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 חוף אשקלון –חברי וועדת הביקורת             

 מליאת המועצה האזורית חוף אשקלון            

 8201הנדון: דין חשבון של הביקורת הפנימית לשנת 

 מכובדי,

 :8201של הביקורת הפנימית לשנת  הדוחותלהלן פירוט 

מטרת כתב האמנה )צ'רטר( הינו להגדיר את תפקיד הביקורת הפנימית ברשות על מנת  – כתב אמנה •

 למנוע פערי ציפיות הן בין המבקר לנציגי הציבור והנהלת הרשות להן בין המבקר לעובדי הרשות.

 2017מעקב אחר תיקון ליקויים דוחות  •

 .שכרדוח ביקורת בנושא  •

 דוח ביקורת בנושא יחידת הפיקוח של הוועדה לתכנון ובנייה. •

 .1269דוח מיוחד בנושא תבר  •

מטבעה של הביקורת הוא להדגיש ליקויים וכשלים אך אין בזאת כדי לגרוע מהעבודה המסורה והרצינית  

הסיוע בהכנת לכל עובדי הרשות ולעומדים בראשה על , ברצוני להודות ברשות שמבוצעת במחלקות השונות

 מומלץ לקרוא את כל הדוח ולא להסתפק בקריאת תקציר המנהלים. .המסמכים השונים

שנקבע  המועד שחלף לפני ,ממנו חלק או ח"דו כל של פרסום איסור קובע העיריות לפקודת )ו(ג 170 סעיף

 ,הותר כדין שהדבר לפני ממנו חלק כל או ביקורת ח"דו המפרסם לפקודה, א 334 סעיף פ"למועצה. ע להגשתו

 .מאסר שנת הוא בגינה העונש אשר פלילית עבירה עובר

  .ח"מעל כן אין להפיץ דוח זה ללא אישור בכתב של 

 בברכה,

 אלירז כהן, רו"ח

 מבקר המועצה

 העתקים:

 מנכ"ל. ,דורון בן שלומי

 .גזבר ,אלעד פרץ

 .עו"ד נחמה נצר, יועמ"ש
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 מסמך אמנה )צ'רטר( של הביקורת הפנימית ותלונות הציבור

 רקע

הסדיר את היחסים בין האורגנים השונים שנושאים הגדיר ולמטרת מסמך האמנה של הביקורת הפנימית היא ל

 מועצה.בבאחריות ועוסקים בבקרה, ביקורת פנימית ותלונות הציבור 

 הגדרות

:  בחינה של תקינות הפעילות ברשות המקומית, לצורך קידום מינהל תקין, טוהר המידות, ביקורת פנימית

 .1החיסכון והיעילות

ואמצעי ניהול שנועדו לבקר את האדמיניסטרציה של ארגון, להבטיח את : שם כללי לכל אותן שיטות בקרה

 יישום המדיניות שלו ושמירת נכסיו.

פעולת בירור שרשאי כל אדם על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על : תלונות הציבור

א)ב( לפקודת העיריות, על נושא 170ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 

 2משרה או על ממלא תפקיד בו.

 הגדרות תפקיד

 לבקרה ולביקורת הפנימית במועצה:לכל אחת מהפונקציות הבאות אחריות 

 מליאת רשות המועצה

וחלוקת המשאבים בתחומי הרשות וכן ראש המועצה וסגנו. תפקיד המליאה הוא לקבוע את המדיניות בראשות 

 הרשות ולבעלי התפקידים ברשות ע"פ כל דין. שיתקבלו ממטהלקבוע מנגנוני בקרה ודיווח 

 ביקורתוועדה לענייני 

 ת הביקורתלתחום הביקורת ברשות המקומית, היא על כלל חברי המועצה, אך בוועד“ פרלמנטרית“האחריות ה

הועדה הדנה בכל דוחות הביקורת  מפורטת ויותר מקצועית של הביקורת.נעשית העבודה היותר מעמיקה, יותר 

וכן עוקבת אחר  וכד'הפנים, דוח מבקר המדינה  הנוגעים לרשות המקומית, כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד

 תיקון הליקויים.

 הרשות מטה

על ניהול המשאבים  םהמועצה, אחראיבראשות מנכ"ל , המטהת המועצה. יאומל יישום מדיניות ראש הרשות 

המינהליים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים, הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות 

הרשות  מטהומ מטהוקביעת מנגנוני בקרה ודיווח מעובדי הרשות ל הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה

 .למליאת המועצה

                                                           
 , מהדורת אינטרנט, מפעם. הגדרת מבקר הפנים2013מדריך לנבחר ברשות מקומית  1
 *2008-ח"תשס(, הציבור תלונות על ממונה) המקומיות הרשויות חוקל 5מבוסס על סעיף  2
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  גזבר

 בכלל זה הכנה של הצעת התקציב והדו"חות הכספייםובקרתה. אחראי לניהול המערכת הכלכלית של הרשות 

 בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים. דוחות מעקב ופיקוח וכד'

 יועץ משפטי

 ל דין.הבטחת פעילות הרשות, כולל עובדיה והמייצגים אותה, במסגרת החוק ועל פי כ

 הביקורת הפנימית

 כללי

, לשם בחינה, הערכה ושיפור פעילויותיה ותהליכיה, הינה מערך בלתי תלוי שנקבע בתוך הרשותביקורת פנימית 

 בהתאם להוראות הדין.

את לבצע את תפקידם על פי דין ולמלא  לאורגנים השונים ברשותתכליתה של הביקורת הפנימית היא לסייע 

אחריותם בפועל ביעילות ובאופן אפקטיבי. לשם השגת תכלית זו תספק הביקורת הפנימית ניתוחים, הערכות, 

 המלצות, ומידע הנוגעים לפעילויות שסוקרו.

תקנים מקצועיים זוריות, צו המועצות הא, 1992-המסמך מתבסס על חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב

 .הוראות דין אחרות רלבנטיותו זרי פיקוח שונים מטעם משרד הפניםחוובלים, מק

 :תפקידי מערך הביקורת הפנימית, יעדיו ואחריותו

 תפקידו של מערך הביקורת הפנימית לבדוק ולהעריך, בין היתר, את הנושאים כדלקמן:

, השמירה על משרד הפניםמבחינת עמידה בהוראות הדין ובהוראות הרשות המקומית תקינות פעולות  •

 טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות;

 ;ברשות םהליומטה הרשות ויישום נ המליאהביצוע החלטות  •

 ויעילותן; בתהליכי העבודה ברשותהתאמת הבקרות הפנימיות  •

תאם לתקנים בינלאומיים הביקורת הפנימית תעשה על פי הוראות ותקנים מקצועיים מקובלים ובה •

 מקובלים, ככל שאינם סותרים את הוראות הדין, תוך שימת דגש על איכות הבקרות.

 הביקורת תכלול בין היתר, את הנושאים העיקריים הבאים:

 ;מטה הרשותפעילות  •

והשמירה על טוהר  משרד הפניםמבחינת עמידה בהוראות הדין, בהוראות  מליאת הרשותפעילות  •

 המידות;

 ות מבוצעות על ידי מי שהוסמך לבצען;פעול •

, לרבות אמצעי הבקרה והמעקב אחר סיכונים מהותיים ברשותיישום פרוצדורות ניהול הסיכונים  •

 וההיערכות לסיכונים הקשורים לאירועים יוצאים מן הכלל ויעילותם;
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 וסיכוני אבטחת מידע;מערכות המידע הניהולי והפיננסי, ובכלל זה מערכות המידע הממוחשבות  •

 מהימנות הנתונים ובסיסי המידע שעליהם מתבססים הרישומים חשבונאיים והדיווחים הכספיים; •

 האמצעים להערכת הנכסים ולשמירתם; •

 האמצעים להערכת ההתחייבויות; •

 , ובכלל זה אופן הטיפול בתלונות ציבור;בתושביםטיפול הוגן  •

 .ביקורת של המבקר הפנימיו בדוחות מעקב אחר תיקון הליקויים שהועל •

 

 :אחריותו וחובותיו של המבקר הפנימי

 המבקר הפנימי יהיה אחראי על מערך הביקורת, כמוגדר בסעיף לעיל.

. בתור שכזה הוא יישא רשותהחובה העיקרית המוטלת על המבקר הפנימי הינה לקיים ביקורת פנימית ב

 למילוי מלא ויעיל של חובה זו. מליאת הרשותבאחריות מלאה בפני 

 מתנ"סהרשות )חברה כלכלית, חובת המבקר הפנימי לוודא קיום ביקורת פנימית בתאגידים הנשלטים על ידי 

 הפנימיזולת תפקיד המבקר  רשותהמבקר הפנימי אינו נושא בכל אחריות לביצוע תפקיד כלשהו ב .(וכד'

 .והממונה העל תלונות הציבור

 .רשותבאחריות להכנתם של הנהלים ב המבקר הפנימי אינו נושא

יישאו באחריות בפני המבקר ״העובדים״( )להלן: , ככול שיהיו, עובדי לשכת המבקר הפנימי והעובדים מטעמו

 הפנימי בלבד.

 ככול שיהיו, קור החוץ שיופעל על ידו,, העובדים המועסקים בביקורת הפנימית ומיהרשותהמבקר הפנימי של 

כפופים לחובת שמירת סודיות מוחלטת בכל הקשור בעבודתם בתחומים השונים ולכל מידע המגיע אליהם 

 בתוקף תפקידם, זולת אם הגילוי נחוץ למילוי תפקידם כנדרש בהוראות הדין.

 ם מביצועו של תפקיד זה.המבקר הפנימי ועובדיו, יפעלו תוך הקפדה מלאה על כללי האתיקה הנדרשי

המבקר הפנימי ישתף פעולה עם כל רשות המוסמכת לדרוש ממנו מידע על פי כל דין. נדרש המבקר הפנימי 

 ולחברי ועדת הביקורת. הרשותראש מידע כזה, ידווח על כך מיד ללמסור 

 אחרים.ועם גורמי ביקורת חיצונית  הרשותהמבקר הפנימי יקיים קשר עם רואה החשבון המבקר של 

, הצעה לתוכנית עבודה הרשותולמנכ״ל  מליאת הרשותועדת הביקורת, עם העתק להמבקר הפנימי יגיש לו

המבוססת על סקר סיכונים  שנתית והצעה לתוכנית עבודה רב שנתית, עבור תקופה שלא תפחת מארבע שנים

  .שיבוצע ברשות
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 , כדלקמן:2018-2022ונקבעה על פיו תוכנית עבודה לביקורת לשנים  2017הסקר הוגש בדוח הביקורת לשנת 

 נושא ג נושא ב נושא א שנה

 תכנון -וועדה מקומית  מערך ההסעות שכר 2018

 רכש ITGC חכ"ל –ניהול פרויקטים  2019

 ניהול תקציב מנהל וזכאות גביה 2020

מוסדות קשר ופיקוח על  2021

 חינוך

קשר עם גופים עירוניים  קביעת תעריפים

 עמותות ותאגידים

 הנחות הנהלת חשבונות פיקוח -וועדה מקומית  2022

 כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של מבקר הרשות כולל ביצוע שינויים ובדיקות נוספות. תוכנית הביקורת

 :סמכויות המבקר הפנימי

ול או חומר כתוב וכל מידע שברשות או התאגידים המבקר הפנימי יהיה רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך, פרוטוק

 או ברשות מי מעובדיה, ואשר לדעתו דרוש לו לביצוע עבודתו. בה

מי שנדרש למסור למבקר הפנימי מידע כאמור יהיה חייב למלא אחרי הדרישה תוך פרק זמן שיקציב לכך המבקר 

 ובאופן שייקבע.

ולכל למבקר הפנימי תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים 

 .רשותתוכנית עבודה של עיבוד נתונים אוטומטי של ה

 ולבדוק אותו. הרשותמי יהיה רשאי להיכנס לכל נכס של המבקר הפני

 .רשותלמבקר הפנימי תתאפשר נגישות ישירה לכל בעל תפקיד ב

לידיעתו של מבקר הנושא , יובא רשותכל מקרה של חשד להונאה, למעילה ולפגיעה בטוהר המידות שארע ב

 באופן מיידי. הפנימי

תהיה גישה למבקר הפנימי לצורך דיווח על ליקויים, אי סדרים ו/או תלונות. זהות או נציג ציבור לכל עובד 

 .הרשותתישמר בדיסקרטיות והמבקר הפנימי  לא יעבירה לגורם המבוקר ו/או להנהלת  האדם

 ייטול חלק בקבלת החלטות., אך לא המליאהלהשתתף בישיבות  המבקר הפנימי יוזמן דרך קבע

ויהיה חייב להשתתף בישיבות ועדות ביקורת שבהן יידונו  וועדות המשנההמבקר הפנימי יוזמן לכל ישיבות 

 .רשותנושאים הקשורים בביקורת פנימית או חיצונית ב

 .ראש הרשות, זולת מרותו הארגונית של רשותלא תחול על המבקר הפנימי מרות של מנהל או עובד כלשהו ב

וביישום  הרשותורבים בביצוע הפעילות השוטפת של המבקר הפנימי והמועסקים בביקורת פנימית לא יהיו מע

 אמצעי הבקרה השוטפים בה.

 תפקיד הממונה על תלונות הציבור. למעטהמבקר הפנימי לא ישמש בתפקיד נוסף 
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ות בפעילות אותה הוא מבקר, המבקר הפנימי יפעל תוך שמירה על עצמאות, חופשיות, אובייקטיביות ואי תל

 כל עוד אינם סותרים את הוראות החוק. תוך הסתמכות על תקנים מקצועיים ועל כללי אתיקה,

 :מערך היחסים בין המבקר הפנימי לבין המבוקרים

 הרשותלשם השגת מטרותיה המוצהרות של עבודת הביקורת הפנימית, נדרש שיתוף פעולה מלא בין מנהלי 

 .רשותועובדיה ובין המבקר הפנימי, תוך הקפדה על ציות להוראות החוק ולנוהלי ה

הינה תנאי הכרחי ליצירת ביקורת פנימית  הרשותתשתית יחסי עבודה תקינה בין המבקר הפנימי לבין עובדי 

 .רשותבונה התומכת בתהליכים המיועדים לשפר נושאים אלו ואחרים ב

 :נהלי עבודה

המבקר הפנימי יכין את נוהלי עבודת הביקורת הפנימית, אשר יאושרו בוועדת הביקורת. הנהלים יהוו חלק 

 .2017נוהל הרשות לביקורת הפנימית יהיה מסמך אמנה זה וסקר הסיכונים שבוצע בשנת  .רשותמספר נוהלי ה

 הנהלים יעודכנו במידת הצורך ויבדקו באופן שוטף.

 , כפי שמפורט להלן:רשותבנוסף, הנהלים יכללו פירוט של סדרי עבודת המבקר הפנימי ב

עם סיום עבודת ביקורת, תועבר טיוטת דוח הביקורת למנהל הבכיר שביחידתו נערכה הביקורת )המבוקר( 

ורך קבלת תגובות, אימות ממצאי הביקורת ודיון במשמעותם ובמידת הצורך אף תקוים פגישה עמו, וזאת לצ

 ובמסקנות הנובעות מהם.

המסקנות המתבקשות, וההמלצות של  טיוטת הדוח תכלול את ניתוח המשמעויות הנובעות מממצאי הביקורת,

 המבקר הפנימי לתיקון הליקויים, ככל שימצא זאת לנחוץ.

למבוקר, על המבוקר להגיש למבקר הפנימי בכתב את הערותיו בתוך עשרה ימים מיום העברת טיוטת הדוח 

 והשגותיו לממצאי הדוח.

 :דיווחים

ר וחברי ועדת הביקורת דין וחשבון על ממצאיו, עם העתק למנהל הכללי הרשות, ליו״המבקר הפנימי יגיש ליו״ר 

 .הרשותשל 

יאוחר מסוף הרבעון הראשון של המבקר יגיש את דוחות הביקורת שבוצעו במהלך השנה למליאת הרשות לא 

 .עובר השנה שהסתיימה השנה העוקבת

המבקר את העניין ללא דיחוי העלתה הביקורת ממצאים חריגים או יסוד להניח שבוצעה עבירה פלילית, יביא 

 וליושב ראש ועדת הביקורת. הרשותראש לידיעת 

 חשבון, אשר רלוונטי לעבודתו.עותק של דין ו רשותהמבקר הפנימי ימסור לרואה החשבון המבקר של ה

 , אלא על פי דרישות החוק או באישור ועדת הביקורת.רשותהמבקר לא ידווח לגורמים החיצוניים ל
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 :הגבלות הביקורת

הליקויים בתהליך שנבדק מאחר ותהליך  כלככלל תפקיד הביקורת איננו לאתר מעילות והונאות או לעמוד על 

 הביקורת מבוסס על אומדנים ודגימות.

של )מבקר בחצי משרה, ללא עובדים, שמשמש גם כממונה על תלונות הציבור ומבקר  משאבי הביקורת מוגבלים

ן הוועדה המקומית(  ועל כן לא ניתן יהיה לסיים את הביקורת בתהליכי העבודה המרכזיים של הרשות בפרק זמ

 שנים(.  4-5סביר )
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 2017סטטוס הליקויים עבור ממצאי הביקורת לשנת 

 2018סטטוס  תגובת המבוקר המלצה פערים מ.ס

מנותבים לפרויקטים  תקציבי התברים  .1

 ע"פ הקריטריונים הבאים:

על פי זמינות הקצאות של כספים 

 מהמקורות השונים 

על פי תוכנית הנובעת מהצרכים 

 המידיים של המועצה.

אושרו תוכניות אב באופן פרטני אך לא 

 הוצגו באופן מרוכז.

 

מומלץ כי תאוגד ותפורסם 

תוכנית אסטרטגית רב 

שנתית )תוכנית פיתוח 

ת( לכל יישובי וצרכי כולל

 המועצה.

כמו כן מומלץ כי אחת לשנה 

תקבל מליאת המועצה דוח 

 סטטוס.

את  תאשר /מליאת המועצה אישרה

 תוכניות הפיתוח הבאות:

אושרה במועצה האחרונה תוכנית .1

פיתוח למגרשי שחבק בכל יישובי 

 המועצה.

מבוצע סקר לכל מפגעי הבטיחות .2

ותקציב וטיפול במדרכות במועצה 

 בנושא.

שודרגה תוכנית אב בנושא ביוב .3

 בכל המועצה.

המועצה מבצעת תכנון תוכנית .4

 כוללנית לכלל המועצה.

אושרה ולקראת אישור תוכנית .5

 פל"ח לכלל המועצה.

תוכנית אב בנושא שימור אתרים .6

 נמצאת לקראת השלמה.

תוכנית אב לעצמאות  .תתוכנן7

 כלכלית שביטויה הקמתם של שלושה

מוקדי הכנסה, איזור תעסוקה 

לאור בקשת . 1 תוכנית

הישובים ובהתאם לאישור 

מליאת המועצה ומשרד 

הפנים התוכנית לפיתוח 

מגרשי סחב"ק הורחבה 

וכוללת גם שיפוץ ושדרוג 

 ציבור ושצ"פים  מבני

 . טרם בוצע.2תוכנית 

תוכנית אב לביוב . 3תוכנית 

בשלבי ביצוע, המועצה 

התקשרה עם קבלן לביצוע 

דרך מכרז של החברה למשק 

 וכלכלה.

 . בביצוע.5ו  4תוכניות 

 -שימור אתרים. 6תוכנית 

 התוכנית עדין בשלבי כתיבה 

 טרם בוצע  -7תוכנית 

 טרם בוצע – 8תוכנית 
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 2018סטטוס  תגובת המבוקר המלצה פערים מ.ס

מבקיעים, אזור תעשיה אתר 

הקרוילות ניצן, אתר מחזור 

 ופקוייקט לקליטת לוחות סולריים.

המועצה שוקדת על תוכנית אב .8

למוסדות חינוך שתוצג במליאה 

 לאישור.

 תוכנית אב בנושא פיתוח חופים..9

תוכנית אב בנושא צימוח .10

 דמוגרפי.

 הדבש.תוכנית יערת .11

 תוכנית אב הנושא פינוי פסולת..12

 תוכנית אב בנושא חוקי עזר..13

כל תוכניות הפיתוח יאוגדו לתוכנית 

 פיתוח כוללנית לכלל המועצה..

המועצה טרם  -9תוכנית 

הצליחה להסדיר את נושא 

 התב"עות הנושא בטיפול.

 טרם בוצע  – 10תוכנית 

 לא בוצע -11תוכנית 

יש תוכנית  -12תוכנית 

 טרם הוחל היישום  –קיימת 

נמצא בתוכנית עבודה לשנת 

2019  

המועצה הכינה  -13 תוכנית 

טיוטות להסדרת כל חוקי 

העזר של המועצה , יוגש 

למליאה החדשה לאישור 

ולמשרד הפנים . תחולה שנת 

2019  

 הנוהל בנושא ניהול תברים איננו מלא.  .2

 

כי יעודכן סט הנהלים  מומלץ

בכל נושא ניהול התברים 

במועצה. על הנהלים לכלול 

את ההתייחסות לכל תהליך 

החל מיום  ניהול התבר

 הנוהל יעודכן על ידי גזבר המועצה.

 

נכתב נוהל ואף ניתנו  -תוקן 

הנחיות לביצוע למחלקת 

 הנה"ח 
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ש"נולד" ועד ליום שנסגר 

במערכות המועצה )לפירוט 

כל שלבי התהליך ראה סעיף 

7 .) 

התברים מנוהלים במחלקות לדוג',   .3

חכ"ל, גזברות, רכש וכד'. רצוי כי 

חד שמרכז אצלו לתברים יהיה גורם א

 את כל המידע והחומר בנושא התבר.

מומלץ כי ימונה גורם אחד 

במועצה ש"יראה" את כל 

התברים המועצה מתחילתם 

ועד סופם, כל מסמך בתב"ר 

, יעבור דרכו ויאושר, נהלית

בחתימתו. גורם זה ידע, בזמן 

אמת, מה הסטטוס של כל 

תבר מבחינת התקשרויות, 

  גביה, תשלומים וכד'.

ימונה באחריות הגזבר גורם שירכז 

 את כל נושא התברים. 

הוגדר רפרנט  - תוקן

שתפקידו לרכז את כל 

 התברים

במקביל עקב יציאה למכרז 

הנה"ח יוקצה במכרז 

פוקנציה של תקציבן 

רכז את כל תחום שעיקרו ל

 פעילות התברים .

רוב מערך ניהול התברים מנוהל בכלים   .4

ידניים ומסמכים פיזיים, לדוג', על אף 

שקיימת אפשרות לנהל לכל תבר חוזים 

, המועצה לא משתמשת EPRבמערכת 

 באפשרות זו. 

 

מומלץ כי  הנוהל בנושא ניהול 

יכלול התייחסות לכל  תברים

בעלי התפקידים במועצה, 

אלו חומרים עליהם לשמור 

ובאילו אמצעים )עם העדפה 

למיכון( . מומלץ כי לכל חומר 

שקשור לתבר )פרוטוקול 

וועדת רכש/ מכרזים, חוזה, 

 תוקן  מקובל, באחריות גזבר.
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חשבוניות וכד'( יצורף מספר 

התבר על מנת שיהיה ניתן 

 בקלות לשייך מסמך לתבר.

לא נמצאו אומדנים לחלק מהתברים   .5

וכן הגדרות ספציפיות מתי יש ומתי אין 

צורך כלל לבצע אומדן לפרויקט. אי 

ביצוע אומדן לפרויקט עלול לגרום 

  למצב של גרעון לא מתוכנן בתבר.

מומלץ כי לכל תבר יבוצע 

 אומדן.

 

יוכן אומדן  מקובל, עבור כל פרוייקט

 ראשוני שישמר במקום נגיש. 

 

  – טרם יושם

ייכנס לתוכנית עבודה לשנת 

2019  

לא נמצאו הגדרות ספציפיות בנוהל מתי   .6

יש לבצע התקשרות חוזית עם ספק 

ומתי יש להסתפק בהזמנת עבודה , )ע"פ 

סכומים( כמו כן לא נמצא כי קיימות 

הגדרות לשינוי חוזים עם ספקים 

  .במידת הצורך

מומלץ כי יכתב נוהל 

התקשרויות עם ספקים, על 

הנוהל לכלול באיזה הליך 

וכיצד תבוצע התקשרות על 

ספק )חוזה, הזמנת עבודה, 

מחירון וכד'( וכמה הצעות יש 

  לקחת בכל הליך.

מקובל. באחריות הגזבר, היועץ 

המשפטי ויו"ר וועדת מכרזים להכין 

 נוהל בנושא התקשרויות.

רכש וכן  נכתב נוהל - תוקן

נוהל התקשרות עם ספקים 

 .על בסיס אמון

נמצא כי קיימות אצל חלק   .7

מהמשתמשים הרשאות ביתר במערכת 

EPR לדוג' הרשאה לבצע הזמנה ,

  מכספי תבר ללא צורך.

מומלץ לבצע סקר הרשאות 

ובחינה של  EPRבמערכת 

נושא הפרדת תפקידים 

  (.SODבמערכת )

 תוקן הגזבר.מקובל, יבוצע על ידי 
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לעיתים נובע עיכוב בפתיחת תבר   .8

כתוצאה מתהליך אישור פרוטוקול 

 המליאה.

מומלץ כי מיד לאחר ישיבת 

המליאה יופק "קובץ 

החלטות בנושא מימון" על 

מנת שיהיה ניתן לקדם 

תברים. בקובץ יצויין כי 

פרוטוקול לישיבה יופק 

ההמלצה מותנת  –בהמשך 

באישור היועמ"ש של 

 הרשות.

ימי  7וגדר פרק זמן מינימאלי של י

עבודה לכל היותר להפקת פרוטוקול 

 של ישיבות מליאה.

 תוקן

בחלק מהתברים שנדגמו לא התקבל צו   .9

 התחלת עבודה.

מומלץ כי לא תבוצע עבודה 

 בתבר ללא צו התחלת עבודה.

תוקן. החל מהעברת כל נושא הבינוי 

והפיתוח לחברה הכלכלית לכל 

 התחלת עבודה.פרויקט קיים צו 

 לא מיושם 

החברה הכלכלית עבדה 

בכפיפות ישירה לראש 

המועצה והחלה לבצע 

עבודות ללא קבלת אישור 

 גזבר 

בחלק מהתברים לא נמצאו החוזים עם   .10

 קבלנים.

מומלץ כי הסכמים עם 

ספקים ישמרו במקום נגיש. 

על ההסכם להסדיר את יחסי 

העבודה בין המועצה לבין 

סף הספק. ניתן לקבוע 

מינימום בו תנאי ההתקשרות 

החל מהפעלת מודל החוזים במערכת 

כל החוזים ישויכו בצורה  ERP-ה

 תקינה לתברים.

 תוקן
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 2018סטטוס  תגובת המבוקר המלצה פערים מ.ס

יופקו בצורה אוטומטית 

 בהזמנות העבודה.

עבור חלק מחשבוניות הספקים שנדגמו   .11

לא קיימת חתימה של מקבל השירות על 

 החשבונית.

מומלץ כי על כל חשבונית 

שמועברת לתשלום יחתום 

 מקבל השירות.

מקובל. החל מכניסתו של הגזבר 

החדש לא תשולם חשבונית ללא 

 חתימת מקבל השירות.

 תוקן

נמצאו העברות ושיוך שגוי של   .12

 חשבוניות וסכומים לתברים.

אין לשייך לתבר חשבון או 

סכום שאיננו מעינינו של 

 התבר.

מקובל. הדבר נבע מביזור ניהול 

התברים, ועובר כרגע שינוי בשיטת 

 הניהול.

  תוקן

אם נקלטו חשבונות מדובר 

בטעות אנוש, מידי רבעון 

מתבצעת סריקה על כל 

סעיפי התקציב הן של 

התקציב הרגיל והן של 

התקציב הבלתי רגיל 

ומבוצעים תיקונים במידת 

 הצורך 

ה נמצאו תברים שעל אף שככל הנרא  .13

 הסתימה בהם הפעילות טרם נסגרו.

מומלץ כי תבוצע בחינה 

תקופתית לצורך סגירת 

 תברים.

  תוקן מבוצע בשוטף.

נסגרו למעלה מ  2018בשנת 

תברים שהפעילות בהן  60

 הסתיימה
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 2018סטטוס  תגובת המבוקר המלצה פערים מ.ס

נמצא כי בחלק מהתברים לא נמצאו   .14

 חשבונית מס או חשבונית עסקה.

על החשבוניות שמשויכות 

לתבר להישמר במקום נגיש. 

מומלץ כי תשלום יבוצע רק 

לאחר קבלת חשבונית מס 

כחוק, במידה ומקבלים 

חשבון עסקה יש לוודא כי 

הספק מעביר חשבונית מס 

מיד לאחר ביצוע התשלום 

 בפועל.

  תוקן מקובל.

ניתנה הוראה למנהלי 

החשבונות לביצוע ומבוקר 

 על ידי הגזבר

מצאו מקרים בהם קיימים פערים בין נ  .15

הסכומים בפירוט העבודה בחוזה לבין 

 החשבון הסופי ששולם לספק.

מומלץ כי תבוצע בקרה אחר 

התאמה בין הסכומים בחוזה 

לבין החשבוניות המוגשות 

 לתשלום בפועל. 

לעיתים ישנם עבודות  - תוקן מקובל.

נוספות אשר מאושרות תוך 

כידי עבודה על ידי מנהלי 

הפרוייקט, כל עוד לא מדובר 

 25%בחריגה של מעל 

מהחוזה ויש אישור תקציבי 

 אין מניעה לשלם לקבלן .

נמצא כי לקבלן "גרין  1373בתבר   .16

 224פוינט" שזכה במכרז בסכום של 

אש"ח שולם בסופו של יום סכום של 

338 . 

מומלץ כי ייבדק מקור הפער 

ובמידת הצורך יחזיר הקבלן 

את ההפרש שהועבר אליו 

 שלא כדין. 

לא היה  -הנושא נבדק - תוקן הנושא יבחן על ידי הגזבר.

 תשלום כפל.
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כמו כן על אף שהתבר הסתיים סכומי 

 טרם הועברו לספק. העיכבון

נוהל בצורה  1389 לדעת הביקורת תבר  .17

שגויה, ע"פ גורם מממן ולא ע"פ ביצוע 

 עבודה, הדבר גרם לתשלומים שגויים.

מומלץ כי תברים יפתחו ע"פ 

 פרויקט ולא ע"פ מממן.

 תוקן הנושא יבחן על ידי הגזבר.

 על אף שבחוזה עם הספק אסתא )תבר  .18

( היה איחור ניכר בביצוע 1389

הפרויקט, שולם לו שלא ע"פ החוזה 

בתשלומים וכן לא קנסו את הקבלן בגין 

איחורים. כמו כן ע"פ הנראה בהנהלת 

החשבונות לא נלקחו ממנו דמי עכבון 

 ודמי בדיקות כמתחייב ע"פ החוזה.

מומלץ כי תשלומים לספקים 

 יבוצעו ע"פ החוזה.

החכ"ל אינו ראה לנכון  להנושא יבחן על ידי החכ"

להטיל על הקבלן קנסות 

ולכן שולם לו מלא התמורה 

 לפרויקט 
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 תקציר מנהלים

 דוח ביקורת בנושא שכר

 לו"ז אחריות תגובת המבוקר  המלצה ממצא פרק

מבנה 

 ארגוני

 

לא קיימת חלוקת תפקידים 

וסמכויות פורמאלית בין גזבר 

המועצה למנהלת משאבי אנוש 

 בנושא ניהול השכר.

הביקורת ממליצה כי יחולקו באופן פורמאלי 

הסמכויות בין הגזבר למנהלת משאבי אנוש 

 בנושא ניהול מחלקת חשבות השכר.

יש חלוקה מאוד 

ברורה בין הגזבר 

למנהלת מש"א , 

בהתאם להמלצת 

המבקר יוכן נוהל 

 חלוקה כתוב .

גזבר ומנהלת 

 מש"א 

2019 

ניר הינו -ברהחוזה עם חברת 

 .2007חוזה ישן ממאי 

הביקורת ממליצה כי יפורסם מכרז חדש 

 בנושא חשבות השכר.

ללא קשר להמלצת 

המבקר המועצה 

כבר החלה בהליך 

הכנת מכרז הנה"ח 

 , נבחר יועץ למכרז 

המכרז יפורסם 

 בקרוב 

 2019 גזבר

על הגזבר/ מנהלת משאבי אנוש לכתוב נהלים   נהלים

 בנושאים הבאים:לפחות 

 נוהל קליטת עובד.

 נוהל בנושא עזיבת עובד.

בהתאם להמלצת 

המבקר יכתבו 

 נהלים ברורים 

 

באחריות 

ממנהלת 

 מש"א

2019 
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 לו"ז אחריות תגובת המבוקר  המלצה ממצא פרק

 נוהל בנושא מעקב אחר קידומי דרגות.

 נוהל בנושא העמדת כלי רכב.

 נוהל בנושא שעות כוננות, אשל וכד'.

 נוהל בנושא דיווח נוכחות מחוץ למועצה.

 

 

דירוגים 

 ודרגות

הביקורת מצאה כי אין רשימה 

מרוכזת של כל העובדים, דרגתם 

והאם מדובר בדרגה 

 מקסימאלית. 

אין כל התרעה אוטומטית על 

 עובדים שיש להעלות את שכרם. 

 

 15נמצאו חריגות בדרגות של 

 7מהם  –עובדים שונים במועצה 

עובדות שקיבלו דרגה נמוכה 

עובדים קיבלו דרגה  8מידי ו 

חריגה. עובד אחד קיבל את 

הביקורת ממליצה כי מחלקת שכר תנהל 

רשימת מעקב בה ירשמו שמות כל העובדים 

ועבור כל אחד ירשם מועד קבלתו לעבודה/ 

תחילת התפקיד הנוכחי, מתח הדרגות הצמוד 

לתפקידו, דרגתו הנוכחית ומועד קבלתה 

ומועד קבלת דרגה נוספת בעתיד. באם העובד 

נמצא בדרגה מקסימאלית, הדבר יצויין 

 בטבלה בהדגשה.

להתקין במועצה  לחלופין הביקורת ממליצה,

מערכת ממוחשבת המנהלת מעקב אחר דרגות 

ודירוגים ומוציאה התרעות על העלאות בדרגה 

 על בסיס חודשי/ רבעוני לפי הצורך.  

מומלץ, לתקן את הדרגות לכל העובדים 

לגביהם נמצאה דרגה חריגה ולערוך בדיקה 

המועצה מקבלת 

את המלצות 

 המבקר 

 

באחריות 

מנהלת 

מחלקת 

חשבות שכר 

מנהלת 

מחלקת שכר 

להטמיע את 

 ההמלצות

2019 
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 לו"ז אחריות תגובת המבוקר  המלצה ממצא פרק

ולכן  8/98הדרגה החריגה גם ב 

 היא תקינה.

לגבי שאר העובדים במועצה שהביקורת לא 

גם להם ישנן ערכה בדיקה לגביהם, האם 

 חריגות בדרגה. 

 

תוספות 

 לשכר

נמצאו תשלומי אש"ל לא 

 סבירים.

אש"ל משולם לעובדים רק אם הם נמצאים 

לרגל עבודתם מחוץ לתחום השיפוט של 

המועצה המקומית. יש לבחון לגבי כל 

העובדים שקיבלו את התוספת האם אומנם 

שהו מחוץ לרשות המקומית לצורך עבודה 

בימים עבורם קיבלו תוספת אש"ל. על 

המועצה להגדיר קריטריונים ברורים לקבלת 

לשקול הגדרת תקרת ימים  תוספת אשל. וכן

חודשים לתשלום זה. מומלץ להגדיר כנוהל, כי 

כתנאי לתשלום תוספת אשל, יבחן דוח 

העבודה של העובד וייבדק מולו האם שהה 

באמת מחוץ למועצה ולאיזה צורך. ככלל,  לא 

סביר שעובד כלשהו ישהה לצורך עבודתו 

מספר רב של ימים בחודש מחוץ לתחום 

ה ולכן מומלץ בכל תשלום השיפוט של המועצ

אשל  העולה על יומיים בחודש, לעשות בדיקה 

המועצה מקבלת 

את המלצות 

המבקר , יכונו 

כללים ונהלים 

לאישור החזרי 

 הוצאות אש"ל . 

עד להכנת הנהלים 

אישור הוצאות 

אש"ל יאושרו רק 

לאחר בדיקה 

ואישור של מנהלת 

 מש"א

 

באחריות 

מנהלת מש"א 

 להכין נהלים

2019 
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 לו"ז אחריות תגובת המבוקר  המלצה ממצא פרק

מעמיקה יותר של הסיבות לשהות מחוץ 

 למועצה. 

תוספות 

 לשכר

נמצאו תשלומי כלכלה, תוספות 

ים ניהול, ותוספות נהיגה לנהג

 .תקינים /מקצועיים לא סבירים

כלכלה משולמת עבור שעות נוספות. ישנם 

עובדים המקבלים תשלום עבור שעות נוספות 

באופן קבוע ובהתאם גם את התשלום עבור 

כלכלה. על המועצה לבחון הצורך בשעות 

 נוספות אלו. 

משולמות לעובדים שאינן  -תוספות ניהול  

משמעותית זכאים להן או בשיעורים העולים 

יש לבחון את הזכאות על פי  –על הקבוע בחוק 

חוק של העובדים הזכאים לתוספת ולשלמה 

 על פי החוק. 

התוספת: נהיגה המשולמת לנהגים 

 , תוספת מנקומקצועיים, תוספת רחיצה

משכורת כוללת הינם בתשלומים חריגים על ו

כל המשתמע מכך ועל המועצה לבטל מידית 

את תשלומם ולוודא ביטולם לעובדים שלא 

 נבדקו במדגם.  

 

המועצה מקבלת 

את המלצות 

המבקר , חשבת 

השכר ומנהלת 

מש"א יפיקו דו"ח 

לפי רכיבי שכר 

ויעברו על כל מצבת 

העובדים 

שמקבלים תוספות 

שרור אלו ויעשו אי

מחדש בהתאם 

לפרמטרים 

המאושרים בחוזרי 

המנכל 

 הרלוונטיים.

 

 

 

באחריות 

 מנהלת מש"א

סיום הבדיקה 

ואישרור 

מחדש של 

התוספות 

יבוצע עד 

משכורת ינואר 

19 
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נמצאו דיווחי שעות בצורה  

 ידנית ולא סבירה.

יש לשלם לכל הפסיכולוגים  – פסיכולוגיים

המועסקים במקרה חלקית שעות נוספות לפי 

שכר שעה כקבוע באוגדן. לגבי שעות  100%

נוספות ושעות כוננות רבות, על המועצה לבחון 

היטב הן את הצורך בביצוע שעות אלו והן את 

 ביצוען בפועל. 

הביקורת סבורה, כי הדיווח  - נהגי אוטובוס

דיווח יום יומי על הגעה הידני אינו מדויק. 

בדיוק באותה שעה עגולה ויציאה כל יום 

בדיוק באותה שעה עגולה, אינו נוטה לייצג את 

המציאות כפי שהיא. הביקורת ממליצה 

למועצה להסדיר בהקדם דיווח שונה של 

הנהגים, באמצעות טלפון מבוסס מיקום. על 

המועצה לבחון באופן מקיף הצורך בשעות 

. בין השאר מומלץ לבחון, הנוספות לנהגים

כמה זמן נדרש לשלם לפני תחילת ההסעה, 

מתי מתחילה ההסעה לכל אחד ומתי היא 

נגמרת, האם יש שעות באמצע היום בהן אין 

עבודה וניתן לשחרר את הנהגים במקום לשלם 

אח"כ שעות נוספות. יוער, כי עבור השעות 

הנוספות משולמים גם תשלומים נוספים כגון 

המועצה מקבלת 

את המלצות 

המבקר , יוצאו 

הנחיות לעובדים 

בדבר נוהל אישור 

שעות נוספות 

 וכוננות 

החל ממשכרות 

נובמבר אישור 

שעות נוספות 

ישולם רק לאחר 

אישור מנהלת 

 מש"א.

 

 -דיווח ידני

המועצה החלה 

הליך הטמעה של 

שעון נוכחות 

מתחדש אשר אמור 

להחליף את הדיווח 

 הידני 

באחריות 

מנהלת מש"א 

 ליישום

מועד משוער 

לסיום 

ההטמעה הוא 

31.12.18  
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 לו"ז אחריות תגובת המבוקר  המלצה ממצא פרק

עיתים אשל ולכן על המועצה לבחון כלכלה ול

 היטב את הצורך בהן לפני אישורן.  

לאחר מכן לא 

יאושרו דיווחים 

ידניים אלה 

 במקרים חרגים 

 

 

המועצה לא קבעה קריטריונים  

נות, אין קבועים למתן שעות כונ

במועצה וועדת שכר לאישור 

שעות כוננות, אין רשימת 

תפקידים מסודרת שלגביהם יש 

לשלם שעות כוננות. שעות 

הכוננות משולמות על פי דיווח 

העובד ובלא שמתקיים דיווח 

ממוחשב )דיווח שעון( עבור 

 שעות אלו. 

על המועצה לקבוע קריטריונים קבועים 

 למתן שעות כוננות.ורשימת תפקידים סדורה 

 

המועצה מקבלת 

את המלצות 

 המבקר

 2019 מנהלת מש"א

בדיקת 

שכר 

 פנסיונרים

נמצאו חריגות בתשלומי שכר 

 לפנסיונרים.

 מומלץ לטפל בחריגות בשכר הפנסיונרים. 

שכר פנסיונרים מהווה חלק מהותי מתקציב 

השכר של המועצה וחלק זה ילך ויגדל עם 

המועצה להקפיד פרישת עובדים נוספים. על 

המועצה מקבלת 

את המלצות 

המבקר, הנושא 

יועבר לבדיקה של 

מומחה מטעם 

באחריות 

מנהלת 

מחלקת 

2019 
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 לו"ז אחריות תגובת המבוקר  המלצה ממצא פרק

הקפדה יתרה על חישוב מדויק של השכר בעת 

הפרישה ועל כך ששכר הפנסיונר לא יכלול 

תשלומים חריגים שלא קובעו במסגרת הסכם 

8/98. 

 

משרד בר ניר אשר 

מספר למועצה את 

שירותי ניהול 

 השכר .

 

 

חשבות שכר 

 ליישום

דיווחי 

 נכחות

נמצאו עובדים שבאופן קבוע לא 

מגישים דיווחי נוכחות ואף על 

 פי כן שכרם משולם.

לא קיים נוהל המגדיר מי הם 

בעלי התפקידים להם צריכה 

להיות הרשאה להזנת שעות על 

 ידי טלפון ומי בטביעת אצבע. 

נמצאו עובדים רבים להם יש 

הרשאה להזנת שעות בטלפון 

 ללא כל סיבה נראית לעין.

המועצה איננה מקיימת את חוזר המנכ"ל 

 (.3/2008בנושא דיווחי שעות )

הגדיר בנוהל מי הם הביקורת ממליצה ל

העובדים להם יש צורך בהרשאה להזנת שעות 

טלפונית. על ההגדרה להיות לא פרסונלית 

אלא ע"פ תפקיד כגון, מנהלי מחלקות ומעלה, 

 פקחים וכד'.

יש להסיר את ההרשאה להזנת שעות עבודה 

 על ידי טלפון לעובדים שלא זקוקים להרשאה

המועצה מקבלת 

את המלצות 

 המבקר .

מהטמעת כחלק 

מערכת הנוכחות 

 החדשה 

ייבחן מחדש הצורך 

 בהחתמה טלפונית 

 

 

באחריות 

 מנהלת מש"א

2019 

טלפון 

 סלולרי

לא קיים נוהל ברור המגדיר מי 

הם העובדים הזקוקים לטלפון 

 סלולרי.

יש  להגדיר נוהל ברור מי הם העובדים 

 שמקבלים טלפון סלולרי מהרשות.

 יש לבצע זקיפת שווי סלולרי לכל העובדים.

המועצה מקבלת 

את המלצות 

 המבקר 

באחריות גזבר 

המועצה 

2019 
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 לו"ז אחריות תגובת המבוקר  המלצה ממצא פרק

נמצאו שלושה עובדים להם לא 

בוצעה זקיפת שווי מס בגין 

 הטלפון הסלולרי.

חיצוני נמצאו שני עובדי ספק 

שאינן עובדי הרשות שהרשות 

ממנת להם טלפון סלולרי ללא 

 הסבר.

יש להסדיר את נושא עובדי ספק שמקבלים 

טלפון מהרשות. לדעת הביקורת אם עובד 

לסלולרי על הספק לדאוג להעמיד ספק זקוק 

 אותו לעובד.

 

מאחר מדובר 

במדיניות , מחכים 

לראש המועצה 

החדש על מנת 

לקבל את אישורו 

 למודל המוצע.

 

 

לאשרר 

 מדיניות .

מערכות 

 מידע

נמצאו במערכת משתמשים להם 

הרשאה לא אמורה להיות 

במערכת, מדובר בעובדי חברת 

 ניר לשעבר שעבדו במערכת.-בר

קיים במערכת שם משתמש גנרי 

"משתמש ראשי", שימוש  –

בשם גנרי מעלה את ההסתברות 

לביצוע פעולות לא תקינות 

 במערכת ללא יכולת מעקב.

יש להסיר את המשתמשים להם לא אמורה 

 להיות הרשאה במערכת.

 –ם משתמש גנרי יש להסיר מהמערכת את הש

 "משתמש ראשי.

 

המועצה מקבלת 

את המלצות 

 המבקר

יוסרו משתמשים 

שאינם רלוונטים 

 למערכת 

 

 

באחריות 

מנהלת 

מחלקת 

חשבות שכר 

ליישום 

 ההמלצות .

2019 

שכר דרך 

 עמותות

 

למועצה אין מדיניות לגבי 

 תשלומי שכר דרך המתנס.

על המועצה לבחון את המשכורות המועברות 

מידי חודש דרך המתנ"ס ולגבש את מדיניותה 

 בנושא.

המועצה מקבלת 

את המלצות 

 המבקר 

באחריות גזבר 

המועצה 

2019 
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 לו"ז אחריות תגובת המבוקר  המלצה ממצא פרק

לדעת הביקורת על המועצה 

לעובדיה להפסיק לשלם שכר 

 דרך עומתה פרטית.

יש לבחון את השכר המועבר לעובדים שונים 

 דרך העמותה לחינוך משלים.

 

מאחר מדובר 

במדיניות , מחכים 

לראש המועצה 

החדש על מנת 

לקבל את אישורו 

 למודל המוצע.

 

 

לאשרר 

 מדיניות .
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 דוח ביקורת בנושא יחידת הפיקוח של הוועדה המקומית

 לו"ז אחראי לתיקון תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

הגדרת המבנה הארגוני של הוועדה  1

איננו תואם את המבנה המומלץ 

התכנון בפרסום על ידי מנהל 

הקמת וועדה מקומית חדשה 

 )נספח ד(

הביקורת ממליצה להכפיף 

את יחידת הפיקוח ישירות 

 .למהנדס הוועדה

לאחר התייעצות עם  מהנדס הרשות מקובל.

יעודכן ראש המועצה 

 לו"ז

מסמך מדיניות האכיפה ונוהלי  2

 הוועדה אינם מעודכנים.

 חסרים נהלים בנושא פיקוח.

יכתבו ויעודכנו מומלץ כי 

נהלי הוועדה ומדיניות 

האכיפה. על הנהלים לכלול 

את כלל פעילות הפיקוח וכן 

על  את התנאים לעדכונם.

הנהלים לכלול את ממשקי 

העבודה והסמכויות בין 

  הגורמים השונים בתהליך.

מסמך מדיניות אכיפה נמצא 

 בשלבי עדכון

 מקובל.

 תובעת הרשות

 

 מנהלת הוועדה

ר המדיניות תאוש

בישיבת המשנה ביום 

6.2.2019 . 

חצי שנה לאחר אישור 

 המדיניות

קיימים במערכת משתמשים  3

כללים עם הרשאות כתיבה כגון: 

אחראי, ארכיב. שימוש בשמות 

משתמשים שלא ניתנים לזיהוי 

מקשים ליצור נתיב ביקורת בין 

מומלץ כי שמות המשתמשים 

 הכללים יוסרו מהמערכת.

מומלץ כי תבוצע סקירת 

הרשאות למערכת ויוסרו 

הרשאות הכתיבה במערכת 

למשתמשים שאינם מהנדס 

 בוצע..1

 בוצע..2

 בוצע..3

שלבי הפיקוח הקיימים לא .4

ניתן להסירם כיוון שהיו 

בשימוש בעבר. נפתחו שלבים 

. יועמ"ש 4

 הרשות

כחלק ממסמך 

 המדיניות.
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 לו"ז אחראי לתיקון תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

פעולה למשתמש כאשר יש צורך 

 לזהות ביצוע של פעולות חריגות.

קיימות הרשאות כתיבה ועדכון 

במערכת למשתמשים לא 

יות, רלוונטיים כגון בודקי תכנ

 מידענים, מזכירה וכד'.

לא קיימת מדיניות סיסמאות 

 מורכבת למערכת.

כמו כן נמצא כי קיימים במערכת 

שלבים שונים בכל תיק,  65-כ

פיקוח או עברה, חלקם כפולים 

וחלקם פרסונאליים, הכוללים את 

 שמות עובדי הוועדה 

לדעת הביקורת מדובר בשלבים 

רבים מידי שמקשים על תפעול 

ועל ביצוע ניתוח המערכת 

 לנתונים. 

הוועדה ופקחי בנייה. 

ההרשאות למשתמשים 

 אחרים יהיו לצפייה בלבד.

מומלץ כי תוטמע במערכת 

 מדיניות סיסמאות.

ש להגדיר מספר מצומצם י

של שלבי פיקוח ללא שמות 

פרסונליים וללא כפילויות. 

מומלץ שבחירת השלב תהיה 

מתוך רשימה נפתחת ולא 

בהקלדה ידנית. על השלבים 

 להיות מוגדרים בנוהל.

 

 116עדכניים לפי תיקון 

לחוק. יוכן תרשים זרימה 

הכולל את מחזור חייב של 

 תיק עברה/ פיקוח

לא קיימת תוכנית סדורה שנתית  4

ורב שנתית לפיקוח לכל ישוב בה 

החל  עוברים מגרש מגרש

מהראשון וכלה באחרון לצורך 

מומלץ כי תגובש תכנית 

עבודה שנתית ורב שנתית 

למחלקת הפיקוח הכוללת 

את כל המגרשים לכל 

תוכן תכנית עבודה רבעונית 

 לכל מפקח.

 2019פברואר  יחידת הפיקוח
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 לו"ז אחראי לתיקון תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

פיקוח. חוסר בבדיקה, כאמור, 

עלול לעורר את החשש כי מבוצעת 

אכיפה סלקטיבית של מחלקת 

 הפיקוח.

ביישוב. תוצאות ממצאי 

הבדיקה, כולל תוצאות 

ים יתועדו. בדיקה ללא ממצא

על התוכנית להיות מנוהלת 

כך שבכל סוף שנה יהיה ניתן 

לקבל מעקב אחר תכנון מול 

 ביצוע.

תוכנית העבודה הרב שנתית 

תקבל ביטוי במסגרת מסמך 

 המדיניות

על אף שנפתחים תיקים  5

רבים הטיפול ברובם המכריע 

לא מתקדם הדבר מצביע על 

ליקויים במדיניות האכיפה. 

על האכיפה להיות מותאמת 

לכמות כ"א שיש במחלקת 

הפיקוח ולקיבולת שיש 

 לתובע הרשות. 

לא יתכן שתיקים ימשכו 

שנים רבות ללא טיפול. כמו 

כן  מאחר וברוב המקרים 

שנים  4או  3תיק שנפתח לפני 

מכיל בתוכו חומר שכבר 

לתובע ויש איננו רלוונטי 

לבצע פיקוח ובדיקות 

יש לעדכן את תכניות 

העבודה ואת מדיניות 

האכיפה כך שהקיבולת 

של התיקים שנפתחים 

תתאים לכמות התיקים 

איתם יכולים להתמודד 

התובע של הוועדה 

ומחלקת הפיקוח. 

לחלופין על המועצה 

  להגדיל את כ"א.

 

תהליך העבודה החדש 

שיתחיל אמור לגשר על הפער 

שנוצר. הנושא יבחן מחדש 

 במהלך השנתיים הקרובות.

יועמ"ש הרשות 

 ומהנדס הרשות

 2021ינואר 
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 לו"ז אחראי לתיקון תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

מחודשות דבר שגורר בזבוז 

של משאבים שגם כך 

 מוגבלים.

קיימים במועצה מבני ציבור  6

ללא היתר שהמועצה מניחה 

והם אינם מפוקחים ואינם 

מטופלים על מנת להסדיר 

עבורם היתרי בנייה וטפסי 

4. 

 

יוגדר בנוהל  מומלץ כי 

תהליך עבודה להסדרה 

של מבנים יבילים ומבני 

ציבור בכלל שנמצאים 

ללא היתרי בנייה או 

. מומלץ כי 4טפסי 

וועדת המשנה תפקח 

באופן אישי אחר 

הסדרת מבני הציבור 

למועצה תוך קביעת 

 לוחות זמנים לטיפול.

 

מקובל. גיבוש תוכנית 

העבודה יבוצע לאחר 

אש המועצה התייעצות של ר

 עם הגורמים הרלוונטיים.

 2019 ראש המועצה
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 1269דוח ביקורת בנושא תב"ר 

 תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

איננו מאפשר בגלל שמו הכללי  שם התבר 1

ובגלל שההוצאות מערבבות בין הפרויקטים 

השונים לוודא כמה כסף הושקע בכל 

 פרויקט משלושת הפרויקטים.

מומלץ כי למעט מקרים חריגים מאוד, לא 

 יינתנו שמות כללים לתברים.

שמות התברים ניתנים בדר"כ בהתאם 

להרשאה המתקבלת מהגוף המממן , 

המלצות המבקר,  בנוסף מקבל את

שמות התברים יינתנו בהתאם 

לפרויקט במידה ומדובר במספר 

פרוייקטים בתב"ר יבוצע תמחיר נפרד 

 לכל פרוייקט 

על אף שהתבר אושר על ידי משרד הפנים רק  2

, המועצה שילמה כסף 2013בינואר 

 1.3-לקבלנים לפני תאריך זה בסך של כ

מלש"ח. דבר שנוגד את הוראות משרד 

 בנושא תברים. הפנים

אין לשלם מכספי תבר בטרם אישור משרד 

 הפנים.

 

מקבל את המלצות המבקר לא תבוצע 

התקשרות עם קבלנים ולא יאשור  

תשלום טרם אישור תב"ר במליאת 

 המועצה.

מכספי התבר נותבו למטרות שונות  25%-כ 3

מהתבר וזאת בניגוד להוראות משרד 

 הפנים.

מושים יש לשלם מכספי תב"ר עבור השי

 שהוגדרו בתבר בלבד.

 מקובל.

על אף שלבית הכנסת קיימות הוצאות  4

נוספות כגון הוצאות תכנון וכד' נחתם 

הסכם עם קבלן והוצאו הוצאות בסך של 

 אין לחתום על הסכמים ללא מקור תקציבי.

 

לצות המבקר לא יחתמו מקבל את המ

 הסכמים ללא מקור תקציבי .
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 תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

מגובה אישור בתבר, דבר שנוגד  2כמעט פי 

 את הוראות משרד הפנים בנושא תברים.

אי ביצוע שלב א בשלמותו ובכלל חתימה על  5

חוזים מסוג זה ללא מסגרת תקציבית 

נאותה חושפת את המועצה לעילה לתביעה 

 מידי הקבלן לביצוע כל הפרויקט. 

 אין לחתום על הסכמים ללא מקור תקציבי.

 

מקבל את המלצות המבקר לא יחתמו 

 הסכמים ללא מקור תקציבי .

המסדים כיצד יש לנהל לא נמצאו נהלים  6

 פרויקט, אלו מסמכים יש לשמור והיכן.

שולמו בפרויקט בניית בית הספר באר גנים 

-הוצאות מימון בסכומים משמעותיים, כ

אלף ש"ח. המועצה חתמה חוזים עם  350

קבלנים וזאת ללא כל יכולת פירעון. 

מבחינה כלכלית המועצה לקחה הלוואה, 

יאה דרך הקבלן, וזאת ללא אישור מל

 ואישור משרד הפנים.

יש לכתוב נוהל בנושא ניהול פרוייקטים, על 

הנוהל לכלול את כל שלבי הפרוייקט החל מצו 

התחלת העבודה ועד מסירת הפרוייקט. על 

הנוהל לכלול את כל המסמכים אותם יש לתעד 

במהלך הפרוייקט, תרשים גאנט של 

הפרוייקט, הוראות בדבר החלפת מנהל 

 רוייקט וכו'.פרוייקט באמצע פ

 אין לקחת הלוואות שלא בהליך המקובל.

 קיים נוהל יוצג למבקר .

מקבל את המלצת המבקר , המועצה 

לא תיטול הלוואה ללא אישור משרד 

 הפנים.

ביצוע פרויקט על ידי מספר מפקחים וללא  7

בקרה תקציבית גורם לכך שלא תהיה 

המשכיות בביצוע הפרויקט, לאיבוד חומר 

 ל תקציבי שגוי של פרויקט.  חשוב ולניהו

 

יש להנחות את כל מנהלי הפרויקטים לבצע 

בקרה תקציבית ראויה בהתאם למסמכי 

המכרז ולהתריע על כל חריגה. כמו כן מומלץ 

לקיים מידי שבוע ישיבה בנושא תקציב 

הפרויקט עם הקבלן ומנהל הפרויקט על מנת 

הנושא הובהר לחברה הכלכלית 

ר המנהלת את הפרויקטים עבו

המועצה , יחודדו הנהלים ויוכן תיק 

 חפיפה בין מנהלי הפרויקטים.
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 תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

הסטיות כפי שהיה במקרה זה לא יחזרו. על 

 הישיבה להיות מתועדת.

יקט מבקש לסיים את במידה ומנהל פרוי

תפקידו יש לוודא ביצוע חפיפה מסודרת. 

מומלץ כי למנהלי פרוייקטים, בכפוף לאישור 

של יועמ"ש, כחלק משכרם יינתן בונוס על 

סיום פרוייקט, דבר זה יעודד את מנהלי 

הפרויקטים לסיים את הפרויקט אותו 

 התחילו.

קיימת היא התאמה מהותית בין כתב  8

הכמויות במכרז לביצוע בפועל, בחלק 

וכן קיימת  100%-מהמקומות ביותר ממ

סתירה בין גרסתו של הקבלן שביצע את 

הפרוייקט לספק שביצע את ניהול 

 הפרוייקט.

יועץ על מנת שיבדוק הביקורת ממליצה לשכור 

את חישובי הכמויות בפרויקט. במידה 

והכמויות אכן מתאימות למבנה, לדעת 

הביקורת יש להגיש תביעת רשלנות נגד 

המתכנן והכמאי שכן מדובר בפערים 

 משמעותיים בין התכנון לביצוע.

המועצה תקצה למבקר תקציב לצורך 

 ביצוע ביקורת עומק והגשת המלצות 
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 דוח ביקורת בנושא שכר

 מבוא

הוצאות השכר מהוות חלק נכבד מהוצאותיהן של הרשויות המקומיות בכל הארץ והן משולמות מהתקציב 

 : 3במלש"ח 2017-2013השוטף של המועצה. להלן נתונים כספיים של מ.א חוף אשקלון לשנים 

 2017 2016 2015 2014 2013 סעיף/ שנה

 50.52 45.35 40.94 37.34 33.37 שכר

 11.40% 10.77% 9.65% 11.90%   בשכרשיעור גידול 

      

 169.63 155.20 140.63 139.04 129.07 תקציב

 שיעור גידול בתקציב
 

7.73% 1.14% 10.36% 9.30% 

      

 29.79% 29.22% 29.12% 26.86% 25.85% שכר ביחס לתקציב

 7%-למרות שהתקציב גדל בכבממוצע וזאת  11%-ניתן לראות כי במהלך השנים גדלו הוצאות השכר בכ

 בממוצע. 1%בממוצע. כמו כן ניתן לראות כי היחס בין הוצאות השכר לסך התקציב גדל בהתמדה בשיעור של כ

 פעולות הביקורת

 עובדים ופנסיונרים. 130-בחינת דירוגים ודרגות לכ •

 בחינת תוספות לשכר. •

 דיווחי שעות רגילות ונוספות ושעות כוננות. •

 נהלים.בחינת  •

 שיחות עם מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר. •

 שליפת נתונים ממערכת השכר. •

הביקורת התבססה על אוגדן תנאי שכר ותנאים נילווים ברשויות המקומיות )להלן האוגדן( . יצויין, כי בהסכם 

שכר , יהפכו לתוספות 8/98סוכם, כי כל התוספות החריגות שקיבלו העובדים עד וכולל שכר  3/99שכר מ 

, בדקה הביקורת האם 8/98חוקיות. עקב כך, במקרים בהם נמצאה חריגת שכר, והעובד הועסק ברשות ב 

 ובמידה וכן התוספת הפכה לחוקית. 8/98התוספת החריגה ניתנה לו גם ב 

 

                                                           
 הנתונים נלקחו מהדוחות הכספיים של הרשות. 3
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 מבנה ארגוני

עם  ( החוזהועובדתשכר )מנהלת  ותחשב שתיניר באמצעות -חשבות השכר במועצה מבוצעת על ידי חברת בר

כאשר הכפיפות ארגונית של מחלקת חשבות השכר משותפת בין גזבר  2007חברת בר ניר הינו חוזה ישן משנת 

 המועצה ומנהלת משאבי אנוש ללא הגדרת חלוקת סמכויות ברורה. 

 ממצאים

הביקורת ממליצה כי יחולקו באופן פורמאלי הסמכויות בין הגזבר למנהלת משאבי אנוש בנושא ניהול מחלקת 

 חשבות השכר.

 הביקורת ממליצה כי יפורסם מכרז חדש בנושא חשבות השכר.

 נהלים

 הביקורת ביקשה לקבל את הנהלים בנושא שכר, התקבלו הנהלים הבאים:

 נוהל בנושא סלולרי. •

 שתלמויות.נוהל בנושא ה •

 נוהל בנושא חופשה והיעדרויות. •

 ממצאים

 לדעת הביקורת חסרים נהלים בנושא שכר. 

 המלצות

 על הגזבר/ מנהלת משאבי אנוש לכתוב נהלים לפחות בנושאים הבאים:

 נוהל קליטת עובד. •

 נוהל בנושא עזיבת עובד. •

 נוהל בנושא מעקב אחר קידומי דרגות. •

 נוהל בנושא העמדת כלי רכב. •

 נוהל בנושא שעות כוננות, אשל וכד'. •

 נוהל בנושא דיווח נוכחות מחוץ למועצה. •

 

 מערכות מידע

השכר במועצה מחושב על ידי מערכת של חברת אוטומציה, הביקורת בחנה את בקרות המחשב הכלליות 

 במערכת. 

 נמצאה תקינה. –נבחנה מדיניות הסיסמאות של המערכת 
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 ממצאים

ניר לשעבר שעבדו -משתמשים להם לא אמורה להיות הרשאה במערכת, מדובר בעובדי חברת ברנמצאו במערכת 

 במערכת.

"משתמש ראשי", שימוש בשם גנרי מעלה את ההסתברות לביצוע פעולות לא  –קיים במערכת שם משתמש גנרי 

 תקינות במערכת ללא יכולת מעקב.

 המלצות

 שאה במערכת.יש להסיר את המשתמשים להם לא אמורה להיות הר

 "משתמש ראשי. –יש להסיר מהמערכת את השם משתמש גנרי 

 דירוגים ודרגות

 מעקב אחר דירוג דרגה

האוגדן קובע דירוגים לפי תחום העיסוק של העובד ולפי השכלתו.  כך לדוגמא נקבע דירוג עובדים סוציאליים, 

כל דירוג, את הדרגה המתאימה לעובד על פי כמו כן קובע האוגדן, עבור  דירוג מנהלי, דירוג פסיכולוגים ועוד.

 תפקידו, מספר הכפופים אליו, השכלתו וכו'.  

הדרגה נקבעת בשיטה של "מתח דרגות" כך שלכל תפקיד ישנה דרגת מינימום ודרגת מקסימום. ככלל עובד 

ה היא לאחר מתחיל בדרגת המינימום לתפקיד ועולה בהדרגה בדרגות על פי הוותק שלו. בדרך כלל, עלייה בדרג

 שנתיים של עבודה בתפקיד. 

 ממצאים

הביקורת מצאה כי אין רשימה מרוכזת של כל העובדים, דרגתם והאם מדובר בדרגה מקסימאלית. כמו כן, אין 

 כל התרעה אוטומטית על עובדים שיש להעלות את שכרם. 

 

 בחינת דרגות ע"פ תלושים

העובדים שנבדקו והשוואתה נתונים  130ת עבודתם של הביקורת קיבלה נתונים על תפקידיהם ועל מועד תחיל

 אלו עם הדרגה שהם מקבלים בפועל. להלן הערות הביקורת:

שהיא דרגה של מנהל תחום  43נמצא פסיכולוג אחד שלו דרגה לא תקינה. עובד זה מקבל דרגה  – פסיכולוגים

לביקורת נמסר כי  עובדים, למרות שבפועל הוא לא ממונה תחום ואינו ממונה על עובדים. 12הממונה על לפחות 

 מדובר בעובד שעבר מגוש קטיף וקיבל את הדרגה כחלק מהסכם ההעתקה מגוש קטיף.

נמצא עובד סוציאלי אחד שלו דרגה לא תקינה. עובד זה מקבל דרגה ה' שהיא דרגה של  – ים סוציאלייםעובד

מנהל מחלקה או מנהל צוות למרות שבפועל הוא לא ממונה על עובדים. לביקורת הוסבר, כי לגבי עובד זה יש 

מממן את התוספת בשכר  מול משרד הרווחה. יש לבדוק כי אומנם הסדר כזה קיים וכי המשרד –הסדר מיוחד 

 העובד. 
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, אף שהיא זכאית לדרגה זו רק מ 12/17+ ב 8בנוסף עובדת שכונתית שאינה עו"ס )דירוג מנהלי( מקבלת דרגה 

2/2018. 

כאשר בעת הפרישה מקבלים  10לשלושה נהגים נמצאה חריגה בדרגה. דרגה מקסימאלית לנהגים הינה  -  נהגים

 2)פנסיונר(,  12. אך בפועל נהג אחד קיבל דרגה 11לפנסיונרים היא דרגה דרגה נוספת. כלומר המקסימאלית 

כלומר דרגה  – 9עולה , כי נהגים אלו קיבלו אז דרגה מקסימאלית  8/98+. מבדיקת תלושי 11נהגים קיבלו דרגה 

 הניתנת כיום היא דרגה חריגה.  9מעל ל 

. לביקורת נמסר, כי כל הסייעות מועסקות 7פת דרגה + ולסייעת נוס7סייעות ניתנת דרגה  7ל   - סייעות לגננות

שנות לימוד. על פי האוגדן, סייעות לגננת המועסקת ביוח"א והינה  12ביום חינוך ארוך )יוח"א( וכי כולן בוגרות 

+, וזאת מלבד סייעת אחת 8. כלומר, כל הסייעות הנ"ל זכאיות לדרגה 8שנות לימוד , זכאית לדרגה  12בוגרת 

 .8וזכאית לכן לדרגה  2013 שהתקבלה ב

כגון על פי האוגדן כמו כן מבדיקה מדגמית של סייעת נמצא כי היא איננה מקבלת את התוספות המגיעות לה 

 ביגוד וכד'. לאחר הערת הביקורת תוקן שכרה רטרואקטיבית. ,ניהול גן

א דרגה מקסימאלית. לעובד הי 9. לעובד אחד דרגה 10שני עובדי וועדה מקומית מקבלים דרגה  – וועדה מקומית

ולכן  7/2018היא במתח הדרגות שלו אך על פי מסלול הקידום, הוא היה אמור לקבלה רק ב  10שני, דרגה 

היא חריגה. הוסבר לביקורת, כי כל עובדי הוועדה המקומית עברו אליה מוועדה מרחבית  12/17קבלתה ב 

 שקמים ולכן הם עברו עם הדרגה שהיתה להם ערב המעבר. 

. מהם עובד 10כאשר הדרגה המקסימאלית לקב"ט היא  11שני קב"טים מקבלים דרגה  – שומרים וקב"טים

 ולכן הדרגה אינה חריגה.  11דרגה  8/98אחד קיבל גם ב 

. עובד נוסף במחלקת ביטחון מקבל 6, אף שעל פי תפקידו הדרגה המקסימאלית היא 8מקבל דרגה  נוסףעובד 

 . 8היה צריך לקבל כבר דרגה  2017-ו, בכאשר על פי תפקיד 7דרגה 

 ממצאים והמלצות

עובדים  8עובדות שקיבלו דרגה נמוכה מידי ו  7מהם  –עובדים שונים במועצה  15נמצאו חריגות בדרגות של 

 ולכן היא תקינה.  8/98קיבלו דרגה חריגה. עובד אחד קיבל את הדרגה החריגה גם ב 

רגות המערכת אינה מנהלת מעקב מסודר ומלא אחר הקידום בדרגות העובדים ולא נערכה בדיקת דירוגים וד

מקיפה. הביקורת ממליצה כי מחלקת שכר תנהל רשימת מעקב בה ירשמו שמות כל העובדים ועבור כל אחד 

ירשם מועד קבלתו לעבודה/ תחילת התפקיד הנוכחי, מתח הדרגות הצמוד לתפקידו, דרגתו הנוכחית ומועד 

 יצויין בטבלה בהדגשה.  קבלתה ומועד קבלת דרגה נוספת בעתיד. באם העובד נמצא בדרגה מקסימאלית, הדבר

הביקורת ממליצה, להתקין במועצה מערכת ממוחשבת המנהלת מעקב אחר דרגות ודירוגים ומוציאה התרעות 

 על העלאות בדרגה על בסיס חודשי/ רבעוני לפי הצורך.  

מומלץ, לתקן את הדרגות לכל העובדים לגביהם נמצאה דרגה חריגה ולערוך בדיקה לגבי שאר העובדים במועצה 

 שהביקורת לא ערכה בדיקה לגביהם, האם גם להם יש חריגות בדרגה. 
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 תוספות לשכר

בדקה התוספות לשכר לכל תפקיד מפורטת באוגדן תנאי השירות בהתבסס על ההסכמים הקיבוציים.  הביקורת 

עובדים האם התוספות לשכר שניתנו להם חוקיות על פי האוגדן בהתחשב בדרגתם ובתפקידם. בסעיף  130לגבי 

 זה נבדקו תוספות שאינן תלויות בביצוע בפועל )כלומר לא נבדקו תשלומים עבור שעות נוספות , נסיעות וכד(. 

אש"ל אם הוא יוצא לרגל תפקידו אל מקום לאוגדן "עובד זכאי לתשלום קצובת  4.4.1קצובת אשל על פי סעיף 

ק"מ מגבולות שטח השיפוט  10שאינו בשטח השיפוט של הרשות המקומית בה הוא עובד ושהוא מרוחק יותר מ 

של הרשות המקומית" הזכאות לארוחת צהריים היא "אם לרגל תפקידו נאלץ העובד לשהות מחוץ למקום 

ואם חזר מתפקידו למקום עבודתו הרגיל  14:00ל  12:30שבין  עבודתו הרגיל יותר מארבע שעות ובכלל השעות

 ליום.  ₪  52חצי שעה או יותר לאחר סיום שעות העבודה הרגילות" התשלום עבור אשל צהריים הינו 

 להלן החריגות שנמצאו :

ימים אשל צהריים. אין סיבה לכך שפסיכולוג ישהה מחוץ  10תשלום עבור  12/17פסיכולוג אחד קיבל ב  •

ימים בחודש. ולכן הביקורת סבורה כי התוספת בלתי  10רשות המקומית בשעות העבודה בוודאי שלא ל

 מוצדקת. 

. על פי ההסכם המיוחד לנהגים הם זכאים לאשל 12.17שני נהגים קיבלו תשלום עבור אשל צהריים ב  •

לכן אין צדקה רק בשהות מחוץ לתחום הרשות. על פי דוחות העבודה הנהגים עובדים בשעות רגילות ו

 8/98ומצאה, כי נהג אחד קיבל תוספת זו גם ב  8/98לתוספת. הביקורת בדקה את תלושי הנהגים ב 

 ולכן היא הפכה לחוקית. 

ימים אשל צהריים ועוד יום אחד אשל ערב אין כל הצדקה לקב"ט לשהות  7קב"ט קיבל תשלום עבור  •

 ה, כי התוספת בלתי מוצדקת.מחוץ לרשות המקומית בשעות העבודה ולכן הביקורת סבור

כלומר ₪"  18 –שעות לפחות  2לאוגדן "דמי כלכלה לעובד המועסק ב  4.4.1-9על פי סעיף  -תוספת כלכלה  

 שעות נוספות מעבר למשרה מלאה. להלן ממצאי הביקורת: 2זכאים רק עובדים שעבדו לפחות 

כל הנהגים מועסקים בשעות נוספות באופן קבוע וקיבלו כלכלה, מלבד שני נהגים שלא קיבלו תוספת  •

 כלכלה. 

יום. חלק מהעובדים הינם עובדי  20שישה עובדים נוספים מקבלים תוספת כלכלה עבור יום אחד עד  •

 וכוננויות. מנהלה ויש לבדוק הצורך בשעות נוספות עבורם. ראה הערה בפרק הנוגע לשעות נוספות 

תוספת רחיצה בסכום של בין  12/17נהגים קיבלו ב  7אין תוספת כזו באוגדן נמצא, כי  -תוספת רחיצה   •

 לאחד. ₪  262ל ₪  105

לאוגדן מגדיר כי "תוספת נהיגה עצמית משולמת לעובדים שאינם  4.3.8-4סעיף -תוספת נהיגה עצמית   •

ת זכאי עובד שממלא אחר מספר תנאים ובהם " משלמים מס בגין שווי ברכב מסחרי צמוד" לתוספ

בסכומים  –תוספת נהיגה עצמית  12/17נהגים קיבלו ב  3העובד אינו מועסק כנהג מקצועי" . נמצא, כי 

 ₪. 56עובד נוסף שאינו נהג, קיבל תוספת נהיגה עצמית של ₪.   74ו ₪  ₪71,  61.8של 

ם, נהגים מקבלים כפל מסכום הביגוד לשאר כי על פי הסכם מיוחד לנהגי -תוספת ביגוד תחבורה   •

 נמצא תקין. –הדירוגים 
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לאוגדן, תוספת זו משולמת לעובדים הממלאים תפקידי ניהול ונעה  4.2.1-11על פי סעיף  –תוספת ניהול  •

עובדים בדירוג נוער וקהילה קיבלו  2מהשכר. נמצא, כי  50%בדרך כלל ממספר אחוזים בודד ועד ל 

משכר הבסיס שלה  120%המהווה ₪  3,580.  עובדת אחת מקבלת גמול ניהול של תוספת זו שלא כדין

.  שתי עובדות 8%מהשכר כולל ותק(. עובדת נוספת שאינה מנהלת מקבלת גמול ניהול בשיעור  53%)כ 

מקבלות תוספת אחוזית שאינה מוסברת שתלוש. הוסבר לביקורת שמדובר בגמול ניהול. התשלום 

הגדירו כגמול ניהול. לביקורת הוסבר כי עבודת העובדת הנ"ל הופסקה בשל סגירת תקין, אך היה צריך ל

 יחידת הנוער ברשות. 

לאוגדן, תוספת זו משולמת לעובדים העוסקים בפועל בעבודת  4.3.1על פי סעיף  –תוספת עבודת כפיים  •

לי תברואה.." ועל כפיים ולא מקבלים תוספות עידוד אחרות. מוגדר כי ההסכם אינו חל "על נהגים ופוע

מצד שני ע"פ חוקת העבודה מוגדר כי אבות "שירותים ועובדי ניקיון בבתי ספר ובמתקנים אחרים". 

 בית זכאים לתוספת. הביקורת מליצה להעלות את הנושא מול הממונה על השכר במשרד הפנים.

כי עובד אחד  באוגדן חל איסור לתשלום משכורת כוללת או תוספת כוללת. נמצא, –משכורת כוללת  •

תוספת של  8/98העובד קיבל ב ₪.  3,000קיבל בנוסף למשכורתו הרגילה, תוספת משכורת כוללת של 

כלומר כל התוספת מעבר לכך הינה בלתי חוקית. הוסבר לביקורת כי ₪,  400משכורת כוללת בסך 

 התשלום הוא בגין עבודה נוספת במועצה, אך התשלום הקבוע כשכר כולל הוא אסור. 

נמצאו שישה עובדים שאינם מועסקים  –וספת מנקו הינה תוספת המשולמת לעובדי גבייה בלבד ת •

 .8/98בגבייה שמקבלים את התוספת, מתוכם שלושה שקיבלו את התוספת ב 

 ממצאים והמלצות

 נמצא, כי המועצה האזורית משלמת לחלק מהעובדים תוספות שאינן חוקיות. להלן עיקרי ההמלצות:

אשל משולם לעובדים רק אם הם נמצאים לרגל עבודתם מחוץ לתחום השיפוט של המועצה המקומית. יש לבחון 

לגבי כל העובדים שקיבלו את התוספת האם אומנם שהו מחוץ לרשות המקומית לצורך עבודה בימים עבורם 

שקול הגדרת תקרת קיבלו תוספת אש"ל. על המועצה להגדיר קריטריונים ברורים לקבלת תוספת אשל וכן ל

 ימים חודשים לתשלום זה. 

מומלץ להגדיר כנוהל, כי כתנאי לתשלום תוספת אשל, יבחן דוח העבודה של העובד וייבדק מולו האם שהה 

באמת מחוץ למועצה ולאיזה צורך. ככלל,  לא סביר שעובד כלשהו ישהה לצורך עבודתו מספר רב של ימים 

ים בחודש, לעשות בדיקה בחודש מחוץ לתחום השיפוט של המועצה ולכן מומלץ בכל תשלום אשל  העולה על יומי

 מעמיקה יותר של הסיבות לשהות מחוץ למועצה. 

כלכלה משולמת עבור שעות נוספות. ישנם עובדים המקבלים תשלום עבור שעות נוספות באופן קבוע ובהתאם 

 גם את התשלום עבור כלכלה. על המועצה לבחון הצורך בשעות נוספות אלו. 

יש  –ינן זכאים להן או בשיעורים העולים משמעותית על הקבוע בחוק משולמות לעובדים שא -תוספות ניהול  

 לבחון את הזכאות על פי חוק של העובדים הזכאים לתוספת ולשלמה על פי החוק. 

מדובר בתשלומים  –תוספת מנקו ותוספת נהיגה המשולמת לנהגים מקצועיים, תוספת רחיצה, משכורת כוללת 

צה לבטל מידית את תשלומם ולוודא כי תוספות אלו אינן ניתנות גם חריגים על כל המשתמע מכך ועל המוע

 לעובדים שלא נבדקו במדגם.  
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 שעות נוספות ושעות כוננות

לאוגדן עוסק בשעות נוספות. בין השאר קובע הסעיף כי "עבודת שעות נוספות  תאושר לעובד, רק  5.2סעיף 

ד במשרה חלקית הנדרש לעבוד מעל לתחום יום אחרי שמילא את מיכסת שעות העבודה הרגילות"  וכי "עוב

 100% –העבודה המקובלת במשרתו, זכאי לתשלום לפי הפירוט הבא : השלמת שעות עבודה עד משרה מלאה 

 של השכר..." 

לאוגדן עוסק בכוננות וקובע כי עובדים לגביהם לא נקבעו בהוראות מיוחדות בנושא של כוננות  4.3.3סעיף 

ננות בביתם לרגל צרכי העבודה, אחרי שעות העבודה, יקבלו תשלום עבור הכוננות: בעד והנדרשים להימצא בכו

ושליש  5שעות תשלום בסכום זהה לסכום שהתקבל בעד  8עבור כל שעת כוננות. עד  100%עד חמש שעות ושליש 

שנראו  משכר שעה עבור כל שעה. הביקורת התייחסה בדוח זה רק למקרים 2/3שעות תשלום של  8שעות. מעל 

 לה חריגים בבדיקת השכר שערכה. 

שעות נוספות. התשלום היה לפי  13.5ל  5בין  2017: לכל הפסיכולוגיים שנבדקו שולמו בדצמבר פסיכולוגים

משכר שעה, זאת למרות שבשישה מקרים )מתוך שבעה שנבדקו(, הפסיכולוגיים הועסקו במועצה במשרה  125%

גם שעות כוננות. שעות הכוננות שולמו כולם לפי  2017ו שולמו בדצמבר חלקית. לגבי כל הפסיכולוגיים שנבדק

 שכר שעה.  100%

שעות נוספות. לאחד  2017: לשלושה מהעובדים הסוציאליים שנבדקו, שולמו בדצמבר עובדים סוציאליים

כל משכר שעה.  125%שעות נוספות. התשלום היה לפי  50שעות נוספות ולשלישי  26שעות, לאחד  2שולמו 

 העו"סים להם שולמו שעות נוספות הועסקו במשרה מלאה. 

 שעות לחודש.  32ל  24גם שעות כוננות בכמות של בין  2017מהעו"סים שנבדקו שולמו בדצמבר  14בנוסף, ל 

שכר שעה, בהתאם להוראה לגבי עו"סים. נמצא, כי לשלושה עובדים  67%שעות הכוננות שולמו כולם לפי 

 ות שעות נוספות או שעות כוננות חריגה:סוציאליים שולמה כמ

שעות כוננות.   בסה"כ  24. בנוסף, שולמו לו 150%שעות  25ועוד  125%שעות נוספות  25לעובד אחד שולמו 

 משרה(.  40%שעות נוספות )שווה ערך ל  74שולמו לעובד 

שעות כוננות.   בסה"כ  50. בנוסף, שולמו לו 150%שעות  2.5ועוד  125%שעות נוספות  24לעובד נוסף שולמו 

 משרה(. 41%שעות נוספות )שווה ערך ל  76שולמו לעובד 

לגבי עובד זה נמסר לביקורת אישור מיוחד  –משרה(.  50%שעות כוננות )שווה ערך ל  92לעובד שלישי שולמו 

 של משרד הרווחה למספר שעות הכוננות. 

קבוע. מבדיקת דוחות הנוכחות של הנהגים עולה,  לכל הנהגים משולמות שעות נוספות רבות על בסיס נהגים:

. אחד 17:00או  16:30בבוקר ועד  6:30כי הם ממלאים דוחות ידניים. בכל יום, מילאו הנהגים נוכחות החל מ 

 . 7:20הנהגים רשם כי ההסעה מתחילה רק ב 

מועסקים בתפקיד שעות כוננות כל אחד. שניהם לא  20שני עובדי וועדה מקומית מקבלים  וועדה מקומית:

 הדורש כוננות.

 מקבלים תשלום עבור שעות נוספות ושעות כוננות רבות. כך לדוגמא : קב"טים
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משרה(  70%שעות כוננות )סה"כ שווה ערך ל  90שעות נוספות ועוד  40תשלום עבור  12/17קב"ט אחד קיבל ב 

 ימים בחופשה.  10וזאת למרות שבאותו חודש שהה 

שעות כוננות.   בסה"כ  25. בנוסף, שולמו לו 150%שעות  11ועוד  125%שעות נוספות  42לקב"ט נוסף שולמו 

 משרה(. 42%שעות נוספות )שווה ערך ל  78שולמו לעובד 

שעות כוננות.   בסה"כ  10. בנוסף, שולמו לו 150%שעות  32ועוד  125%שעות נוספות  35לקב"ט שלישי שולמו 

 משרה(. 42%)שווה ערך ל שעות נוספות  77שולמו לעובד 

שעות כוננות.   בסה"כ  50. בנוסף, שולמו לו 150%שעות  23ועוד  125%שעות נוספות  37מפקח יחידה שולמו 

 משרה(.  60%שעות נוספות )שווה ערך ל  110שולמו לעובד 

ת.   בסה"כ שעות כוננו 20. בנוסף, שולמו לו 150%שעות  17ועוד  125%שעות נוספות  43לעובד נוסף שולמו 

 משרה(.  43%שעות נוספות )שווה ערך ל  80שולמו לעובד 

שעות כוננות.    10. בנוסף, שולמו לו 150%שעות  32ועוד  125%שעות נוספות  35עובד בתפקיד מנהלי מקבל  

 משרה(.  42%שעות נוספות )שווה ערך ל  77בסה"כ שולמו לעובד 

 נותשעות כונ 10למנהלת לשכת ראש המועצה שולמו 

 ממצאים

במסגרת ביקורת מבקר המדינה בעיריית בית שמש, ציטט מבקר המדינה את תשובת האוצר לעירייה בעניין 

שעות נוספות כדלקמן " כוננות הינה תשלום המשולם לעובד בתפקידים שונים, כפי שהוקצו לו, מעבר לשעות 

יר לנו הקשר והצורך בכוננות... יש לעשות העבודה הרגילות, לצורך ביצוע מטלות... לגבי חלק מהתפקידים לא נה

 זאת לפי צרכי העבודה ובתפקידים שבהם נדרש כוננות )כדוגמת קב"ט(". 

כן נרשם באותו דוח כי "משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעירייה, כי במשך שנים רבות היא משלמת 

לעובדיה.. שעות נוספות... בלי שנקבעו כללים ונהלים ברורים להקצאת השעות. היעדר נהלים וכללים ברורים 

ביצוע שעות נוספות, להגדיר יש בו משום חריגה מכללי מנהל תקין. לפיכך, על העירייה לקבוע כללים ברורים ל

את אופי התפקידים בעירייה המזכים בהם ולקבוע מכסת שעות מירבית לכל תפקיד. לאחר שתקבע כללים 

 כאמור, על העירייה תחול החובה לנהל מעקב ופיקוח נאותים אחר מימוש השעות הנוספות..." 

לעובדים רבים משולמות שעות נוספות הביקורת סבורה, כי הדברים יפים גם למועצה האזורית חוף אשקלון. 

 ושעות כוננות בכמות גדולה, המהווה חלק נכבד מהשכר. 

המועצה לא קבעה קריטריונים קבועים למתן שעות כוננות, אין במועצה וועדת שכר לאישור שעות כוננות, אין 

משולמות על פי רשימת תפקידים מסודרת שלגביהם יש הצדקה לשלם לעובדים שעות כוננות. שעות הכוננות 

 דיווח העובד ובלא שמתקיים דיווח ממוחשב )דיווח שעון( עבור שעות אלו. 

 להלן עיקרי מסקנות ע"פ הגדרות תפקיד:

שכר שעה כקבוע  100%יש לשלם לכל הפסיכולוגים המועסקים במקרה חלקית שעות נוספות לפי  – פסיכולוגיים

בצעים שעות נוספות ושעות כוננות רבות, על המועצה לבחון באוגדן. לגבי פסיכולוגיים ועובדים סוציאליים המ

 היטב הן את הצורך בביצוע שעות אלו והן את ביצוען בפועל. 
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הביקורת סבורה, כי הדיווח הידני אינו מדויק. דיווח יום יומי על הגעה בדיוק באותה שעה  - נהגי אוטובוס

 ה לייצג את המציאות כפי שהיא. עגולה ויציאה כל יום בדיוק באותה שעה עגולה, אינו נוט

הביקורת ממליצה למועצה להסדיר בהקדם דיווח שונה של הנהגים, באמצעות טלפון מבוסס מיקום. על 

המועצה לבחון באופן מקיף הצורך בשעות הנוספות לנהגים. בין השאר מומלץ לבחון, כמה זמן נדרש לשלם לפני 

היא נגמרת, האם יש שעות באמצע היום בהן אין עבודה  תחילת ההסעה, מתי מתחילה ההסעה לכל אחד ומתי

וניתן לשחרר את הנהגים במקום לשלם אח"כ שעות נוספות. יוער, כי עבור השעות הנוספות משולמים גם 

 ל ולכן על המועצה לבחון היטב את הצורך בהן לפני אישורן.  "תשלומים נוספים כגון כלכלה ולעיתים אש

נוספות רבות שחלקן שעות כוננות )כלומר שעות שבהן העובד אינו מועסק בפועל(.  למספר עובדים נוספים שעות

 משרה! מדובר בכמות שעות נוספות גבוהה מאוד. 60%ל  40%שעות אלו מהוות בין 

ככל שיש בידי המועצה, אישורים מיוחדים לשעות נוספות מיוחדות לעובדים אלו בשל המצב הבטחוני במועצה, 

הוא בהתאם לאישורים וכן לוודא כי הגורם נותן האישור אומנם מממן את של עלות השכר יש לוודא שהתשלום 

 הנוספת בנובעת מהעבודה הנוספת הנדרשת. 

נמצא, כי גם עובדים בתפקידי מנהלה )כולל וועדה מקומית( מקבלים שעות נוספות רבות וחלקם גם שעות 

הלה. אם נדרש ממנו לעבוד עבודה נוספת, ניתן לשלם כוננות. אין כל הצדקה על תשלום שעות כוננות לעובד מנ

 לו על השעות הנוספות, אך לא על שעות בהן המתין בבית. 

 בדיקת שכר פנסיונרים

פנסיונרים של המועצה האזורית. עבור עובדים אלו נבדקו דירוג ודרגה.  33הביקורת בדקה תלושי שכר של 

נוספת מעבר למתח הדרגות שנקבע לתפקידם. להלן ממצאי פנסיונרים זכאים עם פרישתם להוספת דרגה אחת 

 הביקורת :

ולכן יחד עם דרגת פרישה,  10. דרגה מקסימאלית לנהגים הינה דרגה 12נמצאו  נהג אוטובוס אחד לו ניתנה דרגה 

ולכן הדרגה  9ונמצא, כי בחודש זה דרגתו הייתה  8/98מדובר בדרגה חורגת מהוראות האוגדן. נבדקה דרגתו ב 

 החריגה לא קובעה. 

 .6בלבד, אף שעל פי ההסכמים דרגה מינימאלית לתפקיד אמורה להיות  4לשארה ניתנה דרגה 

 8/98כולל דרגת פרישה(. ב  11) 10אף שדרגה מקסימאלית לתפקידו אמורה להיות  12לעובד אחד ניתנה דרגה 

 בלבד ועל כן דרגתו הנוכחית היא דרגה חריגה. 10העובד קיבל דרגה 

ושה פנסיונרים מקבלים פנסיה כ "משכורת כוללת" דבר המהווה חריגה על פי החוק. שלושת העובדים קיבלו של

 ולכן השכר מהווה תשלום חריג.  6-7שכר לפי דירוג מנהלי בדרגות  8/98ב 

ל ע .שנה לעובד אחר( 27לשני עובדים ניתנו תוספות חריגות )תוספת כפיים לסייעת גנים ורישום ותק מוכר של 

 ועל כן הפכו לחוקיות.  8/98, תוספות אלו ניתנו לעובדים גם ב 8/98פי תלושי 

 המלצות:

 מומלץ לגבי כל הליקויים שהועלו לעיל בחישוב שכר פנסיונרים , לטפל על פי האמור בדוח. 
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. שכר פנסיונרים מהווה חלק מהותי מתקציב השכר של המועצה וחלק זה ילך ויגדל עם פרישת עובדים נוספים

על המועצה להקפיד הקפדה יתרה על חישוב מדויק של השכר בעת הפרישה ועל כך ששכר הפנסיונר לא יכלול 

 .8/98תשלומים חריגים שלא קובעו במסגרת הסכם 

 

 דיווחי נכחות 

דיווחי נוכחות במועצה מבוצעים או באמצעות טביעת אצבע או על ידי טלפון. בכל המועצה קיימת רק עמדה 

 ביעת אצבע.אחת להזנת ט

מידי חודש מגישה מחלקת השכר לכל העובדים את דוח הנוכחות שלהם לאישור, תיקון, צירוף ימי מחלה, 

 הצהרה וכד'. על האישור להיות חתום על ידי עובד ומנהלו. 

 לאחר אישור דוח הנוכחות  של העובד הטופס מועבר לחשבות השכר לתיקון והכנת משכורות.

 ממצאים:

 עובדים שבאופן קבוע לא מגישים דיווחי נוכחות ואף על פי כן שכרם משולם.נמצאו 

לא קיים נוהל המגדיר מי הם בעלי התפקידים להם צריכה להיות הרשאה להזנת שעות על ידי טלפון ומי בטביעת 

 אצבע. 

 נמצאו עובדים רבים להם יש הרשאה להזנת שעות בטלפון ללא כל סיבה נראית לעין.

 המלצות

 , הביקורת ממליצה לבצע את החוזר כלשונו: 3/2008חוזר משרד הפנים  להלן

 

 

 

 

 

 

 

הביקורת ממליצה להגדיר בנוהל מי הם העובדים להם יש צורך בהרשאה להזנת שעות. על ההגדרה להיות לא 

 פרסונלית אלא ע"פ תפקיד כגון, מנהלי מחלקות ומעלה, פקחים וכד'.

 יש להסיר את ההרשאה להזנת שעות עבודה על ידי טלפון לעובדים שלא זקוקים להרשאה.
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 טלפון סלולרי

 מעובדי הרשות מקבלים לצורך תפקידם טלפון סלולרי. מבדיקת הביקורת עולה כי:חלק 

 ממצאים:

 לא קיים נוהל ברור המגדיר מי הם העובדים הזקוקים לטלפון סלולרי.

 נמצאו שלושה עובדים להם לא בוצעה זקיפת שווי מס בגין הטלפון הסלולרי.

 שות ממנת להם טלפון סלולרי ללא הסבר.נמצאו שני עובדי ספק חיצוני שאינן עובדי הרשות שהר

 המלצות

 יש  להגדיר נוהל ברור מי הם העובדים שמקבלים טלפון סלולרי מהרשות.

 יש לבצע זקיפת שווי סלולרי לכל העובדים.

יש להסדיר את נושא עובדי ספק שמקבלים טלפון מהרשות. לדעת הביקורת אם עובד ספק זקוק לסלולרי על 

 ותו לעובד.הספק לדאוג להעמיד א

 

 שכר דרך עמותות

מבדיקת הביקור עולה כי קיימים עובדים נוספים שעובדים בתחומי המועצה אך שכרם מועבר דרך העמותה 

מלש"ח. לדעת הביקורת  5.2-הינה כבשני הגופים לחינוך משלים והמתנ"ס. סך העלות השנתית של כלל העובדים 

המתנ"ס שהינה אחד יש לחלק בין שני הגופים. המועצה יכולה להחליט להפעיל פעילות קהילתית דרך 

הפעלת שלוחת ניצן או המרכז פעילויות תרבות, התאגידים העירוניים של המועצה  והיא עושה זו בריש גלי כגון 

 לצעירים וזאת בניגוד לעמותה לחינוך משלים שהינה עמותה שאיננה קשורה למועצה אלא צד ג'. 

 ממצאים

 .אילו פעילויות מועברות לביצוע על ידי המתנ"ס למועצה אין מדיניות

 לדעת הביקורת על המועצה להפסיק לשלם שכר לעובדיה דרך עומתה פרטית.

 המלצות

 על המועצה לבחון את המשכורות המועברות מידי חודש דרך המתנ"ס ולגבש את מדיניותה בנושא.

 שלים.יש לבחון את השכר המועבר לעובדים שונים דרך העמותה לחינוך מ
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 דוח ביקורת בנושא יחידת הפיקוח של הוועדה המקומית

 מבוא

 : )להלן הפיקוח על הבניה מבוצע על ידי מחלקת הפיקוח בועדה לתכנון ובנייה חוף אשקלון 

"(, תקנות, החוק)להלן: " 1965 –"( בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה מחלקת פיקוח"

 לממשלה ומדיניות האכיפה של הועדה.חוקי עזר, הנחיות היועץ המשפטי 

ו/או  היחידה אחראית בין היתר על אכיפת חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לבניה ללא היתר 

סטייה ממנו. הפיקוח מבוצע על ידי סיורים, ביקור פקח לאחר בניה חדשה, תוספות לבניה 

 מבוצעות בהתאם להיתרי בניה, העברת בעלות בנכס וכד'.

)להלן: "הועדה"( משתרעת על שטח תכנוני של כהועדה לתשליטת  -כנון ובנייה חוף אשקלון 

 יישובים. 21המחולקים ל  18,000-אלף דונם. מספר התושבים בתחום הועדה הינו כ  175

מאופיינת בשטחים חקלאיים רבים. במשך השנים האחרונות, חקלאים רבים בתחום  המועצה

וחיות לטובת עבודות אחרות. כתוצאה מכך המועצה נטשו את מקצוע החקלאות מחוסר הרו

מתבצעים בשטחים ומבנים שמקורם לחקלאות שימושים חורגים כגון, תעשייה, מסחר, 

 עסקים משרדים וכיו"ב. 

ניכרת תופעה של הצבת מבנים ללא היתר בתחום חלקות המגורים, בעיקר לצורך מגורי  בנוסף 

 משפחה ולעיתים אף להשכרה. 

 של מחלקת הפיקוח:  ייםהעיקרתחומי הפעילות 

איתור בניה ללא היתרים ובניה החורגת מההיתר המאושר.  - איתור וטיפול בעבירות בניה

האיתור נעשה על ידי סיורים יזומים של מחלקת הפיקוח וכחלק מאישור העברת בעלות על 

 נכסים.

להיתרי הבנייה. ופיקוח על ביצוע הבנייה החדשה ברחבי מועצה בהתאם  מעקב - בניה חדשה

 המחלקה מלווה את תהליכי הבנייה החדשה משלב קבלת היתר הבנייה ועד לסיום הבנייה.

ותוספות בניה בחינת ביצוע שינויים ותוספות בניה בנכסי  - שינויים במבנים קיימים 

 מקרקעין הנעשים בהתאם להיתרי הבניה.

ל - טיפול בתלונות פניות ותלונות המתקבלות חלק מפעילות מחלקת הפיקוח מתבצע בהתאם 

 במחלקה מתושבים בנושאים שבתחום אחריותה.

 מטרת הביקורת

מטרת הביקורת הינה לבחון כי פעילות מחלקת פיקוח עומדת בדרישות החוק, נהלי הועדה 

, לרבות קיומם של תהליכי עבודה נאותים במחלקה אשר יאפשרו  והמנהל הציבורי התקין

ברחבי המועצה ללא היתרים, איתור חריגות בבניה  עות/שבוצוהמבוצע הבניעברות איתור 

 מההיתרים שאושרו וטיפול כנגד מבצעי עבירות הבניה, כאמצעי הרתעה.
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 המשפטי לפעילות מחלקות הרישוי והפיקוח על הבניה הבסיס

 . 1965חוק התכנון והבניה, תשכ"ה  •

, התשע"ד 101חוק התכנון והבנייה )תיקון מס'  • )2014. 

 .1970התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל תקנות  •

 הנחיות משרד הפנים הנקבעות בחוזרי מנכ"ל המפורסמים מעת לעת. •

 חוקים נוספים, ככל שהינם רלוונטיים לנושא הפיקוח על הבניה. •

 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה  •

 מדיניות הפיקוח של הועדה. •

ונהלי עבודה פנימיים של המוע • . מדיניות  )ככל שקיימים(  צה 

 התקופה הנבדקת

 .   2017 – 2014הביקורת התמקדה בפעילות מחלקת פיקוח לשנים 

 מבנה ארגוני

 להלן התרשים הארגוני של הועדה כפי שנמסר לביקורת:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפי שניתן לראות מהתרשים הכפיפות הארגונית של מחלקת הפיקוח נמצאת תחת מנהלת 

 כסגן מהנדס הוועדה.הוועדה המשמשת גם 
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 ממצא

הגדרת המבנה הארגוני של הוועדה איננו תואם את המבנה המומלץ על ידי מנהל התכנון בפרסום הקמת וועדה 

 מקומית חדשה )נספח ד(, להלן המבנה המומלץ ע"פ הפרסום:

 

 :המלצה

 הביקורת ממליצה להכפיף את יחידת הפיקוח ישירות למהנדס הוועדה.

 

 מדיניות ונהלים

הביקורת ביקשה לקבל את מסמך מדיניות האכיפה של הועדה ואת הנהלים הרלוונטיים בנושא פיקוח, לביקורת 

 נמסרו המסמכים הבאים:

 לחוק. 116לביקורת נמסר כי מסמך זה איננו רלוונטי לאור תיקון  –תיק כניסת מפקח לתפקיד. ללא תאריך 

 . )מופיע באתר הועדה כמסמך מדיניות אכיפה(.14.05.2015נוהל דרכי מימוש אכיפה. מיום 

 ממצאים 

 מסמך המדיניות ונוהל הוועדה אינם מעודכנים.

 לוועדה חסרים נהלים רבים בנושא פיקוח, להלן מספר דוגמאות לנהלים שחסרים:

 נהלי הכנה לביקור במקרקעין ונהלי ביקור במקרקעין. •

 הכנת תוכניות עבודה. •

 עברה ופיקוח.מעקב אחר תיקי  •

 דיווח על אירועים חריגים. •

 לבוש פקח בעת מילוי תפקידו. •

 

 

מהנדס  
הרשות

חיצוני 
(יועצים) פיקוח תכנון ובניה

/  מידען
ארכיב

מזכירות מנהל וועדה
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 המלצה

מומלץ כי יכתבו ויעודכנו נהלי הוועדה ומדיניות האכיפה. על הנהלים לכלול את כלל פעילות הפיקוח וכן את 

 בתהליך.התנאים לעדכונם. על הנהלים לכלול את ממשקי העבודה והסמכויות בין הגורמים השונים 

 

 מערכות מידע

שהינה מערכת ייעודית לניהול וועדות  BARמערכת המידע שמשמשת את הוועדה בביצוע פעוליה היא מערכת 

 מקומיות. הביקורת קיבלה את רשימת המשתמשים וההרשאות למערכת בר לעיון. 

 ממצאים

קיימים במערכת משתמשים כללים עם הרשאות כתיבה כגון: אחראי, ארכיב. שימוש בשמות  •

ר יש צורך לזהות משתמשים שלא ניתנים לזיהוי מקשים ליצור נתיב ביקורת בין פעולה למשתמש כאש

 ביצוע של פעולות חריגות.

קיימות הרשאות כתיבה ועדכון במערכת למשתמשים לא רלוונטיים כגון בודקי תכניות, מידענים,  •

 מזכירה וכד'.

 לא קיימת מדיניות סיסמאות מורכבת למערכת. •

 שלבים שונים בכל תיק, פיקוח או עברה:  65-כמו כן נמצא כי קיימים במערכת כ •

 לים, כגון: חלקם כפו

 , הועבר למנהלת הוועדה כ.א.4הועבר לכ.א

 התייעצות עם התובע לגבי מתן צו, התייעצות עם התובע לגבי הצו.

 בדיקת מפקח בשטח  פיקוח, בדיקת מפקח בשטח פיקוח.

 חלקם פרסונאליים, הכוללים את שמות עובדי הוועדה )שלב: הועבר לפלוני וכד'(

 ם מידי שמקשים על תפעול המערכת ועל ביצוע ניתוח לנתונים. לדעת הביקורת מדובר בשלבים רבי

 המלצות

 מומלץ כי שמות המשתמשים הכללים יוסרו מהמערכת. •

מומלץ כי תבוצע סקירת הרשאות למערכת ויוסרו הרשאות הכתיבה במערכת למשתמשים שאינם  •

 בלבד.מהנדס הוועדה ופקחי בנייה. ההרשאות למשתמשים אחרים יהיו לצפייה 

 מומלץ כי תוטמע במערכת מדיניות סיסמאות. •

יש להגדיר מספר מצומצם של שלבי פיקוח ללא שמות פרסונליים וללא כפילויות. מומלץ שבחירת  •

 השלב תהיה מתוך רשימה נפתחת ולא בהקלדה ידנית. על השלבים להיות מוגדרים בנוהל.

 

                                                           
 בשמהמנהלת הוועדה  4
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 תכניות עבודה

. 2015-2017נתיות והרב שנתיות של מחלקת הפיקוח לשנים הביקורת ביקשה לקבל את תכניות העבודה הש

לביקורת נמסר כי תכניות העבודה של הפיקוח הינן תכניות שבועיות בה כל מפקח מפרט מה הוא מבצע במהלך 

השבוע. התוכנית כוללת בד"כ פיקוחים יזומים, קבלת קהל וחקירות במידת הצורך. לא קיימות תכנית עבודה 

 .שנתיתברמה שנתית או רב 

 ממצא

לא קיימת תוכנית סדורה שנתית ורב שנתית לפיקוח לכל ישוב בה עוברים מגרש מגרש החל מהראשון וכלה 

באחרון לצורך פיקוח. חוסר בבדיקה, כאמור, עלול לעורר את החשש כי מבוצעת אכיפה סלקטיבית של מחלקת 

 הפיקוח.

 המלצה

לקת הפיקוח הכוללת את כל המגרשים לכל ביישוב. מומלץ כי תגובש תכנית עבודה שנתית ורב שנתית למח

תוצאות ממצאי הבדיקה, כולל תוצאות בדיקה ללא ממצאים יתועדו. על התוכנית להיות מנוהלת כך שבכל סוף 

 יהיה ניתן לקבל מעקב אחר תכנון מול ביצוע. תקופה

 

 נתונים סטטיסטיים

מנהלת תיקי פיקוח משלושה סוגים שונים: תיק פיקוח, תיק עברה ותיק תלונה.  BARמערכת 

לכלל יישובי המועצה. סך הכול  2014-2017הביקורת ביצעה ניתוח של כלל תיקים לשנים 

 תיקים ע"פ החלוקה היישובית הבאה: 600-נפתחו בשנים אלו כ

 יישוב

סוג 

 יישוב

2014 
 

2015 
 

2016 2017 

 סך הכול

  

תיק 

לא 

 פעיל

תיק 

 פעיל

תיק 

לא 

 פעיל

תיק 

 פעיל

תיק 

 פעיל

תיק 

 פעיל

 98 39 29 24 1 5   יישוב באר גנים

 46 16 16 11   3   מושב בית שקמה

 34 7 11 13   3   מושב ברכיה

 44 7 8 16   10 3 יישוב בת הדר

 38 9 18 6   4 1 מושב גיאה

 34 12 11 7 1 2 1 מושב הודיה
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 יישוב

סוג 

 יישוב

2014 
 

2015 
 

2016 2017 

 סך הכול

  

תיק 

לא 

 פעיל

תיק 

 פעיל

תיק 

לא 

 פעיל

תיק 

 פעיל

תיק 

 פעיל

תיק 

 פעיל

 12 2 6 4       קיבוץ זיקים

 1     1       אחר חוות מרים

 29 17 11     1   מושב חלץ

 5 1 1 3       קיבוץ מרדכי-יד

 41 6 8 16   11   מושב מיכאל-כוכב

 16 5 6 5       קיבוץ כרמיה

 11 2 4 4 1     מושב מבקיעים

 39 16 10 10   2 1 מושב משען

 67 11 20 25 1 10   יישוב ניצן

 7 1 5 1       קיבוץ ניצנים

 23 6 7 7   3   מושב ישראל-ניר

 21 13 4 3   1   מושב נתיב העשרה

 2   1 1       אחר תחום שיפוט מ.א חוף אשקלון

 29 4 12 5   6 2 יישוב יפה-תלמי

 597 174 188 162 4 61 8  סכום כולל

ן  12התיקים שנפתחו בשנים אלו רק  597כפי שניתן לראות מתוך  לא פעילים )נסגרו ממגוו

 כיפה וכד'(.אסיבות, הסדרה, העברת תיק לתובע, מדיניות 
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להלן רשימת התיקים בהם הוגשו המלצות לתובע המועצה לפתוח בהליך משפטי כנגד בעלי 

 ישובים, נכון מועד כתיבת הדוח:מגרשים וטרם הוכנו כתבי אישום, ע"פ 

 סה"כ יישוב

 7 ברכיה

 6 בית שקמה 

-כוכב

 5 מיכאל

 4 חלץ 

 4 משען

 2 הודיה 

 2 תלמי יפה

 1 הדר  -בת 

 1 גיאה 

 1 כרמיה 

 1 ישראל-ניר

 36 סכ"ה

כמו כן במהלך התקופה הוגשו ככל הנראה מספר עשרות של כתבי אישום וההליך המשפטי 

ניתן לדעת בוודאות מאחר והמערכת לא מוסרת מידע מדוייק  אך הסתיים באחדים מהם. לא 

 בנושא.

 ממצאים

 :2014-2017להלן גיול התיקים הפעילים במערכת לתיקים שנפתחו בין השנים 

 סה"כ שנים 4מעל  שנים 3מעל  שנים 2מעל  מעל שנה יישוב

 97 5 24 29 39 באר גנים

 46 3 11 16 16 בית שקמה
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 סה"כ שנים 4מעל  שנים 3מעל  שנים 2מעל  מעל שנה יישוב

 34 3 13 11 7 ברכיה

 41 10 16 8 7 בת הדר

 37 4 6 18 9 גיאה

 32 2 7 11 12 הודיה

 12   4 6 2 זיקים

 1   1     חוות מרים

 29 1   11 17 חלץ

 5   3 1 1 מרדכי-יד

 41 11 16 8 6 מיכאל-כוכב

 16   5 6 5 כרמיה

 10   4 4 2 מבקיעים

 38 2 10 10 16 משען

 66 10 25 20 11 ניצן

 7   1 5 1 ניצנים

 23 3 7 7 6 ישראל-ניר

 21 1 3 4 13 נתיב העשרה

 2   1 1   תחום שיפוט מ.א חוף אשקלון

 27 6 5 12 4 יפה-תלמי

 585 61 162 188 174 סכום כולל

ניתן לראות כי על אף שנפתחים תיקים רבים הטיפול ברובם המכריע לא מתקדם הדבר מצביע 

על ליקויים במדיניות האכיפה. על האכיפה להיות מותאמת לכמות כ"א שיש במחלקת 

 הפיקוח ולקיבולת שיש לתובע הרשות. 
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ח לפני לא יתכן שתיקי עברה ימשכו שנים רבות ללא טיפול מאחר וברוב המקרים תיק שנפת

 מחדששנים מכיל בתוכו חומר שכבר איננו רלוונטי לתובע ויש לבצע פיקוח ובדיקות  4או  3

 דבר שגורר בזבוז של משאבים שגם כך מוגבלים.

קיימים יישובים רבים בהם קיימות עברות בנייה )תיקים פעילים( ולא הוגשו בהם כתבי 

 אישום:

 יישוב
 סך הכל תיקים פתוחים

  

 

 כתבי אישוםה"כ ס

 0 97 באר גנים

 6 46 בית שקמה

 7 34 ברכיה

 1 41 בת הדר

 1 37 גיאה

 2 32 הודיה

 0 12 זיקים

 0 1 חוות מרים

 4 29 חלץ

 0 5 מרדכי-יד

 5 41 מיכאל-כוכב

 1 16 כרמיה

 0 10 מבקיעים

 4 38 משען

 0 66 ניצן

 0 7 ניצנים



 מועצה אזורית חוף אשקלון

 

53 
מיכאל *  -מרדכי * כוכב-באר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * יד

 יפה –ישראל * נתיב העשרה * תלמי  -כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר * כפר סילבר
 

 אשקלון • 78100מיקוד  • 90000ת.ד. 

 יישוב
 סך הכל תיקים פתוחים

  

 

 כתבי אישוםה"כ ס

 1 23 ישראל-ניר

 0 21 נתיב העשרה

 0 2 תחום שיפוט מ.א חוף אשקלון

 2 27 יפה-תלמי

 36 597 סכום כולל

לדעת הביקורת יש ליצור מדרג של העברות ועל פיו להגיש כתבי אישום. כאשר מבוצעות 

עברות רבות כל כך ורק חלקם מקודמות לכתבי אישום עלול ליצור תחושה של אכיפה 

 סלקטיבית אצל התושבים.

 המלצה

יש לעדכן את תכניות העבודה ואת מדיניות האכיפה כך שהקיבולת של התיקים שנפתחים 

תתאים לכמות התיקים איתם יכול להתמודד התובע של הוועדה. לחלופין על המועצה להגדיל 

 את כ"א. 

 

 פיקוח על מבנה ציבור

במהלך הביקורת עלה כי קיימים מבנים יבילים אותם שמה המועצה והמשמשים כגנים או 

גנים, קרוואנים בבית הספר  גן שיר בבאר  כחלק מבתי ספר להם אין היתרי בנייה כגון: 

 מורשה בברכיה ולחלקם אף נמצאים בשצ"פ )שטח ציבורי פתוח(.

א קיים תהליך סדור להנחת מבנים בפניה למהנדס המועצה ולמנהלת אגף החינוך התברר כי ל

 זמניים והסדרתם.

 ממצא

קיימים במועצה מבני ציבור ללא היתר שהמועצה מניחה והם אינם מפוקחים ואינם מטופלים 

 .4על מנת להסדיר עבורם היתרי בנייה וטפסי 

 המלצה

יוגדר בנוהל תהליך עבודה להסדרה של מבנים יבילים ומבני ציבור בכלל שנמצאי ם מומלץ כי 

 .4ללא היתרי בנייה או טפסי 
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 1269דוח ביקורת מיוחד בנושא תב"ר 

 

. 2017בוצע במועצה דוח ביקורת בנושא תבר"ים וממצאיו מפורטים בדוח מבקר המועצה לשנת  2017בשנת 

 תב"ר לבדיקה במסגרת מעבר על חוזים ורשימת תברים, להלן הממצאים: המבקרנלקח על  2017בשנת 

בניית בי"כ, מבנה ציבור ושיקום ופיתוח שכותרתו  1269אושר פה אחד במליאת המועצה תבר  29/12/2011ביום 

מלש"ח בהערות התב"ר מצויין: "ע"פ ההסכם עם המדינה התקציב  6. מדובר בתבר בגובה ניצן –תשתיות 

עבור תשתיות  1.1"פ דרומי ו מלש"ח לשצ 1.4"( , הפרויקטמלש"ח לבניית בית כנסת ניצן )להלן: " 3.5יחולק: 

 בישוב ניצן.

 ממצא

שם התבר איננו מאפשר בגלל שמו הכללי ובגלל שההוצאות מערבבות בין הפרויקטים השונים לוודא כמה כסף 

 הושקע בכל פרויקט משלושת הפרויקטים.

 המלצה

 מומלץ כי למעט מקרים חריגים מאוד, לא יינתנו שמות כללים לתברים.

 

 .08/01/2013-די משרד הפנים באושר על י התב"ר

 ממצא

, המועצה שילמה כסף לקבלנים לפני תאריך זה בסך 2013על אף שהתבר אושר על ידי משרד הפנים רק בינואר 

 מלש"ח. דבר שנוגד את הוראות משרד הפנים בנושא תברים. 1.3-של כ

 המלצה

 אין לשלם מכספי תבר בטרם אישור משרד הפנים.

 

 מניתוח הכרטסת עולה כי חלוקת ההוצאות בתבר בוצעה ע"פ ההתפלגות הבאה )בסכומים עגולים(:

סכום מוקצה ע"פ  פרוייקט

 אישור משרד הפנים

 סכום ביצוע בפועל

 מלש"ח. 3.2 מלש"ח. 3.5 לבניית בית כנסת ניצן.

 מלש"ח. 1.13 מלש"ח. 1.4 מלש"ח לשצ"פ דרומי 

 עבור תשתיות בישוב ניצן

 

 אלפי ש"ח. 7-כ מלש"ח. 1.1
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סכום מוקצה ע"פ  פרוייקט

 אישור משרד הפנים

 סכום ביצוע בפועל

 מלש"ח. 1.4 0 סכומים לא רלוונטיים שהועמסו על התבר

 אלפי ש"ח. 170 0 סכומים שמהותם לא ברורה

 ממצא

 מכספי התבר נותבו למטרות שונות מהתבר וזאת בניגוד להוראות משרד הפנים.  25%-כ

 המלצה

 עבור השימושים שהוגדרו בתבר בלבד. יש לשלם מכספי תב"ר

 

חוזה עם  08/06/2016-מלש"ח בלבד יצאה המועצה למכרז וחתמה  ב 3.5על אף שלבית הכנסת אושר סך של 

 6-"( על ביצוע מלא של בית הכנסת בגובה של כהקבלןהקבלן ,יואל הנדסה אזרחית והשקעות בע"מ"  )להלן:"

אש"ח. רוב הפרוייקט בוצע בסוף שנת  460אחרים בפרוייקט עלו כ מלש"ח. הוצאות התכנון ולקבלנים וספקים 

 .2017ועד אמצע שנת  2016

 ממצא

על אף שלבית הכנסת קיימות הוצאות נוספות כגון הוצאות תכנון וכד' נחתם הסכם עם קבלן והוצאו הוצאות 

 ר, דבר שנוגד את הוראות משרד הפנים בנושא תברים."מגובה אישור בתב 2בסך של כמעט פי 

 המלצה

 אין לחתום על הסכמים ללא מקור תקציבי.

 

בודה תחולק לשני שלבים, שלב א ושלב ב. בצו התחלת העבודה בחוזה עם הקבלן הוכנס סעיף שמציין כי הע

 ניתנה הנחיה לביצוע שלב א בלבד. 

מלש"ח כולל  3.42-שעלותם הכוללת הינה כ 08-015ע"פ נספח יא למסמכי המכרז שלב א כולל את הפרקים 

 מע"מ ע"פ החוזה. 

 כומים עגולים לפני מע"מ:של חלק א של הפרויקט, בס₪ להלן תכנון מול ביצוע לפי הפרקים באלפי 

בוצע באופן  שם הפרק פרק

 מלא או חלקי

תכנון לפני 

 מע"מ

ביצוע לפני 

 מע"מ

סטייה 

 באחוזים

 275% 118.2 31.5 מלא עבודות עפר 1

                                                           
 3לא קיים פרק  5
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בוצע באופן  שם הפרק פרק

 מלא או חלקי

תכנון לפני 

 מע"מ

ביצוע לפני 

 מע"מ

סטייה 

 באחוזים

עבודות בטון יצוק  2

 באתר

 56% 2,005 1,281 חלקי*

 -27% 29.8 41.1 מלא עבודות בניה 4

 ל"ר ל"ר 168 לא בוצע עבודות איטום 5

עבודות נגרות  6

 ומסגרות אומן

 0 7 7 חלקי**

 46% 130 89 חלקי*** מתקני תברואה 7

 ל"ר 20 ל"ר חלקי**** עבודות חשמל 8

עבודות נוספות  9

שאינן כלולות 

 במכרז

  108  

  2.788 סך הכל אחרי מע"מ

 02.06.102, 02.06.80, 2.6.70* חסרים הסעיפים 

 אש"ח. 320. עלות הפרק ע"פ תכנון: 06.02.030, 06.02.020, 06.02.010** בוצעו הסעיפים הבאים בלבד: 

 356. עלות הפרק ע"פ תכנון 07.07.045, 07.07.035, 07.07.025, 07.07.020*** בוצעו הסעיפים הבאים בלבד: 

 אש"ח.

 . 08.02.220, 08.02.210, 08.02.210, 08.02.081****בוצעו הסעיפים הבאים באופן חלקי: 

 ממצא

אי ביצוע שלב א בשלמותו ובכלל חתימה על חוזים מסוג זה ללא מסגרת תקציבית נאותה חושפת את המועצה 

 לעילה לתביעה מידי הקבלן לביצוע כל הפרויקט. 

 המלצה

 אין לחתום על הסכמים ללא מקור תקציבי.

עבודה אינם ברורים ואינם מתארים את משך כל בעיון בתיק הפרויקט נמצא כי התיק איננו שלם, יומני ה

(, 7חישובים של חומרים שעל פיהם חושב החשבון הסופי )ראה סעיף  ,הפרויקט, לא מצורף לתיק הפרוייקט

 בניית בית הספר בבאר גנים.  –בתוך התיק נמצאים מסמכים שאינן רלוונטיים ושייכים לפרוייקט אחר 
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ייקט בניית בית הספר בבאר גנים הינו הקבלן "קן התור" אך בפועל מבדיקת הביקורת עולה כי הזוכה בפרו

 בוצעה העבודה על ידי החברה שזכתה בבניית בית הכנסת כלל ישראל בניצן. 

משיחה עם הקבלן ועיון במסמכי פרוייקט בניית בית הספר עולה כי הוא אכן ביצע את שני הפרוייקטים והוא 

הפרוייקטים. כמו כן עלה כי מאחר ולמועצה לא היה כסף לסיים את התנהל בצורה ישירה מול המועצה בשני 

מלש"ח מהבנק והמועצה  4.5-סוכם עם המועצה כי הוא יקח הלוואה בגובה של כפרוייקט בניית בית הספר 

 ₪.אלפי  341-התחייבה להחזיר את הכסף בתוספת ריבית. סך הריבית שחוייבה כ

 ממצא

 יש לנהל פרויקט, אלו מסמכים יש לשמור והיכן.ם כיצד רילא נמצאו נהלים המסדי

אלף ש"ח. המועצה  350-שולמו בפרויקט בניית בית הספר באר גנים הוצאות מימון בסכומים משמעותיים, כ

חתמה חוזים עם קבלנים וזאת ללא כל יכולת פירעון. מבחינה כלכלית המועצה לקחה הלוואה, דרך הקבלן, 

 שרד הפנים.וזאת ללא אישור מליאה ואישור מ

 המלצה

יש לכתוב נוהל בנושא ניהול פרוייקטים, על הנוהל לכלול את כל שלבי הפרוייקט החל מצו התחלת העבודה ועד 

מסירת הפרוייקט. על הנוהל לכלול את כל המסמכים אותם יש לתעד במהלך הפרוייקט, תרשים גאנט של 

 וכו'. הפרוייקט, הוראות בדבר החלפת מנהל פרוייקט באמצע פרוייקט

 אין לקחת הלוואות שלא בהליך המקובל.

 

כפי שניתן לראות בטבלה לעייל קיים פער משמעותי בין התכנון לביצוע על כן ביקשה הביקורת להיפגש עם 

מפקח בנייה מטעם החברה הכלכלית שמלווה את הפרויקט. לביקורת נמסר כי הפיקוח על הפרויקט בוצע על 

 הכלכלית וכן שלאורך כל הפרויקט התחלפו מנהלי פרויקטים. מנהלי פרויקטים בחברהמספר ידי 

על החשבון הסופי לתשלום לפרויקט חתום מר ארז הררי שהינו ספק של החברה הכלכלית, לדבריו מעורבותו 

בפרויקט הסתכמה בבדיקת החשבון הסופי בלבד, לדבריו הפער המשמעותי שנובע בין התכנון לביצוע הינו תכנון 

וכתבי הכמויות שבוצעו על ידי הכמאי בפרויקט. כמו כן לדבריו הוא מאשר את עבודת ביצוע  לקוי של המכרז

 מצורפת לחוזה איננה רלוונטית והוא איננו מתריע על חריגות.ההקבלן בפועל והצעת המחיר 

באופן ספציפי על כמות המטרים שעבורם בוצע חישוף, באופן שאיננו תואם את שטח המבנה  , לדוג',כשנשאל

או לכך שבאישור כריתת  העצים שיש בתיק קיים אישור לכריתה של שישה עצים בלבד ובפועל נכרתו עשרה 

ות בכתב עצים הוא ציין כי בוצע עבודות נוספות באתר או שפעולות בוצעו בשטח תוך כדי עבודה ללא התחשב

 הכמויות. הביקורת רוצה לציין כי כריתת עץ ללא אישור נוגדת את הוראות החוק ומהווה עברה פלילית.

כאשר ביקשה הביקורת לקבל את חישובי הכמויות שעל פיהם אושר החשבון הסופי מסר מר הררי כי החישובים 

אך אלו אינם נמצאו במשרדי  אינם בידיו אלא בחברה הכלכלית ומצורפים לניירות העבודה של הפרויקט,

 החברה הכלכלית.

בניגוד לדברי מר הררי, משיחה עם הקבלן שביצע את הפרויקט עלה כי מר הררי ליווה את הפרויקט לכל הפחות 

 מאמצע הפרויקט.
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  ממצאים

ביצוע פרויקט על ידי מספר מפקחים וללא בקרה תקציבית גורם לכך שלא תהיה המשכיות בביצוע הפרויקט, 

 לאיבוד חומר חשוב ולניהול תקציבי שגוי של פרויקט.  

 המלצות

יש להנחות את כל מנהלי הפרויקטים לבצע בקרה תקציבית ראויה בהתאם למסמכי המכרז ולהתריע על כל 

ץ לקיים מידי שבוע ישיבה בנושא תקציב הפרויקט עם הקבלן ומנהל הפרויקט על מנת חריגה. כמו כן מומל

 הסטיות כפי שהיה במקרה זה לא יחזרו. על הישיבה להיות מתועדת.

במידה ומנהל פרוייקט מבקש לסיים את תפקידו יש לוודא ביצוע חפיפה מסודרת. מומלץ כי למנהלי פרוייקטים, 

לק משכרם יינתן בונוס על סיום פרוייקט, דבר זה יעודד את מנהלי הפרויקטים בכפוף לאישור של יועמ"ש, כח

 לסיים את הפרויקט אותו התחילו.

 

 סיכום

)ראה  100%-קיימת היא התאמה מהותית בין כתב הכמויות במכרז לביצוע בפועל, בחלק מהמקומות ביותר ממ

קט לספק שביצע את ניהול הפרוייקט )פרק ( וכן קיימת סתירה בין גרסתו של הקבלן שביצע את הפרויי5פרק 

1.) 

הביקורת ממליצה לשכור יועץ על מנת שיבדוק את חישובי הכמויות בפרויקט. במידה והכמויות אכן מתאימות 

למבנה, לדעת הביקורת יש להגיש תביעת רשלנות נגד המתכנן והכמאי שכן מדובר בפערים משמעותיים בין 

 התכנון לביצוע.

 

 

 

 

 

 

 

  


