


2007י הביקורת הפנימית בשנת "נושאים שטופלו ע •

עיקרי ממצאי הביקורת הפנימית  •

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

    2009-2008תכנית הביקורת לשנים  •

       2006עיקרי ממצאי ביקורת משרד הפנים לשנת  •

ותיקון ליקויים       



י הביקורת הפנימית בשנת  "נושאים שטופלו ע

2007
.1268ר "תב–סיום הביקורת בנושא הסב יום 1.

.ניהול רכוש קבוע ורכש2.

).במסגרת בדיקת ועדים מקומיים(ועד מקומי מנשיה זבדה 3.

.ארכיון המועצה4.

.עלויות הביטוח לרכבי המועצה5.

:טיפול בתלונות הציבור בנושאים הבאים6.

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

:טיפול בתלונות הציבור בנושאים הבאים6.

.שמירה בבית לחם הגלילית        �

.טיולי בתי הספר        �

.סמכויות ועדת הביקורת של הועד המקומי        �

ח המפורט של מבקר משרד הפנים  "טיפול בליקויי הדו.    7

.2006לשנת        

.כל הדוחות נדונו במסגרת וועדת הביקורת המועצתית



 עיקרי הממצאים  �

ועדת המכרזים החליטה לבחור את ההצעה היחידה  �

.אשר הוגשה במכרז לבחירת הקבלן

בפני ועדת המכרזים לא הובאו כל הנתונים הנוגעים �

  1268ר "תב–מבנה הסב יום 

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.לפרוייקט

.הפרוייקט התחיל לפני אישור משרד הפנים�

ר בעזרת הנדסאי מומחה  "בבדיקות עלויות בניה למ�

ר גבוהה ביחס למקובל בשוק "כי העלות למ, נמצא

כי העלות נבעה  , הוסבר- )על פי מחירון דקל(הבניה 

.ממפרט הגימור הגבוה בפרוייקט



 המלצות הביקורת�

בהכנת תקציב יש להתבסס על אומדנים מדוייקים ולבצע ניתוחי  �
.מחיר מפורטים לקבלת הצעות מחיר

יש לשקול חלוקת פרוייקטים המבוססים על תרומות למספר שלבים �
.בהתאם למועד קבלת התרומה

.  בוצע -לגבש נהלי עבודה לאישור ולניהול פרוייקטים חריגים�

מבוצע החל   -יש לקבל אישור מליאה לגבי כל חריגה מהתקציב�
.2007משנת 

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.2007משנת 

.לקבל דווח חודשי ממחלקת ההנדסה על התקדמות הפרוייקט�

תגובת מהנדס המועצה �

הרצון להתחיל לפני החורף ובכדי לא לאבד את , עקב לוח זמנים צפוף�
נבחרה ההצעה  , התרומה נעשתה בדיקת יכולת כלכלית לקבלן

.היחידה והוחל בפרוייקט

עבודות שדרוג , העלויות הגבוהות נובעות בגלל סטנדרט גימור גבוהה�
.להרחבות עתידיות וסטיות מסוימות בהערכות הראשוניות



ניהול רכוש קבוע ורכש
כללי   �

הביקורת בדקה את הרישום בפנקס המקרקעין וקיום הוראות הדין 
.  הקשורות לרישום ופיקוח נכסי המקרקעין

. את תהליכי הרכש במועצה והשמירה על נכסי הטובין שלה     

.כי חלק מהממצאים תוקנו במהלך עריכת הביקורת, נציין     

עיקרי הממצאים   �

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

עיקרי הממצאים   �
לא עודכן ספר הנכסים ואין דווח שוטף על יצירת נכס חדש לרכזת �

.הנכסים

לא נעשה שימוש בתוכנת הרכש ואין המועצה נוהגת לגרוע טובין �
.שהתבלו כמתחייב

המועצה לא ערכה מכרז פומבי לבחירת חברת הליסינג ועלות שכירת �
.רכבי ליסינג גבוהה יותר מעלות אחזקת רכב בבעלות

          



המלצות הביקורת�

לקבוע נהלי דיווח מסודרים בנוגע לנכסים חדשים של המועצה �
.ולערוך סקר מבנים מידי תקופה

לקיים הדרכה מעמיקה למשתמשי תכנת הרכש ולרענן את נהלי  �
.הרכש לכל יחידות המועצה

.  להכין תכנית צריכה תקופתית למועצה�

.תגובת המועצה�

ד לביצוע עריכה וניהול שוטף "המועצה התקשרה עם משרד עו�

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

ד לביצוע עריכה וניהול שוטף "המועצה התקשרה עם משרד עו�
.נכון להיום ספר הנכסים מעודכן -של ספר הנכסים 

המועצה בודקת מערכת . תכנת הרכש הקיימת אינה ידידותית�
.מחשוב מרכזית לניהול הכוללת אף ניהול רכש

המועצה בחנה מספר הצעות מחיר לרכבי הליסינג ובחרה את �
.ההצעה הטובה ביותר

אין תיקונים וביטוח  , הליסינג מקל על תזרים המזומנים�
התפעול על ידי הליסינג מקל על פעילות . והרכבים תמיד חדשים

.המועצה



ביקורת ועדים מקומיים

כללי �

מועצות (הוחל התיקון לצו המועצות המקומיות  2005בתחילת שנת                 
הוראות בנוגע לסמכויות המועצה ואופן  , בין היתר, הקובע) אזוריות

.ניהול ישובים באמצעות ועד מקומי

ועדים  3על פי החלטת ועדת הביקורת המועצתית יבדקו מידי שנה         
. מקומיים

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

עיקרי הממצאים �

.נבדקה התנהלותו של הועד המקומי בכפר מנשיה זבדה 2007בשנת �

תיעוד של : הממצאים העיקריים מצביעים על ליקויים בנושאים הבאים�
אופן ביצוע  , מעקב שוטף אחר תקציב הועד, פרוטוקולי ישיבות הועד

אופן אישור והתקשרות עם ספקים ועובדים, תשלומים

             



המלצות הביקורת�

על המועצה לאכוף את סמכויותיה הנובעים מהתיקון  �

לחייב את ישובי המועצה להתנהל  , לצו המועצות

לתקן את הליקויים שהועלו בדוחות , בהתאם לצו

.הביקורת ולבצע מעקב אחר תיקונם

תגובת המועצה�

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

תגובת המועצה�

, דוחות הביקורת הפנימית בנושא הועדים המקומיים�

נדונים בפני ועדת הביקורת המועצתית  בהשתתפות  

.  נציגי המועצה הרלוונטיים

ועד המקומי  : התקיימה ישיבה משותפת בהשתתפות�

נציגי המועצה והביקורת הפנימית , מנשיה זבדה

כמו כן  . לקביעת נהלי עבודה לתיקון הליקויים שנתגלו

.נקבע מועד לבדיקת התיקונים



ארכיון המועצה

כללי�

נושאים הקשורים   2בדקה הביקורת , לבקשת המועצה   

:כדלקמן, לארכיון המועצה

.שימוש בחומר ארכיוני פרטי המאוחסן בארכיון המועצה•

שמירת חומר ארכיוני של ישובי המועצה בארכיון •

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

שמירת חומר ארכיוני של ישובי המועצה בארכיון •

.המועצה

עיקרי הממצאים�
נמצאו חומרים ארכיוניים השייכים לישובים וגורמים  •

.אחרים המופקדים בארכיון המועצה

לא קיימים נהלים וקריטריונים לשמירת חומר ארכיוני  •

. בארכיון המועצה, פרטי



המלצות הביקורת  �
יש לקבוע קריטריונים ברורים הנוגעים להסדרת שמירת  •

.חומר ארכיוני שלא בבעלות המועצה בארכיון המועצה

לעגן את שמירת החומר בהסכמים חתומים אשר יפרטו בין  •
לאחר קבלת ייעוץ , היתר את זכות השימוש בחומר זאת

.משפטי מתאים

יש להחיל את הקריטריונים באופן שווה על כלל ישובי  •

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

יש להחיל את הקריטריונים באופן שווה על כלל ישובי  •
.המועצה המעוניינים בכך

תגובת המועצה  �
תגבש המועצה קריטריונים להסדרת   2008במהלך שנת •

כולל גיבוש הסדרים עם  , השמירה על חומר ארכיוני פרטי
.יישובי המועצה



תלונות ציבור

כללי     �

במהלך השנה טפלה הביקורת במספר תלונות     

:בנושאים הבאים

.שמירה בבית לחם הגלילית    �

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.שמירה בבית לחם הגלילית    �

.טיולי בתי הספר   �

.סמכויות ועדת הביקורת של הועד המקומי    �

   



2009-2008תכנית הביקורת לשנים 
:כדלהלן 2007סיום הביקורת בנושאים שלא יסתיימו במהלך .א

.גביית ארנונה וטיפול בחייבים•

.ועדים מקומיים 3יבדקו מידי שנה , על פי החלטת המועצה. ב

.החברה הכלכלית.ג

.ם ועמידה בנהלים"תברי.ד

נותני שרותים למועצה , הסכמי התקשרות עם גופים חיצוניים.ה
).הנהלת חשבונות, גביה(

יבדקו מידי שנה נושאים שונים במערכת , על פי החלטת המועצה.ו

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

יבדקו מידי שנה נושאים שונים במערכת , על פי החלטת המועצה.ו
: החינוך במספר בתי ספר כגון

.הליך התקשרויות עם ספקים במסגרת הניהול העצמי•

.הליכי בקרה וביקורת בבתי הספר•

'נהלי עבודה וכו•

.סיוע במתן תשובות לביקורת חיצונית.ז

.מעקב אחר תיקון ליקויים ויישום המלצות דוחות ביקורת קודמים.  ח

.כנציב תלונות) תושבי המועצה(טיפול בתלונות הציבור .ט

.או ועדת הביקורת/מטלות שונות על פי בקשת ראש המועצה ו.י



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2006עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

ביצוע תקציבי פיתוח 

למועצה גרעון בתקציב הבלתי רגיל  1.

אשתקד  (ח "מליון ש 11 - בסך של כ

המועצה עושה ככל יכולת לצמצם  

הוא   2007הצפי לשנת . את הגרעון

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

כלומר , ח"מליון ש 9 -גרעון של כ)ח"מליון ש 6 - בסך של כ

חלק מהבעיות  . 20%ירידה של 

נובעות ממימון חסר של משרדי 

.ממשלה



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2006עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

דיווח כספי והתקשרויות, רישום

המלצות ועדת המכרזים לא אושרו 1.

מכרז פומבי  . (על ידי ראש המועצה

ראש המועצה מאשר את 1.

.  המלצות ועדת המכרזים

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

)לאספקת מרכבי דחס

לא  , בעת פתיחת תיבת המכרזים2.

נכחו העובדים שמונו לשמור על  

מכרז זוטא לאחזקת . (התיבה

)תאורת רחוב בכבישי גישה

עקב טעות , במקרה הנדון

חתם ראש המועצה  , אנוש

.רק על ההסכם עם הזכיין

האחראים על התיבה הינם  2.

ל "ר הועדה ומנכ"יו

בהעדרם נמצא  , המועצה

. המפתח אצל מחליף



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2006עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

חייבים

המועצה אינה נוהגת לרשום  

הערות אזהרה בטאבו לנכסי  

לשמחתנו אין חייבים  

לכן אין המועצה  , בעייתיים

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

הערות אזהרה בטאבו לנכסי  

.חייבים בעייתיים

לכן אין המועצה  , בעייתיים

נדרשת לרשום הערות אזהרה 

.בטאבו



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

תוקן  אין פנקס חוזים

חלקית

הפנקס נמצא בהכנה  

ויסתיים במהלך שנת  

2008.

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

2008.

דמי ניהול שנוכו מעובדים  

המועסקים בפנסיה תקציבית  

לא נוהלו בחשבון נפרד  

.בקופה מיועדת

תוקן  

חלקית

המועצה מנהלת במערכת 

.  חשבון מיוחד לדמי ניהול

העבירה   2007בשנת 

המועצה סכומים אלו  

לחשבון בנק נפרד למטרה  

.זו



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

הערת  

.  מ

הפנים

תגובת המועצה

ם נמצאו חריגות  "בחלק מהתברי

בביצוע ההוצאות מעבר למסגרת  

תוקן 

חלקית

במספר תברים אכן נמצאו 

,  חריגות בביצוע ההוצאות

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

בביצוע ההוצאות מעבר למסגרת  

.התקציב המאושרת

,  חריגות בביצוע ההוצאותחלקית

כ משינויים  "הדבר נבע בד

ותוספות נדרשות בפרוייקט 

. במהלך הביצוע

אנו עושים כל מאמץ שלא  

. ישנו מקרים כאלו



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

ם ללא  "נמצאו תברי

פעילות לתקופה העולה  

ם האמורים  "ישנם תברילא תוקן

להיות מתוקצבים מסכומים  

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

פעילות לתקופה העולה  

.חודשים 12על 

להיות מתוקצבים מסכומים  

בעיקר  , שעדיין לא הושלמו

,  מחינוך ומשיכון ולכן

. ם אלו לא נסגרים"תברי



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

לעיתים המועצה נדרשת להתחיל לא תוקן המועצה מתחילה בביצוע 

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

ם לפני קבלת אישור  "תברי

.משרד הפנים

בעבודה מסוימת לפני קבלת כל  

לאיבוד המימון : האישורים מחשש 

, כניסה לחורף, עקב הפיגור בביצוע

אי יכולת לפתוח כיתות וגנים בזמן 

'   וכו

חזרה



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

הליקוי מביקורות 

שנים קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

המועצה החלה בביצוע  

ר שבו האומדן "תב

כתוצאה משינויים ומשך  לא תוקן 

נוצר מצב  , הזמן הרב שעובר

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

ר שבו האומדן "תב

התקציבי והחוזה גבוהים 

.ר"מתקציב התב

נוצר מצב  , הזמן הרב שעובר

חוזה גבוהים מן /בו התקציב

המועצה עושה כל . ר"התב

מאמץ כדי שלא ישנו 

אם כי המדובר  , מקרים אלו

. במקרים מועטים בלבד



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

מועצת הרשות לא אישרה את  

תקציב הקרן לעבודות פיתוח

הקרן קטנה  , לצערנולא תוקן 

אין כמעט  , מאוד לכן

יכולת לבצע בגינה  

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

יכולת לבצע בגינה  

 2008בשנת . ם"תברי

.נאשרה בהתאם

דוחות כספיים של חברות 

קשורות לא הובאו לדיון 

במועצת הרשות

הדוחות נדונו בישיבת  תוקן  

המליאה בתאריך  

30/12/2007.



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

ועדים מסויימים לא הגישו 

למועצה דוח כספי מבוקר  

.כמתחייב

תוקן 

חלקית

המועצה עושה מאמצים  

ומשקיעה זמן רב כדי 

.  לקבל את הדוחות כנדרש

כי הנושא חדש  , יש לזכור

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

כי הנושא חדש  , יש לזכור

וישנם בעיות ארגוניות  

.בחלק מהועדים

המועצה מעסיקה עובדים  

באמצעות עמותות וגופים כלכליים  

.קשורים

תוקן 

חלקית

נעשה לתקופה מוגבלת  

במקרים חריגים וכתוצאה  

.מבעיות ייחודיות בלבד

הנושא  2007בשנת 

.צומצם משמעותית



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

חברות כלכליות ותאגידים 

פועלים ממשרדי הרשות ואינם  

.ד וארנונה"מחוייבים בשכ

עמותות לא  /מצב התאגידיםלא תוקן 

קשה , שפיר במיוחד לכן

כי  , נזכיר. ד"לגבות שכ

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

כי  , נזכיר. ד"לגבות שכ.ד וארנונה"מחוייבים בשכ

.המדובר בסכומים מזעריים

המועצה לא הכינה פרוגרמה 

.לשטחי ציבור

.  למועצה לא מעט קשייםלא תוקן 

המועצה משקיעה על שטח  

לכן  , של מאות אלפי דונמים

.עדיין לא הוכנה פרוגרמה



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

א לא נחתם על  "תקציב הג

ידי חלק מהגורמים  

המועצה עושה כל מאמץ לא תוקן 

, להחתים את כל הגורמים

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

ידי חלק מהגורמים  

.האמורים לחתום עליו

, להחתים את כל הגורמים

למרות שבחלק מהמקרים  

.אין הדבר עולה בידינו



תודה


