


הביקורת הפנימית

דוחות הביקורת הפנימית

דוחות הביקורת הפנימית המפורטים  , בהתאם לנהוג במועצה

ל  "אשר נדונו בישיבת מליאת המועצה מתועדים אצל מנכ

.המועצה

.דוחות הביקורת המפורטים פתוחים לעיון חברי המליאה



הביקורת הפנימית

2011י הביקורת הפנימית בשנת "נושאים שטופלו ע

:  דוחות הביקורת בנושאים 1.

.החברה הכלכלית�

.מעקב אחר רישום נוכחות�

.ועד מקומי כפר ברוך�

.פרוייקט חדר אוכל הסוללים�

.התייחסות לדוחות הביקורת השנתיים של ועדות הביקורת בישובים2.

:טיפול בתלונות הציבור בנושאים הבאים.     3

.מפגעים בטיחותיים       �

.הרחבות בישובים       �

.הכנסות מינהל       �

.זכייני המועצה       �

.התנהלות ועדים מקומיים       �

.2010ח המפורט של מבקר משרד הפנים לשנת "טיפול בליקויי הדו.    4



החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל

: להלן עיקרי הממצאים�

.כי היקף פעילות החברה הכלכלית הוא מצומצם, מצאנו�

.לא נמצאו נהלי עבודה ייעודיים לפעילות חברה�

מרבית הנושאים של התכנית האסטרטגית שהומלצה בשנת  �

.  לא בוצעו 2007

.מקרים של העדר הסכמי התקשרות מתאימים עם ספקים ועובד�

ירדה , 2010יתרת הרווח של בית הספר לנהיגה במחצית שנת �

.2009 -ביחס לתקופה מקבילה ב 60% -בשיעור ש ל כ

הביקורת נדונו עם הגורמים הרלוונטיים והמלצות הביקורת  ממצאי 

.  בדוחשולבו 

.כי מרבית הליקויים תוקנו במהלך הביקורת, נציין
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מעקב רישום נוכחות

עיקרי הממצאים�

  למערכת המקושר אוטומטי נוכחות שעון מותקן במועצה•

  בדוחות ידניות התערבויות של מהותי שיעור נמצא .הנוכחות

  .המועצה עובדי של הנוכחות

המלצות הביקורת�

.נוכחות שעון החתמת נהלי את לרענן•

 ידניות התערבויות אחר מעקב דוח להפיק ,בקרה לצרכי•

.בנוכחות

.חריגים במקרים מנהליים באמצעים לנקוט•

תגובת המועצה�

.ברורים כללים ונקבעו החתימה נהלי רועננו 3/2011 בחודש•

  מלבד הטלפון באמצעות נוכחות לחתימת האפשרות בוטלה•

.למועצה מחוץ להימצא מחייב שתפקידם לעובדים
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התנהלות ועד מקומי כפר ברוך

עיקרי הממצאים�

.מקומי וועד חקלאית אגודה ועד מכהנים בישוב•

  בתושבים התרחבות בתהליך המושב .אגודה חברי 3 כולל המקומי הועד•

.עניינים לניגודי מחשש זהירות משנה לנקוט יש ,כן ועל חדשים

.המקומי הועד ישיבות של בפרוטוקולים חסר תיעוד•

.כמתחייב ביקורת ועדת מונתה לא•

.למועצה מבוקר כספי דוח הגיש לא המקומי הועד•

 לשמות מתאימים אינם בבנק הרשומים החתימה מורשי שמות•

.המקומי הועד של בפרוטוקול

 בנקים התאמת ,וכן החתימה מורשי בחתימת מאושרות אינן חשבוניות•

.בלבד לשנה אחת מבוצעת

.המועצה ידי על אושרו לא הועד עובדי•

   .בישוב מגודרים שאינם מסוכנים מבנים נמצאו•
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התנהלות ועד מקומי כפר ברוך

  בהשתתפות המקומי ועדה של מיוחדת בישיבה נדון הביקורת דוח•

.הפנימית הביקורת

  הנושאים לשיפור פועל המקומי הועד כי ,התרשמה הביקורת•

.משפטיים ייעוץ שרותי הועד שכר כך לשם כי ,נמסר ואף שנבדקו

  למחלקת מוגשים ,המקומיים לוועדים הנוגעים הביקורת דוחות•

.ליקויים ותיקון ביצוע מעקב להמשך הישובים
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שיפוץ חדר אוכל הסוללים 1445 ר"תב

הממצאים עיקרי�

  המקובל הזמן ממסגרת וחרג רב זמן נמשך הפרוייקט תכנון•

.מהישוב שעלו דרישות בגלל ,היתר בין ,דומים במבנים

 -כ של לסך שהסתכמה הביצוע לאומדן מוטעית הערכה התקבלה•

.)פירוקים( נוספות עבודות בגין ח"ש אלפי 400

  בדיקה בצוות לדיון הובאה החריגה ,שנקבע ז"מהלו חרג הקבלן•

.קנס להטלת מיוחד

הביקורת המלצות עיקרי�

.גדולים בפרוייקטים המתכנן אומדן את לוודא•

 גדולים בפרוייקטים מקצועית תכנונית לבקרה אפשרות לבחון•

.האומדן של כמותית בדיקה ,שתכלול
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התייחסות לדוחות ביקורת מישובים
: הוגשו מהישובים הבאים 2010דוחות ביקורת לשנת �

. אלוני אבא1.

.שמשית2.

.  בית לחם הגלילית3.

.הושעיה4.

.  כפר החורש5.

.  מושב מרחביה6.

.דברת7.

.  תל עדשים8.

.  ציפורי9.

.דוחות הביקורת נדונו בוועדת הביקורת המועצתית
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התייחסות לדוחות ביקורת מישובים

:הערותיה עיקרי ולהלן ,הדוחות את בחנה הפנימית הביקורת�

.שנדרש מהמועד באיחור הוגשו מהדוחות חלק•

  משנה ולליקויים התקציבי לביצוע התייחסות אין מהדוחות בחלק•

  הביקורת ממצאי יפורטו בו לדוח נוסף פרק לצרף מומלץ .קודמת

.הליקויים תיקון ואופן ,קודמות משנים

.שנתגלו לממצאים בהתאם המקומי הועד התייחסות את בדוח לציין יש•

  לועד המקומי הועד בין הפרדה ולבצע הגומלין יחסי את להסדיר•

.הרלוונטיים בישובים חקלאית/השיתופית האגודה

.הישוב תושבי לכל הדוח תמצית פרסום את לוודא יש•

  לשנת ביקורת דוחות הגישו לא ,בישובים הביקורת ועדות מרבית•

  שנתי ביקורת דוח יגיש שלא ישוב כי ,ממליצה הביקורת ועדת .2010

.המקומי הועד חשבון על ביקורת תערוך המועצה ראוי
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ציבור תלונות
:טפלה הביקורת במספר תלונות  2010במהלך שנת  �

התלונה  .התלונה בגין ליקויי בטיחות בכבישים פנימיים: אחוזת ברקא-

.הועבר לטיפול מחלקת הנדסה .בחלקה מוצדקתנמצאה 

התלונה   .תלונה בגין חיובים שגויים וזיכויים שלא בוצעו: ארנונהב-

.לא מוצדקתנמצאה 

תלונה בגין חיוב הפרשי הצמדה שגויים ואי ציון יתרת זכות  : ארנונהג-

התלונה בגין אי ציון יתרת הזכות  . בתלוש הארנונה הנשלח למתלונן

.  הליקוי תוקן. מוצדקתנמצאה 

תלונה בגין מתן עבודות דפוס לספק שאינו זכיין  : עבודות דפוסד-

הביקורת יזמה פגישה משותפת בין   .לא מוצדקתהתלונה נמצאה . המועצה

.יושרו, המתלונן לגורם האחראי במועצה וכל ההדורים

תלונה בגין ליקוי בבחירת אולפן הקלטות במחלקת  : בחירת ספקה-

הביקורת המליצה לקבוע קריטריונים . מוצדקתהתלונה נמצאה . התרבות

.ונוהל לבחירת ספקים במחלקת תרבות במועצה
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)המשך(ציבור תלונות

.  תלונה בגין העסקת בן משפחה על ידי הועד המקומי: עדשיםתל ו-

.עבודתההעובדת הפסיקה את . בחלקה מוצדקתהתלונה נמצאה 

.  תלונה בגין אי שוויון בין מורי הנהיגה לרכב פרטי: ס לנהיגה"ביז-

.הליקוי תוקן .מוצדקתהתלונה נמצאה 

תלונה בגין סחבת לא מוצדקת בטיפול בבקשה  : מושב מרחביהח-

כי קיימת  , בבדיקת הביקורת נמצא .לקבלת היתר בניה מצד ועד המושב

מחלקות בין המתלונן לבין ועד האגודה החקלאית המנהל את ההרחבה במושב  

.הכפוף לביקורת של רשם האגודות כתאגיד מסחרי פרטי
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מעקב אחר תיקון

.ליקויים 
ח"דו
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הביקורת הפנימית

2013-2012תכנית הביקורת לשנים 
)ועדים מידי שנה 2-3. (בדיקת התנהלותם של ועדים מקומייםא-

. עובדיםקליטת ב-

".  מרכז פיס בשמשית"פרויקט ג-

.נהלי עבודה במחלקת הנדסהד-

.עדכון דוח הביקורת בנושא הרחבת הכביש לתמרתה-

,  בקרה ומעקב, ספקים: בנושאים שונים כגון) יפעת ומזרע(בדיקה  בבתי ספר ו-

.'וכונהלי עבודה 

.גני משחקים ציבורייםז-

.מעקב אחר תיקון ליקויים ויישום המלצות. סיוע במתן תשובות לביקורת חיצוניתח-

.התייחסות לדוחות ביקורת שנתיים של הועדים המקומייםט-

.כנציב תלונות) תושבי המועצה(טיפול בתלונות הציבור י-

.או ועדת הביקורת/מטלות שונות על פי בקשת ראש המועצה ו  -יא
זאת עקב אפשרות  , כי אין הכרח כי תכנית העבודה תושלם במלואה, העבר מלמד נסיון       

או מתן קדימויות לפי בקשת ראש   מסויימיםהתארכות משך זמן הביצוע של נושאים 
.  או ועדת הביקורת לביצוע ביקורות מיוחדות/המועצה ו



הביקורת הפנימית

משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט 
2010עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

פיתוח ביצוע תקציבי. א

קיים חוסר תיאום בין נתוני הניהול הכספי

במחלקת ההנדסה לבין נתוני  ם"התברישל 

.  ניהולם במערכת הנהלת החשבונות

נתוני המערכות לשנת החשבון  

.  תוקנו במהלך הביקורת

מנגנוני בקרה וביקורת פנימית. ב

לא הגישו למועצה דוח  מסויימיםועדים 

לצו ) ד(134כספי מבוקר כמתחייב מסעיף 

.המועצות המקומיות

הוצאו הנחיות, הנושא מטופל

מתאימות לישובים וננקטו הליכים  

עיכוב כספים לישובים עד: כגון

.להגשת הדוחות
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משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמותתיקון 

הליקוי מביקורות שנים  

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

יתרת חובה ספקים בסך כולל  

ח טרם "אלפי ש 234של 

.הועברו לתקציב הרגיל

המועצה השלימה את  לא תוקן

העברת יתרת החובה  

לתקציב הרגיל במהלך שנת  

2011.

.  קיים תיק חוזיםתוקן חלקית.אין פנקס חוזים

המועצה תשלים בעתיד  

.כנדרש, הקרוב את הפנקס
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משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמותתיקון 

הליקוי  

מביקורות  

שנים קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

המועצה התחילה 

 16בביצוע 

תקציבים בלתי 

רגילים לפני  

קבלת אישור  

.  משרד הפנים

 בהם עיתוי בהפרשי המדובר כלל בדרךלא תוקן

 ,או הפרוייקט להכנת הוצאות קיימות

  חומש תכניות במסגרת המבוצעים רים"בתב

 חלקה את ממנת והמועצה בישובים

  או 2008 בשנת שאושרו מהלוואות

  המימון לאיבוד חשש קיים בהם רים"בתב

  אי ,לחורף מכניסה ,בביצוע הפיגור עקב

  הצורך ,בזמן וגנים כיתות לפתוח יכולת

  אלו בימים ,במקביל .'וכו מיידי בביצוע

  האמור חדש ם"תברי נוהל המועצה עורכת

.ל"הנ התופעה את לצמצם



הביקורת הפנימית

הליקוי מביקורות שנים  

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

 נמצאו ם"תברי 45 -ב

  ההוצאות בביצוע חריגות

 התקציב למסגרת מעבר

.המאושרות

  נובע הדבר ,כלל בדרךתוקן לא

  הנדרשות ותוספות משינויים

.הביצוע במהלך בפרוייקט

 שלא מאמץ כל עושה המועצה

 ,אלו ובימים אלו מקרים ישנו

  חדש ם"תברי נוהל עורכת

.החריגות את לצמצם האמור

משרד הפנים -מפורט דוח ביקורת 
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות



הביקורת הפנימית

.  הערת מהליקוי מביקורות שנים קודמות

הפנים

תגובת המועצה

 לא קשורות חברות של כספיים דוחות

.הרשות במועצת לדיון הובאו
תוקן  

  ח"ש אלפי 25 בסך תמיכה הועברה

.אישור ללא
תוקן

  במועד אושרו לתמיכות הקריטריונים

  ל"מנכ בחוזר שנקבע מהמועד מאוחר

4/2006.

תוקן

משרד הפנים -מפורט דוח ביקורת 
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות



הביקורת הפנימית

הליקוי מביקורות  

שנים קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

  נוהגת אינה המועצה

 אזהרה הערות לרשום

  חייבים לנכסי בטאבו

.בעייתיים

 חייבים למועצה איןלא תוקן

 הגביה ושיעורי בעייתיים

 לכדי בקירוב מסתכמים

100%

 עובדים מעסיקה המועצה

 וגופים עמותות באמצעות

.קשורים כלכליים

תוקן חלקית
 ובמרבית מטופל הנושא

.נפתר המקרים

משרד הפנים -מפורט דוח ביקורת 
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות
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הליקוי מביקורות  

שנים קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

המועצה לא הכינה  

.פרוגרמה לשטחי ציבור

 וגודל תקציב בעיות בגלל בעיקרלא תוקן  

  .המועצה שטחי

.יטופל הנושא ,התקציבי הפתרון עם

א לא נחתם על  "תקציב הג

ידי  חלק מהגורמים  

.האמורים לחתום עליו

 כל את להחתים מאמצים נעשיםלא תוקן

  ,מהמקרים שבחלק למרות .הגורמים

  ,)ממשלה משרדי( חוץ גורמי של

.בידינו עולה הדבר אין

משרד הפנים -מפורט דוח ביקורת 
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות

חזרה



תודה


