוינות במדעים .נכון למועד
הביקורת תשלום שנתי הינו  .₪ 1,250בנוסף יש תשלום של  ₪ 120למשתמשים בשירותי הסעות ייעודים
לתלמידים אלו.
רישום ההכנסות מפעילות זה נערך במערכת "אסיף" באשכול ,מערכת רישומית והנהלת חשבונות
המשמשת בתי ספר ,ומאפשרת פתיחה של כרטיסי תלמיד לצורך גבייה.
הכספים מופקדים לחשבון  662731בבנק פועלים סניף  692ע"ש עיריית בית שמש – אשכול פיס" ע"י
מנהלת החשבונות.
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ג .הכנסות הנובעות מהשכרת המעבדות ושימוש בחומרים מתכלים
האשכול גובה כספים מתלמידי בתי הספר השונים מרחבי העיר המשתמשים במעבדות הקיימות
באשכול.
נכון למועד הביקורת התשלום בגין השימוש במעבדות מוסדר בתעריפון "מחירון השכרת אולם/חדרי
מעברה – אשכול פיס" ועומד על  ₪ 55לשעה אקדמאית לשימוש בית ספר.
נמסר כי עד לתום שנת  2012נתבקשו באשכול הפיס להעביר את התקבולים מפעילות זו לפקידה מטעם
מדרשת בית שמש )בשם אורנה( אשר הייתה מגיעה לאשכול ואוספת פיסית את ההמחאות והמזומנים
שנגבו מפעילות זו .אופן פעולה זה נעשה בהתאם להוראות של מנהל אגף חינוך בעירית בית שמש דאז ,מר
קלמו בוזנח .האשכול הפיס לא היו מקבלים כל אסמכתא להעברת הכספים לידי הפקידה מטעם מדרשת
בית שמש.
החל משנת  2013הכספים מופקדים לחשבון  662731בבנק פועלים סניף  692ע"ש עיריית בית שמש –
אשכול פיס" ע"י מנהלת החשבונות.

 .3.2הגנה פיסית על תקבולים
רקע
תקבולים אמורים להימצא בכספת של האשכול עד למועד הפקדתם בבנקים או העברתם למחלקת ארנונה
בעירייה ,וזאת בהתאם לאופי ההכנסות כאמור בסעיף  4.1לעיל.

ממצאי הביקורת
 .1אין נוהג המסדיר מועדי הפקדה קבועים של התקבולים .הכספים מופקדים לבנקים/מועברים למחלקת ארנונה
מעת לעת ע"י מנהלת החשבונות בהתאם לסכומים שנצברו.
 .2הכספת ממוקמת בארון חשמל ,מיקום שאינו בטיחותי לשימוש שוטף.
 .3במהלך הביקורת הכספת באשכול נמצאה לא תקינה – מנגנון הנעילה בה לא תקין והיא אינה מקובעת לקיר .בשל
אי תקינות הכספת כספי התקבולים נשמרו עד להפקדתם במגירה עם מנגנון נעילה פשוט שניתן לשברו בקלות.
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השלכות
 .1בהעדר הגדרת מועדי הפקדות קבועים עלולים להצטבר סכומי תקבולים באשכול מבלי שיופקדו וכתוצאה מכך
הסיכון לאובדן/גניבה של תקבולים גדל.
 .2בהעדר כספת ראויה ,התקבולים חשופים לגניבות.

המלצות
#

דירוג המלצה

המלצה

 3.2.1להגדיר מועדי הפקדות קבועים.

בינוני

 3.2.3לתקן לאלתר את הכספת באשכול.

גבוה

גורם לטיפול

 .3.3סוגי התקבולים
רקע
מרבית התקבולים באשכול ניתנים בהמחאות .חלקם ניתן במזומן.

ממצאים
נכון למועד ביקורת לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי כחלק מאמצעי התשלום הנהוגים באשכול.

השלכות
תשלום בכרטיס אשראי הינו אמצעי תשלום בטוח ויעיל ,נוח למעקב ובקרה .במידה ויתאפשר השימוש בו,
יגדיל את רמת הבקרה על ההכנסות באשכול.
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המלצה
המלצה

#

 3.3לבחון טכנית לאפשר תשלום עבור הפעילויות השונות

דירוג המלצה

גורם לטיפול

בינוני

באשכול באמצעות כרטיסי אשראי.

 .3.4קופת תקבולים
רקע
ערכנו ספירת פתע של קופת התקבולים בתאריך  .05.02.13הספירה נעשתה מול דו"ח תקבולים ממערכת
האסיף בה מתנהלת פעילות רישומית של ההמחאות הרלבנטיים לתשלומי הורי תלמידי תכנית מצוינות בלבד
)לגבי כל שאר הפעילויות אין רישום מקביל באסיף עד לסוף .(2012

ממצאים
 .1במדגם נמצא כי כל ההמחאות מוחתמות לפקודת "עיריית בית שמש אשכול פיס".
 .2נמצאו המחאות שניתנו לפקודת האשכול ללא הגבלת סחירות.
 .3בבדיקה נמצאה המחאת מזומן מאת "בית ספר חרדי לאומי" בסך  ₪ 1,760עם תאריך נקוב ליום  .21.11.12דהיינו
ההמחאה לא הופקדה בחשבון הבנק כחודשיים וחצי )עד למועד הביקורת( .לשאלתנו מסרה מנהלת החשבונות כי
ההמחאה נמסרה בזמנו ע"י ההורים ללבורנט המחשבים באשכול ,והיא נשכחה על ידו במשך כל התקופה הנ"ל ורק
לאחרונה נמסרה לטיפולה .ממצא זה מרמז על כך שאין בקרה הולמת על תקבולים באשכול ,שהרי אף גורם לא
חיפש את ההמחאה שנשכחה.
 .4מממצא  3לעיל אנו למדים שאין גורם אחיד האחראי על קבלת התקבולים באשכול .לא ברור מדוע לבורנט
המחשבים מקבל לידיו המחאות מהורים.

השלכות
 .1בהעדר הגבלת סחירות על המחאות שניתנות לאשכול ,ניתן להפקיד את התקבולים בחשבון לא מורשה.
 .2אובדן של תקבולים השייכים לאשכול.
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 .3הפקדת תקבולים שלא בזמן.
 .4העדר הגדרת גורם אחיד אחראי על קבלת תקבולים וגבייה באשכול עשוי להניע לגניבות ,הפקדת התקבולים שלא
במועד ,הסבת תקבולים לידי צד ג' ועוד.

המלצות
המלצה

#

דירוג

גורם

המלצה

לטיפול

 3.4.1יש לוודא כי ההמחאות שהתקבלו באשכול מוגבלות בסחירותן.

גבוה

 3.4.4יש לקבוע גורם יחידני אחראי על הטיפול בתקבולים וגבייתם

גובה

באשכול.

 .3.5הפקת קבלות
רקע
בהתאם להוראות ניהול ספרים של תקנות מס הכנסה ,קיימת חובה להפיק קבלה עם קבלת תקבול .לפיכך על
האשכול לנהל פנקס שוברי קבלות נפרד אשר יכלול את נתוני העסקה לרבות ,סכום ,תאריך ,מהות העסקה
ועוד.

ממצאים
נמצאו פנקסי קבלות ידניות שלא לפי סדר רץ עוקב.

השלכות
קיומן של קבלות ידניות שלא לפי סדר רץ פוגע בבקרה ובמעקב אחר התקבולים באשכול.
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המלצה

#

המלצה

דירוג

גורם לטיפול

המלצה
 3.5יש להקפיד על קיום קבלות ידניות לפי סדר רץ

בינוני

 .3.6שלמות הכנסות
רקע
במהותו סעיף ההכנסות הינו אחד הסעיפים המהותיים בדו"חות הכספיים .לאור זאת ,קיימת חשיבות רבה
לקיום בקרה נאותה על תהליך רישום ההכנסה.
ישנם מספר אמצעים לשמירת שלמות ההכנסה כדלקמן:
 הוצאת קבלה ללקוח במועד קבלת הכספים. ביצוע התאמות בנק מול החשבוניות והקבלות שהופקו. בדיקת תקינות המידע ברשומות במערכת אסיף. -הטמעת בקרות בתהליך ההכנסות.

ממצאים
 .1מצאני כי לא תמיד הסכמים מול משתמשים או טופסי הזמנה נחתמים במלואם אם ע"י הגורם המשכיר
או אם ע"י הגורם הרלבנטי מטעם העירייה/האשכול.
 .2העירייה מנהלת תקציב הכנסות של האשכול כאשר למנהלת האשכול אין מושג לגבי סעיפי התקציב
והסכומים והיא אינה מכירה כלל את ההנהלות ,אלא מקבלת אותה כלשונה .בתנאים אלו כלל לא קיים
פיקוח תקציבי מצד האשכול שהרי לא ידוע לו באילו יעדים עליו לעמוד .כמו כן עושה רושם שהתקציב
ההכנסות של העירייה אינו מתייחס לכלל הפעילות ,אלא לחלקה בלבד.
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 .3אין רישום חשבונאי מלא של גביית ההכנסות בכל הפעילויות השונות באשכול .אי לכך אין כלל אפשרות
להצליב בין רישום חשבונאי כלשהו לבין הפקדות לבנק או לגורם אחר .לדוגמא :עד לתום שנת 2012
תקבולים מפעילות השכרת מעבדות לכיתות הועברו לאיש קשר מטעם מדרשת בית שמש מבלי שבאשכול
נתקבלה כל אסמכתא להעברת הכספים .במקרה זה למשל לא ניתן כלל לבצע בקרת שלמות על
התקבולים שהועברו – אין נתונים לגביהם כלל.
 .4הביקורת בחנה אופן תהליך ההפקדות מהשכרת מתקנים .מבדיקה עולה כי ההפקדות לא עוברות דרך
מערכת האסיף ,דהיינו לא קיימת מערכת הנהלת חשבונות רישומית מרכזית.
 .5נדגמו  9קבלות ידניות בגין הכנסות מהשכרת מתקנים ונבדק נבדק האם קיימת התאמה בין הסכום
ששולם ע"פ הרשום בקבלה הידנית שנמסרה לגורם המשכיר לבין הסכום הרשום בכרטסת החשבונות.
בבדיקתנו לא נמצאו ממצאים חריגים.
 .6נבדק קיום התאמה בין מחירי השימוש במתקני האשכול לתעריף שנקבע בתעריפון העירייה הרלבנטי.ב-
 4מקרים המהווים כ 45%-מכלל  9המקרים שנדגמו נמצאה אי התאמה.
להלן תיאור הממצאים החריגים:
תאריך

שם
המשכיר

סכום בגין השימוש לפי
אישור

תעריפון

הפרשה

הפקדה

העירייה

בש"ח

לעירייה

בש"ח

בדיקת החיוב מול
תעריף העירייה/הסכם

בש"ח
HIGH Q 25.01.12

4,000
לקורס

לא רלבנטי

-

מדובר בתעריף נמוך
מאוד למול חישוב לפי
התעריפון .המחיר
מסובסד לאור פרויקט
שיקום שכונות לפיו
הקורס מסובסד
לתושבי בית שמש.
הסכום נקבע בחוזה בין
הצדדים .לבקשתנו ,לא
היה בידי האשכול חוזה
קודם .מנגד העבירו את
החוזה החדש ,שנחתם
בתאריך  29.11.12בו
התעריף עודכן לסכום
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של  5,000לקורס.
 22.01.12מוסדות

1,690

לא

תורת אמך

-

רלבנטי

אין הסכם כתוב לגבי
השימוש .על גבי טופס
הזמנה לא צוין אם
מדובר באירוע ערב או
בוקר .לא ניתן לדעת
בגין מה חייבו.

 22.01.12עמותת

500

1,500

2,000

בעצמי

המשכיר עשה שימוש
במקרן ברקו .בפועל גבו
 ₪ 50למפגש ,כאשר
לפי מחירון העירייה
צריך היה לגבות ₪ 200
למפגש.

 19.06.12רעיה
שולמן

אולם 2000
חדר

2,000

מחול 320

-

במסגרת האירוע

170

שהתקיים בתאריך
 11.06.12הושכר חדר

150
ניקיון 300

300

-

סה"כ 2,450

2,620

170

המחול בעלות של
 .₪150בטופס ההזמנה
לא פורטו מספר שעות
השכרת חדר המחול.
נמסר בעל פה כי החדר
הושכר ל 4-שעות.

 .7הביקורת דגמה  6קבלות ידניות בגין הכנסות השכרה מביה"ס מצוינים ובחנה התאמת סכום הקבלה
לתעריף העירייה .במקרה אחד בלבד ,המהווה כ 17%-מכלל  6המקרים שנדגמו נמצאה אי התאמה,
כדלקמן:
מספר

תאריך

קבלה

אסמכתא

סכום בגין השימוש לפי
לפי קבלה

תעריף

בש"ח

לחוג

הפרש

בדיקת החיוב מול תעריף
העירייה/הסכם

בש"ח
49

625 31/10/12

1,250

625

ע"פ הקבלה החניך קיבל
הנחה בשיעור של .50%
מנה"ח מסרה כי החניך
נרשם רק לחצי קורס ולכן
שילם מחצית הסכום.
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השלכות
 .1העדר קיום מערכת הנהלת חשבונות רישומית מרכזית עשוי לגרום לטעויות ברישום החשבונאי ולפגוע
בשלמות ההכנסות .בנוסף הדבר מקשה על הבקרה והפיקוח אחר תהליך רישום ההכנסות ע"פ סוגי
הפעילויות השונות .בהעדרה ,כל שלמות ההכנסות באשכול מוטלת בספק.
 .2העדר פיקוח תקציבי על יעדי ההכנסות השנתיים בגלל חוסר מידע אצל מנהלת האשכול.
 .3בהעדר קבלת אסמכתא להעברת הכספים לידי הפקידה מטעם מדרשת בית שמש ,עשויים להיווצר אי
התאמות בין התקבולים בפועל לבין הרשום בספרי הנה"ח.

 .4בהיעדר רישום מלא של תנאי השימוש במתקנים על גבי טופסי ההזמנה לא ניתן לקיים בקרה ופיקוח על
ההתאמה למחירונים.
 .5הסכמים/טופסי הזמנה שאינם חתומים אינם מחייבים.

המלצות
המלצה

#

דירוג

גורם לטיפול

המלצה
 3.6.1להשתמש באמצעות מערכת "אסיף" כמערכת רישומית

גבוה

מרכזית .שימוש בפנקסי קבלות ידניים יבוטל .באם אכן
יידרש יוקפד על קבלות רציפות.
 3.6.2לערוך הדרכה לסגל האשכול בנושא תקציב ההכנסות

גבוה

וההוצאות והטמעה ברורה של יעדי ההכנסות וההוצאות של
האשכול.
 3.6.2ייקבעו נהלי בקרה שוטפים שעל מנהלת האולם לבצע כפיקוח

גבוה

על שלמות רישום הכנסות המנוהלות ע"י מנהלת החשבונות.
 3.6.3להפקיד את כל התקבולים באשכול ישירות לחשבון האשכול

גבוה

בטרם העברתם לכל גורם אחר.
 3.6.4טופסי הזמנה מלאים וחתומים במלואם יתועדו ויתויקו לגבי

גבוה

כל הכנסה.
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 .4רכש
 .4.1נוהל רכש
רקע
ביום  08.08.11הועבר רענון לנוהל רכש ומשאבי אנוש הקיים מטעם האגף לחינוך ותרבות בעיריית בית שמש.
לפיו ,כל הזמנת רכש חייבת להיעשות דרך הממונה על הרכש באגף החינוך שבעירייה )להלן" :הממונה"(.
בהתאם להוראות רענון הנוהל ,כאשר המזמין מטעם אשכול הפיס מעוניין לבצע רכישה ,עליו לפנות לממונה
עליו לצורך קבלת אישורו ולהגיש הזמנה ידנית )דרישת רכש( לאגף החינוך שבעירייה ,בהתאם להוראות
הבאות:
 פרטי ההזמנה הידנית ימולאו בכתב יד בטופס ,בליווי חתימת המזמין והממונה עליו מראש. יצוין מחיר הרכש ע"ג ההזמנה תוך צרוף הצעת מחיר מהספק. הבקשה תועבר לאישורו של הממונה ,בוועדת הרכש שבעירייה. המעקב והמשך הטיפול באחריות הממונה. תשובה על אישור או אי אישור תינתן ע"י ממונה על הרכש. -בקרה של אישור תופק הזמנה לספק באמצעות תוכנה המותקנת באגף החינוך ומנוהלת ע"י ממונה על הרכש באגף.

ממצאים
 .1הביקורת בחנה קיומו של נוהל הזמנות ,אשר יתייחס לתהליך הרכש בכללותו .בעת ביצוע הבדיקה נמסר
לביקורת רענון לנוהל ,אשר אינו מתייחס לתהליך הרכש בכללותו ,ככל שרלוונטי לפעילות האשכול .הנוהל
השלם אם ישנו ,לא קיים במשרדי האשכול.
 .2הרענון לנוהל אינו כולל התייחסות ומענה הולם בכל הקשור לקבלת הטובין/רכש בפועל כתנאי לאישורו
לתשלום.

השלכות
אין תשתית נהלים והנחיות מלאה להתנהלות בנושא רכש במקטע הרלבנטי לפעילות האשכול.
העדר תשתית נהלים באמור מחלישה את רמת הבקרה והפיקוח על נושא זה.
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המלצה
המלצה

#

גורם לטיפול

דירוג
המלצה
בנוני

 4.1יש לוודא התייחסות הנוהל לתהליך הרכש בכללותו.

 .4.2תהליך הרכש
רקע
בהתאם לנוהג הקיים ,בעת ביצוע הזמנה על מנה"ח באשכול להוציא דרישה לעירייה תוך ציון מחיר הרכישה.
ההזמנה עוברת לקניין ולאחר מכן מועברת לוועדת הרכש בעירייה שמאשרת אותה ,בשלב זה אמורים לעשות
מכרז ולבחור את ההצעה הזולה.
לאחר בחירת ההצעה הזולה מוציאים הזמנת עבודה עם השם של הקניין וחתימת מורשי החתימה בעירייה
ורק לאחר מכן ההזמנה נשלחת לספק.

 .4.3מדגם הביקורת
ערכנו מדגם על מנת לבדוק קיומן של בקרות אלו .להלן ממצאי המדגם:
 .1קיום הזמנות מאושרות
כאמור לעיל ,יש למלא טופס הזמנת עבודה ידני המועבר לעירייה ומוזן באופן ידני למערכת הנה"ח בעיריית
בית שמש .בהתאם לנוהל ,על ההזמנה הידנית להיחתם ע"י המזמין וע"י הגורם הממונה עליו.
א .חתימת גורם ממונה ע"ג טופס הזמנה ידנית :הביקורת בחנה קיומם של טפסי הזמנת עבודה ידניים באשכול
הפיס ובחנה קיומם של חתימת גורם מזמין וגורם ממונה ע"ג ההזמנה הידנית.
#

שם הספק

מהות השירות

מס'

סכום

האם

חתימת

חתימת

חשבונית

חשבונית

קיימת

גורם

גורם

בש"ח

הזמנה

מזמין

ממונה

ידנית
.1

ידע ומסחר בע"מ

מקרן

35242

3,841

כן

לא

לא

.2

סופר בניין

פטישון

280612

1,148

כן

לא

לא
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.3

צוות  3מערכות

מערכות

מיגון

אינטרקום

12011301

3,770

לא

כן

לא

.4

א.ר קניון למחשב

טונר למדפסת

18812

4,228

כן

לא

כן )*(

.5

טופ

ציוד משרדי

51512

6,379

כן

לא

כן )**(

.6

קו-נע

תיקון יח' קירור

7404

8,700

כן

לא

לא

.7

שטראוס מים

ברז לקולר מים

120060114

300

לא

לא

לא

)*(קיימת חתימה של מנהלת אגף החינוך

)**(מנהל האשכול חתומה

כפי שניתן לראות מהטבלה ,במקרה אחד בלבד לא נמצאה במשרדי האשכול הזמנה ידנית.
כמו כן ,ב 5-מקרים ההזמנה הידנית לא הוחתמה כנדרש .כאשר כולן הן ללא חתימת גורם מזמין וגורם
ממונה ו 2-הזמנות ללא חתימת גורם מזמין.
ב .חתימת גורם ממונה ע"ג טופס הזמנת עבודה ממוחשבת :הביקורת בחנה קיומה של חתימה בהזמנת העבודה
הממוחשבת .להלן ממצאי בדיקתנו:
#

שם הספק

מהות השירות

מס'

סכום

האם

חתימת

חשבונית

חשבונית

קיימת

גורם

בש"ח

הזמנת

מאשר

עבודה
 .1ידע ומסחר בע"מ

מקרן

35242

3,841

כן

כן

 .2סופר בניין

פטישון

280612

1,148

כן

כן

 .3טופ

ציוד משרדי

51512

6,379

כן

כן

 .4א.ר קניון למחשב

טונר למדפסת

18812

4,228

כן

לא

 .5שטראוס מים

ברז לקולר מים

120060114

300

לא

ל"ר

 .6שמירה כהלכה

מערכות אינטרקום

12011301

3,770

לא

ל"ר

 .7קו -נע

תיקון יח' קירור

7404

8,700

לא

ל"ר

כפי שניתן לראות מהטבלה ,בשלושה מקרים לא נמצאה באשכול הזמנת עבודה ממוחשבת כלל ,וביתר
המקרים בהם נמצא שקיימת הזמנת עבודה ,נמצא מקרה אחד בלבד ללא חתימת גורם מאשר.
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 .2התאמת טפסי הזמנה
במקרים בהם נמצאה הזמנה ידנית משויכת בחנו את התאמתה להזמנת עבודה ממוחשבת:
בהתאם לנוהל הזמנות רכש ,לכל הזמנת רכש יש לצרף מחיר ורצוי אף לצרף הצעת מחיר.
הביקורת בחנה את מידת ההתאמה ביניהן )כמות ומחיר(.
#

שם הספק

מס' חשבונית

מחיר
הזמנה

הזמנת

ידנית/הצעת

עבודה

מחיר

ממוחשבת

התאמת
כמות

הפרש

 .1טופ

51512

6,803

6,379

424

כן

 .2ידע ומסחר בע"מ

35242

4.200

3,782

418

כן

 .3סופר בניין

280612

1,250

1,148

102

כן

אין

4,228

)(4,228

לא)*(

(**)600

(***)1,000

)(400

כן

 .4א.ר קניון למחשב 18812
 .5שטראוס מים

120060114

)*( בהצעת מחיר ,לאחר אישור ,שצורפה להזמנת עבודה נכלל מקרן  .lg bx275המקרן לא נכלל בהזמנת
העבודה הממוחשבת.
)**( הזמנת עבודה מהספק "פיורבר"
)***( צירוף של שתי הזמנות עבודה ממוחשבות ,הזמנת עבודה בסך  ₪ 600מתאריך  24/06/12והזמנת עבודה
נוספת מתאריך  29/08/12בסך ) ₪ 400על גבי ההזמנה הנוספת נרשם כי מדובר בהשלמה להזמנה הראשונה(.
לביקורת נמסר על ידי מנהלת האשכול כי הזמנת העבודה הידנית שהיא העבירה לעירייה לשם ביצוע ההזמנה
בפועל בסך  ₪ 600הינה בהתאם להצעת מחיר שהתקבלה מהספק "פיורבר" .למרות זאת ,ההזמנה ביצעה
העירייה הינה בסך  1000ש"ח מספק אחר )שטראוס מים(.
כפי שניתן לראות מהטבלה ,ב 4 -מקרים לא נמצאה התאמת מחירים בין ההזמנה הידנית לבין הזמנת
העבודה הממוחשבת.
ובמקרה אחד לא נמצאה התאמת כמות בין הזמנת עבודה ממוחשבת לבין ההזמנה הידנית.

104

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012
.3קבלת טובין
אישור קבלת טובין
הביקורת בחנה קיומו של גורם מאשר בשלב קבלת הטובין באשכול .האם הגורם מוודא באופן פיזי קבלת
הטובין .הביקורת בחנה קיומו של אישור על תעודת המשלוח ובחנה התאמת תעודת המשלוח להזמנת הרכש.
להלן פירוט ממצאי בדיקתנו:
שם הספק

#

מס'

סכום

האם קיימת

האם קיימת

חשבונית

בש"ח

תעודת משלוח

חתימת גורם
מקבל

 .1ידע ומסחר בע"מ

35242

3,841

כן

כן

 .2שמירה כהלכה

12011301

3,770

כן

כן

 .3א.ר קניון למחשב

18812

4,228

כן

לא

 .4סופר בניין

280612

1,148

לא

ל"ר

 .5שטראוס מים

120060114

300

לא

ל"ר

 .6קו -נע

7404

8,700

לא

ל"ר

 .7טופ

51512

6,379

לא

ל"ר

כפי שניתן לראות מהטבלה ,ב 4 -מקרים לא נמצאה תעודת משלוח משויכת להזמנה כלל ,וביתר המקרים
שבהם נמצא כי קיימת תעודת משלוח ,נמצא מקרה יחידי ללא חתימת הגורם המקבל.

המלצות
#
 4.3.1א

המלצה
להקפיד כי הזמנה ידנית תיחתם ע"י המזמין וע"י הגורם

דירוג המלצה
גבוה

הממונה עליו ,כנדרש על פי הנוהל.
 4.3.1ב

להקפיד על הפקת הזמנה ממוחשבת והחתומה ע"י הגורם

נמוך

הממונה ,כנדרש על פי הנוהל.
4.3.2

להקפיד על קבלת ושמירת תעודת משלוח והחתומה ע"י

גבוה

הגורם המקבל ,כנדרש על פי הנוהל.
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 .5ניהול התקציב
 .5.1כללי
מטרת תקציב האשכול הינה תכנון הוצאות והכנסות בתקופה מסוימת לפני תחילת הפעילות .בעירייה מתבצע
תכנון תקציבי לתקופה של שנה המקבילה לשנת מס )תקציב שנתי(.
לאור המעבר לניהול עצמי ,בתחילת שנת  2013נפתח בבנק הפועלים חשבון בנק יעודי הרשום ע"ש אשכול
הפיס .מנהלת האשכול מסרה כי גזבר העירייה הורה לנהל את כל התנועות הכספיות של האשכול באמצעות
חשבון הבנק החדש ופעם ברבעון תבוצע התחשבנות כספית בין הכסף שבחשבון הבנק לבין התקציב שמתקבל
מהעירייה.
להלן נתונים לגבי הכנסות והוצאות אשכול הפיס מתוך דו"ח תקציב שהופק בעירייה ומוגש למנהלת האשכול
:2012
מס' סעיף

שם הסעיף

בתקציב

בתקציב

2011

2012
תקציב

ביצוע

הפרש

אחוז

תקציב

ביצוע

הפרש

אחוז

בש"ח

בש"ח

בש"ח

ביצוע

בש"ח

בש"ח

בש"ח

ביצוע

הכנסות
1316200410

אשכולות פייס

130,997

94,802

36,194

72%

38,199

93,640

)(55,441

245%

1316200420

אשכולות פייס

85,895

58,075

27,820

68%

30,997

95,676

)(64,679

309%

1316200710

הכנסה ממוסדות

-

-

-

-

0

40,000

)(40,000

-

1316200920

אשכולות פייס

-

-

-

-

300,000 300,000

-

100%

סה"כ 216,892

152,877

64,014

70%

529,316 369,196

)(160,120

143%

347,095

311,591

הוצאות
1816200110

שכר אשכולות

35,504

90%

פייס

22,712

92%

264,191 286,903

)(28,935

491%

27,059

77%

-

20,000

0%

15,006

0%
0%

36,330

1816200210

משכורת ללא תקן

12,605

8,400

4,205

67%

7,395

1816200431

חשמל

120,000

108,459

11,541

90%

92,941 120,000

1816200432

מים

20,000

-

20,000

0%

20,000

1816200440

ביטוח

15,006

20,000

)(4,994

133%

15,006

-

1816200511

אשכול פייס

1,000

230

770

23%

-

-

-

1816200540

טלפון

12,004

7,601

4,403

63%

12,000

13,356

)(1,356

111%

1816200560

ציוד משרדי

10,000

6,400

3,600

64%

10,000

3,489

6,511

35%

1816200580

שונות

1,501

-

1,501

0%

2,497

400

2,097

16%

1816200720

חומרים

58,000

51,686

6,314

89%

60,000

52,664

7,336

88%
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1816200740

ציוד משרדי

5,000

3,814

1,186

76%

-

-

-

0%

1816200750

אשכולות פייס

4,802

2,064

2,738

43%

4,802

8,650

)(3,848

180%

1816200751

שכר עבודה

110,000

94,570

15,430

86%

106,453 110,000

3,547

97%

1816200810

השתתפות

20,000

-

20,000

0%

20,000

19,151

4%

614,813

122,199

83%

579,324 668,603

89,279

87%

סה"כ 737,013

849

להלן ניתוח הפרשי הביצוע המהותיים בין השנים  2012ל:2011 -
מספר סעיף

שם הסעיף בתקציב

בתקציב

ביצוע בשנת

ביצוע בשנת

 2012בש"ח

 2011בש"ח

 %שינוי

הכנסות
1316200420

אשכולות פייס

58,075

95,676

39%-

1316200710

הכנסה ממוסדות

-

40,000

100%

1316200920

אשכולות פייס

-

300,000

100%

הוצאות
1816200110

שכר אשכולות פייס

311,591

264,191

18%

1816200210

משכורת ללא תקן

8,400

36,330

77%-

1816200431

חשמל

108,459

92,941

17%

1816200440

ביטוח

20,000

-

100%

1816200540

טלפון

7,601

13,356

43%-

1816200560

ציוד משרדי

6,400

3,489

83%

1816200740

ציוד משרדי

3,814

-

100%

1816200750

אשכולות פייס

2,064

8,650

76%-

מניתוח הנתונים עולה כי כפי הנראה הם אינם שלמים.

ממצאים
 .1מנהלת האשכול מסרה כי התקופה שבגינה נבנה תקציב האשכול על ידי העירייה אינו תואם את שנת
הפעילות של האשכול ,שכן תקציב העירייה נבנה לפי שנה קלנדרית )ינואר-דצמבר( בעוד ששנת הפעילות
של האשכול חופפת לשנת הלימודים בבתי הספר )ספטמבר-אוגוסט( .מנהלת האשכול מסרה כי תהליך
הרכש לרוב מתעכב לאור הפערים בין תקופות התקציב.
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 .2מנהלת האשכול מסרה כי עד לתחילת חודש מאי  ,2013היא אינה יודעת האם נערכה התחשבנות כספית
רבעונית ,בין הכסף שבחשבון הבנק לבין התקציב שמתקבל מהעירייה.
 .3מנהלת האשכול מסרה כי אינה יודעת להסביר מה מהות כל סעיף בדו"ח הכספי לשנת  2012ובכלל זה
מדוע קיימים סעיפים לא מתוקצבים.

השלכות
 .1העדר תאום בין התקופה שבגינה נבנה תקציב האשכול על ידי העירייה לבין שנת הפעילות של האשכול
משפיעה על תהליך הרכש ברכישות מחייבות לאשכול כגון ,בדיקות בטיחות וכיבוי אש לשם חידוש רישיון
העסק של האולם ,טיפול במזגנים וכיוצ"ב.
 .2העדר עריכת התחשבנות כספית רבעונית ,בין הכסף שבחשבון הבנק לבין התקציב שמתקבל מהעירייה פוגע
ביכולתה של מנהלת האשכול לבצע פעולות רכש לטובת האשכול.
 .3חוסר הבנתה של מנהלת האשכול בדבר מהות סעיפים מסוימים בדו"ח הכספי לשנת  2012ובכלל זה מדוע
קיימים סעיפים לא מתוקצבים עשוי לפגוע ביכולת האשכול לנצל את מירב המשאבים העומדים לרשותו
ובכלל זה חסכון בהוצאות ומקסום ההכנסות.

המלצות
#
5.1.1

המלצה
יש לבצע תיאום בין התקופה שבגינה נבנה תקציב האשכול על

דירוג המלצה
בינוני

ידי העירייה לבין שנת הפעילות של האשכול.
גבוה

5.1.2

יש לערוך התחשבנות כספית רבעונית ,תקציב מול בפועל.

5.1.3

מנהלת האשכול תהא מעורבת בקביעת התקציב ,תוך קבלת גבוה
סיוע מהגורמים הרלוונטיים ,באופן המביא להבנת מהות
הסעיפים בדו"חות הכספיים ולמניעת היווצרות סעיפים לא
מתוקצבים ו/או סעיפים מתוקצבים ביתר ללא צורך.
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 .6שכר
 .6.1כללי
נכון לסוף חודש מרץ  ,2013באשכול מועסקים  6עובדים )מנהלת האשכול ,לבורנטיות ,עובדי ניקיון ועוד(,
אשר חלקם הינם עובדי עירייה וחלקם הינם עובדי משרד החינוך.
האחריות על מערך השכר של עובדי האשכול הינה של מדור נוכחות ומדור שכר בעירייה.
המעקב אחר נוכחות העובדים מבוצע באמצעות תוכנת "ילמ" )להלן" :תוכנת הנוכחות"( האוספת את נתוני
הנוכחות וההיעדרות של העובדים מדי יום ומעבדת את הנתונים כקלט לחישוב השעות לשכר.
שכר עובדי האשכול מבוצע באמצעות תוכנת "אוטומציה" )להלן" :תוכנת השכר"( .בתוכנה זו מוזנים פרטי
העובדים ותנאי שכרם ומופקים תלושי שכר על ידי חשבת השכר בעירייה.
נדגיש כי פרק זה מתייחס לעובדי האשכול אשר הינם עובדי עירייה בלבד.

 .6.2דיווח נוכחות שוטף
 .6.2.1מדי יום העובדים מגיעים לאשכול ומחייגים למערכת דיווח הנוכחות לשם קליטת שעות הכניסה
והיציאה.
לביקורת נמסר על ידי אחראית דיווחי נוכחות כי דיווח נוכחות נקלט במערכת הנוכחות רק במקרה
בו השיחה בוצעה באמצעות הטלפון הקיים באשכול הפיס .כלומר ,לא ניתן לדווח נוכחות מטלפון
אחר.
לביקורת נמסר על ידי מנהלת האשכול כי לא קיימים בידה כלים לגלות אם עובד מדווח נוכחות בגין
עובד אחר.
 .6.2.2לביקורת נמסר על ידי אחראית דיווחי נוכחות כי יכול להיות מצב שהעובד חייג למערכת הנוכחות אך
השעה לא נקלטה.
עוד נמסר כי במקרים בהם לא נקלטו שעת כניסה/יציאה או שהעובד שכח להחתים כניסה/יציאה,
אזי הינה משלימה את השעות החסרות רק במידה וקיבלה ממנהלת האשכול אסמכתא חתומה
ומאושרת הן על ידה והן על ידי העובד.
בבדיקה מדגמית של נתוני כניסה ויציאה שהושלמו ידנית על ידי אחראית דיווחי נוכחות נמצא כי
הועברה לאחראית דיווחי נוכחות אסמכתא חתומה על ידי העובד ועל ידי מנהלת האשכול כנדרש.
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כמו כן ,בבדיקתנו המדגמית נמצאה תאימות בין השעות לפי האסמכתא החתומה לבין השעות
שעודכנו בפועל במערכת הנוכחות.
נתוני הנוכחות עוברים בסוף החודש באמצעות ממשק אוטומטי לתוכנת השכר.

ממצאים
קיימת בעייתיות באופן דיווח הנוכחות באשכול שכן קיים מצב תיאורטי שעובד אחד יחייג וידווח נוכחות
בעבור עובד אחר.

השלכות
אמצעי דיווח נוכחות בעייתיים ,לרבות כאלו שאי אפשר לקיים פיקוח ובקרה אחריהם ,עלולים להביא למצב
של דיווחי שווא של עובדים.

המלצה
המלצה

#

 6.3.1לבחון את האפשרות לשנות את אמצעי דיווח הנוכחות
משיחה טלפונית לדיווח באמצעות טביעת אצבעות.

דירוג המלצה
גבוה

 .6.3היעדרויות  -חופשה ומחלה
 .6.3.1עם קליטת עובד חדש ופתיחת רשומה בגינו בתוכנת השכר מוזנת זכאותו השנתית של העובד לימי
חופשה ,כך שהמעקב אחר צבירת החופשה וניצולה מבוצע באופן ממוחשב.
לביקורת נמסר על ידי מנהלת האשכול כי באשכול נהוג להעביר בקשה לחופשה על גבי טופס מובנה
אשר על גביו נדרשים לחתום הן העובד והן מנהלת האשכול.
בבדיקה מדגמית של ימי חופשה על פי דו"חות הנוכחות ,נמצאו טופסי בקשה לחופשה כנדרש .כמו כן,
נמצא כי הינם חתומים על ידי העובד ומנהלת האשכול כנדרש וכי החופשה אושרה מראש ולא בדיעבד.
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 .6.3.2לביקורת נמסר על ידי אחראית דיווחי נוכחות בעירייה כי בגין ימי מחלה ,העובדים נדרשים להעביר
אליה הן אישור מחלה מרופא והן טופס מובנה בגין "אישור ימי מחלה" אשר על גביו נדרשים לחתום
הן העובד והן מנהלת האשכול.
הביקורת ערכה בדיקה מדגמית לבחינת הימצאותם של אישורי מחלה בגין עובדים אשר דיווחו על
היעדרות עקב מחלה בחודש דצמבר  2012ומצאה כי קיימים אישורי מחלה כנדרש ,קרי הן אישור
מרופא והן טופס חתום.
 .6.3.3בבדיקתנו את תלושי השכר של חודשים דצמבר  – 2012ינואר  2013נמצא כי לעובד מספר 38950275
קיים דיווח בגין "היעדרות" ביום  10.1.2013וכי יום זה אינו מסווג כמחלה/חופשה.
לביקורת נמסר על ידי אחראית דיווחי נוכחות כי עובד זה לא הגיש טופס מחלה או טופס חופשה וכן
לא הדפיס כניסה ויציאה ועל כן לא שולם שכר בגין יום זה.

 .6.4דו"חות נוכחות חודשיים
לביקורת נמסר על ידי אחראית דיווחי נוכחות בעירייה כי מדי סוף חודש ,לאחר ביצוע תלושי השכר ,היא
מפיקה דו"חות נוכחות של עובדי האשכול ומעבירה אותם לעובדים בצירוף לתלוש השכר .כלומר ,מנהלת
האשכול אינה מעורבת בבדיקת ואישור דו"חות הנוכחות אשר מהווים בסיס לתשלום השכר לעובדים.
לביקורת נמסר על ידי מנהלת האשכול כי הינה מקבלת את דו"חות הנוכחות רק במקרה שלעובד יש בעיה
בתשלום השכר והוא מחליט לפנות אליה לבירור הבעיה.
עוד נמסר לביקורת כי בימים אלו הינה מטפלת במקרה של אי תשלום לאב הבית עבור שעות עבודה עקב אי
הבנה כדלקמן :בנובמבר  2010אושרה בקשתו של מנהל אגף החינוך דאז לאשר את חישוב שעות עבודתו של
אב הבית באופן חודשי ולא יומי .כלומר ,שבימי עומס הוא יעבוד יותר שעות ובימים רגועים הוא יעבוד פחות
שעות כך שבמצטבר עליו לעבוד מספר שעות קבוע בכל חודש .בחודש מרץ  2013גילה העובד כי תחשיב השעות
לשכר בוצע באופן יומי .קרי ,השעות שעבד בימים העמוסים מעבר לכמות היומית לא שולמו וכן השעות
שהחסיר בימים הרגועים לא שולמו.
מבדיקתנו עולה כי בדו"חות הנוכחות המופקים ממערכת הנוכחות קיים מקום ייעודי לחתימת העובד
והמנהל הישיר אך הם אינם נחתמים על ידם.

ממצאים
מנהלת האשכול אינה מעורבת בבדיקת ואישור דו"חות הנוכחות אשר מהווים בסיס לתשלום השכר לעובדים.
111

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012
השלכות
אי הבנות עם העובד אשר עלולות לגרום לאי ביצוע השכר בהתאם להסכמי ההעסקה ולחוק ומשכך,
לאפשרות תיאורטית של תביעות משפטיות.

המלצה
#

המלצה

דירוג המלצה

 6.5.1אחראית דיווח נוכחות תעביר למנהלת האשכול מדי חודש את גבוה
דו"חות הנוכחות לשם בדיקתם בטרם ביצוע ותשלום השכר.
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תגובת העירייה לדו"ח ביקורת מפורט
לשנת 2011
נושא

סעיף

ארנונה

1

ומים

הליקוי
לתום שנת  2011רשומות במערך הגביה

מעקב אחר ליקויים
חלק מסכום זה הוא בעקבות אי קיזוז בין סוגי

בעירייה יתרות זכות של תושבים בארנונה בסך השירות האחרים של חייבים העירייה פעלה
כ 2,184-אלפי  ₪אותן צריכה העירייה לבדוק

לצמצום הסכום ע"י פעולה של קיזוז בין סוג
השירות.

העירייה הוציאה בשנת  2011סך  578אלפי ₪

העירייה תקפיד לקבל את אישור הממונה על

ביצוע

4

תקציבי

בתב"רים לפני קבלת אישור משרד הפנים

המחוז בטרם הפעלת התב"ר

הפיתוח

להפעלתם.
5

העירייה לא עדכנה באופן שוטף תקציבי

עם קבלת ההרשאה ממשרד המממן את

תב"רים .העדכונים בוצעו בחלקם רק לאחר

התב"ר ,מוגש התב"ר לאישור המועצה ומשרד

קיום גירעון תקציבי לאורך זמן.

הפנים .לעיתים נוצרים פערים תקציביים עם
פרסום תוצאות המכרז.

6

7

8

מקורות המימון בפועל של חלק מהתב"רים

עם קבלת ההרשאה ממשרד המממן את

אינם מתאימים לתקצוב .לתום שנת 2011

התב"ר ,מוגש התב"ר לאישור המועצה ומשרד

בעירייה  17תב"רים בגירעון תקציבי בסך

הפנים .לעיתים נוצרים פערים תקציביים עם

 4,747אלפי .₪

פרסום תוצאות המכרז.

העירייה חתמה עם קבלנים חוזים לביצוע

העירייה תפעל לעדכן את התב"רים עם פרסום

עבודות בתב"רים בסכומים גבוהים יותר

תוצאות המכרז .כמו כן החוזה מוגבל בהתאם

מהתקציב המאושר בתב"רים לאותו מועד.

למקורות המימון המאושרים לתב"ר.

מועצת העיר לא אישרה את סגירת התקציבים

תוקן .העירייה אישרה את סגירת התב"רים

הבלתי רגילים שהסתיימו השנה.
חייבים

9

לכ 53-מעובדי העירייה חובות בגין מיסים,

ככלל כל העובדים שלהם חובות לעירייה

היטלים ואגרות שונות המסתכמים בסוף שנת

נמצאים בהסדרים שונים לסילוק החוב

 2011לסך כ 1,375-אלפי ש"ח.

במסגרת החוק .העירייה תבדוק גידול גובה
החוב בשנה הנוכחית ביחס לשנה שעברה.

10

שיעורי גביית ארנונה מהווים כ 46%-בלבד

לרוב מדובר בחובות היסטוריים אשר טופלו

מסך החייבים המצטברים.

ומטופלים בדרכים שונות כגון :מחיקת חובות,
הסכמי פשרה ,עיקולים חובות מסופקים וכו'.
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מנגנוני

11

בקרה
וביקורת

12

פנימית
13

14

רישום,

16

חלק מועדות החובה בעירייה לא התכנסו

העירייה תפעל מול יו"ר הוועדות לכינוס

בתדירות הקבועה בחוק במהלך השנה.

הוועדות עפ"י החוק.

העירייה אפשרה ל 67-עובדים לצבור מעל 55

העירייה הוציאה ומוציאה את העובדים שצברו

ימי חופשה.

מעל  55ימים לחופשות יזומות.

העירייה העבירה עבור חלק מעובדי העירייה

במסגרת דיונים משותפים לבירור הנושא

תשלומים כפולים לקופת גמל "גדיש"

צומצם הסכום כ"העברה כפולה" לכ 100 -אלפי

שהסתכמו לסוף שנת  2011לסך כ 223-אלפי

 ₪בלבד .העירייה תעביר הנושא לטיפול

.₪

משפטי.

העירייה אינה מעבירה באופן שוטף את מלוא

העירייה מעבירה באופן שוטף את מלוא

מקדמות המס עבור הוצאות עודפות בהתאם

מקדמות המס עבור הוצאות שוטפות בהתאם

לתקנות מס הכנסה.

לתקנות מס הכנסה.

בשנת  2011נרשמו בהנהלת החשבונות הכנסות עם התקנת מערכת השקה חדשה בין הגביה

דיווח כספי

ארנונה גבוהות יותר מבמערך הגבייה בסך כ-

להנהח"ש צומצמו משמעותית הפערים בין

והתקשרו-

 342אלפי .₪

המערכות.

העירייה לא עורכת התאמות שוטפות

העירייה ערכה ועורכת התאמות שוטפות.

מסודרות מול תאגיד המים והביוב שבבעלותה

העירייה תכתוב נהלים מסודרים המסדירים

וטרם הסדירה נהלי עבודה מולו.

את יחסי הגומלין ביעם התאגיד.

העירייה אינה מפרידה ברישומיה בין סוגי

העירייה תיקנה את הליקוי כבר במהלך

יות

17

19

ומפרידה

ההוצאות השונות בתב"רים ורושמת כל

הביקורת

ההוצאות לסעיף עבודות קבלניות

ההוצאות השונות.

ברישומיה

בין
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הוראות החוק בנושא ביקורת
תפקיד המבקר
סעיף  170מגדיר את תפקידי מבקר העירייה כדלקמן:
 .1לבדוק אם פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ''ה ,1965 -נעשו כדין ,בידי
המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 .2לבדוק את פעולות עובדי העירייה;
 .3לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין ,טוהר
המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 .4לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו
מניחות את הדעת.
 .5תפקידו ,סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה נקבעו בפקודת העיריות .אלו חוזקו בתיקון
מספר  80לפקודת העיריות .ההוראות באו בעיקר להקנות למבקר העירייה מעמד עצמאי כדי להבטיח
ביקורת יעילה ואפקטיבית.

גופים מבוקרים
סעיף )170ב( מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:
הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד ,מפעל,
מוסד ,קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או
משתתפת במינוי הנהלתם .למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן ''גוף עירוני מבוקר'';
על פי הוראה זו ,גוף מוגדר כ"גוף מבוקר" אם מתקיים בו לפחות אחד משני תנאים:
 .1העירייה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.
 .2העירייה משתתפת במינוי הנהלתו.
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עבודת הוועדה לענייני ביקורת
)א( המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב
תלונות הציבור על הביקורת בעירייה ,בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה,
ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת ,והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה
שהוגש לפי דין; הוועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
)ב( מספר חברי הוועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הוועדה יהיה תואם ,ככל שניתן ,את ההרכב הסיעתי של
המועצה; ראש העירייה ,סגניו וחברי ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת.
)ג( יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת יהיה ,בכפוף להוראות פסקה ) ,(2מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור
בהנהלת גוף עירוני מבוקר;
לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה ,אם התקיימו בסיעתו ,בין
היתר ,לפחות כל אלה:
)א(

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה;

)ב(

לסיעתו אין ייצוג בוועדת ההנהלה;

)ג(

מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה;

)ד(

סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה.

היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד ,יהיה ראש הוועדה לענייני
ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:
)א(

הוא אינו חבר בוועדת ההנהלה;

)ב(

הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;

)ג(

הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר.

)ד(

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה ,אם יש במועצה יותר מסיעה אחת
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תוכנית עבודה
בכפוף לאמור בסעיף קטן )א( ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי הביקורת בתקופה פלונית
ואת היקף הביקורת -
 .1על פי שיקול דעתו של המבקר;
 .2על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני;
 .3על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים
לשנת עבודה.
 .4המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

תקציב שנתי
סעיף )170ה( לפקודת העיריות קובע כי מבקר העירייה יכין יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב
שנתי ללשכתו ,לרבות הצעת תקן ,במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה.
היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה ,כפי שיקבע השר
בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.
ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה ,כפי שהגיש אותן מבקר
העירייה ,במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.
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המצאת מסמכים ומסירת מידע )תיקון :התשל''א ,התשל''ט ,התש''ן ,התשס''ב(
סעיף )170ב( קובע:
)א( ראש העירייה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העירייה ,ראש המועצה הדתית וסגניו ,חברי המועצה
הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר ,ימציאו למבקר העירייה,
על פי דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר
העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
)ב( למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל מאגר מידע רגיל
או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את
העירייה או של גוף עירוני מבוקר.
)ג( לגבי המידע החסוי על פי דין ,יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק
או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
)ד( עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה ,יחולו עליו ,לעניין עבודתו האמורה ,כל איסור והגבלה
החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.
)ה( לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או
כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא
להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.
יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות ,אך אין חובה על המבקר להשתתף בכל
הישיבות אליהן הוא מוזמן .יש הסוברים שנוכחותו של מבקר העירייה בישיבות  ,היא על מנת להשגיח
ולהבטיח שעבודת הוועדה/מליאה שלישיבתה הוא הוזמן ,תיעשה כהלכה ואם השתתף בישיבה ולא אמר דבר
ולא התריע על פגמים ,משמע שהדבר אושר על ידו ,אין לך טעות גדולה מזו.
מטרת נוכחותו של המבקר ,בישיבות המועצה או וועדה מוועדותיה ,היא למטרת הביקורת ,יעילות הביקורת
מותנית בידיעה מעמיקה מוקדמת ועדכנית ככל האפשר ,של פעולות העירייה על כל ענפיה המרובים .חלק
חשוב מאוד מכלל פעולות אלו -קביעת מדיניות ,קבלת החלטות ,חשובות והקצאת משאבים-מתבצע בישיבות
מועצה העירייה ובוועדות .מבקר העירייה משתתף בישיבות אלו כדי להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולות
העירייה.
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דיווח
סעיף )170ג( קובע את חובת הדיווח כדלקמן:
)א( המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך .הדו"ח יוגש אחת לשנה ,לא יאוחר מ1-
באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"ח .בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו ,יפרט את
הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד .בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן
זה ,ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת .אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות
סעיפים 21א ו21-ב לחוק מבקר המדינה ,התשי''ח) 1958-נוסח משולב(.
)ב( בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על
ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו
לעשות כך.
)ג( תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על
הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
)ד( הוועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את
סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור בסעיף קטן )ג( .לא הגיש
ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה ,תדון הוועדה בדו"ח המבקר ותגיש
למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה
לוועדה .בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוניה
נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
)ה (1תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד

בהם

ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
)ה (2לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ד( ,או לא
המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו ,ימציא המבקר עותק הדו"ח
לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש
העירייה.
)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו ,לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו
למועצה ,ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה ,ואולם מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי,
באישור הוועדה ,להתיר פרסום כאמור.
)ז( היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה הוא צד לעשיית עבירה
לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין ,התשל''ז ,1977-יעביר המבקר את העניין במישרין לידיעת
מבקר המדינה.
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פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת
סעיף )170ג()ו( לפקודת העיריות קובע איסור פרסום של כל דו"ח או חלק ממנו ,לפני שחלף המועד שנקבע
להגשתו למועצה .על פי סעיף )334א( לפקודה ,המפרסם דו"ח ביקורת או חלק ממנו לפני שהדבר הותר כדין
עובר עבירה פלילית אשר העונש בגינה הוא שנת מאסר.

מעקב אחר תיקון ליקויים
תקנה  4לתקנות העירייה )דין וחשבון מבקר העירייה( תשל"ד ,1974-קובעת שמבקר העירייה יפרט בדו"ח
השנתי שהוא מגיש לראש העירייה את המעקב שהוא ביצע אחר תיקון הליקויים שנמצאו על ידי הביקורת
בדו"חות קודמים וכמו כן יציין את תיקוני הליקויים
יש לפרסם נוהל שכל אגף יהיה חייב לשלב במסגרת תוכנית העבודה השנתית כמשימה לביצוע ,את יישום
תיקון הליקוי והמלצות המבקר ולדווח על ביצועה.
ישום בפועל של נוהל זה יבטא את החשיבות שרואה הנהלת העירייה ביישום המלצות המבקר לטובת המערכת
העירונית ולשמירה על החוק.

תגובת המבוקרים
תגובות המבוקרים במהלך הכנת דו"ח הביקורת וגם לאחריו ,הינן חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת .מלאכת
הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה לעיתים ,תוצאת הביקורת אינה קלה גם למבוקרים .ראוי ,על כן,
שהכללים המנחים את עבודת הביקורת בקביעת העובדות והמסקנות יהיו גלויים לעין כל וידועים למבוקרים.
סדרנה דברים של מהלך הכנת הדו"ח נחלק לשלבים :השלב הראשון הוא בירור עובדתי עם המבוקר ,תוך מתן
אפשרות למבוקר להמציא לביקורת את הסבריו כשהם נתמכים בהתכתבויות ובמסמכים שונים .בשלב הבא
מקבל המבוקר את טיוטת הדו"ח הראשונה עליה הוא רשאי להגיב ,אם רצונו בכך ,בין בכתב בין בעל פה.
לעיתים הביקורת מזמנת את המבוקר להבהרת נקודות עובדתיות ולברור פרטים שנראים לביקורת כי טרם
הברור סופי .רק לאחר מכן מגיע השלב השלישי שהוא הכנת דו"ח סופי במידת הצורך ועל פי העניין מאפשרת
הביקורת למבוקר להעיר את הערותיו גם לאחר הדו"ח הסופי.
מחובתה של הביקורת לגלות רגישות רבה וזהירות כלפי המבוקר ובדרך כלל לבקר תהליכים ופעולות של
נושאים ולא לעניינו של מבוקר.
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