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 2020ינואר  26

 : איתמר רביבו, ראש המועצה האזורית חוף אשקלוןלכבוד

 חוף אשקלון –חברי וועדת הביקורת             

 מליאת המועצה האזורית חוף אשקלון            

 9201הנדון: דין חשבון של הביקורת הפנימית לשנת 

 מכובדי,

 :2018להלן פירוט הדוחות של הביקורת הפנימית לשנת 

 מיוחד בנושא קשר עם עמותות.דוח  •

 דוח ביקורת בנושא מערך ההסעות לתלמידים •

 .דוח מיוחד לבדיקת תשלום עבור מגרש כדורגל בישיבת בני יששכר –דוח מיוחד  •

 (ITGCדוח בנושא בקרות מחשב כלליות ) •

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

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

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

 :2020העבודה לשנת כמו כן להלן תוכנית 

 נושא ג נושא ב נושא א שנה

 1רכש ניהול תקציב גביה 2020

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

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

על כן אין להפיץ דוח זה ללא אישור בכתב  .מאסר שנת הוא בגינה העונש אשר פלילית עבירה עובר ,כדין

  של ח"מ.

 בברכה,

 אלירז כהן, רו"ח

 מבקר המועצה

 העתקים:

 דורון בן שלומי, מנכ"ל.

 אלעד פרץ, גזבר.

 עו"ד נחמה נצר, יועמ"ש.

 
. כמו כן נושא ניהול פרויקטים בחכ"ל בוצע כבדיקת בית כנסת כלל ישראל 2019הנושא נכלל בתוכנית העבודה לשנת  1

 .2020מדוח . דוח משלים הכולל בדיקה הנדסית יוגש כחלק 2018בדוח 
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 תקציר מנהלים

 והממשק שלהם למועצה האזורית חוף אשקלון בחינת העמותה לחינוך משלים והעמותה למען הקשיש חוף אשקלוןדוח ביקורת בנושא 

 תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

לחינוך  לעמותהפג תוקפה של הקצאת הקרקע  1

. ע"פ הנחיות משרד הפנים הקצאת קרקע משלים

הינה לתקופה מוגבלת. כמו כן לא נמצא הסכם 

המסדיר את מערכת היחסים בין העמותה לבין 

 המועצה.

הביקורת ממליצה לבחון את הקצאת הקרקע לעמותה מאחר 

ומטרת השימוש בגינה הוקצאה הקרקע איננה מתקיימת ובמידת 

לחתום על הסכם חדש להקצאת הקרקע על פי הנחיות הצורך 

והסכם להסדרת מערכת היחסים בין המועצה  משרד הפנים

 .לעמותה

 ההסכם לא נחתם עם פג תוקף.

בתקופה זו ההסכם בבחינה 

 מחודשת.

המועצה משלמת משכורות לעובדים שגויסו ככל  2

ומועסקים דרך העמותה לחינוך  הנראה ללא מכרז

 משלים.

בהמשך לדוח הביקורת בנושא שכר הביקורת ממליצה להפסיק 

 את העברת המשכורות דרך העמותה לחינוך משלים.

תקנים רשמיים של המועצה 

 הופסקו, כגון אבות בית וכד'.

כל הקשור למעטפת החינוך, 

 –ופרוייקטים מוגבלים בתקציב 

לנוהל אנו ממשיכים ובמקביל נצא 

 מסודר.

 לחינוך משלים ככל הנראה קיימים בשטח העמותה 3

 .מבנים ללא היתר

הביקורת ממליצה לפנות לעמותה להסדרת המבנים ללא היתר 

 שכן הדבר חושף את המועצה לתביעות ככל שיתרחשו באתר.

 מבוצע מיפוי של המבנים
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 תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

לחינוך מתרחש בעמותה ה לעלמועצה אין נתונים  4

על אף שהיא פועלת בשטח ששייך אף וזאת משלים 

 .למועצה

הביקורת ממליצה לפנות לעמותה ולקבל חומרים נוספים על מנת 

לבחון את פעילות העמותה ולהחיל עליה את ביקורת  מבקר 

 המועצה על מנת לוודא את תקינות פעילות העמותה. 

יש לנו מאזן כספי וקשר ישיר עם 

 העמותה.חלק ממנהלי 

נוגד את לחינוך משלים השימוש בשטח העמותה  5

. כמו כן שטח מקרקע מטרת הקצאת הקרקע

העמותה הוקצה, ככל הנראה למקורבת מנכ"ל 

 העמותה לצורך שימוש פרטי.

ע"פ הבדיקה וסיור במקום לא  יש להפסיק את השימוש הפרטי במבני וקרקעות העמותה.

קיים מבנה בשימוש פרטי. יחד עם 

זאת ייערך בירור נוסף לגבי 

 שימושים חד פעמיים.

 

 

לא קיים הסכם חתום המסדיר את מערכת היחסים  6

למועצה, כמו כן לא נמצא   למען הקשיש  בין העמותה

 אישור להקצאת הקרקע.

הביקורת ממליצה לבחון את הקצאת הקרקע לעמותה ובמידת 

הנחיות משרד הצורך לחתום על הסכם להקצאת הקרקע על פי 

 .והסכם להסדרת מערכת היחסים בין המועצה לעמותה הפנים

 יש הסכם של שימוש בקרקע.

למען  מתרחש בעמותהה לעלמועצה אין נתונים  7

על אף שהיא פועלת בשטח ששייך אף וזאת  הקשיש

 .למועצה

הביקורת ממליצה לפנות לעמותה ולקבל חומרים נוספים על מנת 

לבחון את פעילות העמותה ולהחיל עליה את ביקורת  מבקר 

 המועצה על מנת לוודא את תקינות פעילות העמותה. 

. הוחלה ביקורת 4חזרה על סעיף 

מבקר המועצה בעמותה למען 

 הקשיש.
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 במועצה האזורית חוף אשקלוןדוח ביקורת בנושא מערך ההסעות 

אחראי  תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון

 לו"ז

1.  

לא קיים גורם אחד שתפקידו לנהל 

 את מערך ההסעות במועצה.

הביקורת ממליצה כי ימונה גורם אחד שתפקידו לנהל את 

כל מערך ההסעות במועצה, בתחומו יוגדרו כל נושא הסעות 

ושימור מידע )כמות תלמידים התלמידים החל מאיסוף 

וגבייה ממשרד החינוך, דרך מעקב אחר גבייה, תשלומי 

הורים, אופטימיזציה של קווים וכלה בניהול נושא קבלני 

 ההסעות וההתחשבנות בגינם.

נושא ההסעות מטופל ע"י מנהל 

התחבורה . יחד עם זאת לאור 

ההיקפים המשמעותיים , 

 מעורבים בנושא גזבר ומנכ"ל.

  

2.  

לא קיימת מדיניות בנושא הסעות 

 תלמידים.

הביקורת ממליצה כי תיכתב מדיניות בנושא הסעות 

תלמידים על המדיניות לכלול בקווים מנחים את מדיניות 

המועצה בנושא הסעות כגון חזון המועצה בנושא הסעות 

תלמידים, עבור אלו בתי ספר תינתן הסעה ועבור אלו לא, 

ם אוטובוסים צהובים או האם המועצה מעדיפה לעבוד ע

קבלני משנה, מדיניות הנחות לתשלומי הורים להסעות וכד. 

על המדיניות להיות מפורסמת באתר האינטרנט של 

 המועצה.

לקראת תחילת שנת הלימודים 

הראשונה , מאז נכנס ראש 

המועצה והמנכ"ל החדשים יחד 

עם מנהלת החינוך שנבחרה אנו 

מגבשים מדיניות הסעות 

 אינם במיפוי.למוסדות ש

 1.9.19 מנכ"ל
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אחראי  תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון

 לו"ז

3.  

לא קיימים נהלים בנושא הסעות 

 תלמידים.

הביקורת ממליצה כי יכתבו נהלים לכל נושא הסעות 

 תלמידים, להלן רשימה חלקית של נהלים:

o .בטיחות תלמידים בהסעות 

o .שינויי מסלול לקבלן משנה 

o  .התחשבנות עם קבלני משנה 

o .גבייה ותשלומי הורים 

o  החינוך.גבייה משרד 

מחלקת התחבורה פועלת על פי 

 הנחיות משרד החינוך. 

מקבל את המלצות המבקר 

 יכתבו נהלים 

גזבר 

 המועצה

במהלך 

חודש 

ינואר 

2019 

4.  

במועצה לא קיימים נתונים בגין 

הסעות תלמידים ותלמידי חינוך 

תשעח. -מיוחד לשנים תשעו

הנתונים ממשכים ממערכת של 

כמה הם משרד החינוך ולא ברור עד  

 משקפים נתוני אמת.

 

הביקורת ממליצה להקפיד לשמור ולתעד את נתונים  .1

 לצורך ניתוח והסקת מסקנות עתידית.

הביקורת ממליצה לוודא כי הנתונים שנאספים הינם   .2

 נתוני אמת ולא להתבסס על הערכות.

 

אכן בשנים הללו המועצה לא 

עבדה עם מאגר דיגיטלי ולכן אין 

תיעוד בשנת הלימודים תשע"ט 

נרכשה תוכנה אשר מנהלת את 

מערך ההסעות והכול מתועד על 

 ידי התוכנה 

גזבר 

 המועצה 

 בוצע 
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אחראי  תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון

 לו"ז

5.  

במועצה לא קיימים נתונים בגין 

החלוקה בין תלמידים המוסעים על 

ידי אוטובוסים צהובים ובין 

ים המוסעים על ידי קבלים תלמיד

 תשעז.-בגין השנים תשעו

במועצה לא קיימים הנתונים הנ"ל 

 גם עבור תלמידי חינוך מיוחד.

 

הביקורת ממליצה להקפיד לשמור ולתעד נתונים לצורך 

ניתוח והסקת מסקנות עתידית הן עבור החינוך המיוחד והן 

 עבור החינוך הרגיל.

 

    4בסעיף  הבוראה תש

6.  

מסמכי המכרזי ההסעות נמצא כי 

נמצאו באופן חלקי וחוזים עם 

 קבלני הסעות לא נמצאו כלל

הביקורת ממליצה להפעיל מערך של סריקה של כלל 

 המסמכים ולעבור לארכיון דיגיטלי

משנת תשע"ט כל החומרים 

 סרוקים במערכת ממוחשבת 

גזבר 

 המועצה 

 בוצע

7.  

-2015לביקורת נמסר כי בשנים 

אופטימיזציה של לא בוצעה  2017

קווים מאחר והיה מחסר בנתונים 

וכן מאחר והנושא לא נוהל במערכת 

 ממוחשבת.

 הביקורת ממליצה לבצע אופטימיזציה לקויי ההסעות.

 

גזבר  משנת תשע"ט מבוצע 

 המועצה 

 בוצע 
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אחראי  תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון

 לו"ז

8.  

כמות החייבים בגין תשלומי הסעות 

גדלה מידי שנה וסכום שלא נגבה 

 גדל משנה לשנה.

הביקורת ממליצה כי הורים שלא מסדירים את התשלום 

עבור ההסעות לא יזכו להסעה, למעט חריגים ע"פ 

קריטריונים שנקבעים מראש ומפורסמים באתר הרשות 

 במדינות הרשות בנושא הסעות תלמידים.

מקבל את המלצות המבקר, אכן 

 בשנים קודמות לא בוצעה אכיפה 

גזבר 

 המועצה 

מבוצע 

בימים 

 אלה 

9.  

לא נקבעו כלל נהלים בנושא מתן  .1

 הנחות היסעים.

לא נקבעו קריטריונים למתן  .2

 הנחות היסעים.

לא בוצע כלל פרסום לכלל  .3

תושבי המועצה בדבר האפשרות 

 לקבל הנחה.

לא נקבע תקציב בספר התקציב  .4

 בנושא.

לא ברור מכוח מה התכנס פורום  .5

בנושא והאם הוא הוקם מכוח 

 חוק, תקנה או נוהל.

 יש לקבוע נהלים בנושא מתן הנחות היסעים. .1

 יש לקבוע קריטריונים למתן הנחות היסעים. .2

יש לבצע פרסום לכלל תושבי המועצה בדבר האפשרות  .3

 לקבל הנחת היסעים.

 לקבוע תקציב בספר התקציב בנושא.יש  .4

על וועדת ההנחות להיות מוקמת מכוח חוק, תקנה או  .5

נוהל. לדעת הביקורת יש לכלול בוועדת ההנחות היסעים 

 עם את יועמ"ש המועצה ונציגי ציבור.

יש לשמור את כלל מסמכי הבקשות המוגשות לוועדה  .6

 בצורה דיגיטלית במקום נגיש

 

 אכן אין נהלים , 

יה ליועמ"ש המועצה תועבר פנ

לנסח כללים ברורים לצורך מתן 

 הנחות בנושא היסעים  

גזבר 

 המועצה 

במהלך 

סוף 

 ינואר
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אחראי  תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון

 לו"ז

מה עלה בגורל כלל לא ברור  .6

הבקשות. חלק מהבקשות 

שאושרו נשמרו על ידי עובדת 

שנמצאת בחופשת לידה ועל כן 

 לא ברור היכן הן. 
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 דוח מיוחד לבדיקת תשלום עבור מגרש כדורגל בישיבת בני יששכר

אחראי  תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון

 לו"ז

1 

לא בוצעה 

התקשרות לצורך 

ביצוע הקמת מגרש 

 הכדורגל.

נראה כי לא הועבר 

כל התשלום עבור 

 הקמת המגרש.

מדובר במקרה קלאסי ממנו יש ללמוד מדוע  .1

אין לבצע התקשרות ללא מכרז וללא אומדן, 

הדבר גרם וגורם מבוכה ועוגמת נפש רבה הן 

 לקבלן והן למועצה. 

המחיר למטר בגין עבודה זו יכול שינוע בין  .2

העליון של ₪ למ"ר כולל מע"מ. ברף    153-201

המחיר בגלל עבודת המצעים המשמעותית 

 שבוצעה באתר.

 1,000-להערכתי, גודל המגרש שבוצע הוא כ .3

 מ"ר וזאת ע"פ החשבונית שהגיש הקבלן.

מומלץ לקבל חוו"ד יועמ"ש לפני ביצוע כל  .4

פעולה, על החוו"ד לכלול התייחסות לנושא 

ריבית והצמדה. כמו כן יש ליידע את משרד 

 המשמעויות הנלוות לכך.הפנים עם על 
 

נעשתה עבודה מקיפה ע"י המבקר וחברי הועדה. כולל  .א

פגישות עם אנשים מעורבים, סיור בשטח. ואנחנו 

 מביעים הערכה להשקעה וליסודיות של אלירז.

 העובדות: .ב

 . העבודה הוזמנה ע"י גורם במועצה.1

 . העבודה בוצעה.2

 שח שולמו דרך עמותה. 80,000. 3

במקרה קלאסי ממנו יש ללמוד מדוע אין לבצע מדובר  .ג

התקשרות ללא מכרז וללא אומדן. הדבר גרם וגורם 

 מבוכה ועוגמת נפש רבה הן למועצה והן לקבלן.

שח  150,000המלצתנו למליאה היא לשלם לקבלן סך  .ד

כולל מע"מ. כנגד חתימה שאין לו תביעות ובזה תם 

טית הענין. וכן מותנה במכתב שתוציא היועצת המשפ

 למשרד הפנים שיסביר את הסיבות להחלטתנו.

הסיבות העיקריות להחלטה זאת הן כי העבודה בוצעה ולא  

 שנים מתום ביצוע העבודה.  5שולמה במלואה וכן שעברו 

ובנימה אישית, חברי הועדה חשבו על ההיבט הציבורי 

בהחלטתם אבל רואים את השמירה על כספי הציבור ערך 

 אין אין
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אחראי  תגובת המבוקר המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון

 לו"ז

לא פחות חשוב מכך ולהערכתנו, פניה לערכאות משפטיות 

 יעלו למועצה ממון רב יותר. ולכן הדגשנו את סעיף ג.
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 (ITGCדוח ביקורת בנושא בקרות מחשב כלליות )

גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

על אף שמחלקת מערכות המידע  1

במועצה נותנת שירותים 

לתאגידים העירוניים )מתנ"ס 

וחכ"ל( ובתי ספר ברחבי המועצה 

הנושא איננו מוסדר בחוזה 

שמסדיר את השירותים האחריות 

שניתנים על ידי מחלקת מערכות 

המידע וכן התאגידים העירוניים 

ובתי הספר אינם נושאים בעלות 

 כל שהיא. 

י יחתם חוזה המסדיר את מומלץ  כ

מערכת מתן השירותים בין 

המועצה לכל הגופים שמקבלים 

שירות ממחלקת מערכות המידע. 

של  לתחם את האחריותעל החוזה 

לגבות עבורו השירות שניתן וכן 

 ע"פ השירותים שניתנים. תשלום

 –קיבלתי את חוות הדעת  יועמ"ש/ גזבר

אלמד את הנושא על פי 

 המידע שברשותי ישנה

חלוקה מאוד ברורה עם 

 הרשאות והפרדה בין גופים 

במהלך 

2020  

קיימים שירותים נוספים שניתנים  2

על ידי המועצה לתאגידים 

העירוניים ולא מתקבלת בעבורם 

תמורה. להלן רשימה של שירותים 

 עליהם ניתן לגבות תשלום:

על החוזים עם התאגידים 

העירונים לכלול את ההתחשבנות 

בגין כל הוצאות, כפי שמפורט 

 בממצא.

מקבל את הערת המבקר.  יועמ"ש/ גזבר

המדיניות שהייתה קיימת 

במועצה היא כי תאגידים 

עירוניים הינם כמחלקה 

במועצה ועל כן ישנם 

 שירותים שהם ללא חיוב 

תלוי 

שינוי 

 מדיניות 
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

לפי שימוש /  –ארנונה  .1

 מדידה.

יש לחבר מונים לכל  -מים .2

מבנה והתשלום על חשבון 

 המשתמש. 

כנגזרת  –אגרת ביוב  .3

מצריכת המים בהתאם 

 לכללים.

יש לחבר מונים לכל  -חשמל .4

מבנה והתשלום על חשבון 

 המשתמש.

עלויות ישירות  -אחזקה .5

 לתשלום ישיר. 

לתמחר –עלויות עקיפות  .6

 לפי יחס עבודה. 

עלות פר משתמש  –תוכנות  .7

לחיוב ישיר או העמסות 

 תלוי תוכנה. 

שירותים ישירים המועצה 

 מחייבת 

במידה והמועצה תשנה את 

המדיניות ביחס לתאגידים 

החיוב יוסדר בהתאם 

 למדיניות 
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

קווי בזק יש לחייב   -טלפוניה .8

 ישיר על שם המשתמש. 

יש לבצע העמסה  -מרכזיה  .9

 בהתאם לקווים.

בדומה לחלוקת  -אינטרנט .10

 הטלפוניה. 

חיוב ישיר לפי  –סלולארי  .11

תאגיד או העמסה בהתאם 

 למשתמשים. 

יש לחייב  –ניקיון מבנה  .12

 אם לשימוש.בהת

הוצ'  –השקעות במבנה  .13

 השקעות במבנה.

חיוב הוצ' שכירות  -שכירות .14

 לפי תעריף למטר.

משיחה עם יועץ אבטחת המידע  3

עולה כי יתכן והוא יהיה מעורב 

בקבלת החלטות ובביצוע 

על מנהל אבטחת המידע להימנע 

 מעיסוק בנושאים תפעוליים.

 

מנהל אבטחת 

 מידע

מנהל אבטחת המידע יוכפף 

למנהל מ"מ עם יכולת דיווח 

למנכ"ל. טיוטת הדוח 
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

פרויקטים תפעוליים ולא בנושאים 

הקשורים לאבטחת מידע בלבד. 

הדבר סותר את עיקרון הפרדת 

התפקידים שכן תפקידו של מנהל 

אבטחת המידע הוא לפקח ולבקר 

ולא לפעול, שכן לאחר מכן הוא 

ת דעה על נושאים יהיה מנוע מלחוו

תפעוליים אותם הוא ביצע או ייעץ 

 לבצע.

 

תועבר לעיון מנהל אבטחת 

 המידע.

נכון לשנות הדוח במועצה לא  4

קיימים נהלים ומדיניות בנושא 

מערכות המידע. הביקורת 

 ממליצה לגבש מדיניות. 

לדעת הביקורת מומלץ )אך לא 

חובה( לגבש מדיניות בנושא אופן 

ניהול מערכות המידע במועצה. על 

המדיניות לכלול את העקרונות 

אשר על פיהם ינוהלו מערכות 

מה הם המידע המועצה כגון, 

תחומי האחריות של בעלי 

התפקידים השונים שעוסקים 

מנהל מחלקת 

 מ"מ

תוכן תוכנית לשנת  מקובל

2020 
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

במערכות המידע, מיקום בסיסי 

הנתונים )ענן, שרתים מקומיים 

וכד'(, ביטוחים רלוונטיים, רישוי 

תוכנה, מדיניות גיבוי, גישה 

 מרחוק וכד'

 

החלה כתיבת  2019במהלך שנת  5

נהלים. נכון לכתיבת שורות אלו 

 קיימים הנהלים הבאים:

נוהל בנושא הגנת  .1

 פרטיות.

העברת מידע לגורמים  .2

 חיצוניים.

נוהל השמדת אמצעי  .3

 אחסון וביעור פלטי נייר.

 

לדעת הביקורת חסרים לפחות, אך 

 לא רק, הנהלים הבאים:

 נוהל גיבויים ושחזורים. .1

נוהל בנושא עדכון גרסה  .2

 מדף.לתוכניות 

נוהל בקרות וכניסות חדר  .3

 שרתים.

 נוהל בנושא ניהול סיסמאות. .4

נוהל הקמה/ חסימה של  .5

עובדים חדשים/ עובדים 

 שעזבו.

 נוהל אנטי וירוס. .6

מנהל מחלקת 

 מ"מ

באחריות מנהל אבטחת 

 מידע. 

 

 

 

תוכן תוכנית עבודה 

שתכלול  2020לשנת 

 נושאים אלו
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

 נוהל אבטחה פיזית.  .7

נוהל בנושא ניהול אירוע  .8

 אבטחת מידע.

נוהל עבודה מהבית וגישה  .9

 מרחוק.

 

לביקורת נמסר כי לא הוכנה  6

 תוכנית שנתית ורב שנתית.

מומלץ כי תגובש תוכנית עבודה 

שנתית ורב שנתית למחלקת 

 מערכות המידע במועצה.

מנהל מחלקת 

 מ"מ

עבודת המחלקה מורכבת 

ומתן ברובה מטיפול שוטף 

מענה לצרכים שמגיעים 

  .מצד המחלקות ולפי צורך

תוקם 

תוכנית 

עבודה 

לשנת 

2020 

על אף שהחדר השרתים  .1 7

נמצא במקום נמוך וכן שכבר 

היו בעבר הצפות, בחדר אין 

 רצפה צפה ואין גלאי הצפה.

מטפי הכיבוי נמצאים קרוב  .2

מידי ובתוך חדר השרתים כך 

מומלץ כי בחדר השרתים  .1

יותקן לכל הפחות גלאי 

 הצפה.

מומלץ כי מטפי הכיבוי  .2

מחוץ יותקנו במסדרון 

 לירידה לחדר השרתים.

מנהל אבטחת 

 מידע

 הותקן .1

החדר עבר ביקורת  .2

כיבוי אש ע"י מכבי 

האש. עם זאת ביקשתי 

מיואל כי יוציא את 
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

שבמקרה של שריפה לא ניתן 

 יהיה לגשת אליהם.

בחדר קיים רק מזגן אחד  .3

 ללא גיבוי.

הבקרה על הכניסה לחדר  .4

 השרתים איננה מספקת.

 

מומלץ כי יותקן בחדר מזגן  .3

 נוסף לגיבוי.

מומלץ כי חדר השרתים יהיה  .4

נעול וכניסה אליו תהיה 

מוגבלת למספר מצומצם של 

 אנשים.

המטף החוצה 

 למדרגות

הצמוד ישנו מזגן   בחדר .3

נוסף שאכן שימש 

לגיבוי כשהייתה תקלה 

במזגן הראשון ונותן 

 מענה מספק.

החדר נעול ובנוסף  .4

קיים חיישן שמתריע 

בהודעה לפלאפון על 

 כל כניסה.

נמצא כי המשתמשים במועצה  8

)מנהל  -Local Admin מוגדרים כ

 מקומי( בתחנות העבודה.

מנהל מומלץ כי יוסרו ההגדרות של  

 מקומי מהמשתמשים במועצה.

מנהל אבטחת 

 מידע

ישקל במסגרת תוכנית 

. 2020העבודה לשנת 

ההשלכות של כך הן הגדלת 

עומס העבודה בעשרות 

אחוזים ודבר זה יכול לפגוע 

 בזמינות.
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

לא מבוצע ונשמר גיבוי  .1 9

שנים  7למערכת הכספים 

אחורה, כמו כן הגיבוי 

כיום איננו עונה על 

 הדרישה בחוק.

הגיבוי מבוצע בענן ולא  .2

בקלטות גיבוי. במקרה 

של בעיות תקשורת לא 

ניתן יהיה "לעלות" 

 מהגיבויים.

לא מבוצעים שחזורים  .3

 יזומים.

יש לבצע גיבויים למערכות  .1

 הכספיות ע"פ חוק.

מומלץ כי לפחות במערכות  .2

קריטיות לתפעול השוטף 

 יבוצע גיבוי לקלטות.

מומלץ כי יוגדרו  שחזורים  .3

יזומים לכלל המערכות על 

מנת לוודא את תקינות 

 הגיבוי. 

מנהל מחלקת 

 מ"מ

המערכות היום יושבים 

. החברה EPRאצל חברת 

מבצעת גיבוי שנתיים 

אחורה. נעשתה שיחה עם 

מנכ"ל החברה מתוך כוונה 

למצוא לכך פתרון להמשך 

גיבוי לשנים הבאות בצורה 

 מקומית.

 

לא נמצאו חוזים חתומים  .1 10

וחברת   EPRעם חברת 

 אוטומציה.

על אף שפג תוקפו של  .2

החוזה עם חברת בר 

טכנולוגיות מלפני 

יש להקפיד לשמור חוזים  .1

 אצל מזכירת הגזבר.

יש לצאת למכרז חדש  .2

כות בנושא כלל מער

המידע שכן חלפו יותר 

מחמש שנים מיום חתימת 

 החוזים.

מקבל את הערת  .1 גזבר

בד"כ  –המבקר 

החוזים מתוייקים 

ונסרקים למערכת 

מאחר ומדובר  –חוזים 

בחוזים ישנים הנ"ל 

2020 
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

 5כשנתיים )לכל המאוחר 

 – 2012שנים מנובמבר 

המועצה  2017נובמבר 

המשיכה את ההתקשרות 

 ולא יצאה למכרז.

על אף שפג תוקפו של  .3

 E.P.Rהחוזה עם חברת 

מלפני שבע שנים )לכל 

– 2007שנים  5המאוחר 

המועצה המשיכה  2012

את ההתקשרות ולא 

 יצאה למכרז.

ההתקשרות עם מערכת  .4

שכר אוטומציה בוצעה, 

 ככל הנראה ללא מכרז.

 

הביקורת ממליצה כי   .3

המכרזים שיצאו יהיו 

לתקופה ארוכה יותר 

מחמש שנים שכן אורך 

החיים של מערכת מידע 

 10-15הוא לכל הפחות בין  

  שנים.

אין לבצע התקשרויות  .4

 ללא מכרז כדין.

 

יש  –נשלחו לארכיון 

לבדוק מול מנהל 

 הארכיב.

מקבל את הערות . 2-4

המבקר , בהתאם 

להמלצות המבקר על 

המועצה לצאת בשנת 

למכרזים הבאים  2020

על מנת לאגן את 

ההתקשרויות בהסכם 

 דין ובכפוף למכרז.כ
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

לא קיימת רשימה של  .1 11

עדכוני תוכנה הכוללים 

את תכולת כל עדכון 

 למערכת הפיננסית.

עובדי המועצה לא  .2

מודעים ולא מבצעים 

בדיקות בעת ביצוע עדכון 

 גרסה.

מומלץ כי תנוהל רשימה של  .1

עדכוני תוכנה הכוללים את 

תכולת כל עדכון למערכת 

 הפיננסית.

עובדי המועצה להיות על  .2

מעדכנים בטרם ביצוע עדכון 

גרסה ולבצע בדיקות בעת 

 ביצוע עדכון גרסה.

 

מנהל מערכות 

 מידע

 EPRמול חברת  קייבד

התכנות לעדכן את עובדי 

 המועצה בדבר עדכונים.

 

נמצאו משתמשים גנריים,  .1 12

שימוש במשתמשים גנריים 

מאפשר לבצע התקפות סייבר 

על האירגון שכן לרוב מדובר 

במשתמש שהסיסמא שלו 

ידועה למספר אנשים. כמו כן 

לא ניתן לבצע מעקב אחר 

פעולות אותם מבצעים 

משתמשים אלו שכן לא 

אין לעשות שימוש  .1

 במשתמשים גנריים.

יש לנתק את כלל העובדים  .2

 שכבר עזבו את המועצה.

מומלץ כי לנוהל עזיבת עובד  .3

יצורף טופס טיולים הכולל 

בין היתר ביקור במחלקת 

המחשוב לצורך ניתוק 

 משתמשים לפני עזיבה.

מנהל מערכות 

מנהלת מידע/ 

 משאבי אנוש

ברובם, המשתמשים  .1

הנ"ל הינם משתמשים 

 שנמצאים בחמ"ל. 

בזמן חירום בשל  .2

העובדה כי הכל קורה 

מעכשיו לעכשיו ובעלי 

תפקידים משתנים 

מעת לעת, אין 

אפשרות להגדיר 
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

מצויים מי האדם שעומד 

מאחורי המשתמש )לרשימה 

  ראה בגוף הדוח(

נמצאו משתמשים של  .2

עובדים שעזבו את המועצה 

אך המשתמש שלהם ברשת 

החברה עוד פעיל )לרשימה 

 ראה בגוף הדוח(.

לא קיים תהליך סדור המעוגן  .3

בנוהל של עזיבת עובד, כאשר 

חלק מהנוהל כולל טופס 

טיולים לפני העזיבה. על 

הטופס לכלול בין היתר 

חתימה של מחלקת המחשוב 

העובד  שאמורה בעת עזיבת

לנתק את כל הרשאות של 

 העובד שעוזב.

מעכשיו לעכשיו את כל 

המשתמש וההגדרות 

שלו ולכן זאת הדרך 

הנכונה ביותר לעבוד. 

מזכירת חינוך וכדו' 

אינם משתמשים 

 גנריים.

לעיתים יש בקשות  .3

להשאיר משתמשים 

שעזבו ע"י מנהלי 

המחלקות כדי להגיע 

לחומר שלהם וכדומה. 

בכל מקרה 

הסיסמאות משתנות 

מיד עם עזיבת העובד 

ואין גישה מבחוץ. 

קיים טופס טיולים 

 כזה.
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

לא קיימות תיקיות רשת  .1 13

פרטיות בין המחלקות 

 השונות במועצה.

קיימת הפרדה פיזית לא  .2

בין הרשתות של הגופים 

הקשורים למועצה 

)מועצה, מתנ"ס, חכ"ל, 

 וועדה מקומית(.

מומלץ לבצע הפרדה לוגית  .1

בין הכוננים המשותפים 

במועצה כך שקבצים רגישים 

יוגבלו למחלקות שמייצרות 

ומשתמשות בקבצים אלו 

 בלבד.

יש לבצע הפרדה פיזית בין  .2

)מועצה, הרשתות השונות 

מתנ"ס, חכ"ל, וועדה 

 מקומית(.

מנהל מערכות 

 מידע

ישנו שרת קבצים  .1

שמיועד לכך. יש עשרות 

תיקיות עם ההרשאות 

לפי ההרשאות 

 המתאימות.

מדובר על רשת אחת  .2

אחודה. ישנה הפרדה 

 לוגית לפי הרשאות

יכנס 

לתוכנית 

עבודה של 

2020. 

ארונות התקשורת נמצאו פרוצים,  14

מהמקומות משתלשלים בחלק 

מהארון כבלי תקשורת. ארון 

תקשורת פתוח יכול להקל על 

ניסיונות פריצה לרשת הארגונית 

 .וכן לוונדליזם

יש לבצע מיפוי בכתב של  .1

ארונות התקשורת ברחבי 

 המועצה.

יש לוודא שלא יהיו כבלי  .2

תקשורת שאינם מחווטים 

 בארונות התקשורת.

על ארונות התקשורת להיות  .3

אשר מפתח צריך נעולים כ

מנהל מערכות 

 מידע

יכנס  מקובל.

לתוכנית 

עבודה של 

2020. 
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גורם אחראי  המלצה ממצא מ.ס

 לתיקון הליקוי

תאריך  תגובת המבוקר

לתיקון 

 הליקוי

להיות אצל מספר גורמים 

 ספורים בלבד.

מבדיקה של מערכות המחשוב  14

)מארזים ומסכים( בלשכת ראש 

המועצה, בחדר הנהלת חשבונות, 

ובמשרד המבקר לא נמצא מחשב 

או מסך, למעט מסך אחד, בו צויין 

המארז הינו רכוש כי המסך או 

המועצה האזורית חוף אשקלון. אי 

קיום מדבקה כאמור, מקשה על 

הזיהוי ומקל על גניבה 

 פוטנציאלית.

יש לסמן את המחשבים והמארזים 

של המועצה כרכוש המועצה, כמו 

כן מומלץ כי לכל מסך או מארז 

יהיה מספר חד חד ערכי וישויך 

 ספציפי לעובד.

 

מנהל מערכות 

 מידע

עלה לחשיבה מול הנושא י

ההנהלה אך מחשב או מסך 

ישן מועברים מעת לעת בין 

המחלקות לפי צורך ולכן 

יהיה קשה לעקוב בצורה 

 מלאה אחר הניוד.
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דוח ביקורת בנושא בחינת העמותה לחינוך משלים והעמותה למען הקשיש חוף אשקלון והממשק שלהם 

 האזורית חוף אשקלון למועצה 

 לחינוך משליםהעמותה 

בתחומי  2העמותה הינה תאגיד השוכן בתחומי המועצה האזורית חוף אשקלון על קרקע ששייכת למועצה

בין המועצה, אגף הנוער במשרד החינוך והאגודה לחינוך משלים  3היישוב בת הדר אשר על פי זיכרון דברים

דונם קרקע המשמשים כיום   14.5ילדי המחוז. המועצה הקצתה    תהוקם במטרה לספק "מחנה קבע לקייטנו

 את העמותה. 

וכן  4על הקרקע קיימים מבנים המשמשים כיום לאירוח באמצע השבוע של מחנות קיץ וכנסים והדרכות

מארחת העמותה, בתמורה לתשלום, אירועים משפחתיים בסוף השבוע. להלן הכנסות הוצאות העמותה 

 :2016-2017לשנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מטרת ההחכרה למועצה היא הפעלת מרכז חינוכי. 1992נובמבר  9ע"פ הסכם עם המנהל מיום  2
 11.02.1975מיום  3
 .2017לדוחות הכספיים  6ביאור  4
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 :2016-2017להלן מאזן העמותה לשנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפסיקה העמותה לספק שירותים למשרד החינוך ועל כן הכנסות העמותה ירדו בצורה  2017-החל מ

משמעותית. רוב המבנים בשטח העמותה הינם מבנים יבילים אשר לחלקם לא קיים היתר בנייה. המועצה 

לעמותה לצורך תשלומי משכורות של עובדי מועצה שככל הנראה חלקם   5מיליון ₪  1.5-שנה כמעבירה מידי  

 לא נבחרו בהליך של מכרז.

מטרת ההחכרה היא "מרכז חינוכי" ובמידה וייעוד הקרקע משתנה תופסק  רמ"יבבחינת ההסכם עם 

כד' שבגינם נגבה החכירה לאלתר. בשטח העמותה מתקיים מידי סוף שבוע אירוח של "שבתות חתן" ו

 תשלום. כמו כן לא נמצא הסכם המסדיר את מערכת היחסים בין העמותה לבין המועצה.

פעל מרכז בשם "אל הקשת בענן", שפועל בתחום ההילינג וכד', השטח מסביב למבנה נראה בשטח העמותה 

 ראו נספח א(.מגונן ולא נטוש. המרכז מנוהל ע"י ש.כ שהינה, ככל הנראה, אישתו של מנהל העמותה. )

 
 עובדים. 22 5
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בת הדר" והוא מקיים   –כמו כן מבדיקה של דף הפייסבוק של המרכז עולה כי מיקומו הוא "מרכז קשת בענן  

 כנסים במתקנים של העמותה לחינוך משלים. ככל הנראה מדובר בעסק פרטי.

 מהעמותה לחינוך משלים לא נגבים דמי ארנונה על המבנים.

 במהלך השנה מועברים תשלומים לעמותה מהמועצה והמתנ"ס על השימוש במתקניה. 

 :ותהמלצ

הביקורת ממליצה לבחון את הקצאת הקרקע לעמותה מאחר ומטרת השימוש בגינה הוקצאה  .1

ובמידת הצורך לחתום על הסכם חדש להקצאת הקרקע על פי הנחיות  הקרקע איננה מתקיימת

 .כת היחסים בין המועצה לעמותהמשרד הפנים והסכם להסדרת מער

בהמשך לדוח הביקורת בנושא שכר הביקורת ממליצה להפסיק את העברת המשכורות דרך  .2

 העמותה לחינוך משלים.

הביקורת ממליצה לפנות לעמותה להסדרת המבנים ללא היתר שכן הדבר חושף את המועצה  .3

 לתביעות ככל שיתרחשו באתר.

הביקורת ממליצה לפנות לעמותה ולקבל חומרים נוספים על מנת לבחון את פעילות העמותה  .4

 ולהחיל עליה את ביקורת  מבקר המועצה על מנת לוודא את תקינות פעילות העמותה. 

 יש להפסיק את השימוש הפרטי במבני וקרקעות העמותה. .5
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 העמותה למען הקשיש

השוכן בתחומי המועצה האזורית חוף אשקלון על קרקע ששייכת למועצה בתחומי העמותה הינה תאגיד 

היישוב בת הדר. מבנה העמותה נבנה ככל הנראה על ידי המועצה. את העמותה מנהלים יו"ר העמותה שהינו 

.  המנגנון לבחירת יו"ר העמותה ובעלי תפקידים 6מנכ"ל החכ"ל ונציגי ציבור שנבחרים מהיישובי המועצה

ספים מופיע בתקנון העמותה. לא קיים הסכם בין המועצה לעמותה שמסדיר את מערכת היחסים בין שני נו

 הגופים.

מטרת העמותה היא בין היתר "לקדם את האינטרסים המשותפים והמיוחדים של זקני חוף אשקלון". 

 ./ashkelon.org.il/81-https://www.hofהעמותה מציגה את פעילויותיה באתר המועצה בכתובת: 

 :2016-2017להלן הכנסות והוצאות העמותה לשנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מכתב הפונה למנות נציגים מכל ישוב נשלח לאחרונה לוועדים הומניציפליים שנבחרו בבחירות האחרונות. 6

https://www.hof-ashkelon.org.il/81/
https://www.hof-ashkelon.org.il/81/
https://www.hof-ashkelon.org.il/81/
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 :2016-2017להלן מאזן העמותה לשנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ותהמלצ

הסכם להקצאת הביקורת ממליצה לבחון את הקצאת הקרקע לעמותה ובמידת הצורך לחתום על  .1

 .והסכם להסדרת מערכת היחסים בין המועצה לעמותה הקרקע על פי הנחיות משרד הפנים

הביקורת ממליצה לפנות לעמותה ולקבל חומרים נוספים על מנת לבחון את פעילות העמותה  .2

 ולהחיל עליה את ביקורת  מבקר המועצה על מנת לוודא את תקינות פעילות העמותה. 
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 תמונות ממרכז הקשת בענן – נספח א
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 דוח ביקורת בנושא הסעות תלמידים

 מבוא

שאימץ  הזכות לחינוך נמנית עם הזכויות החברתיות הכלולות בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

-באמנה הביןם . מתוקף זכות זו יש לאפשר גישה לחינוך לכל אדם. זכות זו נקבעה ג1948האו"ם בשנת 

במדינת ישראל זכאי  אומית בדבר זכויות הילד, והיא מעוגנת בחוק זכויות התלמיד שלפיו "כל ילד ונערל

 לחינוך בהתאם להוראות כל דין".

מוכר. כדי  חייבים ללמוד במוסד חינוכי 7עד כיתה י"ב 5חוק לימוד חובה קובע שכל הילדים בגילי גן חובה 

אותו ללמוד במסגרת  על הוריו של כל ילד בגיל המתאים את האחריות לשלוחלהשיג מטרה זו, החוק מטיל 

 חינוך מתאימה.

מגוריהם  הסעת תלמידים במערכת החינוך נועדה לאפשר את יישום חוק לימוד חובה על תלמידים שבאזור

פר או שבית הס או שבית הספר איננו מתאים לערכים אותם רוצים להנחיל ההורים לידיהם אין בית ספר,

 נמצא בריחוק ניכר מבתיהם. 

ההסעות מושתתת על מיפוי ועל אזורי רישום. מערכת ההסעות היא חלופה לבניית בית ספר,   הפעלת מערכת

 עבור תלמידי יישובים קטנים ותלמידי החינוך המיוחד בעלי הצרכים המיוחדים. בעיקר

 רשות מקומית.הות מקומית היא בחוק לימוד חובה נקבע ש"רשות חינוך מקומית" בתחום שיפוטה של רש

נקבע  תקנות לימוד חובה( -)להלן  -1959חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, התשי"ט -בתקנות לימוד  .1

ואם היה  כי המרחק בין בתי הספר לבין מקום מגורי התלמידים יהיה לא יותר משני קילומטרים;

 לא יותר משלושה קילומטרים. -התלמיד בכיתה ה' ומעלה 

 ם החינוכיות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך מוסדרות בחוק לימודזכויותיה .2

 חובה, בחוק חינוך מיוחד ובחוק הסעה בטיחותית.

נקבע כי ילד עם מוגבלות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות,  לחוק הסעה בטיחותית -3ו  2בסעיפים 

חינוך וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג או ממקום סמוך לו למוסד  זכאי להסעה ממקום מגוריו

המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד תדאג להסעתו למוסד החינוך וממנו   המגבלה שלו, וכי הרשות

 הלימודים בהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוך. במשך שנת

 פעולות הביקורת

 2018על פי תוכנית העבודה הרב שנתית שאושרה בישיבת המליאה בינואר  2018הביקורת בוצעה בשנת 

ותוכננה לכלול בחינה של כמות התלמידים לכל מוסד ואת מערך ההסעות לכול מוסד, בדיקת אופטימיזציה 

 . 2015-2017של קווים, גבייה של תשלומי הורים להסעות וחוזים עם קבלני הסעות לשנים 

 

 
ההתייעלות הכלכלית  לחוק 46שנות לימוד עד כיתה י"ב. סעיף  15נקבעה חובת לימוד של  2009משנת  29מס'  בתיקון 7

קובע כי תיקון חקיקה האמור ייושם  -2009(, התשס"ט  -2010ו  2009)תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 

תשע"ה, באמצעות צווים שייתן שר החינוך הלימודים ה בפריסה מדורגת החל משנת הלימודים התש"ע ועד לשנת

 .בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת ,בהיוועצות עם ועד החינוך ושר הכלכלה
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 מבנה ארגוני

סתה לברר מי הוא הגורם שאחראי על מערך ההסעות במועצה, קיימים שלושה אגפים שהנושא הביקורת ני

נוגע להם מחלקת התחבורה, אגף הגזברות ואגף החינוך ומתברר כי אגפים אלו עובדים בשיתוף פעולה אחד 

צצות לעיתים בעיות של תחומי עם השני על מנת לנהל את מערך ההסעות אך כפועל יוצא מניהול מבוזר 

אחריות, לדוג' באחריותו של מי לכתוב נהלים בנושא, מי הגורם שתפקידו לאגור מידע על כמות תלמידים 

 ולדאוג לגבייה בגינם, תפקידו של מי לפקח על ההסעות של קבלני משנה וכד'.

פקידו מנהל מחלקת כיום עבודת הטיפול בנושא הסעות תלמידים הועבר לחברת מגע"ר וכן הוחזר לת

 תחבורה שפרש לפני מספר שנים.

הביקורת ממליצה כי ימונה גורם אחד שתפקידו לנהל את כל מערך ההסעות במועצה, בתחומו יוגדרו כל 

נושא הסעות התלמידים החל מאיסוף ושימור מידע )כמות תלמידים וגבייה ממשרד החינוך, דרך מעקב אחר 

 ה של קווים וכלה בניהול נושא קבלני ההסעות וההתחשבנות בגינם. גבייה, תשלומי הורים, אופטימיזצי

 מומלץ כי הנושא ינוהל יל ידי עובדי המועצה ולא על ידי חברה חיצונית.

 מדיניות ונהלים

מסמך מדיניות בנושא הסעות ורשימת נהלים תקפה לתקופת הביקורת אך אלו לא הביקורת ביקשה לקבל 

 ה חברת מגע"ר והחלו להיכתב נהלים בנושא הסעות תלמידים.נשכר 12/12/2017-היו בנמצא. ב

הביקורת ממליצה כי תיכתב מדיניות בנושא הסעות תלמידים על המדיניות לכלול בקווים מנחים את  .1

מדיניות המועצה בנושא הסעות כגון חזון המועצה בנושא הסעות תלמידים, עבור אלו בתי ספר תינתן 

מעדיפה לעבוד עם אוטובוסים צהובים או קבלני משנה, מדיניות  הסעה ועבור אלו לא, האם המועצה

 . על המדיניות להיות מפורסמת באתר האינטרנט של המועצה.'הנחות לתשלומי הורים להסעות וכד

 כמו כן הביקורת ממליצה כי יכתבו נהלים לכל נושא הסעות תלמידים, להלן רשימה חלקית של נהלים: .2

 בהסעות.בטיחות תלמידים  .2.1

 שינויי מסלול לקבלן משנה. .2.2

 התחשבנות עם קבלני משנה.  .2.3

 גבייה ותשלומי הורים. .2.4

 גבייה משרד החינוך. .2.5

 השתתפות משרד החינוך במימון הוצאות הסעות התלמידים

כללים והנחיות   המשרד( משתתף במימון ההסעות ובפיקוח על ביצוען. המשרד קבע  -משרד החינוך )להלן גם  

אוגדו בחוזרי מנכ"ל  תלמידים על ידי הרשויות המקומיות למוסדות החינוך ומהם. ההנחיותלהסעות 

 שפרסם.

מכיתה א' עד  בחוזר המנכ"ל צוין כי המשרד משתתף בהוצאות הסעה לגני חובה ולבתי ספר רשמיים בלבד,

וררים בתחום שהתלמידים מתג כיתה י' ועד בכלל; חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית
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נסיעה העומדים באמות המידה לזכאות  שיפוטה והשתתפות כספית של המשרד תינתן רק בעבור מסלולי

 .המחוזית של המשרד המפורטות בחוזר, ומאושרים על ידי ועדת ההסעות

ביותר  עוד נקבע בחוזר המנכ"ל כי בחינוך הרגיל המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב

ושלושה  השתתפות בהוצאות הסעה הוא שני קילומטרים לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד', המצדיק

 קילומטרים לתלמידים מכיתה ה' ומעלה.

בשיעורים  בחוזר המנכ"ל נקבע עוד שמשרד החינוך ישתתף במימון הסעות תלמידים ברשויות המקומיות,

 שקבע המשרד. תאם לעמידתה בתנאים, לפי סוג ומעמד הרשות המקומית ובה 100%ל  40%שנעים בין 

 ₪50%. במועצה האזורית חוף אשקלון שיעור המימון הוא בין  17.35במועצה התעריף לתלמיד ליום הוא 

 .85%-ל

של משרד  וגובה השתתפות המועצהמספר התלמידים המוסעים על ידי  הביקורת ביקשה לקבל נתונים על

 , להלן הנתונים:החינוך בעלות הסעתם

שנת 

 לימודים

 חינוך מיוחד חינוך רגיל

מספר תלמידים 

 מוסעים

השתתפות משרד 

 החינוך 

אחוז 

 השתתפות

מספר 

תלמידים 

 מוסעים

השתתפות 

 משרד החינוך

     89% 1,927  2,156        תשעו

     92%  2,071  2,253        תשעז

 74*  78  87%  1,971  2,277        תשעח

 *הערכה

 ממצאים

תשעח. הנתונים -במועצה לא קיימים נתונים בגין הסעות תלמידים ותלמידי חינוך מיוחד לשנים תשעו

נמשכים ממערכת של משרד החינוך ולא ברור עד כמה הם משקפים נתוני אמת ואין כל יכולת לבצע עליהם 

 בקרה.

 המלצות:

 קנות עתידית.הביקורת ממליצה להקפיד לשמור ולתעד את נתונים לצורך ניתוח והסקת מס .3

 הביקורת ממליצה לוודא כי הנתונים שנאספים הינם נתוני אמת ולא להתבסס על הערכות.  .4
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 אל מול אוטובוסים צהובים הסעות תלמידים באמצעות חברות הסעה

המועצה מסיעה את תלמדי בתי הספר על ידי צי אוטובוסים צהובים השייכים למועצה וכן על ידי חברות 

וכמות המסלולים נתונים  על מספר התלמידים המוסעים לבתי הספר הביקורת ביקשה לקבל  היסעים.

 :תשעח-לשנים תשעו

 שנה

חינוך 

 רגיל

מספר תלמידים 

המוסעים ע"י 

 קבלנים

מספר תלמידים המוסעים 

 ע"י אוטובוסים צהובים

מספר מסלולים 

 ע"י קבלנים

מספר מסלולים ע"י 

 אוטובוס צהוב

         תשעו

         תשעז

 18 65 779 1,759 תשעח

 הערות לטבלה:

במועצה לא קיימים נתונים בגין החלוקה בין תלמידים המוסעים על ידי אוטובוסים צהובים ובין  .1

 תשעז. נתוני תשעח הינם נתונים משוערים.-תלמידים המוסעים על ידי קבלים בגין השנים תשעו

 עבור תלמידי חינוך מיוחד.במועצה לא קיימים הנתונים הנ"ל גם  .2

 המלצות:

הביקורת ממליצה להקפיד לשמור ולתעד נתונים לצורך ניתוח והסקת מסקנות עתידית הן עבור  .1

 החינוך המיוחד והן עבור החינוך הרגיל.

 התחשבנות עם קבלני הסעות

 2015ת ביקשה לקבל את המכרז החוזים של הקבלנים שזכו במכרז שהתקיים, ככול הנראה, בשנהביקורת 

תשע"ח על מנת לוודי כי התקיים מכרז וכן על מנת לדגום -וכלל את הסעות התלמידים לשנים תשע"ו

חשבוניות ולוודא כי בוצעו תשלומים על פי החוזה. הביקורת רוצה לציין כי מדובר במכרז ובחוזים שהיו 

 יצא מכרז הסעות חדש. 2017פעילים עד לפני כשנה ורק בסוף שנת 

ארכיון המועצה ובירור אצל הגורמים הרלוונטיים נמצא כי מסמכי המכרז נמצאו באופן לאחר פשפוש ב

 חלקי וחוזים לא נמצאו כלל.

הביקורת רואה בחומרה רבה אי שמירה ותיעוד של מסמכים חשובים כגון חוזים. מחסור בחוזים של קבלנים 

ר השירות שניתן ומאפשר פתח שהיו פעילים עד לא מזמן אינו מאפשר בקרה וביקורת אחר תשלומים ואח

 לקבלנים לתבוע ללא שום יכולת מצד המועצה להתגונן בגלל חוסר במסמכים כל כך בסיסיים. 

 כמובן שבלעדי חוזים לא ניתן לדגום חשבוניות ולוודא כי התעריפים ששולמו לספקים תקינים.
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בנושא תברי"ם, גם  2017-בהביקורת רוצה להזכיר כי מדובר בממצא זהה לממצא בדוח הביקורת שבוצע 

שם לא נמצאו חוזים עם ספקים. הביקורת שבה על המלצתה מדוח הביקורת בנושא תברים להפעיל מערך 

 של סריקה של כלל המסמכים ולעבור לארכיון דיגיטלי.

 אופטימיזציה של קווים

בנתונים וכן  לא בוצעה אופטימיזציה של קווים מאחר והיה מחסר 2015-2017לביקורת נמסר כי בשנים 

 מאחר והנושא לא נוהל במערכת ממוחשבת.

 :המלצה

 הביקורת ממליצה לבצע אופטימיזציה לקויי ההסעות.

 תשלומי הורים

חלק מההורים מעבירים תשלום למועצה בגין הסעות שאינן ממומנות על ידי המועצה, להלן יתרת החוב של 

 :2015-2017הורים למועצה בגין הסעות לשנים 

 סכ"ה 2017 2016 2015 שנה

 147,513.28  77,350.28   45,563.00   24,600.00  סך חוב

 *46 33 18 11 כמות חייבים

 ישנם הורים שלא שילמו עבור הסעה במשך מספר שנים וע"כ אין מדובר בפעולת חיבור. •

 :2015-2017להלן כמות ההורים שלא שילמו תשלומי הורים יותר בשנים 

שילמו עבור שירותי הורים שלא 

 הסעות

 33 שנה

 9 שנתיים

 3 שלוש שנים

 ממצאים:

 כפי שניתן לראות כמות החייבים גדלה מידי שנה וסכום שלא נגבה גדל משנה לשנה.

 :המלצות

הביקורת ממליצה כי הורים שלא מסדירים את התשלום עבור ההסעות לא יזכו להסעה, למעט חריגים ע"פ 

 שנקבעים מראש ומפורסמים באתר הרשות במדינות הרשות בנושא הסעות תלמידים.קריטריונים 
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 הנחות היסעים

נמצא כי בוועדת הנחות היסעים שחבריה הם: מנכ"לית המועצה, מנהל אגף הרווחה  2018כמו כן בינואר 

מתשלומי ההסעה  100%-50%ומנהלת אגף החינוך ניתנו הנחות לתושבים שונים מתשלומי הסעות בשווי 

 אותם הם היו אמורים לשלם. לפחות אחד ממקבלי ההנחה הינו עובד מועצה. 

לקבל את הנוהל בנושא את הפרסום הפורמאלי לקיום וועדת הנחות היסעים, את  הביקורת ביקשה

הקריטריונים שנקבעו מראש, את גובה התקציב למתן שנקבע למתן ההנחה, את כלל מסמכי הבקשה להנחה 

 ואת מסמכי הבקשה של הזוכים בהנחה.

 ממצאים 

 לא נקבעו כלל נהלים בנושא מתן הנחות היסעים. .1

 ונים למתן הנחות היסעים.לא נקבעו קריטרי .2

 לא בוצע כלל פרסום לכלל תושבי המועצה בדבר האפשרות לקבל הנחה. .3

 לא נקבע תקציב בספר התקציב בנושא. .4

 לא ברור מכוח מה התכנס פורום בנושא והאם הוא הוקם מכוח חוק, תקנה או נוהל. .5

בדת שנמצאת לא ברור מה עלה בגורל כלל הבקשות. חלק מהבקשות שאושרו נשמרו על ידי עו .6

 בחופשת לידה ועל כן לא ברור היכן הן. 

 המלצות

 יש לקבוע נהלים בנושא מתן הנחות היסעים. .1

 יש לקבוע קריטריונים למתן הנחות היסעים. .2

 יש לבצע פרסום לכלל תושבי המועצה בדבר האפשרות לקבל הנחת היסעים. .3

 יש לקבוע תקציב בספר התקציב בנושא. .4

ת מכוח חוק, תקנה או נוהל. לדעת הביקורת יש לכלול בוועדת על וועדת ההנחות להיות מוקמ .5

 ההנחות היסעים עם את יועמ"ש המועצה ונציגי ציבור.

 .יש לשמור את כלל מסמכי הבקשות המוגשות לוועדה בצורה דיגיטלית במקום נגיש .6
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 הנדון: דוח מיוחד לבדיקת תשלום עבור מגרש כדורגל בישיבת בני יששכר

"(. לטענתו בישיבת בני יששכר הקבלןא' )להלן: " 8ראש המועצה, בוצעה בדיקה של טענות הקבלןלבקשת 

"(. מסקנות דוח זה הועברו העבודהמ"ר )להלן:    1,000-בוצעו עבודות עפר והתקנת דשא סינטטי בשטח של כ

 לוועדה מיוחדת של חברי מליאה שמונו לבדיקת העניין ותגובתם מצורפת לדוח.

זמנה על ידי עוזרת ראש המועצה דאז, הגב' ב'. אין מחלוקת כי ההליך בוצע ללא מכרז או הליך העבודה הו

 של קבלת הצעות מחיר. להלן העובדות כפי שעלו מהבירור אותו ביצעתי:

 בוצעה התקנה של דשא סינטטי בישיבת בני יששכר. 2014בתחילת  .1

 ידי הקבלן א. משיחה של היועמ"ש עם אורי חיון עלה כי העבודה בוצעה על .2

₪. החשבונית בוטלה על ידי  279,660הוציא הקבלן חשבונית למועצה בגובה של  01/03/2014ביום  .3

₪  280 –. גובה החשבונית מלמד על מחיר למטר אותו דורש הקבלן של כ9הקבלן במועד מאוחר יותר

 למ"ר כולל מע"מ.

מחליף הגזבר דאז, פנה אליו לגבי משיחה עם ס. ראש המועצה דאז שהיה אז יו"ר וועדת המכרזים,  .4

חשבונית זו ושאל האם הוא מכיר את הנושא.  ס. ראש המועצה הודיע לו שלא בוצע שום מכרז לעבודה 

 זו ועל כן אין לשלם בעבורה.

 . 10לקבלן 80,000העבירה המועצה דרך "העמותה ליישוב מחדש ניצן" סך של  2014באוגוסט  .5

החלה בדיקה של משרד הפנים של הנושא בעקבות   2015בעבר, עלה כי במהלך  משיחה עם גזבר המועצה   .6

תלונה של אחד מחברי המליאה. לדבריו טענת ראש המועצה דאז למשרד הפנים הייתה שהגורם המבצע 

 של העבודה הוא היישוב באר גנים ולא המועצה.

לא למותר לציין כי באותה תקופה יישוב באר גנים נוהל על ידי המועצה ולא היה לו וועד כחוק שכן הוא  .7

 היה יישוב חדש. 

לטענת הקבלן אחת הסיבות שהוא "לא עשה רעש" בנושא באותה התקופה הייתה בקשה לא לעורר זאת  .8

 בזמן הבדיקה של משרד הפנים.

ח גבריאל איזק רשימת נושאים שנבדקו על ידיו לביצוע שלח משרד הפנים באמצעות רו" 2019במאי  .9

 ביקורת משלימה. ברשימה לא מופיע הנושא הנ"ל.

מפניה של הח"מ הן למחוז דרום במשרד הפנים והן ליחידה לחיוב אישי על מנת לקבל את תוצאות  .10

ען הבדיקה אותה הם ביצעו בנושא התקבלה תגובה כי נושא הבדיקה נסגר בגלל שיועמ"ש הרשות ט

 .11שלא המועצה ביצעה את העבודה וכן בגלל חוסר שת"פ של הקבלן

 .12לאורך התקופה שלח הקבלן הודעות לעוזרת ראש המועצה לגבי יתרת התשלום .11

 
 מכתב מהקבלן. –ראו נספח א  8
 חשבונית מבוטלת. –ראו נספח ב  9

 שימוש במבנה ונספח ב החשבונית שביטל הקבלן.כרטסת העמותה במועצה, ההוצאה נרשמה כדמי  –ראו נספח ג  10
 מכתב משוקי זכאי, היחידה לחיוב אישי משרד הפנים. –ראה נספח ד  11
 התכתבויות ווצאפ. –ראו נספח ה  12
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, רוב ההכנסות של הקבלן הינן מול לקוחות פרטיים. 2014-2018מבדיקה של הכנסות של הספק לשנים  .12

דש ניצן, שהועברה לעמותה על ידי המועצה. לא נמצאו מהעמותה ליישוב מח  80,000נמצאה ההכנסה של  

 .13הכנסות נוספות שתואמות יציאה מהמועצה

מ' דשא ומסביב פריסה מסיבית   750-מסיור בשטח ומדידה של המשטח עולה כי גודל השטח כיום הוא כ .13

 מאוד של מצעים.

מהדשא. לראיה  מ"ר והישיבה היא זו שפירקה חלק 1,000-משיחה עם הקבלן גודל המשטח היה כ .14

. לא למותר לציין כי הקבלן 14מ"ר 1,000 -סופקה החשבונית של הספק עבור קניית הדשא ופלריג ל

 הסתיר את העלות שלו למ"ר.

₪ למ"ר כאשר מחיר  230שסופק על ידי הקבלן המחיר להתקנת דשא סינטטי הוא  15ע"פ מחירון דקל .15

תוצרת גרין פויינט או ש"ע, בעל סיבים מפוצלים   גולד₪ למ"ר. סוג הדשא הינו "  100הבסיס לדשא הוא  

 ".מ"מ 25מפוליפרופין בגובה 

משיחות שביצעתי עם אנשי מקצוע בנושא, כולל לקיחה של דגימה של הדשא לבדיקה, הטווח אותו  .16

₪ למ"ר לפני מע"מ כולל כל עבודת המצע ופריסת הדשא. ע"פ חישוב זה הסך   130-170קיבלתי היה בין  

 למ"ר. ₪16 200 -ל 153ן למ"ר הינו בי

 להלן תחשיב אותו ביצעתי על מנת להעריך את העבודה במקום: .17

 היחידה ₪-סה"כ ב תחשיב עלויות
כמות 

 יחידות
מחיר 

 הערות ליחידה

 הערכה 45 1,000 מ"ר 45,000 דשא

 88 300 קוב 26,403 מצע
 1,200ס"מ על פני  25עובי מצע 

 מ"ר

 מ' 1,000ס"מ על פני  5עובי של  2 1000 מ"ר 1,705 חול מחצבה

   1.2 1,000 מ"ר 1,200 פלריג

   45 10 חבילות 450 מסמרים

 13,000 שופל
ימי 

   2,600 5 עבודה

 7,500 מכבש
ימי 

   1,500 5 עבודה

 24,500 פועלים
ימי 

 שבעה פועלים לחמישה ימים 600 5 עבודה

 הערכה        10,000 פינוי פסולת

 סה"כ
        
126,257  

 
  

תוספת רווח 
 קבלני

        
 הערכה      35%  170,447

 מע"מ
        
201,128  18% 

  
  ₪ למטר כולל מע"מ 201-כ
  

 
 ראה נספח ו כרטסות מועצה והקבלן. 13
 חשבונית קניית הדשא. –ראו נספח ז  14
 מחירון דקל. –ראו נספח ח  15
 .18%היה  2014מע"מ ב 16
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זכתה חברת גרין פוינט  2014במכרז שקיימה המועצה להנחת דשא סינטטי במושב מבקיעים במאי  .18

מ"ר. עבור ביצוע העבודה  1,380המגרש הינו בביצוע מכרז להתקנת דשא סינטטי. סך המ"ר בשטח 

מ"מ תקן פיפא   60דשא סינטטי  ₪ למ"ר עבור "  248כולל מע"מ. סך של    338,312שילמה המועצה סך של  

₪ למ"ר דשא(. ממצאה זה מלמד   121. )מחיר צרכני הינו  17שנים"  5-כוכבים תוצרת אירופה אחריות ל  2

ש"כ כפי  ₪280 למטר ולא  248יותר מחירו למטר היה  כי על אף שסופק במבקיעים דשא ברמה גבוהה

 שדורש הקבלן עבור דשא ברמה נמוכה יותר. 

 

 :מסקנות .19

מדובר במקרה קלאסי ממנו יש ללמוד מדוע אין לבצע התקשרות ללא מכרז וללא אומדן, הדבר  .19.1

 גרם וגורם מבוכה ועוגמת נפש רבה הן לקבלן והן למועצה. 

₪ למ"ר כולל מע"מ. ברף העליון של המחיר   153-201ול שינוע בין  המחיר למטר בגין עבודה זו יכ .19.2

 בגלל עבודת המצעים המשמעותית שבוצעה באתר.

 מ"ר וזאת ע"פ החשבונית שהגיש הקבלן. 1,000-להערכתי, גודל המגרש שבוצע הוא כ .19.3

ריבית מומלץ לקבל חוו"ד יועמ"ש לפני ביצוע כל פעולה, על החוו"ד לכלול התייחסות לנושא  .19.4

 והצמדה. כמו כן יש ליידע את משרד הפנים עם על המשמעויות הנלוות לכך.

 

 תגובת וועדת הבדיקה .20

נעשתה עבודה מקיפה ע"י המבקר וחברי הועדה. כולל פגישות עם אנשים מעורבים, סיור בשטח.  .ה

 ואנחנו מביעים הערכה להשקעה וליסודיות של אלירז.

 העובדות: .ו

 במועצה.. העבודה הוזמנה ע"י גורם 1

 . העבודה בוצעה.2

 שח שולמו דרך עמותה. 80,000. 3

מדובר במקרה קלאסי ממנו יש ללמוד מדוע אין לבצע התקשרות ללא מכרז וללא אומדן. הדבר גרם  .ז

 וגורם מבוכה ועוגמת נפש רבה הן למועצה והן לקבלן.

חתימה שאין לו תביעות שח כולל מע"מ. כנגד  150,000המלצתנו למליאה היא לשלם לקבלן סך  .ח

ובזה תם הענין. וכן מותנה במכתב שתוציא היועצת המשפטית למשרד הפנים שיסביר את הסיבות 

 להחלטתנו.

שנים מתום  5הסיבות העיקריות להחלטה זאת הן כי העבודה בוצעה ולא שולמה במלואה וכן שעברו  

 ביצוע העבודה. 

בורי בהחלטתם אבל רואים את השמירה על כספי ובנימה אישית, חברי הועדה חשבו על ההיבט הצי

הציבור ערך לא פחות חשוב מכך ולהערכתנו, פניה לערכאות משפטיות יעלו למועצה ממון רב יותר. ולכן 

 הדגשנו את סעיף ג.

 
איך מסמכי המכרז לא נמצאו ולא ניתן לדעת עבור כמה  223,940ראו חשבוניות נספח ט. גובה הזכיה במכרז היה  17

 מ"ר יצאו למכרז וכל כן לקחתי את התשלום בפועל. 
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 (ITGCדוח ביקורת בנושא בקרות מחשב כלליות )

 מבוא

תוכנות, תשתיות תקשורת ורכיבי אבטחת במועצה פועלים מערכות מידע מסוגים שונים הכוללים שרתים, 

 מידע המנוהלים על ידי מחלקת מערכות המידע של המועצה.

 מבנה ארגוני ותחומי אחריות

 להלן מבנה ארגוני של מחלקת מערכות המידע של המועצה:

 

 מחלקת מערכות המידע נותנת תמיכה לגופים הבאים:

 המועצה האזורית חוף אשקלון. .1

 אשקלון.מתנ"ס חוף  .2

 חכ"ל חוף אשקלון. .3

 בתי הספר בתחומי המועצה. .4

 ממצאים

על אף שמחלקת מערכות המידע במועצה נותנת שירותים לתאגידים העירוניים )מתנ"ס וחכ"ל( ובתי  .1

ספר ברחבי המועצה הנושא איננו מוסדר בחוזה שמסדיר את השירותים האחריות שניתנים על ידי 

 העירוניים ובתי הספר אינם נושאים בעלות כל שהיא. מחלקת מערכות המידע וכן התאגידים 

קיימים שירותים נוספים שניתנים על ידי המועצה לתאגידים העירוניים ולא מתקבלת בעבורם תמורה.  .2

 להלן רשימה:

 לפי שימוש / מדידה. –ארנונה  .1

 יש לחבר מונים לכל מבנה והתשלום על חשבון המשתמש.  -מים .2

 מצריכת המים בהתאם לכללים.כנגזרת  –אגרת ביוב  .3

 יש לחבר מונים לכל מבנה והתשלום על חשבון המשתמש. -חשמל .4

 עלויות ישירות לתשלום ישיר.  -אחזקה .5

ל"מנכ

מנהל מחלקת  
מערכות מידע

יועץ אבטחת  
מידע

רפרנט 
מערכות מידע
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 לתמחר לפי יחס עבודה. –עלויות עקיפות  .6

 עלות פר משתמש לחיוב ישיר או העמסות תלוי תוכנה.  –תוכנות  .7

 קווי בזק יש לחייב ישיר על שם המשתמש.  -טלפוניה .8

 יש לבצע העמסה בהתאם לקווים. -מרכזיה  .9

 בדומה לחלוקת הטלפוניה.  -אינטרנט .10

 חיוב ישיר לפי תאגיד או העמסה בהתאם למשתמשים.  –סלולארי  .11

 יש לחייב בהתאם לשימוש. –ניקיון מבנה  .12

 הוצ' השקעות במבנה. –השקעות במבנה  .13

 חיוב הוצ' שכירות לפי תעריף למטר. -שכירות .14

ת המידע עולה כי יתכן והוא יהיה מעורב בקבלת החלטות ובביצוע פרויקטים משיחה עם יועץ אבטח .3

תפעוליים ולא בנושאים הקשורים לאבטחת מידע בלבד. הדבר סותר את עיקרון הפרדת התפקידים שכן 

תפקידו של מנהל אבטחת המידע הוא לפקח ולבקר ולא לפעול, שכן לאחר מכן הוא יהיה מנוע מלחוות 

 עוליים אותם הוא ביצע או ייעץ לבצע.דעה על נושאים תפ

 המלצות

מומלץ  כי יחתם חוזה המסדיר את מערכת מתן השירותים בין המועצה לכל הגופים שמקבלים  .1

לגבות עבורו של השירות שניתן וכן    לתחם את האחריותשירות ממחלקת מערכות המידע. על החוזה  

 ע"פ השירותים שניתנים. תשלום

 התאגידים העירונים לכלול את ההתחשבנות בגין כל הוצאות, כפי שמפורט בממצא.על החוזים עם   .2

 על מנהל אבטחת המידע להימנע מעיסוק בנושאים תפעוליים. .3

 מדיניות ונהלים

 מדיניות

הביקורת ביקשה לקבל את מסמך במדיניות בנושא מערכות המידע על מסמך המדיניות של הארגון לכלול 

פיהם ינוהלו מערכות המידע המועצה כגון, מה הם תחומי האחריות של בעלי את העקרונות אשר על 

התפקידים השונים שעוסקים במערכות המידע, עקרונות לגבי מיקום בסיסי הנתונים )ענן, שרתים מקומיים 

 וכד'( ביטוחים רלוונטיים, רישוי תוכנה, מדיניות גיבוי וכד'.

 נהלים

 .2017-2018ת הנהלים בנושא מערכות המידע לשנים כמו כן ביקשה הביקורת לקבל את רשימ 

 ממצאים

נכון לשנות הדוח במועצה לא קיימים נהלים ומדיניות בנושא מערכות המידע. הביקורת ממליצה  .1

 לגבש מדיניות. 

 החלה כתיבת נהלים. נכון לכתיבת שורות אלו קיימים הנהלים הבאים: 2019במהלך שנת  .2

 נוהל בנושא הגנת פרטיות. .4

 מידע לגורמים חיצוניים.העברת  .5

 נוהל השמדת אמצעי אחסון וביעור פלטי נייר. .6



 

 מועצה אזורית חוף אשקלון

      פנימיתביקורת      

42 
 

 המלצות

לדעת הביקורת מומלץ )אך לא חובה( לגבש מדיניות בנושא אופן ניהול מערכות המידע במועצה. על  .1

המדיניות לכלול את העקרונות אשר על פיהם ינוהלו מערכות המידע המועצה כגון, מה הם תחומי 

התפקידים השונים שעוסקים במערכות המידע, מיקום בסיסי הנתונים )ענן,  האחריות של בעלי

 שרתים מקומיים וכד'(, ביטוחים רלוונטיים, רישוי תוכנה, מדיניות גיבוי, גישה מרחוק וכד'

 לדעת הביקורת חסרים לפחות, אך לא רק, הנהלים הבאים: .2

 נוהל גיבויים ושחזורים. .10

 לתוכניות מדף.נוהל בנושא עדכון גרסה  .11

 נוהל בקרות וכניסות חדר שרתים. .12

 נוהל בנושא ניהול סיסמאות. .13

 נוהל הקמה/ חסימה של עובדים חדשים/ עובדים שעזבו. .14

 נוהל אנטי וירוס. .15

 נוהל אבטחה פיזית.  .16

 נוהל בנושא ניהול אירוע אבטחת מידע. .17

 נוהל עבודה מהבית וגישה מרחוק. .18

 

 תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית

 .2017-2018הביקורת ביקשה לקבל את תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית של מערכות המידע לשנים 

 ממצאים

 לביקורת נמסר כי לא הוכנה תוכנית שנתית ורב שנתית.

 המלצות

 מומלץ כי תגובש תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית למחלקת מערכות המידע במועצה.

 

 חדר השרתים

ק מהמערכות, שרת הקבצים, שרת הדואר ורכיבי תקשורת נוספים נמצאים השרתים עליהם נמצאים חל

בחדר שרתים שנמצאים במקלט התת קרקעית במשרדי המועצה. בחדר השרתים מותקנים אמצעי האבטחה 

 הפיזיים הבאים:

למנהל מערכות המידע שמישהו  SMSכשנכנסים לחדר השרתים מועברת הודעת  –גלאי כניסה  .1

 נכנס לחדר.

 למנהל מערכות המידע. SMSכשהטמפרטורה בחדר עולה מועברת הודעת  –פרטורה גלאי טמ .2

 בחדר מותקן מזגן. .3

 אל פסק. .4

 גנרטור.  .5
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 בבדיקה נמצאה שהם בתוקף. –בחדר וליד הכניסה לחדר נמצאים מטפי כיבוי  .6

ניגש הביקורת ביצעה מספר כניסות בשעות הבוקר לחדר השרתים, חדר השרתים נמצא פתוח ואף גורם לא 

 לחדר וזאת לכאורה על אף שהכניסה הייתה ללא הרשאה

 :ממצאים

על אף שהחדר השרתים נמצא במקום נמוך וכן שכבר היו בעבר הצפות לחדר בחדר אין רצפה צפה  .5

 ואין גלאי הצפה.

מטפי הכיבוי נמצאים קרוב מידי ובתוך חדר השרתים כך שבמקרה של שריפה לא ניתן יהיה לגשת  .6

 אליהם.

 ם רק מזגן אחד ללא גיבוי.בחדר קיי .7

 הבקרה על הכניסה לחדר השרתים איננה מספקת. .8

 המלצות

 מומלץ כי בחדר השרתים יותקן לכל הפחות גלאי הצפה. .5

 מומלץ כי מטפי הכיבוי יותקנו במסדרון מחוץ לירידה לחדר השרתים. .6

 מומלץ כי יותקן בחדר מזגן נוסף לגיבוי. .7

 וכניסה אליו תהיה מוגבלת למספר מצומצם של אנשים.מומלץ כי חדר השרתים יהיה נעול  .8

 

ocal AdminL )מנהל מקומי( 

מקומי על התחנות שלהם. משתמש המוגדר כמנהל מקומי על  Adminבמועצה משתמשים מוגדרים כ 

התחנה שלו הינו משתמש המסוגל להתקין תוכנות, לשנות הגדרות, להוריד מעצמו ומהתחנה הקשחות 

)הגדרות אבטחה(, לנבור בקבצים שהם לא שלו )למשל פרופילים של משתמשים אחרים(. כמו כן יכול 

לאנשי התמיכה, לשלול הרשאות וכד'. מימד נוסף הוא "טעויות המשתמש לנצל את הרשאותיו ע"מ לנטרל 

אנוש" כגון שיבוש קבצים חשובים היכולת להתקין  וירוסים, רוגלות, ופירצה "הנדסה חברתית". לא למותר 

הוחדר למשבי המועצה וירוס מסוג כופר שמגיע בד"כ בצורה של קובץ תמים כגון  2018לציין כי באפריל 

 שמצורף. PDFקובץ 

 ממצאים

 )מנהל מקומי( בתחנות העבודה. -Local Admin נמצא כי המשתמשים במועצה מוגדרים כ

 המלצות

 מומלץ כי יוסרו ההגדרות של מנהל מקומי מהמשתמשים במועצה.
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 גיבויים ושחזורים

מערכת לניהול וועדה, אוטומציה   –מערכת פיננסית, בר טכנולוגיות    –  EPRבמועצה קיימים מספר מערכות ) 

מערכת שכר וכד'( וכן שרתי קבצים ושרת דואר. המערכות ושרתים מאוחסנים ברובם ב"ענן". כרגע קיים   –

 גיבוי לכל היותר לנתוני השנה האחרונה. 

ת מדיניות הגיבויים של אבטחת מידע". במסמך מצויינ –מערכות בע"מ  EPRלביקורת הועבר מסמך "

( גיבויים נשמרים באתרים חלופיים ע"י מערכת הענן של אמזון בגרמניה 5החברה. ע"פ מדיניות זו )סעיף 

 חודשים. 24 -ואירלנד. הגיבוי נשמר ל

בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס, ייערך גיבוי למערכת ")ו(  25ע"פ הוראות ניהול ספרים, סעיף 

מערכת " בנוסף ע"פ אותו סעיף "בת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונותהחשבונות הממוחש

החשבונות תישמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך שש שנים מיום הגשת 

 הדו"ח על ההכנסה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחר".

לשחזור למעט שחזורי קבצים ספורדיים, ע"פ צרכי בנוסף על אף הגיבוי הקיים לא מבוצעות פעולות בקרה 

 המשתמשים.

 ממצאים

שנים אחורה, כמו כן הגיבוי כיום איננו עונה על הדרישה   7לא מבוצע ונשמר גיבוי למערכת הכספים   .4

 בחוק.

הגיבוי מבוצע בענן ולא בקלטות גיבוי. במקרה של בעיות תקשורת לא ניתן יהיה "לעלות"  .5

 מהגיבויים.

 שחזורים יזומים. לא מבוצעים .6

 המלצות 

 יש לבצע גיבויים למערכות הכספיות ע"פ חוק. .1

 מומלץ כי לפחות במערכות קריטיות לתפעול השוטף יבוצע גיבוי לקלטות. .2

 מומלץ כי יוגדרו  שחזורים יזומים לכלל המערכות על מנת לוודא את תקינות הגיבוי.  .3

 

 חוזים

 הביקורת ביקשה לקבל את החוזים עם ספקי המערכות המרכזיים בחברה:

• EPR – .מערכת פיננסית 

 מערכת שכר. –אוטומציה  •

 מערכת לניהול וועדה מקומית. –בר טכנולוגיות  •

למשך שלוש שנים עם אופציה לשנתיים  2012טכנולוגיות, החוזה נחתם בנובמבר  נתקבל חוזה עם חברת בר  

 ₪ בחודש לפני מע"מ. 4,200נוספות. הריטיינר החודשי עבור המערכות הינו 
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לאחר בדיקה של  2007החוזה נכרת, ככל הנראה, בשנת  E.P.Rכמו כן התקבלה טיוטת חוזה עם חברת 

הנח"ש וגבייה בלבד. בפועל כיום משתמשים במודולים של המערכת מספר מערכות. בחוזה נכללו המודולים  

 שנים. 5-גם במחלקת הרווחה וגם בחינוך. החוזה הינו ל

 לא נמצאו חוזים עם מערכת אוטומציה.

 ממצאים

 וחברת אוטומציה.  EPRלא נמצאו חוזים חתומים עם חברת  .1

שנים  5יים )לכל המאוחר על אף שפג תוקפו של החוזה עם חברת בר טכנולוגיות מלפני כשנת .2

 המועצה המשיכה את ההתקשרות ולא יצאה למכרז. 2017נובמבר  – 2012מנובמבר 

 2012– 2007שנים  5מלפני שבע שנים )לכל המאוחר  E.P.Rעל אף שפג תוקפו של החוזה עם חברת  .3

 המועצה המשיכה את ההתקשרות ולא יצאה למכרז.

 ככל הנראה ללא מכרז.ההתקשרות עם מערכת שכר אוטומציה בוצעה,  .4

 המלצות

 יש להקפיד לשמור חוזים אצל מזכירת הגזבר. .1

 יש לצאת למכרז חדש בנושא כלל מערכות המידע שכן חלפו יותר מחמש שנים מיום חתימת החוזים. .2

הביקורת ממליצה כי המכרזים שיצאו יהיו לתקופה ארוכה יותר מחמש שנים שכן אורך החיים   .3

  שנים. 15-10של מערכת מידע הוא לכל הפחות בין 

 אין לבצע התקשרויות ללא מכרז כדין. .4

 

 עדכוני גרסה

ו כל מערכות המרכזיות במועצה הינן מערכות מדף )ראה פרק חוזים רשימת המערכות(. למערכות אל

. הביקורת בדקה את נושא עדכוני התוכנה במערכת מבוצעות מעת לעת עדכוני גרסה על ידי ספקי המערכת

. משיחה עם נציג הספק עולה כי הספק מבצע מעת לעת עדכוני תוכנה למערכת כעדכון EPRהפיננסית 

או טבלאות  בחודשיים. לספק לא קיימת רשימה של עדכוני התוכנה אותם הוא מבצע, אילו רכיבי תוכנה

 עודכנו ואילו בדיקות בוצעו על מנת לוודא כי עדכון התוכנה לא פגם ברכיבים או הנתונים הקיימים במערכת.

בנוסף עובדי המועצה "שקופים" לעדכונים, כלומר עובדי המועצה לא יודעים מתי מבוצע עדכון ומה היו 

 השפעותיו.

פק התוכנה להתריע לפני ביצוע עדכון לתוכנה, עליו לנהל בנושא ניהול שינויים על ס best practice -על פי ה

רשימה של השינויים שבוצעו על ידו ובאילו רכיבי תוכנה/ טבלאות. על המועצה לדעת לבדוק אילו שינויים 

בוצעו, מה היו השפעותיהם, אם בכלל על הנתונים שנמצאים בבסיס הנתונים של התוכנה. על הבדיקות 

מנת לוודא ששינוי הגרסה במערכת לא הרס/ שיבש נתונים במערכות החברה. להיות מתועדות וזאת על 

וכד' ומבוצע בחברות במגזר הממשלתי   COBIT  ,SOXהדבר מקובל ברגולציות שונות שעוסקות בנושא כגון  

 ובחברות ביטוח.
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 ממצאים

 הפיננסית.לא קיימת רשימה של עדכוני תוכנה הכוללים את תכולת כל עדכון למערכת  .1

 עובדי המועצה לא מודעים ולא מבצעים בדיקות בעת ביצוע עדכון גרסה. .2

 המלצות

 מומלץ כי תנוהל רשימה של עדכוני תוכנה הכוללים את תכולת כל עדכון למערכת הפיננסית. .1

 על עובדי המועצה להיות מעדכנים בטרם ביצוע עדכון גרסה ולבצע בדיקות בעת ביצוע עדכון גרסה. .2

 

 ניהול הרשאות משתמשים

הביקורת קיבלה את רשימת המשתמשים במערכות המידע והצליבה בין רשימת המשתמשים לבין מצבת 

 כוח האדם במועצה, להלן הממצאים:

 :ממצאים

נמצאו משתמשים גנריים, שימוש במשתמשים גנריים מאפשר לבצע התקפות סייבר על האירגון שכן  .1

ידועה למספר אנשים. כמו כן לא ניתן לבצע מעקב אחר פעולות לרוב מדובר במשתמש שהסיסמא שלו 

 אותם מבצעים משתמשים אלו שכן לא מצויים מי האדם שעומד מאחורי המשתמש: 

 משתמשים גנריים

 אוכלוסיה

 הנדסה ותשתיות

 ועדה

 ועדה פיקוח

 חוסן

 חירום-חינוך

 חמל

 יחידה סביבתית

 יקל"ר

 לוגיסטיקה

 מוקד

 מזכירה חינוך

 מזכירה מוקד

 מחלקת תחבורה

 מידע לציבור

 מכלול כח אדם
מכלול מידע 

 לציבור

 מל"ח

 מרכז צעירים

 עובדות סוציאליות
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 נמצאו משתמשים של עובדים שעזבו את המועצה אך המשתמש שלהם ברשת החברה עוד פעיל: .2

 עובדים שעזבו

 ברק שליו

 דודי דרורי

 הרב אביטן

 הרושיאיר 

 ששון ערבה

לא קיים תהליך סדור המעוגן בנוהל של עזיבת עובד, כאשר חלק מהנוהל כולל טופס טיולים לפני  .3

העזיבה. על הטופס לכלול בין היתר חתימה של מחלקת המחשוב שאמורה בעת עזיבת העובד לנתק את 

 כל הרשאות של העובד שעוזב.

 :המלצות

 גנריים.אין לעשות שימוש במשתמשים  .1

 יש לנתק את כלל העובדים שכבר עזבו את המועצה. .2

מומלץ כי לנוהל עזיבת עובד יצורף טופס טיולים הכולל בין היתר ביקור במחלקת המחשוב לצורך  .3

 ניתוק משתמשים לפני עזיבה.

 

 סגמנטציה

מידע. ברשת סגמנטציה משמעותה חציצה בין הרשתות השונות וכוננים שונים לצרכי ניהול ואבטחת 

מתנ"ס חוף אשקלון, החברה הכלכלית חוף אשקלון, הוועדה   :המחשבים של המועצה מחוברים מספר גופים

לתכנון ובנייה אך כל הגופים הללו יושבים על רשת אחת. הדבר חושף את הרשת כך שבמידה ותבוצע התקפה 

באחד מהגופים יש יכולת לצפות   על אחד מהגופים כל אחד מהגופים האחרים יהיה מושפע. כמו כן לכל עובד

בקבצים ציבוריים שנמצאים ברשת או לפרוץ לאחד המחשבים באמצעות כלי פריצה יחסית פשוטים 

 .האינטרנט שנמצאים ברשת

על הסגמנטציה לחול גם על מקומות בהם נשמרים קבצים רגישים ברשת בין המחלקות השונות שכן במועצה 

 אקונומי וכד'.-גון מספרי כרטיסי אשראי, מידע רפואי, מידע סוציואוספת על התושבים נתונים רגישים כ

מסמך   1.2019לדוג', בשיטוט קצר ברשת המועצה, הגיעה הביקורת לקבצים הבאים: פרוטוקול ועדת הנחות  

אקונומי של תושבי המועצה, רשימת -חסוי לכל הדעות המכיל נתונים אישיים של הכנסות ומצב סוציו

אי כולל מספרי נכס וקודי משלם, טפסים בהם תושבים ממלאים מספרי כרטיסי משלמים בכרטיס אשר

 אשראי ועוד.

 ממצאים

 לא קיימות תיקיות רשת פרטיות בין המחלקות השונות במועצה. .1

לא קיימת הפרדה פיזית בין הרשתות של הגופים הקשורים למועצה )מועצה, מתנ"ס, חכ"ל, וועדה  .2

 מקומית(.
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 המלצות

ה לוגית בין הכוננים המשותפים במועצה כך שקבצים רגישים יוגבלו למחלקות מומלץ לבצע הפרד .1

 שמייצרות ומשתמשות בקבצים אלו בלבד.

 יש לבצע הפרדה פיזית בין הרשתות השונות )מועצה, מתנ"ס, חכ"ל, וועדה מקומית(. .2

 

 ארונות תקשורת

דקו הם הארון במרכז הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית של ארונות התקשורת במועצה. הארונות שנב

 לצעירים, הארון בלשכת ראש המועצה והארון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

 

 ממצאים

ארונות התקשורת נמצאו פרוצים, בחלק מהמקומות משתלשלים מהארון כבלי תקשורת. ארון תקשורת 

 תמונות(.פתוח יכול להקל על ניסיונות פריצה לרשת הארגונית וכן לוונדליזם )ראו נספח א, 

 המלצות

 יש לבצע מיפוי בכתב של ארונות התקשורת ברחבי המועצה. .1

 יש לוודא שלא יהיו כבלי תקשורת שאינם מחווטים בארונות התקשורת. .2

 על ארונות התקשורת להיות נעולים כאשר מפתח צריך להיות אצל מספר גורמים ספורים בלבד. .3

 

 זיהוי מחשבים

המחשבים בארגון על כל מערכות המחשוב להיות מזוהות פיזית, בד"כ על ידי על מנת לשמור על מצאי 

 מדבקה או רישום "רכוש המועצה האזורית חוף אשקלון".

 ממצאים

מבדיקה של מערכות המחשוב )מארזים ומסכים( בלשכת ראש המועצה, בחדר הנהלת חשבונות, ובמשרד 

ן כי המסך או המארז הינו רכוש המועצה האזורית המבקר לא נמצא מחשב או מסך, למעט מסך אחד, בו צויי

 חוף אשקלון. אי קיום מדבקה כאמור, מקשה על הזיהוי ומקל על גניבה פוטנציאלית.

 המלצות

יש לסמן את המחשבים והמארזים של המועצה כרכוש המועצה, כמו כן מומלץ כי לכל מסך או מארז יהיה 

 מספר חד חד ערכי וישויך ספציפי לעובד.
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 פח אנס

 ארון תקשורת לשכת ראש המועצה.

 

 ארון תקשורת וועדה מקומית
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 ארון תקשורת מרכז לצעירים

 

 

 


