


.נושאי ביקורת שטופלו בשנים קודמות •

2008י הביקורת הפנימית בשנת "נושאים שטופלו ע•

עיקרי ממצאי הביקורת הפנימית   •

    2009-2010תכנית הביקורת לשנים  •

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

    2009-2010תכנית הביקורת לשנים  •

.עיון בדוחות ביקורת ודוחות ועדת ההנחות•

       2007עיקרי ממצאי ביקורת משרד הפנים לשנת  •

.ומעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות    



נושאי ביקורת שטופלו בשנים קודמות  �

להלן נושאי ביקורת קודמים אשר נבדקו במהלך השנים  •

2005-2007:

ביטוחי המועצה.  2כלי אצירה חיובי.  1

.המועצה וועדותיה.  4.שריפה באולם גבת  .3

.מים וביוב.  6.אדם ושכר כח.  5

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.מים וביוב.  6.אדם ושכר כח.  5

.מבנה הסב יום ר"תב.  8.יישום צו המועצות.  7

  הנחיות המועצה בזמן    .  9

.השניהלבנון  מלחמת     

.ביקורת פנימית בועדים. 10

.ועד מקומי מנשיה זבדה. 12.ניהול רכוש קבוע ורכש. 11

עלויות ביטוח רכבי    . 14.ארכיון המועצה. 13

.המועצה       



2008י הביקורת הפנימית בשנת "נושאים שטופלו ע

.ועד מקומי שדה יעקוב1.

.ועד מקומי כפר גדעון2.

.השקעות עודפי כספים3.

.התקשרות בתי הספר עם קבלנים4.

).בעקבות תלונה(נוהל קבלת הצעות מחיר 5.

.שימוש בנכסי המועצה לצרכים פרטיים6.

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

התייחסות הביקורת הפנימית לדוחות הביקורת של ועדות הביקורת  7.
.  נהלל, דברת, מערכת החינוך בית לחם ואלוני אבא: בישובי המועצה

:טיפול בתלונות הציבור בנושאים הבאים8.

.פרסום קשר העמקים       �

.מינוי קבלן גינון בבית ספר       �

).הנושא בטיפול(מינוי מזכירה , בית שערים       �

ח המפורט של מבקר משרד הפנים  "טיפול בליקויי הדו.    9

.2007לשנת        



  עיקרי הממצאים  �

הועד מנהל רשת חינוך ענפה ומעסיק מספר גדול של   �

.עובדים ללא אישור המועצה להעסקתם

בין מורשי החתימה בחשבון הבנק של בית הספר אין  �

,  ר הועד"חבר ועד ובחשבון של הגיל הרך לא נמצא יו

ועד מקומי שדה יעקב

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

,  ר הועד"חבר ועד ובחשבון של הגיל הרך לא נמצא יו

.זאת בניגוד למתחייב מצו המועצות

ועדת הביקורת לא הגישה דוחות כלל ולא קיימה �

.ישיבות

.ממצאים נוספים אשר נדונו בועדת הביקורת�



ועד מקומי שדה יעקוב
המלצות הביקורת�
.המלצות הביקורת שולבו בדוח ונדונו בישיבת ועדת הביקורת•

התייחסות הועד המקומי �
.הועד המקומי דן בממצאי הדוח וקבל את המלצות הביקורת•

הועד המקומי יפעל לתיקון הליקויים שנתגלו על פי המלצות  •
.הביקורת אשר נכללו בדוח המפורט.הביקורת אשר נכללו בדוח המפורט

תגובת המועצה�

מחלקת הישובים בסיוע הביקורת הפנימית יעקבו אחר תיקון •
.2009הליקויים במהלך שנת 

ח של המועצה יבדוק את מצבו הכספי  "כי רו, נבדקת אפשרות•
.ויכולתו של הועד המקומי להתמודד עם נושא זה

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



ועד מקומי כפר גדעון

עיקרי הממצאים  �

ממצאי טיוטת דוח הביקורת הצביעו על מספר ליקויים  •
לנושאים  , בהתנהלותו של הועד המקומי הקשורים בין היתר

.'ניהול חשבונות וכו, העסקת עובדים, רישום חשבוניות: כגון

תגובת המועצה �

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

תגובת המועצה �

לאחר התייעצות וקבלת חוות דעת משפטית שללה המועצה את •
בגין זאת סיימו בעלי  , סמכויות הועד המקומי וניהלה את הישוב

.  תפקידים את עבודתם

לאחר הבחירות הקרובות ובחינה מחודשת של ההערכות בישוב  •
.  יוחלט על המשך הדרך

.הביקורת הפסיקה את בדיקותיה, לאור האמור    

          



השקעות עודפי כספים

עיקרי הדוח �

הביקורת סקרה את ההנחיות בנושא השקעות כספים כפי שעלו  •
.4/2008ל משרד הפנים מספר "מחוזר מנכ

כי למרות אפשרויות ההשקעה המגוונות שנתנו , נציין לחיוב•
בחרה  המועצה לנקוט במשנה זהירות והשקיעה , בהנחיות החדשות

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

בחרה  המועצה לנקוט במשנה זהירות והשקיעה , בהנחיות החדשות
נמנעו הפסדים אשר היו  , בהחלטה זו. את כספיה בפקדונות בטוחים

.עלולים להגרם ממצב אי הודאות השורר כיום במישור הפיננסי

 

תגובת המועצה �

כי כל עוד ימשך המשבר  , תנחה הנהלת המועצה, לבקשת הגזבר•
במידה  , בשווקים הפיננסיים המועצה תשקיע את עודפי הכספים

  .בפיקדונות שקליים במערכת הבנקאית, ויהיו

 



התקשרות בתי הספר עם קבלנים

עיקר הממצאים�

כי קיימות  , במדגם שערכה הביקורת בבתי הספר נמצא• כי קיימות  , במדגם שערכה הביקורת בבתי הספר נמצא•

התקשרויות בין בתי הספר לקבלנים ללא הסכם חתום וללא  

.עריכת סקר מחירים או מכרז לבחירת הקבלן

ל מנוגד להוראות החוק בתוספת השניה והרביעית לצו  "הנ•

.  המועצות

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



המלצות הביקורת �

יש לנהל מעקב אחר התקשרויות בתי הספר עם קבלנים ולהפיק דוח •

.תקופתי שיסקר על ידי חשב מחלקת החינוך

.יש לבצע התקשרויות עתידיות בהתאם להוראות החוק•

על מנהלי בתי הספר לדווח על כל שינוי אשר יחול בהתקשרויותיו  •

.  עם הקבלנים במהלך השנה

התקשרות בתי הספר עם קבלנים

.  עם הקבלנים במהלך השנה

תגובת המועצה�

המועצה כנסה את מנהלי בתי הספר והמנהלנים לישיבה במשרדי  •

לשם דיון במערך  , ח"המועצה בהשתתפות היועץ המשפטי ורו

.ההזמנות של בתי הספר

כי עקב רגישות הנושא המועצה תסייע ותעמיד לרשות בתי , סוכם•

, כמו כן. הספר את מכרזי הספקים השונים לצורך רכישות שונות

.י המועצה עבור בתי הספר"בוצעו מכרזי גינון ונקיון ע

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



נוהל קבלת הצעות מחיר

כללי�

את  , בין היתר, בעקבות תלונה אשר הוגשה לביקורת בדקנו•

ההליך המבוצע לבחירת הצעות מחיר בנושא פרסומי  

.א"המועצה במחלקת כ .א"המועצה במחלקת כ

עיקר הממצאים�

א לא נהגה לתעד את הצעות המחיר אשר  "מחלקת כ•

.הוגשו לבחירת ספק הפרסום במכרזי הדרושים

הוחלט על שינוי הנוהל   2/2008כי נכון לחודש , הוסבר•

.לפרסומי המועצה

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



נוהל קבלת הצעות מחיר

המלצות הביקורת�

יש להגדיר נוהל לפרסומים אשר יכלול את כל  •

בחירת  , אישור, שלבי הפרסום החל משלב הדרישה בחירת  , אישור, שלבי הפרסום החל משלב הדרישה

.ספק וההזמנה בפועל

.יש להנחות את כל מחלקות המועצה בהתאם•

תגובת המועצה�

אשר יבוצעו , המועצה קבעה נוהל אחיד לפרסומים•

.על ידי גורם יחיד ומרכזי במועצה

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



התייחסות לדוחות ביקורת מישובים

כללי�

חלה  ) מועצות אזוריות(על פי צו המועצות המקומיות • חלה  ) מועצות אזוריות(על פי צו המועצות המקומיות •

החובה על ועדת הביקורת בישוב להגיש לפחות דוח 

.בנוגע להתנהלות הועד המקומי, ביקורת אחד לשנה

מעירה את  , הביקורת הפנימית במועצה סוקרת את הדוח•

הערותיה ועוקבת אחר התיקונים הנדרשים בהתאם  

.להתייחסות הרלוונטית

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



התייחסות לדוחות ביקורת מישובים

דוחות שהוגשו�

:הוגשו הדוחות מהישובים הבאים, נכון למועד הישיבה•

.דברת ובית לחם הגלילית, נהלל, אלוני אבא     .דברת ובית לחם הגלילית, נהלל, אלוני אבא    

הערות מיוחדות�

כי הועד המקומי באלוני אבא ובית לחם הגלילית לא  , נמצא•

התייחסו לדוח הביקורת בנושא מערכת החינוך אשר הוגש  

.על ידי ועדת הביקורת בישוב

כי לעיתים אין שיתוף פעולה בין הועד המקומי  , עוד נמצא•

.לבין ועדת הביקורת

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



התייחסות לדוחות ביקורת מישובים

המלצות הביקורת�

יש לאכוף את הוראות החוק ולחייב את ועדות הביקורת  •

להגיש דוח ביקורת שנתי על התנהלות הועד המקומי  

.במועד

על מנהל מחלקת ישובים לעקוב אחר יישום הערות • על מנהל מחלקת ישובים לעקוב אחר יישום הערות •

הביקורת ולהפיק דוח מעקב תקופתי שימסר לסקירתם של  

.  ראש המועצה וועדת הביקורת

תגובת המועצה�

המועצה תנחה את הועדים המקומיים לפעול בשיתוף •

.פעולה ושקיפות מירביים עם ועדת הביקורת

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



ציבור תלונות
כללי     �

במהלך השנה טפלה הביקורת במספר תלונות     

:בנושאים הבאים

.פרסום קשר העמקים �

על פי המלצת   , במקביל. בבדיקתנו לא נמצא בסיס לתלונה   
.הביקורת נכתב נוהל מחייב לפרסום במועצה

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.הביקורת נכתב נוהל מחייב לפרסום במועצה

.מינוי קבלן גינון בבית ספר �

כי הקבלן הנוכחי בבית הספר המדובר מועסק  , מבדיקתנו נמצא   
בוצע הליך קבלת הצעות מחיר  , על כן. ללא הסכם מתאים

.לבחירת קבלן הגינון

.   מינוי מזכירה לועד המקומי -בית שערים  �
.הנושא עדיין בטיפול



2010-2009תכנית הביקורת לשנים 
ועדים   3–2על פי החלטת המועצה יבדקו מדגמית מידי שנה  , ועדים מקומיים.  א

.מקומיים

.גביית ארנונה וטיפול בחייבים.   ב

.החברה הכלכלית.   ג

.ם ועמידה בנהלים"תברי.ד

.נותני שרותים למועצה, הסכמי התקשרות עם גופים חיצוניים.ה

:  כגון, בדיקות מדגמיות בבתי הספר בנושאים שונים במערכת החינוך.ו

.גביית כספים וניהול חשבונות•

.הליכי בקרה וביקורת בבתי הספר•

'נהלי עבודה וכו•

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

'נהלי עבודה וכו•

.מתקני משחקים ציבוריים.ז

.סיוע במתן תשובות לביקורת חיצונית.  ח

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

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

.התייחסויות לדוחות ביקורת מישובים. יא

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

זאת עקב אפשרות  , כי אין הכרח כי תכנית העבודה תושלם במלואה, נסיון העבר מלמד       
התארכות משך זמן הביצוע של נושאים מסויימים או מתן קדימויות לפי בקשת ראש המועצה  

.  או ועדת הביקורת לביצוע ביקורות מיוחדות/ו



עיון בדוחות   �

חבר מליאה המעונין לעיין בדוחות המפורטים      

:כדלקמן, מוזמן

ניתן , בדוחות המפורטים של הביקורת הפנימית1. ניתן , בדוחות המפורטים של הביקורת הפנימית1.

.ל המועצה"לעיין במשרדו של מנכ

ניתן , משום צנעת הפרט, בדוחות של ועדת ההנחות2.

.לעיין במשרדו של מנהל מינהל ההכנסות

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2007עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

מערך הגביה �

אין הפרדה בין יתרות המחאות 1.

.לגביה לבין יתרות כרטיסי אשראי

לא  , עקב מגבלות תכנת הגביה

ניתן להפריד בין יתרות הנובעות 

מהמחאות לבין יתרות הנובעות 

.מתשלום בכרטיסי אשראי

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.מתשלום בכרטיסי אשראי

ח בין "אלף ש 114קיים חוסר בסך .    2

נתוני מערך הגביה לבין אישורי  

. בנקים וחברות אשראי

הפער נובע מהשוני בשיטת 

המועצה , הרישום החשבונאית

רושמת בספריה תקבולים על  

בסיס מצטבר ואילו בדוחות מערך 

הגביה נרשמים תקבולים על  

. בסיס מזומן



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2007עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

חברות כלכליות ותאגידים �

המועצה ממנה גרעון של עמותה  1.

).עמותת הספורט כחול לבן(קשורה 

מספקת שרותים  , העמותה

על מנת לא  . לתושבי המועצה

החליטה , לפגוע בשרותים אלו

המועצה לסייע בכיסוי גרעונותיה  

.בהיקף מצומצם

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.בהיקף מצומצם

המועצה מימנה רוב הכנסות של  .    2

עמותה אשר עיקר הוצאותיה הינן 

, העמותה לקידום החינוך(לשכר 

הנוער והספורט בעמק  , התרבות

).  יזרעאל

א "המועצה שוכרת שרותי כ

לצורך ביצוע פעילויות של החינוך 

המשלים בבתי הספר ובחינוך 

.הבלתי פורמלי בישובים



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

דמי ניהול שנוכו מעובדים 

המועסקים בפנסיה תקציבית לא  

נוהלו בחשבון נפרד בקופה 

.מיועדת

,  המועצה מנהלת במערכתלא תוקן 

.  חשבון מיוחד לדמי ניהול

העבירה המועצה  2007בשנת 

למטרה זו כספים לחשבון בנק 

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

למטרה זו כספים לחשבון בנק .מיועדת

בשנת  , נפרד וסיימה זאת

2008.

הפנקס נמצא בהכנה ויסתיים  לא תוקן אין פנקס חוזים

.2009במהלך שנת 



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

הערת  

.  מ

הפנים

תגובת המועצה

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

נמצאו חריגות   ם"מהתברי 63 - ב

בביצוע ההוצאות מעבר למסגרת  

.התקציב המאושרת

תוקן 

חלקית

משינויים  , כ"הדבר נובע בד

 בפרוייקטותוספות נדרשות 

. במהלך הביצוע

אנו עושים כל מאמץ שלא  

. ישנו מקרים כאלו



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

  ם"תברי 29נמצאו 

ללא פעילות לתקופה  

האמורים   ם"תבריישנם לא תוקן

להיות מתוקצבים מסכומים  

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

ללא פעילות לתקופה  

.חודשים 12העולה על 

להיות מתוקצבים מסכומים  

בעיקר  , שעדיין לא הושלמו

,  מחינוך ומשיכון ולכן

. אלו לא נסגרים ם"תברי



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

לעיתים המועצה נדרשת להתחיל לא תוקן  25המועצה התחילה בביצוע 

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

לפני קבלת אישור   ם"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  

שבו האומדן  ר"תב

התקציבי והחוזה גבוהים 

כתוצאה משינויים ומשך  לא תוקן 

נוצר מצב  , הזמן הרב שעובר

חוזה גבוהים מן /בו התקציב

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

התקציבי והחוזה גבוהים 

.ר"התבמתקציב 

חוזה גבוהים מן /בו התקציב

המועצה עושה כל . ר"התב

מאמץ כדי שלא ישנו מקרים 

אם כי המדובר במקרים , אלו

. מועטים בלבד

למועצה גרעון בתקציב  

 11 -הבלתי רגיל בסך כ

אשתקד בסך  (ח "מליון ש

).ח"מליון ש 6 - כ

.תוקןתוקן



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

מועצת הרשות לא אישרה את  

תקציב הקרן לעבודות פיתוח

,  הקרן קטנה מאוד לכן, לצערנולא תוקן 

אין כמעט יכולת לבצע בגינה 

נאשרה  2009בשנת . ם"תברי

.בהתאם

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.בהתאם

דוחות כספיים של חברות  

קשורות לא הובאו לדיון 

במועצת הרשות

תוקן 

חלקית

הובאו כל  2008במהלך שנת 

.לדיון במליאת המועצה, הדוחות

המועצה אינה נוהגת לרשום  

הערות אזהרה בטאבו לנכסי  

.חייבים בעייתיים

,  לשמחתנו אין חייבים בעייתייםלא תוקן

לכן אין המועצה נדרשת לרשום  

.הערות אזהרה בטאבו



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

לא הגישו  מסויימיםועדים 

למועצה דוח כספי מבוקר כמתחייב 

לצו המועצות  ' ד134מסעיף 

.המקומיות

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.המקומיות

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  2008בשנת 

.צומצם משמעותית



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

חברות כלכליות ותאגידים 

פועלים ממשרדי הרשות ואינם  

.ד וארנונה"בשכ מחוייבים

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"בשכ מחוייבים

.המדובר בסכומים מזעריים

המועצה לא הכינה פרוגרמה 

.לשטחי ציבור

.  למועצה לא מעט קשייםלא תוקן 

המועצה משקיעה על שטח  

לכן  , של מאות אלפי דונמים

.פרוגרמהעדיין לא הוכנה 



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

א לא נחתם על  "תקציב הג

ידי חלק מהגורמים האמורים 

המועצה עושה כל מאמץ להחתים לא תוקן 

למרות שבחלק , את כל הגורמים

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

ידי חלק מהגורמים האמורים 

.לחתום עליו

למרות שבחלק , את כל הגורמים

אין הדבר ) של גורמי חוץ(מהמקרים

.עולה בידינו

העובדים אשר מונו לשמור  

על תיבת המכרזים לא נכחו 

.בעת פתיחתה

.2008תוקן בשנת לא תוקן

המלצות ועדת המכרזים לא  

.י ראש המועצה"אושרו ע

.תוקןתוקן



תודה


