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 לכבוד
 אייל בצר, 

 ראש המועצה האזורית 
 עמק יזרעאל

 
 שלום רב,

 
 
 

 2015הביקורת הפנימית לשנת דוח  הנדון:

 

 
 

 

 .2015את דוח הביקורת הפנימית לשנת הנני מתכבד להגיש 

 

העבודה השנתית של הביקורת בתכנית  נושאים אשר נקבעושנה, ערכתי ביקורת בבמהלך ה

או בגלל מידע  במהלך ביצוע הביקורת השוטפת שעלושונות הפנימית. במקרים מסוימים, מסיבות 

 שהתקבל, ערכתי ביקורות בנושאים אשר אינם כלולים בתכנית הביקורת.

תמצית של ממצאי הדוח והמלצות  לנוחות הקורא, בפתיח לכל דוח ביקורת בנושא מסוים נערכה

 רת הפנימית. הביקו

 

 בהתאם לנהלי הביקורת הפנימית, כל הדוחות נדונו בישיבות ועדת הביקורת המועצתית. 

 ישיבות הועדה.אושרו בהתקבלו ויקורת הפנימית והמלצותיה, ממצאי הב

 

כממונה  לגבי בירורי תלונות שערכתי דוח מסכם שנתישל הביקורת הפנימית כולל  הדוח השנתי

מובאים במלואם אלא  המפורטים אינם ם מובנים, דוחות בירורי התלונותעמימט תלונות הציבור.

 בלבד. מסקנות הבדיקהו , הנילוןנושא התלונהרק 

 

 ויובילוישפרו וייעלו את עבודת המועצה  לתיקון הליקויים ההמלצות יישוםלדעת הביקורת, 

 לחסכון בעלויות. במקרים מסוימים, בין היתר,

 

 

 

    

 ,בברכה
 ,אלי יהודה

 מבקר המועצה
 והממונה על תלונות הציבור.
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 חברת המים והביוב
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 

 
 
 

 דוח הביקורת הפנימית 
 2014לשנת 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 יום שני י"א באדר תשע"ה.

 .2015במרץ  2

 

 

 

 

 

 

 מכובדינו,

 

 

 2014דוח הביקורת לשנת  הנדון:

 

 בנושא חברת "יובלי העמק". 2014ורת לשנת הנני מתכבד להגיש את דוח הביק

 

דוח הביקורת התמקד בבדיקת הביצוע התקציבי, מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות, 

 )ראה להלן( ורישום תקבולים. 4הליך אישור תכניות להיתר בניה וטופס 

 

יב על נבהיר, כי טבעה של ביקורת בהדגשת הנושאים הטעונים שיפור, אך אין בה בכדי להע

 נושאים שנמצאו תקינים.

 

 על פי ממצאי הביקורת העיקריים עולה, בין היתר:

 

  יש להסדיר את קבלת שירותי הנהלת חשבונות, גביה וחשבות מהמועצה על ידי עריכת

נוהלי עבודה מחייבים ומינוי עובדים אצל ספקי השירות הנ"ל, אשר ישמשו כרפרנטים 

 של החברה.

 4הטיפול באישור תכניות למתן היתר בניה וטופס  לערוך נהלי עבודה להסדרת. 

   

 אציין, כי עבודת ביקורת מבוססת על מדגם ועל כן אין הכרח כי תחשוף כל ליקוי, אם קיים.

 

 אני מודה לעובדי החברה על שיתוף הפעולה לה זכיתי במהלך הביקורת.

 

 

 בכבוד רב,

 אלי יהודה

 המבקר הפנימי

 העתק:  חברי ועדת הביקורת.

 ן תנחומא, מנכ"ל המועצה.ד

 
  

 כבודל

 מר אייל בצר, 

 יו"ר דירקטוריון 

 יובלי העמק בע"מ

 לכבוד

 מר צחי ורמוס, 

 מנכ"ל

 יובלי העמק בע"מ



 
 
 
 

7 
 

 ת ו כ ן

- - - - - - -  

 

 

 ע מ ו ד  
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 9 - 11 מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות  .ב

  12  ישיבות דירקטוריון  .ג

 13 - 16  2014ביצוע תכנית עבודה ותקציב לשנת   .ד

 17 - 22 4אישור תכניות להיתר בניה וטופס   .ה

 23 - 28 גביה ורישום תקבולים  .ו

 ספקי שירותים: מנהל הכנסות, הנהלת חשבונות  יחסי הגומלין עם  .ז

 ואגף הנדסה.

 29  
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 כללי א.
 

  הקדמה .1א.
 

בהתאם לתקנון החברה, מטרותיה הם, בין היתר: אספקת מי שתיה לתושבי המועצה,  -

 עריכת תכניות אב למים וביוב ברמה יישובית וברמה אזורית.

תכנון, ייזום, הקמה, תפעול  די החברה הם, בין היתר:בהתאם למטרות לעיל, תפקי

ותחזוקה של מערכות המים, הביוב ומתקני הקצה בתחום המועצה האזורית עמק 

 יזרעאל.
 

 דיווח מנכ"ל החברה, בין היתר, כי: 2014בסיכום לשנת  -

 

  החלה לבצע דיגומי מי 2004החברה הכשירה עובד כ"דוגם מי שתיה" והחל משנת ,

 .שובי המועצהשתיה ביי

  השיקה החברה אתר אינטרנט חדש הכולל, בין היתר, מידע על 2014בחודש יולי ,

   החברה ועל נושא המים והביוב.

  נושא הפיילוט לאספקת מי שתיה במרחב הכפרי כמעט ולא קודם וזאת, עקב סוגיית

 ביטול התאגידים בה עסקה "רשות המים".
 

סיימה את עבודתה מטעמי אי התאמה וגויס  2014רכזת הבקרה שגויסה בתחילת שנת  -

 רכז חדש.

 3כ"א החברה כולל : מנכ"ל, מנהל תפעול, רכז מערכות בקרה,  20/1/2015נכון ליום 

 עובדי שטח לאחזקה ומזכירה.
 

אגרות והיטלי הביוב מתקבלים במועצה המנהלת את קרן הביוב והחברה, גובה את  -

 עלויות התפעול השוטף בלבד.
 

 ף הביקורתהיק .2א.
 

 הביקורת בבדיקתה התמקדה בנושאים, כדלקמן:  -
 

  2013מעקב תיקון ליקויים מדוח לשנת. 

  2014הביצוע התקציבי לשנת. 

  4הליך אישור תכניות למתן "היתר בניה" ו"טופס." 

 .רישום תקבולים 
 

 נהלי הביקורת שננקטו כללו בין היתר: -
 

 .עיון בפרוטוקולים 

 .סקירת הסכמים 

 חות מערכת הגביה והנהלת החשבונות.עיון בדו 

 .שיחות עם עובדי החברה ועובדים של ספקי שירות 
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 מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות ב.
 

 2013 - 2012הביקורת בדקה את אופן תיקון הליקויים שנמצאו בדוחות קודמים לשנים  -

 ואת יישום ההמלצות, להלן פירוט:

 

הערת הביקורת בדוח 
 2012לשנת הביקורת 

ביצוע והסברים שהתקבלו  המלצה / תיקון נדרש
 2015נכון לינואר 

תקנון החברה אינו מפרט את 

מספר חברי ועדת הביקורת 

 והכשירות הנדרשת מחבריה.

 לקבוע את הרכב ועדת הביקורת.

החברה מתכוונת  -תגובת החברה

 לשנות את תקנונה בהתאם.

 לא תוקן.

 

 מעקב אחר הוצאות החברה בוצע

על ידי אישור דוח התשלומים 

 החודשי בלבד.

לבסס מעקב שוטף על פי דוח מובנה 

שיופק בהנהלת החשבונות ויכלול, 

בין היתר, פירוט של הכנסות 

 והוצאות של החברה.

ההמלצה תיושם  -תגובת החברה

 .2014במהלך שנת 

 במהלך שינוי

 

אושר באיחור  2013תקציב לשנת 

 ימים 54 -של כ

ועד הקבוע בתקנון  לאשר תקציב במ

 ימים לפני תום השנה(. 45) 

 לא תוקן.

אושר באיחור  2015תקציב 

ימים בתאריך  40של 

25.12.14. 

 הוסבר, כי האיחור נובע מ:

א. עיכובים בקבלת דוח 

 סיכום מהנהלת החשבונות.

ב. במטרה להפיק דוח מסכם 

מעודכן ככל שניתן לביסוס 

  אומדן התקציב.

באחוזת נמצא פחת מים מהותי 

ברק, מנשיה זבדה וסוואעד 

 חמירה.

 להלן( 2)ראה פירוט 

 

 

על החברה לפעול לצמצום פחת המים 

הנ"ל, בין היתר, על ידי דיווח שוטף 

 לפיקוח ומעקב אחר הטיפול.

 תוקן חלקית.

החברה התקינה מערכת 

ממוחשבת לקריאת מוני מים 

מרחוק, אשר מאפשרת 

 מעקב שוטף אחר פחת מים

אחוזת ברק ובכך, הפחת ב

צומצם. בסוואעד חמירה 

בוצעו עבודות פיתוח שאף 

 הוסיפו לפחת המים.

התקשרות החברה עם מוסך 

מזרע אינה מבוססת על הסכם 

 התקשרות חתום.

לערוך הסכם או סיכום דברים חתום 

 לביסוס  חשבונות וביצוע. 

 לא תוקן.

הנושא בטיפול של מנכ"ל 

 .המועצה

החברה לא השלימה את תכנית 

עבודה וביצעה פרוייקטים שלא ה

 תוכננו בתכנית. 

בתכנית העבודה נרשמו אף 

פרוייקטים שלא בוצעו על ידי 

 החברה.

להוסיף פרק נוסף לתכנית העבודה בו 

יפורטו פרוייקטים מתמשכים משנים 

קודמות המתוכננים לביצוע במהלך 

השנה, פרוייקטים המבוצעים על ידי 

 גורמים אחרים ואינם מתוקצבים על

 ידי החברה, יובאו לידיעה בלבד.

  תוקן.
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 מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות )המשך( ב. 
 

הערת הביקורת בדוח 

 2013הביקורת לשנת 

 ביצוע והסברים שהתקבלו המלצה / תיקון נדרש

לא נמצא נוהל הקובע את אופן 

שיתוף הפעולה בין אגף הנדסה 

ויובלי העמק, בפרויקטים בהם 

 ה לתחומים משותפים.  יש נגיע

לקבוע נוהל המסדיר את שלבי 

התחלת ביצוע ופיקוח על פרוייקטים 

אשר במסגרתם משתתפים מחלקות 

 אחדות.

 .לא תוקן

הנושא נדון בוועדת הביקורת 

המועצתית והומלץ על עריכת 

 נוהל עבודה משותף.

, טרם נערך 12/2014נכון לחודש 

 נוהל.

לא נמצאו נהלי עבודה 

את אופן קבלת עובד המסדירים 

לעבודה ומעקב אחר התאקלמותו 

 בחברה

לערוך נוהל קבלת עובד חדש בחברה 

אשר יכלול, בין היתר, עריכת פגישת 

היכרות עם מנהלי החברה ועובדיה, 

אופן קבלת ציוד עבודה אישי, שיחות 

 משוב והערכה וכו'.

 לא תוקן.

עובדי השטח בחברה, אינם 

נדרשים למלא יומני עבודה 

וללים פירוט של המשימות הכ

 שביצעו במהלך יום העבודה. 

מומלץ לנהל יומני עבודה יומיים אשר 

יפרטו את הפעולות שבוצעו במהלך 

 היום על ידי עובדי השטח.

החברה שוקלת להשתמש במערכת 

 אינטרנטית לניהול משימות.

 עדיין בבדיקה

 

 2פירוט 

 

במועצה כפי שדווחו על ידי מחלקת  להלן פירוט נתוני קנייה ומכירת מים לפי מגזרים -

 :2012 -ו 2013ביחס לשנים  2014מנהל הכנסות בשנת 

 

 2013-ביחס ל 2014שינוי  2014 2013 2012 סעיף

 % אלפי מ"ק אלפי מ"ק

 (6%) (161) 2,502 2,663 2,590 קניית מים

 11% 33 )*(362 295 307 צריכה למגורים

 (5%) (97) 1,860 2,033 2,030 צריכה לתעשייה

 51% 23 68 45 67 צריכה לחקלאות

 5% 9 171 162 45 צריכה אחרת

 (1%) (32) 2,461 2,535 2,449 סה"כ צריכה

 (100%) (129) (41) 128 141 פחת מים

   1.6% %4.8 %5.5 שיעור הפחת
 אלף קוב צריכה עירונית 34* כולל 

 

לשיעור  2014והסתכם בשנת  אציין לחיוב, כי הפחת הממוצע הכולל נמצא במגמת ירידה

  .1.6%של 
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 מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות )המשך( ב.
 

 )המשך( 2פירוט 

 

להלן נתוני פחת מים לפי אזורים להם מספקת החברה מי שתיה, כפי שדווחו על ידי  -

 מנהל הכנסות במועצה: 
 

שיעור  2014לשנת  ישוב/תעשייה

הפחת 

בשנת 

2013 

 פחת קנייה מכירה

כמות  מ"ק

 במ"ק

עלות  שיעור

 (1בש"ח)

 18% 110,440 9.5% 15,339 161,391 146,052 אחוזת ברק

 30% 95,443 55% 13,256 23,924 10,668 סוואעד חמירה

 16% 128,426 18% 17,837 100,509 82,672 מנשית זבדה

 3% 283,896 1.9% 39,430 2,089,919 2,050,489 (2אזורי תעשיה)

 0% 0 0% 0 6,882 6,882 כ. יהושוע מסילת העמק

 %4.5 618,205 %3.6 85,862 2,382,625 2,296,763 סה"כ

 מ"ק. ₪/ 7.2. לפי עלות ממוצעת בסך של 1

 , פ.מ רכבת העמק.2000. אלון תבור, שגיא 2

 

 

 2013ביחס לשנת  2014מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי פחת המים הכולל בשנת 

 מ"ק מים. 85,862שהם  3.6%-ר של כקטן והסתכם לשיעו

/  7.2)על פי תעריף ממוצע במכירת מים בסך של ההיקף הכספי של הפחת  , למ"ק(₪ 

 ₪. 618,205 -מסתכם בסכום של כ

 

התריע מנכ"ל החברה בדוא"ל שמוען לגזבר  10/8/2014מבדיקתנו עולה, כי בתאריך  -

מנכ"ל ומהנדס, לגבי הפחת המועצה והעתקו נשלח ל: ראש המועצה, סגן ראש המועצה, 

בישוב סוואעד חמירה. במכתבו טען מנכ"ל החברה, כי עיקר הפחת נובע מחבלות ופיצוצי 

 מים יזומים על ידי התושבים בכדי שהמועצה תשקיע בהקמת מערכת מים חדשה בישוב.  

 

 יש לפעול ולהביא לצמצום פחת המים בהקדם.
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 ישיבות דירקטוריון ג.
 

 דירקטוריוןהתכנסות ה .1ג.

 
-לתקנון החברה, יש לקיים ישיבה של הדירקטוריון לפחות אחת ל 16.10בהתאם לסעיף  -

 .פעמים בשנה 4חודשים, כלומר  3

 ישיבות. 3-התכנס דירקטוריון החברה ל 2014מבדיקתנו עולה, כי במהלך שנת 

 

יב כאמור בהמלצות קודמות של הביקורת, יש להקפיד על כינוס הדירקטוריון כמתחי

 .מתקנון החברה
 

 פרוטוקולים .2ג.

 

 :2014להלן פירוט פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון שנערכו בשנת  -

 

מספר  תאריך

 ישיבה

 עיקרי הדיונים

27/4/2014 11   2014והצגת דוח רבעוני  2013אישור דוחות כספיים לשנת. 

 ( אין פירוטאישור נהלים חדשים.) 

  ומסגרת חשבון ₪  יון מל 2אישור הלוואת הון חוזר בסך

 ₪.מליון  0.5חח"ד בסך 

  אישור לקידום המגעים עם "רשות המים" בעניין פיילוט

 רשות מים עצמאית.

 .אישור העלאת שכר מנכ"ל 

2/9/2014 12   2014סיכום חצי שנתי. 

  2014אישור דוח ביצוע תקציבי למחצית שנת. 

 יועבר לדירקטורים נוהל מסודר להחלת נהלי החלטה :

 ה על עובדי החברה.המועצ

25/12/2014 13   2014סיכום שנת. 

  2015אישור תקציב לשנת. 

: ייבדק מועד התשלום של המפעלים בגין צריכת החלטה

 מים שיותאם למועד התשלום לחברת מקורות.

 .מינוי דן תנחומא כגזבר החברה 

 

 מסקירת הפרוטוקולים לעיל עולים הממצאים הבאים: -

 

 11ם שאושרו על ידי הדירקטוריון בישיבתם מספר לא נמצא פירוט של הנהלי. 

  לא נמסר דיווח בישיבת דירקטוריון הבאה בנוגע לביצוע החלטה הקובעת, כי יועבר

 לחברי הדירקטוריון נוהל מסודר להחלת נהלי המועצה על עובדי החברה. 

 

לצרכי בקרה ויצירת נתיב ביקורת ראוי, יש לערוך פרוטוקול מפורט של ישיבת 

קטוריון שיכלול את מהלך הדיונים, ההצבעות, ההחלטות שהתקבלו ודיווח על הדיר

 ביצוען. 
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  2014ביצוע תכנית עבודה ותקציב לשנת  ד.
 

 2014ביצוע תכנית עבודה לשנת  .1ד.
 

 

 10אושרה בישיבת דירקטוריון מספר  2014תכנית העבודה לביצוע פרויקטים בשנת  -

 . 31/12/2013מיום 

 בהתאם לדיווחי החברה: 2014וע תכנית עבודה לשנת להלן פירוט ביצ

 

 ביצוע בנושא ביוב .2ד.

 

 

אומדן לפי דוח  ביצוע תכנית עבודה

 2014סיכום 

 ₪באלפי 

 הערות והסברים

שיקום  –קו מאסף תמרת 

 קטע קו

  300,000 לא בוצע

חיבור בית  -קו מאסף 

 יתומים ציפורי לקו הביוב

בעלות של  – בוצע

218,200  ₪ 

הפרוייקט אינו מופיע בסיכום  200,000

 .2014השנתי לשנת 

 ₪. 18,000הסתיים בגרעון של 

חיבור מחנה נעורה לקו 

 הביוב

בעלות של  – בוצע

558,000  .₪ 

560,000  

כפר  –שיקום קטע קו 

 יהושוע

  1,200,000 לא בוצע

 -שיקום קטע קו מאסף 

 נהלל

  1,200,000 לא בוצע

 –תיקון שיפוע קווי ביוב 

 כפר ברוך

הפרוייקט אינו מופיע בסיכום  80,000 בוצע

 .2014השנתי לשנת 

חיבור נהלל  -קו מאסף 

 למט"ש זרזיר

 .לא בוצע

 

 .2013הפרוייקט נדחה משנת  2,000,000

פינוי וסילוק בוצע ממתקן 

 קדם באלון תבור

הפרוייקט אינו מופיע בסיכום  630,000 בוצע

 .2014השנתי לשנת 

ני אבא קו מאסף מאלו

ובית לחם הגלילית 

 למט"ש זרזיר

  ? לא בוצע
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 )המשך(  2014ביצוע תכנית עבודה ותקציב לשנת  ד.
 

 ביצוע בנושא מים .3ד.

 

 

אומדן באלפי  ביצוע תכנית עבודה

₪ 

 הערות והסברים

שיקום קו מים בלחץ נמוך 

 באלון תבור 

בעלות של  –בוצע 

772,000 ₪  

 בלבד.שוקם חצי קו  800,000

הפרוייקט הסתיים בעודף של 

28,000 .₪ 

החלפת מדי מים בשגיא 

2000 

בעלות של  – בוצע

31,500  ₪ 

 .הביצוע נמוך מאוד מהאומדן 200,000

הוסבר, כי הוחלפו פחות מדי 

מים והעבודה בוצעה על ידי 

 עובדי החברה.

החלפת מדי מים באחוזת 

 ברק

בעלות של  – בוצע

401,500 .₪ 

ייקט הסתיים בגרעון של הפרו 400,000

1,500   .₪ 

חיבור חשמל למגדל המים 

והפעלת  2000בשגיא 

 המערכת

בעלות של  – בוצע

238,000  ₪ 

הפרוייקט הסתיים בעודף  250,000

 ש"ח 12,000תקציבי של 

מיגון מגדל מים במנשיה 

 זבדה

בעלות של  – בוצע

21,000  ₪ 

 2013הפרוייקט נדחה משנת  50,000

ף תקציבי של והסתיים בעוד

29,000 .₪  

נעילת הידראנטים* 

 במנשיה זבדה.

בעלות של  –בוצע 

36,000  .₪ 

 2013הפרוייקט מתמשך משנת  40,000

והסתיים בעודף תקציבי של 

4,000 .₪  

הקמת בוסטר לאספקת 

 מים למחנה נעורה.

בעלות של  –בוצע 

296,000 .₪ 

הפרוייקט לא הופיע בתכנית  320,000

והסתיים  2014העבודה לשנת 

 ₪. 24,000בעודף תקציבי של 

 * ברזי כיבוי אש.

 

 ניתן להיווכח, כי:

 

 5 לא בוצעו. 2014שתוכננו בתכנית העבודה לשנת ₪ מליון  4.7 -פרוייקטים בהיקף של כ 

 

  אלפי  300 -בהיקף כספי של כ 2014בוצע פרוייקט שלא תוכנן בתכנית העבודה של שנת

 יה למחנה נעורה(.)הקמת בוסטר לאספקת מי שת₪ 
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 )המשך(  2014ביצוע תכנית עבודה ותקציב לשנת  ד.
 

 )המשך( ביצוע בנושא מים .3ד.

 

  שהוצגה ואושרה  2014בהשוואה של נתוני האומדן שהוצג בתכנית העבודה לשנת

, לבין דוח הביצוע שהוצג 31/12/2013מהתאריך  10בישיבת דירקטוריון החברה מספר 

, נמצאו הבדלים בהיקפי 25/12/2014מיום  13חברה מספר בישיבת דירקטוריון ה

 האומדנים. להלן פירוט:

 

השינוי בדוח  ₪היקף האומדן באלפי  פרוייקט

הביצוע מיום 

25/12/14 

 ₪ באלפי 

תכנית שהוצגה 

בתאריך 

31/12/13 

דוח ביצוע 

מיום 

25/12/2014 

החלפת מדי מים 

 2000בשגיא 

400 200 200- 

ה חיבור מחנה נעור

 לקו הביוב

830 560 270- 

נעילת הידראנטים 

 במנשיה זבדה

20 40 20+ 

 

 

 

יש להקפיד על הצגת נתונים ביצועיים בהשוואה לנתוני האומדנים כפי שאושרו בתכנית 

 העבודה. 

 במידת הצורך, יוצגו השינויים באומדנים בהשוואה לאומדן המקורי.
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 שך( )המ 2014ביצוע תכנית עבודה ותקציב לשנת  ד.
 

 2014ביצוע תקציב לשנת  .4ד.

 

על פי נתוני הנהלת החשבונות מיום  2013להלן נתוני הביצוע התקציבי לשנת  -

12/2/2014: 

שהוצג בישיבת דירקטוריון  2014יצוין, כי הנתונים להלן מבוססים על סיכום לשנת 

 של החברה. IIIשנערך על סמך נתוני דוח רבעון  25/12/2014מיום 

 

שיעור  ₪  -2014תקציב  יףסע תחום

הביצוע 

 מתקציב

תחזית ביצוע  (1תכנון )

(1) 

הנהלה 

 וכלליות

 1700% 17,000 1,000 הכנסות

 5% (2,398,000) (2,291,000) הוצאות 

 4% (2,381,000) (2,290,000) יתרה

 מים

 16% 17,082,500 14,729,000 הכנסות

 16% (14,526,000) (12,547,000) הוצאות

 17% 2,556,500 2,182,000 יתרה

 ביוב

 (52%) 3,309,500 6,303,000 הכנסות

 (45%) (2,768,000) (6,195,000) הוצאות

 500% 541,500 108,000 יתרה

 (3%) 20,409,000 21,033,000 סה"כ הכנסות

 (6%) (19,692,000) (21,033,000) סה"כ הוצאות

  717,000 0 עודף 

 .25/12/2014שהוצגו בישיבת דירקטוריון מיום  2014סיכום לשנת  . בהתאם לנתוני1

 

 

על פי נתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי הביצוע התקציבי של החברה ביחס לתכנון 

 בהתאמה.    6%-ו 3%בהכנסות ובהוצאות קטנו בשיעורים של 

ווים המה₪ אלפי  717 -בעודף של כ 2013החברה סיימה את הפעילות השוטפת בשנת 

ביחס לשיעור  1% -קטן ב 2014מהכנסותיה. שיעור העודף בשנת  3.5% -שיעור של כ

 .2013בשנת 

  (.4.5%עמד על  2013)שיעור העודף מההכנסות בשנת 

 

, קטנו בשיעור ממוצע של 2013ביחס לשנת  2014נמצא, כי מחזור הפעילות בביוב בשנת 

 הן בהכנסות והן בהוצאות. 50% -כ

                                     

 .11.3% -הסתכם ב 2014שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מהכנסות החברה לשנת 

(11.3% = 21,033,000  /2,381,000 . ) 

 .0.7% -קטן ב 2013ביחס לשנת  2014שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מההכנסות בשנת 

 (.12% -עמד על כ 2013)שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מההכנסות בשנת 
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 4אישור תכניות להיתר בניה וטופס  ה.
 

 כללי .1ה.

 

תכנית בניה המוגשת לוועדה לתכנון ובניה "יזרעאלים" לצורך קבלת היתר בניה או  -

*( נמסרת, בין היתר, לאישור אגף הנדסה במועצה אשר אחראי 4תעודת גמר )להלן טופס 

 על ההליך לאישור התכניות. 

 תר, אישור לנאותות מערכות חשמל, מים וביוב במבנה וחיבורם להזנות(.מהווה, בין הי 4)* טופס 

 

אגף הנדסה בבדיקתו מעביר את התכנית וטופס נלווה לחתימה, בין היתר, לחברה לצורך  -

 בדיקת נאותות תכנון / ביצוע של מים, ביוב וחיבורו למערכת הביוב הציבורית.

 

ון ואיש השטח של החברה, מוודא עם קבלת התכנית בודק מנהל התפעול את התכנ -

 נאותות ביצוע בשטח.

 

 לאחר הבדיקה, מאושרת התכנית בחתימת מנכ"ל החברה על הטופס הנלווה.  -

 

 נהלים .2ה.

 

מבדיקתנו עולה, כי לא קיים בחברה נוהל המסדיר את אופן בדיקת התכנית לקבלת  -

 היתר בניה.

לות לביצוע בבדיקת תכניות מומלץ לערוך נוהל כתוב אשר יגדיר את אופן הפעו

 בנושאים הנמצאים בתחום אחריות החברה, לקבלת היתר בניה. 

 

" המסדיר את ההליך לבדיקה 4נמצא, כי לחברה "הוראות עבודה לאישור קבלת טופס  -

 כדלקמן:

 

 .הגעה לאתר ופגישה עם בעל הנכס/קבלן/דייר 

  פס בדיקה המתקבל " )טו4לעבור על סעיפים של נספח "אישור אגף הנדסה לטופס

 מאגף הנדסה בצמוד לתכנית(

  .בדיקת התאמת הביצוע לתכנית או לעדכון חתום על ידי מהנדס ביוב 

  בדיקה ויזואלית לזרימת המים לכוון השוחה  –פתיחת שוחות והזרמת מים

 הציבורית. 

 .נאותות מפלסי השוחות והגינון 

 

אישור הנוהל ואין חתימה של מסקירה של הנוהל עולה, כי לא מצוין תאריך עדכון ו -

 מורשה החתימה על הנוהל.

מסקירה של נהלים נוספים שנמצאו בקלסר הנהלים המנוהל על ידי מנהל התפעול 

ואחראי הבטיחות בחברה נמצא, כי בכל הנהלים לא מצוין מועד עדכונם ואישורם ואין 

 חתימה של מורשה חתימה.

בנוהל יצוין מועד עדכונו של הנוהל  מומלץ לערוך את הנהלים באופן שבכל ראש עמוד

 וחתימה של מורשה חתימה בחברה.
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 )המשך( 4אישור תכניות להיתר בניה וטופס  ה.
 

 נהלים )המשך( .2ה.

 

ראשיתו בהגשת  4כאמור לעיל, ההליך לאישור תכניות להיתר בניה או לקבלת טופס  -

אשר מנתבת את התכניות בקשה בוועדה לתכנון ובניה מנוהל על ידי פקידה באגף הנדסה 

לגורמים שונים במועצה האמורים לאשר את נושא אחריותם בתכנית כגון: אגף איכות 

 הסביבה, מנהל הכנסות וכו'.

בבדיקה שערכנו עולה, כי באגף הנדסה ישנן טפסים ייעודיים ונספחים הקובעים, כי 

ור של אגף לצורך קבלת היתר בניה נדרש אישור של אגף הנדסה במועצה. לקבלת איש

 הנדסה, נדרש לעמוד במספר תנאים שנקבעו בטפסים ובנספחים. 

 

לא מצאנו נהלי עבודה פנימיים של אגף הנדסה המסדירים את אופן ביצוע ההליך 

 לבדיקת העמידה בתנאים לקבלת היתר הבניה.

מומלץ לערוך נהלי עבודה לנושא אשר יחייב את כל הגורמים הרלוונטיים במועצה 

ודא את קיום התנאים שנקבעו לקבלת היתר הבניה כגון: חברת יובלי האמורים לו

 העמק בנושא מים וביוב, אגף איכות הסביבה, מנהל הכנסות במועצה וכו'

 

 קבלת תכניות לבדיקה .3ה.

 

תיקיות הממוקמות בכניסה למשרדי החברה. להלן  7לצורך קבלת תכניות לבדיקה, ישנן  -

 פירוט שמות התיקיות:

 

 "בקשות להיתר". – תיקיות 2 .1

 "תכניות שונות לאישור". –תיקיה      .2

 "בקשות להיתר בטיפול" –תיקיה      .3

 לעידן לבדיקה" 4"בקשות לטופס  –תיקיה      .4

 "תכניות מעודכנות לאישור יובלי העמק". –תיקיה      .5

 הממתינים לעדכון תכנית ביוב".  4"טופסי  –תיקיה      .6

 

לעיל המסומנת כ"תכניות שונות לאישור" משמשת  2 מבדיקתנו עולה, כי תיקיה מספר

 למעשה לאחסון תכניות ל"בקשות היתר".

 למניעת בלבול אפשרי, יש לסמן את התיקייה בהתאם לייעודה.

  

תכניות שהונחו לא בתיקיה ייעודית אלא בסמוך  5מצאנו  26/1/2015בבדיקתנו מיום  -

 לתיקיות המשמשות לאחסון תכניות. 

 י המדובר בתכניות של פרוייקטים המיועדים לבדיקה לאישור היתר בניה.הוסבר לנו, כ

 מומלץ להוסיף תיקייה נוספת אשר תשמש לאחסון תכניות פרוייקטים.
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 )המשך( 4אישור תכניות להיתר בניה וטופס  ה.
 

 קבלת תכניות לבדיקה )המשך( .3ה.

 

 נוכחנו, כי:  -

 

 ות, הן לצורך אישור לקבלת היתר הפקידה מאגף הנדסה מניחה עצמאית את התכני

, בתיקיות ולעיתים, ללא מתן הודעה למזכירת 4והן לצורך אישור לקבלת טופס 

 החברה או לעובד אחר בחברה.

  בחברה לא נוהגים לסמן את התכניות המתקבלות בחותמת דואר נכנס + תאריך

 קבלתו בחברה.

 

יעילות ההליך לאישור  ליצירת נתיב ביקורת, בין היתר, לצורך בחינה עתידית של

תכניות, יש לקבוע בנוהל את החובה לחתום בחותמת "דואר נכנס" את מועד קבלת 

 התכנית בחברה. במידת האפשר, מומלץ לנהל רשימת מעקב. 

 

 בדיקת תכניות לקבלת היתר בניה .4ה.

 

 נמצא, כי מנהל התפעול הוא הגורם האחראי על בדיקת התכנית לקבלת היתר בניה. -

ים הנבדקים על ידי מנהל התפעול הם כגון: קיום תכניות ביוב למבנה, נאותות הנושא

גובה שוחות הביוב בתכנית, נאותות נקודת החיבור לביוב הציבורי המסומנת בתכנית 

   .  וכו'

 

במידה וקיים ליקוי בבדיקה, מתקשר מנהל התפעול לתושב ומבקש את תיקון התכנית  -

ת בתיקייה המסומנת כ"בקשות להיתר בטיפול" עד והתכנית, נשארת בחברה ומאוחסנ

 לקבלת תכנית מעודכנת. 

 

 במידה והתכנית תקינה, מעביר מנהל התפעול את התכנית לחתימת מנכ"ל החברה.

 לאחר חתימת התכנית, מוחזרת התכנית לאגף הנדסה.

 

כאמור, במקרים בהם נמצא ליקוי בתכנית והיא אינה מאושרת להיתר, נוהג מנהל  -

 עול להתקשר טלפונית עם התושב או המתכנן ומודיע להם על הנדרש לאישור. התפ

מומלץ לערוך טופס ליקויים ודרישות להיתר שימולא על ידי הבודק וישלח לתושב 

 ולמתכנן לטיפולם.
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 )המשך( 4אישור תכניות להיתר בניה וטופס  ה.
 

 בדיקת תכניות לקבלת היתר בניה )המשך( .4ה.

 

מצאנו, תכניות  26/1/2015מית של תיקיית "בקשות להיתר בטיפול" ביום בבדיקה מדג -

 הממתינות מזה זמן רב לדוגמא:

 

  ונמצאה לא  26/6/2014, נבדקה ביום 31/7/2013מיום  20120916תכנית מספר

 תקינה.

  ונמצאה לא  25/12/2014, נבדקה ביום 26/11/2014מיום  20140277תכנית מספר

 תקינה.

 

מנוהל מעקב מתועד אחר תכניות הנמצאות בתיקיית "בקשות להיתר נמצא, כי לא 

 בטיפול" וכתוצאה מכך, יש תכניות הממתינות זמן רב ונמצאות אצל החברה.

מומלץ לקבוע בנוהל את: משך הזמן בהמתנה לתיקון, את אופן הטיפול בתכנית לאחר 

 זמן ההמתנה ואת זהות הגורם האחראי על המשך הטיפול.

 

 

 4ת תכניות לקבלת טופס בדיק .5ה.

 

 4קיימות הוראות עבודה פנימיות לאישור טופס  4כאמור, לבדיקת תכניות לקבלת טופס  -

 )ראה לעיל(. 

 

 4מידי יום אוסף עובד השטח )עידן(, את התכניות הנמצאות בתיקיות "בקשות לטופס  -

 לעידן לבדיקה" ומתאם עם בעל הנכס )להלן התושב(, מועד לביצוע הבדיקה.

 

בהתאם להוראות העבודה הפנימיות, עובד השטח בודק בנוכחות התושב את נאותות  -

ביצוע מערכות הביוב והמים בהתאם לתכנית הבניה וממלא, את טופס "אישור אגף 

 " הכולל את הסעיפים הבאים:4הנדסה לטופס 

 

 שם הישוב, שם מגיש הבקשה. .1

  חיבור המבנה למערכת הביוב )כן או לא(. -אישור 

 חיבור המבנה למערכת המים )כן או לא(. –שור אי 

 .)האם בוצע בהתאם לתכנון )כן או לא 

 .הערות ושם הבודק 

 האם המגרש וסביבו נקיים מחומרי בנין ועפר )כן או לא(. .2

 .הערות ושם הבודק 

בדיקת תקינות ונזקים לתשתיות ציבוריות הגובלות עם המגרש: מדרכה, תאורה,  .3

 צרות שרות, קירות תומכים, גינון, צנרת, השקייה.כביש, אספלטים, ריצופים, ח

 .)האם קיימים נזקים )כן או לא 

 .הערות ושם הבודק 
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 )המשך( 4אישור תכניות להיתר בניה וטופס  ה.
 

 )המשך( 4בדיקת תכניות לקבלת טופס  .5ה.

 

 סיכום: .4

 .מאושר או לא מאושר 

 .רשימת ליקויים לתיקון 

 

 טפסים כדלקמן: 2רה להחתים את התושב על כמו כן, נדרש עובד השטח של החב -

 

  בין היתר, מאשר התושב, כי ביצע את  –טופס התחייבות להעדר תביעות לנזקי ביוב

חיבור הביוב אל המערכת הציבורית באופן מקצועי ולא יבוא בתביעות לרשות על 

 נזקים שיגרמו לו, כתוצאה מליקוי בקטע שבין הנכס לשוחה הציבורית.

  הקובע, בין היתר, כי התושב מודע לכך כי עבודת התשתית טרם  –מסמך נוסף

 הסתיימו ולא יהיו לו תביעות כלפי המועצה בטענה כי התשתיות לא הושלמו. 

 

במידה והביצוע תקין, חותם עובד השטח על הבדיקה, רושם את מועד הבדיקה ומציין כי  -

 יפול. והתכנית מוחזרת לאגף הנדסה להמשך ט 4הוא מאשר קבלת טופס 

 

" )ונדרשת תכנית 4בטופס "בדיקת תכניות לקבלת טופס  1במידה וקיים ליקוי לפי סעיף  -

מעודכנת(, מיידע עובד השטח בע"פ במעמד הבדיקה את התושב על הליקוי ומבקש 

והתכנית, מוכנסת  4מהתושב להמציא את התיקון הדרוש לצורך אישור קבלת טופס 

 ון תכנית".הממתינים לעדכ 4לתיקיית "טופסי 

" ולערוך את הטופס על 4מומלץ לשנות את מבנה טופס "בדיקת תכניות לקבלת טופס 

עמוד יחיד ובצורת פנקס,  שיכלול מקור והעתק שיימסר לאחר השלמתו וחתימתו על 

 ידי עובד השטח והתושב, לידי התושב. 

 ליצירת נתיב ביקורת נאות רצוי, כי הטפסים ימוספרו במספרים רציפים.

 

 מצא, כי לא מנוהל מעקב אחר התכניות הממתינות לעדכון.נ

אף במקרים אלו, מומלץ לקבוע בנוהל את: משך הזמן ההמתנה לתיקון, את אופן 

 הטיפול בתכנית לאחר זמן ההמתנה ואת זהות הגורם האחראי על המשך הטיפול.

 

)ראה לעיל(, " 4"בדיקת תכניות לקבלת טופס  בטופס 3-ו 2במידה וקיים ליקוי בסעיפים  

 והתכנית, מוחזרת לאגף הנדסה להמשך טיפול. 4עובד השטח אינו מאשר קבלת טופס 
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 )המשך( 4אישור תכניות להיתר בניה וטופס  ה.
 

 )המשך( 4בדיקת תכניות לקבלת טופס  .5ה.

 

" לבין הוראות העבודה 4בהשוואה שבצענו בין טופס "אישור אגף הנדסה לטופס  -

 הנקודות הבאות: והביצוע בפועל עלו

 

  :אי התאמה בין הטופס לבין הוראת העבודה כדלקמן 

 

בהוראות העבודה: פתיחת שוחות ביוב והזרמת מים לצורך בדיקה  3.4סעיף  .1

 ויזואלית שהמים זורמים לכיוון השוחה הציבורית, אינו מצוין בטופס.

בהוראות העבודה: יש לוודא שמפלס עבודת הגינון גמור מסביב  3.5סעיף  .2

 לבית, אינו מצוין בטופס.

 

 התחייבות להעדר תביעות לנזקי ביוב והמסמך הנוסף  נושא החתמת התושב על טופס

 )ראה לעיל(, אינו מופיע בהוראות העבודה ואף אינו מוזכר בטופס.

 

" ואת הוראות העבודה בהתאמה 4מומלץ לערוך את טופס "אישור אגף הנדסה לטופס 

 ביניהם ולביצוע בפועל. 
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 גביה ורישום תקבולים ו.
 

 כללי .1ו.

 

החברה רוכשת שירותי הנהלת חשבונות ממחלקת הנהלת החשבונות במועצה )המנוהלת  -

על ידי קבלן חיצוני, בר ניר(, ושירותי גביה ממחלקת מנהל הכנסות במועצה )המנוהלת 

 על ידי קבלן חיצוני, חברת מגע"ר(.

משרה והיקף השירות בהנהלת החשבונות  50%-דווח לנו, כי היקף השירות בגביה הוא כ

 משרה.  70%-הוא כ

 

הגביה מבוצעת באמצעות אמצעי תשלום שונים: מזומן, שוברי תשלום, המחאות,  -

 הוראת קבע וכרטיסי אשראי. 

  גביה באמצעות: מזומן, כרטיסי אשראי והמחאות מבוצעת על ידי פקידת הגביה

 ה.ונקלטת לסעיפי החיוב ומופקת קבלה מתאימ

  הזרמת הוראות הקבע מבוצעות במחלקת מנהל הכנסות על ידי פקידת  גביה נוספת

 אשר מעבירה דוח נתוני הגביה לפקידת הגביה, לרישום בסעיפי החיוב והפקת קבלה. 

  פקידת הגביה מושכת באמצעות המערכת דוח ממוכן מבנק הדואר המפרט את נתוני

לסעיפי החיוב ומופקת קבלה  הגביה המתקבלים באמצעות שוברים, הדוח נקלט

 מתאימה.

  דוח נתוני הגביה באמצעות העברות בנקאיות מתקבל מהנהלת החשבונות, נקלט על

 ידי פקידת הגביה ומופקת קבלה מתאימה. 

   

גביה באמצעות חיוב כרטיס חו"ז, מבוצע על ידי מנהלת החשבונות היושבת במחלקת  -

 בגין דיגומי מים וכדו'.הנהלת החשבונות במועצה כגון: חיוב ישוב 

 

 הגביה מבוצעת לסעיפי החיוב.  -

סעיפי החיוב מוקמים על ידי הנהלת החשבונות, בתיאום עם החברה ומחלקת מנהל 

 הכנסות ולהלן פירוט:

 

סעיף תקציבי  סוג החיוב

בהנהלת 

 החשבונות

קוד חיוב 

במערכת 

 הגביה

היקף בשנת 

2014 

 באלפי ש"ח

 2 1 1231000690 תקורות

 15,476 1001 1413100210 םמי

 307 1002 1413100495 חיבורי מים למפעלים

 8 1003 1234000490 שירותי ייעוץ שפכי רפת

 276 1004 1413102490 שירותי דיגום איכות מים

 11 1005 1472000220 ביוב מפעלים

)*(  0 100 1972000751 דיגום מי שפכים 

 3,528 10016 4001300200 מע"מ

 חיוב חדש.* תחום 
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 גביה ורישום תקבולים )המשך( ו.
 

 כללי )המשך( .1ו.

 

קוד החיוב )ראה טבלה לעיל(, משמש, בין היתר, לציון החיוב בחשבונית של החברה  -

 למשלם המופקת במערכת הגביה במחלקת מנהל ההכנסות. 

 

ע רישום התקבולים הנגבים במחלקת מנהל ההכנסות לכרטיסי הנהלת החשבונות מבוצ -

 במנות. 

ימים, מכינה פקידת גביה נוספת במחלקת מנהל ההכנסות באמצעות מערכת  10מידי 

הגביה דוח "מנה" הכולל את כל התקבולים שנגבו לתקופה על בסיס הקבלות שהופקו 

 ומיונם, לכרטיסי הנהלת החשבונות הרלוונטיים. 

וטומטית, דוח ה"מנה", נשלח למנהלת החשבונות באמצעות ממשק משותף ונקלט א

, בהתאם למיון שבוצע על ידי פקידת הגביה EPR-לכרטיסי הנהלת החשבונות במערכת ה

 במחלקת מנהל ההכנסות. 

 

 גביה לכרטיס חיוב "מים" .2ו.

  

 גבייה בגין צריכת מים מבוצעת על ידי פקידת הגביה במחלקת מנהל הכנסות. -

 

 ומתחם הרכבת.  2000החברה מספקת מים ל: אזורי התעשיה אלון תבור ושגיא  -

 

חישוב הכמויות של צריכות המים מבוצע אוטומטית באמצעות מערכת קריאה מרחוק  -

של מוני המים. הפקת דוח צריכה מבוצע באמצעות ממשק בין מערכת מידע של "ארד 

 . EPRטכנולוגיות" לקריאת מוני המים ומערכת הגביה של תוכנת 

 המוכפלת בתעריף לממ"ק מים.החיוב מבוצע על פי כמות המים שנצרכה  

 

לאחר בדיקת חריגות של כמויות מים בדוח הצריכה מופקים חשבונות טיוטה לאגרות  -

 מים. לאחר בדיקת החשבונות, מופקים חשבונות סופיים ונשלחים לצרכנים.  

 

 תשלומים במזומן או בהמחאות, מתקבל ונרשם במחלקת מנהל הכנסות. -

אר, עם קבלת דפי תנועות הבנק מאומתת קבלת תשלום בשובר מתקבל בבנק הדו

 התשלום והוא נרשם במחלקת מנהל הכנסות.

 

 מבדיקתנו עולה, כי פקידת הגביה אינה נוהגת להפיק דוח חריגים לעיון מנכ"ל החברה.

 מומלץ להפיק דוח חריגים שיסקר ויאושר על ידי מנכ"ל החברה.
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 גביה ורישום תקבולים )המשך( ו.
 

 רטיס חיוב "חיבורי מים במפעלים"גביה לכ .3ו.

 

עבודות המבוצעות בקווי המים ואינן במסגרת התפעול השוטף, נרשמות בכרטיס החיוב  -

 המכונה "חיבורי מים למפעלים". להלן התהליך המבוצע.

 

החברה נוהגת להגיש הצעת מחיר לביצוע עבודה בקווי מים, לאישור מפעל / צרכן. לאחר  -

 חברה הזמנה לקבלן. קבלת אישור, מפיקה ה

 

 במקרים בהם עלות העבודה מוטלת על הצרכן, נוהגת החברה לגבות את שכ"ט מראש. -

 

לצורך גביית שכ"ט, שולחת מזכירת החברה דוא"ל לפקידת הגביה במחלקת מנהל  -

 הכנסות פירוט של העבודה והצעת המחיר המאושרת. 

 את התשלום. פקידת הגביה, מפיקה חשבונית של החברה לצרכן וגובה

 

נוכחנו, כי מזכירת החברה אינה מציינת בדוא"ל הנשלח לפקידת הגביה את הסעיף  -

לחיוב לרישום הגביה והוא נקבע על ידי פקידת הגביה במחלקת מנהל הכנסות בהתאם 

 לסוג העבודה.

מומלץ לציין בהודעה הנשלחת לפקידת הגביה את סוג הסעיף אליו ירשמו כספי 

 הגבייה

 

בהם שכ"ט משולם באמצעות זיכוי וחיוב כרטיס חו"ז, הביצוע נעשה על ידי  במקרים -

 מנהלת החשבונות במחלקת הנהלת החשבונות.

מזכירת החברה שולחת למנהלת החשבונות את הצעת המחיר המאושרת, מנהלת 

החשבונות מפיקה חשבונית של החברה ומזכה את כרטיס חו"ז של החברה המנוהל 

 במועצה. 

 

 לכרטיס חיוב "תקורות" גביה .4ו.

 

+ מע"מ, בגין פרוייקטים שונים המנוהלים  4%החברה נוהגת לגבות תקורה בשיעור של  -

 על ידה ושאינם במסגרת הניהול השוטף באחזקת או בהפעלת קווי מים והביוב. 

 

במקרים בהם מבוצעת גביה במחלקת מנהל הכנסות, הסכום לחיוב בתקורה נרשם  -

רת של החברה המועברת למחלקת מנהל הכנסות. ההצעה כוללת בהצעת המחיר המאוש

 פירוט הגביה לגבי: הקרן, תקורה ומע"מ.

 במועד הגבייה, נקלט החלק היחסי של התקורה לכרטיס החיוב "תקורה".  

 

מצאנו ,כי במקרים בהם מבוצע תשלום באמצעות זיכוי וחיוב כרטיסי חו"ז בהנהלת  -

סך קרן שכ"ט לבין סך התקורה והסכום הכולל נרשם  החשבונות לא מבוצעת הפרדה בין

 כסכום יחיד בכרטיס.

ליצירת כלי מעקב ובקרה אחר חיובי התקורה ביחס לעלויות הפרוייקט, מומלץ 

 להקפיד על רישום נפרד בכרטיסי הנהלת החשבונות.
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 גביה ורישום תקבולים )המשך( ו.
 

 סעיף "דיגום מי שתיה" .5ו.

 

 לה החברה לבצע דיגומי מי שתיה בישובים המעוניינים בכך. הח 2014החל משנת  -

₪  600-כל ישוב המעוניין, חותם עם החברה הסכם דיגום המפרט את עלות הדיגום )כ

 לחודש(. בכל שינוי בעלויות, נשלחת הודעה למנהלת החשבונות. 

 העתק ההסכם, נשלח למנהלת החשבונות.

די מנהלת החשבונות במחלקת הנהלת רישום התקבולים בגין הדיגום, מבוצע על י

 החשבונות.

 

כאמור, עלות הדיגום היא קבועה ומשולמת על ידי הישוב. גבייתה, נעשית באמצעות  -

 הוראת קבע או חיוב כרטיס חו"ז.  

 

 עם קבלת התקבול מבוצע, כדלקמן:  -

 

  בהוראת קבע המבוססת על רישומי דפי הבנק, מפיקה מנהלת החשבונות חשבונית

 ב ורושמת את הזיכוי בכרטיס הסעיף. לישו

  מידי חודש, רושמת מנהלת החשבונות חיוב בכרטיס הישוב בגין דיגום ומפיקה

 חשבונית.  

 

 סעיף "שירותי ייעוץ לשפכי רפת" .6ו.

 

 המדובר בגבייה בגין ייעוץ הניתן לרפתנים לצורך התאמת שפכי הרפת לנדרש בחוק.  -

 

על הסכם עם החברה לקבלת ייעוץ להסדרת שפכי הרפת.  כל רפתן המעוניין נדרש לחתום -

 ההסכם כלל, בין היתר, פירוט של סך העלות לחיוב.

 

הרפתן מציג את ההסכם לקית הגביה ומשלם, רישום התשלום מבוצע לסעיף הרלוונטי  -

 ומופקת חשבונית מס בהתאם על ידי פקידת הגביה..

 

 מעקב גביה .7ו.

 

קף פיגורי גביה בהתאם לנתוני מנהל ההכנסות הסתכם לסך של הי 25/1/2015נכון ליום   -

 ₪.   אלפי  333 -כ

 

נמסר לנו, כי מידי חודש מפיקה פקידת הגביה דוח חייבים, מתקשרת לחייבים הגדולים  -

 ושולחת הודעות.
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 גביה ורישום תקבולים )המשך( ו.
 

 מעקב גביה )המשך( .7ו.

 

מים כפי שעולים במערכת הגביה נכון לתאריך  בדקנו את נתוני פיגורי הגביה בגין -

 , להלן פירוט:1/2/2015

 

 .2015לא כולל חיובים שוטפים לשנת 

שיעור  הסכומים בש"ח סעיף

יתרת 

 סגירה 

יתרת 

 פתיחה

יתרת  גביה עדכונים

 סגירה

 31% 25,657 56,169 - 81,826 2013-מים ל

 21% 253,326 954,317 10,112 1,207,642 2014-מים ל

 27% 3,437 9,000 - 12,437 2013-מע"מ ל

 21% 47,116 179,674 - 226,790 2014-מע"מ ל

שירותי דיגום איכות 

 2014-מים ל

46,343 - 42,443 3,900 8% 

 21% 333,435 1,241,603 10,112 1,575,038 סה"כ

    

 

 . 80% -להסתכם בקירוב  2014ניתן להיווכח, כי שיעור הגביה של חיובי מים לשנת  

 

רכז מערכות הבקרה מסר לנו, כי זמן התגובה לקבלת נתונים אודות פיגורי גבייה בגין  -

סעיף חיוב "דיגום מי שפכים"* ממפעלים באזורי התעשיה ממחלקת הגבייה הוא ארוך 

. מדי.   )* הסעיף כולל עלויות דיגום ותשלום בגין טיפול בחריגות שפכים במט"ש(

קבל דוחות פיגורים פעמיים בחודש הוא אינו מקבל ולצורך כמו כן, למרות שביקש ל

 בירור כלשהוא, הוא נדרש להגיע באופן אישי למחלקת הגביה. 

להלן פירוט פיגורי הגביה בגין דיגום מי שפכים כפי שנשלחו מרכז מערכות הבקרה 

 :1/2/2015בחברה לבירור במחלקת הגביה נכון ליום 
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 (גביה ורישום תקבולים )המשך ו.
 

 מעקב גביה )המשך( .7ו.

 

 פיגורי גביה בגין סעיף חיוב "דיגום מי שפכים".

הסכום  שם המפעל

 לתשלום בש"ח

תאריך 

 דיגום

מועד 

 תשלום

 18/1/15 20/10/14 103,434 זנלכל

 4/1/15 6/10/14 7,720 מרוז

 13/12/14 14/9/14 14,297 סודה סטרים

 28/12/14 29/9/14 18,358 סוי מג'יק תנובה

 25/2/14 27/11/14 80,269 סטארפלסט

 27/12/14 28/9/14 49,341 קל קל

 17/11/14 19/8/14 349,655 רושדי

 27/12/14 28/9/14 129,256 תדיר גן

 27/12/14 28/9/14 1,849 תיקו

 8/9/14 10/6/14 666 רדימיקס

 28/12/14 29/9/14 19,570 אנזימוטק

 13/12/14 14/9/14 12,314 אפקטיבעי

ג'י אם  14/12/14 15/9/14 35,683 אר 

 25/11/14 27/8/14 87,902 מעדני מזרע

   910,314 סה"כ

 

ניתן להיווכח, כי היקף חובות הפיגורים בגין סעיף החיוב "דיגום מי שפכים" נכון 

 הוא מהותי. 1/2/2015לתאריך 

 ימים.מנתוני הטבלה  עולה, כי חלק מהמקרים מדובר בפיגור של ממעל חודשיים 

 

מברור עם מנהל מחלקת מנהל הכנסות נמסר, כי לאחר פניית רכז מערכת הבקרה 

 נשלחו מכתבי דרישה לכל החייבים. 29/1/2015בתאריך 

 

מבדיקתנו עולה, כי מחלקות הגביה והנהלת החשבונות אינן נוהגות להפיק באופן קבוע  -

וכדו', לשימושו של מנכ"ל ושוטף דוחות ניהוליים כגון: דוחות חייבים, פיגורי גבייה 

 החברה.

מומלץ לקבוע בתיאום בין מנכ"ל החברה למחלקות הגביה והנהלת החשבונות, נוהל 

  מחייב לביצוע מעקב והפקת דוחות ניהוליים שונים מידי חודש.
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 יחסי הגומלין עם ספקי שירותים: מנהל הכנסות, הנהלת החשבונות ואגף הנדסה ז.
 

החברה שירותי גביה ממחלקת מנהל הכנסות במועצה, שירותי כאמור לעיל, רוכשת  -

 הנהלת חשבונות מהמועצה ושירותי חשבות מחשבת אגף הנדסה.

 מנכ"ל החברה דיווח, כי החשבת מאגף הנדסה אינה מוגדרת לתפקידה כחשבת החברה. 

 

מנכ"ל החברה מסר, כי לעיתים המצב המתואר אינו מאפשר לו לקבל מידע ניהולי שוטף  -

ומדויק. וזאת, כי פקידת הגביה המטפלת בחשבונות החברה ומנהלת החשבונות 

המטפלת ברישום בספרי החברה כפופים למנהלי המחלקות שלהם ולעיתים, אינם 

 מטפלות באופן שוטף בחשבונות החברה.  

 לדוגמא:
 

  לעיתים בקשת מידע חיוני לגבי פיגורים וחובות של צרכנים בגין אגרות מים אינו

ר באופן שוטף ומדויק ממחלקת מנהל הכנסות למנכ"ל החברה וזאת, בגלל עומס מועב

 עבודה אחר הקיים במחלקת מנהל הכנסות למשל, בגין חיובי ארנונה רבים.

 

  מנהלת החשבונות המטפלת בחשבונות החברה, הוחלפה בניגוד לדעתו של מנכ"ל

 ת חשבונותיה.  החברה ונדרש זמן למנהלת החשבונות החדשה להכיר את החברה וא

 

מנכ"ל החברה מסר עוד, כי העובדה שספקי השרות הם למעשה ספקים של המועצה  -

הנתונים תחת סמכותם של בעלי תפקידים במועצה: גזבר ומהנדס, מעמידה את צרכי 

 החברה בעדיפות שניה אל מול צרכי המועצה בקבלת השרות.

ושא קבלת מענק לטיפול מנכ"ל החברה דיווח, כי הגיש לפני כשבועיים חומר בנ

 בתשתיות הביוב בקיבוץ הסוללים מ"רשות המים" לטיפול של חשבת המועצה. 

לאחר כשבועיים כאמור, מסרה חשבת המועצה כי נדרשים מסמכים  3/2/2015ביום 

 נוספים לטיפול בבקשה. 

 לדברי מנכ"ל החברה, המקרה הנ"ל מצביע על סחבת בטיפול בענייני החברה.   

 

"ל החברה, נדרש כי החברה תעסיק באופן ישיר עובד/ת )מנהלת חשבונות( וחשבת לדעת מנכ

 בחלקיות משרה אשר יטפלו בחשבונות החברה ובקשר בין החברה למועצה.

  

כאמור לעיל, לא מצאנו נהלי עבודה המסדירים את אופן התקשורת ויחסי הגומלין בין  -

הנהלת החשבונות ואגף הנדסה החברה לספקי השירותים שלה: מנהל הכנסות בגביה, 

 לשירותי חשבות.

 

להסדרת הנושא וקבלת שירות מיטבי, איכותי ובמועד, מספקים הקשורים למועצה, יש 

 לערוך נהלי עבודה מחייבים אשר יסדירו את אופן קבלת השירותים.

נהלי העבודה יערכו תוך תיאום עמדות בין החברה לנותני השירותים ולבעלי התפקידים: 

 ומהנדס.גזבר 

מומלץ לקבוע ימים בשבוע בהם, פקידת גביה, מנהלת חשבונות וחשבת החברה יהיו על 

תקן רפרנטים של החברה, שיטפלו בחשבונות החברה בלבד ויהיו תחת סמכותו של מנכ"ל 

 החברה. 
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 ה"רביעי  כ"ט בשבט תשע יום

 2015 בפברואר,  18 

 

 לכבוד

 אייל בצר, 

 ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

 ויו"ר הועדה המרחבית "יזרעאלים".

 עמק יזרעאל

 

 

 "תלונות בנושא חריגות בניה ופיקוח של הועדה המרחבית "יזרעאלים 

 

 עיקרי התלונות א.

 

 בדוח זה. הושמטו שמות המעורבים מטעמי צנעת הפרטכי  יודגש,

 

 מאחוזת ברק תלונת תושב.   1א.

 

אצל  ,)להלן המתלונן( התקבלה תלונתו של תושב אחוזת ברק 21/5/2014בתאריך  -

 הממונה על תלונות הציבור במועצה.

 

 להלן עיקרי התלונה: 

 

 את רשותו לבנות חומה בגבול בין ש שכנו של המתלונןלפני כשנה וחצי בק ,

 ניאות לבקשתו.  ,ונןהמגרשים והמתל

 

 כי החומה נבנתה על המגרש שלו כאשר השכן התחיל לבנות הסתבר למתלונן ,

 במקום בגבול בין המגרשים.

 

  כמו כן, השכן השליך פסולת ברשות הרבים והניח חומרי בניה חשופים שסכנו

 את התושבים.

 

  המתלונן מסר, כי פנה למפקח של הועדה המרחבית במטרה לעצור את

 הבניה והסכנה לתושבים אך לא נעשה דבר. חריגות

 

 .בנוסף פנה המתלונן ליו"ר ועדת המשנה, למהנדסת הועדה, לתובעת הועדה 

 

  המתלונן מלין על הזמן הארוך בטיפול בתלונתו אשר מאפשרת לשכן לקבוע

 עובדות בשטח.   
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 עיקרי התלונות )המשך( א.

 

 )המשך(במועצה  ישוב תלונת מרכז.   2א.

 

הקשורה  מועצה,בתחום ה ישוב מרכזנתקבלה תלונתו של  14/8/2014תאריך ב -

 .בניה של תושב בישוב לחריגות

 

 להלן עיקרי התלונה:

 

 פנה לפקח הועדה המרחבית  2013מסר, כי במהלך חודש אפריל  מרכזה

בניה המבוצעת "יזרעאלים" מר יריב כעביה ולמהנדסת הועדה, לגבי חריגת 

 שה דבר.ולא נע על ידי התושב

 

 באמצעות דוא"ל ליו"ר ועדת  מרכז, פנה ה2013יוני  -דשים מאי במהלך החו

מסר  24/6/2013בתאריך . המשנה בבקשה לטיפול בחריגת הבניה ולהפסיקה

 , לא נעשה דבר.מרכזה, כי הנושא מטופל. לדברי היו"ר ועדת המשנ

 

  עונין , כי אינו ממרכזמסר ה 30/9/2014מיום  מרכזהבשיחה טלפונית עם

הפיקוח יותר לטפל בחריגת הבניה שכבר קיימת אך הוא מלין על ההשתהות 

 , עוד בטרם קביעת עובדה בשטח. בטיפול בחריגה והפסקתה במועד

 

 עיכוב בבדיקהב.   

 

עם קבלת התלונות, פנתה הביקורת לגורמים בוועדה המרחבית "יזרעאלים" במטרה  -

 לברר את התלונות, להלן פירוט.

  

 שוחחה הביקורת עם יו"ר ועדת המשנה.  21/5/2014יך בתאר -

שוחחה הביקורת עם מפקח הועדה מר יריב כעביה וכן, עם תובעת  26/5/2014בתאריך 

 פרל. -הועדה והיועצת המשפטית הגב' ענת באור

במקביל לשיחות, בקשה הביקורת לעיין במסמכים וחומר נלווה אחר בתיקי הבניה 

 רים לעיל.והפיקוח של המקרים המדוב

תובעת הועדה, המכהנת אף כיועצת המשפטית של הועדה, מסרה לביקורת, כי לפני 

קבלת המידע המבוקש ברצונה לוודא ולבדוק את סמכותו של מבקר המועצה בוועדה 

המרחבית במשרד הפנים. עם סיום הבדיקה, תיידע התובעת את הביקורת לגבי 

 מסקנות בדיקתה.  

חומר והמסמכים בנושא התלונה הם חומר חקירה ונחשבים כמו כן נמסר, כי מרבית ה

 חומר חסוי ועל כן, לא ניתן לעיין בהם בטרם הוגש כתב אישום.  

 

, נשלח מכתב בקשה לקבלת חומר מהועדה לתובעת הועדה הכולל 14/7/2014בתאריך  -

סימוכין מהחקיקה המסמיכים את מבקר המועצה האזורית עמק יזרעאל כ"מבקר 

ראה להלן נספח ) חבית" ועל החובה למסור לו מידע רלוונטי לפי דרישתוהועדה המר

1.) 
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 )המשך( עיכוב בבדיקהב.   

 

 להלן עיקרי הפניה: -

 

  מבקר המועצה  2010-א)ב()ג( לחוק התכנון והבניה, התש"ע20בהתאם לסעיף

הגדולה מרחב התכנון של הועדה, קרי "מועצה אזורית עמק יזרעאל", יכהן 

 ימי של הועדה.במבקר הפנ

 

  על פעולתו של המבקר הפנימי יחולו הוראות פקודת העיריות בשינויים

 המחויבים, אלא אם קבע השר אחרת בענין.

 

  ב לפקודת העיריות קובעים את תפקידי המבקר, בין 170-א ו170סעיפים

היתר: המבקר יבדוק את פעולתם של עובדי הועדה, חברי ועובדי הועדה 

 י דרישתו כל מסמך ומידע.ימציאו למבקר על פ

 

 קובע  2008-חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח

כי, כל חברי ועובדי כל גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבו השנתי כדי יותר 

 ימסור לממונה כל מידע או מסמך על פי דרישתו לבירור התלונה.  10%-מ

 

טית של המועצה, מבקר המועצה האזורית כמו כן, בהתאם לחוות דעת היועצת המשפ

עמק יזרעאל שהיא המועצה הגדולה ביותר במרחב הועדה, הוא משמש כמבקר הועדה 

 לכל דבר וענין. 

 

, לא נתקבלה תשובתה של היועצת המשפטית של הועדה לגבי 23/10/2014נכון ליום  -

 סמכותו של מבקר המועצה בוועדה המרחבית.

 

)ראה להלן( דיווחה היועצת המשפטית, כי  29/1/2015יום : בישיבה שנערכה בעדכון

אין מחלוקת לגבי סמכותו של מבקר המועצה לבקר את פעילות הועדה ולקבל כל 

 חומר שאינו מוגדר כחומר חסוי.

   

נתנה אפשרות לביקורת לעיין בחלק קטן ממסמכים  30/9/2014יצוין, כי רק ביום  -

כללי מהמערכת הממוחשבת של הועדה בתיק הבניה ולקבל דוח תיקי פיקוח 

 המרחבית.

 

לצורך החלת סמכותו של מבקר המועצה האזורית עמק יזרעאל בוועדה המרחבית 

"יזרעאלים" ועל מנת לקיים ביקורת פנימית ראויה ונאותה בוועדה המרחבית 

לתכנון "יזרעאלים", מומלץ לקיים דיון משותף בהשתתפות יו"ר ועדת המשנה, 

היועצת המשפטית ומבקר המועצה ולהסדיר את אופן שיתוף  מהנדסת הועדה,

 הפעולה בהתאם להוראות החוק.

 

נערכה ישיבה בהשתתפות: יו"ר ועדת המשנה, מהנדסת  29/1/2015: בתאריך עדכון

 היועצת המשפטית והתובעת, מזכירת הפיקוח ומבקר הוועדה., הועדה
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 )המשך( עיכוב בבדיקהב.   

 

 

עבודה של המבקר מול הוועדה ונדונה סוגיית סמכות המבקר בישיבה נקבעו נהלי ה

וקבלת חומר. מבקר המועצה מסר לידי יו"ר ועדת המשנה וליועצת המשפטית, חוות 

 דעת משפטית לגבי סמכותו של המבקר לעיין בחומר הנחשב חסוי.

סוכם, כי היועצת המשפטית תעיין בחוות הדעת המשפטית ותחווה את דעתה לגבי 

 בקר לעיין בחומר חסוי.סמכות המ

 

בתשובתה, היועצת המשפטית אינה מקבלת את חוות הדעת שהוגשה וטוענת כי אין 

 בסמכות במבקר לעיין בחומר חקירה סודי.

 

לבירור התלונות שוחחה הביקורת עם עובדי ועדה ועיינה במסמכים הבודדים שנמסרו  -

 לה.

חומר חקירה ולכן לא נמסר  יצוין, כי מרבית החומר כאמור נחשב, להגדרת הועדה,

 לביקורת.
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 ירור התלונהב ג.

 

 אחוזת ברקתלונת תושב .   1ג.

 

לתוספת  20110763מספר  , היתר בניההופק לשכנו של המתלונן 10/7/2011בתאריך  -

 בניה בתיק.

 

 30/9/2014בהתאם לדוח תיקי פיקוח ממערכת המידע של הועדה המרחבית נכון ליום  -

בגין סטייה מהיתר בנייה מספר  נפתח תיק פיקוח לשכן 5/5/2013עולה, כי בתאריך 

 , כדלקמן:20110763

 

 מ"ר. 14 -בניית פרגולה מבטון במקום מעץ והגדלה של כ 

 מטר. 9 -בניית מעקה לפרגולה באורך של כ 

 מ"ר. 8 -מטר, חריגה של כ 1מטר במקום  1.8-הרחבת הגשר ל 

 מ"ר. 3 -בניית חדר מתחת לגשר בגודל של כ 

 

 חר ביקור יזום שלו אצל השכן והואי המפקח יריב כעביה, הסטיות התגלו לאלדבר

 דוח החקירה, נמסר לתובעת.. הוזמן לחקירה

 דווח, כי המתלונן שוחח עם המפקח ונמסר לו כי הנושא בטיפול.

 

 ימים בלבד.  30 -תקף לסר צו הפסקה מנהלי לשכן ה, נמ27/3/2013בתאריך  -

 

 נרשם כי החניה בנויה ויש לשים לב 24/4/2013התאריך נמצא, כי בדוח המפקח מ -

 . לעמודים של החניה בינו לבין המתלונן

 .ס"מ לשטחו של המתלונן 10 -ם בולטים כלדברי המפקח, העמודי

 

, למתן לגיטימציה 20130398בקשה להיתר מספר  הגיש השכן 24/4/2013בתאריך  -

 ולהלן פירוט:

 

 קשיח. שינוי חומר לפרגולת חניה לחומר 

 .בניית קיר הפרדה בין מגרשים 

 .הקמת גדר מבטון בקצה התחתי של המסלעה 

 ת גדר מבלוק וגדר קל בין מגרש של המתלונן ואדנית.הקמ 

 

 , החניה והגשר כבר נבנו והקיר טרם נבנה.30/9/2014לדברי המפקח נכון ליום 
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 )המשך( בירור התלונה ג.

 

 אחוזת ברק )המשך(תלונת תושב .   1ג.

 

 והוחלט, כי לא ניתן לאשר מהסיבות, בין היתר:  4/6/2013בת הועדה מיום בישי -

 

  יש להרוס. –גג חניה פולש מחוץ למגרש 

 .מידות הפרגולה אינן תואמות לשטח 

 .קיר משותף עם בית השכן אינו תואם היתר וצריך להציג הסכמת השכן 

  להסכמת השכן. –גדר מערבית מבוקשת חורגת מגבול מגרש 

 ר, הריסה בפועל.תנאי להית 

 

 כי לפני מספר ימים החל השכןנמסר,  29/5/2014משיחה עם המפקח יריב כעביה ביום  -

צו הפסקת עבודות מנהלי  הוצא לשכן 28/5/2014יום לבנות פינת מנגל וחומה קטנה. ב

 והוא זומן לחקירה.

חומר החקירה נמסר לתובעת וכאמור לעיל, המדובר בחומר חסוי ולא ניתן לעיון 

  הביקורת.

 

 לא חרג מגבול המגרש בבניה זו. לדברי המפקח, השכן

 

ם הוגש כתב אישום , טר26/10/2014לדברי מזכירת מחלקת הפיקוח בוועדה נכון ליום  -

 והתיק נמצא בהשלמות אחרונות לפני הגשה. כנגד השכן

 מכל האמור לעיל עולה, כי הליך הפיקוח נמשך מזה כשנה ויותר.

 

 נוןתגובת הועדה לתכ

בגלל גודלו הרב של מרחב התכנון הנתון לפיקוח של הועדה ואילוצי כ"א שלה, 

לעיתים מתעכב הטיפול בעבירות בניה אשר על פי מדיניות הפיקוח של הועדה, הן 

 מוגדרות בסדר עדיפות נמוך. 

 

היות ולדברי התובעת מדובר בחומר חקירה סודי ועל כן הביקורת מנועה מלעיין בו  -

 ע נוסף, לא ניתן להשלים את בירור התלונה. ולקבל מיד

 

, 29/1/2015: בישיבה שנערכה, בין היתר, בהשתתפות תובעת הוועדה בתאריך עדכון

 דווח לביקורת, כי בתיק זה הוגשה כנגד הועדה תביעה אזרחית.

היועצת המשפטית טרם התייחסה לחוות הדעת  16/2/2015כאמור לעיל, נכון לתאריך 

 בקר לעיין בחומר סודי.בנושא סמכות המ

  



  אלמועצה אזורית עמק יזרע - 2015דוח הביקורת הפנימית לשנת 

  פיקוח בוועדה המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים"

37 
 

 )המשך( ירור התלונהב ג.

 

 ישוב מרכזתלונת .   2ג.

 

שניתן  20130710בסקירת תיק הבניה נמצא היתר לתוספת בניה ופירוק סככה מספר  -

 ., לתושב הישוב24/1/2013ביום 

 

גת בניה של נמסרה תלונה על טיפול לקוי בחרי ,חה עם המרכזבשי 14/8/2014בתאריך  -

 . התושב

, התושב בנה מרפסת  ופרגולה בניגוד להיתר הבניה שלו ולמרות פניותיו י המרכזלדבר

 למפקח במהלך הבניה ובאמצעות דוא"ל לגורמים בוועדה המרחבית, לא נעשה דבר.

 

, חריגת הבניה צמצמה את שטח החניה המתוכנן למגרש ואת המרחק לדברי המרכז -

 בין המבנה לקו מגרש השכן הסמוך.

 

לגורמי הועדה, להלן  רכזמם במספר מכתבי דוא"ל בין החילופי הדבריסקרנו את  -

 פירוט:

 

 בדוא"ל ליו"ר ועדת המשנה וטען, כדלקמן: מרכזפנה ה 2/5/2013ביום  -

 

  ת למפקח הועדה מר יריב כעביה והלין על חריג רכזפנה המ 10/4/2013בתאריך

החריגה. למרות ומבקש את התערבותו למניעת בישוב  261בניה שמבוצעת במגרש 

 הפניה, המפקח לא הגיע.

  רכזסת הועדה ובקש את התערבותה. המלמהנד , פנה המרכז17/4/2013בתאריך 

 מדווח, כי לא נתקבלה תגובה ממהנדסת הועדה.

 ומפקח פנימי כרפרנט  פנה האדריכל, המועסק על ידי הישוב 23/4/2013ך בתארי

הפנתה אותו למפקח. עוד , בכתב למהנדסת הועדה אשר על בניה פרטית בישוב

מדווח,  רכזר הבטיח להתייחס לחריגה. המבאותו יום פנה האדריכל למפקח אש

 כי נכון להיום לא קבל שום התייחסות.

 מבקש את התערבותו של יו"ר ועדת המשנה ומתריע מפני ההשלכות של אי  המרכז

 טיפול בחריגת הבניה.

 

, כי הנושא ייבדק על ידו ותינתן מרכזחוזר ל הועדה בדוא"ל עוד באותו יום עונה יו"ר

 תשובה.  

 

ערך  5/5/2013ומוסר, כי בתאריך שולח יו"ר הועדה מכתב למרכז  19/5/2013בתאריך  -

ה חריגת ומבדיקתו בשטח עולה, כי לא בוצע הועדה מר יריב כעביה סיור בישוב מפקח

  . 24/1/2013 שניתן בתאריך 20120710בונה לפי היתר מספר  בניה וכי משפחת התושב
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 )המשך( ירור התלונהב ג.

 

 )המשך( תלונת מרכז ישוב.   2ג.

 

שולח מרכז המשק דוא"ל ליו"ר ועדת המשנה וטוען, כי לדעתו  21/6/2013בתאריך  -

מצרף למכתב  המרכזהמידע שנמסר ליו"ר ועדת המשנה לגבי חריגת הבניה אינו נכון. 

ועדת המשנה  ה ומבקש מיו"רדוח של מודד מוסמך אשר מוכיח, כי קיימת חריגת בני

 לבדוק באתר הבניה. 

, מהנדס גיאודטי של מר כ.ז 17/6/2013תאריך בסקירת דוא"ל נמצאה מפת מדידה מה

 , בה מסומנת חריגת הבניה.879ומודד מוסמך מספר רישיון 

 

שולח יו"ר ועדת המשנה דוא"ל למפקח ומהנדסת הועדה דוא"ל  23/6/2013בתאריך  -

 ולגבש עמדה מקצועית.  המרכזק את טענות ומנחה אותם לבדו

 

בדוא"ל, כי פנייתו התקבלה  משיב יו"ר ועדת המשנה למרכז 24/6/2013בתאריך  -

ומטופלת על ידי מפקח ומהנדסת הועדה אשר הונחו לגבש מסקנות ולהוציא מכתב 

 תשובה.

 

לה, עו 30/9/2014בהתאם לדוח תיקי פיקוח שהופק מהמערכת הממוחשבת נכון ליום  -

 30/7/2013ובתאריך  לתושב 2013060פיקוח מספר נפתח תיק  28/7/2013כי ביום 

 נמסר התיק לתובעת הועדה. 

 

לממונה על התלונות הציבור במועצה  המרכזפנה  14/8/2014כאמור לעיל, בתאריך  -

 והגיש את תלונתו על העדר טיפול נאות של הפיקוח בחריגת הבניה.

 ן עוד בטיפול בחריגה היות וקיימת עובדה בשטח. מסר, כי אינו מעוניכז מרה

 

לגורמי הפיקוח והאכיפה  המרכזניתן להיווכח, כי למרות פניות חוזרות ונשנות של 

 בוועדה המרחבית "יזרעאלים", לא נעצרה חריגת הבניה. 

 

 תגובת הועדה לתכנון

ה, בגלל גודלו הרב של מרחב התכנון הנתון לפיקוח של הועדה ואילוצי כ"א של

לעיתים מתעכב הטיפול בעבירות בניה אשר על פי מדיניות הפיקוח של הועדה, הן 

 מוגדרות בסדר עדיפות נמוך. 

 

 

יצוין, כי בגלל העדר חומר ומסמכים נוספים בשל הטענה לחיסיון חומר חקירה לא 

 ניתן לברר את התלונה עד תום. 

 ראה עדכון לעיל.
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 ממצאים נוספים ד.

 

תלונות ושיחות עם גורמים בוועדה, עלו ממצאים נוספים הקשורים במהלך בירור ה -

 לפעילות מחלקת הפיקוח ותיעודה במערכת הממוחשבת.

 להלן פירוט.  

 

 30/9/2014בהתאם לדוח תיקי הפיקוח שהופק ממערכת המידע של הועדה נכון ליום  -

 עולה:

  53 -ע של כתיקי פיקוח )ממוצ 322נפתחו  30/9/2014 – 1/1/2009בתקופה בין 

 תיקים בשנה(.

 מסך התיקים(, לא הוגש כתב אישום. 45% -תיקים )כ 145 -ב 

 

 שנים.  2 -נמצא, כי מזכירת מחלקת הפיקוח מכהנת בתפקיד מזה כ -

משיחה עם מזכירת הפיקוח דווח, כי לא נערכה חפיפה בינה לבין מזכירת הפיקוח 

 העוזבת ואף לא נמסרה לה הגדרת תפקיד ברורה.

 מזכירת הפיקוח, במהלך הזמן נוספות לתפקיד מטלות שונות.  לדברי

 

 מומלץ להגדיר את תפקיד מזכירת מחלקת הפיקוח ואת המטלות הנדרשות.

 

התקבל אצל הביקורת הפנימית נוהל עבודת הפיקוח שנערך  1/2/2015: בתאריך עדכון

ות שונות על ידי היועצת המשפטית והתובעת בוועדה. בין היתר, הוגדרו בנוהל מטל

 לביצוע על ידי מזכירת מחלקת הפיקוח.

 

מזכירת מחלקת הפיקוח מסרה, כי לא קיים נוהל כתוב וסדור לאופן הליך עבודת  -

 הפיקוח. 

מומלץ לערוך נוהל עבודה אשר יסדיר את עבודת הפיקוח, את אופן התיעוד הנדרש 

 ואת לוח הזמנים.

 

קבלה הביקורת לעיונה נהלי עבודה  1/2/2015: בעקבות ממצאי הביקורת, ביום עדכון

בנושא הפיקוח שנערכו על ידי התובעת. מעיון בנהלים עולה, כי הנוהל מפרט כהלכה 

את הליך הפיקוח החל מגילוי החריגה, הכננת תיק תביעה ועד לסיומה. כמו כן, מפרט 

הנוהל את אופן עבודת המפקחים שבשגרה ואת אופן ניהול המעקב והרישום הן 

 יווח והן במערכת המידע הממוחשבת.ביומני ד
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 ממצאים נוספים )המשך( ד.

 

להלן תיאור הליך הפיקוח שבוצע בפועל במקרים של גילוי חריגת הבניה, כפי שדווח  -

 לנו על ידי המפקח במועד הבדיקה:

 

 תיאור  שלב

 גלוי חריגת בניה - 1

 בדיקת היתר בתוקף, במידה ואין - 2

דסת הועדה והצגת אסמכתאות: תמונות, צילומי התייעצות עם מהנ - 3

 אויר, תב"ע ישוב. 

 חתימת מהנדסת על צו הפסקת עבודה.  

 מסירת צו הפסקה לתושב החורג. - 4

 רישום דוח פעולה, התייעצות עם יו"ר ומהנדסת הועדה.  - 6

 פתיחת תיק תביעה. - 7

 חקירת התושב החורג תחת אזהרה. - 8

תיק כדלקמן: נסח טאבו, צילומים, תרשומות של צירוף מסמכים ל - 9

 פיקוח, דוח חקריה, חומר תכנוני הקים בתיק.

 העברת תיק לתובעת הועדה. - 10

 

 

: ניתן להיווכח, כי ההליך המתואר לעיל אינו מפרט למשל: את מועד פתיחת עדכון

 תיק התביעה, אינו מפרט את אופן הרישום הממוחשב וכו'.

נערך על ידי היועצת המשפטית / התובעת הוא מפורט ונוגע יצוין, כי הנוהל ש

 בנושאים שונים בהליך הפיקוח.

 

דווח לנו, כי לעיתים תיק פיקוח שהוגש לתובעת לצורך הגשת כתב אישום מוחזר 

 למפקח לצורך השלמת חומר נוסף בתיק.

לשאלת הביקורת מסרו המפקח ומזכירת הועדה, כי לא קיימת "רשימת מסמכים 

 ם לצורך הגשת תיק לידי התובעת להגשת כתב אישום.נדרשי

 

לצורך התייעלות בעבודת הפיקוח וצמצום זמני ההמתנה בהליך של החזרת תיקי 

תביעה לפיקוח לצורך השלמת מסמכים, מומלץ לערוך "רשימת מסמכים נדרשים" 

לתיקים המיועדים להגשת כתב אישום, הרשימה הנ"ל תיערך על ידי תובעת הועדה 

 סר למפקחים. ותימ

 

, נקבעה רשימת מסמכים נדרשים ונמסרה 2015: בנוהל שנערך בחודש ינואר עדכון

 למפקחים. 

למרות הרשימה לעיתים הפקחים אינם משלימים את כל החומר  התובעת מסרה, כי

 הנדרש.
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 ממצאים נוספים )המשך( ד.

 

 30/9/2014בסקירה של דוח תיקי פיקוח שהופק ממערכת המידע של הועדה מיום  -

 עולה, כי כל התיקים מסומנים בסטטוס "פתוח". 

כלומר, כל התיקים עדיין בשלבי טיפול ולא נסתיימו למרות שבתיקים רבים נקבע גזר 

 דין.

כאמור, יש להסדיר בנוהל שיערך את אופן המעקב השוטף אחר הטיפול בתיקי 

 הפיקוח. 

 

 ב השוטף. , הוסדר המעק2015: בנוהל שנערך בחודש ינואר עדכון

 

נמצאו  30/9/2014בסקירת דוח נתוני תיקי פיקוח שהופק ממערכת המידע נכון ליום  -

 תיקים שנפתחו לאחר זמן רב ממועד גילוי החריגה מהיתר הבניה, להלן דוגמאות:  

 

מספר תיק 

 פיקוח

מועד 

 פתיחה

התחלת 

 טיפול

פער  מהות הטיפול

 בימים

 210 -כ ו מנהליבקשה לצ 15/1/2012 30/7/2012 2012071

איתור חריגת  1/2/2009 17/8/2009 2009035

 בניה

 180 -כ

 150 -כ צו הפסקה מנהלי 4/6/2012 14/10/2012 2012086

 120 -כ צו הפסקה מנהלי 23/4/2012 2/7/2012 2012065

 30 -כ צו הפסקה מנהלי 23/4/2014 25/5/2014 2014032

 30 -כ מנהליצו הפסקה  16/7/2014 19/8/2014 2014048

 

 

פקחים אינם מתעדים באופן שוטף ומיידי ממשיחה עם מזכירת הפיקוח נמצא, כי ה

את פעולות הפיקוח במערכת המידע הממוחשבת המנוהלת על ידי מזכירת מחלקת 

 הפיקוח.

מומלץ להגדיר בנוהל שיערך את המועד ואופן תיעוד פעולות הפיקוח החל מאיתור 

תיעוד האמור יסייע למעקב הדוק אחר הטיפול החריגה, במערכת הממוחשבת. 

 בחריגות בניה. 

 

: כאמור לעיל, נערך נוהל עבודה מפורט אשר בין היתר, קבע את מועד פתיחת עדכון

 התיק )ביום גילוי החריגה או ביום למחרת( ותיעוד הפעולות.
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 סיכום  ה.

 

ה טרם נסתיים במקרים המדוברים בתלונות שהוצגו לעיל, הטיפול בחריגות הבני -

 .מעל לשנהונמשך 

יודגש, כי מרבית המסמכים בתיקי הפיקוח המדוברים לעיל חסויים מעין הביקורת 

ועל כן, לא ניתן לביקורת למצות את בירור בשל הגדרתו "חומר חקירה סודי" 

 התלונות עד תומן.

 

 

שפטית , הגיש המבקר הפנימי לידי יו"ר ועדת המשנה והיועצת המ29/1/2015בתאריך  -

 של הוועדה חוות דעת משפטית הקובעת את סמכות המבקר לעיין בכל חומר סודי.

 

נציין, כי משך הזמן הארוך בטיפול בחריגת בניה עלול ליצור מצב בו חריגת הבניה 

המבוצעת על ידי התושב קובעת "עובדות בשטח" העלולות לפגוע או פוגעות בתושב 

 ב לקדמותו. אחר ולעיתים, ללא יכולת להשיב את המצ

 

 תגובת הועדה לתכנון

בגלל גודלו הרב של מרחב התכנון הנתון לפיקוח של הועדה ואילוצי כ"א שלה, 

לעיתים מתעכב הטיפול בעבירות בניה אשר על פי מדיניות הפיקוח של הועדה, הן 

 מוגדרות בסדר עדיפות נמוך. 

 

ח בוועדה בבדיקתנו עלו ממצאים נוספים הקשורים לפעילות מחלקת הפיקו -

 המרחבית, להלן עיקריהם:

 

 .תפקיד מזכירת הפיקוח לא הוגדר כנדרש 

 .לא נערך נוהל כתוב להסדרת הליך הפיקוח 

 .אין הגדרה של מסמכים נדרשים לפתיחת תיק תביעה 

 .אין הגדרה לאופן תיעוד הליכי הפיקוח במערכת הממוחשבת 

 

רכה פגישה בהשתתפות: נע 29/1/2015בעקבות ממצאי הביקורת והמלצותיה, בתאריך 

יו"ר ועדת המשנה, מהנדסת הועדה, היועצת המשפטית/התובעת ומבקר הועדה, 

 להסדרת הליך הביקורת הפנימית בוועדה.

בין היתר, נקבע, כי התקשרות ראשונית לביצוע ביקורת תהיה עם יו"ר ועדת המשנה. 

בות לאחר גמר הביקורת, תוגש טיוטת הדוח ליו"ר ועדת המשנה לקבלת תגו

 והתייחסויות של עובדי הועדה הרלוונטיים.

הוגש לעיון הביקורת נוהל  1/2/2015כמו כן, בעקבות ממצאי הביקורת בתאריך 

 עבודה שנערך על ידי היועצת המשפטית המסדיר את עבודת הפיקוח בוועדה.

יצוין, כי הנוהל האמור מסדיר את עבודת הפיקוח בהיבטים שונים כגון: עבודת 

פת, גילוי וטיפול בחריגות בניה, אופן הרישום והתיעוד, מטלות מזכירת פיקוח שוט

 הפיקוח וכו'.
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 1נספח 
 

 ה בתמוז תשע"ד

 2014ביולי  3

 

 לכבוד

 פרל, יועצת המשפטית ותובעת-עו"ד ענת באור

 הועדה המרחבית :יזרעאלים".

 שלום רב.

 

 .עיון במסמכיםהנדון: 

  

, להלן בקשתי לקבלת מסמכים לצורך בירור תלונה 3/7/2014בהמשך לשיחתנו הטלפונית מיום 

 הנוגעת לנושא שבטיפול הועדה לתכנון ובניה וסעיפי חקיקה רלוונטיים.

 

 , כדלקמן:2010 –א )ב()ג( לחוק התכנון והבניה, התש"ע 20בהתאם לסעיף  .א

 20 חל עליו, יהא מבקר הועדה המקומית מבקר  19.א )ב(.  במרחב תכנון שסעיף

 מרחבית שמספר תושביה הוא הגדול ביותר.הרשות ה

 20ב( יחולו  -.א )ג(.  על פעולתו של מבקר הועדה המקומית לפי סעיפים קטנים )א( ו(

הוראות החלות על מבקר עיריה לפי הוראות פקודת העיריות, בשינויים המחויבים, 

 אלא אם כן קבע השר אחרת בעניין זה.

ל ועל כן, מבקר המועצה האזורית עמק הרשות הגדולה במרחב היא מ.א עמק יזרעא

 יזרעאל משמש כמבקר הועדה המרחבית.

א לפקודת העיריות קובע, את תפקידי המבקר הכוללות , בין היתר, בדיקה של 170סעיף  .ב

 פעולות עובדי הועדה על פי חוק התכנון והבניה, שמירת טוהר המידות ועוד.

ובדי הועדה ימציאו למבקר, על פי ב )א( לפקודת העיריות קובע, כי חברי וע170סעיף  .ג

דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר כל 

 מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.  

ב )ג( לפקודת העיריות קובע, כי לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על מבקר 170סעיף  .ד

עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו  הועדה ועל

 מידע. 

-)א( ו5בסעיפים  2008-חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח .ה

)ד( קובע, כי כל אדם יכול להגיש תלונה כנגד גוף עירוני מבוקר )בהתאם להגדרה בסעיף 8

 -גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבו השנתי כדי יותר מא )ב( לפקודת העיריות, כל 170

( והממונה רשאי לדרוש מכל אדם ועובד של הגוף המבוקר כל ידיעה או מסמך 10%

 העשויים לדעת הממונה לעזור בבירור התלונה.

 
 בהתאם לאמור לעיל, אבקש לקבל לעיוני את המסמכים שבקשתי.

 
 בברכה,

 אלי יהודה
 לונות הציבור.והממונה על תמבקר המועצה 

 

 העתק: מר עידו דורי, יו"ר ועדת המשנה לתכנון.
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 – 2014ספטמבר  -
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 י"ז בטבת תשע"ה

 2015בינואר  8

 
 לכבוד

 מר אייל בצר, ראש המועצה
 המועצה אזורית עמק יזרעאל

 9000ת.ד. 
 18120עפולה 

 
,  מכובדנו

 
דוח ביקורת: "התקשרויות הפטורות ממכרז  הנדון:

 בהליך הצעות מחיר"

 

 להלן דוח הביקורת בנושא לעיל.

 

ממצאי דוח הבדיקה מצביעים, בין היתר,  על ליקויים כגון: ביצוע רכש ללא מעורבות 

וועדת הרכש, ביצוע רכש  ע מקרים בהם בוצהזמנה,  ללאעל ידי מנהלים של מנהל הרכש 

רכש ללא בחינה של הצעות מחיר, העדר נהלים מחייבים בביצוע רכש במסלול הנדסה 

. ,וכו'  אותם נדרשת המועצה לתקן

 

לדעת הביקורת,  עריכת נוהל מפורט  אשר יסדיר את אופן ביצוע רכש שהיקפו הכספי 

יובא לידיעת עובדי המועצה,  יתרום לח סכון והתייעלות בנושא אינו מחייב מכרז ואשר 

 זה.

 

, כי לאור הערות הביקורת הנחה מנכ "ל המועצה את עובדי המועצה באסיפת נציין

 לבצע רכש רק באמצעות מחלקת הרכש ומנהל הרכש.  ,1/10/2014שנערכה ביום  עובדים

שלח מנהל הרכש ריענון של נוהל הרכש לכל מנהלי  9/11/2014כמו כן, בתאריך 

 ו הנחיות לאופן ביצוע הרכש. המחלקות במועצה וב

 

 ממצאי הדוח הועברו לעיון מהנדס המועצה ומנהל הרכש.

צה בתגובתו הסביר את הממצאים שהתגלו ומסר, כי הוא מקבל את כל מהנדס המוע

 . הערות הביקורת ואת המלצותיה לתיקון

 .התייחסויותיו של מנהל הרכש, שולבו בפרקי הדוח

 

 אלי יהודה

 מבקר המועצה

 נה על תלונות הציבור.והממו

 

 
 חברי ועדת הביקורת המועצתית. העתקים:

 המועצה.וגזבר דן תנחומא, מנכ"ל 
, מהנדס. יינגרטן ו  דובי 

ן טל, מנהל רכש  אלו
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 תמצית ממצאים א.
 

 כללי.    1א.

 

נכון ליום  -  - 1/1/2014, בתקופה שבין 21/8/2014בהתאם לנתוני מערכת הרכש 

 ₪.אלפי  11,976 -עמד היקף הזמנות הרכש על כ 21/8/2014

 

, התשי"ח - )מועצות אזוריות( )להלן צו  1958-בהתאם לצו המועצות המקומיות 

המועצות( ולתוספת השנייה והרביעית לצו נקבע, בין היתר, כי ועדת הרכש והבלאי 

ומנהל הרכש, מהווים את המסגרת לניהול התקשרויות של המועצה לביצוע רכש 

 טובין ושירותים הפטורות ממכרז.

 

ב - נוהגים להפיק הזמנות רכש  י )מבוצע ע" מסלול רכש רגילמסלולים:  2 -במועצה 

. ומסלול רכש הנדסהמחלקת הרכש(   )מבוצע ע"י אגף הנדסה(

נמצא, כי הרכש במסלול הנדסה מבוצע ללא קיום דיון בוועדת הרכש וללא ליווי 

 של מנהל הרכש.

מומלץ לבחון משפטית את חוקיות פיצול הליכי הרכש שאינו חייב במכרז למסלול 

ן בוועדת הרכש, . הנדסה אשר אינו כולל, בין היתר: דיו וכדו'  הכנת תכנית צריכה 

 
 מסלולי רכש ומערכת המידע.    2א.

 

לא מצאנו הגדרה ברורה וכתובה הקובעת את סוגי הרכש שיבוצעו במסלולי הרכש  -

 הקיימים.

יש לקבוע בנוהל, הגדרה ברורה של סוגי הרכש ואת מסלולי הרכישה שיבוצעו 

 בכל סוג. 

 

 ממוחשבת. מערך ההזמנות מנוהל באמצעות מערכת רכש  -

הזמנות מבוצע בחתימה ידנית על טופס הזמנה מודפס  וללא שימוש נמצא, כי אישור 

 באופציות הקיימות במערכת המידע הממוחשבת.

מומלץ לבחון את הגדלת השימוש באפשרויות של מערכת הרכש הממוחשבת ולצורך 

 כך, יש לקבוע מדרג הרשאות בהגדרות המערכת הממוחשבת.

 

אשר לעיתים מבוצעת ברכש במסלול הנדסה, אינה מתעדכנת  סגרתמיתרת הזמנת  -

. כלומר, בכל רגע נתון, ניתן להשתמש בהזמנת משנהלאחר כל הפקה של הזמנת 

 המסגרת לצורך רכש נוסף מהספק.

 המצב המתואר לעיל מהווה חשיפה למועצה.

יש לעדכן את מערכת המידע כך שיתרת הזמנות מסגרת תתעדכן באופן אוטומטי 

  לאחר כל הפקת הזמנות רכש משניות. 

חשבת אגף הנדסה הסבירה, כי בכל הפקה של הזמנת רכש משנית מבוצעת בדיקה של יתרת 

 הזמנת המסגרת. 
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 תמצית ממצאים )המשך( א.
 

 מסלול רכש רגיל.    3א.
 

 שנים. 12 -, מלפני כ1/7/2002נהלי הרכש מעודכנים לתאריך נמצא, כי  -

 אמת נהלי הרכש למצב כיום ולעדכנם במידת הצורך.מומלץ לבחון את הת

לנוהל. 9/11/2014לאור הערת הביקורת, בתאריך   פרסם מנהל הרכש ריענון 
 

, אינו מגדיר את אופן 2002נוהל הרכש הקיים במסלול הרכש הרגיל המעודכן ליולי  -

 קבלת הצעות המחיר ואת אופן פתיחתם.

וויוניות, התחרות ההוגנת ולחיזוק אמון משיקולים של עיקרון סודיות ההצעות, הש

הציבור בהליך המבוצע, מומלץ לקבוע את אופן קבלת הצעות מחיר בהתאם למדרג 

  הכספי של היקפי הרכש המתוכננים.

 

 תגובת מנהל הרכש

וניות למרות השימוש בפקס. י  מחלקת הרכש מקפידה על שמירת הסודיות והשוו
 

המועצות ונוהל הרכש הקיים, נדרש מנהל הרכש לתוספת הרביעית לצו  6סעיף על פי  -

לתכנן ביחד עם מנהלי המחלקות תכנית צריכה שנתית אשר תאושר על ידי ועדת 

 הרכש והגזבר.

, לא מצאנו תיעוד לאישור תכנית 2014בסריקת פרוטוקולים של ועדת הרכש לשנת 

 מחלקה כלשהיא.צריכה שנתית של 

כנית צריכה שנתית לכל המחלקות שתובא יש לנהוג על פי הוראות החוק ולערוך ת

 לאישור בוועדת הרכש. 

לצרכי בקרה ומעקב מומלץ, כי בקשות הרכש של המחלקות במהלך השנה יבדקו 

 בהשוואה לתכנית הצריכה המאושרת.
 

 מערכת הרכש תבוסס על מספר מינימלי של ספקים נבחריםנוהל הרכש קובע, כי  -

 טווח עם ספקים. מנהל הרכש יבצע התקשרויות ארוכותו

מנהל הרכש דיווח, כי בהתאם למדיניות של מחלקת הרכש כל ספק המעוניין נרשם 

מדיניות זו, היא בניגוד לנוהל הרכש הקובע כי מערכת הרכש תתבסס על במערכת. 

 מספר מינימלי של ספקים וביצוע התקשרויות לזמן ארוך.

 עד לעדכונו. ראשית אציין, כי יש לנהוג על פי הוראות הנוהל הקיים

מומלץ לבחון במסגרת ועדת הרכש והבלאי את התאמת הנוהל להתנהלות הנוכחית 

 ובמידת הצורך, לערוך את השינויים הנדרשים.

 

 תגובת מנהל הרכש

ושימור  . מדיניות מחלקת הרכש היא לטובת המועצה  ו מעודכן נוהל הרכש אינ כאמור, 

 האינטרסים שלה.
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 תמצית ממצאים )המשך( א.
 

 מסלול רכש רגיל )המשך(.    3א.
 

על  2014בדקנו מדגמית את נאותות ההתקשרות בעסקאות רכש שבוצעו במהלך שנת  -

 (:5פי חשבוניות ששולמו. להלן עיקרי הממצאים )פירוט ראה להלן סעיף ג.

 .נמצאו התקשרויות ללא בחינה של הצעות מחיר 

 .מקרים של רכש ללא הפקת הזמנת רכש 

 60 -חשבון ספק שהסתכמה בתשלום יתר לספק בסך של כ נמצאה טעות בבדיקת 

 )יצוין, כי הטעות טופלה והתקבל החזר מהספק(₪. אלפי 

 .מקרים בהם בוצע רכש ללא אישור של מנהל הרכש כמתחייב 
 

ביצוע רכש בהליך שאינו לפי הוראות החוק ועל פי נהלי הרכש המועצתיים, מהווה 

 רות.ליקוי וחושף את המועצה להוצאות מיות

 יש להקפיד על ביצוע הליך רכש נאות כנדרש. 

מומלץ לקבוע בנוהל, כי התקשרויות עם ספקים שבוצעו בהליך לא תקין לא יאושרו 

 לתשלום ויובאו לדיון מיוחד בוועדת הרכש המועצתית. 
 

 מסלול רכש הנדסה.    4א.
 
 לא נמצאו נהלי רכש כתובים לביצוע הרכש במסלול הנדסה. -

  נהלי עבודה מחייבים לביצוע רכש במסלול הנדסה.יש לערוך, 
 

 בעקבות הערת הביקורת, נשלח מזכר לעובדי אגף הנדסה הכולל הנחיות לביצוע רכש.
 

הנוהג הקיים באגף הנדסה אינו מגדיר את אופן קבלת הצעות המחיר ואת אופן  -

 פתיחתם.

לו במעטפות ליצירת שקיפות ושוויוניות, מומלץ להגדיר כי הצעות המחיר יתקב

  סגורות ויפתחו בישיבת צוות הבדיקה שהרכבו יהיה קבוע כפי שיוגדר.

מומלץ, כי חברי צוות הבדיקה שתיקבע במסלול הנדסה יכללו את: מהנדס המועצה, 

חשבת אגף הנדסה ומנהל המחלקה הדורשת. הצעות המחיר והמלצות אגף הנדסה 

 יאושרו בוועדת הרכש המועצתית.

 צהתגובת מהנדס המוע

עד   יתקבלו באמצעות פקס או דוא"ל.₪  100,000מציע, כי: הצעות מחיר 

ויבדקו על ₪  100,000הצעות מחיר מעל  יתקבלו במעטפה סגורה   , ועד הסכום המרבי

ומזכירת האגף. צוות הכולל את: מנהל המחלקה, חשבת אגף הנדסה   ידי 
 
 הנדסה. נמצא, כי לא נוהגים לערוך תכנית צריכה שנתית ברכש במסלול -

מומלץ לערוך תכנית צריכה שנתית לרכש במסלול הנדסה שתובא לאישור בוועדת 
 הרכש. 

לצרכי בקרה ומעקב מומלץ, כי בקשות הרכש יבדקו בהשוואה לתכנית הצריכה 
 המאושרת.
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 תמצית ממצאים )המשך( א.
 

 מסלול רכש הנדסה )המשך(.    4א.

 

עסקאות רכש שבוצעו במהלך שנת בדקתי מדגמית את נאותות ההתקשרות במספר  -

(, להלן עיקרי הממצאים  3על פי חשבוניות ששולמו )פירוט ראה להלן סעיף ד. 2014

 במקרים שנדגמו:

 

 .מקרה בו לא נמצא תיעוד להליך בחינה של הצעות מחיר 

 .מקרה בו לא צוין שמו של הזוכה בטופס פתיחת הצעות מחיר 

 בוה מהסכום הפטור ממכרז.מקרה בו היקף הזמנות הרכש מהספק היה ג 

 .מקרה בו הפקה הזמנת מסגרת שסכומה גבוה מהיקף הרכש המתוכנן מהספק 

  מקרה בו הצעות מחיר בוצעו באמצעות מפרט טכני של עבודות שאינו משקף

 במלואן את העבודות שבוצעו בפועל.

 .מקרה בו הופקה הזמנת רכש בדיעבד 

 .התקשרות עם ספק קבוע ללא הסכם מבסס 

 

צע רכש על פי נוהל רכש ובהתאם להוראות החוק המתוארים בדוח הביקורת יש לב

 להלן.
 
 
  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2015דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 התקשרויות הפטורות ממכרז בהליך של הצעות מחיר

51 
 

 כללי ב.
 

 חקיקה.    1ב.
 
, התשי"ח 89סעיף  - )להלן צו  1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(

, קובע, ולהלן ציטוט: " לא תתקשר המועצה להעברת מקרקעין או המועצות(

ביצוע עבודה אלא בהתאם להוראות שבתוספת טובין, להזמנת טובין או ל

 ". השנייה
 

 הוראות התוספת השנייה לצו המועצות קובעות, בין היתר: -
 

  סוגי התקשרויות החייבות במכרז פומבי, על ידי פניה לכלל הספקים הרואים

 עצמם מתאימים. 

  סוגי התקשרויות החייבות במכרז זוטא, על ידי פניה למספר ספקים מתוך

 פקים מאושרת של המועצה.רשימת ס

  .את הכללים לגבי אופן עריכת מכרזים פומביים ומכרזי זוטא 

 :סוגי התקשרויות אשר אינן חייבות במכרז, כגון 

 

חוזה להזמנה דחופה של טובין או ביצוע עבודה שהמועצה מתקשרת בו כדי  .א

 להציל נפש או רכוש.

ות לא יעלה על חוזה הבא להגדיל חוזה קיים ובלבד ששיעור הגדלת ההוצא .ב

מערך חוזה קיים אם  50%מערך החוזה הקיים או, שלא יעלה מעל  25%

 המועצה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.

חוזה להעברת טובין או לביצוע עבודה שערכו במועצה שמספר תושביה הוא  .ג

.   25/8/2014)נכון ליום ₪  142,778, אינו עולה על 20,000מעל  ) 
 

, כי פטור מ  מכרז אינו פוטר את המועצה מהוראות החוק או מכללי המנהל יצוין

 התקין. 

ו יש במקרים הפטורים ממכרז, חלים על המועצה כללי מסגרת של מנהל תקין 

ניגודי עניינים  לנהוג לפי עקרונות של: שקיפות, שוויוניות, הוגנות, הקפדה על 

.'      וכו
 

גדיר את אופן ביצוע הרכש המחוקק בהוראות התוספת הרביעית לצו המועצות, ה -

 במקרים בהם היקף הרכש אינו מחייב ביצוע מכרז. 

  בין היתר, נקבע:
 
 .המועצה תמנה ועדת רכש ובלאי ומנהל רכש 

  מנהל הרכש בשיתוף מנהלי היחידות ובתיאום עם הגזבר, יכין תכנית צריכה
 רבעונית.

 אמצעות לא תתבצע רכישה אלא באישור מראש של ועדת רכש ובלאי שניתן ב

 מנהל הרכש.

 .הרכישות יבוצעו על סמך השוואת הצעות מחיר שיגישו הספקים 

 .הרכישה תבוצע בטופס הזמנה שיחתם על ידי הגזבר 
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 כללי )המשך( ב.
 

 חקיקה )המשך(.    1ב.

 

כלומר, ועדת הרכש והבלאי כגוף המחליט ומאשר ביחד עם עבודתו המקצועית של 

ל התקשרויות של הרשות לביצוע רכש טובין מנהל הרכש, מהווים מסגרת לניהו

 ושירותים הפטורות ממכרז.

 

 מטרת הביקורת.    2ב.

 

 :מטרת הביקורת 

 

במסגרת הדוח נבדקו הליכי רכש בהתקשרויות הפטורות ממכרז משלב דרישה ועד  

 להפקת הזמנה לספק הנבחר ובין היתר, נבחנו הנושאים הבאים: 

 

 .נאותות ביצוע של נהלי הרכש 

 ינת נאותות של הליך הצעות המחיר ובחירת הספק.בח 

 .ביסוס תשלומים 

 

, בין היתר:  אמצעי הביקורת שננקטו כללו

 

 .שיחות עם עובדים ובעלי תפקידים 

 .עיון במסמכים ופרוטוקולים 

 .עיון בדוחות שהופקו ממערכת הרכש 

 .סקירת חשבונות ספקים 
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 מסלולי רכש ומערכת המידע ג.
 
 שמסלולי רכ.    1ג.
 

ב -  מסלולים כדלקמן: 2 -מבדיקתנו עולה, כי במועצה נוהגים להפיק הזמנות רכש 
 

 בעיקר ציוד ושירותי אחזקה, מבוצע על ידי מחלקת הרכש.  – מסלול רכש רגיל .1

ציוד, עבודות ושירותים בתחום הקשור והמחובר לבינוי  – מסלול הנדסה .2
 ותשתיות, מבוצע על ידי אגף הנדסה.

 
יר, כי אגף הנדסה הוא הגוף המקצועי הראוי לבחון הצעות מחיר מנהל הרכש הסב 

בנושאים הקשורים לתחום הבינוי ומחלקת הרכש היא הגוף המקצועי לרכש מסוג 
, הנחו מנכ"ל המועצה והגזבר לפצל את הרכש ל  מסלולים. 2-ציוד ולכן

 
א עולה, כי מבוצע הרכש במסלול הנדסה מבוצע ללא קיום דיון בוועדת הרכש ולל

 ליווי של מנהל הרכש.

מומלץ לבחון משפטית את חוקיות פיצול הליכי הרכש שאינו חייב במכרז למסלול 
וכדו'. ן בוועדת הרכש, הכנת תכנית צריכה   הנדסה אשר אינו כולל, בין היתר: דיו

 
מבדיקתנו, לא מצאנו הגדרה ברורה וכתובה הקובעת את סוגי הרכש שיבוצעו  -

 סוגי הרכש שיבוצעו במסלול הנדסה.במסלול הרכש הרגיל ואת 
יש לקבוע בנוהל מחייב, הגדרה ברורה של סוגי הרכש ואת מסלולי הרכישה 

 שיבוצעו בכל סוג. 
 

 היקפי התקשרויות.    2ג.
 

 1/1/2014-21/8/2014להלן נתונים אודות היקפי הזמנות הרכש שהופקו בתקופה  -
 :21/8/2014בהתאם לנתוני מערכת הרכש נכון ליום 

  

מסלול  

 רגיל

מסלול 

 הנדסה

 סה"כ

 1,440 655 785 כמות הזמנות ביחידות

 11,976 8,450 3,526 ₪סך הזמנות באלפי 

 8.3 12.9 4.5 ₪עלות ממוצעת להזמנה באלפי 

 5,107 2,733 2,374 ₪סך ביצוע באלפי 

 42.6% 32% 67% שיעור ביצוע באחוזים

 6,869 5,717 1,152 יתרה לביצוע באלפי ש"ח
 

עומד על שיעור של  21/8/2014ניתן להיווכח, כי היקף הביצוע לתקופה נכון ליום 

 מסך ההזמנות. 42% -כ
 

  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2015דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 התקשרויות הפטורות ממכרז בהליך של הצעות מחיר

54 
 

 מסלולי רכש ומערכת המידע )המשך( ג.
 
 מערכת הזמנות רכש ממוחשבת.    3ג.

 

, EPRהמועצה מנהלת את מערך ההזמנות באמצעות מערכת רכש ממוחשבת מבית  -

 והן במסלול הנדסה. הן במסלול הרכש הרגיל
 

מבדיקתנו עולה, כי המועצה אינה נוהגת לאשר הזמנות באמצעות המערכת  -

הממוחשבת ושימוש למשל בחתימה דיגיטלית אלא, נוהגת להדפיס את ההזמנה 

  ולאשר אותה על ידי חתימה פיסית.

ן את הגדלת השימוש באפשרויות של מערכת הרכש הממוחשבת  מומלץ לבחו

 לקבוע מדרג הרשאות בהגדרות המערכת הממוחשבת. ולצורך כך, יש
 

לעיתים, ברכש במסלול הנדסה, כגון במקרים של עבודות שיפוצים שונים באולמות  -

ספורט ומגרשים, נדרשים להפיק הזמנות מסגרת לספקים ובמהלך הפעילות 

 מופקים הזמנות משנה על בסיס הזמנת המסגרת המאושרת.

נת המסגרת אינה מתעדכנת לאחר כל הפקה של מבדיקתנו עולה, כי יתרת הזמ

ניתן להשתמש בהזמנת המסגרת לצורך רכש  הזמנת משנה. כלומר, בכל רגע נתון, 

 נוסף מהספק.

 המצב המתואר לעיל מהווה חשיפה למועצה.

יש לעדכן את מערכת המידע כך שיתרת הזמנות מסגרת תתעדכן באופן אוטומטי 

  לאחר כל הפקת הזמנות רכש משניות. 
 

יתרת הזמנת המסגרת בכל הפקה של  חשבת אגף הנדסה הסבירה, כי מבוצעת בדיקה של 

 הזמנת רכש משנית. 
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 מסלול רכש רגיל ד.
 

 כללי.    1ד.
 

עולה, כי במסלול רכש  21/8/214מעיון בדוח הזמנות שהופק ממערכת הרכש ביום  -

חינוך, שירותי רגיל מבוצעים רכישות של: ציוד משרדי, ציוד מחשבים, ציוד ל

 הדפסה ועיצוב ועוד.  
 

 להלן מדרג כספי לבחירת הספק והצעות המחיר הנהוג במועצה: -
 

  בהתאם להצעת מחיר יחידה של הספק הנמסרת  - ₪ 5,000רכש שוטף עד

וניהול מו"מ עם הספק.   למנהל המחלקה הדורשת או למנהל הרכש 

 הצעות  3של לפחות בחינה  – )כולל מע"מ(₪  170,000 -₪  5,000 -רכש מ

 מחיר באישור של ועדת הרכש. 
 

 להלן תיאור סכמתי של הליך הרכש המבוצע בפועל במסלול הרכש הרגיל:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 בדקנו מדגמית את הליך ההתקשרות שבוצע עם ספקים, להלן פירוט:   -
  

 קבלת הצעות מחיר ובחירת ספק 

 מנהל רכש / מחלקה דורשת

 

 מילוי דרישה במערכת  

 דורשתמזכירת רכש / מחלקה 

 

 קבלת הרכש ואישור הקבלה

 מחלקת רכש / מחלקה דורשת 

 

 המרת דרישה להזמנה במערכת 

 מזכירת מנהל הרכש

 

 אישור הזמנה והפקתה 

 מנהל הרכש + גזבר

 

 העברת הזמנה לספק 

 מנהל הרכש 

 

 קבלת חשבונית ואישורה 

 רשת + מנהל רכש + גזברמחלקה דו
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 מסלול רכש רגיל )המשך( ד.
 

 נהלים.    2ד.
 

נ -  הלי הרכש במסלול הרכש הרגיל. למועצה 

 שנים. 12 -מלפני כ 1/7/2002מבדיקתנו עולה, כי נהלי הרכש מעודכנים לתאריך 

 מומלץ לבחון את התאמת נהלי הרכש למצב כיום ולעדכנם במידת הצורך.
 

- :  נוהל הרכש קובע, בין היתר, כי
  

 ם מערכת הרכש תטפל בכל הרכישות בסכומים שאינם חייבים במכרז ואינ

 בטיפול ועדת המכרזים.

  לקראת שנת תקציב, יתכנן מנהל הרכש ביחד עם מנהלי היחידות, תכנית

וגזבר המועצה. ידי ועדת רכש ובלאי   רכישות שנתית שתאושר על 

  מערכת הרכש תבוסס על מספר מינימלי של ספקים נבחרים שייבחרו על פי

 קריטריונים שייקבעו על ידי ועדת רכש ובלאי.

  יבצע התקשרויות ארוכות טווח עם ספקים של פרטי מצאי, מנהל הרכש

 שירותים וחומרים מתכלים.

 ידי ועדת הרכש. ₪  5000 -רכש בסכומים של מעל סכום של כ  יאושר על 
 

, בין  2002סמכויות ועדת רכש ובלאי בהתאם לנוהל הרכש המעודכן ליולי  - הן

 היתר:
 

 אך ורק באישור הועדה  המועצה תבצע רכישה או שכירת טובין או שירותים

 ובאמצעות מנהל הרכש והאספקה. 

  להזמנה ללא קבלת ₪  5,000הועדה תסמיך את מנהל הרכש לבצע הזמנות עד

 אישורה אך תדווח בדיעבד על הביצוע.

  החובה לקבל את אישור הועדה חלה על רכישות מהתקציב הרגיל, מתקציבי

 פיתוח ומהקצבות ממשלתיות. 

 ים לקביעת "ספקים מאושרים" לאספקת טובין הועדה תקבע קריטריונ

 ושירותים למועצה. 

  בין המועצה לבין ספקים , הועדה תאשר התקשרויות תקופתיות )ארוכות טווח(

 נבחרים.
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 מסלול רכש רגיל )המשך( ד.
 

 נהלים )המשך(.    2ד.

 

, בין היתר: -  סמכויות מנהל רכש ואספקה בהתאם לנוהל הרכש הן

 

 נתית ביחד עם מנהלי היחידות.הכנת תכנית רכש ש 

 .בניית רשימת ספקים מאושרת ועדכונה באופן שוטף 

  הכנת מכרזים תקופתיים עם ספקים לצורך התקשרויות ארוכות טווח בתיאום

 עם היועץ המשפטי.

                                       .ביצוע הזמנות טובין ושירותים ע"פ הזמנות הגורמים המוסמכים במועצה   

 

נמצא, כי נוהל הרכש אינו מגדיר את אופן קבלת הצעות המחיר ואת אופן  -

 פתיחתם. 

 נמסר לביקורת, כי בדרך כלל הצעות המחיר מתקבלות באמצעות פקס.

ולחיזוק  ן סודיות ההצעות, השוויוניות, התחרות ההוגנת  משיקולים של עיקרו

ן הציבור בהליך המבוצע, מומלץ לקבוע את אופן קבלת הצעות מחיר, בהתאם  אמו

  למדרג הכספי של היקפי הרכש המתוכננים.

 

 תגובת מנהל הרכש

יוניות למרות השימוש בפקס. ו  מחלקת הרכש מקפידה על שמירת הסודיות והשו

 
 תכנית צריכה.    3ד.

 

ונוהל הרכש, נדרש מנהל הרכש  6בהתאם לסעיף  - לתוספת הרביעית לצו המועצות 

קות תכנית צריכה שנתית אשר תאושר על ידי ועדת לתכנן ביחד עם מנהלי המחל

 הרכש והגזבר.

 

מנהל הרכש מסר, כי נערכת תכנית צריכה רק במחלקת המחשוב ומאושרת בישיבה  -

 משותפת בהשתתפות מנהל הרכש, הגזבר ומנהל מחלקת המחשוב.

 

, לא מצאנו תיעוד לאישור תכנית 2014בסריקת פרוטוקולים של ועדת הרכש לשנת 

 מחלקה כלשהיא.ה שנתית של צריכ

ולערוך תכנית צריכה שנתית לכל המחלקות שתובא  יש לנהוג על פי הוראות החוק 

 לאישור בוועדת הרכש. 

לצרכי בקרה ומעקב מומלץ, כי בקשות הרכש של המחלקות במהלך השנה יבדקו 

 בהשוואה לתכנית הצריכה המאושרת.
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 מסלול רכש רגיל )המשך( ד.
 

 ספקיםרשימת .    4ד.
 

מערכת הרכש תבוסס על מספר מינימלי של ספקים בהתאם לנוהל הרכש הקיים,  -

ידי ועדת רכש ובלאי. מנהל הרכש  נבחרים שייבחרו על פי קריטריונים שייקבעו על 

יבצע התקשרויות ארוכות טווח עם ספקים של פרטי מצאי, שירותים וחומרים 

 מתכלים.

 

ה היא למעשה כל הספקים הרשומים הוסבר, כי רשימת הספקים של המועצ -

 במערכת הרכש ולהם כרטיס חו"ז בהנהלת החשבונות.

מנהל הרכש דיווח, כי בהתאם למדיניות של מחלקת הרכש כל ספק המעוניין נרשם 

ניהול  במערכת. הרישום במערכת מבוצע לאחר קבלת הניירת הנדרשת כגון: אישור 

  .   ספרים, מספר חשבון בנק וכו'

באופן לעיל קיימים מגוון רחב של ספקים בנושאים שונים המאפשרים הוסבר, כי 

 בחירה טובה של ספקים ולא קיימת הגבלה על המועצה בבחירת הספק.

 

כי  - ניתן להיווכח, כי מדיניות מחלקת הרכש היא בניגוד לנוהל הרכש הקובע 

מערכת הרכש תתבסס על מספר מינימלי של ספקים וביצוע התקשרויות לזמן 

 ך.ארו

 

, כי יש לנהוג על פי הוראות נוהל הרכש הקיים.  ראשית אציין

ועדת הרכש והבלאי את התאמת הנוהל  כאמור לעיל, מומלץ לבחון במסגרת 

 להתנהלות הנוכחית ובמידת הצורך, לבצע את השינויים הנדרשים.

 

 תגובת מנהל הרכש

. מדיניות מחלקת הרכש היא לטובת ה ו מעודכן נוהל הרכש אינ ושימור כאמור,  מועצה 

 האינטרסים שלה.
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 מסלול רכש רגיל )המשך( ד.
 

 בדיקה מדגמית.    5ד.
 

 2014בדקנו מדגמית את נאותות ההתקשרות ברכישות שבוצעו שבוצעו במהלך שנת  -

 על פי חשבוניות ששולמו. להלן פירוט:

 

תאריך  שם הספק

 חשבונית

היקף בש"ח 

 כולל מע"מ

ממצאים  פירוט

)ראה 

 להלן(

4x4 1 קניית חיישנים לרכב 6,154 26/7/14 אפי בע"מ 

 קניית חיישנים לרכב 6,396

 2 רכישת פחים 23,246 19/3/14 אגרולן בע"מ

 3 רכישת מחשבים 77,472 30/6/14 וואן שילוב מערכות

 4 רכישת מסכי מחשב 15,293 29/4/14 חיון מחשבים

לבית ספר  86,459 29/4/14 נ.ע התופרת  5 ריהוט 

 –דברי מכולת  30,297 30/3/14 שיח ובניומ

 רכישות לגנים

6 

חלב  –עבודות חשמל  16,531 12/6/14 חשמל זועבי

 ודבש

7 

 8 רכישת מקרנים 49,188 2/6/14 ממטל מערכות

 9 שי לפסח 27,848 13/3/14 לבידו בע"מ

שלטים בעמדת  13,157 29/8/14 שטרק שלטים

 מחזור

10 

ן  11 יועץ תקשורת 5,900 28/5/14 פאר לוי

פרסום פסטיבל  15,000 17/2/14 הפקה עברית

 טעמים

12 

וקלאצ' לרכב 25,341 22/5/14 מוסך דיזל חסן  13 גיר 

 טיפול ושרות לרכב 12,400 30/5/14

וינה  14 פחחות וצבע לרכב 3,009 23/4/14 מוסך 

אומנות חשמל מזרח 

 תיכון

תחזוקת חשמל  14,626 30/4/14

 מנשיה זבדה

15 
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 מסלול רכש רגיל )המשך( ד.
 

 )המשך( בדיקה מדגמית.    5ד.
 

 ממצאים
 
 

מספר 

 ממצא

שם 

 ספק

 פירוט

1 4x4  אפי

 בע"מ

הספק מבצע התקנות ברכבים פרטיים של חברת הליסינג המשמשים את 

 מועצה. 

 

 לא בוצע הליך של הצעות מחיר.

נג. בכל הוסבר, כי המדובר בספק יחיד באזור המקובל על חברת הליסי

ידי קצין הבטיחות של  נבדקת הצעת המחיר של הספק על  התקשרות 

 המועצה הפונה למנהל הרכש לצורך הפקת הזמנה.

למרות ההסבר שנמסר ובמטרה לקיים את הוראות הנוהל וצו המועצות, 

נוספות מספקים מאושרים של חברת הליסינג  ן הצעות מחיר  מומלץ לבחו

 הנמצאים באזורים סמוכים.

 

נ מצאה הזמנת רכש מאושרת לביצוע הרכש הנ"ל והרכש לא אושר לא 

 בוועדת הרכש כמתחייב.

 

אגרולן  2

 בע"מ

 בהתאם לדרישות איכות הסביבה ותברואה, נרכשו מהספק פחים לאשפה.

נוהל של הצעות מחיר. כי לא נערך  ו עולה,   מבדיקתנ

וסביבה הסביר, כי בחן מספר סוגי פחים של  ח של ספקים והפ 4רכז קהילה 

 הספק אגרולן בע"מ, נבחר על ידו כמתאים ביותר.

ידי  מנהל אגף איכות הסביבה במועצה מסר, כי רכישת הפחים מומנה על 

המשרד להגנת הסביבה במסגרת פרוייקט נרחב להפרדת הפסולת הביתית 

, שהמועצה תעמוד בדרישות הסף של המשרד לגבי סטנדרט  ובתנאי ו  לסוגי

 המוצר.

וסביבה לא ידוע לו על ספק נוסף המייצר פח דומה  רכז קהילה  דיווח, כי 

נוהל של הצעות מחיר.   ולכן לא נערך 

 

ת  י ולקבלת הצעות המחיר, לפנו ראוי היה להגדיר את סוג הפח הרצו

 למספר ספקים פוטנציאליים.  

 

ידי מנהל הרכש והגזבר כנדרש.  2לספק הופקו  הזמנות רכש שאושרו על 

, נמצאה התאמה ב ן היקף הכספי של ההזמנות לסכום חשבונית בבדיקתנו י

 הספק ששולמה.

 

 .10/3/2014הרכש אושר בוועדת הרכש בישיבתה מיום 

נרכשו מהספק וואן  3 מחשבים לבית הספר  34בהתאם לדרישת מחלקת המחשוב, 
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שילוב 

מערכות 

 בע"מ

 .  העמק המערבי

ו עולה, כי מדובר בעסקת רכש שהיא חלק ממכרז זוטא מספר  מבדיקתנ

 לבחירת הספק.  01.2014

הצעות למחיר יחידת מחשב, הספק הגיש את ההצעה  4במכרז התקבלו 

ונבחר כזוכה.  הזולה 

 

אישרה את ההתקשרות הנ"ל  23/6/2014ועדת הרכש בישיבתה מיום 

 יחידות מחשב. 34-והופקה הזמנת רכש ל

 

בהתאם להצעת המחיר הזוכה במכרז לעיל, המחיר ליחידת מחשב הוא 

 . כולל מע"מ₪  1931

וכן  19/6/2014מיום  14352000641נמצא, כי בהזמנה שהופקה לספק מספר 

כולל ₪  1931בחשבונית הספק, העלות ליחידת מחשב עמדה על סך של  לא 

 .מע"מ

יתר במספר  מנהל הרכש מסר, כי המדובר בטעות אנוש המסתכמת בתשלום 

 אלפי ש"ח.  60 -עסקאות בסכום של כ

ובתאריך הנושא טופל והועב , 28/10/2014רה פניה לספק אשר הכיר בטעות 

כולל ₪  60,140על סך של  4000226התקבלה חשבונית זיכוי מהספק מספר 

 מע"מ.

 

ן  4 חיו

 מחשבים

ובבתי  ן היתר, על מערכות המחשוב במועצה  בי  , מנהל המחשוב האחראי

וכלכלה  הספר מסר, כי בעבר נבחר הספק כזוכה במכרז של החברה למשק 

הלן משכ"ל( כחלק מתכנית תקשוב של משרד החינוך שקבע את סטנדרט )ל

 הציוד.

 

ידי  נרכשו מהספק מסכים תואמים לסטנדרט שאושר על  בעסקה שנדגמה, 

על מנת לשמר את הסטנדרט הקיים לנוחות  משרד החינוך וזאת, 

ן את עלויות האחזקה. וכן להקטי  המשתמשים 

וגדול ב תחום ועל פי דעתו המקצועית מנהל התקשוב מסר, כי הספק מוכר 

 מחירי הספק הם זולים מאשר הספקים האחרים.

 

 , כנדרש.28/4/14ההתקשרות הנ"ל אושרה בישיבת ועדת הרכש מיום 

 

כי היקף הכספי של הרכש 27/4/14הזמנה הופקה ביום  ו נמצא,  . מבדיקתנ

 מתאים להזמנה, כנדרש.

 

ע  5 נ.

 התופרת

 ש במושב שדה יעקוב.המדובר באספקת ריהוט לבית ספר חד

ו  נבחנ נ.ע התופרת ושל הספק  2לבחירת  הספק,  הצעות מחיר של הספק 

ונבחרה ההצעה הזולה  , נערכה טבלת השוואה  ציוד משרדי גרפיטי שיווק 

נ.ע התופרת.  של הספק 

כגון התקשרות ₪ אלפי  86 -בהתאם למדרג הכספי לעיל, רכש בסכום של כ

נדרש לבחון ל  הצעות מחיר לבחירת הספק. 3פחות הנוכחית עם ספק זה, 

על מנת לשמור על נאותות בבחירת הספק, יש להקפיד על הוראות הנוהל 



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2015דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 התקשרויות הפטורות ממכרז בהליך של הצעות מחיר

62 
 

 בהליך בחירת הספקים.

 

ציוד משרדי  ן בהצעות המחיר עולה, כי ההצעה של הספק גרפיטי שיווק  עיו

 31/8/2013מהתאריך  7040198היא למעשה חשבונית מס של הספק מספר 

 דומה לבית הספר באחוזת ברק.בגין אספקת ריהוט 

כ נמצא, כי החשבונית היא מלפני  ו  חודשים מיום בחירת  7 -מבדיקתנ

 .1/4/2014הספק בתאריך 

ו הם בדומה  מנהל הרכש הסביר, כי בשיחת טלפון אישר הספק כי מחירי

 חודשים. 7 -למחירים בחשבונית מלפני כ

י ומפורט של הצעות המחיר ואופ  ן קבלתן.יש להקפיד על תיעוד ראו

   

אישרה את ההתקשרות והופקה  1/4/2014ועדת הרכש בישיבתה מיום 

 לספק, כנדרש. 14370200304הזמנה מספר 

 נמצא, כי היקף הכספי של ההזמנה מתאים להיקף חשבונית הספק כנדרש.

 

משיח  6

 ובניו

י המועצה.  המדובר בספק של דברי מכולת לגנ

ונותן שר נוח  כי הספק  ן עד לפתח מנהל הרכש מסר,  ות הובלה של הטובי

ו נבדקים מידי פעם. ומחירי  הגנים 

ועדת הרכש לבחירת הספק ועסקת הרכש הנ"ל.  לא מצאנו אישור של 

   

 בבדיקתנו לא מצאנו הזמנת רכש לספק בגין הקניה.

ידי מנהלת הגנים המזמינה דברי  נמסר, כי הזמנה נמסרת לספק על 

ומעבירה את עבור הגנים בישובים   רשימת הקניות למנהל הרכש. מכולת 

ן אפשרות להפקת הזמנת  העדר הזמנה מהווה חשיפה למועצה, יש לבחו

י תכנית הצריכה השנתית של הגנים והמחירים  מסגרת בהתאם לנתונ

 בהצעת הספק שנבחרה.

 

נו חתום על חשבונית הספק ששולמה.  נמצא, כי מנהל הרכש אי

תו את חשבונות בהתאם לנוהל הרכש, על מנהל הרכש לאשר בחתימ

ידי  ן, על  הספקים. יש להקפיד לקיים את נהלי העבודה ולאשר כל חשבו

 מנהל הרכש.

 

חשמל  7

 זועבי

ודבש בשנת  נתן שירותי חשמלאות בפסטיבל חלב   .2014הספק 

 לא מצאנו תיעוד לבחינה של הצעות מחיר לבחירת הספק.

 

ידי  ועדת הרכש לא מצאנו תיעוד לאישור ההתקשרות לעיל עם הספק, על 

 המועצתית.

זה למתן שירותי חשמלאות במחנות  , כי התקשרות קודמת עם ספק  נציין

ידי ועדת הרכש.  פסח, אושרה על 

 

נמצא, כי חשבונית הספק לא אושרה בחתימת מנהל הרכש כמתחייב 

 מנהלי הרכש.

ו לעיל.  ראה המלצתנ
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ממטל  8

 מערכות

ן היתר, על מערכות המח בי  , ובבתי מנהל המחשוב האחראי שוב במועצה 

הספר מסר, כי ספק זה נבחר בעבר כקבלן משנה בעיקר לביצוע תשתיות של 

המולטימדיה, על ידי חברת חיון מחשבים )החברה שזכתה בעבר במכרז של 

 .  חברת משכ"ל במסגרת תכנית תקשוב של משרד החינוך, ראה לעיל(

 

גמה עם לא מצאנו תיעוד להצעות המחיר שנבחנו לצורך ההתקשרות שנד

זה.   ספק 

מנהל המחשוב מסר, כי לא נערך הליך לבדיקת הצעות מחיר לבחירת 

כי בהתאם לשיקולים מקצועיים על מנת לשמור על   , לנו הספק. הוסבר 

והוזלת עלויות התחזקה  סטנדרט הציוד ואחידותו לנוחות המשתמשים 

, התקשרה המועצה עם ספק זה לרכישת מקרנים.   )ראה לעיל(

ומקצועי  מנהל המחשוב כי הספק מוכר בתחום והוא אמין, זמין  דיווח, 

ו הן זולים ביחס לשוק הקיים.   ומחירי

 

 , כנדרש.10/3/14ההתקשרות שנדגמה אושרה בישיבת ועדת הרכש מיום 

 .24/2/14הזמנת רכש הופקה ביום 

 

למרות הסברי מנהל המחשוב, יש לדבוק בביצוע הליך בחינת הצעות מחיר 

ידי קביעה של ג הציוד ופניה לספקים לקבלת  על  סטנדרט הביצוע וסו

 הצעת מחיר על פי הסטנדרט שנקבע. 

  

לבידו  9

 בע"מ

התקשרות להזמנת שי לחג הפסח תשע"ד, לעובדים שאינם עובדי המועצה 

. ' וכו  כגון: במחלקת הגביה, בהנהלת החשבונות 

 

זה.  נמצא, כי לא נבחנו הצעות מחיר לבחירת ספק 

, כי במטרה לרכוש שי שהוא מנהלת המשק במוע ומנהל הרכש הסבירו צה 

ידי תושב המועצה ומסמל את העמק, נבחר ספק שהוא  מוצר המיוצר על 

ליצר מוצר בעלות מוכתבת מראש.  תושב נהלל אשר נתבקש 

יוחלף הספק בספק אחר שהוא תושב המועצה. כי מידי חג  נמסר,   עוד 

ו י למרות ההסברים שנתקבלו אין לסטות מהוראות הנ , ראו כן הל ועל 

ידרשו  לערוך בחינה של הצעות ממספר ספקים שהם תושבי העמק אשר 

.' וכו ייצוג של העמק   לעמוד בקריטריונים למוצר כגון: עלות, מקוריות, 

 

והזמנה  27/1/14ההתקשרות הנ"ל אושרה בישיבת ועדת הרכש מיום 

 . 24/2/14הופקה ביום 

 

שטרק  10

 שלטים

מסר, כי ההתקשרות לצורך שילוט באתרי מנהל אגף איכות הסביבה 

המחזור הוא חלק מפרוייקט להפרדת פסולת המשותף למועצה ולתאגיד 

וי והפרדת הפסולת בפרוייקט  "תמי"ר". רכישת פחים הכתומים, פינ

 ממומנים על ידי תאגיד "תמי"ר". 

₪  400,000-מערך ההסברה, השילוט והפרסום בפרוייקט בעלות של כ

. המחירים בכל סעיף במערך ההסברה נבחנו 50%-50%ממומן במשותף ) )
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ונבחרן הספקים הזולים.      על ידי תאגיד תמי"ר והמועצה 

נקבע  מנהל אגף איכות הסביבה הסביר, כי המפרט הטכני לשילוט הרצוי 

ספקים על  3 -על ידי תאגיד תמי"ר ובהתקשרות שנדגמה נערכה פניה ל

 בסיס המפרט הרצוי, כדלקמן: 

גימי .1 . –ק משה   לא מייצר את השילוט הרצוי

נבדקה הצעה ישנה של הספק לשילוט  –גרפיטי בע"מ תקשורת חזותית  .2

נתבקש להגיש הצעה רלוונטית לשילוט.  יקרה. לא   שהייתה 

 הוגשה הצעת מחיר שנבחרה. –שטרק שילוט  .3

 

 לא מצאנו תיעוד מפורט להליך שבוצע.

כולל, בין יות  יש לתעד את ההליך לבחירת הספק שבוצע  היתר, פנ

 לספקים השונים ונימוקי הבחירה.

 

ש  תגובת מנהל הרכ

ו  נבחנ ו וסף  נ ר  הצעות מחי והל  נ נערך   , תוקן שא  . 3הנו  הצעות מחיר

 

ידי ועדת הרכש בישיבתה מיום   23/6/14ההתקשרות הנ"ל אושרה על 

 והופקה הזמנה, כנדרש.

ה ונמצאה  וגזבר המועצה  ידי מנהל הרכש  על  תאמה חשבונית הספק אושרה 

 להזמנה, כנדרש. 

 

פאר  11

 לוין

 המדובר בספק הנותן שירותי תקשורת למחלקת הדוברות במועצה.

ו שותף להליכי ההתקשרות עם הספק.  מנהל הרכש מסר, כי אינ

פי  כאמור לעיל, הליך לביצוע רכש שהיקפו הכספי פטור ממכרז מבוצע על 

וועדת הרכש של המו  עצה.הוראות המחוקק באמצעות מנהל הרכש 

יות אלו באמצעות מנהל  יש להקפיד על הוראות החוק ולבצע התקשרו

  הרכש.

נותן שירותי דוברות למועצה. המדובר בשרות  , כי הספק הנ"ל  לנו הוסבר 

ייחודי והספק נבחר לפני כ ונים  5-שהוא  שנים בהתאם למספר קריטרי

 .  שנקבעו, מתוך מספר ספקים שנבחנו

ונבחרה דוברת , נערך מכרז לב2014בתחילת שנת  חירת  דובר למועצה 

כי ישחרר את העובדת  ידי ספק זה. הוסכם עם הספק,  שהייתה מועסקת על 

 .2014שנבחרה במכרז והתקשרות עמו תסתיים בסוף שנת 

והזמנת הרכש  1/4/14ההתקשרות אושרה בישיבת ועדת הרכש מיום 

 , כנדרש.2/4/14הופקה ביום 

כי מנהל הרכש לא אישר בחתימ  3018תו את חשבונית הספק מספר נמצא, 

 כולל מע"מ ששולמה. ₪  5,900על סך 

 ראה המלצתנו לעיל.

הפקה  12

 עברית

לדוברות ומחלקת התרבות המספק שירותי פרסום.והמדובר בספק המש  תף 

ו מעורב בהליך שבוצע. , מנהל הרכש אינ זו  אף בהתקשרות 

לוין" לעיל.  ראה הערתנו עם הספק "פאר 

ועדת הרכש לשנת בסקירת פרוטוקו ד 2014לים של  , לא מצאנו תיעו

זה.  לאישור התקשרות עם הספק. לא נמצאה הזמנת רכש לספק 
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מוסך  13

 דיזל

ו הנמצאים ברשות  וולו ג  ספק זה הוא מוסך מורשה לאוטובוסים מסו

 המועצה. 

 

 לא מצאנו תיעוד לבחינה של הצעות מחיר.

ן באזור מוסך מורשה  וכי בחירת הספק מנהל הרכש הסביר, כי אי אחר 

ן הבטיחות במועצה. ידי קצי  מבוצעת על 

 

. ו ז  לא נמצאה הזמנת רכש להתקשרות 

נמצא תיעוד לאישור של ועדת הרכש.  ולא 

 

 נמצא, כי מנהל הרכש לא אישר בחתימתו את חשבוניות הספק הנ"ל. 

ידי מנהל מחלקת  מנהל הרכש הסביר, כי חשבונות המוסכים מאושרים על 

 ין הבטיחות ומנכ"ל המועצה.התחבורה, קצ

 

מוסך  14

 וינה

נותן שירותי פחחות לרכב למועצה.  הספק 

לעיל.  ראה הערותינו 

 

אומנות  15

חשמל 

מזרח 

 תיכון

ידי  התקשרות לביצוע עבודת חשמל בישוב מנשיה זבדה המנוהל על 

 המועצה.

בין היתר, בחתימת מנהלת מחלקת הישובים במועצה. ן אושר,   החשבו

ו מעורב  מנהל הרכש ואינ זו לא הובאה לידיעתו  מסר, כי התקשרות 

 בביצועה.

 לדבריו, אין בכוחו למנוע רכש ללא הזמנה המבוצע על ידי מחלקות שונות.

. 5)ראה להלן סעיף ב. נוסף לנושא רכש ללא הזמנה(  פירוט 

נכון ליום  פי נתוני הנהלת החשבונות  ו עולה, כי על   21/10/2014מבדיקתנ

עד למועד הנ"ל מסתכם לסך  2014ות עם ספק זה לשנת סך היקף ההתקשר

 ש"ח כולל מע"מ. 41,583 -של כ

  

ו הזמנת רכש מאושרת ולא תיעוד לביצוע הליך של הצעות מחיר  לא מצאנ

 לבחירת הספק.

כאמור, ביצוע רכש מספק ללא בחינה של הצעות מחיר והפקת הזמנה 

י וחושפת את המועצה להוצאות מיותרות.  מהווה ליקו

  יש להקפיד על קיום נהלי הרכש הנדרשים.
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 מסלול רכש רגיל )המשך( ד.
 

 רכש ללא הזמנה.    6ד.
 

בסקירה של חשבונות ספקים, מצאנו מקרים של ביצוע רכש ללא הזמנת רכש  -

 כנדרש, להלן פירוט:

 

תאריך  שם הספק מחלקה 

 החשבונית

סכום בש"ח  פירוט

 כולל מע"מ

ן קדמי לרכב 31/1/14 אביב סוכנויות תחבורה  5,192 פולרו

יום חורשה 23/6/14 אוהל הוזיר המשוטט חינוך  4,636 הדרכות 

גז 19/3/14 אחסאן זועבי נוער  4,425 טיפול בכריים 

ן תרבות ו ודבש 12/6/14 אפרת עיצוב ותכנ  46,374 הכנות לחלב 

ונהנים 27/5/13 אתגרים תרבות  11,500 מטיילים 

 

לה, כי מרביתם אינם מאושרים בחתימת מנהל הרכש בסקירת החשבונות עו -

 כמתחייב.

מנהל הרכש מסר, כי הרכש הנ"ל מבוצע על ידי מנהלי מחלקות ללא ידיעתו  

 והחשבונות מאושרים על ידי המנכ"ל והגזבר.

 

כאמור לעיל, ביצוע רכש בהליך שאינו בהליך הקבוע בחוק ועל פי נהלי הרכש 

 את המועצה להוצאות מיותרות.המועצתיים מהווה ליקוי וחושף 

 יש להקפיד על ביצוע הליך רכש נאות כנדרש. 

מומלץ לקבוע בנוהל מחייב, כי התקשרויות עם ספקים שבוצעו בהליך לא תקין 

ן מיוחד בוועדת הרכש המועצתית.  ויובאו לדיו  לא יאושרו לתשלום 
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 מסלול רכש הנדסה ה.
 

 נהלים.    1ה.

 

נ - , לא נמצאו   הלי רכש כתובים לביצוע הרכש במסלול הנדסה.בבדיקתנו

  יש לערוך נהלי עבודה מחייבים לביצוע רכש במסלול הנדסה, בהקדם.

 

מהנדס המועצה מסר, כי הליך הצעות מחיר מנוהל בדרך כלל על ידי מזכירת  -

 מהנדס המועצה וחשבת אגף הנדסה.

 וסבר לביקורת:להלן תיאור כללי של הליך הרכש המבוצע במסלול הנדסה כפי שה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 (3קבלת הצעות מחיר )מינימום  

 מחלקה דורשת

 

 פניה והגדרת הרכש  

 מחלקה דורשת

 

 אישור הזמנה

 הנדס + גזברבחתימת: חשבת האגף + מ

 השוואת הצעות ובחירת ספק 

 צוות בדיקה

 

 תיעוד בפרוטוקול ואישורו בחתימה  

 חברי צוות בדיקה

 

 הפקת הזמנה 

 מזכירת מהנדס המועצה

 

 ביצוע רכש

 מחלקה דורשת 

 

 אישור חשבון בחתימת:

 מחלקה דורשת, חשבת אגף, מהנדס וגזבר 
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 מסלול רכש הנדסה )המשך( ה.
 

 נהלים )המשך(.    1ה.

 

נמצא, כי נהלי הרכש הכתובים במסלול הרכש הרגיל )ראה פרק קודם( והנוהג  -

הקיים באגף הנדסה אינם מגדירים את אופן קבלת הצעות המחיר ואת אופן 

 פתיחתם.

ויוניות, מומלץ להגדיר כי הצעות המחיר יתקבלו במעטפות ליצירת שקי ושו פות 

  סגורות ויפתחו בישיבת צוות הבדיקה שהרכבו יהיה קבוע כפי שיוגדר.

מומלץ, כי חברי צוות הבדיקה שתיקבע במסלול הנדסה יכללו את: מהנדס 

 המועצה, חשבת אגף הנדסה ומנהל המחלקה הדורשת.

 

 תגובת מהנדס המועצה

עד מציע, כ  יתקבלו באמצעות פקס או דוא"ל.₪  100,000י: הצעות מחיר 

ידי ₪  100,000הצעות מחיר מעל  ויבדקו על  יתקבלו במעטפה סגורה  ועד הסכום המרבי, 

 צוות הכולל את: מנהל המחלקה, חשבת אגף הנדסה ומזכירת האגף.

 

ן ך הנחיות לריענון , שלח מהנדס המועצה מסמ15/2/2015: בעקבות הערת הביקורת, בתאריך עדכו

 הליכי הרכש באגף הנדסה. בין היתר, נקבע כי:

  עד  הצעת מחיר אחת. -₪  1,000להתקשרות 

  ן 5 – 1,000להתקשרות בי  הצעות מחיר. 2לפחות  -₪  000,

  ן בי הצעות מחיר.  3לפחות  –הסכום המרבי להתקשרות ללא מכרז  -₪  5,000להתקשרות 

, הצעות המחיר יתקבלו במ זו  עטפות סגורות.להתקשרות 

 

 הביקורת ממליצה, לערוך את ההנחיות בנוהל מחייב.

 

מהנדס המועצה מסר, כי על פי הנהוג הפניה נעשית לקבלנים מתוך רשימת קבלנים  -

 המאושרים למכרז זוטא. 

כמו כן, אגף הנדסה עורך מידי תקופה מכרז זוטא לביצוע עבודות בהיקף כספי 

דקל )מחירון לעבודות בניה שונות(. במידת נמוך על פי שיעור הנחה ממחירון 

 הצורך מבוצעת פניה לספק שזכה במכרז הזוטא לביצוע הרכש.

 
 תכנית צריכה.    2ה.

 

נוהגים לערוך תכנית צריכה שנתית ברכש במסלול הנדסה. -  נמצא, כי לא 

 

מומלץ לערוך תכנית צריכה שנתית לרכש במסלול הנדסה בדומה לרכש במסלול 

 א לאישור בוועדת הרכש. הרגיל, שתוב

לצרכי בקרה ומעקב מומלץ, כי בקשות הרכש יבדקו בהשוואה לתכנית הצריכה 

 המאושרת.
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 מסלול רכש הנדסה )המשך( ה.
 

 בדיקה מדגמית.    3ה.
 

 2014בדקנו מדגמית את נאותות ההתקשרות בעסקאות רכש שבוצעו במהלך שנת  -

 על פי חשבוניות ששולמו. להלן פירוט:

 

תאריך  הספקשם 

 חשבונית

מספר 

חשבוני

 ת

היקף 

בש"ח כולל 

 מע"מ

ממצאים  פירוט

)ראה 

 להלן(

נורות  13,263 6898 28/2/14 חשמל זועבי בע"מ גורן  –החלפת 

 ונהלל

1 

גן שלום 16,954 774 30/4/14 בולקא חסידה  2 שיפוץ מרפסת 

גבעת אלה  –תיקון תקרה  23,038 764 31/3/14

 והושעיה

 3 אספלט צומת כפר ברוך 15,668 2003 4/3/14 נטופה מ.פ חופרי

ן גינו עבודות  גינת ירק 4,425 3001 26/2/14 נטע   א4 בניית 

ן בית המועצה 9,126 3132 20/7/14 גינו  ב4 אחזקת 

146001 17/3/14 אקון טק בע"מ

199 

התקנת מאווררים אולם  84,677

 נהלל

5 

ן ערי  6 ולם כפר יהושועשיפוץ א 42,057 149 17/2/14 אמיר את 

י מזגנים 8,914 1353 30/6/14 אלקטרו יגאל  7 תיקונ

גיזום וכריתת עצים  16,166 1657 13/3/14 פ.א.ר עמקים

 בבי"ס

8 

עבד  מאזריב 

 אלסאלם

 א9 בולמי נפילה באולם גבת 17,936 257 4/1/14

 ב9 תיקונים באולמות 164,326 274 1/7/14

 10 שבכות לשוחות ביוב 10,886 26722 22/5/14 פלגי מים

 

 ממצאים
 

מספר 

 ממצא 

 פירוט שם ספק

חשמל  1

זועבי 

 בע"מ

הצעות בנוהל הצעות  3הספק, הוא זכיין שהגיש את ההצעה הזולה מבין 

מחיר לביצוע "אחזקת תאורה בכבישי גישה ותאורת פנים באולמות" 

. הקבלנים, נתבקשו להגיש הצעה למפרט 4/12/2013שנערך ביום 

 בתחום המבוקש. עבודות

צוות הבדיקה אשר בחר את ההצעה כלל את: מנהל האחזקה, חשבת 

 אגף הנדסה ומזכירת האחזקה.

מעיון בטופס פתיחת הצעות מחיר עליו חתומים חברי צוות הבדיקה 

 נמצא, כי לא מצוין בברור מי הזוכה בנוהל הצעות המחיר.

י הטופס מי על מנת למנוע מחלוקות עתידיות, יש לציין בברור על גב

 הוא הספק הזוכה והנימוקים לכך.

על בסיס הזמנת המסגרת, מופקות הזמנות משנה הנגרעות מסך הכספי 
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 של הזמנת המסגרת.

 

נמצא,  21/8/214על פי נתוני דוח הזמנות שהופק ממערכת הרכש ביום 

כולל ₪  330,400הזמנות מסגרת המסתכמות לסך של  2כי לספק הופקו 

 מע"מ, כדלקמן:

כולל ₪  165,200על סך של  8/1/2014מיום  14960200018מספר . 1

 מע"מ.

כולל ₪  165,200על סך של  7/7/2014מיום  14960200518מספר . 2

 מע"מ.

 

כלומר, היקף הרכש המתוכנן מספק זה עולה על הסכום הפטור ממכרז 

 )ראה לעיל(.

ולנהוג על פי כללי הרכש  ן את היקף הרכש הצפוי מספק זה  יש לבחו

 המתחייבים על פי הוראות הצו המועצות.

 

הסתכם לסך  2013נמצא, כי היקף הזמנות המשנה שהופקו לספק בשנת 

ועד  2014והיקף ההזמנות המשנה מתחילת שנת ₪ אלפי  166 -של כ

 כולל מע"מ. ₪  124,791 -, הסתכם לסך של כ21/8/2014לתאריך 

ופן מהותי כלומר, היקף הזמנות המסגרת שהופקו לספק גבוהות בא

 מהיקף הזמנות השנתיות מהספק.  

הפקת הזמנת מסגרת מעל היקף הרכש הצפוי מהספק מהווה חשיפה 

 לביצוע רכש מיותר, יש להימנע מכך.

 

 תגובת מהנדס המועצה

ל 2הופקו  ין ואחזקת תאורת  2-הזמנות מסגרת  קטגוריות: חשמלאות בנ

עומד בתנאים. , ההיקף התקציבי   רחוב ועל כן

 

 6898של התאמת סעיפי החיוב בחשבון הספק שנדגם )מספר  בבדיקה

, למפרט הטכני שנקבע בנוהל הצעות המחיר עולה, כי 28/2/14מיום  )

כ  מסעיפי החשבון אינם מופיעים במפרט הטכני.  68% -שיעור של 

(68% = 11 , / ₪ ס"ה  240 לל מע"מ  .₪  7650לא כו ) י ן במפרט הטכנ  עבודות שאינ

בחירת ספק לביצוע סעיפים אלו נעשה ללא עולה מכך, כי למעשה 

 עריכת נוהל הצעות מחיר.

מנהל האחזקה הסביר, כי לרוב בכל עבודת חשמל המבוצעת ישנם 

ניתן  סעיפים שאינן מופיעים במפרט הטכני של הצעות המחיר ולא 

לכסות את טווח הסעיפים האפשריים. לתמחור סעיפים אלו, אשר אינם 

האחזקה במחירון דקל ומנהל מו"מ עם  מופיעים במפרט, נעזר מנהל

 הספק. 

 

 סעיפים בלבד. 15מעיון במפרט הטכני עולה, כי במפרט ישנם 

במטרה ליצור שוויוניות מקסימלית בין הספקים, מומלץ לערוך מפרט 

טכני רחב ככל האפשר אשר יתבסס על סעיפי עבודות שבוצעו במהלך 

 ות מחיר.שנה אחרונה ואשר ישמש כבסיס לביצוע נוהל הצע

 מידי עריכת נוהל הצעות מחיר, יש לעדכן את המפרט הטכני בהתאמה.
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 לחלופין, יש לערוך נוהל הצעות מחיר בכל עבודה כמתחייב.

 

 תגובת מהנדס המועצה

יכלול את מירב  כי התיאור והמפרט לקראת ההצעות  באגף הנדסה מקפידים, 

 הסעיפים.

 

בולקא  2

 חסידה

ות מחיר ל"ביצוע עבודות שיפוץ קטנות" הספק נבחר כזוכה בנוהל הצע

, הקבלנים נתבקשו להגיש הצעה למפרט טכני של 6/1/2014שנערך ביום 

 עבודות בתחום המבוקש.

צוות הבדיקה כלל את: מנהל האחזקה, חשבת אגף הנדסה ומזכירת 

 האגף.

הופקה לספק הזוכה הזמנת מסגרת  9/1/20104נמצא, כי בתאריך 

 כולל מע"מ.₪  165,200על סך של   14960200023לעבודות קטנות מספר 

על בסיס הזמנת המסגרת, מופקות הזמנות משנה הנגרעות מסך הכספי 

 של הזמנת המסגרת.

נמצא,  21/8/214על פי נתוני דוח הזמנות שהופק ממערכת הרכש ביום 

₪ אלפי  71 -הופקו הזמנות רכש לספק זה בהיקף של כ 2013כי בשנת 

הופקו הזמנות משנה מתוך הזמנת  21/8/2014 -עד ל 2014ובשנת  

כלומר היקף ההתקשרות השנתית עם ₪.  137,736המסגרת בסך של 

 הספק נמוכה מהיקף הזמנת המסגרת.

 

 תגובת מהנדס המועצה

גזבר המועצה ומהווה "מחסנית" בלבד,  הזמנת המסגרת לספק תואמה עם 

 הביצוע בפועל נעשה על בסיס הזמנות לעבודה ספציפית.

 

 בבחינת התאמת סעיפי החיוב בחשבונות הספק שנדגמו עולה, כי: 

  -כולל מע"מ ₪  16,954על סך  30/4/14מיום  748בחשבון מספר  .1

מהיקף הסעיפים אינו מופיע במפרט הטכני שעליו הוגשו  53%שיעור של 

 הצעות המחיר של הספקים. 

כל  -ע"מ כולל מ₪  23,038על סך  31/3/14מיום  764בחשבון מספר . 2

 הסעיפים אינם מופיעים במפרט הטכני.

 

 ראה הערות והמלצות בסעיף קודם. 

 

פ  3 מ.

חופרי 

 נטופה 

 עסקת הרכש שנדגמה היא, ביצוע אספלט בצומת כפר ברוך.

לביצוע עבודות  11/2013נמצא, כי הספק נבחר במכרז פומבי מספר 

 ה.אחזקה, שיקום, סלילת כבישים מדרכות ופיתוח ברחבי המועצ

 8עולה, כי הוגשו  5/12/2013בהתאם לטופס פתיחת המכרז מיום 

 הצעות להיקף שיעור הנחה ממחירי כתב כמויות במכרז.

 25.3%הספק שנדגם הגיש את שיעור ההנחה הגבוה ביותר בהיקף של  

 ממחירי כתב הכמויות במכרז.

בהתאם לפרוטוקול ועדת המכרזים המאושר בחתימת חברי הועדה 

 עולה, כי הספק נבחר כזוכה. 15/12/2013מיום 
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 הזמנות לביצוע העבודה שנדגמה כדלקמן: 2נמצא, כי הופקו לספק 

על סך  14960200178הופקה הזמנה מספר  11/3/2014בתאריך  .1

 כולל מע"מ.₪  13,000

₪  2,668 -הופקה הזמנת השלמה על סך של כ 11/5/2014בתאריך  .2

 כולל מע"מ.

קו בדיעבד לאחר ביצוע העבודה על ידי נמצא, כי ההזמנות לעיל הופ

 .10/3/2014הקבלן ולאחר הגשת החשבון הסופי בתאריך 

 

 ביצוע עבודה לפני הפקת הזמנה מהווה חשיפה להוצאות חריגות.

יש להקפיד על הפקת הזמנה בטרם התחלת העבודות או לחלופין, 

 להפיק הזמנות מסגרת והזמנות משנה.

 

 תגובת מהנדס המועצה

עבודה דחופה בגלל מפגע שהיה במקום, ההזמנה יצאה באישור של המדובר ב

י הביצוע  מהנדס המועצה. במרבית המקרים, מקפידים על הוצאת הזמנה לפנ

ן ברירה.   אך ישנם מקרים דחופים שאי

 

בבדיקת התאמה של החשבון הסופי למחירי כתב הכמויות לאחר 

 ההנחה שנקבעה במכרז, לא נמצאו חריגים.

 

נטע  א4

ודות עב

ן  גינו

דווח, כי הספק מתחזק את הגינון בגני הילדים ובשטחי הציבור 

. לבחירת הספק, נערך הליך של  הפתוחים בשטח המועצה המערבי

 הצעות מחיר.

עולה, כי  11/12/2013בהתאם לטופס פתיחת הצעות מחיר מהתאריך 

הצעות מחיר והספק שנבחר הגיש את ההצעה הזולה ביותר בסך  3נבחנו 

 ש"ח + מע"מ לחודש. 5,592של 

 

נמצא, כי בעסקת הרכש שנדגמה שהיא בניית גינת ירק בגן הילדים, 

אשר אינה כלולה במסגרת האחזקה השוטפת של הגינון, לא נערך הליך 

 של הצעות מחיר לבחירת הספק.

 יש להקפיד על נוהל הצעות המחיר בהתאם לנדרש.

 

 תגובת מהנדס המועצה

, סעיפים שלא נכללו חלק מהסעיפים בוססו על הצ עת המחיר של הקבלן

 תומחרו.

 מבדיקתנו עולה, כי חשבונית הספק אושרה כנדרש.

 

לאחזקת הגינון  3/2013נמצא, כי הספק נבחר במכרז זוטא מספר  ב4

 3/4/2013במתחם בית המועצה. בהתאם לטופס פתיחת מכרז מיום 

צעות מחיר ה 3המאושר בחתימת יו"ר ועדת המכרזים  עולה, כי הוגשו 

₪  7,800והצעת הספק שנבחר הייתה הנמוכה ביותר והסתכמה לסך של 

 + מע"מ.
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, נשלח צו התחלת עבודה לספק הקובע שכר טרחה 23/5/2013בתאריך 

 כולל מע"מ.₪  9,126חודשי בסך של 

 9,126על סך  20/7/14מיום  3132נמצא, כי החשבונית שנדגמה, )מספר 

 בחתימה של הגורמים הרלוונטיים.כולל מע"מ(, אושרה כנדרש ₪ 

 

ן  5 אקו

טק 

 בע"מ

 לבחירת הספק לא בוצע הליך בחינה של הצעות מחיר. 

)ספיקת אויר  HVLSהוסבר, כי המדובר בספק בלעדי למאווררים מסוג 

.  גבוהה בצריכת אנרגיה נמוכה(

נמצא, כי אגף הנדסה בקביעתו ל"ספק יחיד" הסתמך על מכתבו של 

בו טוען הספק, כי הוא יבואן בלעדי של  1/1/2014הספק מיום 

בישראל והוא מייבא מאווררים  HVLSמאווררים הפועלים בשיטת 

 .BIGASSFANSמתוצרת חברת 

חברות המספקות  2בבדיקה שערכנו באמצעות האינטרנט, מצאנו 

מאווררים הפועלים בשיטה זו, כדלקמן: חברת אלטרון בע"מ מקסריה 

  וחברת  אמפראל בע"מ מחולון.

על מנת לשמור על שוויוניות בין ספקים מומלץ, כי קביעה בדבר 

ומן הראוי, לא  בלעדיותו של ספק תתבסס על בדיקה מעמיקה ואמינה 

 להסתמך על טענתו של ספק, שהוא בעל ענין, כי הוא ספק בלעדי.

 

בעקבות הערת הביקורת, בוצעה פניה לספק בבקשה להמציא אישור על 

 ים המדוברים בישראל מהיצרן.בלעדיות שיווק המאוורר

הומצא האישור על בלעדיות השיווק מיצרן  20/10/2014ביום 

 " מארצות הברית."BIG ASS solutionsהמאווררים 

הביקורת מעירה, כי יתכן והספק הוא משווק בלעדי של מאווררים של 

יצרן מסוים אך כאמור לעיל, ישנם מאווררים נוספים הפועלים בשיטה 

 ים על ידי יצרנים אחרים.דומה ומיוצר

  

 27/2/2014מהתאריך   14960200149נמצאה הזמנה מאושרת מספר 

₪ אלפי  104 -מאווררים והתקנתם בעלות כוללת של כ 2לרכישת 

 מהספק כנדרש.

 

אמיר  6

 את ערין

הקבלן נבחר במכרז פומבי ל"עבודות אחזקה ושיפוצים במועצה" מספר 

7/2011 . 

רזים של המועצה בפרוטוקול ישיבתה מיום בהתאם להחלטת ועדת המכ

ספקים והקבלן הנ"ל הוא אחד מהם  2עולה, כי נבחרו  20/6/2011

.   29.5%)הצעתו עמדה על הנחה בשיעור של   על תעריף מחירון דקל(

 

, כי העבודות שבוצעו בחשבונית המדוברת הן השלמת  הוסבר לנו

יהושוע בהתאם עבודות אותן נדרש הקבלן לבצע באולם הספורט בכפר 

 למכרז הפומבי בו נבחר.

לשיפוץ והשלמה  14960200008מבדיקתנו נמצאה הזמנת רכש מספר 

ג של אולם הספורט בכפר יהושוע, מהתאריך  על סך של  5/1/2014שלב 
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 כולל מע"מ, המאושרת על ידי הגורמים הנדרשים. ₪  44,568 -כ

לביצוע  נמצא, כי ההזמנה מתאימה בהיקפה להצעת המחיר של הספק

 העבודה.

 

נמצא, כי החשבון נבדק ואושר על ידי מנהל הפרוייקט משרד "לביד 

 הנדסה" וגורמי המועצה הרלוונטיים כנדרש.

אלקטרו  7

 יגאל

 5זכיינים( שהגיש את ההצעה הזולה מבין  2-הספק, הוא זכיין )אחד מ

הצעות בנוהל הצעות מחיר ל"אספקה, אחזקה ותיקונים למזגנים במבני 

. הקבלנים, נתבקשו להגיש הצעה 19/12/2013עצה"  שנערך ביום המו

 סעיפי עבודות בתחום המבוקש. 71למפרט של 

צוות הבדיקה אשר בחר את ההצעה כלל את: מנהל האחזקה, חשבת 

 אגף הנדסה ומזכירת האחזקה.

מעיון בטופס פתיחת הצעות מחיר עליו חתומים חברי צוות הבדיקה 

ר מי הם הזוכים בנוהל הצעות המחיר אלא נמצא, כי לא מצוין בברו

 זוכים. 2נרשם רק כי נבחרו 

כאמור לעיל, במטרה להימנע ממחלוקות עתידיות יש לציין בברור על 

והנימוקים לכך.  גבי הטופס מי הוא/הם הזוכה/ים 

 

נמצא,  21/8/214על פי נתוני דוח הזמנות שהופק ממערכת הרכש ביום 

כולל ₪  165,200הזמנות מסגרת בסך של   2הופקו  19/12/2013כי ביום 

 מע"מ כדלקמן:

 לאספקת מזגנים. –כולל מע"מ ₪  82,600על סך  13960200924. מספר 1

 לתיקון מזגנים. –כולל מע"מ ₪  82,600על סך  13960200925. מספר 2

, הופקו 21/8/2014 -עד ל 2014בהתאם לדוח ההזמנות לעיל בשנת 

נגרעו ₪  105,702 -הזמנות משנה בהיקף של כ כולל מע"מ אשר 

 מהזמנות המסגרת. 

 

 מבדיקתנו נמצא, כי חשבון הספק שנדגם אושר כנדרש.

 

ר  8 פ.א.

 העמקים

וגיזום עצים בישובי המועצה.  הספק נבחר כזוכה במכרז זוטא לכריתה 

, נבחרה הצעתו 12/5/2013בהתאם לפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 

 הוגשו כהצעה הזוכה.הצעות ש 3הזולה של הספק מבין 

 

 16,166על סך  14960200180הופקה הזמנה מספר  13/3/2014בתאריך 

 כולל מע"מ, אשר אושרה כנדרש.₪ 

 

 נמצא, כי חשבונית הספק מתאימה להיקף ההזמנה והיא אושרה כנדרש. 

 

מאזריב  א9

עבד 

 אלסאלם

ן  ₪  17,936בולמי נפילה באולם ספורט בגבת בעלות של  4הספק התקי

 .4/1/2014לל מע"מ והגיש חשבונית בתאריך כו

לספק לביצוע  13960200930הופקה הזמנה מספר  23/12/2013בתאריך 

 ₪.  17,936העבודה על סך של 

 ההזמנה אושרה ומתאימה בהיקפה הכספי לחשבון הספק, כנדרש.
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, כי הצעות המחיר נסרקות ומתועדות במערכת הרכש לפני  הוסבר לנו

 ביצוע ההזמנה.

 17/12/2013קתנו, נמצאה הצעת מחיר של הספק מהתאריך בבדי

 המתאימה לחשבון הספק.

 

 .  לא מצאנו הצעות מחיר נוספות שנבחנו

, כי לאחר כ , נערך נוהל בדיקה 18/5/2014חודשים, בתאריך  5 -נציין

סעיפים סטנדרטיים  20של הצעות מחיר למפרט של עבודות הכולל 

, בו נבחר הספב9)ראה להלן סעיף  )מבין ( ספקים שהגישו הצעות  3ק 

זו.  מחיר( כזוכה לביצוע עבודות מעין 

 

הצעות מחיר  3הספק נבחר כזוכה בנוהל הצעות מחיר בו נבדקו  ב9

ל"תחזוקת אולמות ספורט ומגרשי ספורט במועצה על פי תקן מספר 

 . 18/5/2014)החל על ציוד ספורט(" מהתאריך  5515

צעות מחיר שכלל את: אחראי על בהתאם לפרוטוקול צוות בדיקת ה

אולמות ספורט משה נחימוב ומזכירתו וחשבת אגף הנדסה, נבחרה 

 הצעתו של הספק שהייתה הזולה ביותר. 

 20נמצא, כי הצעות המחיר התקבלו על בסיס מפרט טכני אחיד הכולל 

 סעיפים שנשלח לספקים אשר תמחרו כל סעיף בהצעתם. 

י תמחור של סעיף שאינו מופיע האחראי על מבני הציבור הסביר, כ

 .20%במפרט מבוסס על מחירון דקל בהנחה בשיעור של 

הופקה לספק הזמנת מסגרת לתחזוקת אולמות  18/5/2014בתאריך 

 כולל מע"מ.₪  162,840ומגרשי ספורט על סך של 

 

כולל ₪  164,326הגיש הקבלן חשבונית על סך של  1/7/2014בתאריך 

 ש. מע"מ שאושרה לתשלום כנדר

נמצא, כי לחשבונית צורפו הזמנות משנה בהיקף המתאים לחשבונית 

 הספק כנדרש.

 

פלגי  10

 מים

בהתקשרות זו, ביצע הספק התקנה של שבכות לשוחות ביקורת במט"ש 

 כולל מע"מ.₪  10,886דברת בסכום של 

לא נמצא תיעוד לביצוע הליך של בחינת הצעות מחיר לבחירת הספק 

 .ולביסוס התקשרות זו

 

לביצוע  14960200304, הופקה הזמנת רכש מספר 5/5/2014בתאריך 

כולל מע"מ. החשבונית, התקבלה ביום ₪  10,886העבודה על סך 

22/5/2014. 

 נמצאה התאמה בין סכום החשבונית להיקף הכספי של הזמנה, כנדרש.

  

עד לחודש אוגוסט, הופקו  2014בהתאם לנתוני דוח הזמנות רכש לשנת 

 כולל מע"מ.₪  95,200 -כש לספק בהיקף של כהזמנות ר

חשבת אגף ההנדסה הסבירה, כי הספק מתחזק את מתקני הביוב 

נע נצרת" -משותפים למספר רשויות שהגדולה בהם, היא "תאגיד מי
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והמועצה שותפה באחוזים קטנים וזאת, בהתאם להסכם היסטורי עם 

 הספק.

 

 למו.בהעדר הסכם תקף לא ניתן לאמת את העלויות ששו

ונוהל רכש מחייב, בהתקשרויות עם  יש לפעול בהתאם להוראות החוק 

 ספק זה.
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 הביקורת בנושא דוח

 
 ניהול עצמי

 
 בית הספר התיכון "עמקים תבור"

 
 
 

 

 

 – 2014ספטמבר  -

 

 – 2015עדכון מאי  -
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 לכבוד
 ראש המועצה מר אייל בצר,

 המועצה אזורית עמק יזרעאל
 9000.ד. ת

 18120 עפולה
 

 מכובדנו,
 

 דוח הביקורת הפנימית הנדון:
 בית הספר התיכון "עמקים תבור" -ניהול עצמי 

 

 בהתאם לתכנית הביקורת, בדקנו את נושא הניהול העצמי בבית הספר "עמקים תבור".

 

 מממצאי הדוח העיקריים עולה, בין היתר, כי:

 

  לבית הספר אין חשבון בנק ייעודי לניהול כספי הורים ומשכך, רמת הבקרה אחר השימוש

 בכספי הורים אינה מושלמת.

 .היקף השימוש בכספי הקופה הקטנה חורגים מהיקף הסביר הקבוע באוגדן הנהלים 

  .חלק מהליך הרכש המבוצע בבית הספר נעשה בחריגה מנוהל הרכש הקבוע באוגדן הנהלים 

  ליקויים בבטיחות ובהערכות לחרום אשר למועד הביקורת, טרם תוקנו. נמצאו 

 

לדעת הביקורת, תיקון כל הליקויים המופיעים בדוח ויישום המלצות ישפר ויחזק את הבקרה אחר 

 התנהלות העצמית של בית הספר ובטיחותו.

 

 הלך הבדיקה.אני מודה לעובדי בית הספר ואגף החינוך במועצה על שיתוף הפעולה לה זכיתי במ

 אציין, כי הביקורת נשענת על מדגם ואין הכרח כי תחשוף כל ליקוי אם קיים. 

 אשמח לסייע בכל הבהרה שתידרש.
 
 

 בכבוד רב,
 

 לי יהודהא
 מבקר המועצה 

 והממונה על תלונות הציבור
 
 
 

 , המועצה האזורית עמק יזרעאל.ביקורתהועדת  חברי  :העתקים
 עצה. המו מנכ"לגזבר ו, אדן תנחומ

 רחל שחורי, מנהלת אגף חינוך.
 דודו גורן, מנהל בית הספר עמקים תבור.

 
 

 

 י"א בתמוז, תשע"ה
 2015ביוני  28
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת א.

 

 כללי .1א.

 

"עמקים תבור" הוא בית ספר על יסודי שש שנתי בבעלות המועצה ומנוהל  -

ימודים תשע"ה לומדים בבית הספר עצמאית. בהתאם לנתוני בית הספר, בשנת הל

 תלמידים.   863

 

, שנת הלימודים 19/11/2014על פי טיוטת הדוח הכספי לשנת תשע"ד נכון ליום  -

 ₪.אלפי  210 -תשע"ד הסתיימה ביתרת עודף בסך של כ

 

 מערכות מידע ונהלי עבודה .2א.

 

ת הספר בית הספר עושה שימוש במערכת "אסיף", המשמשת לניהול חשבונות בי -

 ומנוהלת על ידי מזכירת בית הספר ומנהלת חשבונות במשרה חלקית.

 

נהלי העבודה של בית הספר מבוססים, בין היתר, על  אוגדן נהלים הקיים בבתי  -

 הספר היסודיים שעברו לניהול עצמי בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 

לת החשבונות, לאחרונה החלו במועצה לעודד מזכירות, המנהלות את מערכת הנה -

 לצאת להכשרות מקצועיות בתחום הנהלת החשבונות. 

מומלץ לקבוע, כי ידע מוכח בהנהלת חשבונות יהווה תנאי מועדף לקליטת 

מזכירות לבתי הספר וכן, לדרוש ממזכירות בתי הספר ותיקות לצאת להכשרות 

 מקצועיות בתחום.

 תגובת אגף חינוך

הספר, לא נכללה דרישה לידע בהנהלת  בהגדרת משרד הפנים לתפקיד מזכירת בית

חשבונות ומשכך, ישנה בעיה בפרסום דרישה שאיננה נכללת בהגדרת התפקיד במשרד 

 הפנים. 

עם המעבר לניהול עצמי, מבקשת המועצה שהמזכירות יהיו בעלי ידע וניסיון בהנהלת 

חשבונות. לאחרונה, מזכירות אשר יצאו להשתלמות זכאיות לדרוג מנהלן בהתאם 

 להנחיות משרד הפנים ותקצוב משרד החינוך.

 

נמצא, כי רק למזכירת בית הספר קיים שם משתמש וסיסמא במערכת הנהלת  -

החשבונות והם הידועים הן למנהלן בית הספר והן למנהלת החשבונות וזאת, 

 בניגוד להוראות התקינה למערכת הנהלת חשבונות.

למנהלת החשבונות, כניסה יש להגדיר שם משתמש וסיסמא נפרדים למנהלן ו

 למערכת תבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישיים בלבד.

 תגובת אגף חינוך

 ההמלצה מקובלת ויושמה.
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 מערכות מידע ונהלי עבודה )המשך( .2א.

 

ל לא הוגדרו הרשאות עבודה למשתמשי מערכת הנהלת החשבונות. כלומר, כ -

 מורשי הכניסה פתוחים לכל אופציות העבודה והעדכון.

מומלץ לשקול אפשרות להגבלת אופציות העבודה וחלוקת הרשאות במערכת 

הנהלת החשבונות בין המורשים כגון, הפרדה בין הגורם המקים ספקים לבין 

 הגורם המבצע תשלומי ספקים ועושה התאמות בנק.

 תגובת אגף חינוך

לסביבת עבודה של משתמש יחיד ולכן לא נדרשה למתן הרשאות תוכנת האסיף מיועדת 

 לפעולות במערכת. 

ככלל, סביבת העבודה בבתי הספר מבוססת על צוות עובדים מצומצם ונושא הפרדת 

 תפקידים לעיתים, אינו ישים בסביבת עבודה עם צוות שהוא של עובד יחיד.  

 

ית של נתוני דפי בנק מערכת הנהלת החשבונות אינה מאפשרת קליטה אוטומט -

לביצוע התאמות. בבדיקה עם חברת התוכנה נמסר, כי האפשרות לקליטה 

 אוטומטית של דפי בנק פותחה אך טרם נחשפה לשימוש. 

מומלץ לפנות לחברת התוכנה בבקשה להפעלת אפשרות לקליטה אוטומטית של 

 דפי הבנק, במערכת הנהלת החשבונות.

 

 תקציב וכספים .3א.

 

ביחס לשנת  26% -ממוצעת לתלמיד בשנת תשע"ד עלתה בשיעור של כההוצאה ה -

 תשע"ג.

 תגובת מנהלן בית הספר

"אופק חדש" ו"עוז  –בשנת תשע"ד הופעלו בבית הספר שתי הרפורמות החדשות 

 .40% -לתמורה". בעקבות כך, עלויות שעת הוראה עלו בשיעור של כ

 

 -"ד קטנה בשיעור של כההכנסה הממוצעת לתלמיד מתקבולי הורים בשנת תשע

 ביחס לשנת תשע"ג. 2.2%

 תגובת מנהלן בית הספר

הדבר נובע משינוי בתעריפים של שעת הוראה אותם עדכן משרד החינוך בעקבות המעבר 

 לאופק חדש ועוז לתמורה.

 

מסך  18.7% -ההכנסה הממוצעת לתלמיד בשנת תשע"ג מהווה שיעור של כ -

 -ו בשנת תשע"ד, היא מהווה שיעור של כההוצאה הממוצעת לתלמיד בשנה ואיל

14.5% . 

נתון זה מצביע, כי שיעור חלק ההורים מההוצאה קטן בשנת תשע"ד בשיעור של 

 .4%-כ
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 תקציב וכספים )המשך( .3א.

 

 900 -השתתפות המועצה בשנים תשע"ג ותשע"ד הסתכמה בממוצע לסך של כ -

 לתלמיד בהתאמה.₪/ 1,070 -יד ולתלמ₪/

כלומר, בשנת תשע"ד השתתפות הממוצעת של המועצה לתלמיד גדלה בסכום של 

 לתלמיד. ₪/ 170 -כ

 

בהתאם לחוברת הנהלים, בית הספר יגיש תוך חודש ימים מסיום שנת הלימודים,  -

 דהיינו בחודש אוקטובר, דוח כספי לסיכום השנה למועצה. 

 טרם הוגש דוח כספי לשנת תשע"ד מאושר למועצה. 2014נכון לחודש נובמבר  

 על בית הספר להקפיד על הגשת הדוח הכספי במועד. 

 

מנהלן בית הספר דיווח, כי הדוח הוגש ואושר בישיבה הראשונה של הועד המנהל 

 .10/12/2014בתאריך 

 תגובת אגף החינוך

הכספיים הינם חוברת הנהלים שאומצה היא של בתי הספר היסודיים בהם הדוחות 

ביולי לכל שנה בעוד שהדוחות הכספיים של בתי הספר התיכוניים, בהתאם  31לתאריך 

באוגוסט לכל שנה. הדרישה  31להחלטת הועד המנהל של בית הספר,  הם לתאריך 

להגשת דוחות כספיים תוך חודש מיום סיום שנת הלימודים אינה ישימה בבתי הספר 

ל לבתי הספר התיכוניים  הן עקב ההיקף הכספי, התיכוניים. יש להתאים את הנוה

הסמיכות לפתיחת שנת לימודים ולתקופות החגים והן, מבחינת זמינות מנהלת החשבנות 

 המלווה את בתי הספר היסודיים בהכנת הדוחות הכספיים שלהם.

 

 בנק וקופות .4א.

 

וך לבית הספר חשבון בנק יחיד, אליו מופקדים כספי העברות של משרד החינ -

 והמועצה. 

 תשלומי בית הספר מבוצעים בהמחאות מחשבון הבנק לעיל.

 

נמצא, כי חשבון הבנק משמש את בית הספר לניהול כספי הורים וגם לצורך ניהול  -

 כספים המועברים מהמועצה ושאינם כספי הורים  וזאת בניגוד לנהלי העבודה.

נפרדת בהנהלת  מנהלן בית הספר הסביר, כי כספי ההורים מנוהלים בכרטסת

 החשבונות.

 במצב הקיים היום, לא ניתן לבצע בקרה ראויה אחר השימוש בכספי ההורים. 

יש לבצע הפרדה ולפתוח חשבון בנק ייעודי לניהול כספי הורים בלבד, בהתאם 

 להוראות.

 תגובת אגף החינוך

המלצת הביקורת מקובלת. בית הספר פועל לפתיחת חשבון בנק נפרד לכספי הורים 

 קראת שנת הלימודים תשע"ו.ל
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 בנק וקופות )המשך( .4א.

 

חתימות + חותמת בית הספר  2-נמצא, כי אישור הבנק אינו קובע את החובה ל -

 כפי שנקבע בישיבת מליאת המועצה .

לי יש לשלוח לבנק את פרוטוקול ישיבת המליאה בה נקבעו מורשי החתימה וכל

 החתימה הנדרשים לאישור בחשבון בית הספר ולוודא את רישומם בספרי הבנק. 

 תגובת מנהלן בית הספר

 פרוטוקול מליאת המועצה, הועבר לבנק.

 

לעיתים, מופקת בתחילה קבלה ידנית מפנקס קבלות בגין קבלת תשלומי הורים.  -

פקה בקבלה נמצא, כי בית הספר אינו נוהג לרשום את מספר הקבלה הידנית שהו

 הממוחשבת ולא מבוצע מעקב אחר פנקסי הקבלות הידניות.

לצרכי בקרה, מומלץ לנהל מעקב אחר פנקסי הקבלות הידניים באמצעות רישום 

של פנקסי הקבלות ושמירת הפנקסים המשומשים וכן, על ידי רישום מספר 

 הקבלה הידנית במקום המיועד להערות בקבלה הממוחשבת.

 תגובת אגף החינוך

 המלצת הביקורת מקובלת ותיושם.

 

המחאות דחויות של הורים לפירעון במהלך החודש השוטף נשמרות עד למועד  -

 פירעונן במגירת שולחן נעולה.

מטעמי אבטחה, יש להקפיד על הוראות הנוהל ולשמור את כל ההמחאות 

 בכספת.

 תגובת אגף החינוך

הביטחון ואגף הנדסה ידאגו המלצת הביקורת מקובלת. בית הספר בתיאום עם מחלקת 

 לאמצעי מיגון בהם ישמרו הכספים. 

 

 15/12/2014בהתאמת בנק שבוצעה על בסיס דפי תנועות בנק שהופקו עד לתאריך  -

 נמצאה אי התאמה ונמצאו תנועות מלפני חודש ימים אשר טרם נרשמו כנדרש.

 יותר. על מנת לצמצם את היקפי אי ההתאמות יש לבצע התאמות בתדירות גבוהה

 תגובת אגף החינוך

המלצת הביקורת מקובלת. בית הספר יפעל לביצוע התאמות בנק בתדירות גבוהה יותר 

 וימנע מפיגורים ככל שניתן.

 

על פי אוגדן הנהלים, דפי הבנק יוקלדו אחת לשבוע למערכת הממוחשבת. אחת  -

 ן.לחודש תיסגר התאמת הבנק ורשימת החריגים תועבר למנהל בית הספר לעיו

נמצא, כי התאמות בנק מבוצעות אחת לחודש ואי ההתאמות, נבדקות על ידי 

 מנהלת החשבונות.

יש להקפיד על ביצוע הוראות אוגדן הנהלים בכל הקשור לניהול חשבון הבנק 

 וביצוע התאמות למערכת הנהלת החשבונות בבית הספר.
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 )המשך(בנק וקופות  .4א.

 

על פי אוגדן הנהלים, הקופה הקטנה היא אמצעי תשלום להוצאת סכומים קטנים  -

 לתשלום במזומן בלבד של הוצאות חד פעמיות.₪  100 -של עד כ

מעיון בכרטיס של הקופה לשנת תשע"ד המתנהל בהנהלת החשבונות עולה, כי 

 הקטנהשולמו במזומן מהקופה ₪  100 -חשבונות רבים בסכומים הגבוהים מ

 תגובת אגף החינוך

בהתאם לנוהל אינו ₪   100סכום ההוצאה מהקופה הקטנה המותר לתשלום בסך של 

ישים. הנוהל חובר על ידי משרד החינוך ולא עודכן על ידינו מהסיבה שלא ניתן לקבוע 

מה הסכום המרבי המותר. כספי הקופה הקטנה משמשים גם לתשלומים הקשורים 

ם בעת שהייתם מחוץ לשטחי בית הספר. סכום ההוצאה נגזר ליציאת תלמידים לטיולי

 ממספר התלמידים המשתתפים וממספר ימי הטיול.

 הנוהל יעודכן בסכום בקשר להוצאות משרדיות שאינן קשורות לטיולי תלמידים. 

 

המדובר בכסף מזומן ועל כן לדעת הביקורת, יש לעדכן את נוהל הקופה לגבי כל 

 ה שהיא.סכומי מקסימום בכל הוצא

 

בבית הספר לא נוהגים לנהל דף עם טבלה למעקב אחר תשלומים ויתרה של  -

  הקופה הקטנה כנדרש מהנהלים.

 יש לנהל ספר קופה כנדרש.

 תגובת אגף החינוך

 המלצת הביקורת מקובלת ותיושם.

 

בית הספר לא נוהג לרשום מיידית הוצאת מזומנים שניתנים למורה בטיול  -

 פיסת נייר.וההוצאה נרשמת על 

לצרכי בקרה, יש לרשום את ההוצאה בספר הקופה לחובת המורה האחראי 

ובגמר הטיול במועד קבלת החשבונות, ירשמו החשבונות לזכות המורה עד לגובה 

 החיוב.

 

 ₪. 5,000על פי אוגדן הנהלים, המחזור השנתי של הקופה הקטנה לא יעלה על  -

זומנים( של הקופה קטנה בשנת נמצא, כי היקף המחזור השנתי )הפקדות המ

 שהוא גבוה מהותית מהסכום הקבוע בנהלים. ₪  23,000תשע"ד הסתכם לסך של 

 

 בית הספר בצע רכישות אשר אינן מתאימות לאופי הרכש מהקופה הקטנה.  -

על בית הספר להקפיד על כללי הקופה הקטנה ולא לבצע רכש שאינו מתאים 

 באמצעות תשלום במזומן מקופה קטנה.

 

,  נמצאה 17/11/2014בספירה מדגמית של הקופה הקטנה ביום  17/11/2014ביום  -

 ₪. 570 -אי התאמה בסך של כ

יש לבחון את מהות ההפרש ולהקפיד על רישום עדכני לכל הוצאה או הכנסה 

 בקופה קטנה.
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 תשלומי הורים .5א.

 

חלק מהכנסות בית הספר נחלקים ל:תשלומי חובה, תשלומי תשלומי הורים שהם  -

רשות )המאושרים על ידי משרד החינוך( ותשלומים מרצון )במסגרת קונה ומוכר 

 מרצון(.

 

מצאנו, כי בית הספר עורך טיולים שנתיים במספר ימים גבוה מהנחיות משרד  -

 וך.החינוך וגובה מההורים תעריף הגבוה מהתעריף המרבי של משרד החינ

 תגובת מנהל בית הספר

מספר ימי הטיול מותאם לערכי בית הספר והעלות, מחושבת לפי תעריף משרד החינוך 

 ליום כפול מספר הימים.

 

בהתאם להנחיות משרד החינוך, כל הורה נדרש לאשר את תשלומי תל"ן  -

 ותשלומים מרצון.

אלה בבדיקתנו עולה, כי ההורים אינם נוהגים לאשר בחתימתם תשלומים 

 כמתחייב.

יש להנהיג חובת חתימה של ההורים לאישור תשלומי הורים כנהוג בחתימה על 

  טופס הצהרת בריאות הילד.

 תגובת אגף חינוך

 בית הספר יחתים את ההורים ככל שהדבר נדרש.

 

נמצא, כי עלות שעה שבועית תל"ן בשנת תשע"ד גבוהה מעלות שעה שבועית בשנת  -

 ₪. 2,938 -תשע"ג בסכום של כ

מנהלן בית הספר הסביר, כי הדבר נובע עקב שינוי בתעריפים שביצע משרד החינוך 

 כתוצאה מעליית עלות שעת הוראה ברפורמות החדשות.

 

לא מצאנו אישור של עלויות התכנית החברתית, בחתימת ההורים או ועד ההורים  -

 כמתחייב.

 תגובת אגף חינוך

 ר תכנית פעילות החברתית.בית הספר יחתים את ועד ההורים על אישו

 

על פי נתוני הדוחות הכספיים נמצא, כי חשבונות כספי הורים נכון לסוף שנות  -

 -הלימודים תשע"ג ותשע"ד הסתכמו ביתרה שלילית שהסתכמה לסך של כ

 בהתאמה.₪  276,271 -ו₪  168,784

 תגובת אגף חינוך

 הגרעון מומן מתקציב המועצה האזורית עמק יזרעאל.
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 צית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך(תמ א.

 

 תשלומי הורים )המשך( .5א.

 

מעיון בפרטי ההוצאה של תקבולי הורים שדווחו בדוח הכספי לשנים תשע"ג  -

ותשע"ד, נמצאו סעיפים בהם שולמו מכספי הורים הוצאות אשר, לכאורה, הן 

 החינוך. חריגות שלא בהתאם לסעיפי ההוצאה המותרים על פי חוזר מנכ"ל משרד 

 (.6)פירוט ראה להלן סעיף ו.

 תגובת בית הספר

כל ההוצאות הנ"ל נעשו לטובת התלמידים ולטובת הפעילות השוטפת של בית הספר 

 ולחסכון.

לעיתים, שם הסעיף ברישומי בית הספר אינו תואם לשם הסעיף בחוזר מנכ"ל משרד 

לבית הספר בשעות  החינוך, לדוגמא: במקרים בהם חוזרים התלמידים מפעילות מחוץ

מאוחרות, נוהג בית הספר, משיקולי בטיחות ונוחות להורים, להסיע את התלמידים 

 בהסעה מיוחדת לביתם. 

 

 חלק מהתנהלות הקרן לעזרה הדדית נערכים בניגוד לתקנון הקרן.  -

מומלץ לקיים חשיבה מחודשת לגבי אופן התנהלות הקרן ואופן החזקת כספי 

 (7לן פירוט בסעיף ו.הקרן ושמירתו.)ראה לה

 על יו"ר הקרן לוודא, כי ההתנהלות תבוצע בהתאם להליך שנקבע בתקנון הקרן.  

 תגובת אגף חינוך

 המלצת הביקורת מקובלת.

 

 עובדים .6א.

 

 -על פי נתוני הביצוע בשנת תשע"ד, חרג בית הספר מתקציב השכר בשיעור של כ -

5%. 

 ₪.אלפי  623 -ב גדלו בסכום של כיצוין, כי הכנסות משכר הוראה ביחס לתקצי

 תגובת אגף חינוך

הדבר נובע מכניסה לראשונה לרפורמת עוז לתמורה ואופק חדש, כניסה שהביאה לעלית 

 שכר ובמקביל לגידול בהכנסות משכר הוראה.

 

 לא מצאנו נוהל הקובע את אופן קליטת מורים בבית הספר. -

לב הדרישה וקבלת תקן של מומלץ לערוך נוהל מפורט לקליטת מורים החל מש

 משרד החינוך ועד לקבלת המורה לעבודה.  

 

 דיוני צוות בחינה לקבלת עובדים ונימוקי הבחירה, אינם מתועדים בפרוטוקול. -

יש לקבוע בנוהל שיערך, כי דיוני הצוות ירשמו בפרוטוקול שיחתם על ידי מנהל 

 בית הספר.
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 עובדים )המשך( .6א.

 

בחלק מתיקי המורים המתועדים במחלקת כ"א במועצה שסקרנו היו חסרים  -

 מסמכי קליטה שונים. 

על מנהל בית הספר / מנהלת פדגוגית לוודא במועד הקליטה את קבלת כל  

המסמכים הנדרשים ולהעבירם לצורך תיעוד, בתיק העובד המנוהל במחלקת כ"א 

 במועצה.   

 

מורים ועובדים אשר אינם מקפידים על חתימת נוכחות יומית בשעון  נמצאו -

 הנוכחות.

על הנהלת בית הספר לרענן אצל עובדיו את הוראות חתימת הנוכחות ולהקפיד על 

 חתימות נוכחות, כנדרש.  

בעקבות הערת הביקורת, שלח מנהל בית הספר תזכורת לכל העובדים בדבר החובה 

 יחות עם חלק מהמורים בנושא. לחתום נוכחות וכן, קיים ש

 

 תגובת אגף חינוך

בית הספר מקבל את המלצות המבקר  בכל הקשור לקבלת עובדים כולל עריכת פרוטוקולים 

של ישיבות הצוות המאשר בחירת או אי בחירת עובדים חדשים. קבלת עובד לריאיון תהיה רק 

 עם קבלת כל המסמכים הנדרשים.

 

 רכש מספקים .7א.

 

י הצעות המחיר המשמשות לבחירת הספק אינן נשמרות ומתועדות לאחר נמצא, כ -

גמר ההתקשרות ותשלום לספק. בהעדר תיעוד, לא ניתן לאמת את נאותות ההליך 

 שבוצע.

לשמירה על נתיב ביקורת ובקרה ראויים, יש לתעד את הליך הבחירה ואת כל 

 ההצעות שנבחנו

 

אושר בחתימת מורשי החתימה. הקמת הספק מבוצעת על בסיס חשבון הספק המ -

כלומר, לאחר ביצוע ההתקשרות וקבלת הטובין / שירות וזאת, בניגוד לאוגדן 

 הנהלים.

ביצוע הנ"ל מהווה חריגה מהנוהל, אין להתקשר עם הספק לפני קבלת הפרטים 

 המלאים של הספק והקמתו במערכת הנהלת החשבונות.

 

ת הספר שהיא כאמור, אף הקמת ספק במערכת מבוצעת על ידי מזכירת בי -

 מעדכנת את תנועות הבנק ומבצעת התאמה לספרי הנהלת החשבונות.

משימות אלו על ידי גורם יחיד מהווה חשיפה, מומלץ לקבוע חלוקת  2ביצוע 

 תפקידים ראויה בין מזכירת בית הספר למנהלת החשבונות.

 תגובת אגף חינוך

בכל הקשור לרכש, תשלומים בית הספר יפעל ככל האפשר לבצע הפרדת תפקידים 

 לספקים והתאמות בנק.
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 רכש מספקים )המשך( .7א.

 

לא מצאנו הסכמי התקשרות עם ספקים נוספים הנותנים שרות מתמשך כגון:  -

 קיבוץ מזרע.  מנהלן בית הספר מסר, כי ההתקשרות מבוססת בעיקר על הזמנות.

תקשרות עם ספקים מהותיים ומתמשכים תבוסס על הסכם שיקבע מומלץ, כי ה

 את אופן ההתקשרות ואת גובה שכרו של הספק ותעריפיו.

 בחלק מהמקרים מומלץ לדרוש אישור ביטוח לאחריות מקצועית. 

  

בית הספר, לא וידא קיומו של ביטוח מתאים לפעולות המבוצעות באולם המושכר  -

 מקיבוץ מזרע. 

לדרוש מהקיבוץ )בעל האולם(, לערוך ביטוח מתאים שימנע את על בית הספר 

האפשרות לפגיעה כספית אפשרית בבית הספר ובמועצה במקרה של אירוע 

 ביטוחי.

יש לוודא קיומו של ביטוח על ידי קבלת אישור מחברת הביטוח והעתק 

 מהפוליסה.

 תגובת אגף חינוך

שר למבנים השייכים לקיבוץ בית הספר יפעל לקבל לידיו אישור קיום ביטוחים בא

 והמשמשים את תלמידי בית הספר מעת לעת.

 

הזמנות הרכש אינן מאושרות בחתימת מורשי החתימה כמתחייב מאוגדן הנהלים  -

 ואף, אינן מתועדות.

יש לאשר כל הזמנה בחתימת מורשי החתימה כנדרש ולצרכי בקרה עתידיים, 

 .מומלץ לתעד את ההזמנה בצירוף לחשבונית הספק

 

נמצא, כי בטופס הזמנת הרכש חסרים שדות לרישום פרטים הנדרשים על פי  -

 אוגדן הנהלים למחיר וזמן אספקה ואף אינו ממוספר.

מומלץ לערוך פורמט טופס הזמנה ממוספר הכולל את כל הפירוט הנדרש בהתאם 

 לאוגדן. 

 

ר, אין בהסכם עם ספק שירותי ניקיון "קשת בענן" הנמצא אצל מנהלן בית הספ -

התייחסות לתעריפי הספק. המנהלן הסביר, כי הוא בודק את הכמות וחשב אגף 

 החינוך בודק את התעריפים.

בהעדר מחירים בהזמנות הרכש ובהעדר הסכמים מפורטים, לא ניתן לבסס בקרה 

 ראויה לחשבון הספק.

 תגובת אגף חינוך

ן לכלל בתי הספר. שרותי הניקיון בבית הספר מסופקים ע"י ספק שעבר מכרז ניקיו

הזוכה במכרז הייתה חברת קשת בענן בע"מ . העתק הסכם המכרז הועבר לבתי הספר 

כולל הודעה על זכיית הספק  הועברו לבתי הספר. במהלך תקופת המכרז נכנס לתוקף צו 

הרחבה המסדיר את תעריף שכר השעה לחברות שמירה וניקיון.  עדכון התעריף לפי צו 

פק והמועצה. אגף החינוך בדק ואישר את החשבונית הראשונה ההרחבה סוכם בין הס

 של הספק לאחר ביצוע העדכון. מאז עדכון זה לא חל שינוי בתעריף שעת ניקיון.   
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 רכש מספקים )המשך( .7א.

 

 פנקסי ההמחאות נשמרות במגירת שולחן נעולה. -

  ץ לשמור את הפנקסים בכספת.לאבטחת ההמחאות, מומל

 

 ממצאי הביקורת לעיל בנושא הרכש מצביעים על חריגה מנהלי הרכש.

 על בית הספר לנהוג בהתאם לאופן שנקבע באוגדן הנהלים.

 תגובת אגף חינוך

נוהל הרכש באוגדן הנהלים הינו נוהל הרכש שהוכן על ידי משרד החינוך עבור בתי הספר 

והל זה אומץ על ידי אגף החינוך גם עבור בתי הספר המקיפים היסודיים בניהול העצמי. נ

שבניהול המועצה. אגף החינוך ידאג לריענון הנהלת בית הספר בנהלי הרכש תוך דרישה לפעול 

 על פי אוגדן הנהלים.  

 

 רכוש בית הספר, בטיחות והערכות לחרום .8א.

 

 שנים. 7-לפני ככלומר,  30/1/2008רשימת ציוד בית הספר מעודכנת לתאריך  -

יש לקבוע בנוהל את אופן עדכון רשימת הרכוש וזהות העובד האחראי על כך 

 ולערוך מידי שנה ספירת מלאי שתוצאותיו, יאושרו על ידי מנהל בית הספר.

 

 נמצאו פרטי רכוש שאינו מסומן כרכוש בית הספר/מועצה בסימון עמיד. -

את כל רכוש בית הספר  יש לנהוג על פי הכללים החלים על המועצה ולסמן

 בסימון עמיד.

 

מנהל האחזקה בבית הספר אינו מנהל רשימת בקשות לתחזוקה המופנות לאגף  -

 ההנדסה לצרכי בקרה ומעקב.

מומלץ להסדיר עם אגף הנדסה את אופן הטיפול בבקשות השירות בנוהל מחייב. 

ופנו לצרכי מעקב ובקרה, על מנהל האחזקה לנהל רשימה של בקשות שירות שה

 לאגף הנדסה וסיום הטיפול בהן. 

 

 נמצאו ליקויי בטיחות אשר טרם תוקנו על ידי בית הספר. -

 (2)פירוט ראה להלן סעיף ט. 

עיכוב בתיקון הליקויים חושף את בית הספר והמועצה לאירועים שונים, על 

ן הליקויים בהקדם האפשרי.  הנהלת בית הספר לפעול לתיקו

 

לחרום שנבדק עולה, כי קיימים נושאי בטיחות והערכות מנתוני שאלון הערכות  -

 (.3לחרום אשר טרם הוסדרו כנדרש. )פירוט ראה להלן סעיף ט.

על הנהלת בית הספר ובסיוע מחלקת הביטחון במועצה וקב"ט מוסדות החינוך, 

 להשלים את הטיפול בכל הנושאים הנדרשים. 
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 כללי ב.
 

 רקע .1ב.
 

במאה  90-ניהול עצמי החל עוד בסוף שנות המעבר בתי ספר למסגרת של  -
 הקודמת. 

, הוביל משרד החינוך מהלך ממלכתי 13/3/2011בהתאם להחלטת ממשלה מיום 

מחודש ומעמיק להעברת בתי הספר היסודיים למסגרת של ניהול עצמי. בהתאם 

עברו למעלה  לפרסומי משרד החינוך באתר האינטרנט, עד שנת הלימודים תשע"ד 

מכלל בתי הספר  63%-בתי ספר יסודיים )כ 1,000 -ויות ולמעלה מרש 100-מ

 היסודיים הרשמיים(, למסגרת של ניהול עצמי די מצומצם בנושאים תקציביים.
 

לפני כשנתיים, הורחב הניהול העצמי במתכונת חדשה שכללה עצמאות ניהולית  -

 תקציבית ובתחום הפדגוגי בגמישות מסוימת. 

מתכנית הלימודים במקצועות  25%הורים, יוכלו לקבוע בית הספר בשיתוף עם ה

 כלליים תוך שמירה על מסגרת תקציבית מאוזנת. 
 

 תגובת מנהלן בית הספר

משרד החינוך לא הגדיר ניהול עצמי לבתי ספר על יסודיים ולשש שנתיים. כל ההגדרות 

יסודיים  של ניהול עצמי הן ליסודיים בלבד שעובדים בהיקפים נמוכים משמעותית מעל 

.)  ) הן פדגוגיים והן כספיים 
 

בשיחה עם מנהלת אגף החינוך נמסר לביקורת, כי אף בתי הספר העל יסודיים  
בתחומי המועצה מתנהלים עצמאית הן תקציבית והן פדגוגית על פי המתכונת 

 החדשה.
 

עקרונות הניהול העצמי מבטאים, בין היתר, את עצמאותו של בית הספר מבחינה  -

 ית, ניהולית וכלכלית.פדגוג

תחומי אחריותו של אגף החינוך במועצה במוסדות החינוך בניהול עצמי הם, בין  

 היתר: ריכוז, תקצוב וליווי הפעילות החינוכית.
 

ההנחה הבסיסית של הניהול העצמי היא, כי מנהל בית הספר וצוותו מכירים  -

במסגרת הניהול יותר מכולם את צרכי התלמידים אשר משתנים במהלך השנה ו

 העצמי, ניתנת להם גמישות רבה להקצאת משאבים בהתאם להשתנות הצרכים.  

הניהול העצמי ישביח את תרבות הניהול של בית הספר ויהפוך אותו לארגון 

 אינטליגנטי, לומד, יוזם, מכיר ומעריך את תוצריו.

לרמת  מנהלת אגף החינוך מסרה, כי ישנם בתי ספר בהם רמת האחריות יורדת עד

תקציב כללי של הכיתה )למשל, החלטה על מסיבת סיום פרק לימודי וכדו'(, 

 הנמצא באחריות המחנך.
 

תקבולי בית הספר בניהול עצמי מתקבלים ממספר מקורות, בין היתר, בהתאם  -

 ספר, מגמות הלימוד ועוד, כדלקמן:למספר התלמידים הלומדים בבית ה

 תשלומי הורים )חובה ורשות(. .1

 ת המועצה האזורית.השתתפו .2

 תקציבי משרד החינוך ומשרדי ממשלה נוספים. .3

 אחרים, כגון: תרומות, מלגות ועוד. .4
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 כללי )המשך( ב.
 

 רקע )המשך( .1ב.

 

בהתאם לכללי הניהול העצמי, נדרש בית הספר להמציא מידי שנת לימודים דוח 

 כספי של הוצאותיו והכנסותיו.

ך מממן את עלויות הלימוד בחטיבת בהתאם לחוק חינוך חובה, משרד החינו -

ט', להלן חט"ב( ומתקצב את בית הספר בעלויות החינוך -הביניים )כיתות ז'

 י"ב, להלן חט"ע(, לפי תלמיד. -בחטיבה העליונה )כיתות י'

תעריף תקציבי לפי תלמיד נקבע בהתאם לקריטריונים המדווחים על ידי בית 

בתקן, מקצועות לימוד, מגמות הספר כגון: מספר התלמידים, מספר הכיתות 

לימוד וכו'. התקציב מתקבל במועצה והמועצה משלמת שכר וההפרש במידה 

 ונותר, מועבר לחשבון בית הספר.

 

 

 בתי ספר במועצה  .2ב.

 

בתי  21, בתחומי המועצה ישנם  2014בהתאם לנתוני אגף החינוך נכון לאוקטובר  -

מאוכלוסיית  23% -שיעור של כ תלמידים המהווים 8,593 -ספר בהם לומדים כ

 המועצה. 

)נכון לחודש  37,780 = 23%) / 10/14תושבים   תלמידים(. 8,593( 

 

 להלן פירוט בתי הספר: -

 

מספר  סוג

 בתי ספר

מספר  אופי המוסד

 תלמידים

 יסודיים

 אזוריים -ממלכתיים  7

4,230 

 דתיים –ממלכתיים  2

 (1)בדואי ערבי  1

 (2)בשיטת ולדורף  1

 חינוך עצמאי )חרדי( 1

 חינוך מיוחד יסודי  1

 על יסודי

 אזוריים –ממלכתיים  3

4,363 

 שיטת ולדורף 1

 ישיבה תיכונית 1

 חינוך עצמאי )חרדי( 1

 חינוך מיוחד על יסודי 1

 עמל -מקצועי  1

 8,593 בתי ספר 21 סה"כ

 בבית הספר קיים אגף לחינוך מיוחד. .1

, נפשו ורוחו של הילד, יצירת  חינוך .2 גופו על פי תורת האנתרופוסופיה, פיתוח הרמוני ושלם של 

 בסיס רחב להתפתחות חופשית ועצמאית ובניית יחסי כבוד והערכה בין המורה והתלמיד.
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 כללי )המשך( ב.
 

 בית הספר "עמקים תבור"  .3ב.

 

ועצה, הממוקם "עמקים תבור" הוא בית ספר על יסודי שש שנתי בבעלות המ -

 בקיבוץ מזרע. 

בבית הספר לומדים ילדי הישובים: בלפוריה, גזית, דברת, מרחביה קיבוץ ומושב, 

מזרע, עין דור, שריד, תל עדשים, אחוזת ברק וכן, ילדים מישובים נוספים מחוץ 

 לתחומי המועצה. 

 

, בשנת הלימודים תשע"ה 17/11/2014בהתאם לנתוני בית הספר נכון ליום  -

 תלמידים.   863מדים בבית הספר לו

 להלן פירוט של התפלגות התלמידים בכיתות בשנים תשע"ג, תשע"ד ותשע"ה:

 

שיעור השינוי  (1)מספר תלמידים בשנה שיכבה

 תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ג -תשע"ה 

 19% 149 115 125 ז

 (10%) 112 127 124 ח

 32% 130 130 98 ט

 24% 181 144 146 י

 10% 148 145 134 יא

 %50 143 133 95 יב

 20% 863 794 722 סה"כ

 .17/11/2014. נכון ליום 1

 

ניתן להיווכח, כי בשנת הלימודים תשע"ה גדל מספר התלמידים ביחס לשנת 

 תלמידים. 141והסתכם בתוספת של  20%הלימודים תשע"ג בשיעור של 

 

 מבנה ארגוני .4ב.

 

 בבית הספר "עמקים תבור": להלן תיאור מבנה הארגוני הפדגוגי -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנהל שש שנתי

 מנהל חטיבה עליונה מנהל חטיבת ביניים

 מחנכי כיתות

 רכז שכבה מנהל פדגוגי

 רכזי מקצועות

 מורים מקצועיים

כמו בחטיבת 

 . הביניים

 (ראה מימין)
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 כללי )המשך( ב.
 

 מבנה ארגוני )המשך( .4ב.

 

 להלן תיאור סכמתי של מבנה הארגוני המנהלי בבית הספר: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרכב הועדה ראה להלן. .1

 בתי הספר על יסודיים. 2המשרה מתחלקת בין  .2

 ספר על יסודיים.בתי  2-חצי משרה ב .3

 

 נתוני דוח כספי .5ב.

 

תשע"ג, בהתאם לטיוטת הדוח הכספי לשנת -להלן נתוני המאזן לשנים תשע"ד ו -

 והדוח הכספי המאושר לשנת תשע"ג. 19/11/2014תשע"ד נכון ליום 

 

שיעור  תשע"ד תשע"ג סעיף

 ₪ השינוי 

 (77%) 41,221 177,275 יתרה כללית לאחר הוצ' מימון

 (14%) 139,977 163,504 ת חוב ספקיםיתרו

 - 29,171 0 יתרת סגירה בבנק

 (38%) 210,369 340,779 סה"כ 

 (75%) 2,212 8,724 יתרות קופה )מזומן + המחאות(

 (80%) 8,033 39,523 דחויים בבנק )עסקאות באשראי(

 - 200,124 200,431 יתרת פיקדונות

 - - 92,100 יתרת סגירה בנק

 )38%) 210,369 779,340 סה"כ

 

 מנהל שש שנתי

 (2) מנהלן

 אב בית

 מנהלת חשבונות

(3) 
 מזכירות

 (1) והועדה מלו
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 כללי )המשך( ב.
 

 נתוני דוח כספי )המשך( .5ב.

 

 להלן פירוט היתרה הכללית )הכנסות מול הוצאות בשנה( לאחר הוצאות מימון: -

 

 הסכומים נקובים באלפי ש"ח

יתרת  סעיף 

 פתיחה

תשלומים  תקבולים

 משוייכים

תקבולים 

 חוזרים

 יתרה העברות

"ג
ע

ש
ת

 

 (168) (514) 13 1,899 2,258 0 הכנ' הורים

 51 (159) 0 (153) 55 2 הכנ' שונות

 1,002 673 0 (342) (13) 0 הכנ' משרד החינוך

 (674) 0 0 674 0 0 הכנ' מועצה

 (34) 0 0 24 0 (10) מיוחדים

 177 0 13 2,102 2,300 (8) סה"כ

ד
"

ע
ש

ת
 

 (277) (837) 11 2,002 2,441 132 הכנ' הורים

 223 (111) - (219) 114 - הכנ' שונות

 382 927 - 548 3 - הכנ' משרד החינוך

 (305) 20 - 325 - - הכנ' מועצה

 17 - - 28 - 45 מיוחדים

 40 (1) 11 2,684 2,558 177 סה"כ

 

 ניתן להיווכח, כי השנים תשע"ג ותשע"ד הסתיימו ביתרת עודף. 

 

 פיקוח משרד החינוך .6ב.

 

 החינוך הוא בנושאים פדגוגיים.   הפיקוח העיקרי של משרד -

 

הפיקוח מבוצע על ידי מפקחים של משרד החינוך, מידי כשבועיים שלושה מגיע  -

 מפקח כללי קבוע ומידי פעם, מגיעים מפקחים אחרים לנושאים פדגוגיים שונים. 

מנהל בית הספר מסר, כי כמעט כל פניה למשרד החינוך מבוצעת באמצעות 

 המפקח הקבוע. 

 

ל ביקור של מפקח, נמסר למנהל בית הספר דוח פיקוח המציין את הליקויים בכ -

 הפדגוגיים שנמצאו. מנהל בית הספר אחראי על ביצוע התיקונים.
 

 יצוין, כי בדוח זה לא נבדקו נושאים פדגוגיים.
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 כללי )המשך( ב.
 

 מטרת הביקורת .7ב.

 

 :מטרת הביקורת 

 

מאפייני הניהול העצמי בבית הספר "עמקים במסגרת הדוח בחנה הביקורת את נאותות  

תבור" בעמידה בנהלים מחייבים של הניהול העצמי בהיבטים כספיים, נאותות רכש, 

 ניהול כ"א וכו'. 

 בין היתר, התמקדנו ב:

 

 .נאותות בתקבולים ורישומם 

 .השימוש בכספי הורים 

 .נאותות מערכת הנהלת החשבונות בהתאם לתקינה 

 ת הניהול הכספי בבתי ספר בניהול עצמי.עמידה בהנחיו 

 .קיום מסמכים מבססים ותיעוד 

 

 

 אמצעי הביקורת שננקטו כללו, בין היתר:

 

 .שיחות עם עובדים 

 .עיון במסמכים ופרוטוקולים 

 .שיחות עם גורמים במועצה ובבית הספר 
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 מערכות מידע ונהלי עבודה ג.
 

 מערכות מידע -כללי  .1ג.

 

עושה שימוש במספר מערכות המידע שבחלקן, הן תוכנות בממשק  בית הספר -

 אינטרנטי של משרד החינוך לצורך רישום תלמידים, שעות מורים וכו', כדלקמן:

 

  ניהול חשבונות וגביה של חשבון תשלומי הורים וחשבון  – "אסיף"מערכת

 כללי. המערכת, מנוהלת על ידי מזכירת בית הספר ומנהלת החשבונות. 

 ת החשבונות, מבצעת בקרה על פעולות חשבונאיות של המזכירה.מנהל

 

  מערכות בממשקי אינטרנט של משרד החינוך המנוהלות על ידי מנהלן בית

 הספר כגון: 

: נתונים פדגוגיים ברמת התלמיד. עדכון נתונים במערכת  מנב"ס .1

מזכירות )סיון ושושה(, המקבלות נתונים מהמנהלת  2מבוצע על ידי 

 . הכניסה באמצעות שם משתמש וסיסמא אישיים.הפדגוגית

 נתוני מורי משרד החינוך ודיווחים על תאונות תלמידים.מנב"ס נט:  .2

פרופיל חט"ע ופרופיל חט"ב ודיווח הערכות אישיות של  עוש"ר: .3

 מורים. 

 הערכות אישיות של מורים.  אושר: .4

 נתוני מורים בחט"ב )מורי משרד החינוך והבעלות(.משכית:  .5

 נתוני אבחונים של החינוך המיוחד. ת:שילובי .6

: נתוני הספרים שנקנו לצורך קבלת מערכת להשאלת ספרי לימוד .7

 הרשאה ואישור.

: מערכת שזמן אמת של נתוני נוכחות, ציונים, התנהגות וכו' משו"ב .8

של תלמידים. המערכת משמשת גם כתקשורת בין מורה / הורה / 

 מנב"ס.תלמיד, המערכת ניזונה ומזינה את מערכת ה

המערכת מעודכנת על ידי המורים ונגישה לצפייה של לתלמיד והורים 

 באמצעות מספר זהות וסיסמא.

 נתוני תקציב משרד החינוך. מערכת מיתר: .9

 

 נהלי עבודה .2ג.

 

נמצא, כי לבית הספר ישנם נהלי העבודה המבוססים, בין היתר, על  אוגדן נהלים  -

הול עצמי בהתאם להנחיות משרד הקיים בבתי הספר היסודיים שעברו לני

 החינוך.   

מעיון בחוברת הנהלים נמצא, כי קיימם נהלים מפורטים בנושאים כגון: עריכת 

תקציב, טיפול בתקבולים ותשלומים, קליטת עובדים, הנהלת חשבונות ובנקים 

 ואבטחת מידע. 
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 מערכות מידע ונהלי עבודה )המשך( ג.
 

 מערכת "אסיף" .3ג.
 

יף" היא תוכנה של בית התוכנה "החברה לאוטומציה" שאושרה על מערכת ה"אס -

 ידי משרד החינוך כתוכנה העומדת בתקני משרד החינוך.
 

כאמור, המערכת מנוהלת על ידי המזכירה ומנהלת החשבונות ומשמשת, בין  -

 היתר, לניהול חשבונות, כרטיס גביית שכ"ל וכו'.

הספר לבצע פעולות הקשורות בהנהלת נמסר לנו, כי בעבר לא נדרשו מזכירות בתי 

 החשבונות ולכן לא הייתה דרישה לידע מקדים בהנהלת חשבונות.

דווח, כי לאחרונה החלו לעודד מזכירות לצאת להכשרות מקצועיות בתחום 

הנהלת החשבונות ואף לעיתים, משתתפת המועצה בחלק מעלות ההכשרה 

 המקצועית. 
 

"א נוהגים אכן לקבוע תנאי סף שהוא "ידע הוסבר לנו, כי אגף החינוך ומחלקת כ

 מוכח וניסיון בתחום הנהלת החשבונות" בקליטת מזכירות לבתי הספר.

 מומלץ לקבוע בנוהל את החובה לתנאי סף זה, בקליטה של מזכירות לבתי הספר.

 ולדרוש ממזכירות בתי הספר לצאת להכשרות מקצועיות בתחום.

 תגובת אגף חינוך

לתפקיד מזכירת בית הספר, לא נכללה דרישה לידע בהנהלת בהגדרת משרד הפנים 

חשבונות ומשכך, ישנה בעיה בפרסום דרישה שאיננה נכללת בהגדרת התפקיד במשרד 

 הפנים. 

עם המעבר לניהול עצמי, מבקשת המועצה שהמזכירות יהיו בעלי ידע וניסיון בהנהלת 

דרוג מנהלן בהתאם חשבונות. לאחרונה, מזכירות אשר יצאו להשתלמות זכאיות ל

 להנחיות משרד הפנים ותקצוב משרד החינוך.
 

בהתאם להוראות תקינה של "תוכנה לניהול כספי בבתי ספר" )להלן הוראות  -

 תקינה(, המערכת תכיל כלי ניהול להרשאות משתמשים.

 עמדות עבודה המקושרות למערכת האסיף.  2מבדיקתנו עולה, כי קיימות 

 מצעות שם משתמש וסיסמא. כניסה למערכת מבוצעת בא

נמצא, כי רק למזכירה קיים שם משתמש וסיסמא הידועים הן למנהלן בית הספר 

והן למנהלת החשבונות המשתמשים בה לכניסה ועבודה במערכת. מצב זה מנוגד 

להוראות התקינה הקובעות, כי נדרשת שמירה על זיהוי שם משתמש המבצע את 

 הפעולה.
 

סמא נפרדים למנהלן ולמנהלת החשבונות, כניסה יש להגדיר שם משתמש וסי

 למערכת תבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישיים בלבד.

 תגובת אגף חינוך

 ההמלצה מקובלת ויושמה.
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 מערכות מידע ונהלי עבודה )המשך( ג.
 

  מערכת "אסיף" )המשך( .3ג.
 

ות. כלומר, נמצא, כי לא קיימת הגבלה מדרגית בעבודה במערכת הנהלת החשבונ  -

כל מורשי הכניסה פתוחים לכל אופציות העבודה והעדכון במערכת כגון: קליטת 

חשבונות, רישום תשלומי הורים, הקמת ספקים, תשלומים לספקים, התאמות 

 בנק וכו'.

מברור שנעשה עם חברת התוכנה עולה, כי במערכת קיימת האפשרות להגדרת 

 הרשאות למשתמשים.

גבלה אופציות העבודה וחלוקת הרשאות במערכת מומלץ לשקול אפשרות לה

הנהלת החשבונות בין המורשים כגון, הפרדה בין הגורם המקים ספקים לבין 

 הגורם המבצע תשלומי ספקים ועושה התאמות בנק.

 תגובת אגף חינוך

תוכנת האסיף מיועדת לסביבת עבודה של משתמש יחיד ולכן לא נדרשה למתן הרשאות 

 לפעולות במערכת. 

כלל, סביבת העבודה בבתי הספר מבוססת על צוות עובדים מצומצם ונושא הפרדת כ

 תפקידים לעיתים, אינו ישים בסביבת עבודה עם צוות שהוא של עובד יחיד.  
 

בהתאם להוראות תקינה, המערכת תבצע יציאה אוטומטית כאשר היא במצב ללא  -

שרות המשתמש שימוש מעל פרק זמן מסוים. מאנשי התוכנה נמסר, כי באפ

להגדיר את משך הזמן להמתנה עד לניתוק ולאחרונה נוספה אפשרות  לסגירת 

 שעות ללא פעילות. 5המערכת לחלוטין לאחר 

  דקות. 15בבדיקתנו נוכחנו, כי המערכת מבצעת התנתקות לאחר 
 

על פי הוראות התקינה, המערכת תאפשר קליטה אוטומטית של נתוני דפי בנק  -

  לביצוע התאמות.

  נמצא, כי הקלדת נתוני הבנק מבוצעים באופן ידני. 

בבדיקה עם חברת התוכנה נמסר, כי האפשרות לקליטה אוטומטית של דפי בנק 

 פותחה אך טרם נחשפה לשימוש.
 

מומלץ לפנות לחברת התוכנה בבקשה להפעלת אפשרות קליטה אוטומטית של 

 דפי הבנק, במערכת הנהלת החשבונות.
 

, כי מבוצעים הגיבויים הבאים: גיבוי יומי ידני על גבי דיסק און מבדיקתנו עולה -

קי על ידי המזכירה, גיבוי יומי / שבועי המבוצע אוטומטית על ידי תוכנת גיבוי 

בשרת. הגיבוי היומי נשמר לשבוע והגיבוי השבועי נשמר לחודש ימים. נתוני 

 הגיבוי נשמרים על כונן חיצוני.

 
 בית הספר אחראית מחלקת המחשוב במועצה. על אבטחת המידע במחשבי -

דווח, כי לצרכי אבטחה, המערכת הממוחשבת של הנהלת החשבונות המובנית 

במספר, מופרדת פיסית ממערכת המחשבים של רשת החינוך  15במחשבי המנהלה, 

 בנמצאים בכיתות הלימוד ואינה מחוברת למערכת האינטרנט.

   ירוס.כמו כן, במחשבים מותקנת תוכנת אנטי ו
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 מערכות מידע ונהלי עבודה )המשך( ג.
 

  מערכת "אסיף" )המשך( .3ג.

 
 

נמצא, כי המערכת מאפשרת קבלת מסד נתונים ממערכות של משרד החינוך כגון:  -

 מערכת מנב"ס.
 

 מעיון בדוחות שהופקו מהמערכת עולה, כי: -
 

 .הדוח כולל מספר עמוד בלבד וללא ציון מתוך סה"כ עמודים כנדרש 
  הדוח אינו כולל הערה בדבר חסיון הנתונים והיותם מוגנים על פי חוק הגנת

 הפרטיות.

 .בכותרת הדוח לא מצוין מי הפיק את הדוח כנדרש 
 

מחברת התוכנה נמסר, כי המערכת מאפשרת הוספת נתונים כגון: מספר עמוד 

 מסה"כ, הערה בדבר חסיון ושם מפיק הדוח, לכל  דוח רלוונטי המופק מהמערכת.

 יש לפנות בדרישה לחברת התוכנה ולהוסיף את הנתונים הנדרשים.
 

לדברי מנהלת חשבונות, עם פתיחת שנה חדשה במערכת האסיף, המערכת אינה  -

מאפשרת להעביר יתרות משנה קודמת באופן אוטומטי ונדרש לעדכן את היתרות 

 באופן ידני. יצוין, כי ביצוע פעולות ידניות חשופות לטעויות אנוש.

חשב אגף החינוך הסביר, כי המערכת בנויה כך שכאשר נפתחת שנת לימודים 

 חדשה לא ניתן להעביר יתרות משנה קודמת ונדרש לעדכן אותם באופן ידני.

 

מנהלן בית הספר ומנהלת החשבונות דיווחו, כי תוכנת ה"אסיף" נוחה מאוד בכל 

ה נוחה לביצוע הקשור לניהול כספי בית הספר המתקבלים מכל המקורות אך אינ

 הנהלת החשבונות. 
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 תקציב וכספים ד.
 

 כללי .1ד.

 

במסגרת הרחבת הניהול העצמי בבתי הספר במתכונת החדשה )ראה לעיל(, הנהלת  -

בית הספר מתכננת תקציב שנתי הנדון במסגרת "ועד מנהל" המלווה את בית 

 הספר.

 להלן פירוט של הרכבו של "הועד המנהל": 

  

 הספר. נציגי הנהלת בית 

 .בעלי תפקידים נוספים בבית הספר 

 .מפקח מטעם משרד החינוך 

 .נציג ההורים 

  ,נציגי המועצה האזורית )בדרך כלל סגנית ראש המועצה, מנהלת אגף חינוך

 גזבר וחשב האגף(

 .נציג נוסף של משרד החינוך שאינו מפקח 

 

 פעמים בשנה, כדלקמן: 3הועדה המלווה מתכנסת 

 

  ביצוע התקציב שנת הלימודים הנוכחית ותכנון  מעקב על –בחודש מאי

 התקציב לשנת הלימודים הבאה.

  מעקב שוטף על הביצוע התקציבי. –סוף חודש נובמבר 

  מעקב שוטף על הביצוע התקציבי. –בסוף חודש ינואר 

 

המעקב השוטף אחר הביצוע התקציבי מבוצע על ידי מנהלן בית הספר אשר, בין  -

 לאישור הועדה המלווה. היתר, מפיק דוחות מעקב 

 

 כאמור לעיל, השתתפות המועצה בתקציב בית הספר הוא לפי תלמיד. -

 לדברי חשב אגף החינוך, השתתפות המועצה לתלמיד בשנת תשע"ה היא, כדלקמן:

 

  1,100 –בחטיבה העליונה .₪ 

  950 –בחטיבת הביניים .₪ 

 

 ה לבית בית הספר.הוצאות שונות בהפעלת בית הספר וכו', נחלקות בין המועצ -

הוצאות של: אחזקת מבנה ובדק בית, רכישת ציוד חדש, בקרה ופיקוח מבוצעות  

 על ידי המועצה האזורית. 

 יתר ההוצאות מבוצעות על ידי בית הספר במסגרת הניהול העצמי. 

 

תשלומי בית הספר מבוצעים באמצעות המחאות ולעיתים, למשל בטיולי שטח,  -

 קופה קטנה. משתמשים בכסף מזומן מ
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 תקציב וכספים )המשך( ד.
 

 נתוני התקציב וביצועו .2ד.

 

להלן נתוני תקציב שנת הלימודים תשע"ה בהשוואה לשנים תשע"ג ותשע"ד ונתוני  -

הביצוע התקציבי בשנות הלימודים תשע"ג ותשע"ד בהתאם לדוח ביצוע שנערך על 

 :11/2014ידי מנהלך בית הספר מחודש 

 

 

שינוי  תשע"ה דתשע" תשע"ג סעיף

בתקציב 

 תשע"ה

ביצוע 

תשע"ג 

אלפי 

 ש"ח

ביצוע 

תשע"ד 

אלפי 

 ש"ח

שיעור 

הביצוע 

מהתקציב 

 תשע"ד

 תקציב אלפי ש"ח

  הכנסות

 105% 9,933 7,970 11% 10,450 9,420 6,950 השתתפות שכ"ל משה"ח

 109% 755 750 9% 755 695 655 סל חט"ב משה"ח

 112% 2,312 - 14% 2510 2,200 - השאלת מורים לחט"ב

 106% 850 650 6% 850 800 689 השתתפות המועצה

 86% 155 153 11% 200 180 180 אגרת תלמידי חוץ

 2,127 15% 1,900 1,650 1,500 שכ"ל לתלמידי המועצה

)*( 

2,297 

)*( 

104% 

 - - 550 550 550 שכר לימוד לתלמידי חוץ

 136% 476 577 14% 400 350 250 תמיכות שונות משה"ח

 122% 147 173 - 120 120 90 שונות, מועדון בית ספרי

 106% 16,925 12,400 11%  17,735 15,965 10,864 סה"כ 

  הוצאות

 106% 10,849 8,340 11% 11,330 10,200 7,380 שכר מורים חט"ע

 102% 1,392 1,424 10% 1,510 1,370 1,230 שכר עובדי מנהלה

 102% 1,471 (988) 6% 1,530 1,447 (735) "חאיחוד משכורות משה

 97% 265 301 2% 278 272 272 שכר מועדון ספורט

 0% 0 0 - 50 50 50 בצ"מ

 105%% 13,976 9,077 10% 14,698 13,339 8,197 סה"כ הוצאות שכר

 109% 1,804 1,746 13% 1,872 1,659 1,659 הוצאות חינוך

 115% 1,116 1,315 20% 651,1 967 1,060 הוצ' הנהלה וכלליות

 106% 16,896 12,138 11% 17,735 15,965 10,916 סה"כ הוצאות

 - 29 262 - - - (52) יתרה שנתית

 *  הסכום כולל שכ"ל של תלמידי חוץ ותלמידי המועצה.

 

 -ניתן להיווכח, כי הביצוע בשנים תשע"ג ותשע"ד הסתכם ביתרת עודף של כ -

 בהתאמה.₪ אלפי  29 -ו 262

הוסבר, כי דוח הביצוע הוא הערכה בלבד ויתכן שחלק מתקבולי הורים בדוח הכספי 

 נרשמו בסעיף הכנסות שונות ועל כן, יש הבדלים בין הדוחות. 
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 תקציב וכספים )המשך( ד.
 

 נתוני התקציב וביצועו )המשך( .2ד.

 

ההוצאה הממוצעת לתלמיד בשנות הלימודים תשע"ג ותשע"ד הסתכמה לסך של  -

 בהתאמה.₪  21,279 -ו 16,811 -כ

/  ₪794=  21,279אלפי ש"ח,   12,138תלמידים/  ₪722= 16,811)  ₪(.אלפי  16,896תלמידים 

 -ניתן להיווכח, כי ההוצאה הממוצעת לתלמיד בשנת תשע"ד עלתה בשיעור של כ

 ביחס לשנת תשע"ג. 26%

רפורמות החדשות מנהלן בית הספר הסביר, כי בשנת תשע"ד הופעלו בבית הספר שתי ה

 -"אופק חדש" ו"עוז לתמורה". בעקבות כך, עלויות שעת הוראה עלו בשיעור של כ –

40%. 

 

ההכנסה הממוצעת לתלמיד מתקבולי הורים לשנים תשע"ג ותשע"ד מסתכמת לסך 

 בהתאמה. ₪  2,893 -ו 2,946 -של כ

(2,946 =₪722  / /  ₪794=  2,893) ₪(,אלפי  2,127תלמידים   ₪(. אלפי  2,297תלמידים 

 

ניתן להיווכח, כי ההכנסה הממוצעת לתלמיד מתקבולי הורים בשנת תשע"ד 

 ביחס לשנת תשע"ג. 2% -קטנה בשיעור של כ

מנהלן בית הספר הסביר, כי הדבר נובע משינוי בתעריפים של שעת הוראה אותם עדכן 

 משרד החינוך בעקבות המעבר לאופק חדש ועוז לתמורה.

 

 -תלמיד מתקבולי הורים בשנת תשע"ג מהווה שיעור של כההכנסה הממוצעת ל

מסך ההוצאה הממוצעת לתלמיד בשנה ואילו בשנת תשע"ד, היא מהווה  18.7%

 . 14.5% -שיעור של כ

נתון זה מצביע, כי שיעור חלק ההורים מההוצאה קטן בשנת תשע"ד בשיעור של 

 .4%-כ

 

ים תשע"ג ותשע"ד הסתכמה על פי נתוני הטבלה עולה, כי השתתפות המועצה בשנ -

 לתלמיד בהתאמה.₪/ 1,070 -לתלמיד ו₪/ 900 -בממוצע לסך של כ

 ( 900=722  / /  794= 1,070אלש"ח,   650תלמידים   אלש"ח( 850תלמידים 

 

כלומר, בשנת תשע"ד השתתפות הממוצעת של המועצה לתלמיד גדלה בסכום של 

 לתלמיד. ₪/ 170 -כ

 

 ועד המנהל .3ד.

 

 פעמים בשנה. 3דה המלווה המאשרת את תקציב בית הספר מתכנסת כאמור הוע -

ישיבות בתאריכים  3 -מבדיקתנו עולה, כי בשנת תשע"ד התכנסה הועדה ל

 .  12/8/2014 -ו 1/5/2014, 5/1/2014הבאים: 

בבדיקתנו נמצא, כי דיוני הועדה מתועדים בפרוטוקול מפורט הכולל את שמות  -

 הנוכחים ומהלך הדיונים. 

מסקירת פרוטוקולים בשנת תשע"ד עולה, כי הועד המנהל דן בישיבתו בנושאים  

 .כנדרששוטפים ומנהל מעקב אחר הביצוע התקציבי, 
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 תקציב וכספים )המשך( ד.
 

 מעקב אחר הביצוע התקציבי .4ד.
 

בהתאם לחוברת הנהלים, בית הספר יגיש אחת לרבעון דוח ביצוע תקציבי  -

 למועצה. 

המעקב התקציבי אחר הוצאות והכנסות של בית הספר וכו',  כי מבדיקתנו עולה,

מבוצע על ידי המנהלן אשר מפיק דוח ביצוע תקופתי, הנדון בישיבות של הועד 

 המנהל של בית הספר. 
 

בהשוואה מדגמית שבצענו לנתוני היקף תקבולי הורים בדוחות לשנת תשע"ד, לא  -

 נמצאה התאמה. 

 להלן פירוט: 
 

  ₪לפי סכום בא הדוח

 2,441 : טיוטת דוח כספי .א

 2,297 : דוח ביצוע לשנה שהוצג בוועד המנהל .ב

 2,559 : מאזן בוחן לתשע"ד  .ג

 
 

 ניתן להיווכח, כי בכל דוח מצוין סכום אחר לתקבולי הורים.

מנהלן בית הספר הסביר, כי ההבדלים נובעים מתשלומים בגין מועדון בית ספרי 

מצוינים בכל הדוחות וכן ממועדי הפקת  בו משתתפים חלק מהילדים שאינם

 הדוחות הנ"ל.

לדעת הביקורת, העדר חשבון נפרד לכספי הורים מקשה על מעקב ראוי אחר 

 תנועות כספי ההורים. 
 

 תקציב משרד החינוך .5ד.
 

כאמור, גובה תקציב משרד החינוך מחושב בהתאם לתקן תלמידים הנקבע לפי  -

 ות לימוד, מקצוע מוגבר וכו'. נתונים כגון: מספר תלמידים, מגמ

 מועדי קביעת התקן הם, כדלקמן:
 
  בחודש אוקטובר לאחר חגי תשרי. לאחר קביעת התקן, לא  –בחט"ב

 מתחשבים בשינויים אם יהיו.

  התחשבנות חודשית במהלך שנת הלימודים ועד לחודש יוני. –בחט"ע 
 

רית לחשבון בית כספי השתתפות משרד החינוך מועברים באמצעות המועצה האזו -

 הספר.
 

במסגרת הבקרה, מוודא המנהלן את נאותות רישום התלמידים ומגמות לימודיהם  -

במערכת הממוחשבת של משרד החינוך )ראה לעיל(, בודק את נתוני תקציב 

השתתפותו של משרד החינוך במערכת הממוחשבת "מיתר" ומנסה למקסם את 

 י סדר תמחורן בתקציב.  תקציב משרד החינוך על ידי רישום מגמות לפ

מעיון בדוח הביצוע התקציבי לשנת תשע"ד עולה, כי היקף הביצוע של תקציב 

 מהתקציב שתוכנן. 106% -משרד החינוך הוא כ
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 תקציב וכספים )המשך( ד.
 

 דוח כספי .6ד.

 

בהתאם לחוברת הנהלים, בית הספר יגיש תוך חודש ימים מסיום שנת הלימודים,  -

 קטובר, דוח כספי לסיכום השנה למועצה. דהיינו בחודש או

 

טרם הוגש דוח כספי מאושר  2014מבדיקתנו עולה, כי נכון לחודש נובמבר  -

הועברה אליה טיוטת הדוח  19/11/2014למועצה. לבקשת הביקורת, בתאריך 

 הכספי לשנת הלימודים תשע"ד.

 

 על בית הספר להקפיד על הגשת הדוח הכספי במועד. 

 

פר דיווח, כי הדוח הוגש ואושר בישיבה הראשונה של הועד המנהל מנהלן בית הס

 .10/12/2014בתאריך 

 תגובת אגף החינוך

חוברת הנהלים שאומצה היא של בתי הספר היסודיים בהם הדוחות הכספיים הינם 

ביולי לכל שנה בעוד שהדוחות הכספיים של בתי הספר התיכוניים, בהתאם  31לתאריך 

באוגוסט לכל שנה. הדרישה  31ל בית הספר, הם לתאריך  להחלטת הועד המנהל ש

להגשת דוחות כספיים תוך חודש מיום סיום שנת הלימודים אינה ישימה בבתי הספר 

התיכוניים. יש להתאים את הנוהל לבתי הספר התיכוניים  הן עקב ההיקף הכספי, 

הלת הסמיכות לפתיחת שנת לימודים ולתקופות החגים והן, מבחינת זמינות מנ

 החשבנות המלווה את בתי הספר היסודיים בהכנת הדוחות הכספיים שלהם.
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 בנק וקופות ה.
      

 כללי .1ה.
 

המתנהל בסניף בנק הפועלים  583364לבית הספר קיים חשבון בנק יחיד מספר  -

 במגדל העמק. תשלומי בית הספר מבוצעים בהמחאות מחשבון הבנק לעיל.
 

וך ומהמועצה מתקבלים ונרשמים בכרטיס חו"ז של כספי ההעברות ממשרד החינ -

בית הספר המנוהל בהנהלת החשבונות במועצה האזורית. חלק מהוצאות בית 

הספר משולמים על ידי המועצה ונרשמים לחובת כרטיס חו"ז של בית הספר 

במועצה. יתרות הכספים המצברים בכרטיס, מועברים לחשבון הבנק באמצעות 

 מס"ב. 
 

 נקחשבון ב .2ה.
 

מבדיקתנו עולה, כי חשבון הבנק משמש את בית הספר לניהול כספי הורים וגם  -

 לצורך ניהול כספים המועברים מהמועצה ושאינם כספי הורים.

בנוהלי העבודה נקבע, כי תישמר הפרדה בין חשבון הניהול העצמי לבין חשבון 

 תשלומי הורים ולא תתאפשר העברה של תקציבים ביניהם. 

אר, לא ניתן לשמור על הפרדה ולא ניתן לדעת במדויק למה שימשו  במצב המתו

מנהלן בית הספק הסביר, כי כספי ההורים מנוהלים בכרטסת נפרדת כספי ההורים. 

 בהנהלת החשבונות.
 

במטרה לעקוב אחר שימוש נאות ונכון בכספי הורים, למרות הסברי המנהלן ו 

ו"תקנות לימוד חובה )ייעוד נדרש בית הספר, בהתאם להוראות משרד החינוך 

", לפתוח חשבון בנק ייעודי לניהול כספי 2004 –כספי תשלומים(, תשס"ה 

 ההורים.

 במצב הקיים היום, לא ניתן לבצע בקרה ראויה אחר השימוש בכספי ההורים. 

יש לבצע הפרדה ולפתוח חשבון בנק ייעודי לניהול כספי הורים בלבד, בהתאם 

 להוראות.

 נוךתגובת אגף החי

המלצת הביקורת מקובלת. בית הספר פועל לפתיחת חשבון בנק נפרד לכספי הורים 

 לקראת שנת הלימודים תשע"ו.
 

נקבע, כי מורשי החתימה בחשבון  25/9/2011בישיבת מליאת המועצה מהתאריך  - 

הבנק יהיו מנהל בית הספר מר דודו גורן והמנהלן מר צחי אייזנר. חתימתם ביחד 

 בצירוף חותמת בית הספר, יחייבו את בית הספר לכל דבר וענין. 

ימה , בדבר הרשאות החת18/11/2014סקרנו את אישור הבנק שהתקבל ביום 

 הרשומות בספרי הבנק בחשבון של בית הספר.

 מורשי חתימה: מנהל בית הספר והמנהלן.    2על פי אישור הבנק עולה, כי קיימים 

חתימות + חותמת בית הספר  2-נמצא, כי אישור הבנק אינו קובע את החובה ל

 כפי שנקבע בישיבת מליאת המועצה .

ה נקבעו מורשי החתימה וכללי יש לשלוח לבנק את פרוטוקול ישיבת המליאה ב

  החתימה הנדרשים לאישור בחשבון בית הספר ולוודא את רישומם בספרי הבנק. 

מנהלן בית הספר מסר, כי אישור מליאת המועצה למורשי החתימה עם חותמת של היועץ 

 המשפטי של המועצה, הועבר לבנק.
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 רישום תקבולי הורים .3ה.

 
מיד נפתח כרטיס גביה במערכת הנהלת החשבונות ובו נרשמים החיובים לכל תל -

 כגון: שכ"ל, קנסות וכו'. 

 אמצעי הגביה לשכ"ל הם כדלקמן:

 

  בסכום אחד. –במזומן 

  תשלומים. 10עד  –המחאות 

  תשלומים. 10באמצעות מסופון או בטלפון עד  –כרטיסי אשראי 

  לקיבוץ גזית בלבד.  –העברה בנקאית 

 

 ים נרשמים בקופת בית הספר, ומופקת קבלה ממוחשבת. התקבול

נמצא, כי הקבלה הממוחשבת כוללת בנוסף לנתוני הגביה הרלוונטית אף נתונים 

 נוספים אודות תנועות בכרטיס הגביה של התלמיד ויתרתו.

 

באוגדן הנהלים נקבע, כי חל איסור לבטל קבלות למעט במקרים כאשר הקבלה  -

ביטולה מופקת קבלה חדשה וכן, במקרים של המחאה  המקורית שגויה ולאחר

שחזרה מהבנק ומוצאת מהקופה לצורך החזרתה למשלם והמסמך המתקבל הוא 

 ביטול הקבלה.

קבלות  10על פי נתוני הנהלת החשבונות נמצא, כי בשנת הלימודים תשע"ד בוטלו 

 בגין טעויות. להלן פירוט:

 

מספר 

 קבלה
 שם תאריך

סכום 

 בש"ח
 ולסיבת הביט

 טעות ברישום 3,651 הזפראץ זאב 25/8/13 144

 הסכום טעות ברישום 0.10 שלו ענת 11/9/13 480

 טעות ברישום 5,191 דרזי ענת 11/9/13 505

 טעות ברישום 2,896 חגי אייל 12/9/13 537

 טעות ברישום 87,468.36 ק. גזית 3/11/13 742

 טעות ברישום *(1,400) לוי מוטי 16/12/13 775

 טעות ברישום 1,970 סרגוסטי סמדר 27/2/14 851

 טעות ברישום *(500) שחר קרן 30/3/14 943

 טעות ברישום 10,400 ק. גזית 26/5/14 1031

 טעות ברישום *(1,269) ויסוצקי רונן 14/8/14 1145

 
 במקרים בהם נדרש להחזיר להורים כספים כגון: במקרה של ביטול חוג והחזר   *

 של עלות החוג, נרשמת קבלה בה הסכום שלילי. החלק היחסי

 

 תגובת אגף החינוך

 מסך הקבלות המופקות ואין המדובר בבעיה. 1%-המדובר בשיעור שולי של פחות מ
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 לעיתים, בעיקר בתחילת הלימודים כאשר קיים עומס של הורים,  מופקת בתחילה -

קבלה ידנית מפנקס קבלות הנמצא אצל המזכירות ולאחר מכן, מופקת קבלה 

 ממוחשבת. 

נמצא, כי לא נהוג לרשום את מספר הקבלה הידנית שהופקה בנתוני הקבלה 

לא נערך מעקב אחר פנקסי הקבלות הידניים והפנקסים הריקים הממוחשבת וכן, 

 לא נשמרים לצרכי בקרה עתידית

נקסי הקבלות הידניים באמצעות רישום של פנקסי מומלץ לנהל מעקב אחר פ

הקבלות ושמירת הפנקסים המשומשים וכן, על ידי רישום מספר הקבלה הידנית 

 במשבצת המיועדת להערות בקבלה הממוחשבת.

 תגובת אגף החינוך

 המלצת הביקורת מקובלת ותיושם.

 

ן הבנק המזומנים וההמחאות לפירעון מיידי מופקדות על ידי המנהלן בחשבו -

 במגדל העמק.

עם קבלת דוח ההפקדה, רושם המנהלן את מספר האסמכתא במערכת ומתעד את 

 דוח ההפקדה בתיק הבנק בהנהלת החשבונות. 

  

בהתאם לאוגדן הנהלים, המחאות דחויות יופקדו למשמרת בבנק או יוחזקו  -

אם בקופת בית הספר בכספת המעוגנת לקיר ובתוך ארון נעול ויועברו לבנק בהת

 למועד פירעונן.

נמצא, כי המחאות דחויות של הורים לפירעון במהלך החודש השוטף נשמרות עד 

למועד פירעונן במגירת שולחן נעולה והמחאות לפירעון בחודשים הבאים נשמרות 

 בכספת נעולה ומעוגנת לקיר.

מטעמי אבטחה, יש להקפיד על הוראות הנוהל ולשמור את כל ההמחאות 

 בכספת.

 גף החינוךתגובת א

המלצת הביקורת מקובלת. בית הספר בתיאום עם מחלקת הביטחון ואגף הנדסה ידאגו 

 לאמצעי מיגון בהם ישמרו הכספים. 
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על פי אוגדן הנהלים, דפי הבנק יוקלדו אחת לשבוע למערכת הממוחשבת. אחת  -

 יגים, תועבר למנהל בית הספר לעיון.לחודש תיסגר התאמת הבנק ורשימת החר

 

נמצא, כי התאמות בנק מבוצעות אחת לחודש על בסיס דפי תנועות בנק המופקים 

 על ידי המנהלן באמצעות רשת האינטרנט. 

ההתאמה מבוצעת על ידי מזכירת בית הספר המקלידה את התנועות לתוכנת 

 הנהלת החשבונות )אסיף( ומבוצעת התאמה אוטומטית. 

 תאמות נבדקות על ידי מנהלת החשבונות.אי הה

כלומר, דפי תנועות הבנק אינם מוקלדים אחת לשבוע במערכת ומנהלת החשבונות 

 אינה נוהגת להפיק דוח חריגים לעיון מנהל בית הספר.

יש להקפיד על ביצוע הוראות אוגדן הנהלים בכל הקשור לניהול חשבון הבנק 

 בבית הספר. וביצוע התאמות למערכת הנהלת החשבונות

 תגובת אגף החינוך

המלצת הביקורת מקובלת. בית הספר יפעל לביצוע התאמות בנק בתדירות גבוהה יותר 

 וימנע מפיגורים ככל שניתן.

 

להלן נתוני דוח התאמה שבוצעה על בסיס דפי תנועות בנק שהופקו עד לתאריך  -

15/12/2014: 

 הסכומים בש"ח

 510,794.3 15/12/2014יתרה לפי דף חשבון בנק ליום 

 165,705.5 זיכויים שנרשמו בספרי בי"ס וטרם נרשמו בבנק

 (92,894.37) חיובים שנרשמו בספרי בי"ס ולא נרשמו בבנק

 583,605.43 יתרה מתואמת

 390,577.73 יתרה לפי רישום ספרי בי"ס

 202,518.7 זיכויים שנרשמו בבנק וטרם נרשמו בספרי בי"ס

 (9,489) וטרם נרשמו בספרי בי"סחיובים שנרשמו בבנק 

 583,605.43 יתרה מתואמת

 

ניתן להיווכח, כי היקף אי ההתאמות בין נתוני ספרי בי"ס ונתוני תנועות הבנק 

 .(510,794 – 390,577=  120,2178)₪  120,217 -מסתכמות לסך של כ
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מה, נמצאו אי התאמות מלפני חודש ימים וטרם הוסדרו מעיון בנתוני דוח ההתא

 (. להלן פירוט:29/12/2014)נכון ליום 

 

סכום  תאריך

 בש"ח

 פירוט

 תשלומים שנרשמו בבנק 7,213 8/10/2014

 המחאה חוזרת נרשמה בבנק 580 11/11/2014

 זיכוי שנרשם בבנק 291 2/10/2014

 זיכוי שנרשם בבנק 291 3/11/2014

 

 לצמצם את היקפי אי ההתאמות יש לבצע התאמות בתדירות גבוהה יותר.על מנת 

 תגובת מנהלן בית הספר

 לביצוע ההתאמות בנק, בית הספר נעזר במנהלת החשבונות המלווה

 

 קופה קטנה .5ה.

 

 בבית הספר קיימת קופה קטנה המנוהלת על ידי מנהלן בית הספר. -

הלן בבית ספר נוסף ועל כן, אינו יצוין, כי  מנהלן בית הספר משמש במקביל כמנ

 נוכח מידי יום בבית הספר. 

 כמו כן, למנהלן גישה ואופציית עבודה במערכת הנהלת החשבונות.

לניהול הקופה הקטנה, מומלץ למנות עובד מנהלה אחר הנוכח מידי יום בבית 

 הספר ואין לו הרשאת עבודה במערכת הנהלת החשבונות.

בספר קופה על ידי העובד שימונה, ויעודכן רישום התנועות יבוצע ידנית 

 למערכת  הממוחשבת על ידי מנהלת החשבונות.

 

על פי אוגדן הנהלים, הקופה הקטנה היא אמצעי תשלום להוצאת סכומים קטנים  -

 לתשלום במזומן בלבד של הוצאות חד פעמיות.₪  100 -של עד כ

ונות עולה, כי מעיון בכרטיס של הקופה לשנת תשע"ד המתנהל בהנהלת החשב

 ₪. 100 -שולמו במזומן מהקופה הקטנה חשבונות רבים בסכומים הגבוהים מ

 תגובת אגף החינוך

בהתאם לנוהל אינו ₪   100סכום ההוצאה מהקופה הקטנה המותר לתשלום בסך של 

ישים. הנוהל חובר על ידי משרד החינוך ולא עודכן על ידינו מהסיבה שלא ניתן לקבוע 

המותר. כספי הקופה הקטנה משמשים גם לתשלומים הקשורים  מה הסכום המרבי

ליציאת תלמידים לטיולים בעת שהייתם מחוץ לשטחי בית הספר. סכום ההוצאה נגזר 

 ממספר התלמידים המשתתפים וממספר ימי הטיול.

 הנוהל יעודכן בסכום בקשר להוצאות משרדיות שאינן קשורות לטיולי תלמידים. 

 
לדעת הביקורת, יש לעדכן את נוהל הקופה לגבי כל סכומי המדובר בכסף מזומן ו

 מקסימום בכל הוצאה שהיא.
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בהתאם לאוגדן הנהלים, בקופה הקטנה ינוהל מעקב תשלומים ויתרה באמצעות  -

 דף עם טבלה שיכלול: תאריך, פרטי ההוצאה, שם המבצע וסכום ההוצאה.

יקתנו עולה, כי בבית הספר לא נוהגים לנהל דף עם טבלה למעקב אחר בבד

  תשלומים ויתרה.

 יש לנהל ספר קופה כנדרש.

 תגובת אגף החינוך

 המלצת הביקורת מקובלת ותיושם.
 

₪  1,000 -נמצא, כי לצורך הוצאות במזומן בטיולים נוהגים לתת סכום של כ -

ייר ולאחר גמר הטיול מגיש המורה למורה אחראי. רישום ההוצאה, נעשה על דף נ

האחראי את הקבלות לרישום במערכת. כלומר, במועד הטיול, נתוני כרטיס 

הקופה במערכת אינו תואם להיקף המזומנים הקיים בגלל העדר הרישום 

 הממוחשב.

לצרכי בקרה, יש לרשום את ההוצאה בספר הקופה לחובת המורה האחראי 

ת, ירשמו החשבונות לזכות המורה עד לגובה ובגמר הטיול במועד קבלת החשבונו

 החיוב.

 

 ₪. 5,000על פי אוגדן הנהלים, המחזור השנתי של הקופה הקטנה לא יעלה על  -

נמצא, כי הפקדת כסף מזומן בקופה הקטנה מבוצע באמצעות הפקת המחאה על 

שמו של מנהלן בית הספר הפודה את ההמחאה ומפקיד את המזומנים לקופה. 

 כל פעם.₪  5,000 – 3,000ומנים, הן בסכומים עגולים בהיקף של בין הפקדות המז

 הפקדות מזומנים בקופה. 6נמצא, כי במהלך שנת תשע"ד הופקדו 

 

בבדיקתנו עולה, כי היקף המחזור השנתי )הפקדות המזומנים( של הקופה קטנה 

שהוא גבוה מהותית מהסכום הקבוע ₪  23,000בשנת תשע"ד הסתכם לסך של 

  .בנהלים
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ש"ח,  100בדקנו מדגמית הוצאות שונות מהקופה הקטנה הגבוהות מסכום של  -

 כדלקמן: 

 

מספר 

 חשבונית

סכום  תאריך

 בש"ח

 פירוט החשבונית שם הספק פירוט

 סוללה למערכת גילוי פריצה ברק מערכות אחזקת מבנה 141.6 5/8/13 2202

אין פירוט של הטובין  שופרסל מעבדות 499 21/8/13 1656

 (1שנרכשו.)

 (2תשלום כניסה לתערוכה) בית השיטה אומנות 680 8/9/13 6333

אחזקת ציוד  200 2/10/13 293

 וריהוט

 כרטיס צילום מפעיל

אחזקת ריהוט  510 1/1/14 929

 וציוד

שמעון 

 רחמים

 עבודת זגגות

חינוך חברתי  668 20/2/14 8564

 חט"ע

 קניות שלגונים בקיוסק רשות הטבע

תחנת דלק  אחזקת רכב 340 25/2/14 3214

 אלון

 דלק למכסחת

חינוך חברתי  306.20 26/3/14 622

 חט"ע

 צילום חשבונית לא מובן לא ידוע

 ארוחה למשלחת מחו"ל מסעדת וילי משלחת חו"ל 800 16/4/14 178

אחזקת ציוד  350.10 20/4/14 9361

 וריהוט

ת דלק תחנ

 אלון

 דלק למכסחת

מנהלן בית הספר מסר, כי נרכש מקרר קטן ) היה מבצע בשופרסל ( לטובת אחסון תרביות  .1

 חיידקים בביולוגיה. המקרר נמצא בחדר לבורנטית, קומה שנייה בבניין מעבדות.

בגין כניסה לתערוכה, על בסיס ₪  680, כי הסכום שנרשם במזומן בסך מנהלן בית הספר הסביר .2

ש"ח בלבד והיתרה  60, נרשם בטעות. הסכום הנכון לרישום במזומן הוא 6333ונית מספר חשב

 ₪.    620על סך  3975שולמה בהמחאה מספר  
 

 מעיון בנתוניי החשבוניות נמצא, כי:
 

  בית הספר רוכש במזומן שרות או טובין הקשורים לתחזוקת מבנים האמור

 להיות מטופל על ידי המועצה.

 דלק למכסחת ורושם את ההוצאה כאחזקת רכב. בית הספר רוכש 

  של שופרסל לא צוינו מה הטובין שנרכשו ולא ניתן  1656בחשבונית מספר

 לאמת את נאותות הרכש.

  בחלק מהמקרים רכש בית הספר במזומן שרות אותו נדרש לרכוש באמצעות

הזמנה מסודרת כגון: תשלום לתערוכה לקיבוץ בית השיטה, סוללה למערכת 

 ופריצה. גילוי

כאמור לעיל, על בית הספר להקפיד על כללי הקופה הקטנה ולא לבצע רכש 

 שאינו מתאים באמצעות תשלום במזומן מקופה קטנה.
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 בנק וקופות )המשך( ה.
 

 קופה קטנה )המשך( .5ה.

 

נמצא, כי הקופה נשמרת במגירת שולחן נעולה במשרדו של מנהלן בית הספר.  -

 הכספת קטנה מידי מלהכיל את הקופה. מנהלן בית הספר הסביר, כי

יש לבחון אפשרות להתקנת כספת בגודל המתאים לשמירת כספים והמחאות של 

 בית הספר. 

 מנהלן בית הספר דיווח, כי במבנה בית הספר חדש המתוכנן תיבנה כספת מתאימה. 

 

 בצענו ספירה מדגמית של הקופה הקטנה, כדלקמן: 17/11/2014ביום  -

 

 ₪ 587.8 - ספירת קופה

 ₪ 17.3 - סכום רשום במערכת הנה"ח

 ₪ 570.5 - הפרש

   

 ניתן להיווכח, כי אין התאמה בין רישומי המערכת לנתוני הספירה בפועל.

המדובר בכסף מזומן ועל כן, יש לבחון את מהות ההפרש ולהקפיד על רישום 

 עדכני לכל הוצאה או הכנסה בקופה קטנה.
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 תשלומי הורים ו.

 

 כללי .1ו.

 

 חלק מהכנסות בית הספר מתקבלות במסגרת תשלומי הורים, כדלקמן: -

 

 ביטוח תאונות אישיות. - תשלום חובה

 סל תרבות - (1תשלומי רשות)

 מסיבות כיתתיות וסיום.

 השאלת ספרי לימוד.

 טיולים וסיורים לימודיים.

 של"ח.

 תל"ן )תכנית לימודים נוספת(.

 סודי.רכישה מרוכזת של שירותים על י

 למידה בקבוצות קטנות. - (2תשלומים מרצון)

 קרן עזרה הדדית.

 השלמה למסיבת סיום י"ב.

 חינוך חברתי.

 

 . סעיפים המאושרים על ידי משרד החינוך ובהם נקבע תעריף מרבי.1

 . במסגרת קונה מרצון ומוכר מרצון.2

 

ועד  בשנה נקבעים מספר שעות התל"ן ומובאים לאישור, 31/5עד לתאריך  -

 ועד ההורים בישיבתו, מאשר את התל"ן ומתעד בפרוטוקול. ההורים הבית ספרי.

 

 בהתאם להנחיות, אין לגבות מהורים תשלומים בגין שירותים כגון: -

 

 .מנהלה 

 .תחזוקה 

 .ציוד 

 .שכפול חוזרים 

 .שימוש בספריה ומעבדה 

 .שירותי היגיינה 

 .'ייעוץ מקצועי וכו 

 

ך טבלת תשלומי הורים ובה נקבעים סכומי מידי שנה מפיק משרד החינו - 

 המקסימום לגביה בכל סעיף. 

בית הספר מחייב את ההורים בהתאם לטבלה + שעות תל"ן ותשלומים מרצון 

  שאושרו על ידי ההורים. 
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  תשלומי הורים )המשך( ו.

 

 אישור טבלת תשלומי הורים .2ו.

 

המועצה, תלמידים תושבי סוגי תלמידים: תלמידים תושבי  3בבית הספר לומדים  -

רשויות שכנות וחינוך מיוחד. בגלל שונות בגובה השתתפויות של משרד החינוך 

 והרשויות לכל סוג וסוג, קיימים הבדלים בגובה תשלומי הורים. 

 

 בהתאם להנחיות, נדרש ועד ההורים לאשר את טבלת התשלומים השנתית. -

נה עולה, כי ההורים נדרשים עיון בטבלת התשלומים הנשלחת להורים בתחילת הש

לשלם תשלומי חובה ותשלומי רשות שהם תל"ן)תוספת שעות לימוד( ותשלומי 

 רשות. 

להלן נתוני טבלת תשלומי חובה ורשות לתלמידים בחינוך הרגיל שהם תושבי 

 -מועצה ותושבי חוץ )לא כולל תל"ן ותשלומים מרצון(, לשנות הלימודים תשע"ג 

 תשע"ה.

 

 לתלמידהסכומים בש"ח/

 יב יא י ט ח ז סעיף שנה

"ג
ע

ש
ת

 

 1,443 1,204 1,354 1,233 1,067 1,067 (1חובה ורשות)

 450 450 450 450 450 450 (2רכישה מרוכזת )

 1,893 1,654 1,804 1,683 1,517 1,517 סה"כ

ד
"

ע
ש

ת
 

 1,443 1,204 1,354 1,233 1,067 1,067 (1חובה ורשות)

 450 450 450 450 450 450 (2רכישה מרוכזת )

 1,893 1,654 1,804 1,683 1,517 1,517 סה"כ

ה
"

ע
ש

ת
 

 1,458 1,219 1,369 1,248 1,082 1,082 (1חובה ורשות)

 450 450 450 450 450 450 (2רכישה מרוכזת )

 1,908 1,669 1,819 1,698 1,532 1,532 סה"כ

 +15 +15 +15 +15 +15 +15 תשע"ה–השינוי בין תשע"ג

 יטוח תאונות, סל תרבות, מסיבות כיתתיות, השאלת ספרים, טיול שנתי, של"ח.. ב1

 . סיורים לימודיים, כישורי חיים וחומרי לימוד.2

 

ניתן להיווכח, כי השינוי בתשלומי ההורים חובה ורשות בין שנת תשע"ג  -

 ₪. 15לתשע"ה הוא מזערי והסתכם בסכום של 

 

 אשר את טבלת התשלומים.בהתאם להנחיות, נדרש ועד ההורים ל -

מעיון בחוזר שנשלח להורים עולה, כי ועד ההורים אישר את התשלומים והוא זה 

 ששלח את טבלת התשלומים להורים.

 

בבדיקת התאמה של תעריפי החיוב בסעיפי תשלומי ההורים לשנת הלימודים  -

 תשע"ה בהשוואה לתעריפים שנקבעו על ידי משרד החינוך, במרבית הסעיפים לא

 נמצאו חריגים.
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  תשלומי הורים )המשך( ו.

 

 אישור טבלת תשלומי הורים )המשך( .2ו.

 

מצאנו, כי בסעיף טיולים התעריף בתשלומי ההורים גבוה מהתעריף המרבי של 

 משרד החינוך, להלן פירוט:

 

 הפרש  בית הספר משרד החינוך שכבה

מס' 

 ימים

עלות 

 בש"ח

מס' 

 ימים

עלות 

 בש"ח

 בש"ח ימים

 193 +1 580 3 387 2 ז'

 193 +1 580 3 387 2 ח'

 193 +1 580 3 387 2 ט'

 137 +1 650 4 513 )*(1+2 י'

 137 +1 650 4 513 )*(1+2 י"א

 73 +2 689 5 616 3 י"ב

 ימים רצופים + יום נוסף. 2 * 

 

ניתן להיווכח, כי בהתאם לטבלת התשלומים בית הספר מקיים טיולים שנתיים  -

 הגבוה מהנחיות משרד החינוך וגובה תשלום גבוה בשל כך. במספר ימים

כלומר, בית הספר גובה תשלום בגין טיול שנתי גבוה מהתעריף המרבי הקבוע 

 בהנחיות משרד החינוך.

 

מנהל בית הספר הסביר, כי מספר ימי הטיול מתאים לערכי בית הספר המחנך 

 ר.לאהבת הארץ והכרתה ומתואם עם ועד ההורים של בית הספ

עלות הטיול מחושבת על פי עלות ליום טיול בתעריף משרד החינוך כפול מספר 

 הימים. 

דווח לנו, כי בית הספר נוהג להחזיר את עלות הטיול שנגבתה במידה והתלמיד לא 

 יצא לטיול.

 

 אישור שעות תל"ן ותשלומים מרצון .3ו.

 

תשע"ה  –תשע"ג להלן נתונים אודות תעריף תל"ן לתלמיד תושב המועצה לשנים  -

 בהתאם לטבלת תשלומי הורים שנשלחה להורים בתחילת שנת הלימודים.

נציין, כי השוני בתשלומים בין תלמיד תושב המועצה לבין תלמיד תושב רשות 

שכנה מתבטא בסעיף "למידה בקבוצות קטנות מתקן משרד החינוך" בפרק 

 תשלומים מרצון. 

ד יזוכה בהתאם לגובה אגרת תלמיד בהתאם לחוזר שנשלח לתלמידי החוץ, התלמי

 חוץ שתגבה מהרשות השכנה. 
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  תשלומי הורים )המשך( ו.

 

 אישור שעות תל"ן ותשלומים מרצון )המשך( .3ו.

 

 הנתונים מתייחסים לתלמיד תושב המועצה

 הסכומים בש"ח/לתלמיד בשכבה סעיף שנה

 יב יא י ט ח ז

"ג
ע

ש
ת

 

 447 447 447 399 399 399 תל"ן

 1,010 1,095 1,015 725 743 743 מים מרצוןתשלו

 1,457 1,542 1,462 1,124 1,142 1,142 סה"כ

ד
"

ע
ש

ת
 

 1,150 1,150 1,150 1,060 1,060 1,060 תל"ן

 550 695 555 321 319 319 תשלומים מרצון

 1,700 1,845 1,705 1,381 1,379 1,379 סה"כ

ה
"

ע
ש

ת
 

 1,150 1,150 1,150 1,060 1,060 1,060 תל"ן

 550 695 555 301 319 319 תשלומים מרצון

 1,700 1,845 1,705 1,361 1,379 1,379 סה"כ

 243 303 243 237 237 237 תשע"ה  –שינוי בין תשע"ג 

 

ניתן להיווכח, כי השינוי בתשלומים לעיל בין השנים תשע"ג לתשע"ה הסתכם  -

 יפים. בתער 20% -המהווים שיעור של כ₪  237 -בסכום של כ

 

בהתאם להנחיות משרד החינוך, כל הורה נדרש לאשר את תשלומי תל"ן  -

 ותשלומים מרצון.

 בבדיקתנו עולה, כי ההורים אינם נוהגים לאשר בחתימתם תשלומים אלה.

יש להנהיג חובת חתימה של ההורים לאישור תשלומי הורים כנהוג בחתימה על 

  טופס הצהרת בריאות הילד.

 תגובת אגף חינוך

 בית הספר יחתים את ההורים ככל שהדבר נדרש.

 

בהתאם לדוח מעקב של מנהלן בית להלן נתוני ביצוע תל"ן לשנת תשע"ד ותשע"ג  -

 :11/2014הספר נכון לחודש 

 

שנת 

 לימודים

תקציב שנתי 

 בש"ח

מספר שעות 

 שבועיות

עלות שעה 

 בש"ח

 10,300 99 1,016,849 תשע"ד

 7,300 92 674,651 תשע"ג

 2,938 7 342,198 י שינו

 

ניתן להיווכח, כי עלות ש"ש )שעה שבועית( תל"ן בשנת תשע"ד גבוהה מעלות  -

 ₪. 2,938 -ש"ש בשנת תשע"ד בסכום שעומד על כ

מנהלן בית הספר הסביר, כי הדבר נובע עקב שינוי בתעריפים שביצע משרד החינוך 

 כתוצאה מעליית עלות שעת הוראה ברפורמות החדשות.



 המועצה האזורית עמק יזרעאל 

 ניהול עצמי –בי"ס עמקים תבור 

117 

 

  לומי הורים )המשך(תש ו.

 

 אישור פעילות חברתית .4ו.

 

דווח, כי בתחילת שנה מאושרת תכנית העבודה של הפעילות החברתית הממומנת  -

 מכספי הורים. 

דווח לנו, כי תכנית העבודה של הפעילות החברתית מוצגת ומאושרת בישיבת ועד 

 ההורים.

 רים או ועד ההורים.לא מצאנו אישור של התכנית החברתית הנ"ל, בחתימת ההו

 בהעדר אסמכתא מתאימה, לא ניתן לאמת נאותות העלויות שנגבו.

 תגובת אגף חינוך

 בית הספר יחתים את ועד ההורים על אישור תכנית פעילות החברתית.

 

בהשוואה בין נתוני ההוצאות בתכנית העבודה לחינוך חברתי לשנת הלימודים 

, לא נמצאו ם בתשלומי הוריםתשע"ה שנמסרה לביקורת לבין הסכום לתשלו

 חריגים.

 

 הנחות  .5ו.

 

 הנחות

 

בהתאם לחוזר בנושא תשלומי הורים הנשלח בתחילת שנת הלימודים, ניתנות  -

 :הנחות למשפחה עם יותר מילד אחד כדלקמן

 

  )תשלום מלא. –תלמיד ראשון )המבוגר מבין הילדים 

  מהתשלום של השכבה לה הוא שייך 5%הנחה של  –ילד שני. 

  מהתשלום של השכבה לה הוא שייך. 10%הנחה של  –ילד שלישי 

 

 הנחות אלו ניתנות במעמד תשלום שכ"ל השנתי באופן אוטומטי לכל הזכאים. -

 

לא נמצאו בדקנו נאותות מתן ההנחות בהתאם לפרמטרים לעיל, במדגם שנבדק  -

 חריגים. 
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  תשלומי הורים )המשך( ו.

 

 מלגות .6ו.

 

בל תקציב מלגות ממשרד החינוך לחט"ב ולחט"ע, גובה המלגה מידי שנה מתק -

 ₪. 500המקסימלי לתלמיד בשנת תשע"ד ותשע"ה עמד על 

 

קבלת המלגה בהתאם לבחינה של פרמטרים שונים שנקבעו בחלקן על ידי משרד  -

 החינוך וחלקן על ידי בית הספר, כדלקמן:

  

 .גובה הכנסות הורים 

 הלומדים בבית הספר. מספר נפשות בבית ומספר האחים 

 .ילדים ממשפחות חד הוריות 

 .משפחות המטופלות על ידי הרווחה 

 .קיום מגבלות רפואיות 

 .עולים חדשים 

  החלטת בית הספר. –תאומים הלומדים בבית הספר מקבלים אוטומטית 

  החלטת בית הספר.-ילדים ומעלה   4עדיפות למשפחות בנות 

 

ורים טופס בקשה למלגה למילוי ורשימת במועד תשלום שכר לימוד, מקבלים הה -

 מסמכים נדרשים. 

צוות בהשתתפות מנהל בית הספר, מנהלן ויועצות דן בבקשות ומחליט על חלוקת 

 המלגות. התלמיד מזוכה בכרטיס הגביה בסכום המלגה.

מנהל בית הספר מסר, כי נכון לשנת הלימודים תשע"ה מרבית המבקשים קבלו 

 מלגה.

 

עלה, כי בשנת הלימודים תשע"ד  26/11/2014דים במלגה מיום על פי דוח תלמי -

 תלמידים. 61-ל₪  30,400חולקו מלגות בהיקף של 

  

לא נמצאו בדקנו נאותות חלוקת מלגות בהתאם לפרמטרים לעיל, במדגם שנבדק  -

 חריגים. 
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  תשלומי הורים )המשך( ו.
 

 גביה .7ו.
 

 ים כדלקמן:בסקירה מדגמית של כרטיסי גביה מצאנו מקר -

 

שם 

 בר"ת

מספר 

כרטיס 

 גביה

 הסברים ממצא

חויב וזוכה על סעיף שאינו קיים בטבלת  113330999 א.ע

התשלומים, "ציוד היקפי מחשבים" בסכום של 

260 ₪. 

1 

 159209999 א.ר
על ילד יחיד  38%-קבל הנחה בשיעור של כ

 תושב חוץ

2 

לומים חויב בסעיף שאינו קיים בטבלת התש 123204999 א.ס

 .₪ 58.8"אינטרנט ותוכנות" בסכום של  

3 

 

 הסברים שהתקבלו:
 

 .בשל השתתפות בטיול₪  260המדובר בטעות רישומית, הזיכוי בסך  .1

 אין המדובר בהנחה אלא התאמה לתעריף לתלמיד מהחינוך המיוחד.  .2

 המדובר בחיוב בגין השחתת רכוש. .3
 
 
 

כספי הורים מבוצעת  בהתאם לחוזר הנשלח להורים בתחילת שנה, גביית -

 באמצעות:

 

  המחאות דחויות. 10עד  –המחאות 

  תשלומים. 10עד  –אשראי 

 .מזומן 
 

 מרבית הגביה מבוצעת בתחילת השנה על ידי מזכירת בית הספר. 

המעקב אחר נתוני הגביה מתלמיד מנוהל באמצעות כרטיס התלמיד במערכת 

 הממוחשבת להנהלת החשבונות "אסיף".

שת אכיפה, מפעיל בית הספר את ועד ההורים וכן פונה טלפונית במקרים בהם נדר

 להורי התלמיד.
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  תשלומי הורים )המשך( ו.

 

 גביה .7ו.

 

תשע"ד בהתאם לדוחות  –להלן נתוני ביצוע תקבולי הורים לשנים תשע"ג  -

 הכספיים:

 

 שינוי שנת תשע"ד שנת תשע"ג 

סך תקבול  סעיף
בניכוי 
חוזרים 

 בש"ח

שיעור 
 מסה"כ

 ך תקבולס
בניכוי 
 חוזרים
 בש"ח

שיעור 
 מסה"כ

בשיעור  בש"ח
 מסה"כ

 - 49,857 20% 491,874 20% 442,017 טיולים שנתיים ושל"ח

 - 16,780 9% 227,284 9% 210,504 ספרי לימוד ועיון

 - (238) 1% 22,585 1% 22,823 ביטוח תאונות

 - 8,008 8% 183,855 8% 175,847 חינוך חברתי

 (2%) (38,992) 2% 52,774 4% 91,766 והכנה לפולין משלחת חו"ל

 1% 15,180 3% 66,579 2% 51,399 מסיבות וחג מחזור י"ב

 - 8,132 5% 124,502 5% 116,370 סל תרבות ואמנות

(  19% 491,555 31% 757,923 12% 266,368 (1תל"ן 

 (7%) (148,699) 11% 257,704 18% 406,403 קבוצות לימוד קטנות

 - 27,135 14% 336,969 14% 309,834 שה מרוכזתרכי

 (4%) (107,609) (3%) (82,589) 1% 25,020 תלמידי חוץ

 (1%) (8,642) 4% 108,894 5% 117,536 מועדון בית ספרי

 - (1,685) - (1,685) - 0 אינטרנט, תוכנות ומחשוב

 - 1,204 1% 15,012 1% 13,808 עזרה הדדית

 (6%) (128,593) (%6) (133,856) - (5,263) (2החזרים )

 - 183,393 %100 2,427,825 %100 2,244,432 סה"כ

 (53) 3,056 3,109 (3ממוצע גביה מתלמיד )

 . תכנית לימודים נוספת.1

 . החזרי שכ"ל וטיול שנתי.2

ו 722. לפי 3  תלמידים בתשע"ד. 794 -תלמידים בתשע"ג 

 

ו בגין סעיפים: טיולים, תל"ן ורכישה ניתן להיווכח, כי עיקר תקבולי ההורים נגב

 מרוכזת.  

 -הגביה הממוצעת מתלמיד בשנת תשע"ד ביחס לשנת תשע"ג קטנה בסכום של כ

 לתלמיד.₪  53

 מנהלן בית הספר הסביר, כי השינויים בתקבולים נעשו בהתאם להנחיות משרד החינוך.
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  תשלומי הורים )המשך( ו.

 

 גביה .7ו.

 

ל עולה, כי שיעור הכנסות מתל"ן מסה"כ תקבולי הורים על פי נתוני הטבלה לעי

 491 -והעליה הסתכמה לסכום של כ 19% -בתשע"ד גדלו בהשוואה לתשע"ג ב

 ₪. אלפי 

 ₪.אלפי  150 -כמו כן, סעיף קבוצת לימוד קטנות, קטן בסכום של כ

הוסבר, כי הדבר נובע מהחלת רפורמות חדשות שכללו העלאת מספר השעות ואת 

לשעה על ידי משרד החינוך. בעקבות הגדלת שעות התל"ן, הקטין בית הספר את התעריף 

 סעיף קבוצת לימוד קטנות בהתאמה. 

  

על פי נתוני הדוחות הכספיים נמצא, כי חשבון כספי הורים לאחר הפחתת 

ההוצאות המשויכות, התקבולים שחזרו והעברות שבוצעו נכון לסוף שנות 

 -ם ביתרה שלילית שהסתכמה לסך של כנמצאיהלימודים תשע"ג ותשע"ד 

 בהתאמה.₪  276,271 -ו₪  168,784

 תגובת אגף חינוך

 הגרעון מומן מתקציב המועצה האזורית עמק יזרעאל.

 

מעיון בפרטי ההוצאה של תקבולי הורים שדווחו בדוח הכספי לשנים תשע"ג  -

הן  ותשע"ד, נמצאו סעיפים בהם שולמו מכספי הורים הוצאות אשר, לכאורה,

 חריגות. 

 להלן פירוט:

 

 הסבר שנתקבל הוצאה בש"ח סעיף

 תשע"ד תשע"ג

מממן  -מתוך סעיף "רכישה מרוכזת"  38,224 31,175 מעבדות

את הדרישות החדשות לציוד מתכלה 

 חקר.-לניסויי מעבדות ולפרויקטים ביו

מטעמי  –מתוך סעיף "ספרי לימוד"  71,519 88,147 הפקת חוברות

ום לרכוש ספרי לימוד חסכון, במק

 בעלויות גבוהות פי שלוש.

המדובר בפיזור תלמידים לישובים,  1,280 7,992 הסעות תלמידים

כתוצאה מאיחור בחזרה מטיולים 

 וסיורים לימודיים להסעות ביה"ס.

עיקר ההוצאה נובע כתוצאה מאחסון  1,423 5,024 אינטרנט ותוכנות

 ההפקות של תלמידי מגמת תקשורת.

 - - 2,159 היקפי מחשב ציוד

  112,446 134,497 סה"כ

שיעור מסה"כ 

 תקבולי הורים
6% 4.5% 
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  תשלומי הורים )המשך( ו.
 

 גביה .7ו.

 תגובת בית הספר

 כל ההוצאות הנ"ל נעשו לטובת התלמידים ולטובת הפעילות השוטפת של בית הספר ולחסכון.

לשם הסעיף בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, לעיתים, שם הסעיף ברישומי בית הספר אינו תואם 

לדוגמא: במקרים בהם חוזרים התלמידים מפעילות מחוץ לבית הספר בשעות מאוחרות, נוהג 

בית הספר, משיקולי בטיחות ונוחות להורים, להסיע את התלמידים בהסעה מיוחדת לביתם 

 או רכישת חוברות לימוד מסעיף ספרי לימוד מטעמי חסכון. 
 

 ה הדדיתקרן עזר .8ו.
 

 בית הספר מנהל קרן עזרה הדדית.  -

יו"ר הקרן הוא הורה בשם ניר אילת, שהיה בעבר חבר בוועד ההורים של בית 
 הספר. הקרן מנוהלת במשותף על ידי יו"ר הקרן, מנהל בית הספר והמנהלן.

 ₪. 15,023, יתרת הקרן בספרי בית הספר עמדה על סך של 26/11/2014נכון ליום 

הקובע את אופן התנהלותה  2012לקרן תקנון המעודכן לחודש אוגוסט  נמצא, כי -
 וניהול כספיה. 

בהתאם לתקנון, מטרת הקרן היא לאפשר סיוע כספי להורי התלמידים בעמקים 
תבור במקרים חריגים כגון: נסיעות לפולין ובמצבים הקשורים לבית הספר בהם 

 אין סיוע של משרד החינוך.
 להלן פירוט התקנון:

 

 פירוט נושא סעיף

 מתשלומי בחירה של ההורים. מקורות 2

 יופקדו בנפרד מהפעילות השוטפת 

ההורים יוכיחו, כי פנו בבקשת סיוע לגורמים אחרים לפני  תנאים לסיוע 3

 שפנו לקרן.

הקרן תדרוש השתתפות עצמית כאשר, הועדה תחליט על  דרכי סיוע 4

 גובה ההשתתפות.

 הסיוע יינתן כמענק.

באמצעות הורה/מורה ויפורטו: מהות הבקשה, הגופים  נייה לקרןפ 5

 המשתתפים או שהופנתה אליהם בקשה.

 הבקשה תוגש למנהל אשר יעביר אותה לוועדה.

 יו"ר הועדה יכנס ישיבה לדיון בבקשה. הדיון בפניה 6

 חברים. 3הדיון בפורום של לפחות 

 ההחלטות יתקבלו בקונצנזוס.

 ונים ירשמו בפרוטוקול.התהליך מהפניה ועד הדי

 הדיון יעמוד בפני עצמו ולא יתבסס על תקדימים. דיון והחלטה 7

 ההנהלה רשאית להיעזר באנשי מקצוע רלוונטיים.

 ההחלטות יועברו בכתב לפונה תוך שבוע ימים.

 בדיון לא ישתתף חבר שהוא קרוב משפחה בדרגה ראשונה.

 הדיונים וההחלטות יהיו חסויים. צנעת הפרט 8

 חברי הועדה מחויבים לשמור על סודיות.

 מבקר המועצה יוכל לעיין החומר.
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 מידי שנה יתפרסמו יתרות הקרן. ביקורת 9

 פרסום הדוחות יכללו החלטות הועדה על מדיניות.

 במידה ויתגלה ליקוי בהחלטה, יתקיים דיון חוזר. 

 נציגי הורים + נציג הנהלת בי"ס. 3חברים בקרן:  ניהול הקרן 10

כספי הקרן ינוהלו בחשבון בנק של בי"ס בכרטיס נפרד 

 וסגור. הנה"ח תקבל דיווח על תנועות בקרן.

 הקרן תנוהל באחריות יו"ר הקרן. 

 

 בדקנו את התנהלות הקרן בהשוואה לתקנון, כדלקמן:

 

סעיף 

 בתקנון

 ממצאי הבדיקה

 לתלמיד.₪/ 20בית הספר נוהג לגבות את השתתפות ההורים בסך של  2

 

 ספי הקרן מופקדים בחשבון בנק בו מתנהלים כספי בית הספר.כ

הקרן מתנהלת בכרטיס חו"ז נפרד, במערכת הנהלת החשבונות של בית 

 הספר. 

 מומלץ לקיים הפרדה בין כספי הקרן לבין כספי בית הספר.

בסקירה של מקרה סיוע לא מצאנו תיעוד לכך, כי נערכה בדיקה  3

 נוספים.שנעשתה פנייה לגורמים סיוע 

לא מצאנו תיעוד לבקשה כתובה שהוגשה על ידי מורה או הורה, בסיוע  5

 שנתן למשפחת ק' בשנת תשע"ד.

מנהלן בית הספר הסביר לנו את אופן אישור בקשה לתשלום מהקרן,  6

 כדלקמן: 

הבקשה לסיוע המלווה בחוות דעת של יועצת בית הספר נדונה  .1

 הספר. בישיבה משותפת של המנהלן ומנהל בית 

במידה ובישיבה הוחלט לאשר את הבקשה, נשלח מכתב ליו"ר הקרן  .2

 בו בקשה להקצאת הסיוע והיקפו מהקרן. 

 יו"ר הקרן נוהג לאשר את הסיוע בחתימה על המכתב הנשלח אליו.  .3

 

לא נרשם פרוטוקול ולא נערך דיון בוועדה שהרכבה נקבע בתקנון 

 במקרה של הסיוע למשפחת ק' בשנת תשע"ד.

 לתקנון. 7העדר פרוטוקול דיון, לא ניתן לאמת את קיום סעיף ב 7

 מעיון בפרסום שנשלח להורים בתחילת השנה, ניתן הסבר על הקרן.  9

לא מצאנו פרסום של יתרות הכספים בקרן או של החלטות מדיניות 

 שהתקבלו במהלך השנה.

 
ן הסיוע אינן בהתאם לממצאים לעיל ניתן להיווכח, כי כספי הקרן וההתנהלות במת

 נערכים בהתאם לתקנון הקרן. 
מומלץ לקיים חשיבה מחודשת לגבי אופן התנהלות הקרן ואופן החזקת כספי הקרן 
ושמירתו. על יו"ר הקרן לוודא, כי ההתנהלות תבוצע בהתאם להליך שנקבע בתקנון 

 הקרן.  

 תגובת אגף חינוך

 המלצת הביקורת מקובלת.
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 עובדים  ז.
 

 כללי .1ז.

 

ט', מועסקים -אם לחוק חינוך חובה, מורים בחטיבת הביניים בכיתות ז'בהת -

י"ב, -ומקבלים שכר ממשרד החינוך. סגל מורים של החטיבה העליונה בכיתות י'

מועסקים על ידי המועצה האזורית שהיא ה"בעלים" ומורי העשרה זמניים 

 מועסקים על ידי עמותת חתנ"ס של המועצה. 

ד החינוך יכול למלא חלק משעות משרתו בחט"ע מורה המועסק על ידי משר

 משרתו.  1/3-ובתנאי שמספר שעות הוראתו בחט"ב לא יפחת מ

 

במרבית המקרים, נוהגים לאחד משכורות ותלוש השכר של המורים מתקבל או  -

ממשרד החינוך או מהמועצה האזורית. במקרים אלו מבוצעת התחשבנות מצד 

 ט"ב והן בחט"ע  משרד החינוך שעות הנוכחות הן בח

האחד ממשרד החינוך בגין הוראה תלושים  2מורים המקבלים  5בבית הספר ישנם 

 בחט"ב והשני מהמועצה האזורית בגין הוראה בחט"ע.

 

 :17/11/2014להלן נתוני כ"א שנמסרו לביקורת, נכון ליום  -

 

מספר  מעביד

 עובדים

שיעור 

 מסה"כ

 53% 62 מועצה

 41% 48 משרד החינוך

 %6 7 אחר

 %100 117 סה"כ

 

 

תנאי שכרם של המורים נקבע בהסכמים קיבוציים החלים על מורים המועסקים  -

 על ידי משרד החינוך ועל המורים המועסקים על ידי המועצה האזורית.

 

 חישוב שכר מורי חט"ע ועובדים אחרים מבוצע על ידי חשבת השכר במועצה. -

דרגה  וכדו' נקבעים על ידי משרד החינוך עדכוני שכר למורים במקרים של שינוי 

 ומחייבים את המועצה. 

 עדכוני השכר מדווחים לחשבת השכר, באמצעות מרכז השלטון המקומי.

 שכרם של העובדים האחרים, נקבע על ידי המועצה בהתאם לדרגה שאושרה.
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 עובדים )המשך(  ז.
 

 כללי )המשך( .1ז.
 

השוואה לנתוני הביצוע בשנת תשע"ד להלן נתוני תקציב השכר לשנת תשע"ה ב -

 :11/2014בהתאם לדוח המעקב המנוהל על ידי מנהלן בית הספר נכון לחודש 
 

 

 לשנת הלימודים תשע"ד באלפי ש"ח  סעיף

תקציב 

 תשע"ה

תקציב 

 שנתי

ביצוע 

 שנתי

שיעור 

 ביצוע 

עודף 

 תקציבי

 (649) 106% 10,849 10,200 11,330 שכר עבודה מורים חט"ע 

 (22) 102% 1,392 1,370 1,510 עבודה עובדים  שכר

 (24) 102% 1,471 1,447 1,530 איחוד משכורות

 (7) 97% 265 272 278 שכר מועדון ספורט

 50 - 0 50 50 ב.צ.מ

 (637) 105% 13,976 13,339 14,698 סך הכל

 

 -על פי נתוני הטבלה לעיל, בית הספר חרג מתקציב השכר שתוכנן בשיעור של כ -

 מהתקציב. 5%

 אלפי ש"ח. 623 -יצוין, כי הכנסות משכר הוראה ביחס לתקציב גדלו בסכום של כ

 תגובת אגף חינוך

הדבר נובע מכניסה לראשונה לרפורמת עוז לתמורה ואופק חדש, כניסה שהביאה לעלית 

 שכר ובמקביל ההכנסות משכר הוראה גדלו.
 

 קליטת מורים ועובדי מנהלה .2ז.
 

 מורים

 אנו נוהל הקובע את אופן קליטת מורים בבית הספר.לא מצ -

מומלץ לערוך נוהל מפורט לקליטת מורים החל משלב הדרישה וקבלת תקן של 

 משרד החינוך ועד לקבלת המורה לעבודה.  

מנהל בית הספר והמנהלן דיווחו, כי היצע המורים במקצועות כגון: אנגלית, 

עיתים נקלטים סטודנטים מתמטיקה, ספרות וכו' מסוימים קטן מאוד ול

 הנמצאים בשנת הלימודים הרביעית.

 על פי נוהג הקיים בבית הספר, קליטת מורים מבוצעת על ידי בית הספר כדלקמן: -
 

 .העלאת דרישה וקבלת תקן 

 .פרסום מודעת דרושים 

 .קבלת קורות חיים, תעודות ומסמכים שונים, בדוא"ל או בפקס 
 נהל בית הספר, המנהלת הפדגוגית ראיונות בצוות בחינה הכולל את: מ

 ומנהל החטיבה הרלוונטי.

 .בחירת המועמד 

 .שליחת הודעה לעובד על בחירתו 

 .העברת נתוני המורה שנבחר למשרד החינוך ולמועצה 

 .קבלת דף עדכון משרת המורה ממשרד החינוך 

 .קליטת המורה במערכת השכר 
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 עובדים )המשך(  ז.
 

 )המשך( קליטת מורים ועובדי מנהלה .2ז.

 

 מבדיקתנו עולה, כי דיוני הצוות ונימוקי הבחירה אינם מתועדים בפרוטוקול.

 בהעדר תיעוד נאות לא ניתן לבחון את נאותות הליך הקליטה.

יש לקבוע בנוהל שיערך, כי דיוני הצוות ירשמו בפרוטוקול שיחתם על ידי מנהל 

 בית הספר.

 

 כ"א במועצה. עם קליטת מורים מועברים מסמכי הקליטה למשרד -

סקרנו מדגמית את תכולת תיקי מורים המתועדים במחלקת כ"א במועצה, להלן  

 פירוט המסמכים שנמצאו: 

שם 

 בר"ת

 מסמכים מתיק עובד אישי מספר זהות

אישור 

 רפואי

העדר 

עברות 

 מין

צילום 

 ת.ז

שמירת 

 סודיות

העדר 

קרבה 

 משפחתית

תעודת 

שחרור 

 מהצבא

כרטיס 

 מורה

 V X (1) V V V V X 0022602247 ז.ס

 V X (1) V V V V X 0200277879 מ.ש

 V X (1) V V V V V 0036397222 מ.ע

 V X (1) V V V X V 0026623934 ס.ש

 V X (1) V V V X V 0036531200 א.ה

 V X (1) V V V X V 0040625782 ר.ד

 X V V V V V X 0041242827 ר.מ

 V X (1) V V V V X 0066109521 ש.א

 V V V X X X X 0022344212 ש.ח

 הנ"ל עובדים ממין נקבה ולהן לא נדרש אישור משטרה בדבר העדר עבירות מין. .1

 

 להלן פירוט הממצאים שעלו בבדיקתנו:

 

 .ניתן להיווכח, כי אין אחידות של המסמכים המתועדים בתיקי העובדים 

  לא נמצאו כלל תעודות הסמכה: תעודת הוראה, תארים וכו' בתיקים

 האישיים של העובדים שנדגמו. 

  לא נמצא תיעוד למכתב קבלה לעבודה שנשלח על ידי צוות הבחינה למורים

 ס.ש, ש.א, א.ה, ר.ד.

 .לא נמצא אישור רפואי מתועד של העובד ר.מ 

 .לחלק מהמורים לא תועד כרטיס המורה 

 

פקידת כ"א מסרה, כי קליטת העובד מבוצעת בבית הספר ומחלקת כ"א מתעדת את 

 מסמכים המתקבלים מבית הספר בלבד.ה

 

על מנהל בית הספר / מנהלת פדגוגית לוודא במועד הקליטה את קבלת כל  המסמכים 

 הנדרשים ולהמציאם למחלקת כ"א במועצה לצורך תיעוד בתיק העובד המנוהל אצלם.   
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 עובדים )המשך(  ז.
 

 )המשך( קליטת מורים ועובדי מנהלה .2ז.

 

 עובדי מנהלה

 

ת עובדי מנהלה שאינם מורים וקביעת שכרם מבוצעת על ידי המועצה, קליט -

 בהתאם לנוהל קבלת עובדים לעבודה של הרשות ודירוג הדרגה שנקבעה.

נושא זה לא נבדק בדוח זה, הדוח עוסק בהליכים המבוצעים עצמאית בבית הספר 

 בלבד.

 

 נוכחות .3ז.

 

 וביציאה, מידי יום. כל עובדי בית הספר נדרשים לחתום נוכחות בכניסה -

 

שעוני נוכחות, האחד של מערכת הנוכחות של המועצה  2בבית הספר  מותקנים  -

 ובו מחתימים עובדי המועצה והשני, שעון נוכחות של משרד החינוך.

 

נכון למועד הדוח מורים אשר עובדים לפי המתכונת הישנה ולא על פי הרפורמות  -

 ומים בתוכנת הנוכחות. "עוז לתמורה" ו"אופק חדש", אינם רש

 כלומר, מורים אלא אינם נדרשים לחתום נוכחות.

  

שהתקבל מבית הספר,  17/11/2014מסקירת דוח פרטי משרה למועסקים מיום  

נמצאו עובדות המועסקות על ידי המועצה אשר אינן רשומות בתוכנת הנוכחות של 

 המועצה כדלקמן:

 

  23926587א.ד מספר  –סייעת. 

  55302756מספר  כ.צ –סייעת. 

  56701543ק.ע מספר  –מרפאה בעיסוק. 

 

 כלומר, אף עובדות אלא אינן נדרשות לחתום נוכחות.

עובדת מחלקת כ"א במועצה הסבירה לנו, כי ככלל סייעות אינן נדרשות לחתום 

 נוכחות. 

 

נתוני דוח  56701543עובדת כ"א עוד מסרה לנו, כי לגבי העובדת ק.ע מספר 

 אינו מדויק, העובדת אינה מועסקת על ידי המועצה.  המועסקים לעיל

 

 יש לוודא את נאותות הנתונים בדוח המועסקים של בית הספר.

מומלץ לדרוש מכל העובדים המועסקים על ידי המועצה, לחתום נוכחות מידי יום 

 בכניסה וביציאה מהעבודה.
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 עובדים )המשך(  ז.
 

 נוכחות )המשך( .3ז.

 

ות חתימת נוכחות של עובדי בית הספר המועסקים על ידי סקרנו מדגמית נאות -

, במדגם נמצאו עובדים שלא הקפידו על החתמת 2014המועצה בחודש נובמבר 

 שעון נוכחות כנדרש. להלן דוגמאות:

 

 ממצא תפקיד מספר שם

 לא חתמה כלל מורה 24518110 א.ע

 לא חתמה כלל מורה 28007086 א.מ

 כלל לא חתמה מורה 31881964 ר.ז

 לא חתם כלל מורה 40625345 ז.נ

 לא חתמה כלל מורה 57269441 ס.א

 לא חתם חצי חודש מורה 27386358 ב.י

 לא חתמה כלל מורה 28632081 צ.א

 לא חתמה כלל מורה 40625782 ר.ד

 

פנתה עובדת מחלקת כ"א אדם במועצה  8/11/2014בעקבות הביקורת, ביום 

 בבקשה לברר את הנושא. למנהל בית הספר באמצעות דוא"ל

על הנהלת בית הספר לרענן אצל עובדיו את הוראות חתימת הנוכחות ולהקפיד על 

 חתימות נוכחות, כנדרש.  

 

בעקבות הערת הביקורת, שלח מנהל בית הספר תזכורת לכל העובדים בדבר החובה 

 לחתום נוכחות וכן, קיים שיחות עם חלק מהמורים בנושא. 

 

של עובדת בשם ק.ס מספר  2014נוכחות לחודש נובמבר מסקירה של דוח ה -

 שעה מביתה. 1נמצא, כי העובדת מדווחת מידי יום, כי עבדה במשך  3359817

 

מנהל בית הספר הסביר, כי זהו מקרה מיוחד של עובדת האחראית על שיבוץ 

מורים מחליפים במקרים בהם המורה הקבוע חולה וכדו'. על כן, נדרשת העובדת 

 דעות ממורים גם בביתה. לקבל הו

 

 תגובת אגף חינוך

בית הספר מקבל את המלצות המבקר  בכל הקשור לקבלת עובדים כולל עריכת 

פרוטוקולים של ישיבות הצוות המאשר בחירת או אי בחירת עובדים חדשים. קבלת עובד 

 לריאיון תהיה רק עם קבלת כל המסמכים הנדרשים.
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 רכש מספקים  ח.
 

 כללי .1ח.

 

במסגרת הניהול העצמי מתקשר בית הספר באופן עצמאי עם ספקים. התנהלות  -

הרכש מבוצעת באחריות מנהלן בית הספר והתשלומים, מבוצעים בהמחאות 

 בלבד.

במקרים בהם הרכש מבוצע באמצעות ספק בהסכם של המועצה, התשלום מבוצע  

ה ומקוזז על ידי המועצה ובית הספר מחויב בכרטיס החו"ז המנוהל במועצ

 מההעברות לבית הספר. 

 

מנהלן בית הספר מסר, כי בחלק מהמקרים משתמש בית הספר בספקים שנבחרו  - 

 על ידי המועצה ובחלק מהמקרים נבחרים הספקים על ידי בית הספר.

 

 להלן נתונים אודות היקף הרכש וספקים עיקריים בשנת הלימודים תשע"ד: -

 

י.  שם הספק

 פתיחה

תשלומים 

 בשנה

חשבונות 

 בשנה

יתרה 

(1) 

 הסכומים באלפי ש"ח 

 64 308 284 40 קיבוץ מזרע

 28 264 236 0 (2)קשת בענן 

 21 207 201 15 אי שם בע"מ

 (8) 198 202 (4) מ. אזורית עמק יזרעאל

 0 185 185 0 רותם האירוסים נ.ע בע"מ

 14 181 181 14 חברת החשמל

 6 119 119 6 ( בע"מ2005סטימצקי )

 0 78 78 0 . תמר טורס בע"מע

 21 70 69 20 חמד יזמויות אגש"ח בע"מ

 15 69 69 15 גסטטנרטק בע"מ

 8 63 61 6 גרפיטי שיווק ציוד משרדי

 10 58 51 3 ראשונית ש. שיווק בע"מ 

 124 1,406 1,330 48 ספקים שונים 198

 303 3,206 3,066 163 סה"כ

 תשלומים בשנה. –( . יתרה = )חשבונות בשנה + י. פתיחה1

 . שירותי ניקיון ואחזקה בע"מ.2
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 רכש מספקים )המשך(  ח.
 

 נוהל רכש .2ח.

 

בהתאם לאוגדן הנהלים, בית הספר ינהל את הרכש בעצמו ובכפוף לכל דין החל  -

בין היתר, מפרט האוגדן את האופן לביצוע רכש על ידי בית  על הרשות המקומית.

 הספר. 

 

 לבחירת הספק בביצוע רכש שנקבע בנוהל:להלן טבלת הרשאות  -

 

היקף רכש 

 שנתי בש"ח

 מגבלה  מספר הצעות מחיר

 ללא פטור 1,000עד 

רכוש שוטף בלבד  בכתב 2לפחות   3,000 – 1,001

 בכתב 3לפחות  8,000 – 3,001 ללא רכוש קבוע.

בכתב ובנוהל  4לפחות  27,000 – 8,000

 מכרז סגור

באישור ובאמצעות 

 המועצה.

 

 מנהלן בית הספק מסר לנו, כי בחירת הספקים מבוצעת כדלקמן: -

 מתקשרים עם ספקים שנבחרו במכרז על  רכש ציוד משרדי וחומרי ניקיון :

 ידי המועצה. 

 בית הספר סומך על בדיקות שנעשו במחלקת התחבורה במועצה  – הסעות

 ומתקשר עם חברות הסעות איתם מתקשרת המועצה.

 בחור בהליך של הצעות מחיר.נוהגים ל – רכש אחר 

 

 שימוש במערכת המידע .3ח.

 

מחברת התוכנה דווח, כי במערכת המידע "אסיף" כיום אין מודול לביצוע רכש  -

 המודול נמצא בשלבי פיתוח. 

 המערכת מאפשרת ניהול של כניסה ויציאת מלאי בלבד. 

 

 

 בחירת הספק .4ח.

 

נת הלימודים תשע"ד ובקשה הביקורת דגמה מספר התקשרויות של ספקים בש -

 לקבל את הצעות המחיר שנבחנו בהליך שבוצע.

דווח לנו, כי הצעות המחיר אינן נשמרות ומתועדות לאחר גמר ההתקשרות 

 ותשלום לספק.

בהעדר תיעוד של הצעות המחיר שנבחנו, לא ניתן לאמת את נאותות ההליך 

 שבוצע.

את הליך הבחירה ואת כל לשמירה על נתיב ביקורת ובקרה ראויים, יש לתעד 

 ההצעות שנבחנו.
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 רכש מספקים )המשך(  ח.
 

 בחירת הספק )המשך( .4ח.

 

" 1976-על פי אוגדן הנהלים ובהתאם לחוק "עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -

נדרש בית הספר להתקשר עם ספקים שימציאו אישור ניהול ספרים ופטור מניכוי 

 מס במקור.

ים הנ"ל לספקים איתם התקשר בית הספר בשנת בדקנו מדגמית קיום אישור

 . בבדיקתנו לא נמצאו חריגיםתשע"ד, 

 

 

 הקמת ספק במערכת .5ח.

 

אוגדן הנהלים קובע, כי התקשרות עם הספק תתאפשר רק לאחר שנפתח לספק  -

כרטיס במערכת החשבונות עם פרטי הספק המלאים: שם, משפחה, סוג תאגיד, 

 מספר עוסק, כתובת מלאה וכו'.

מבדיקתנו עולה, כי הקמת הספק מבוצעת על בסיס חשבון הספק המאושר 

כלומר, לאחר ביצוע ההתקשרות וקבלת הטובין / בחתימת מורשי החתימה. 

 שירות.

ביצוע הנ"ל מהווה חריגה מהוראות הנוהל, אין להתקשר עם הספק לפני קבלת 

 הפרטים המלאים של הספק והקמתו במערכת הנהלת החשבונות.

 

 מת ספק במערכת מבוצעת על ידי מזכירת בית הספר.הק -

כאמור לעיל, בין היתר, מזכירת בית הספר מעדכנת את תנועות הבנק ומבצעת 

 התאמה לספרי הנהלת החשבונות.

משימות אלו על ידי גורם יחיד מהווה חשיפה, מומלץ לקבוע חלוקת  2ביצוע 

בנושאי הנהלת  תפקידים ראויה בין מזכירת בית הספר למנהלת החשבונות

 החשבונות. 

 תגובת אגף חינוך

בית הספר יפעל ככל האפשר לבצע הפרדת תפקידים בכל הקשור לרכש, תשלומים 

 לספקים והתאמות בנק.

 

 הסכמים/הזמנות .6ח.

 

מנתונים שהתקבלו עולה, כי ההתקשרות עם חלק מהספקים היא התקשרות  -

עם קיבוץ מזרע אשר  מתמשכת ובעלת היקף כספי מהותי לדוגמא, התקשרות

 אלפי ש"ח.  300 -הסתכמה בשנת תשע"ד לסך של כ

מבדיקתנו עולה, כי עם הספק "קשת בענן" )הנותן שירותי נקיון(, יש הסכם 

 התקשרות שנערך על ידי המועצה. 

 לא מצאנו הסכמי התקשרות עם ספקים נוספים הנותנים שרות מתמשך. 

 ת בעיקר על הזמנות.מנהלן בית הספר מסר, כי ההתקשרות מבוסס

מומלץ, כי התקשרות עם ספקים מהותיים ומתמשכים תבוסס על הסכם שיקבע 

 את אופן ההתקשרות ואת גובה שכרו של הספק ותעריפיו.

 בחלק מהמקרים מומלץ לדרוש אישור ביטוח לאחריות מקצועית. 
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 רכש מספקים )המשך(  ח.
 

 )המשך( הסכמים/הזמנות .6ח.

 

וח, כי בגלל מיקום בית הספר בתוך קיבוץ מזרע התקשרויות מנהלן בית הספר דיו

רבות עם קיבוץ מזרע נעשות כאילו המדובר בספק יחידי כגון: שימוש באולם 

 השייך לקיבוץ, רכישת חשמל מהקיבוץ ועוד. 

לדעת הביקורת, טענה זו של מנהלן בית הספר מחזקת את המלצת הביקורת  

רות הנרכש, את עלותו ואת רמת בעריכת הסכם התקשרות שיקבע את השי

בטיחותו וביטוחו על ידי הקיבוץ וזאת, על מנת למנוע מצבים של גביית עלויות 

 חריגות או אירועי ביטוח העלולים לפגוע בבית הספר.
 

 כאמור לעיל, בית הספר משתמש באולם השייך לקיבוץ מזרע.

ילות המבוצעת חלק מאחריות בית הספר היא, לוודא קיומו של ביטוח מתאים לפע

 באולם. 

על בית הספר לדרוש מהקיבוץ, שהוא הבעלים של האולם, לערוך ביטוח מתאים 

שימנע את האפשרות לפגיעה אפשרית בבית הספר ובמועצה במקרה של אירוע 

 ביטוחי.

יש לוודא קיומו של ביטוח על ידי קבלת אישור מחברת הביטוח והעתק 

 מהפוליסה.

 תגובת אגף חינוך

יפעל לקבל לידיו אישור קיום ביטוחים באשר למבנים השייכים לקיבוץ בית הספר 

 והמשמשים את תלמידי בית הספר מעת לעת.
 

על פי אוגדן הנהלים, בית הספר יעביר לספק הזמנת רכש מפורטת הכוללת:  -

כמות, מחיר, זמן אספקה, כל מידע רלוונטי אחר. ההזמנה תהיה חתומה על ידי 

 מורשי החתימה.

 נו, כי:דווח ל
 

 מופקים על ידי המזכירה. –הזמנות ציוד משרדי וחומרי ניקיון 

  מופקים על ידי מנהל הפעילות. –הזמנות לפעילויות 

  מופקים על ידי מנהלן בית הספר. –הזמנה להסעות 
 

 כלומר, חלק מהזמנות הרכש אינן מאושרות בחתימת מורשי החתימה.

צורפות לחשבונית הספק לביסוס נמצא, כי ההזמנות אינן מתועדות ואף אינן מ

 הרכש.

יש לאשר כל הזמנה בחתימת מורשי החתימה כנדרש ולצרכי בקרה עתידיים, 

 מומלץ לתעד את ההזמנה בצירוף לחשבונית הספק.
 
 נמצא, כי הזמנת הרכש מופקת באמצעות טופס הזמנה בפורמט אחיד. -

דרשים על פי מעיון בטופס ההזמנה עולה, כי חסרים שדות לרישום פרטים הנ
 אוגדן הנהלים למחיר וזמן אספקה.

כמו כן, טופסי ההזמנה אינם ממוספרים במספור רציף למטרות של זיהוי, מעקב 
 ובקרה.

מומלץ לערוך פורמט טופס הזמנה ממוספר הכולל את כל הפירוט הנדרש בהתאם 
 לאוגדן. 
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 רכש מספקים )המשך(  ח.
 

 קבלת הטובין/שירות ותשלום .7ח.

 

 ין או השירות הנרכש מתקבלים ונבדקים על ידי הגורם המזמין.  הטוב -

 

אצל מזכירת בית הספר ומועברת לאישור מנהל בית הספר חשבונית מתקבלת  -

 והמנהלן. 

 מנהל בית הספר והמנהלן מאשרים בחתימותיהם את החשבונית לתשלום.

 יגים.לא נמצאו חרבבדיקת נאותות חתימות לאישור במדגם חשבוניות ספקים, 

 

מעיון בהסכם עם הספק קשת בענן הנמצא אצל מנהלן בית הספר עולה, כי  -

 הספק. לתעריפיבהסכם אין התייחסות 

מנהלן בית הספר הסביר, כי הוא בודק את נאותות הכמויות בחשבון הספק ואת 

 נאותות התעריף בודק חשב אגף החינוך במועצה. 

 

עדר הסכמים מפורטים עם ספקים יודגש, כי בהעדר מחירים בהזמנות הרכש ובה

 לא ניתן לבסס בקרה ראויה לחשבונות הספק.

 תגובת אגף חינוך

שרותי הניקיון בבית הספר מסופקים ע"י ספק שעבר מכרז ניקיון לכלל בתי הספר. 

הזוכה במכרז הייתה חברת קשת בענן בע"מ . העתק הסכם המכרז הועבר לבתי הספר 

רו לבתי הספר. במהלך תקופת המכרז נכנס לתוקף צו כולל הודעה על זכיית הספק  הועב

הרחבה המסדיר את תעריף שכר השעה לחברות שמירה וניקיון.  עדכון התעריף לפי צו 

ההרחבה סוכם בין הספק והמועצה. אגף החינוך בדק ואישר את החשבונית הראשונה 

 קיון.   של הספק לאחר ביצוע העדכון. מאז עדכון זה לא חל שינוי בתעריף שעת ני

. 

 

 .30בית הספר נוהג לשלם לספקים בתנאי תשלום של שוטף +  -

לבית הספר פנקס המחאות הכולל מקור והעתק ובאמצעותן משלמים את חשבונות 

 הספקים. 

 נמצא, כי פנקסי ההמחאות נשמרות במגירת שולחן נעולה.

  לאבטחת ההמחאות, מומלץ לשמור את הפנקסים בכספת.

 

 כנדרש."למוטב בלבד", -ות מוגבלות בקרוס ונמצא, כי ההמחא -
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 רכש מספקים )המשך(  ח.
 

 קבלת הטובין/שירות ותשלום )המשך( .7ח.

 

ממערכת ה"אסיף",  29/12/2014בבדיקת דוח רציפות המחאות שהופק ביום  -

 מצאנו המחאות החסרות בדוח הרציפות, להלן דוגמאות: 

 

מספר 

 המחאה

סכום 

 בש"ח

 פירוט ההמחאה תאריך

 החזר שכר לימוד בגין עזיבת תלמיד. 26/6/14 1,081 4484

 החזר דמי הרשמה. 30/6/14 1,000 4477

 החזר דמי רישום. 26/6/14 500 4478

 שכפול מפתחות מריה. 11/6/14 2,616 4444

 החזר טיול שנתי. 28/5/14 1,300 4430

 .הזמנת ספרים, מרכז הספר והספריות בישראל 28/12/14 200 4789

 הזמנת ספרים, סטימצקי בע"מ. 28/12/14 200 4790

 

כמו כן, מצאנו המחאות המופיעות בדפי הבנק אך אינן רשומות בדוח המחאות 

 .29/12/2014מיום 

 הדבר מצביע על עיכובים ברישום ההמחאות במערכת ה"אסיף".

מבית התוכנה נמסר, כי המערכת מטפלת ברציפות המחאות באופן שוטף במהלך 

 ודה הן מבחינת מספור והן מבחינת תאריך.העב

 

בדקנו התאמה בין נתוני דוח תשלומים מבוטלים לפרטים שנרשמו בהעתקי  -

 ההמחאות שבוטלו, להלן פירוט:

 

מספר 

 המחאה

 ממצא תאריך

השם והסכום המופיעים בהעתק ההמחאה: "אורנים  19/5/14 4412

אם , אינו תו₪ 1,000המכללה האקדמית לחינוך" בסכום 

לנתונים הרשומים בדוח תשלומים מבוטלים שהוא: 

 . ₪ 340"שושנת העמקים" בסכום 

השם והסכום המופיעים בהעתק ההמחאה: "קיבוץ  1/6/14 4485

, אינו תואם לנתוני ההמחאה ₪ 16,129.8מזרע" בסכום 

בדוח תשלומים מבוטלים: "החברה להגנת הטבע מגלים 

 .₪ 54,329ארץ" בסכום של 

למוטב "אלדור שירותי רפואה  ₪ 207המחאה בסכום  28/10/14 4664

ואבטחה בע"מ" שבוטלה, אינה מופיעה בדוח תשלומים 

 מבוטלים.

 

 אי התאמה בין נתונים לעיל עלול לפגוע בקיומו של נתיב ביקורת נאות.

יש להקפיד ולדייק ברישום נתוני המחאות שנרשמו בהמחאה לבין הנתונים 

 הנרשמים במערכת המידע.



 המועצה האזורית עמק יזרעאל 

 ניהול עצמי –בי"ס עמקים תבור 

135 

 

 רכש מספקים )המשך(  ח.
 
 

ממצאי הביקורת בנושא הרכש, מצביעים על ביצוע הליך בחריגה מנהלי הרכש באוגדן 

הנהלים. אוגדן נהלים מחייב את בית הספר וקובע באופן מפורט, את הליך הרכש 

 האמור להתבצע. על בית הספר לנהוג בהתאם לאופן שנקבע באוגדן הנהלים.

 

 תגובת אגף חינוך

רכש באוגדן הנהלים הינו נוהל הרכש שהוכן על ידי משרד החינוך עבור בתי הספר נוהל ה

היסודיים בניהול העצמי. נוהל זה אומץ על ידי אגף החינוך גם עבור בתי הספר המקיפים 

שבניהול המועצה. אגף החינוך ידאג לריענון הנהלת בית הספר בנהלי הרכש תוך דרישה לפעול 

 על פי אוגדן הנהלים.  
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 רכוש בית הספר, בטיחות והערכות לחרום  ט.

 

 רכוש בית הספר .1ט.

 

בבית הספר קיים  רכוש רב המשמש את הפעילות השוטפת כגון: מחשבים, ריהוט,  -

 מתקנים שונים, מכשירים וכו'. 

 

לבקשת הביקורת, התקבלה רשימת הרכוש של בית הספר ממחלקת הרכש  -

שימה כוללת ציודים כגון: מוצרי חשמל, במועצה. מעיון ברשימה עולה, כי הר

 ריהוט, ציוד מחשבים וכו'. 

 שנים. 7-כלומר, לפני כ 30/1/2008נמצא, כי הרשימה מעודכנת לתאריך 

 

קיימת חשיבות רבה לביצוע מעקב רציף ומעודכן אחר רכוש בית הספר, בין היתר, 

 ביטוח.לצורך שמירתו וגריעתו במידת הצורך, לשימוש במקרים של תביעות ל

יש לקבוע בנוהל את אופן עדכון רשימת הרכוש וזהות העובד האחראי על כך 

 ולערוך מידי שנה ספירת מלאי שתוצאותיו, יאושרו על ידי מנהל בית הספר.

 

בסיורנו בבית הספר נוכחנו, כי קיימים פרטי רכוש שאינו מסומן כרכוש בית  -

 הספר/מועצה בסימון עמיד.

החלים על המועצה ולסמן את כל רכוש בית הספר  יש לנהוג על פי הכללים

 בסימון עמיד.

 

דווח, כי מבני בית הספר מבוטחים על ידי המועצה בביטוח כלל מבני הציבור  -

 במועצה. 

מנהלן בית הספר מסר, כי אין בידו העתק מפוליסת הביטוח ואינו מוודא כי אכן 

 מבני בית הספר נרשמים בפוליסת הביטוח.

ו במועצה נמצא, כי המועצה ביטחה את מבנה בית הספר בפוליסת בבדיקה שערכנ

ביטוח אש מורחב הכוללת רכוש. עולה, כי מבנה בית הספר במזרע מבוטח על סך 

 . 31/8/2015 – 1/9/2014 -והפוליסה בתוקף לתקופה מ₪ מליון  40של 

על מנהל בית הספר / מנהלן לוודא מידי שנה את תוקף פוליסת הביטוח ולקבל 

  עתק מהפוליסה שתתועד בתיקי בית הספר.ה

 

משיחות עם מנהל בית הספר, מנהלן ועובד האחזקה עולה, כי שירות תחזוקת  -

המבנה המספק אגף ההנדסה במועצה לבית הספר אינו יעיל וזמן הטיפול בבקשות 

 השירות הוא ארוך מאוד.

ות מבדיקתנו עולה, כי מנהל האחזקה בבית הספר אינו מנהל רשימת בקש

 לתחזוקה המופנות לאגף ההנדסה לצרכי בקרה ומעקב.

 מנהל האחזקה הסביר, כי הוא זוכר את כל הדרישות שהופנו לאגף ההנדסה.  

מומלץ להסדיר עם אגף הנדסה את אופן הטיפול בבקשות השירות בנוהל מחייב. 

לצרכי מעקב ובקרה, על מנהל האחזקה לנהל רשימה של בקשות השירות שהופנו 

 ה וסיומן. למועצ
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 רכוש בית הספר, בטיחות והערכות לחרום )המשך(  ט.

 

 בטיחות .2ט.

  

בהתאם להוראות הבטיחות המפורסמות על ידי משרד החינוך, נדרש בית הספר  -

 לקיים רמת בטיחות במבני בית הספר, במתקנים, ביציאות לטיולים וכו'.

 

בני הציבור במועצה המועצה מינתה עובד מאגף הנדסה כממונה בטיחות של מ -

 ובכללם אף בבית הספר.

 

לבדיקת רמת הבטיחות, נתבקש מנהל בית הספר לענות על שאלונים בנושאי  -

 בטיחות.

 

 להלן נתוני השאלון ותשובות מנהל בית הספר: -

 )הליקויים מסומנים בכיתוב אדום(.

 

 

 תשובות מנהל בי"ס לא כן שאלה

והוגדרו  האם נקבעו מורים תורנים לנושא בטיחות

 )נא להמציא רשימה(. ימים/שעות לתורנות.

האם המורים תודרכו לגבי הוראות בטיחות במבנים, בחצר 

 וכו'.

 האם נקבעו נהלי דיווח על אירועים חריגים. 

 )נא להמציא העתק לביקורת(.

X   

X   

X X  לדוגמה,  במקרי  פציעה של  תלמידים או

 עובדים מדווחים להורי התלמיד לחברת

נטל"י , למפקח בית הספר ולאגף  החינוך 

 .  במועצה

כתיבת הנהלים בהכנה ע"י עובד בטחון 

 בבית הספר

 האם המורים המקצועיים מכירים את הוראות הבטיחות.

 האם נתנו הנחיות בטיחות לעבודה במעבדות.

 האם נבדקו החומרים במעבדה ופונו החומרים המסוכנים.

X   

X   

X   

 הלי דיווח של אירועים  "כמעט נפגע".האם נקבעו נ

 האם נקבעו הליכים לטיפול באירוע והפקת לקחים. מהם ?

 

 ומתי?  -האם המורים והתלמידים תודרכו בנושא 

X   

X   

X   

הדיווח נשלח למועצה + טלפונית להורה   X )נא להמציא נוהל(.האם נקבעו נהלי דיווח על תלמיד שנפגע 

 ולמחנך הכיתה.

הוקמה ועדת בטיחות בית ספרית  הכוללת גם את  האם

 נציגי: הורים, תלמידים ורשות ? 

 נא המצא שמות החברים + מועדי ישיבות בשנת תשע"ה. 

X   הועדה  כוללת את מנהל בי"ס, עובד

 הביטחון, אב הבית ונציג המועצה.

איננו רואים סיבה לשתף בוועדה זו, שלה  

 ידים.אופי מקצועי,  נציגי הורים ותלמ
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)נא המצא האם בוצע מבדק בטיחות לקראת שנת תשע"ה  

 דוח סיכום(.

 

 

האם מערכת החשמל והאביזרים נבדקו על ידי בודק 

 )נא המצא אישור מתאים(. מוסמך והליקויים טופלו

 

 

האם ציוד הבטיחות באש נבדק על ידי יועץ הבטיחות 

 )נא המצא אישור מתאים(.והליקויים טופלו 

X   בטיחות שנערך על ידי ממונה נמצא דוח

בטיחות מוסדות חינוך, יעקוב הראל  

 . 12/4/14מיום 

 להלן. 1ראה הערה 

X   נמצאה תעודת רישום ובדיקה של מתקן

החשמל שערך יצחק קליין חשמלאי בודק 

 .29/5/14, מיום 615540מספר 

 להלן. 2ראה הערה 

X   נמצא אישור תקינות של ציוד כיבוי האש

נור ציוד כיבוי" מחודש -"אלשל חברת 

 .2014יולי 

 האם מתקני הספורט  באולם או בחצר נבדקו וטופלו

 )נא המצא אישור מתאים(. 

X   

האם מתקני המשחק, במידה וקיימים, נבדקו על ידי בודק 

 מוסמך ותוקנו הליקויים )נא המצא אישור(

 לא נדרש, אין מתקני משחקים.  

ה בבית הספר ותכולתם האם קיימים תיקי עזרה ראשונ

 נבדקה ונמצאה תקינה.

 האם התיקים נמצאים במקום נגיש וידוע.

X   

X   

האם נקבעו נהלים פנימיים לגבי פתיחת השער לכניסה 

 . )נא המצא נהלים(.ויציאה

 האם נערכת סריקת בוקר ומתועדת?

X  .הנהלים תלויים בסככת השומר 

X X  נערכת סריקה ע"י השומר ואב הבית. 

במידה וישנם ממצאים חריגים, הם 

 מדווחים למנהל בית הספר.

 אין תיעוד.

 האם תכנית הטיולים אושרה על ידי המפקח .

 האם מונה רכז טיולים והוא עבר הכשרה מתאימה.

האם התקיימה השתלמות לצוות המורים לגבי ההכנות 

 לטיול.

האם מדריכי הטיולים נושאי תעודות בתוקף ? נא המצא 

 אודות מדריכי בטיולים בשנת תשע"ד. נתונים

X   

X   

X   

X   מדריכי הטיולים הם מורי של"ח

 מוסמכים.

האם תשתית הדרכים והחניות בסביבת בית הספר נבדקה 

 האחראי על הבטיחות בדרכים ונמצאה תקינה.

X X  הבדיקה מבוצעת ע"י מנהל הבטיחות

 במח' תחבורה במועצה,  משה פולק.

להרחיב את כביש הגישה  בי"ס  מבקש 

לבי"ס  בשל  עומס התנועה של 

 אוטובוסים ורכבים פרטיים  בכביש  זה.

 האם מונה רכז הסעות .

 האם מונו נאמני הסעות מקרב התלמידים.

X  .מנהל בית הספר הוא רכז ההסעות 

 X  

האם קיים חדר אחות בבית הספר ? במידה וכן, האם הוא 

 מנכ"ל. מצויד בהתאם להוראות חוזר

X   
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 רכוש בית הספר, בטיחות והערכות לחרום )המשך(  ט.

 

 בטיחות )המשך( .2ט.

 

 הערות:

 

", כלומר ליקויים שתוקנו. לא מצאנו דוח Vמעיון בדוח הבטיחות מצאנו הערות שסומנו בסימון " .1

 תיקון שבוצע ואושר בידי הגורם המבצע של התיקון.

ף אישור כתוב וחתום של הגורם שביצע את התיקון לדוח יש לוודא ביצוע תיקונים על ידי צירו

 הבטיחות.

 

להלן הליקויים עליהם דווח בדוח הבטיחות ואשר לא סומנו כמתוקנים ומעקב אחר תיקונם, בהתאם 

 :11/3/2015לדיווח של מנהל בית הספר נכון לתאריך 

 

 הטיפול שבוצע הערות לתיקון מיקום

 לא בוצע תאורה לכיתת הקרמיקה. להעביר מתג קומת קרקע 6בנין בית 

הרבה תיקונים באחריות יפתח, מנהל  בנין לימודים חדש

 תשתיות במועצה.

 לא בוצע

חלונות חוץ של חדרי 

 לימוד

להגביה את סף החלונות הפונים לחוץ  

 בחלק מהכיתות.

 לא בוצע

להתקין סטופרים והתקנים להאטת פתיחת  דלתות בבית הספר

 הדלת.

 תוקן

הבטחת החלון המתרומם של המנדף מפני  המדעיםמעבדות 

 נפילה מקרית.

על פי חוות דעת של בודק 

 חיצוני, המנדף תקין לשימוש.

מטר  1.8כל המפסקים מתחת לגובה  מערכת חשמל

 מהרצפה ימוגנו בתריס מגן פנימי או מכסה.

 לא בוצע

 

 בהתאם לתעודת בדיקת המתקן החשמלי שנערך, נדרשו התיקונים להלן: .2

 

 הטיפול שבוצע הערות לתיקון שם הלוח / המבנה

לוח  –מבנה ספריה 

 ראשי

 . להתקין הגנה ראשית1

 . מצב הלוח לא טוב.2

 . לסדר הזנות למזגנים.3

 לא בוצע

 תוקן . להתקין תאורת חרום בחדר.1 חדר חשמל ראשי

 לא בוצע . להשלים הארקה בשקעים.1 מקלט

 לא בוצע . לשפר הארקה.1 קומת קרקע 11מבנה 

 . לשפר הארקה.1 קומה ב' 11מבנה 

 . החלפת פחת.2

 . שקע בכניסה ללא הארקה.3

 לא בוצע

 תוקן . לסדר שקעים שבורים בכיתות1 27מבנה 

מעבדות קומת  21מבנה 

 קרקע

 . לשפר הארקה.1

 . אין הארקה לכל השקעים במדרגות.2

 לא בוצע

 לא בוצע . לשפר הארקה.1 קומה א' 21מבנה 
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 ".0התכה ב". ראה סימני 2

 . להתאים הגנות לכבלים.1 הנהלה 7מבנה 

 . להשלים סופיות על גידים גמישים. 2

 לא בוצע 

 .לחזק ברגים בלוחות חשמל.1 הערות כלליות

 . לנקות, לאטום לוחות החשמל.2

 . לשפר הארקה במבנים.3

 . לסדר רציפות הארקה בשקעים.4

 . להשמיש תאורת חרום ושלטי יציאה.5

 . לבצע שילוט מעודכן בלוחות חשמל.6

 . לשפר מערכת חשמל בספריה.7

 . מומלץ להחליף מפסק ראשי במבנה החדש.8

 לא בוצע

 

 ניתן להיווכח ,כי מרבית הליקויים הבטיחותיים שנמצאו לא תוקנו.

העיכוב בתיקון הליקויים חושף את בית הספר והמועצה לאירועים שונים, על הנהלת בית הספר 

 לתיקון הליקויים בהקדם האפשרי.לפעול 

 

 הערכות לחרום .3ט.

 

בהתאם להוראות הבטיחות המפורסמות על ידי משרד החינוך, נדרש בית הספר  -

 להיערך למקרה חרום. 

 

 לבדיקת המוכנות לחרום, נתבקש מנהל בית הספר לענות על שאלונים בנושא. -

 

 להלן נתוני השאלון ותשובות מנהל בית הספר: -

 

 

 תשובות מנהל בי"ס לא כן השאל

התיק נמצא בעריכה מחודשת עקב השינויים   X האם קיים תיק הערכות לשעת חירום מעודכן ?

 הפיסיים של תוספת מבנה לבית הספר.

   X האם נהלי החירום ידועים לצוות בית הספר ?

האם ידועים לך תפקידי הנהלת בית הספר בחירום ? 

 פרט.

X  את החטיבה ומנהל  כל מנהל חטיבה מנהל

בית הספר ועובד הביטחון מנהלים את 

 האירוע.

 האם יש ציוד לשעת חרום בבית הספר ? 

 האם מונה אחראי ? 

 האם הציוד מספיק ותקין ? 

X  .הציוד נמצא בשלבי שדרוג 

 

 

 הציוד נמצא בשלבי שדרוג.

X  

X  

 האם קיים מקלט בבית הספר ? 

 האם המקלט תקין וכשיר ? 

 ם קיים ממ"ד ?הא

X   

X  

X  

 האם קיימת תכנית פינוי ברמת בית הספר ? 

 האם צוות בי"ס מתורגל ?

X   

X  
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האם נעשה תיאום ציפיות בין הנהלת בית הספר למועצה 

 לשעת חירום ?

X   

האם קיימים פערים אשר משפיעים על מוכנות בית 

 הספר לחירום ? פרט.

X  ת חרום לשינוי יש צורך בהתאמת תיק שע

 המבני בבית הספר.

יש צורך לשדרג את ציוד החרום כגון: 

 אלונקות, ג'ריקנים וכו'.

 קיים מחסור במבנים  ממוגנים.

   X האם ידוע לך מי הם בעלי התפקידים בחירום במועצה ?

 האם נקבעו דרכי תקשורת עם המועצה בחירום ? 

 נקבע דובר לשעת חירום ? האם

X   

תי דובר המנהל לחינוך משתמשים בשרו

 התיישבותי.
 X 

האם נקבע אחראי על גיבוש תמונת מצב בבית הספר 

 בשעת חירום ? 

האם נקבע כיצד ועל ידי מי יועבר מידע בין בית הספר 

 למועצה ולהיפך ?

X   מנהל בי"ס בשיתוף אגף החינוך במועצה

 והפיקוח על בי"ס, מגבש תמונת מצב. 

מטעמו, מעביר  מנהל בי"ס או מי שהוסמך

 מידע למועצה. 

X  

 האם קיים צוות לחירום )צל"ח( ?

 

 האם ישנם אמצעים העומדים לרשות צל"ח ? פרט.

X   

ציוד רפואי, תיקי חובשים, מגפון, פנסים 

 וכו'. 
X  

 האם מונה רכז ביטחון ? 

 האם יש תיק ביטחון מעודכן ? 

X  יי  תיק  הביטחון  נמצא  בעדכון  בגלל  שינו

  X המבנה בבי"ס. 

האם בוצעו תרגולים של המורים והתלמידים לאירועי 

 חרום ? 

 האם נערכו השתלמויות וקורסים ? פרט.

X   בוצעו בהתאם להנחיות משרד החינוך

 וקב"ט מוסדות חינוך. 

רכז הביטחון משתתף  בהשתלמויות בהתאם 

 להנחיות. 

X  

עלת מערכת האם קיים מערך מתנדבים/תלמידים להפ

 חינוך חלופית בשעת חירום ? 

 האם קיים מערך הורים מתנדבים לשעת חירום ? 

 האם ישנה רשימה מעודכנת ?

X   משרד החינוך מפעיל מערכת למידה מרחוק

 במקרה של חירום.

 

 קיימת רשימה מעודכנת של כל הורי בי"ס. 

 X 

X  

 האם מערך הבריאות בבית הספר ערוך למצבי חירום ?

 פרט.

X   ישנם מס' חובשים ומגישי ע"ר , ישנו ציוד

 רפואי , החובשים עוברים ריענון. 

האם ידועים לך שמות חברי צוות החרום הישובי ? 

 )צח"י(.

X   .הצח"י הוא צח"י  בית ספרי 

   X האם נערך ביקור של צוות צח"י בבית הספר ?

 

 

טיחות והערכות לחרום אשר טרם הוסדרו מנתוני השאלון ניתן להיווכח, כי קיימים נושאי ב

 כנדרש.

כמו כן, הביקורת לא קבלה לעיונה את המסמכים שנדרשו לאימות נתוני השאלון )ראה הדגשות 

 בשאלון( ולחלק מסעיפי שאלון הערכות לחרום, לא נתנה תשובת מנהל בית הספר. 

 בהעדר המסמכים לא ניתן לאמת חלק מנתוני השאלונים.

ספר ובסיוע מחלקת הביטחון במועצה וקב"ט מוסדות החינוך, להשלים את על הנהלת בית ה

 הטיפול בכל הנושאים הנדרשים. 
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 הביקורת בנושא דוח

  
פעילות השרות הפסיכולוגי 

 החינוכי
 )שפ"ח(

 
 
 

 

 

 –2015מאי  -

 

 –2015עדכון אוגוסט  -
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 לכבוד
 מר אייל בצר, ראש המועצה

 המועצה אזורית עמק יזרעאל
 9000.ד. ת

 18120 עפולה
 

 מכובדנו,
 

 דוח הביקורת הפנימית הנדון:
 "פעילות השרות הפסיכולוגי החינוכי"

 

בהתאם לתכנית הביקורת, בדקתי את נושא פעילות השרות הפסיכולוגי החינוכי 

 במועצה.

וניים של המחלקה ולא עסקה בנושאים הבדיקה התמקדה בהיבטים המנהליים ארג

 המקצועיים בעבודת הפסיכולוגים.

ראשית, אציין לחיוב את פועלם ועבודתם של עובדי המחלקה במתן שירות פסיכולוגי 

 נאות למוסדות החינוך בפרט ולתושבי המועצה בכלל.

 

נם י"ב אי-נמצא, כי בשל המחסור בתקני פסיכולוגים מרבית תלמידי התיכון בכיתות י'

כלולים במסגרת הטיפול הפסיכולוגי השוטף הניתן על ידי המחלקה. הביקורת סבורה, 

כי יש לקיים דיון במסגרת מקבלי ההחלטות במועצה לגבי ההשלכות העתידיות 

 העלולות להיגרם כתוצאה מכך.

לא קיימים קריטריונים לחלוקת מוסדות החינוך בין הפסיכולוגים. הביקורת ממליצה, 

יצוע אופטימלי של משימות השפ"ח לקבוע קריטריונים להסדרת חלוקה של כי לצורך ב

 מוסדות החינוך בין הפסיכולוגים בכפוף לשיקול דעתה המקצועי של מנהלת המחלקה.

נוכחנו, כי לא קיימת הקפדה על חתימת נוכחות של הפסיכולוגים ועל רישום מפורט של 

 לקת השפ"ח לשפר נושא זה.  דוחות עבודה חודשיים. הביקורת סבורה, כי על מח
 

 דוח הביקורת נמסר לעיון מנהלת השפ"ח ותגובותיה שולבו בגוף הדוח.
 

 אני מודה לעובדי מחלקת שפ"ח על שיתוף הפעולה לה זכיתי במהלך הבדיקה.

 אציין, כי הביקורת נשענת על מדגם ואין הכרח כי תחשוף כל ליקוי אם קיים. 

 אשמח לסייע בכל הבהרה שתידרש.
 
 

 בכבוד רב,
 

 לי יהודהא
והממונה  מבקר המועצה

 על תלונות הציבור
 

 , המועצה האזורית עמק יזרעאל.ביקורתהועדת חברי  :העתקים
 וגזבר.  דן תנחומה, מנכ"ל 
 רחל שחורי, מנהלת אגף חינוך. 

 חיה רביב, מנהלת השרות הפסיכולוגי החינוכי.
 

 

 כ"ו באלול, תשע"ה

 2015לספטמבר  10
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת א.

 

 כללי .1א.

 

מטרת השירות הפסיכולוגי היא לקדם את התפתחותו של כל תלמיד ולדאוג  -

 למיצוי הפוטנציאל שלו תוך שימת לב על השתלבותו הטובה בקהילה. 

 

ובחינוך  שנים 3-18מגיל לילדים לספק שירותים  השפ"ח במועצה שואף -

, מקצה תקני בשלב זהשנים ומאידך משרד החינוך  3-21המיוחד, לגילאי 

  בחינוך המיוחד. 3-21בחינוך הרגיל, ולגילאים  5-15פסיכולוגים לגילאים 

, כי  חשובה ולתלמידי תיכון הקצאת שירותים פסיכולוגיים בגיל הרך יצוין 

 לגילאים אלא בהתאם.ולכן יש ערך מוסף להקצאת שירות פסיכולוגי  מאוד

 

ח השוטפת, ניתנת בעיקר למערכות החינוך )הורים, תלמידים פעילות השפ" -

 ומורים( במועצה האזורית עמק יזרעאל וברמת ישי. 

במקביל, ניתן שרות פסיכולוגי משלים )שפ"מ(, במימון הורים מעבר לשעות   

 העבודה.

 

 מבנה ארגוני ונהלים ומשרדי המחלקה .2א.

 

מנוהל עצמאית על ידי מנהלת השפ"ח מוגדר כמחלקה באגף החינוך במועצה ה -

 השפ"ח.

 

נמצאה טבלה מרכזת לשנת תשע"ה בה מפורטים שמות הפסיכולוגים. הטבלה  -

אינה מפרטת את רמת מקצועיותו של הפסיכולוג ואת תחומי אחריותה של 

 מזכירת המחלקה.

מומלץ לכלול בנתוני הטבלה המרכזת את רמת מקצועיותו של הפסיכולוג וכן את 

 תה של מזכירת המחלקה. תחומי אחריו

 ח"תגובת מנהלת השפ

 המלצת הביקורת מקובלת ותטופל.

 

 נמצא, כי הבקרה התקציבית מנוהלת בעיקר על ידי חשב אגף החינוך. -

במטרה לאפשר למנהלת השפ"ח ראיה מערכתית רחבה, ממליצה הביקורת 

 להפיק מידי תקופה דוח ביצוע תקציבי שיוגש לעיון מנהלת השפ"ח.

 ח"מנהלת השפתגובת 

 המלצת הביקורת מקובלת ותטופל.
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 )המשך( מבנה ארגוני ונהלים ומשרדי המחלקה .2א.

 

נמצאה חוברת שהופקה לקראת שנת תשע"ד הכוללת את הנוהל המרוענן לשנת  -

 הלימודים הרלוונטית המאושר על ידי מנהלת השפ"ח ונתונים נוספים.

מעיון בחוברת לעיל עולה, כי החלק בחוברת העוסק בעבודה מול מזכירת  

 המחלקה אינו כלול במסגרת הנהלים המאושרים בחתימת מנהלת השפ"ח.

מומלץ לערוך את החוברת לעיל על פי מתכונת נהלי עבודה הכוללת תאריך עדכון 

 ושם המאשר.

ח כגון: קליטת חוברת הנהלים תסדיר את כל נושאי הפעילות במחלקת השפ"

פסיכולוג, עבודה בשפ"מ, דיווח שעות, אופן עבודה במוסדות חינוך, שמירה על 

 צנעת הפרט, חסיון חומרים וכו'.

חוברת הנהלים תאושר על ידי מנהלת אגף חינוך והנהלת המועצה ותופץ בין כל 

 עובדי השפ"ח.

 ח"תגובת מנהלת השפ

 המלצת הביקורת מקובלת ותטופל.

 

פרסם משרד החינוך הצעה לתקנון בנוגע למבנה וציוד קבוע  30/11/1997בתאריך  -

במחלקת שפ"ח. התקן הנ"ל, אושר על ידי הפסיכולוגית המחוזית שכהנה במועד 

 הדוח כמנהלת השפ"ח במועצה.

 בהשוואה בין התקן המאושר לבין הקיים בפועל במחלקת שפ"ח במועצה נמצא,

לתקן המוצע שאושר על ידי מנהלת  כי הריהוט והמבנה הקיימים אינם תואמים

  השפ"ח.  

 

תיקי המטופלים נשמרים בתוך ארוניות מתכת המסודרים לאורך קירות מחסן  -

 המחלקה.

נמצא, כי הקיר המזרחי של המחסן נגוע ברטיבות, עובש וטחב )ראה נספח א', 

  צילום הקיר( העלולים לפגוע בשלמות תיקי המטופלים.

  מפגע.יש לטפל בהקדם לתיקון ה

 ח הסבירה, כי נדרש תקצוב מתאים לצורך טיפול במפגע."מנהלת השפ

 

 מערכת ממוחשבת .3א.

 

במשרדי המחלקה ישנם עמדות מחשב לשימוש הפסיכולוגים. כמו כן, לכל  -

פסיכולוג קיים מחשב נייד לשימושו. מחלקת שפ"ח אינה נעזרת במערכת מידע 

 וחות, אבחונים וכו'. ייעודית ומשתמשת בתוכנות אופיס לכתיבת ד

מנהלת השפ"ח הסבירה, כי בעבר נוסתה תוכנה ייעודית הקיימת אך היא נמצאה לא 

   יעילה.

 

הפסיכולוגים נוהגים לתעד את החומר הנוצר במהלך העבודה כגון: אבחונים,  -

 חוות דעת וכו', על גבי המחשב הנייד שנמצא ברשותם.

על גבי מחשבים ניידים עלול להוות  יצוין, כי שמירה של מסמכים פסיכולוגיים

 חשיפה ואפשרות לפגיעה בצנעת הפרט.  
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 ביצוע תקציבי .4א.

 

 כדלקמן: 2012-2014בדקנו את הביצוע בהשוואה לתקציב לשנים  -

 

  ביחס לשנת ₪ אלפי  463 -גדלו בסכום של כ 2014הוצאות שפ"ח בשנת

2012. 

 גדלו ביחס להוצאות השכר  2014צאות שכר שפ"ח ושכר שפ"מ בשנת הו

 בהתאמה. 32% –ו  22%בשיעורים של  2012בשנת 

  

  ביחס לשנת  2014היקף המימון מכספי המועצה מסך הוצאות שפ"ח בשנת

 . 16% -גדל בשיעור של  כ 2012

  אלפי  108 -המימון המועצתי חרג מהתקציב בסכום של כ 2014בשנת ₪

 ₪.אלפי  129 -בסכום של כ 2013 ובשנת

  אגרות תלמידי חוץ בתי ספר מהוות מרכיב נמוך מסך ההכנסות ועמדו על

 . 3%-2%שיעור של בין 

  עיקר הוצאות שפ"ח, היו לשכר הפעילות השוטפת שהסתכמו בממוצע לכדי

 מההוצאות. 92% -שיעור של כ

 

 3-15ם בגילאים מחישוב שבצענו בהשוואה ללקוחות המחלקה שהם בעיקר ילדי -

 עולה, כי:

  היחס בין השתתפות המועצה האזורית עמק יזרעאל לבין השתתפות המקומית

 ₪. 1:11.5, עומד על 2014רמת ישי בשנת 

מהשתתפות  11.5כלומר,  השתתפות מועצה אזורית עמק יזרעאל גבוהה פי 

 מועצה מקומית רמת ישי.  

  דים תשע"ה במועצה בשנת הלימו 3-15היחס בין מספר התלמידים מגיל

האזורית עמק יזרעאל לבין מספר הילדים במועצה המקומית רמת ישי לבין 

 ילדים. 1:6.73המועצה עומד על  

 

כלומר, השתתפות המועצה האזורית עמק יזרעאל אינה תואמת את שיעור ילדי 

 המועצה מסה"כ הילדים הכולל המקבלים שירות פסיכולוגי ממחלקת שפ"ח.

 שיעורי ההשתתפויות בפעילות שפ"ח בין הרשויות.מומלץ לעדכן את 

 ח"תגובת מנהלת השפ

המלצת הביקורת מקובלת וכבר נקבעה פגישה עם מנכ"ל המועצה וחשב מחלקת החינוך 

 לטיפול בנושא.

 

 כוח אדם .5א.

 

 כדלקמן:תקן כוח אדם המומלץ על ידי משרד החינוך הוא  -

 

 בגני חובה ובכיתה א',  3- 4ילדים בגנים לגילאי  500-תקן אחד ל. 

 י"ב-תלמידים בכיתות ב' 1000-תקן אחד ל.  

 תלמידים בחינוך המיוחד 300-תקן אחד ל.  
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 כוח אדם )המשך( .5א.

 

היקף תקן משרות הפסיכולוגים נכון לשנת תשע"ה במחלקת השפ"ח עומד על  -

)לא כולל מנהלת ש 12.35  . פ"ח(משרות 

 מרבית הפסיכולוגים במחלקה, מועסקים בחלקיות משרה.

 

 מהבדיקה עולה, כי: -

 

 היקף משרות הפסיכולוגים הקיים בפועל בשנת תשע"ה מהווה שיעור של כ- 

 הרשויות. 2-ב 3-18מהתקן המומלץ הכולל בגין ילדים בגילאים  75%

 מהתקן  99% -היקף המשרות הקיים בפועל בשנת תשע"ה מהווה שיעור של כ

 על ידי שפ"ח.  המטופלת בפועלשנים  3-15המומלץ לשכבת הגיל שבין 

כלומר, תקן הפסיכולוגים הקיים בפועל בשנת תשע"ה מתאים לתקן המומלץ 

 על ידי שפ"ח. המטופלתלשכבת הגיל 

 

 3-15כאמור, בשל מחסור בתקנים השפ"ח מטפל באוכלוסיית הילדים בגילאים  -

 '(.כיתה ט –)מגיל גן חובה 

, כי בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מוצגת החשיבות במתן שירות פסיכולוגי  יצוין

 לתלמידי התיכון.

 המצב המתואר בו מרבית ילדי התיכון אינם מקבלים שירות, הוא בעייתי.

ראוי לקיים דיון בהשלכות העדר השירותים במסגרת השפ"ח, מחלקת החינוך 

 ומקבלי ההחלטות במועצה.

 

 ליטת פסיכולוגים מבוצע על ידי מחלקת כ"א במועצה. הליך מכרז לק -

בסקירה מדגמית של תיקים אישיים של פסיכולוגים המתועדים במחלקת כ"א 

במועצה, נמצאו תיקים בהם לא היה תיעוד של פרוטוקול של ועדת בחינה שנערכה 

 לבחירת הפסיכולוג, אישור בריאות וקורות חיים.

 המסמכים הנדרשים לקליטת הפסיכולוג.  יש להקפיד על תיעוד ראוי של כל 

 

נמצאו מקרים רבים בהם הפסיכולוגים לא חתמו נוכחות בכניסה לעבודה ו/או  -

 ביציאה ומתקבל הרושם, כי אין הקפדה על חתימת נוכחות.

יש להדגיש בפני הפסיכולוגים את הוראת הנוהל בדבר החובה לחתום נוכחות 

 בכניסה וביציאה מהעבודה. 

 

שפ"ח נוהגת לדווח ידנית על שעות עבודה בשעות אחה"צ המאוחרות  מנהלת -

ולאחר סיום יום העבודה. חשבת השכר מסרה, כי מנהלת השפ"ח נוהגת לעבוד 

 מהבית ומדווחת על כך.

שעות נוספות  30המעניק  1993הוסבר, כי למנהלת השפ"ח הסכם משנת 

ך פורמלי מגורם מהיקף משרת המנהלת. לא נמצא מסמ 29% -גלובליות שהם כ

 מוסמך המאשר זאת.

מנהלת כ"א מסרה, כי היא בודקת את סוגיית רישום השעות הנוספות 

 הגלובליות בדוח הנוכחות, מול משרד הפנים.
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 כוח אדם )המשך( .5א.

 

, תחנהה על פי גודלבמימון מלא שעות הדרכה  שפ"חמעניק לכל משרד החינוך  -

עבור ₪ אלפי  67-העביר המשרד סכום של כ 2014בשנת מתמחים וכו'. המספר 

 הדרכה.

 

על פי נתוני היקף שעות הדרכה והשתתפות משרד החינוך עולה, כי סך השתתפות  -

 משרד החינוך גבוהה מעלות הביצוע בפועל.

מנהלת השפ"ח הסבירה, כי הפסיכולוגים אינם מנצלים את מלוא תקציב 

 כות המתקבל.  ההדר

 מומלץ לבחון את מקסום משאבי ההדרכה המוענקים לפסיכולוגים.

 

 פעילות שוטפת .6א.

 

משרד החינוך פרסם סל שירותים בסיסי הניתן ללא תשלום על ידי שפ"ח. מעבר  -

 לשירות הבסיסי, ניתנים שירותים פסיכולוגיים משלימים בתשלום.

 חינוכי-פסיכולוגי שירות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע, כי הקצאת

 ההקצאה בהיקף מזו זו שירות הנבדלות של רמות 3 על תתבסס חינוך למסגרות

  .ובהיקפן הפעולות פסיכולוג, בסוג שעות של

ניתנים בעיקר  ב'  ניתנים שירותים פרטניים ומערכתיים, ברמה  ברמה א' 

ניתנים בעיקר שירותי חרום.  ג'   שירותים מערכתיים וברמה 

ירות ברמה א' ניתן לאוכלוסייה מגיל גן חובה ועד סוף חטיבת כלומר, ש

הביניים. ילדים מתחת לגיל חובה ובבתי הספר התיכוניים אינם מקבלים מענה 

 במסגרת הציבורית )למעט במקרה חרום(. 

 

לנוהל השרות הפסיכולוגי, לקראת כל שנה בהתייעצות עם מנהל  1בהתאם לסעיף  -

כולוג תכנית עבודה שנתית הכוללת: מטרות, יעדים המוסד החינוכי יערוך הפסי

 וזמני ביצוע. התכנית, מוגשת לאישורה של מנהלת המחלקה.

 מסקירה  מדגמית של תכניות עבודה שנתיים של פסיכולוגיים עולה, כי:

 

 .תכניות העבודה אינן ערוכות על פי מבנה אחיד 

 ד.התכנית מתארת בכלליות את סוגי הפעילויות המתוכננות בלב 

  התכניות כוללניות ואינן מפרטות את אופן ביצוע הפעילות כגון: מספר

הפגישות השבועיות / חודשיות שיבוצעו, מועדי ישיבות צוות, מספר ההדרכות 

 ומועדן וכו'.

 .חסרים יעדים מדידים, מוגבלים בזמן 

 .חסרה הגדרה של תפוקות עבודה 

 

מולא על ידי מומלץ לערוך מבנה אחיד של תכנית הערכות שנתית שת

הפסיכולוגים ואשר תכלול, בין היתר, פירוט ייעודי ומדיד לתפוקות נדרשות 

 וכו'. 
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.
 

 פעילות שוטפת )המשך( .6א.
 

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, נקבע קריטריון שלפיו מספר המסגרות  -

 גנים.  15ספר רגילים או עד בתי  3לפסיכולוג במשרה מלאה הוא עד 

הוסבר, כי החלוקה מבוצעת על פי: קרבה גיאוגרפית, אחוזי משרה, סוג  -

וגודל המוסד.   המסגרת 

, יטפל אף בבית הספר המוזן על ידי הגן.  יש העדפה שפסיכולוג המטפל בגן

לא מצאנו קריטריונים כתובים לאופן חלוקת אחריות על מוסדות חינוך לכל 

 פסיכולוג. 
 

מניתוח של נתונים אודות מוסדות החינוך הנמצאים באחריות הפסיכולוגים  -

 בהתאם לנתונים של מחלקת שפ"י עולה, כי:
 

 6.3 -ההיקף הממוצע של שעות שבועיות המוקדש  לכל מוסד חינוכי מסתכם ל 

 משרה. 0.146שעות שבועיות למוסד שהם 

שפ"ח לכל מוסד  כלומר, פחות מיום עבודה שבועי מושקע בממוצע על ידי

 חינוכי.
 

  אין חלוקה אחידה של מספר מוסדות הלימוד הנמצאים באחריות

הפסיכולוגים.  מצד אחד ניתן למצוא פסיכולוג מתמחה בהיקף של חצי משרה 

מוסדות חינוך ומצד שני, פסיכולוג מומחה בחצי משרה  6האחראי על 

 האחראי על מוסד חינוכי יחיד.   

 בתי ספר.  1.5-קים בחצי משרה האחראים על יותר מישנם פסיכולוגים המועס

במטרה למקסם את השירות הפסיכולוגי לכל מוסדות החינוך, מומלץ לקבוע 

קריטריונים למספר מוסדות החינוך הנמצאים באחריות כל פסיכולוג בכפוף 

 לשיקול דעתה המקצועי של מנהלת השפ"ח.

 תגובת מנהלת השפ"ח

 פורמט אחיד.המחלקה נמצאת בשלבים לכתיבת 

מכיוון שהתייחסות לחלוקת מסגרות החינוך היא מערכתית ולוקחת בחשבון את מעמדו 

של הפסיכולוג, תפקידיו הנוספים, תרומתו לשפ"י הארצי, התאמתו למוסד החינוכי, 

מידת שביעות הרצון והקשר של העובד עם המוסד החינוכי, לא ניתן לקבוע קריטריונים 

 אחידים לחלוקת מסגרות. 

 כל פסיכולוג יכול לערער על חלוקת מוסדות החינוך שנקבעה.

 

עיקר עבודת הפסיכולוגים מתבצעת במוסדות החינוך מחוץ למועצה. נהלי  -

 המחלקה קובעים למלא דוחות עבודה שבועיים.

מעיון בדוחות הפסיכולוגים עולה, כי: הדוחות אינם מפורטים, אינם כוללים 

 הם כלליים. נתונים כמותיים והנתונים בהם

על מנת לקיים בקרה ראויה סבורה הביקורת, כי על דוחות הפסיכולוגים 

השבועיים לכלול נתונים כמותיים כגון: מספר מפגשים ואופיים, מספר ישיבות 

ייעוץ שנערכו ועם מי, מספר הילדים להם ניתן ייעוץ, מספר מפגשים עם 

רכו, מספר התלמידים הורים, מספר הטיפולים הפרטניים, מספר האבחונים שנע

 שהופנו לועדת ההשמה, מפגשים עם אנשי מקצוע וכו'. 
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.
 

 פעילות שוטפת )המשך( .6א.
 

בהשוואה בין מדגם של דוחות הנוכחות במערכת הנוכחות לבין נתוני הדיווחים  -

 ל ימי עבודה. ש נמצאו אי התאמות בדיווח השבועיים של הפסיכולוגים,

 טרם הוסברו אי ההתאמות. נכון למועד הדוח,
 

 דרך נוספת לבצע בקרה על פעילות השפ"ח היא באמצעות משובים.  -

 נמצא, כי במחלקה אינם נוהגים לקיים הליך קבלת משוב ממנהלי מוסדות חינוך. 

לדעת הביקורת, מומלץ לערוך שאלון משוב שיופץ בין מנהלי מוסדות חינוך. 

 ות המשוב יבחנו, יתועדו וישמשו ככלי להפקת לקחים ושיפור השירות. תוצא

 תגובת מנהלת השפ"ח

אין באפשרות המחלקה להשקיע  בשנה הקרובה בביצוע שאלון משוב, משוב מעין זה יש 

 לבצע על ידי גוף חיצוני.
 

 חינוך מיוחד .7א.

 
החינוך המיוחד  חוזר מנכ"ל משרד החינוך מציין כי שירותים פסיכולוגים לילדי -

 . 21עד גיל  3צריכים להינתן מגיל 

כיתות חינוך מיוחד ייעודיים, בבתי ספר נמצאים ב: בחינוך המיוחד תלמידי ה

ותלמידים זכאי  המיוחד רגילות, גני ילדים של החינוךהחינוך המסגרות תוך ב

 . שילוב הלומדים בחינוך הרגיל בבתי ספר ובגני ילדים

ף השירות הניתן לתלמידי החינוך המיוחד הנמצאים לא ניתן לקבוע את היק

בכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים עקב העובדה, כי השירות ניתן על 

ידי פסיכולוגים שבתחום אחריותם ישנם מוסדות חינוך רגילים נוספים ודיווחי 

 העבודה אינם מפרטים את היקף השעות שהושקעו בכל מוסד.
 

 משלים )שפ"מ(שרות פסיכולוגי  .8א.
 

 בסקירתנו נמצא, תקנון שפ"מ הקובע את כללי מתן השרות איננו מעודכן. -

יש לערוך נוהל עבודה מעודכן לפעילות השפ"מ שישולב בחוברת הנהלים של 

 המחלקה. על הנוהל לכלול, בין היתר, הגדרות למקרים חריגים ואופן הדיווח.

 תגובת מנהלת השפ"ח

 ופל.המלצת הביקורת מקובלת ותט
 

מעיון בטבלת תעריפי שפ"מ של מחלקת שפ"ח נוכחנו, כי אין התייחסות  -

 לאפשרות לקבלת הנחה להורים נזקקים.

  מומלץ לבחון משפטית ולשקול מתן הנחות לנזקקים, מעלויות שירותי שפ"מ.

 תגובת מנהלת השפ"ח

 הנחות לנזקקים מחייבות מערך של בדיקת זכאות.

ווחה המפנה אלינו תושבים לטיפול הממומן על ידי המחלקה מסתייעת במחלקת הר

 מחלקת הרווחה.
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 תמצית הממצאים והמלצות הביקורת )המשך( א.

 

 שרות פסיכולוגי משלים )שפ"מ( )המשך( .8א.

 

נמצא, כי הפסיכולוגית האחראית מנהלת טבלת אקסל לרישום ומעקב אחר פניות  -

 לשפ"מ. 

חסרה פרטים רבים כגון: שם הילד, שם מעיון בטבלת המעקב נוכחנו, כי הטבלה 

 ההורה, שם הפסיכולוג המטפל, סיבת אי הטיפול וכו'.

 עוד נמצא, כי שיעור הפניות שלא טופלו הוא מהותי.

 תגובת מנהלת השפ"ח

מידת ההיענות של השפ"מ תלויה במידת פנייתם של הפסיכולוגים המעוניינים לעבוד 

 יכולוגים חיצוניים להרחבת המענים לפניות.בשפ"מ. המחלקה אינה מעוניינת להביא פס
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 כללי ב. 
 

 רקע .1ב.

 

מטרת השירות הפסיכולוגי היא לקדם את התפתחותו של כל תלמיד ולדאוג  -

 למיצוי הפוטנציאל שלו תוך שימת לב על השתלבותו הטובה בקהילה. 

 ייעודו של השירות הפסיכולוגי החינוכי )להלן שפ"ח( במועצה, הבא לידי ביטוי

בפרסומי המחלקה באתר האינטרנט של המועצה, הוא: לקדם את רווחתם 

 ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. 

 

השירות פועל בגישה רב ממדית המתייחסת אל הילד כאל מכלול הנמצא ביחסי  -

גומלין עם סביבתו ועל כן, השרות ניתן לכלל האוכלוסייה: ילדים, הורים 

 תים חינוכיים וגורמים חיצוניים במערכת החינוך.ומשפחות, צוו

 

מדיניות השפ"ח, נקבעת על ידי השירות הפסיכולוגי הייעוצי )להלן שפ"י( במשרד  -

החינוך. המדיניות מותווית, בין היתר, בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך )חוזר מנכ"ל 

 (. 3.7-61)א( סעיף 8תש"ע/

 

פסיכולוגים על פי מפתח תקינה.  תקני המקצ , שפ"ישירותאת הכדי לקיים  -

המפתח מתייחס למספר התלמידים הלומדים במסגרות החינוך בחינוך הרגיל 

  .ומאפייני הרשות המקומית סוגי המסגרות, ובחינוך המיוחד על פי שכבות גיל

 

 68%)א(, משרד החינוך אמור להשתתף במימון 8בהתאם לחוזר המנכ"ל תש"ע/ -

רשות )בהתאם לתקן שאישר המשרד לרשות(, משכר הפסיכולוגים עובדי ה

  ובמימון הוצאות הדרכתם והשתלמויותיהם המקצועיות.

 

ובחינוך  שנים 3-18מגיל לילדים לספק שירותים  השפ"ח במועצה שואף -

, מקצה תקני בשלב זהשנים אך משרד החינוך  3-21המיוחד לגילאי 

  בחינוך המיוחד. 3-21בחינוך הרגיל, ולגילאים  5-15פסיכולוגים לגילאים 

 

כי   , הקצאת שירותים פסיכולוגיים בגיל הרך חשובה מאוד, הביקורת מציינת 

גיל.   לנוכח הערך המניעתי הרב המצוי בהתערבות מוקדמת 

תקופת חיים ם, נמצאים בבקצהו השני של רצף הגילאיתלמידי התיכון 

  .מאופיינת באתגרים התפתחותיים ובהיבטים סיכוניים רביםה

 לגילאים אלא בהתאם.יש ערך מוסף להקצאת שירות פסיכולוגי  ולכן

 

 הבסיס החוקי והפורמלי לפעילות השירות הפסיכולוגי הוא: -

 

 1977-חוק הפסיכולוגים, התשל"ז .  והתקנות שתוקנו מכוחו

 1988-חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח. 

 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א. 

 .חוזרי מנכ"ל משרד החינוך 

 פ"י.הנחיות ש 
  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2015נת דוח הביקורת הפנימית לש

 פעילות השרות הפסיכולוגי החינוכי

 

154 

 

 )כללי( כללי ב.
 

 פעילות השפ"ח .2ב.

 

לדברי מנהלת השפ"ח, נכון לשנת תשע"ה שירותי השפ"ח השוטפים ניתנים  -

 )מגיל גן חובה עד כיתה ט'(.  3-15במערכת החינוך לילדים מגיל 

החל משנת תשע"ד, נותנת מחלקת שפ"ח שירותי הדרכה לחברי צוות מיוחד 

 .3לדים מתחת לגיל שהוקם באגף החינוך לטיפול בי

 

פעילות השפ"ח השוטפת, ניתנת בעיקר למערכות החינוך )הורים, תלמידים  -

 ומורים( במועצה האזורית עמק יזרעאל וברמת ישי. 

 הפעילות כוללת, כדלקמן:

  .נוכחות סדירה של פסיכולוג במסגרת החינוכית 

 מות קיומו של רצף המחייב שילוב של הרובד המערכתי והפרטני, תוך קדי

 לרובד המערכתי. 

  התערבות, קונסולטציה, הדרכה ולווי -עבודה מערכתית על רצף מניעה

 לצוותי החינוך ושותפות בצוותים רב מקצועיים.  למסגרת החינוכית,

  .השתתפות בוועדות על פי חוק 

 יעוץ וטיפול להורים, התערבות פסיכולוגית טיפולית, הערכות פסיכולוגיות 

 ם. התערבות במצבי חירוו

במקביל, ניתן שרות פסיכולוגי משלים במימון הורים מעבר לשעות העבודה  - 

 הכולל:

 .שרות פסיכולוגי למופנים על ידי מחלקת הרווחה 

  גיל שאינן מקבלות שירות פסיכולוגי הערכות פסיכולוגיות בשכבות 

 במסגרות החינוכיות.

  .הערכה פסיכולוגית לצורך הדלגה 

 שיבוץ ילדים למסגרות מחוננים או מוכשרים.  ת לצורךוהערכות פסיכולוגי 

  הערכות פסיכולוגיות לצורך התאמות בדרכי הבחנות לתלמידים ליקוי

 למידה בבתי ספר על יסודיים. 

  .הערכות והתערבויות טיפוליות 

 סדנאות והרצאותאבחונים ממוחשבים לאיתור בעיות קשב וריכוז , . 

 יםיהשרות המשלים כפוף לכללי האתיקה המקצוע. 
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 כללי )המשך( ב.
 

 היקף הביקורת .3ב.

 

 :מטרת הביקורת 

 

במסגרת הדוח נבדקה פעילות השרות הפסיכולוגי החינוכי במועצה. יצוין, כי הביקורת  

 לא בדקה סוגיות הנוגעות להיבטים מקצועיים בפעילות השפ"ח.

 בין היתר, התמקדנו בנושאים הבאים:

 

  .כוח האדם, התקינה והמבנה הארגוני 

 .היקף הפעילות 

 .מאפייני השירות 

 .תקציב הוצאות והכנסות וגבייה 

 

 אמצעי הביקורת שננקטו כללו, בין היתר:

 

 .שיחות עם עובדים 

 .עיון במסמכים ופרוטוקולים 

 .שיחות עם גורמים במועצה 

 ..עיון בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך וחקיקה רלוונטית 
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 מבנה ארגוני נהלים ומשרדי המחלקה  ג.
 

 מבנה ארגוני .1ג.

 

 השפ"ח במועצה מוגדר כמחלקה באגף החינוך במועצה. -

בשיחה עם מנהלת אגף חינוך נמסר, כי למרות הגדרת השפ"ח כמחלקה באגף 

 החינוך מנוהל השפ"ח, מקצועית ותקציבית, עצמאית על ידי מנהלת השפ"ח. 

 

 להלן תרשים של המבנה הארגוני של מחלקת השפ"ח במועצה: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק מהפסיכולוגים מאיישים תפקידים במבנה המחלקה. *

 

בבדיקתנו, נמצאה טבלה מרכזת לשנת תשע"ה בה מפורטים שמות הפסיכולוגים.  -

הטבלה כוללת, בין היתר, את תחומי האחריות לכל פסיכולוג ושמות מוסדות 

 . החינוך הנמצאים בטיפולו של כל פסיכולוג

מעיון בטבלה עולה, כי הטבלה אינה מפרטת את רמת מקצועיותו של הפסיכולוג 

)לפי דירוג של: פסיכולוג מדריך, מומחה, מתמחה וטרום מתמחה(. וכן, הטבלה 

 אינה כוללת את תחומי אחריותה של מזכירת המחלקה.

מומלץ לכלול בנתוני הטבלה המרכזת את רמת מקצועיותו של הפסיכולוג וכן את 

 חומי אחריותה של מזכירת המחלקה. ת

 ח"תגובת מנהלת השפ

 המלצת הביקורת מקובלת ותטופל.
  

 מנהלת אגף חינוך

 מנהלת שפ"ח

 מזכירת המחלקה

 משרה( 100%)

 מ"מ מנהלת שפ"ח

 ורכזת גנים

שירות פסיכולוגי 

שוטף במוסדות 

 חינוך

 

רכזת 

 גיל הרך

ניהול 

וארגון 

ישיבות 

 צוות

קשר עם 

 -הרווחה

ועדות 

החלטה 

וקבוצות 

 טיפוליות

הדרכת 

 סטודנטים

ת אחראי

 שפ"מ

 * פסיכולוגים
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 מבנה ארגוני נהלים ומשרדי המחלקה )המשך(  ג.

 

 ניהול שוטף .2ג.

 

כאמור, שפ"ח מוגדר כמחלקה באגף החינוך במועצה אך היא מנוהלת במרבית  -

 הנושאים כיחידה עצמאית על ידי מנהלת השפ"ח.

 

לק מניהול הפעילות, מדווחים הפסיכולוגים באופן שוטף אודות הפעילות כח -

 המבוצעת למנהלת השפ"ח ונערכות ישיבות צוות שבועיות. 

 

 מנהלת השפ"ח מסרה, כי המחלקה נותנת אמון רב בעובדי המחלקה ומקצועיותם. -

 

 מהבדיקה עולה, כי הבקרה התקציבית מנוהלת בעיקר על ידי חשב אגף החינוך. -

 

במטרה לאפשר למנהלת השפ"ח ראיה מערכתית רחבה, ממליצה הביקורת 

 להפיק מידי תקופה דוח ביצוע תקציבי שיוגש לעיון מנהלת השפ"ח.

  

 ח"תגובת מנהלת השפ

 המלצת הביקורת מקובלת ותטופל.

 

 נהלים .3ג. 

 

מבדיקתנו נמצא, כי למחלקת שפ"ח קיימים נהלי עבודה המובאים לידיעת  -

 גים, בין היתר, באמצעות פרסום בלוח המודעות המחלקתי.הפסיכולו

מידי שנה, מרעננת מנהלת השפ"ח את נהלי העבודה ושולחת העתק מהנהלים 

 לראש המועצה ולמנהלת אגף החינוך. 

הנחיות המסדירות הפעילות  25מעיון בנהלים לשנת תשע"ה עולה, כי הנוהל כולל  

ספר, אופן דיווח וכתיבת אבחונים, כגון: התנהלות עבודת הפסיכולוג בבית ה

 הסדרת השפ"מ וכו'.

 

בסקירתנו, נמצאה חוברת שהופקה ליום הערכות השירות לשנת תשע"ד אשר  -

לדברי מזכירת המחלקה ניתנה לכל פסיכולוג. החוברת כוללת את הנוהל המרוענן 

לשנת הלימודים הרלוונטית וכן, נתונים כגון: שמות הפסיכולוגים במחלקה, 

דות חשובות לעבודה עם מזכירת השירות, חלוקת הדרכות ומדריכים, טפסים נקו

 שונים.

 

מעיון בחוברת לעיל עולה, כי חלק החוברת העוסק בעבודה מול מזכירת המחלקה  

)הכולל, בין היתר, כללים לגבי חתימות על חוות דעת פסיכולוגיות, אופן הפניות 

בי שמירת סודיות וכו'(, אינו כלול למוסדות חינוך, אופן פתיחת תיק, הנחיות לג

 במסגרת נהלי עבודה המאושרים בחתימת מנהלת השפ"ח.
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 מבנה ארגוני נהלים ומשרדי המחלקה )המשך(  ג.
 

 נהלים )המשך( .3ג.
 

מומלץ לערוך את החוברת לעיל על פי מתכונת נהלי עבודה הכוללת תאריך עדכון 

 ושם המאשר.

הפעילות במחלקת השפ"ח כגון: קליטת  חוברת הנהלים תסדיר את כל נושאי

פסיכולוג, עבודה בשפ"מ, דיווח שעות, אופן עבודה במוסדות חינוך, שמירה על 

 צנעת הפרט, חסיון חומרים וכו'.

חוברת הנהלים תאושר על ידי מנהלת אגף חינוך והנהלת המועצה ותופץ בין כל 

 עובדי השפ"ח.

 ח"תגובת מנהלת השפ

 תטופל.המלצת הביקורת מקובלת ו
 

 משרדי מחלקת שפ"ח .4ג.
 

מטופלים, הורים, בני נוער וילדים, אשר מגיעים לשירות הפסיכולוגי אינם  -
מגיעים תמיד מרצונם. על כן, השירות הפסיכולוגי צריך להוות סביבה תומכת, 
שאמורה להקנות למקבלי השירות תחושת בטחון, אמון ונינוחות. הדבר צריך 

 יבה אסתטית, פרקטית, רגועה המשרה אווירת נינוחות. לקבל את ביטויו גם בסב
 

מחלקת שפ"ח במועצה וחדרי טיפול ממוקמים במבנה המרכזי של המועצה משרדי  -
 בסמוך למשרדי אגף החינוך.

 
פרסם משרד החינוך הצעה לתקנון בנוגע למבנה וציוד קבוע  30/11/1997בתאריך  -

 ת בהתאם לעיל. במחלקת שפ"ח האמורים לשרת את מקבלי השירו
התקן הנ"ל, אושר על ידי הפסיכולוגית המחוזית המכהנת במעוד הדוח כמנהלת 

 השפ"ח.
 הנחות היסוד בתקן המוצע היו, כדלקמן:

 
  מטרת השפ"ח היא לשרת את אוכלוסיית התלמידים, עובדי ההוראה

 וההורים, ובשעת חרום את כל האוכלוסייה.
  המידע.השפ"ח נדרש לשמור על פרטיות וסודיות 

 .הפסיכולוגים כפופים לכללי אתיקה מקצועית שקובע משרד החינוך 
 .הפסיכולוגים באים במגע עם אוכלוסייה בעלת רגישות מיוחדת 

 

 התקן מבחין בין שפ"חים לפי גודלם, בהתאם למשרות הפסיכולוגים הקיימות:

 

 פסיכולוגים( 1-3משרות )בין  0.5-1.5 - זעיר

 פסיכולוגים( 4-7משרות )בין  1.6-3 - קטן

 פסיכולוגים( 8-20משרות )בין  3-10 - בינוני

 פסיכולוגים( 21-50משרות ) 10.1-20 - גדול

 פסיכולוגים 50משרות )מעל  20מעל  - גדול מאוד
 

בהתאם לנתוני קריטריונים לגודל השפ"ח לעיל עולה, כי מחלקת שפ"ח במועצה 

 היא גדולה.
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 לקה )המשך( מבנה ארגוני נהלים ומשרדי המח ג.
 

 משרדי מחלקת שפ"ח )המשך( .4ג.
 

הביקורת ערכה השוואה בין התקן המוצע שפורסם על ידי משרד החינוך לבין 

 הקיים בפועל במחלקת שפ"ח במועצה, להלן פירוט:  

 
 המצב נכון למועד הדוח התקן המוצע

חדר עבודה לכל פסיכולוג ובלבד שסך 

החדרים לא יפחת מסך המשרות 

 2רירה חדר לכל וכשאין ב

 פסיכולוגים.

 משרות. 12.35פסיכולוגים בהיקף  22ישנם 

 10, ישנן אין חדרי עבודה לפסיכולוגים

מהן יש עמדת  5-עמדות עבודה פתוחות וב

 מחשב שולחני.

קיים משרד למ"מ של המנהלת המשמש אף 

 לישיבות.

 קיים. חדר למנהלת שפ"ח

 צוני נעול לאחסון תיקיות.קיים חדר חי תיקיה נעולה מחוץ למבנה שפ"ח

ישנן כניסה פנימית מתוך מבנה המועצה.  כניסה נפרדת לשפ"ח

קיים פתח נוסף הפונה כלפי חוץ אך הוא אינו 

 בשימוש.

קיימת עמדת מזכירות בלובי הכניסה  חדר נפרד למזכירה

 למחלקה.

 קיים מיזוג אויר

לצייד את המזכירה במחשב נעול 

מדפסת בסורגים או בארון ברזל, 

ותוכנות מתאימות, ארוניות סגורות, 

 תיקיה נעולה ומגרסה.

אך, אינו נעול למזכירה יש מחשב אישי 

 בסורגים או בארון ברזל.

 למחלקה אין מגרסה.

במחלקה יהיו: פקס, מכונת צילום 

 ומודם לאינטרנט.

 קיים

חדר המתנה הכולל פינת ישיבה 

 וחומר קריאה.

 אין.

 .3חדרים בלבד מתוך  2-ב טלפון בכל חדרי העבודה

כל חדר עבודה יצויד ב: שולחן 

כסאות למבוגרים, שולחן  4משרדי, 

כסאות לילדים, ארונית  3-נמוך ו

לשמירת חומר ומערכת מבחנים 

 פסיכולוגיים שבשימוש נפוץ.

 .אין חדרי עבודה

הוסבר, כי בהתאם למדיניות המחלקה 

הפסיכולוגים ימצאו במוסדות החינוך ועל כן לא 

 נדרשים חדרי עבודה במחלקה.

חדרי טיפול הכוללים: ריהוט  2-3

מבוגרים, ארונית לשמירת  4למפגש 

חומר סודי, שולחן חול, משחקים, 

מראה חד כיוונית לחדר אחר, מגבר 

 ורמקול.

 חדרי טיפולים. 3ישנם 

 הריהוט מתאים. 1בחדר 

 חדרים קיים ריהוט למבוגרים בלבד. 2-ב

 אין מגבר ורמקול.אין מראה חד כיוונית ו

 אין. חדר ישיבות וספריה

 אין. אינטרקום בכניסה למחלקה

זמזם אזעקה למזכירה המחובר 

 למוקד המשטרה.

 אין.

שירותים נפרדים לעובדים ולקהל 

 ופינת מטבח לעובדים.

 שירותים נמצאים מחוץ למחלקה.

 קיימת פינת מטבח.
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 מבנה ארגוני נהלים ומשרדי המחלקה )המשך(  ג.
 

 משרדי מחלקת שפ"ח )המשך( .4ג.

  

 מהטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי הריהוט והמבנה הקיימים אינם תואמים לתקן המוצע

 שאושר על ידי מנהלת השפ"ח.  

 

 תיקי מטופלים ושמירתם .5ג.

 

-בהתאם לכללים, תיקי מטופלים של שפ"ח נשמרים לתקופה של בין שנה אחת ל -

  שנים תלוי בגיל המטופל. 20

 בסמוך למשרדי המחלקה ממוקם חדר, המשמש כמחסן לשמירת תיקי מטופלים. 

לשמירה על צנעת הפרט, החדר הנ"ל נעול והמפתח נשמר אצל מזכירת המחלקה 

 בלבד. 

 

 נמצא, כי התיקים נשמרים בתוך ארוניות מתכת המסודרים לאורך הקירות.

ות, עובש וטחב )ראה בביקור שערכנו במחסן נמצא, כי הקיר המזרחי נגוע ברטיב

נספח א', צילום הקיר(. לדברי מזכירת המחלקה, למרות פניות חוזרות ונשנות 

למנהל האחזקה לא תוקן הקיר אלא הותקנה "ונטה" על הקיר להוצאת לחות 

 מהחדר בלבד.

הנגיעות שנמצאה בקיר עלולה לפגוע בשלמות תיקי המטופלים, יש לטפל 

  בהקדם לתיקון המפגע.

 

 ח הסבירה, כי נדרש תקצוב מתאים לצורך טיפול במפגע."פמנהלת הש
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 מערכת ממוחשבת ד.
 

 כללי .1ד.

 
כאמור לעיל, במשרדי המחלקה ישנם עמדות מחשב לשימוש הפסיכולוגים. כמו  -

 כן, לכל פסיכולוג קיים מחשב נייד לשימושו.  

 
בתוכנות  דווח, כי מחלקת שפ"ח אינה נעזרת במערכת מידע ייעודית ומשתמשת -

 אופיס לכתיבת דוחות, אבחונים וכו'. 

 

 ממצאים .2ד.

 

נמצא, כי הכניסה למחשבים הנמצאים במשרדי המחלקה נעשית באמצעות שם  -

משתמש וסיסמא אישיים. במחשבית הנמצאים בעמדות העבודה הפתוחות, לא 

 ניתן לשמור ולתעד מסמכים וחומר כלשהוא.

 

ומר הנוצר במהלך העבודה כגון: אבחונים, הפסיכולוגים נוהגים לתעד את הח -

חוות דעת וכו', על גבי המחשב הנייד שנמצא ברשותם או במחשבה של מזכירת 

 המחלקה.

 

יצוין, כי שמירה של מסמכים פסיכולוגיים על גבי מחשבים ניידים עלול להוות 

 חשיפה ואפשרות לפגיעה בצנעת הפרט.  

 

נת "אקסס" לצורך ניהול תיקי נמצא, כי מזכירת המחלקה משתמשת בתוכ -

מטופלים. כל תיק לקוח כולל את: שם המטופל, מספר זהות, תאריך לידה, מקום 

 מגורים, שם ההורים ותאריך פתיחת התיק. 

 

מבדיקת הביקורת עולה, כי קיימת מערכת מידע ייעודית למחלקות שפ"ח שהיא 

בעיריות תוכנת מדף בשם "משפח"ה )מחשוב השרות הפסיכולוגי החינוכי 

 ובמועצות בישראל(.

על פי פרסומים של מערכת המידע הייעודית משפח"ה עולה, כי המערכת היא 

 בפורמט אחיד וברמה ארצית ובעלת אופציות עבודה רבות כגון:

 

 .שמירת מידע בשרת מרכזי 

 .אפשרות לצרף קבצים מכל סוג שהוא 

  ות.מאגרי מידע: תיק תלמיד, תיק מערכת ותיק נותן שיר 3כוללת 

 .מחולל שליפת נתונים 

 .ניהול שולחן משימות 

 .ניהול כספי שפ"מ 

  .'ממשק אינטרנטי מאובטח לכניסה מרחוק וכו 

 

מנהלת השפ"ח מסרה, כי תוכנת משפח"ה נוסתה בעבר במחלקה ונמצאה לא 

   יעילה וכיום, לא קיימת תוכנה ייעודית נוספת.
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 ביצוע תקציבי  ה.
 

 כללי .1ה.
 

אודות הביצוע התקציבי של מחלקת שפ"ח בהתאם לנתוני הנהלת להלן נתונים  -

 :25/3/2015החשבונות נכון ליום 

 

שינוי בביצוע  לשנה באלפי ש"ח סעיף

בין השנים  

2012-2014 

2012 2013 2014 

 ביצוע תקציב ביצוע תקציב ביצוע תקציב 

הכנסות בגין פסיכולוגים 

 אגרות ת. חוץ בתי ספר –

52 64 60 61 65 65 - 

 271% 26 25 21 21 7 4 (1הכנסות שונות שפ"ח )

 21% 2,114 2,135 1,971 1,930 1,752 1,665 השתתפות משרד החינוך

 30% 117 105 93 90 90 93 (2תקבולי שפ"מ )

 21% 2,322 2,330 2,146 2,101 1,913 1,814 סה"כ הכנסות

 22% 2,405 2,350 2,429 2,260 1,971 1,913 הוצאות שכר שפ"ח

 116% 67 26 47 36 31 30 הוצאות הדרכה )קבלני(

 (60%) 25 15 39 35 62 45 הוצאות שונות שפ"ח

 - - - - - 0 13 הוצאות שונות שפ"מ

 - - - 3 0 - - שפ"ח -עיר ללא אלימות 

 32% 124 130 67 80 94 89 הוצאות שכר שפ"מ

 21% 2,621 2,521 2,585 2,411 2,158 2,090 סה"כ הוצאות

עודף / )גרעון( למימון 

 (3הרשות )

(273) (245) (310) (439) (191) (299) 22% 

 (16%) 11% 8% 17% 13% 11% 13% שיעור המימון מהוצאות

 שירותי משרד לרמת ישי. –שירות פסיכולוגי חינוכי  –. שפ"ח 1

 שרות פסיכולוגי משלים במימון הורים. -. שפ"מ 2

 יתרה המתקבלת.. המועצה משתתפת בגובה ה3
 

 מנתוני הטבלה עולה, כי:  -

 

 .קיימת מגמת גידול בהוצאות שפ"ח 

 2012ביחס לשנת ₪ אלפי  463 -גדלו בסכום של כ 2014הוצאות שפ"ח בשנת 

 .21% -המהווים שיעור גידול של כ

  גדלו ביחס להוצאות  2014הוצאות ביצוע שכר שפ"ח ושכר שפ"מ בשנת

 בהתאמה.  32% –ו  22%בשיעורים של  2012השכר בשנת 

  ביחס לשנת  2014היקף המימון מכספי המועצה מסך הוצאות שפ"ח בשנת

 . 16% -גדל בשיעור של  כ 2012

₪ אלפי  26 -גדל בסכום של כ 2012ביחס לשנת  2014היקף המימון בשנת 

 .2%-אך, שיעור המימון מסך ההוצאות קטן בשיעור של כ

  אלפי  108 -ציב בסכום של כהמימון המועצתי חרג מהתק 2014בשנת ₪

 ₪.אלפי  129 -בסכום של כ 2013ובשנת 



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2015נת דוח הביקורת הפנימית לש

 פעילות השרות הפסיכולוגי החינוכי

 

163 

 

 ביצוע תקציבי )המשך(  ה.
 

 ביצוע הכנסות .2ה.

 

 :2012-2014להלן התפלגות ביצוע הכנסות שפ"ח בשנים  -

 

 2014 2013 2012 סעיף

אלפי 

 ש"ח

שיעור 

 מסה"כ

אלפי 

 ש"ח

שיעור 

 מסה"כ

אלפי 

 ש"ח

שיעור 

 מסה"כ

 2% 65 2% 61 3% 64 בתי ספראגרות ת. חוץ 

 1% 26 1% 21 - 7 שירותי משרד לרמת ישי

 81% 2,114 76% 1,971 81% 1,752 משרד החינוך

 4% 117 4% 93 4% 90 תקבולים משפ"מ

 %12 299 %17 439 %11 245 מימון המועצה

 %100 2,621 %100 2,585 %100 2,158 סה"כ

 

 מהנתונים לעיל עולה, כי: 

 

 2012גדלה ביחס לשנת   2013ועצה ביחס לסך ההכנסות בשנת השתתפות המ 

ביחס  5% -, שיעור ההשתתפות ירד ב2014ואילו בשנת  6% -בשיעור של כ

 . 2013לשנת 

 

  אגרות תלמידי חוץ בתי ספר מהוות מרכיב נמוך מסך ההכנסות ועמדו על

 . 3%-2%שיעור של בין 

 

 ביצוע הוצאות .3ה.

 

 :2012-2014צאות שפ"ח לשנים להלן התפלגות ביצוע הו -

 

 2014 2013 2012 סעיף

אלפי 

 ש"ח

שיעור 

 מסה"כ

אלפי 

 ש"ח

שיעור 

 מסה"כ

אלפי 

 ש"ח

שיעור 

 מסה"כ

 92% 2,405 93% 2,429 91% 1,971 הוצאות שכר שפ"ח

 2% 67 2% 47 1% 31 הוצאות הדרכה )קבלני(

 1% 25 2% 42 3% 62 הוצאות שונות שפ"ח

 %5 124 %3 67 %5 94 הוצאות שכר שפ"מ

 %100 2,621 %100 2,585 %100 2,158 סה"כ הוצאות
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 ביצוע תקציבי )המשך(  ה.
 

 ביצוע הוצאות )המשך( .3ה.

 

 מהטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי:
 

  עיקר הוצאות שפ"ח, היו לשכר הפעילות השוטפת שהסתכמו בממוצע לכדי

 מההוצאות 92% -שיעור של כ

  קטן סעיף הוצאות שונות שפ"ח, הביצוע בסעיף  השנים שנבדקו 3במהלך

ביחס לשנת  60% -מבטא ירידה בשיעור של כ 2014ההוצאות השונות בשנת 

2012. 

 : 2012-2014להלן פירוט ביצוע סעיף הוצאות שונות שפ"ח, בשנים 

 

 2014 2013 2012 סעיף

שיעור  ש"ח

 מסה"כ

שיעור  ש"ח

 מסה"כ

שיעור  ש"ח

 מסה"כ

ות דמי חבר בהסתדר

 פסיכולוגים

5,520 9% 6,660 16% 6,900 28% 

(   - 8% 3,500  - (1הכשרת צוות גיל רך 

 9% 2,149 7% 3,029 5% 3,148 תקשורת

 20% 5,084 8% 3,325 8% 5,092 ציוד משרדי

  - 38% 16,140 22% 13,515 כנסים, סמינר וסיורים

 16% 3,894  - 35% 22,176 רכישת מבדקים ואבחונים

 %27 6,815 %23 9,884 %21 13,235 ת אחרותהוצאו

 %100 24,842 %100 42,538 %100 62,686 סה"כ

 . במסגרת ע.ל.א: "עיר ללא אלימות".1

 

 2014מנתוני הטבלה ניתן להיווכח, כי כמחצית מההוצאות השונות בשנת 

 היו בגין דמי חבר בהסתדרות הפסיכולוגים ורכישת ציוד משרדי.
 

 ב רמת ישי בהוצאותהשתתפות הישו .4ה.
 

כאמור לעיל, שפ"ח עמק יזרעאל נותן שירותים גם למוסדות חינוך בישוב רמת  -

 ישי.

נמצא, כי תנאי ההתקשרות סוכמו במסמך שנחתם על ידי גזבר המועצה מיום 

 ונשלח לראש מועצת רמת ישי מר עופר בן אליעזר.  28/8/2012

 להלן עיקרי הסיכום:

 

  יכולוג.תקן פס 1לרשות רמת ישי 

  מערך המשרה. 32%רמת ישי תעביר לעמק יזרעאל בגין המשרה 

 .רמת ישי תעביר לעמק יזרעאל תשלום דרך משרד החינוך עבור שעות הדרכה 

  בגין שירותי תקורה, ליווי והדרכה, ייעוץ ומשרדיות וכו', תשלם רמת ישי

 לחודש.₪/ 1,750סכום של 

 להוראות משרד החינוך. העלויות הנ"ל יהיו כפופים לכל שינוי בהתאם 
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 ביצוע תקציבי )המשך(  ה.
 

 השתתפות הישוב רמת ישי בהוצאות )המשך( .4ה.

 

עודכן הסכום בגין התקורה לסך  2014חשב אגף החינוך מסר, כי בחודש אוגוסט 

 לחודש.₪  2,188של 

 

מנתוני הנהלת החשבונות לעיל עולה, כי השתתפות המועצה המקומית ברמת ישי  -

מסך  1% -שהם כ₪ אלפי  26 -הסתכמה לסך של כ 2014השפ"ח בשנת בהוצאות 

 ההוצאות. 

לדברי חשב אגף הנדסה, הקו שהנחה את המועצה במועד חתימת ההסכם היה 

 להפחית את עלויות המשרד על ידי קליטת הפסיכולוג לפי התקן של רמת ישי.

 

 3-15לאים מחישוב שבצענו בהשוואה ללקוחות המחלקה שהם בעיקר ילדים בגי -

 עולה, כי:

  היחס בין השתתפות המועצה האזורית עמק יזרעאל לבין השתתפות המקומית

. אלש"ח 299/  אלש"ח 26=11.5)₪. 1:11.5, עומד על 2014רמת ישי בשנת  ) 

מהשתתפות  11.5כלומר,  השתתפות מועצה אזורית עמק יזרעאל גבוהה פי 

 מועצה מקומית רמת ישי.  

 בשנת הלימודים תשע"ה במועצה  3-15דים מגיל היחס בין מספר התלמי

האזורית עמק יזרעאל לבין מספר הילדים במועצה המקומית רמת ישי לבין 

ילדים  8,370/  ילדים ברמת ישי 1,244=6.73)ילדים.  1:6.73המועצה עומד על  

.   במועצה האזורית ) 

 

נו תואם ניתן להיווכח, כי המועצה האזורית עמק יזרעאל משתתפת בסכום שאי

את שיעור ילדי המועצה מסה"כ הילדים הכולל המקבלים שירות פסיכולוגי 

 ממחלקת שפ"ח.

 מומלץ לעדכן את שיעורי ההשתתפויות בפעילות שפ"ח בין הרשויות.

 

 ח"תגובת מנהלת השפ

המלצת הביקורת מקובלת וכבר נקבעה פגישה עם מנכ"ל המועצה וחשב מחלקת החינוך 

 לטיפול בנושא.

 

 שתתפות משרד החינוךה .5ה.

 

מעלות שכר של כל תקן  68% -בהתאם לחוזר מנכ"ל, משרד החינוך מממן כ -

 ממומנת על ידי המועצה.  32% -שאושר והיתרה כ

כמו כן, מתקצב משרד החינוך פעילויות של הכשרות, הדרכות והשתלמויות 

 מקצועיות.

תק, כולל זכויות שנות ו 17, 43המפתח לעלות שכר למשרת תקן מחושב לפי דרגה 

בהתאם לנתוני חשב . 20%סוציאליות בתוספת מע"מ והוצאות מנהל בשיעור של 

על פי משרד החינוך עמד על  2014אגף החינוך במועצה, עלות שכר משרה בשנת 

 ₪.  20,600 -סך של כ
  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2015נת דוח הביקורת הפנימית לש

 פעילות השרות הפסיכולוגי החינוכי

 

166 

 

 ביצוע תקציבי )המשך(  ה.
 

 השתתפות משרד החינוך )המשך( .5ה.

 

קה, בין היתר, פסיכולוגים מתמחים שדרגתם ועלות יצוין, כי מחלקת שפ"ח מעסי

 שכרם נמוכה מתקצוב של משרת תקן, המתקבל ממשרד החינוך. 

 

בדקנו את היקף השתתפות משרד החינוך בעלויות שכר והדרכות בהשוואה  -

 לעלויות השכר והדרכות שבוצעו בפועל, להלן פירוט: 

ונתונים שהתקבלו מחשב אגף  13/4/2015)בהתאם לנתוני הנהלת החשבונות נכון ליום 

 החינוך(:

 

ביצוע  שנה סעיף

)הנהלת 

 החשבונות(

השתתפות 

משרד 

 החינוך

הפרש 

למימון 

 המועצה

שיעור השתתפות 

מ. החינוך מהוצ' 

 שכר 

הוצאות שכר 

שפ"ח + 

 הדרכות

2012 2,004,539 1,699,572 (304,967) 85% 

2013 2,475,474 1,971,442 (504,032) 80% 

2014 2,472,195 2,113,736 (358,459) 85% 

 

 80% -הסתכם לשיעור של כ 2013ניתן להיווכח, כי מימון משרד החינוך בשנת 

 מסך הוצאות שכר והדרכות. 

 .  5% -ב 2014 -ו 2012שיעור זה נמוך משיעור השתתפות משרד החינוך בשנים 
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 כוח אדם ו.
 

 כללי .1ו.

 
נקבעו קריטריונים לתקינה של  3.7-61)א( סעיף 8בחוזר מנכ"ל תש"ע/ -

 מספר הילדים הלומדים ביישוב לוקח בחשבון את פסיכולוגים בשפ"ח. התקן

מוסדות החינוך לסוגיהם. לפי נתונים אלה  בשכבות הגיל השונות ואת מספר

 למשרות שתוקצינה למתן שירות פסיכולוגי הולם לילדים "תקן מומלץ"נקבע 

 במערכת החינוך, כדלקמן:

 

 בגני חובה ובכיתה א' 3- 4ילדים בגנים לגילאי  500-קן אחד לת ,. 

 י"ב-תלמידים בכיתות ב' 1000-תקן אחד ל.  

 תלמידים בחינוך המיוחד 300-תקן אחד ל.  

 

בפסיכולוגיה חינוכית רשאי לעסוק פסיכולוג בעל תואר שני עוד נקבע, כי  -

הבריאות בקשה בפסיכולוגיה, הרשום בפנקס הפסיכולוגים, שהגיש למשרד 

להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית. לצורך רישוי כמומחה בפסיכולוגיה חינוכית, 

-הפסיכולוג עובר תכנית התמחות שמנוהלת ומפוקחת בשירותים הפסיכולוגיים

 חינוכיים. 

שנים בחצי משרה,  4לא פחות משנתיים במשרה מלאה או -משך ההתמחות

 בתנאי הדרכה. 

 

 מצבת כ"א .2ו.

 

 :2015נתוני כוח האדם במחלקת השפ"ח במועצה, נכון לחודש פברואר להלן  -

  

מספר  תפקיד

 עובדים

היקף 

 משרה

 0.584 1 מנהלת

 1 1 מזכירה

 12.35 22 פסיכולוגים במסגרות חינוך

 13.934 24 סה"כ

 

נכון לשנת  מנתוני הטבלה ניתן להיווכח, כי היקף משרות הפסיכולוגים 

 ות )לא כולל מנהלת שפ"ח(משר 12.35תשע"ה עומד על 
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 כוח אדם )המשך( ו.
 

 מצבת כ"א )המשך( .2ו.
 

עולה, כי מרבית הפסיכולוגים  2015על פי נתוני תלושי שכר מחודש פברואר 

 מועסקים בחלקיות משרה להלן פירוט:
 

  משרה. 58.4% -מנהלת השפ"ח 

  משרה. 100% -פסיכולוג 

  משרה. 80% -פסיכולוגית 

 2  משרה. 75% -פסיכולוגים 

 3  משרה. 60% -פסיכולוגים 

 14  משרה. 50% -פסיכולוגים 

  משרה. 25% -פסיכולוגית 
 

העסקת פסיכולוגים בחלקיות משרה הינה תופעה נפוצה במחלקות שפ"ח 

 ברשויות המקומיות. 

 

חוק ל 1, המוגדרות בסעיף בפסיכולוגיה  מומחיותבדרגות  4 קיימות -

,  ותקנות 1977-הפסיכולוגים, תשל"ז )אישור תואר מומחה( הפסיכולוגים 

 1979-תשל"ט

 

 "פסיכולוג מומחה, הרשום לפי חוק זה בפנקס  -" מדריך-פסיכולוג מומחה

 .גם כמדריך הפסיכולוגים 

 "פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים כבעל תואר  -"פסיכולוג מומחה

 .מומחה בענף מומחיות שהוכר לפי חוק זה

  הכשרה כפסיכולוג מומחה.במסלול  2בעל תואר  –מתמחה 

 )לאחר גמר לימודים לתואר שני  –"טרום מתמחה" )להלן פרקטיקום

 .בפסיכולוגיה ובשלב של השלמת קורסים משלימים
 

להלן נתונים אודות התפלגות מומחיות הפסיכולוגים ביחידת השפ"ח במועצה 

בתחילת השנים תשע"ג ותשע"ד בהתאם לדוח פרטי היחידה שנשלח למשרד 

 ך:החינו

 

) שנה  ) (2תשע"ג   (4תשע"ה) (3תשע"ד 

שיעור  כמות 

 מסה"כ

שיעור  כמות

 מסה"כ

שיעור  כמות

 מסה"כ

(  27% 6 17% 4 26% 5 ( 1מדריך 

 23% 5 13% 3 10% 2 מומחה

 41% 9 39% 9 37% 7 מתמחה

 %9 2 %31 7 %27 5 פרקטיקום

 %100 22 %100 23 %100 19 סה"כ
1. לל מנהלת השפ"ח כו לא   . 
ש . 2 כון לחוד  .11/2012נ
ש 3 כון לחוד נ  .10/2013 
ש 4 כון לחוד נ  .4/ 2015. 
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 כוח אדם )המשך( ו.
 

 מצבת כ"א )המשך( .2ו.
 

 מהטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי: 
 

  מספר הפסיכולוגים המועסקים בשנת תשע"ה קטן ביחס לשנת תשע"ד בהיקף

 3 -ג בשל פסיכולוג אחד, וגדול מסך הפסיכולוגים שהועסקו בשנת תשע"

 פסיכולוגים.

  כמחצית הפסיכולוגים המועסקים במחלקה בשנת תשע"ה אינם ברמת

 מומחים. 

  שיעור הפסיכולוגים שאינם מומחים בשנת תשע"ה קטן ביחס לשנת תשע"ג

 .14% -בשיעור של כ

 ביחס  13%-שיעור הפסיכולוגים המומחים בשנת תשע"ה מצביע על גידול של כ

 לשנת תשע"ג. 

 ביחס למספרם בשנת  2-גים ברמת מדריך בשנת תשע"ה גדל במספר הפסיכולו

 . והוא מעל הממוצעתשע"ג 

  היחס בין פסיכולוגים ברמת מדריך לבין מספר הפסיכולוגים ברמת מתמחה

 .שהוא יחס מעל הממוצעמתמחים  2 -מדריך ל 1ופרקטיקום הוא 
 

 תקן מומלץ .3ו.

 

ד החינוך לשנים תשע"ד להלן חישוב כ"א לפי מפתח תקינה מומלצת של משר -

)נתוני התלמידים כפי שנרשמו בחוברת החינוך לשנת תשע"ה של אגף החינוך ותשע"ה, 

 במועצה ואינם כוללים את תלמידי החינוך המיוחד(:

 

מפתח  תקן מומלץ שחושב מספר תלמידים כיתות מוסד

 תשע"ה תשע"ד תשע"ה תשע"ד תקינה

גנים  מ.א 

עמק 

 יזרעאל

 1:500 0.95 0.87 475 435 ט. ט. חובה

 1:500 1.278 1.256 639 628 ט. חובה

 1:500 1.538 1.41 769 705 חובה

בתי ספר 

מ.א עמק 

 יזרעאל

 1:500 1.57 1.356 785 678 א'

 1:1000 3.599 3.378 3,599 3,378 ו'-ב'

 1:1000 2.103 2.017 2,103 2,017 ט'-ז'

 1:1000 2.26 2.189 2,260 2,189 י"ב-י'

 - 13.298 12.476 10,630 10,030 סה"כ 

גנים רמת        

 (1ישי )

 1:500 0.338 - 169 - ט. חובה

 1:500 0.264 - 132 - חובה

בתי ספר 

 רמת ישי

 1:1000 0.653 - 653 - יסודי

 1:1000 0.29 - 290 - חט"ב

 - 1.545 - 1,244 - סה"כ 

 - 14.843  11,874  סה"כ בחינוך הרגיל

 - 1.696 - 509 - ינוך מיוחד )ע. יזרעאל(ח

 שנים )תיכון(. 15. נתוני הילדים ברמת ישי אינם כוללים ילדים בגיל של מעל 1
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 כוח אדם )המשך( ו.
 

 תקן מומלץ )המשך( .3ו.

 

נציין, כי בחישוב התקן המומלץ לא נלקחו בחשבון ילדים מרמת ישי בכיתות 

 י"ב(. -חטיבה עליונה )י'

 הטיה בחישוב של התקינה המומלצת. כלומר, ישנה

 

ניתן להיווכח, כי התקן המומלץ בשנת תשע"ה גדל בהיקף של כמשרה שלמה ביחס 

 לתקן המומלץ בשנת תשע"ד.

 

 מחישובים שבצענו עולה, כי:

 

 היקף משרות הפסיכולוגים הקיים בפועל בשנת תשע"ה מהווה שיעור של כ- 

 הרשויות. 2-ב 3-18אים מהתקן המומלץ הכולל בגין ילדים בגיל 75%

 .(תקן בפועל 12.35(/14.843+1.696= ) 75%)

  במידה ולוקחים בחשבון את האוכלוסייה המקבלת טיפול בפועל )כלומר

מסתכם  ותשע"השנים( עולה, כי התקן המומלץ לשנים תשע"ד  3-15בגילאים 

 משרות בהתאמה. 11.038 -ו 10.287 -ל

 12.734 -וחד בשנת תשע"ה מסתכם להתקן המומלץ כולל תלמידי החינוך המי

 (.11.038+1.696=  12.734)משרות. 

 מהתקן  99% -היקף המשרות הקיים בפועל בשנת תשע"ה מהווה שיעור של כ

 שנים המטופלת בפועל על ידי שפ"ח.  3-15המומלץ לשכבת הגיל שבין 

 (.תקן בפועל 12.35/  12.734= 103%)

בשנת תשע"ה מתאים לתקן המומלץ כלומר, תקן הפסיכולוגים הקיים בפועל 

 לשכבת הגיל המטופלת על ידי שפ"ח.

 

 3-15כאמור, בשל מחסור בתקנים השפ"ח מטפל באוכלוסיית הילדים בגילאים  -

 כיתה ט'(. –)מגיל גן חובה 

, כי בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מוצגת החשיבות במתן שירות פסיכולוגי  יצוין

. . . . י של הרצף הגילאי נמצאים תלמידי התיכון. בקצהו השנלתלמידי התיכון: ".

זו מאופיינת באתגרים התפתחותיים ובהיבטים סיכוניים רבים,  תקופת חיים 

 ".ולכן יש ערך מוסף להקצאת שירות פסיכולוגי בהתאם

 המצב המתואר בו מרבית ילדי התיכון אינם מקבלים שירות, הוא בעייתי.

מסגרת השפ"ח, מחלקת החינוך ראוי לקיים דיון בהשלכות העדר השירותים ב

 ומקבלי ההחלטות במועצה.
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 כוח אדם )המשך( ו.
 

 קליטת פסיכולוגים .4ו.
 

מנהלת כ"א מסרה, כי מידי שנה בודקות היא ומנהלת השפ"ח את הצורך בגיוס  -

 פסיכולוגים לשנת הלימודים הבאה.
 

)נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז-על - ; 1977-פי צו המועצות המקומיות 

פי -תקנות המכרזים חלה חובת מכרז פומבי על קבלת פסיכולוגים לעבודה. עלו

במתחי דרגות שונים  מועצה, הפסיכולוגים ייקלטו בתנאי השירות אוגדן

וניסיונם המקצועי.-בדירוג המח"ר וזאת על   פי השכלתם, כישוריהם 

לטו בדירוג בבדיקה של נתוני קליטה במחלקת כ"א נמצא, כי כל הפסיכולוגים נק

 מח"ר כנדרש.
 

מבדיקתנו עולה, כי הליך מכרז לקליטת פסיכולוגים מבוצע על ידי מחלקת כ"א 

 במועצה. ההליך כולל, בין היתר, ראיון של המועמדים בוועדת בחינה. 
 

סקרו מדגמית תיקים אישיים של פסיכולוגים המתועדים במחלקת כ"א במועצה. 

פרוטוקול של ועדת בחינה שנערכה  נמצאו תיקים בהם לא נמצא תיעוד של

 לבחירת הפסיכולוג, אישור בריאות וקורות חיים.

 יש להקפיד על תיעוד ראוי של כל המסמכים הנדרשים לקליטת הפסיכולוג.  

 

בממלאת מקום של  11/2014נמצא, כי הפסיכולוגית ק.ד גויסה בחודש  -

 פסיכולוגית שיצאה לחופשת לידה ללא קיום של מכרז.

לגבי העסקת ממלאי  3/2011להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  בהתאם

ניתן להעסיק עובד ללא מכרז  מקום, במקרה של מילוי מקום בגין חופשת לידה 

 לתקופה של עד חצי שנה.

תסתיים תקופה של חצי שנה להעסקת הפסיכולוגית  5/2015עולה, כי בחודש 

 ה כנדרש על פי הכללים.ק.א. במידת הצורך, יש להסדיר את המשך העסקת

 

 דיווח נוכחות .5ו.

 

לנוהל השפ"ח לשנת תשע"ה, יש להתקשר ולדווח על כניסה  4בהתאם לסעיף  -

נוכחות טלפונית "חילנט" הקיימת  ויציאה מהעבודה כל יום באמצעות מערכת 

 במועצה. 

מבדיקה  בסוף החודש נוהגת מנהלת השפ"ח לבדוק ולאשר את דוחות הנוכחות.

שבצענו במערכת הנוכחות נמצא, כי התערבויות ידניות בדוחות הנוכחות מדגמית 

 מאושרות על ידי מנהלת השפ"ח. 

בדקנו מדגמית רישום נוכחות טלפוני של פסיכולוגים במערכת הנוכחות "חילנט" 

. בבדיקתנו נמצאו מקרים רבים בהם הפסיכולוגים לא חתמו 3/2015בחודש 

אה ומתקבל הרושם, כי אין הקפדה על חתימת נוכחות בכניסה לעבודה ו/או ביצי

 נוכחות.

יש להדגיש בפני הפסיכולוגים את הוראת הנוהל בדבר החובה לחתום נוכחות 

 בכניסה וביציאה מהעבודה. 
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 כוח אדם )המשך( ו.
 

 דיווח נוכחות )המשך( .5ו.
 

מצאנו, כי מנהלת שפ"ח נוהגת לדווח ידנית על שעות עבודה בשעות אחה"צ  -

דיווחה המנהלת  2/2015ות ולאחר סיום יום העבודה. לדוגמא: בחודש המאוחר

 שעות עבודה מהבית.  31ימים על  9במהלך 

 חשבת השכר מסרה, כי מנהלת השפ"ח נוהגת לעבוד מהבית ומדווחת על כך.

שעות נוספות  30המעניק  1993הוסבר, כי למנהלת השפ"ח הסכם משנת 

נהלת. לצורך קבלת השעות, מדווחת מהיקף משרת המ 29% -גלובליות שהם כ

 המנהלת על עבודה מהבית.

מבדיקה בתיקה אישי של מנהלת השפ"ח לא נמצא מסמך פורמלי מגורם 

 מוסמך המאשר זאת.

מנהלת כ"א מסרה, כי בימים אלו היא בודקת את סוגיית רישום השעות 

 הנוספות הגלובליות בדוח הנוכחות, מול משרד הפנים.

 

 שעות בגין כוננות לחודש.  15השפ"ח מקבלת  נמצא, כי מנהלת -

הסתכם לסך של  2/2015התשלום בגין שעות הכוננות על פי נתוני השכר לחודש 

ת 15על פי החישוב: ₪  1443 -כ / X 96.19 שעו ה₪  . לשע

מעיון באוגדן תנאי שירות לעובדים ברשויות המקומיות ומשיחה עם בודק 

ה, כי בהסכמים החלים על עובדים השכר של המועצה משרד רו"ח נחמני עול

 בדירוג מח"ר נקבע כדלקמן:

 

 שכר כמות שעות כוננות ביום

 מתעריף לשעה. 100%תשלום של  שעות ושליש 5עד 

 שעות ושליש בלבד. 5שכר בתעריף מלא בגין  שעות 8עד 

שעות + מהשעה התשיעית ואילך  8שכר כמו בעד  שעות 9מעל 

 ן כל שעה.מהתעריף לשעה בגי 2/3שכר של 

 

עולה, כי  2015שעות כוננות למספר ימי עבודה בחודש פברואר  15מחלוקה של 

 שעות ושליש. 5כמות שעות הכוננות היומית אינה עולה על 

 0כלומר בחישוב שכר בגין כוננות יש להתייחס לתעריף שעה מלאה.

 .בוצע כנדרש 2015עולה, כי חישוב השכר בגין שעות הכוננות בחודש פברואר 

 

מומלץ לבחון את אופן חישוב התשלום בגין שעות כוננות לעובדי מועצה נוספים 

הנדרשים לשעות כוננות ולוודא שהשכר המשולם, מחושב כנדרש ובהתאם 

 להסכמים החלים על העובדים.
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 כוח אדם )המשך( ו.
 

 הסמכת פסיכולוגים .6ו.
 

ים להסמכת שפ"ח עמק יזרעאל הוא מוסד מוכר מטעם מועצת הפסיכולוג -

 פסיכולוגים לתואר "מומחה" בפסיכולוגיה חינוכית.

 השפ"ח מדריך פסיכולוגים הנמצאים בשלבים שונים של התמחותם, כדלקמן: 

 

  מי שסיים את לימודי תואר שני בפסיכולוגיה ונדרש   -שלב טרום מתמחה

 להשלים קורסים נוספים.

  ליך ההתמחותמי שהועדה המקצועית אישרה לו להתחיל את תה -מתמחה 

.  50%לתואר מומחה )העסקה במינימום של   משרה(

 

על מעמד של מוסד מוכר, שניתן על ידי האגף  114בבדיקתנו נמצא אישור מספר 

 .1/4/1996למקצועות רפואיים במשרד הבריאות מהתאריך 

בהתאם לאישור הנ"ל, שפ"ח עמק יזרעאל הוא מוסד מוכר לצורך התמחות 

 1977 –בתנאים הקבועים בחוק הפסיכולוגים תשל"ז בפסיכולוגיה חינוכית 

 ותקנותיו.

 

 2 -פסיכולוגים מתמחים ו 9, בשפ"ח עמק יזרעאל ישנם 2015נכון לחודש אפריל  -

 ומעלה.   50%בשלב של טרום התמחות המועסקים בהיקף של 

 

 הדרכת מתמחים .7ו.
 

שמנוהלת  כאמור לעיל, מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית עובר תכנית התמחות -

שנים  4לא פחות משנתיים במשרה מלאה או -ומפוקחת בשפ"ח. משך ההתמחות

 בחצי משרה, בתנאי הדרכה. 

ההדרכה תינתן על ידי לפחות שני מדריכים בפסיכולוגיה חינוכית או מומחה 

בתהליך הסמכה להדרכה בפסיכולוגיה חינוכית בפיקוחו של מדריך 

  בפסיכולוגיה חינוכית.

נוהלי  יום ד' על פי  השפ"ח לשנת תשע"ה, הדרכות קבוצתיות תתקיימנה מידי 

 שעה והדרכות פרטניות, תתקיימנה בתיאום עם הפסיכולוג המדריך.   1למשך 

על פי נתוני הטבלה לעיל, בשנת הלימודים תשע"ה במחלקת שפ"ח במועצה 

ו 9ישנם  . 11בשלב פרקטיקום )בסה"כ  2-פסיכולוגים מתמחים   מתמחים(

 

סטודנטים הנמצאים  5פסיכולוגית מומחית ממחלקת שפ"ח מדריכה כמו כן, 

בשנת לימודיהם האחרונה המשמשים כמלווים לילדים זקוקים ל"אח בוגר". 

 אחת לשבוע, מעבירה הפסיכולוגית הדרכה לסטודנטים.    
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 כוח אדם )המשך( ו.
 

 הדרכת מתמחים )המשך( .7ו.
 

בחירת המתמחים וכן, קיימת מערכת מנהלת המחלקה מסרה, כי היא מקפידה על  -

הדרכתית ומעקב צמודים אחר עבודת המתמחים על ידי הפסיכולוגים המומחים 

 ברמת מדריך. המערכת כוללת:
 

 .הדרכה שבועית של מדריך מומחה 

 2 .פעמים בחודש הדרכה של מדריך מומחה חיצוני 

 .הדרכה קבוצתית אחת לשבוע 

 

 עדות בסיכום כתוב או פרוטוקול.בבדיקתנו נמצא, כי ההדרכות אינן מתו

לצרכי בקרה עתידיים, מומלץ לתעד את ההדרכות המבוצעות והסיכומים 

 שהתקבלו.
 

 ח"תגובת מנהלת השפ

 המלצת הביקורת מקובלת ותטופל.
 

-  , על פי הנחיות משרד הבריאות )הגוף האחראי על התמחות הפסיכולוגים(

שעות  6.5 -בוע שהם כשעות הדרכה פרטניות בש 1.5מחויב מתמחה לקבל 

מתמחים מסתכמות להיקף  11-חודשיות. שעות ההדרכה החודשיות הנדרשות ל

חה 6.5=71.5)שעות.  71.5 -של כ מ ת מ ת ל ו חודשי ת  מחים X 11 שעו ת  (מ

כמו כן, היות ומתמחה אינו רשאי לחתום על דוחות, יש צורך בחתימת מדריך 

 מומחה אשר אמור לקרוא את הדוח.

 

דרכה ושעות העבודה לצורך קריאת דוחות וחתימתן על ידי כלומר, שעות הה

 המדריכים, נוספות על שעות משרתם של הפסיכולוגים המדריכים.

 

 פיקוח פסיכולוג מומחה 
 

) 9על פי סעיף  - .לא יעסוק פסיכולוג בפעולה, 1977א' לחוק הפסיכולוגים   .. ."  , )

זו כדי כאמור, אלא אם הוא רשום בפנקס כבעל אותה מומחיות; אי ן בהוראה 

למנוע ממתמחה לעסוק בפעולה, כאמור בפיקוח בעל מומחיות מוכרת.", על פי 

)מיום  ( של מנהלת תקנות ההתמחות, מתמחים או 21/1/2009הנחיה מקצועית 

סטודנטים חייבים לצרף חתימה של מומחה או מדריך לחתימתם. אי הקפדה 

זו הינה עבירה על החוק ועל תקנות האתי  קה.על הנחיה 

מהאמור עולה כי המדריכים צריכים לבדוק את עבודת המתמחים, לדוגמא 

 בנושא אבחונים ולאשרה בחתימתם.

לנוהלי השפ"ח לשנת תשע"ה על כל  13מבדיקתנו נמצא, כי בהתאם לסעיף 

יופיע חתימת הפסיכולוג המאבחן, חתימת המדריך ולבסוף חתימתה של  אבחון 

 לא חתומים. מנהלת השפ"ח. אין להוציא אבחונים

 

לא בדקנו את נאותות החתימות על אבחונים של מתמחים, במדגם שנבדק 

 נמצאו חריגים.



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2015נת דוח הביקורת הפנימית לש

 פעילות השרות הפסיכולוגי החינוכי

 

175 

 

 כוח אדם )המשך( ו.
 

 רישום בפנקס הפסיכולוגים .8ו.

 

"פנקס הפסיכולוגים" הוא רשימה של פסיכולוגים המוכרים על כאמור לעיל,  -

נועד כדי שיהיה מעקב ובקרה  על מקצועות ידי משרד הבריאות. הרישום 

ניתן להתחיל התמחות ללא רישום בפנקס  הפסיכולוגיה השונים. עקרונית, 

הפסיכולוגים, במסגרת "מתמחה ברישום זמני". התמחות זמנית זו מאפשרת 

)לאחר מכן חובה להירשם בפנקס(.  לצבור עד כמחצית מתקופת ההתמחות 

 

נטרנט של בבדיקה שערכנו בנתוני פנקס הפסיכולוגים באמצעות אתר האי -

 מצאנו, כי: 5/5/2015משרד הבריאות נכון ליום 

 

 2  רשומים כמומחים בפנקס הפסיכולוגים ולא כמדריכים כפי פסיכולוגים

 שדווח למשרד החינוך בדוח פרטי יחידה. 

  ופסיכולוגית  9/2011פסיכולוגית האחת אשר החלה את עבודתה בחודש

 שומות בפנקס הקבלנים.,  אינם ר9/2012נוספת שהחלה את עבודתה בחודש 

  בהשוואה בין מועד הרישום בפנקס הפסיכולוגים לבין מועד תחילת העבודה

(, 2015במחלקת שפ"ח במועצה )על פי הרישום בתלוש השכר לחודש פברואר 

פסיכולוגים שהתחילו את עבודתם לפני רישומם בפנקס  3נמצאו 

 הפסיכולוגים. 

 

 מזכירת שפ"ח .9ו.

 

שאושר על ידי מנהלת  1996לקביעת תקנון מחודש נובמבר  הצעת משרד החינוך -

 משרות של פסיכולוגים. 6המחלקה קובע, כי התקן הרצוי הוא מזכירה לכל 

משרות פסיכולוגים  12.35כלומר, התקן הרצוי למחלקת השפ"ח במועצה בעלת 

 מזכירות.  2הוא 

 כאמור לעיל, במחלקת שפ"ח מכהנת מזכירה אחת במשרה מלאה.   

 

התקנון לעיל קובע את תפקידי מזכירת המחלקה וכן, מנחה להקמת מערך  -

 השתלמויות בנושאים ניהוליים ופסיכולוגיים למזכירה.

בבדיקתנו נמצאו תעודות המצביעות, כי המזכירה משתתפת בהשתלמויות 

 מקצועיות באופן שוטף. אין הערות.  

 

 הדרכות חיצוניות .10ו.

 
, תחנההעל פי גודל במימון מלא שעות הדרכה  פ"חשמעניק לכל משרד החינוך  -

עבור ₪ אלפי  67-העביר המשרד סכום של כ 2014בשנת מתמחים וכו'. המספר 

 (.25/3/2015הדרכה )על פי דוח הבקרה התקציבית מיום 

השתתפות משרד החינוך מתקבלת מידי חודש, בהתאם לשעות ההדרכה 

שעות הדרכה  20 -קה מקבלת כלדברי מנהלת שפ"ח, המחל המתוקצבות למחלקה.

 ש"ח/לשעה כולל מע"מ )נכון למועד הדוח(.  342.92חודשיות בתעריף של 
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 הדרכות חיצוניות )המשך( .10ו.
 

מידי תקופה, מוגש דוח ביצוע הדרכות והעתקי חשבוניות המדריכים למשרד 

 החינוך.  

 , כדלקמן:2-ההדרכה נחלקת ל

הפסיכולוג בוחר לעצמו מדריך חיצוני המאושר על ידי  –הדרכה אישית  .1

 מנהלת השפ"ח לקבלת הדרכה אישית.

מנהלת השפ"ח מעסיקה מדריכים המעבירים הדרכה   -הדרכה קבוצתית  .2

 לכלל הפסיכולוגים.
 

חשבון המדריך מוגש לאישור מנהלת השפ"ח, לאחר אישור המנהלת מוגש לאישור 

 החשבונות. מנהלת אגף החינוך ולתשלום בהנהלת

 לא נמצאו חריגים. בדקנו את נאותות אישורי החשבונות, במדגם שנבדק 
 

בהתאם  2012-2014להלן נתונים אודות היקף שעות הדרכה והוצאות בגינן בשנים  -

לדו"ח "מיתר" שהתקבל מחשב מחלקת החינוך ונתוני הנהלת חשבונות מחודש 

 :2015אפריל 
  

 רד החינוךהשתתפות מש עלות היקף הדרכה שנה

כמות 

 שעות

שינוי 

 %-ב

שינוי  ש"ח

 %-ב

 %-שינוי ב ש"ח

2012 224 - 31,157 - 71,800 - 

2013 245 9% 46,758 50% 79,801 11% 

2014 328 34% 66,868 43% 109,863 38% 

 

 ניתן להיווכח, כי קיימת מגמה של הגדלת שעות ההדרכה השנתיות.

 והה מעלות הביצוע בפועל.עולה, כי סך השתתפות משרד החינוך גב

מנהלת השפ"ח הסבירה, כי הפסיכולוגים אינם מנצלים את מלוא תקציב 

 ההדרכות המתקבל.  

 מומלץ לבחון את מקסום משאבי ההדרכה המוענקים לפסיכולוגים.
 

על פי נתוני הנהלת  2014להלן נתונים אודות התקשרות עם מדריכים בשנת  -

 :18/6/2015החשבונות מיום 

 

היקף התקשרות  הספקשם 

 בש"ח

שיעור 

 מסה"כ

 27% 17,968 דניה קליפלד

 22% 14,720 מפעם ע. יזרעאל )כנס(

 20% 13,640 הנית אורבך

 6% 4,125 הדר ארז

 6% 4,115 רז קורצר

 %19 12,300 ספקים שונים

 %100 66,868 סה"כ
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 כוח אדם )המשך( ו.
 

 הדרכות חיצוניות )המשך( .10ו.

 

מסרה, כי אין מבחר גדול של פסיכולוגים להדרכה וכאמור לעיל,  מנהלת השפ"ח 

 שכר הטרחה נקבע  מראש על ידי משרד החינוך וכל המדריכים פועלים בהתאם.

 

ניתן להיווכח, כי הפסיכולוג רז קורצר המועסק על ידי המועצה כפסיכולוג מן  -

 המניין במחלקת שפ"ח הועסק על ידי המחלקה אף כמדריך חיצוני.

נהלת השפ"ח הסבירה, כי מר רז קורצר התבקש להדריך את מנהלת השפ"ח מ

בעיריית בית שאן והיות ומר רז קורצר מועסק במועצה, שמשה המועצה כצינור 

 להעברת שכרו ממשרד החינוך.

 

 מומלץ להימנע ממקרים כגון אלו בעתיד.
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 פעילות שוטפת    ז.
 

 כללי .1ז.

 
שירותים", סל שירותים פסיכולוגיים שעל היקף פעילות השפ"ח נגזר מ"סל  -

השפ"ח להעמיד לרשות הציבור. משרד החינוך פרסם "סל שירותים בסיסי הניתן 

 ללא תשלום על ידי שפ"ח.

 מעבר לשירות הבסיסי, ניתנים שירותים משלימים בתשלום.

 

בהתאם לנהלי המחלקה, הפסיכולוג יבקר בבית הספר אחת לשבוע ובגנים אחת  -

 בועות בתיאום עם הגננות ומנהלי בתי הספר.ש 3-4 -ל

 

 רמת השרות .2ז.

 

ב - -כולוגימתווה השירות הפסי"רמות השירות שניתנות על ידי השפ"ח מוגדרות 

המתווה  )א(.8מספר תש"ע/ חוזר מנכ"ל של משרד החינוךשפורסם ב ,"חינוכי

מגדיר את  מדיניות הפעלתם של שירותים פסיכולוגיים חינוכיים, מייצג את 

תפיסות העבודה של השירות הפסיכולוגי חינוכי ואת אופן הקצאת השירותים 

משרד החינוך, הגב' בהתאם לדברי מנהלת אגף פסיכולוגיה בברשות המקומית. 

, המעבר מסל למתווה איננו סמנטיחוה פרידמן, באתר האינטרנט של שפ"י, 

מדובר במדיניות שנועדה להבטיח שירות פסיכולוגי מערכתי ואקולוגי  אלא

 למסגרות חינוך ולקהילה,  ושירות פסיכולוגי מקיף לפרט בדגש על התערבות. 

ולאומיות המשפיעות על צרכי  נלקחו בחשבון מגמות חברתיות הנוהל בכתיבת

ה וצריכת שירותים, שונות בין רשויות, מורכבות הקצאת שירותים יאוכלוסי

באשר לעבודה פסיכולוגית  בתנאים של חסר משאבי, תפיסות מתקדמות בעולם

 במערכות חינוך, ופיתוח פרופסיונלי של הפסיכולוגיה החינוכית והפסיכולוגים. 

  

 חינוך למסגרות חינוכי-פסיכולוגי שירות צאתחוזר המנכ"ל, קובע כי: הק

 זו והנבדלות להלן המפורטות חינוכי-שירות פסיכולוגי של רמות 3 על תתבסס

 מכך וכתוצאה החינוכיות למסגרות פסיכולוג שעות של ההקצאה בהיקף מזו

 ובחינוך הרגיל בחינוך מסגרות על חל זה עיקרון. ובהיקפן הפעולות בסוג גם

 .המיוחד

 ירוט:להלן פ

 

רמת 

 שרות

 פעולות עקרונות

 של סדירה נוכחות .1 א

 במסגרת פסיכולוג

 החינוכית.

 המחייב רצף של קיומו .2

 המישור של שילוב

 והמישור המערכתי

י  מתן תוך, הפרטנ

 למישור קדימות

: בותהתער-מניעה של הרצף על עבודה (1

י הדרכה, קונסולטציה  למסגרת וליוו

נוך לצוותי החינוכית  והשתתפות החי

 מקצועיים.-רב בצוותים

 חוק. פי על בוועדות השתתפות (2

 פסיכולוגיות. הערכות מתן (3

 טיפולית. פסיכולוגית התערבות (4

 להורים. וטיפול ייעוץ מתן (5

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2010-8a-3-7-61.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2010-8a-3-7-61.htm
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 .המערכתי

 למערכת השירות ייעוד .3

: כולה החינוכית

 לתלמידים, לצוותים

 .ולהורים

 .חירום-ומשבר לחץ במצבי התערבות (6

 פסיכולוגית נוכחות .1 ב

ייע חלקית  במסגרת ודיתו

 החינוכית.

 המחייב רצף של קיומו .2

 הרובד של שילוב

 תוך, והפרטני המערכתי

 למישור קדימות מתן

 המערכתי

 החינוכית המסגרת למנהל ייעוץ מתן (1

 פי על, החינוכי לצוות הצורך ובמידת

 עבודה מפגשי 3 לפחות הכולל, פנייה

ן בשנה ן החינוכית המסגרת מנהל בי  לבי

 עם עבודה יפותרצ לצורך הפסיכולוג

 ח."השפ

 השמה. בוועדות השתתפות (2

 הרך. בגיל שילוב בוועדות השתתפות (3

י ייעוץ (4  למסגרות ראשוני פסיכולוג

 חמורים. סיכון אירועי לנוכח החינוך

 .חירום-ומשבר לחץ במצבי התערבות (5

ייעודי  פסיכולוגי שירות מתן ג

 לפעולות.

 חירום.-ומשבר לחץ במצבי התערבות (1

 .השמה בוועדות השתתפות (2

 

 

מנהלת השפ"ח מסרה, כי מרבית מוסדות החינוך במועצה מקבלים שירות 

מוסדות חינוך שהם מוכרים ושאינם רשמיים: בית הספר  2ברמה א' מלבד 

.  הדמוקרטי ובית הספר בכפר גדעון המקבלים שירות ברמה ב'

כלומר, שירות ברמה א' ניתן לאוכלוסייה מגיל גן חובה ועד סוף חטיבת 

ים. ילדים מתחת לגיל חובה ובבתי הספר התיכוניים אינם מקבלים מענה הביני

 במסגרת הציבורית )למעט במקרה חרום(. 
 

 תכנון עבודת השפ"ח .3ז.
 

כי  - לערוך מנהל השפ"ח על לימודים הלקראת פתיחת שנת בחוזר המנכ"ל, נקבע 

מיפוי צרכים רשותי/יישובי מתוך ראיית צורכי הרשות/היישוב וצורכי 

 מסגרות החינוכיות ולאור התקציב העומד לרשותו. ה

 מיפוי הצרכים יכלול התייחסות למכלול הרכיבים המפורטים להלן:

, גודלן  :מאפייני הרשות )עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית( סוג הרשות 

ונגישות שירותי בריאות הנפש בקהילה  .וסוגן של המסגרות החינוכיות 

)סוגי מסגרות, סוגי לקויות חי: מאפייני האוכלוסיות נוך רגיל, חינוך מיוחד 

 .ושילוב(, אוכלוסיות הגירה, אוכלוסיות בסיכון או במשבר

מאפייני מסגרות החינוך וקיומם של משאבים : מאפייני המערך החינוכי

 .מקצועיים זמינים נוספים

, תקציבים נוספים,  מאפייני השפ"ח: מצב התקינה של השפ"ח )אחוז הכיסוי(

וני אוכלוסיית הפסיכולוגים )מעמד מקצועי, ותק ועוד(, הכרה בשפ"ח אפי

 כמוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית.
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 פעילות שוטפת )המשך(    ז.
 

 תכנון עבודת השפ"ח )המשך( .3ז.

 

נמצא, כי מידי שנה מכינה מנהלת השפ"ח תכנית עבודה המוצגת בפני מנהלת 

 אגף החינוך וראש המועצה.

 

 לאישור הפסיכולוג המחוזי. יש להגיש  העבודה, תכניתאת 

נמצא, כי מנהלת השפ"ח המכהנת, למועד הדוח, כפסיכולוגית המחוזית 

 מאשרת את התכנית.

 

להלן נתונים אודות פעילות המחלקה בשנת תשע"ד על פי מצגת לסיכום שנת  -

 תשע"ד שנערכה על ידי מנהלת המחלקה:

 

מספר מפגשי  נושא

 עבודה

ר שיעו

 מסה"כ

 36% 2,361 ליווי והדרכה )מורים, עמיתים, גננות, הורים(

איתור ושילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

 )תצפיות, אבחונים, ו. שילוב, טיפול(

1,130 17% 

)ו. השמה, ו. התמדה, ו. תכנון  שיתופי פעולה 

 טיפול(

256 4% 

ייזום, הובלת תהליכי צמיחה מערכתיים 

 והרצאות

2,722 41% 

 0.5% 25 חירום

 0.5% 33 הדרכה פרטנית

 0.5% 33 הדרכה קבוצתית

 %0.5 28 ישיבות צוות

 %100 6,588 סה"כ

 

ניתן להיווכח, כי הושם דגש על פעילות של ליווי והדרכה והובלת תהליכי צמיחה 

 מערכתיים.

 

מסקירה של תכנית העבודה לשנת תשע"ה עולה, כי הפעילות תואמת את המתווה  -

 נקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לעיל.ש

 

 תכנית עבודה לפסיכולוגים .4ז.

 

לנוהל השרות הפסיכולוגי, לקראת כל שנה בהתייעצות עם מנהל  1בהתאם לסעיף  -

המוסד החינוכי יערוך הפסיכולוג תכנית עבודה שנתית הכוללת: מטרות, יעדים 

 .וזמני ביצוע. התכנית, מוגשת לאישורה של מנהלת המחלקה

מנהלת המחלקה מסרה, כי תכנית העבודה אינה כוללת שעות הקצאה לחרום. 

 המחלקה רואה במתן שרותי חרום, חלק מהאתיקה המקצועית.
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 פעילות שוטפת )המשך(    ז.
 

 תכנית עבודה לפסיכולוגים )המשך( .4ז.

 

 תכניות עבודה שנתיים של פסיכולוגיים, כדלקמן: 3הביקורת סקרה 

 

 אינן ערוכות על פי מבנה אחיד. תכניות העבודה 

 .התכנית מתארת בכלליות את סוגי הפעילויות המתוכננות בלבד 

  התכניות כוללניות ואינן מפרטות את אופן ביצוע הפעילות כגון: מספר

הפגישות השבועיות / חודשיות שיבוצעו, מועדי ישיבות צוות, מספר ההדרכות 

 ומועדן וכו'.

 בזמן. חסרים יעדים מדידים, מוגבלים 

 .חסרה הגדרה של תפוקות עבודה 

 

הוסבר לנו, כי בעבר קבלו הפסיכולוגים הנחיה לכתוב תכנית עבודה בפורמט 

אחיד אולם מזה כשנתיים, לא נתנה הנחיה כזאת וכל פסיכולוג רושם תכנית 

 עבודה כפי שנראה לו. 

מומלץ לערוך מבנה אחיד של תכנית הערכות שנתית שתמולא על ידי 

גים ואשר תכלול, בין היתר, פירוט ייעודי ומדיד לתפוקות נדרשות הפסיכולו

 וכו'. 

 

 מסגרות חינוך באחריות פסיכולוג .5ז.

 

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, נקבע קריטריון שלפיו מספר המסגרות  -

 גנים.  15בתי ספר רגילים או עד  3לפסיכולוג במשרה מלאה הוא עד 

 

ספר המסגרות האמורות להיות בחצי משרה הוא: עד  מחישוב פשוט עולה, כי מ -

 גנים.  7.5בתי ספר רגילים או עד  1.5

 

הוסבר, כי מנהלת המחלקה אחראית על חלוקת המסגרות לפסיכולוגים.  -

גיאוגרפית, אחוזי משרה, סוג המסגרת וגודל  החלוקה מבוצעת על פי: קרבה 

 המוסד. 

, יטפל אף   בבית הספר המוזן על ידי הגן.יש העדפה שפסיכולוג המטפל בגן

לא מצאנו קריטריונים כתובים לאופן חלוקת אחריות על מוסדות חינוך לכל 

  פסיכולוג. 
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 פעילות שוטפת )המשך(    ז.
 

 מסגרות חינוך באחריות פסיכולוג )המשך( .5ז.

 

להלן נתונים אודות מוסדות החינוך הנמצאים באחריות הפסיכולוגים בהתאם  -

 :2015חלקת שפ"י, נכון לחודש אפריל לנתונים של מ

 

פסיכולוג 

 שם בר"ת

היקף 

 משרה

 סטטוס / תפקיד אחראי על מס':

 בתי ספר גנים

 מדריכה ורכזת גנים - 2 0.75 נ.ש

 מדריך וארגון ישיבות צוות 1 2 0.6 ר.ק

 מדריכה וחברת ועדת החלטה 2 - 0.8 ר.א 

 מדריכה 1 4 0.5 ש.פ

 מדריך - 1 0.5 א.ק

 מדריך - 5 0.5 .מג

 מומחה 1 4 0.5 ר.י

 מומחה 2 - 0.5 ט.ר

 מומחה 1 2 0.5 נ.ח

 מתמחה 1 - 0.5 ש.ס

 מומחה 1 - 0.5 ת.א

 מתמחה 1 4 0.5 י.א

 מתמחה 1 4 0.5 ט.ר

 מתמחה 1 4 0.5 ש.ש

 מומחה 1 5 0.75 מ.כ

 פרקטיקום 1 9 1 ל.מ

 מתמחה 1 4 0.5 י.ט

 מתמחה 1 4 0.5 ח.ג

 מתמחה )א( 1 5 0.5 ה.ר

 מתמחה 2 )ב( 2 0.5 א.מ

 מתמחה 1 - 0.5 ה.ד

 מתמחה 1 2 0.5 א.ר

 - 22 63 12.4 סה"כ

 א. שירותים חלקיים ברמה ב.

 ב. לבית ספר אחד ניתנים שירותים חלקיים ברמה ב.

  

 מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי: 

 

 6.3 -וכי מסתכם לההיקף הממוצע של שעות שבועיות המוקדש  לכל מוסד חינ 

משרה )בחישוב לא התייחסנו למספר  0.146שעות שבועיות למוסד שהם 

 . (משרותX12.4ש"ש43(/)גנים63+בתי"ס22=)ש"ש6.3)התלמידים בכל מוסד(. 

כלומר, פחות מיום עבודה שבועי מושקע בממוצע על ידי שפ"ח לכל מוסד 

 חינוכי.
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 פעילות שוטפת )המשך(    ז.
 

 נוך באחריות פסיכולוג )המשך(מסגרות חי .5ז.

 

  אין חלוקה אחידה של מספר מוסדות הלימוד הנמצאים באחריות

הפסיכולוגים.  מצד אחד ניתן למצוא פסיכולוג מתמחה בהיקף של חצי משרה 

מוסדות חינוך ומצד שני, פסיכולוג מומחה בחצי משרה  6האחראי על 

 האחראי על מוסד חינוכי יחיד.   

 בתי ספר.  1.5-המועסקים בחצי משרה האחראים על יותר מישנם פסיכולוגים 

 

במטרה למקסם את השירות הפסיכולוגי לכל מוסדות החינוך, מומלץ לקבוע 

קריטריונים למספר מוסדות החינוך הנמצאים באחריות כל פסיכולוג בכפוף 

 לשיקול דעתה המקצועי של מנהלת השפ"ח.

 

 ח"תגובת מנהלת השפ

 לכתיבת פורמט אחיד.המחלקה נמצאת בשלבים 

מכיוון שהתייחסות לחלוקת מסגרות החינוך היא מערכתית ולוקחת בחשבון את מעמדו 

של הפסיכולוג, תפקידיו הנוספים, תרומתו לשפ"י הארצי, התאמתו למוסד החינוכי, 

מידת שביעות הרצון והקשר של העובד עם המוסד החינוכי, לא ניתן לקבוע קריטריונים 

 סגרות. אחידים לחלוקת מ

 בכל מקרה, יכול הפסיכולוג להגיש ערעור על חלוקת מוסדות החינוך.

 

 פעילות בגני ילדים .6ז.

 

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, נאמר כי הקצאת שירותים פסיכולוגיים בגיל הרך  -

חשובה מאוד, לנוכח הערך המניעתי הרב המצוי בהתערבות מוקדמת גיל.  אולם, 

טרום -ירות פסיכולוגי חינוכי לגני טרום חובה וטרוםעל פי חוזרים אלו, מתן ש

 חובה הוא בגדר המלצה בלבד. 

 

 . 3-5כאמור לעיל, מחלקת השפ"ח במועצה נותנת שירות לגני ילדים מגיל  

 

הפסיכולוגים מגיעים לגן רגיל אחת לשבועיים שלושה ונונים שירות הכולל: ייעוץ  -

וי מערכתי, אבחונים לוועדות שילוב והדרכה לגננת, ייעוץ והדרכה להורים, ליו

והשמה והשתתפות בוועדות סטטוטוריות. כמו כן, הפסיכולוגים מלווים 

 סטודנטים  המלווים ילדים. 

 

מהבדיקה עולה, כי לא נתן לקבוע את חלוקת הזמן של הפסיכולוגים בטיפול 

בילדים בגנים. על פי הטבלה בסעיף קודם עולה, כי כל מוסד חינוכי מקבל 

 שעות שבועיות ובכלל זה אף הגנים.  6.3 -מוצע כבמ

 

 ח"תגובת מנהלת השפ

 כל פסיכולוג משקיע יום בשבוע בבית הספר. 
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 פעילות שוטפת )המשך(    ז.
 

 בקרת פעילות .7ז.

 

 עיקר עבודת הפסיכולוגים מתבצעת במוסדות החינוך מחוץ למועצה. -

 נהלי המחלקה קובעים למלא דוחות עבודה שבועיים.

נמצא, כי מידי שבוע ממלא כל פסיכולוג דוח עבודה שבועי )באמצעות טבלת 

אקסל(, הכולל פירוט של הפעילות שבוצעה בכל יום. הדוחות מתועדים אצל 

מזכירת המחלקה. כמו כן, פעמיים בשנה עורכת מנהלת המחלקה שיחות אישיות 

 עם הפסיכולוגים ומבוצע מעקב אחר ביצוע התכנית השנתית.

בדוחות הפסיכולוגים עולה, כי: הדוחות אינם מפורטים, אינם כוללים מעיון 

 נתונים כמותיים והנתונים בהם הם כלליים.

על מנת לקיים בקרה ראויה סבורה הביקורת, כי על דוחות הפסיכולוגים 

השבועיים לכלול נתונים כמותיים כגון: מספר מפגשים ואופיים, מספר ישיבות 

פר הילדים להם ניתן ייעוץ, מספר מפגשים עם ייעוץ שנערכו ועם מי, מס

הורים, מספר הטיפולים הפרטניים, מספר האבחונים שנערכו, מספר התלמידים 

 שהופנו לועדת ההשמה, מפגשים עם אנשי מקצוע וכו'. 
 

בצענו השוואה בין דוחות הנוכחות במערכת הנוכחות לבין נתוני הדיווחים  -

של ימי  שנבדק נמצאו אי התאמות בדיווחבמדגם  השבועיים של הפסיכולוגים,

 עבודה להלן דוגמאות:

 

שם 

 בר"ת

היקף 

 משרה

הפרש ימי  -מספר ימי עבודה בהתאם ל

 דיווח שבועי מערכת נוכחות  דיווח

 8 6 14 50% ר.י

 4 8 12 50% א.ק

 4 8 12 50% ח.ג

 4 8 12 50% ט.ר

 4 12 16 80% ר.א

  

 טרם קבלנו הסבר לאי ההתאמות.
 

 דרך נוספת לבצע בקרה על פעילות השפ"ח היא באמצעות משובים.  -

הכוונה למשוב שמעריך את שביעות הרצון מעבודת הפסיכולוג במוסד החינוכי, 

שביעות רצון כוללת מהשירות הפסיכולוגי ובה אמורה להיות בין השאר 

 התייחסות גם להיקף השירותים הניתנים.

השירות הינו עוד כלי חשוב לפיקוח והערכת יש לציין כי קבלת משוב מלקוחות 

 השירות והוא יכול לסייע לגלות נקודות בעייתיות בשירות הניתן. 
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 פעילות שוטפת )המשך(    ז.
 

 בקרת פעילות )המשך( .7ז.

 

נמצא, כי במחלקה אינם נוהגים לקיים הליך קבלת משוב ממנהלי מוסדות חינוך. 

שנים נעשה ניסיון בליווי של מרצה מנהלת השפ"ח הסבירה, כי לפני מספר 

 מהטכניות לערוך משוב אך הניסיון לא צלח ולא ניתן היה לקבל תמונת מצב.

 

לדעת הביקורת, מומלץ לערוך שאלון משוב שיופץ בין מנהלי מוסדות חינוך. 

 תוצאות המשוב יבחנו, יתועדו וישמשו ככלי להפקת לקחים ושיפור השירות. 

 

 ח"תגובת מנהלת השפ

באפשרות המחלקה להשקיע את  בשנה הקרובה בביצוע שאלון משוב, משוב מעין זה  אין

 יש לבצע על ידי גוף חיצוני.

 

 שעות ניהול, הפעלה ופיתוח מקצועי .8ז.

 

מסך שעות  20% -, יקצה מנהל השפ"ח כ8בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל תש"ע/ -

של כלל סגל השפ"ח התקן הכלליות של השפ"ח לניהול, להפעלה ולפיתוח מקצועי 

ובכלל זה, הכשרת מתמחים. שיעור ההקצאה יקבע לפי מאפייני השפ"ח וכוח 

 האדם המועסק בו.

במטרה לאמת את שיעור השעות המוקדש לניהול, הפעלה ופיתוח מקצועי של כלל 

הפסיכולוגים, סקרה הביקורת את דוחות העבודה של הפסיכולוגים לשנת 

 הלימודים תשע"ד.

יכולוגים בדיווחיהם אינם מציינים את מספר השעות שהוקדשו נמצא, כי הפס

לכל סעיף בדוח העבודה. אי לכך, לא ניתן לאמת את הקצאת שעות לנושאים 

 לעיל. 

 

הוסבר לנו, כי הפסיכולוגים אינם נוהגים לרשום פעילויות כגון: הדרכות 

 מקצועיות שקבלו, עבודה משרדית בכתיבת אבחונים וכו'. 

כוללים בעיקר את הפעילות המבוצעת במוסדות החינוך עם  דוחות העבודה

 הלקוחות. 

 

 משימות מחוזיות / ארציות .9ז.

 

, יקצה מנהל השפ"ח יומיים בשנה בגין כל תקן 8בהתאם לחוזר מנכ"ל תש"ע/ -

ועל כן,  12.35למשימות שפ"י מחוזיות/וארציות. נכון לשנת תשע"ד התקן עמד על 

 ימים.  25 -יות וארציות עמד על כההקצאה למשימות שפ"י מחוז

 ימים(. X 2תקן  12.35=25 -)כ

מרץ  -מעיון בדיווחי העבודה השבועיים של הפסיכולוגים לחודשים ספטמבר 

של שנת הלימודים תשע"ה לא מצאנו תיעוד כתוב לפעילות מחוזית / ארצית 

 שבוצעה על ידי הפסיכולוגים.

 ם פעילות זו בדיווחי העבודה.הוסבר, כי הפסיכולוגים אינם נוהגים לרשו
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 פעילות שוטפת )המשך(    ז.

 

 משימות מחוזיות / ארציות )המשך( .9ז.

 

מנהלת השפ"ח דיווחה על פעולות ברמה המחוזית / בארצית המבוצעות, להלן 

 פירוט:

 

  שעות חודשיות. 4 –נציג השפ"ח בפורום הארצי 

  שעות חודשיות. 4 –נציג השפ"ח בפורום האתיקה 

 שעות חודשיות. 2 –ג השפ"ח בפורום נתוני גיל הרך נצי 

  שעות  3 –נציג השפ"ח בפיילוט להטמעת מבחן פסיכולוגי חדש ארצי

 חודשיות.

 

שעות חודשיות לערך שהם  13 -בהתאם לנתונים לעיל, סך כל השעות מסתכם ל

 (.שעות 156/  שעות ביום 8.5=ימים18.35)ימים  18 -שעות שנתיות שהם כ 156 -כ
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 חינוך מיוחד   ח.
 

 כללי .1ח.
 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך מציין כי שירותים פסיכולוגים לילדי החינוך המיוחד  -

 . 21עד גיל  3צריכים להינתן מגיל 

כיתות חינוך מיוחד ייעודיים, בבתי ספר נמצאים ב: בחינוך המיוחד תלמידי ה

ותלמידים זכאי  חדהמיו רגילות, גני ילדים של החינוךהחינוך המסגרות תוך ב

 . שילוב הלומדים בחינוך הרגיל בבתי ספר ובגני ילדים

בחוזר, מצוינת החשיבות המיוחדת שיש לעבודה עם אוכלוסיות ילדים בעלות 

צרכים מיוחדים וילדים בסיכון כדי לאפשר שוויון הזדמנויות וקידום מרבי, תוך 

 ראיית המערכת כולה, על כל תלמידיה וצוותיה.
 

 מומלץ תקן .2ח.
 

 נכון לשנת תשע"ה הטיפול בחינוך המיוחד הוא, כדלקמן: -
 

 "משרה )כ 0.75%פסיכולוגים בהיקף  2 –לחינוך מיוחד  בבית הספר "קישון- 

 שעות חודשיות(. 64

  הטיפול על ידי פסיכולוג  –בכיתות חינוך מיוחד הנמצאים בבית ספר רגיל

 בית הספר.

  שבוע או שבועיים.פסיכולוגית אחת ל –בגן חינוך מיוחד 
 

בהתאם לסיכום לשנת תשע"ד של מחלקת שפ"ח, שפ"ח מטפל בתלמידי החינוך  -

 כיתות בבתי ספר יסודיים. 3-כיתות בחטיבות העליונות ו 6מוסדות,  3 -המיוחד ב

 להלן פירוט לשנת הלימודים תשע"ה שנמסר לנו:

 

מספר תלמידים  מוסד

 של חינוך מיוחד

תקן משרות 

 (1:300מומלץ )

 0.147 76 אל רואאה

 0.068 35 הרדוף

 0.017 9 מרחבים

 0.280 145 מרכז אלון

 0.015 8 עמק יזרעאל

 0.129 67 עמקים תבור

 0.342 177 קישון)*(

 1.723 517 סה"כ

 * בית ספר לחינוך מיוחד.

 

משרה  0.75%ניתן להיווכח, כי בבית הספר לחינוך מיוחד קישון קיים תקן של 

 (.0.59%הוא  1:300)התקן המומלץ לפי יחס של המומלץ  הגבוה מהתקן

לא ניתן לקבוע את היקף השירות הניתן לתלמידי החינוך המיוחד הנמצאים 

בכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים עקב העובדה, כי השירות ניתן על 

ידי פסיכולוגים שבתחום אחריותם ישנם מוסדות חינוך רגילים נוספים ודיווחי 

 בודה אינם מפרטים את היקף השעות שהושקעו בכל מוסד.הע
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 חינוך מיוחד )המשך(   ח.
 

 איתור ושילוב .3ח.
 

להלן נתונים אודות איתור ושילוב תלמידי החינוך המיוחד על פי סיכום לשנת  -

 תשע"ד:
 

מספר  סוג מוסד סוג שירות

 מפגשים

שיעור 

 מסה"כ

 8% 28 חט"ב תצפיות

 47% 167 יסודי

 %45 163 יםגנ

 %100 358 סה"כ

 24% 99 חט"ב אבחונים

 52% 217 יסודי

 %24 99 גנים

 %100 415 סה"כ

 13% 31 חט"ב ועדות שילוב

 67% 158 יסודי

 %20 46 גנים

 %100 235 סה"כ

 64% 90 חט"ב טיפול

 27% 38 יסודי

 %9 12 גנים

 %100 140 סה"כ

 - 1,148 סה"כ מפגשים לשנת תשע"ד 
 

 ניתן להיווכח, כי מרבית מפגשי העבודה שבוצעו היו במוסדות של החינוך היסודי. 

 להלן נתונים אודות מפגשי ועדות שבוצעו בשנת תשע"ד בהתאם לסיכום השנתי:

 

מספר  סוג מוסד ועדה

 מפגשים

שיעור 

 מסה"כ

 25% 37 חט"ב השמה

 59% 86 יסודי

 %16 23 גנים

 %100 146 סה"כ

 42% 36 חט"ב ההתמד

 %58 49 יסודי

 %100 85 סה"כ

 %100 25 סה"כ תכנון טיפול

 - 256 סה"כ מפגשים לשנת תשע"ד 
 

ניתן להיווכח, כי מרבית ועדות ההשמה )ראה להלן( בוצעו אף הן במוסדות 

 החינוך היסודי.
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 חינוך מיוחד )המשך(   ח.
 

 ועדת השמה .4ח.

 

ים למסגרת של חינוך מיוחד, נקבעת  ב"ועדת זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחד -

 השמה".

 1988 –)א( לחוק חינוך מיוחד, התשל"ח 6הרכבה של ועדת השמה נקבע בסעיף 

 חברים, להלן פירוט: 7)להלן חוק חינוך מיוחד(, והיא כוללת 

 

  .נציג הרשות המקומית 

 2  מפקחים של משרד החינוך והתרבות, שאחד מהם הוא מפקח לחינוך

 או נציגיהם. מיוחד,

 ם הרשות עטמ 1977-יכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, תשל"זספ

 המקומית.

 פא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות.ור 

 על ב, 1996-בד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ווע

רשימה שנים לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים מתוך  5נסיון של 

 שיקבע שר העבודה והרווחה.

 רה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו וה

 החינוך. ים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכתארגוני הור

 

יו"ר הועדה והוא יזמן את הועדה.  נציג הרשות המקומית יהיה 

בהתאם לחוק החינוך המיוחד, נדרש להמציא הערכה פסיכולוגית )אבחון( קודם 

 לדיון בוועדת השמה.

 

 ממונים על ידי שר החינוך.  חברי הועדה -

על יו"ר הועדה לוודא, כי כל החברים הם בעלי כתב מינוי בר תוקף מטעם שר 

החינוך. במידת הצורך, יפנה יו"ר הועדה לממונה על ועדות ההשמה והערר באגף 

 החינוך המיוחד לטיפול בהוצאת כתב מינוי כחוק.

   

אל מנהל השירות בבקשה נה יו"ר ועדת ההשמה יפ -מינוי פסיכולוג חינוכי  -

ויציין את הצורך בפסיכולוג לוועדה. בבקשה יצוינו שם הפסיכולוג  הפסיכולוגי 

החינוכי, מספר תעודת הזהות שלו, מספר רישיונו המקצועי והסטטוס 

 המקצועי שלו.

 

עולה, כי מנהלת המחלקה היא  28/12/1994בהתאם לכתב מינוי מתאריך  -

 ת ההשמה.הפסיכולוגית הממונה בוועד
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 שרות פסיכולוגי משלים )שפ"מ(    ט.
 

 כללי .1ט.
 

 במסגרת מחלקת שפ"ח במועצה פועל שרות פסיכולוגי משלים )להלן שפ"מ(. -
השפ"מ, כשמו כן הוא, מאפשר לפסיכולוגים המועסקים במחלקת שפ"ח לתת 

 שירותים נוספים שאינם בסל. 
 
 בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לעיל נקבע כי:  -

לא יינתן שירות פרטני במימון הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ו/או לילדים 
 בסיכון גבוה.

להלן השירותים היכולים להינתן במסגרת שירות פסיכולוגי משלים ביזמת 
 ההורים ובמימונם:

 

 פסיכולוגיות הערכות (1

 :האלה במצבים ורק אך תותרנה הפסיכולוגיות ההערכות
 

-פסיכולוגי שירות מקבלות שאינן הגיל כבותבש פסיכולוגיות הערכות .א
 צרכים בעלי ילדים, כאמור, כולל לא) החינוכיות במסגרות חינוכי

 .(גבוה בסיכון וילדים מיוחדים
 הדלגה לצורך פסיכולוגיות הערכות .ב
 מוכשרים או מחוננים ילדים למסגרות שיבוץ לצורך פסיכולוגיות הערכות .ג
 לקויי לתלמידים ההיבחנות רכיבד התאמות לצורך פסיכולוגיות הערכות .ד

 .יסודיים-על ספר בבתי למידה
 

 פסיכולוגיות התערבויות (2

 :שתותרנה( קבוצתיות או/ו פרטניות) הפסיכולוגיות ההתערבויות אלה
 

 טיפוליות התערבויות .א

 סדנאות .ב

   הרצאות .ג
 

מבדיקה של פרסומי מחלקת שפ"ח בנושא שפ"מ עולה, כי אכן מאפשרת שירותי 

 רתם בחוזר המנכ"ל לעיל.שפ"מ על פי הגד
 

והוצאות שכר בהתאם  2014 – 2012להלן נתונים אודות תקבולי שפ"מ בשנים  -

 :22/6/15לנתוני הנהלת החשבונות נכון ליום 

תקבול  שנה

 בש"ח

הוצאות 

שכר 

 בש"ח

 הפרש

2012 89,517 94,407 (4,890) 

2013 92,914 67,086 25,828 

2014 117,169 124,383 (7,214) 

 13,724 285,876 299,600 ה"כס

 

על פי נתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי קיימת מגמה של גידול בתקבולי 

 ₪. 13,724עולה, כי קיימת יתרת עודף של  2012-2014שפ"מ. בסיכום כולל לשנים 
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 שרות פסיכולוגי משלים )שפ"מ( )המשך(    ט.
 

 נהלי עבודה בשפ"מ .2ט.

 

החינוך, היא שצריכה להיות הפרדה ברורה בין שירותים הנחת העבודה של משרד  -

החשש הוא,  הניתנים במסגרת השפ"ח ובין אלה הניתנים באמצעות השפ"מ.

שכאשר עובדי השפ"ח נותנים שירות פסיכולוגי גם במסגרת שפ"מ, עלול לקרות 

 שמתן השירותים יוסט מפעילותם בתחום הציבורי אל פעילותם בתחום הפרטי. 

 

 . ו נמצא, תקנון שפ"מ אשר איננו מעודכןבסקירתנ 

 

 :22/6/15במחלקה כפי שנמסרו לנו נכון ליום  הנהוגיםלהלן כללי העבודה  -

 

 .טיפולים יעשו במשרדי המחלקה במועצה 

  ובימי שישי בבוקר. 15:00טיפולים יעשו רק לאחר השעה 

 .בכל פניה יפתח תיק ויתויק בנפרד מתיקי שפ"ח 

 ופל רק לאחר חתימה על ויתור סודיות.בדיקת תיק שפ"ח של מט 

 .כללי האתיקה חלים על כל מטפל בשפ"מ, כולל חובת דיווח 

  .כל מטפל מחויב לעמוד בפגישות שנקבעו 

  כל מטפל חייב להשתתף בהדרכה קבוצתית ומחויב בהדרכה פרטנית על

 חשבונו.

 .תיאום חדרי טיפול יעשה מראש עם מזכירת השפ"ח 

 ו במשפחתו, הנמצא תחת חסותו בשפ"ח.מטפל לא יטפל בתלמיד א 

 .הטיפול אינו מוגבל רק לתושבי המועצה 

 .הפניות יתקבלו אצל רכזת שפ"מ 

  שעות לפני, על ביטול פגישה. במידה  24מטפל או מטופל יודיעו לפחות

 והמטופל לא יודיע הוא יחויב במלוא העלות, פרט למקרים חריגים.

 

השפ"מ שישולב בחוברת הנהלים של  יש לערוך נוהל עבודה מעודכן לפעילות

 המחלקה. על הנוהל לכלול, בין היתר, הגדרות למקרים חריגים ואופן הדיווח.

 

 ח"תגובת מנהלת השפ

 המלצת הביקורת מקובלת ותטופל.

 

 תמחור ותשלום .3ט.

 

תמחור שירותי שפ"מ מבוצע על ידי מנהלת השפ"ח על בסיס "תעריפי התקשרות  -

 וניים" המומלץ על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.עם נותן שירותים חיצ

מנהלת השפ"ח מסרה, כי היא נוהגת להוזיל את העלויות ביחס לתעריפים 

 המומלצים על ידי החשב הכללי. 

תקורה, משולמים למטפל  11% -תקבולי שפ"מ מהמטופלים בניכוי מיסים ו 

 בתלוש השכר. 

פ"מ מסתכמים לשיעור של , סך הניכויים מתקבולי ש2015נכון לחודש מאי 

40.58% . 
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 שרות פסיכולוגי משלים )שפ"מ( )המשך(    ט.
 

 תמחור ותשלום )המשך( .3ט.
 

תקבולי ההורים משולמים מראש לפני קבלת הטיפול בקופת המועצה ועל בסיס  -

 הקבלה המוצגת לפסיכולוג, מקבל המטופל את השירות הנדרש.
 

ג המטפל בגין שירות השפ"מ, כפי להלן תיאור של ההליך התשלום לפסיכולו

 שהוסבר לביקורת:
 

 .מטופל משלם בקופת המועצה ומציג קבלה לפסיכולוג 

  :עם הצגת הקבלה, ממלא הפסיכולוג טופס שירות שפ"מ הכולל פירוט כגון

 שם הפסיכולוג, תאריך, סך תקבול וחתימת המטפל.

  .נתוני טופס שירות שפ"מ מאושר בחתימת מנהלת השפ"ח 

 ף החינוך ממלא בטופס שירות השפ"מ הנחיות לחישוב סך הניכוי חשב אג

 הנדרש וסך התשלום למטפל ומאשר את הטופס.

  חישוב הניכוי וביצוע תשלום על בסיס הטופס המאושר בתלוש השכר של

 הפסיכולוג, על ידי חשבת השכר במועצה. 
 

לקה, יש לערוך את ההליך הנ"ל בנוהל מתאים שיפורט בחוברת הנהלים של המח

 כפי שהומלץ לעיל.
 

 סקרנו את טופס שירות השפ"מ שממלא הפסיכולוג, כדלקמן: -

לדעת הביקורת, מומלץ לערוך את מבנה טופס שירות שפ"מ כך שישקף את מסלול 

 החתימות לאישורו. 

כלומר, חתימת הפסיכולוג המטפל תמצא ראשונה, חתימת חשב אגף החינוך 

ניכויים ובתחתית הטופס חתימת מנהלת  תמצא שניה מתחת לחישוב השכר לאחר

 השפ"ח לאישור הכולל של טופס השירות.
 

בבדיקתנו נמצאה טבלת תעריפים לשירותי שפ"מ התלויה על לוח המודעות  -

 במשרדי המחלקה במועצה.

נמצא, כי התעריפים עודכנו על בסיס תעריפים מומלצים שפרסם החשב הכללי 

 .1/6/2014במשרד האוצר מהתאריך 

 כירת השפ"ח מסרה, כי בימים אלו מעודכנים התעריפים. מז
 

בדקנו השוואה בין תעריפי החיוב בטופסי השירות לבין טבלת התעריפים 

 לא נמצאו חריגים.לשירותי שפ"מ, במדגם שנבדק 
 

מעיון בטבלת תעריפי שפ"מ של מחלקת שפ"ח נוכחנו, כי אין התייחסות  -

 לאפשרות לקבלת הנחה להורים נזקקים.

  מומלץ לבחון משפטית ולשקול מתן הנחות לנזקקים, מעלויות שירותי שפ"מ.

 

 ח"תגובת מנהלת השפ

 הנחות לנזקקים מחייבות מערך של בדיקת זכאות.

המחלקה מסתייעת במחלקת הרווחה המפנה אלינו תושבים לטיפול הממומן על ידי 

 מחלקת הרווחה.
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 שרות פסיכולוגי משלים )שפ"מ( )המשך(    ט.
 

 רישום ומעקב .4ט.

 

נמצא, כי הפסיכולוגית האחראית מנהלת טבלת אקסל לרישום ומעקב אחר פניות  -

 לשפ"מ. 

מעיון בטבלת המעקב נוכחנו, כי הטבלה חסרה פרטים רבים כגון: שם הילד, שם 

 ההורה, שם הפסיכולוג המטפל, סיבת אי הטיפול וכו'.

 

 2013-2015במהלך השנים  להלן פירוט הפניות התקבלו והפניות שלא טופלו -

 :2015בהתאם לטבלת המעקב נכון לחודש יוני 

 

מספר  שנה

 פניות

מספר הפניות 

 שלא טופלו

שיעור הפניות 

 שלא טופלו

2013 16 10 62% 

2014 43 21 49% 

2015)*( 17 12 70% 

יוני   .2015* עד לחודש 

 

 ניתן להיווכח, כי שיעור הפניות שלא טופלו הוא מהותי.

 

 ח"מנהלת השפ תגובת

מידת ההיענות של השפ"מ תלויה במידת פנייתם של הפסיכולוגים המעוניינים לעבוד 

 בשפ"מ. המחלקה אינה מעוניינת להביא פסיכולוגים חיצוניים להרחבת המענים לפניות.

 

כאמור לעיל, הביקורת לא הצליחה לבחון את סיבת אי הטיפול בגלל העדר 

 הפירוט הנדרש בטבלה.

 

ת בקשה לאמת את נתוני טופסי שירות שפ"מ המשמשים לתשלום שכר הביקור -

 הפסיכולוג, בהשוואה לנתוני טבלת המעקב לפניות שפ"מ.

בהעדר נתונים בטבלת המעקב, לא הביקורת לא הצליחה לאמת את נתוני 

 ההשוואה.

 

ליצירת נתיב בקרה ומעקב אחר פעילות השירות הפסיכולוגי המשלים יש 

 תוני טבלת המעקב באופן עקבי ומפורט ככל שניתן. להקפיד למלא את נ
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 נספח א
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 ממונה תלונות ציבור 

 

 

 2015סיכום שנת 
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 כללי .א
 
 –, התשס"ח (ממונה על תלונות הציבור)חוק הרשויות המקומיות בהתאם ל" -

 .ממונה על תלונות הציבורלמבקר המועצה  ", מינתה המועצה את2008

עיל, קבע נושאים שונים כגון: סמכויותיו של הממונה על תלונות הציבור, סוגי החוק ל

 התלונות ואופן הגשתן, בירורן ועוד,

  עיקרי החוק:להלן 
 

 ממונה תלונות .1.א
 
עקב עבודתו, לא לעשות בה  שמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליועל הממונה ל -

 שימוש ולא לגלותה לאחר אלא לשם ביצוע תפקידיו.
 

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית  -

ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן 

גוף, עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף  א)ב( לפקודת העיריות, על נושא  170על 

 משרה או על ממלא תפקיד בו.
 

 סוגי תלונות והגשתן .2.א
 
 תלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה: -

  או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או , המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו

מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה 

ר, את הסכמתו של והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבו

 אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.

  המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל

 תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.
 

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי  -דרך הגשת התלונה  -

ויצוינו בה שם המתלונןהמתלונן תיחתם בידי המתלו ומענו, תיאור מפורט של  נן 

העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין 

 והמסייע לבירור יעיל של התלונה.
 

- :  תלונות שאין לבררן
 

  ן תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית די

 .ופוהכריע בו לג

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית. 

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית. 

  תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה

 .החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין

 כבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות תלונה בעניין ש

 )נוסח משולב(. 1592הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח 
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 כללי )המשך( .א

 

 דרכי בירור תלונה .3.א

 

, והוא  - הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון

 ני ראיות. אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדי

 

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא  -

ייתן להם  9משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף  גם לידיעת הממונה עליו, 

הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך 

 תקופה שיקבע בדרישתו.

 

תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, הממונה על  -

 אם ראה בכך תועלת. 

 

 לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור: -

 

  לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל

ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור 

 .תלונהה

  גוף מן הגופים המנויים בסעיף להתייצב  לחוק לעיל )א(5לדרוש מכל עובד של 

)במועד שיקבע( לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור   לעיל.לפניו 

  כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או  לחוק לעיל )ד(8אין בהוראות סעיף קטן

 כללי ראיות חסויות.

  תום שנה אחת מיום הגשתה.בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד 

  

 התלונה בירורהפסקת  .4.א

 

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה  -

, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין לעילחוק המקום לבירורה לפי הוראות 

  .התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו

יודיע בכתב למתלונן, לנילון ולממונה עליו, שהפסיק הממונה על תלונות הצ יבור 

ויציין את הנימוקים לכך.  את הבירור 
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 כללי )המשך( .א

 

 תוצאות הבירור .5.א

 

תה מוצדקת, ימצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה הי -

 ינהג כמפורט להלן: כולה או חלקה,

  

 לנילון, לממונה עליו ולראש הרשות ימסור על כך הודעה מנומקת ב , כתב למתלונן

 קומית.המ

  היה הנילון ראש הרשות המקומית תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות

 .המקומית

  העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע

פי לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, ל

 העניין, על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

 

יודיעו לממונה  - , לפי העניין, ראש הרשות המקומית,  הנילון או הממונה עליו, וכן

 לעיל.על תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור 

 

פטור מלציין את ממצאיו יהיה הממונה על תלונות הציבור לעיל בהודעה לפי סעיף  -

 :כאשר או נימוקיו

 

 יתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלונייהתלונה ה. 

 החומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן. 

 בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד של הממונה על התלונות שיש לדעתו כ

 סודית כמשמעותם לפי כל דין.מקצועי או ידיעה 

 

 דחיית התלונה .6.א

 

ו  - יודיע על ממצאי מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, 

 למתלונן, לנילון ולממונה עליו.
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 1520תלונות בשנת  .ב
 

נה תלונות הציבור, ממושהתקבלו אצל ה אודות תלונותסטטיסטיים להלן נתונים  -

 .2015במהלך שנת 
 

 שינויה 2014 2015 שנה

 15% 20 23 מספר תלונות

 66% 6 10 תלונות מוצדקות

 (20%) 5 4 בחלקןמוצדקות תלונות 

 133% 3 7 תלונות לא מוצדקות

 - 0 1 תלונות שלא הסתיימו

 (83%) 6 1 תלונות שלא נבדקו

 2.78% 38,000 39,056 מספר תושבים לסוף שנה 

(11%) 1:1900 1:1698 יחס תושבים : תלונות  

 

להלן פירוט התלונות. )מטעמי סודיות וצנעת הפרט מצוינים נושא התלונה, הגוף  -

 :  הנילון ומסקנות הבירור בלבד(

 

 מסקנות מהות התלונה הגוף הנילון 

 ועד מקומי .1
ניגודי עניינים של יו"ר ומזכיר הועד 

 החברים באגודה החקלאית.

 מוצדקת

 טופלה.

 ועד מקומי .2
ניגודי עניינים בהליך מכרז לבחירת 

 מזכיר ושירותי ניהול.

 מוצדקת

 טופלה

 לא מוצדקת שימוש פרטי בשטחי ציבור. ועד מקומי .3

 אגף הנדסה .4
תשתית ביוב לקויה בהרחבה בקיבוץ 

 הגורמת לגלישת ביוב.

 מוצדקת

תוקנה ברובה. טרם טופל  

ניקוז מי גשמים המוחדר 

 למערכת הביוב

 מקומי ועד .5
תשתית לקויה והעדר נגישות לבית 

 העלמין בישוב.

 מוצדקת.

 טופלה, הוסדרה הנגישות.

 מועצה .6
שימוש לא נאות בכספי פיתוח לעבודות 

 במסגרת התקציב הרגיל.
 לא מוצדקת.

 מועצה .7
חוסר יעילות בקו תחבורה ציבורי הנוסע 

 במסלול שאינו נדרש. 

 מוצדקת בחלקה.

 גורם חיצוני.הטיפול בידי 

 מינהל הכנסות .8
אי קבלת הנחות בארנונה כנדרש 

 ועיכובים בקבלת מענה לשאלות.
 לא מוצדקת.
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9. 

ועד מקומי / 

אגודה 

 קהילתית

העדר שקיפות, התעלמות מפניות ואי 

 קבלת מסמכים בעניינים ציבוריים.

 מוצדקת בחלקה.

נושאים הקשורים לאגודה יש 

 לברר מול רשם האגודות.

10 

ועד מקומי / 

אגודה 

 קהילתית

חשש לניגודי עניינים, חברי ועד מקומי 

 המכהנים כוועד האגודה הקהילתית.

 מוצדקת בחלקה.

הומלץ כי חברי וועד האגודה 

לא ידונו בישיבות הועד 

המקומי בנושאים הקשורים 

 לאגודה. 

 ועד מקומי .11
חשש לניגודי עניינים של חבר ועד מקומי 

 נים.בנושאים שו
 לא מוצדקת.

 אי סדרים בהתנהלות של הועד המקומי. ועד מקומי 12

 מוצדקת בחלקה.

הביקורת המליצה על דרכי 

 הטיפול בליקויים שנמצאו.

13. 
ועדה לתכנון 

 "יזרעאלים"

 : תלונות 2

השתהות ארוכה של  מחלקת הפיקוח 

 בוועדה בטיפול בחריגות בניה.

הבדיקה לא הסתיימה עקב 

מידע מהטעם של אי קבלת 

 סודיות חומרי חקירה.

הביקורת המליצה על עריכת 

 נוהלי עבודה בפיקוח.

14. 
ועדה לתכנון 

 "יזרעאלים"
 לא מוצדקת. גביית היטל השבחה נמוך מהנדרש.

 ועד מקומי .15
יישום החלטת ועד מקומי לזימון חבר 

 הועד לישיבות ניהול בפרוייקט ציבורי. 

 מוצדקת.

 לטיפול.נתנו המלצות 

 ועד מקומי .16
רישום לא מדויק בפרוטוקול ישיבת ועד 

 מקומי.

 מוצדקת.

 הפרוטוקול תוקן.

 אגף תברואה .17
שינוי מדיניות הטלת קנסות בגין כלבים 

 משוטטים ללא סמכות. 
 לא מוצדקת.

 מועצה .18
נאותות פרוטוקול של ישיבת ועדת 

 תקציב במועצה.

 מוצדקת.

 הפרוטוקול תוקן.

19. 
ועדה לתכנון 

 "יזרעאלים"

מטרד בגין פעילות חורגת במגרש בעל 

 ייעוד חקלאי.

 מוצדקת.

 מטופל על ידי הפיקוח.

20 
דרישה להחזר כספי בגין הגשת ערר 

 בתלונה לעיל. 
 לא מוצדקת.

 בית ספר .21
התערבות לא ראויה של מנהלת בית ספר 

 באירוע אישי.

 לא נבדק.

ד התלונה נשלחה למשר

 החינוך.

22. 
ועדה לתכנון 

 "יזרעאלים"

מטרד בגין פעילות חורגת במבנה 

 חקלאי.

 מוצדקת.

 הנושא טופל בוועדה.

 אגף חינוך .23
פגיעה בבטיחות עקב העדר גידור בבית 

 ספר יסודי.

 מוצדקת.

 הנושא מטופל מול הקיבוץ.
 


