


2009י הביקורת הפנימית בשנת "נושאים שטופלו ע•

עיקרי ממצאי הביקורת הפנימית  •

   2010-2011תכנית הביקורת לשנים  •

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

   2010-2011תכנית הביקורת לשנים  •

.2008עיקרי ממצאי ביקורת משרד הפנים לשנת  •

   



2009י הביקורת הפנימית בשנת "נושאים שטופלו ע

.גביית ארנונה: דוח הביקורת בנושא 1.

.מעקב אחר תיקון ליקויים בישוב מנשיה זבדה2.

התייחסות הביקורת הפנימית לדוחות הביקורת של ועדות  3.
כפר החורש: הביקורת בישובי המועצה

.  גבעת אלה                                  

:טיפול בתלונות הציבור.     4

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.בית שערים–מינוי מזכירה לועד מקומי        �

.שמשית -זימון נציג מליאה לישיבות ועד מקומי        �

.גינגר -בחירת בעלי תפקידים         �

ת כהשתתפות במעונות יום לאמהות  "החזרי משרד התמ �
.עובדות

ח המפורט של מבקר משרד הפנים  "טיפול בליקויי הדו.    5

.2008לשנת        



גביית ארנונה

עיקרי ממצאים�

העדר חסימות לשינויים  : ליקויים הקשורים למערכת המידע כגון•

.ח"בנתוני הנכס והעדר ממשק למערכת הנה

.ליקויים נוספים הקשורים לעדכוני שטחים וחובות בגין ארנונה•

המלצות הביקורת�

חסימות נדרשות  , בין היתר, לקבוע נוהל לשינוי נתוני נכס שיכלול• חסימות נדרשות  , בין היתר, לקבוע נוהל לשינוי נתוני נכס שיכלול•

.ודיווח

.המלצות נוספות שולבו בגוף הדוח ונדונו בועדת הביקורת•

תגובת המועצה�

תוקנו  , ח"בעקבות שדרוג מערכת המידע הכוללת ממשק להנה•

.מרבית הליקויים

.נוהל לשינוי נתוני נכס יכתב•

.המועצה מטפלת מנהלית ומשפטית בכל הקשור לחובות ארנונה•

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



מעקב אחר תיקון ליקויים בישוב  

מנשיה זבדה
כללי�

ממצאי דוח הביקורת בנושא הועד המקומי  במנשיה זבדה הצביעו •

.על ליקויים רבים בהתנהלותו

על פי בדיקות שערך במהלך השנה , לדברי מנהל מחלקת הישובים•

.לא תוקנו הליקויים.לא תוקנו הליקויים

חודשים נוספים   3ראש המועצה אפשר לועד המקומי בתוך  •

.לתקן את הליקויים, 2009שהסתיימו בסוף חודש נובמבר 

מנהל מחלקת הישובים מבקש בדיקה לתיקון הליקויים על ידי  •

.  הביקורת הפנימית במועצה

התייחסות ועדת הביקורת המועצתית�

הועדה ממליצה ומאשרת בדיקה נוספת של ההתנהלות הכספית של •

.   הועד המקומי על ידי הביקורת הפנימית במועצה

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



התייחסות לדוחות ביקורת מישובים

דוחות שהוגשו�

.לא הוגשו דוחות הביקורת ממרבית הישובים, נכון למועד הישיבה•

כפר  : הגישו הישובים 2009לדוגמא את דוח הביקורת לשנת •

.גבעת אלה ושמשית בלבד, החורש

התייחסות הביקורת הפנימית לדוחות הביקורת נדונה בישיבות ועדת  • התייחסות הביקורת הפנימית לדוחות הביקורת נדונה בישיבות ועדת  •

.הביקורת המועצתית

המלצות ועדת הביקורת המועצתית   �

הועדה קבלה את המלצות הביקורת המועצתית בהתייחסותה לדוחות  •

.הביקורת

על מנהל מחלקת ישובים במועצה לעקוב אחר יישום המלצות  •

.הביקורת המועצתית וועדות הביקורת בישובים

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



ציבור תלונות

.בית שערים-מינוי מזכירה לועד מקומי�
בהנחיית הביקורת המועצתית נבדקה התלונה על ידי ועדת  

.      כי המינוי חוקי, על פי ממצאי הבדיקה עולה. הביקורת בישוב

מומלץ לגלות רגישות בטיפול במקרים דומים ולנקוט בשקיפות 

.מלאה כלפי התושבים

–זימון נציג הישוב במליאה לישיבות הועד המקומי �

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

–זימון נציג הישוב במליאה לישיבות הועד המקומי �
.שמשית

על פי חוק חלה חובה לזמן את נציג הישוב במליאה לישיבות 

.הועד המקומי

לזמן את נציג המליאה, המועצה הנחתה את הועד המקומי

.לישיבותיו

.   גינגר -בחירת בעלי תפקידים  �
.הביקורת המליצה על מיצוי ההליך הפנימי הנהוג בישוב



ציבור תלונות

.   ת כהשתתפות במעונות יום"החזרי משרד התמ �

בעקבות תלונה בדקה הביקורת את נושא העברת כספי  

מספר  , ת לאמהות עובדות ומצאה"השתתפות משרד התמ

.ליקויים

הנחה את הגורמים הרלוונטיים  , ראש המועצה בתגובתו הנחה את הגורמים הרלוונטיים  , ראש המועצה בתגובתו

.במועצה לתקן את הליקויים בהתאם להמלצות הביקורת

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



2011-2010תכנית הביקורת לשנים 
.ועדים 2-3על פי החלטת המועצה יבדקו מדגמית מידי שנה , ועדים מקומיים.  א

.נשיה זבדהמ–התנהלות כספית .  ב

.  2009סיום הביקורת בנושאים שלא הסתיימו במהלך שנת .  ג

.החברה הכלכלית•

.במחלקת הנדסה - עמידה בנהלים ומכרזים , ם"תברי.ד

.למועצה שרותיםנותני , 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•

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.הליכי בקרה וביקורת בבתי הספר•

'וכונהלי עבודה •

.מתקני משחקים ציבוריים.ז

.סיוע במתן תשובות לביקורת חיצונית.   ח

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

.והתייחסויות לדוחות ביקורת מישובים) 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 המועצה   מסויימיםהתארכות משך זמן הביצוע של נושאים 

.  או ועדת הביקורת לביצוע ביקורות מיוחדות/ו



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2008עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

מערך הגביה �

אין הפרדה בין יתרות המחאות  1.

לגביה לבין יתרות כרטיסי אשראי 

.במחלקת הגביה

הליקוי נבע ממגבלות מערכת  

. המידע הישנה

עם גמר הטמעת המערכת  

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

עם גמר הטמעת המערכת  .במחלקת הגביה

יופרדו , 2009החדשה בשנת 

.היתרות האמורות

אלף   612קיימת אי התאמה בסך .    2

ח בין נתוני מערך הגביה לבין  "ש

.  אישורי בנקים וחברות אשראי

עם גמר הטמעת  , כאמור לעיל

המערכת החדשה יתוקן הליקוי 

.האמור



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2008עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

ביצוע תקציבי פיתוח �

עם  ים"תבר 29נמצאו  .     1

חריגות בביצוע מעבר למסגרת  

, החריגות נובעות ממספר גורמים

:כדלקמן

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

חריגות בביצוע מעבר למסגרת  

.התקציבית

:כדלקמן

הממשלה אינה עומדת בהתחייבות  

.הכספית

.איחור בקבלת תרומות

.הפסד בגין שער חליפין נמוך

.הוצאה לא מתוכננת בגין עתיקות

.הערכה שגויה או תקלות בביצוע



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2008עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

ביצוע תקציבי פיתוח �

ללא  ים"תבר 13נמצאו .     2

.פעילות במשך השנה

מתעכבת עקב המתנה  ר"התבסגירת 

איחור בהעברת  , לקבלת תרומות או

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

איחור בהעברת  , לקבלת תרומות או.פעילות במשך השנה

.השתתפות הגורמים הממשלתיים

 ים"תבר 31המועצה התחילה .    3

לפני קבלת אישור ממשרד  

.הפנים

, לעיתים בגלל עיכוב בקבלת אישורים

עיכובים טכניים והחשש לכניסה 

  ים"תברמתחילה המועצה , לחורף

.לפני קבלת אישור סופי

.כי תמיד  מתקבל אישור סופי, נדגיש



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2008עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

עמותות �

כחול לבן בעמק  "לעמותת הספורט 1.

גרעון מצטבר ליום " יזרעאל

 ח"אש 869בסך  31/12/2008

העמותה מבצעת פעילות ספורט  

הכוללת משתתפים רבים מתושבי  

.  העמק

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

ויתרת זכות של המועצה לתאריך 

כך , ח"אש 65 -ל מסתכם בכ"הנ

שלמעשה המועצה מממנת את  

.הגרעון הכספי של העמותה

ממנת המועצה , לעיתים, לאור זאת

:  פערים בהוצאות בלתי צפויות כגון

חשמל  , הסעות, דלק, מ"עליית מע

וגידול בלתי צפוי במספר 

. המשתתפים



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2008עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

עמותות �

פעילות העמותה מבוססת על לקידום  "רוב הכנסות העמותה 2.

תרומות  , כספי משתתפים

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

החינוך והנוער והספורט בעמק 

נתקבלו ) 80% -כ" (יזרעאל

הם בעיקר  יההוצאותו מהמועצה

.לשכר

תרומות  , כספי משתתפים

.והשתתפות המועצה

העמותה עוסקת בעיקר  

י  "בהפעלת ספורטאים ע

,  מאמנים מקצועיים ולכן

מרבית ההוצאות הינן תשלומי 

.שכר



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2008עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

א"תקציב הג �

גורמי , אין זו אשמתה של המועצהלא   2008א לשנת "תקציב הג       

חוץ אינם עומדים בנדרש  

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

חוץ אינם עומדים בנדרש  .נחתם כנדרש

.ומאשרים את התקציב



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2008עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

מנגנוני בקרה פנימיים �

לא קיימת תכנית חופשות  .    1

כי עובדים בתפקידים , המבטיחה

.2010יתוקן בשנת 

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

כי עובדים בתפקידים , המבטיחה

רגישים יצאו לחופשה מידי 

.תקופה

חלק מהעובדים בתפקידים .     2

רגישים מועסקים כעובדי קבלן  

ולרשות אין שליטה על יציאתם  

.לחופשה

עם  יבדקהנושא , 2010בשנת 

.החברות הקבלניות



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

מועצת הרשות לא אישרה את  

תקציב הקרן לעבודות פיתוח

.התקציב אושר במליאה כנדרשתוקן 

במהלך השנה הובא הנושא לדיון תוקן דוחות כספיים של חברות  

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

דוחות כספיים של חברות  

קשורות לא הובאו לדיון 

.במועצת הרשות

תוקן 

חלקית

במהלך השנה הובא הנושא לדיון 

. במליאה

המועצה אינה נוהגת לרשום  

הערות אזהרה בטאבו לנכסי  

.חייבים בעייתיים

, למועצה אין חייבים בעייתיים-----

.אין צורך ברישום בטאבו, לכן



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

לא הגישו  מסויימיםועדים 

למועצה דוח כספי מבוקר כמתחייב 

לצו המועצות  ' ד134מסעיף 

.המקומיות

תוקן 

חלקית

אכן ישנם ועדים  

.המאחרים בהגשת הדוח

הנושא מטופל ואף נדון 

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.בנוהל מסודר במליאה.המקומיות

המועצה מעסיקה עובדים  

באמצעות עמותות וגופים כלכליים  

.קשורים

תוקן 

חלקית

המועצה פנתה למשרד  

הפנים בבקשה לקבלת 

טרם , נחיצות משרה

.נתקבל האישור



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

חברות כלכליות ותאגידים 

פועלים ממשרדי הרשות ואינם  

.ד וארנונה"בשכ מחוייבים

תוקן 

חלקית

. הנושא תוקן

המועצה מחייבת את  , כיום

.  הגופים והחברות

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.  הגופים והחברות.ד וארנונה"בשכ מחוייבים

 פרוגרמההמועצה לא הכינה 

.לשטחי ציבור

תוקן 

חלקית

המועצה הכינה סקר מבני 

, ציבור ושטחים נדרשים

.לנושא זה כפרוגרמה



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

תוקן אין פנקס חוזים

חלקית

.הנושא מטופל בהתאם לנדרש

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

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

חלקית

העובדים שמונו לשמור על 

תיבת המכרזים לא נכחו בעת  

.פתיחתה

כאשר העובדים שמונו לשמור על לא תוקן

המפתח  , התיבה נעדרים בפתיחתה

.מועבר לעובד מחליף כנדרש



תודה


