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 :לכבוד

 ראש המועצה -מר אבי הררי

 חברי וועדת ביקורת 

 

 

 2017מבקרת המועצה לשנת דוח :   הנדון

 

 בפקודת העיריותכמתחייב לתגובתך  2017 לשנת הביקורת דוח את להגיש מתכבדת הריני

 .המקומיות המועצות לפקודת  'ה 13 סעיף מכוח מועצה על החל , א(ג)170

 

לבדיקות וביקורות שבוצעו במהלך  והמלצות ממצאים, מסקנות כולל הביקורת דוח

 השנה. דוח זה כולל ביקורות בתחומים הבאים:

 בטיחות מוסדות חינוךדוח ביקורת בנושא  -

 יהודה -במרכז הקהילתי אבן דוח ביקורת -

 

ובהתאם לנתונים והמידע  המקובלים הביקורת הפנימית הביקורת נערכה על פי תקני

 שהיו ידועים במועד עריכת הביקורת.

 

התהליכים מטרת הביקורת לספק בין היתר, כלי ניהולי לשיפור תהליכי העבודה, בחינת 

בקרות ופיקוח תהליכים  להוראות הרגולציה, הבטחת קיומן של הקיימים בהתאם 

 וקידום סדרי מנהל תקין.

 

בדוח מפורטים המלצות לשיפור תהליכי העבודה, שמירה על נכסי המועצה ולעמידה 

 בהנחיות מקובלות.

 

וזאת מתוך , ביקורתהבמהלך  גורמים הרלוונטיים עודלאליך ומממצאי הביקורת הועברו 

 ובמהלך שנת העבודה.  בממצאיםמטרה לקדם טיפול 
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ברצוני להודות לך על תמיכתך בעבודת הביקורת ועל נכונותך לשיפור תהליכי העבודה 

 .מועצהתהליכים המתקיימים בוכן בהכרת תרומת הביקורת ככלי עזר לשיפור וייעול 

 

)ג( לפקודת העיריות, חל 170)ו( לצו המועצות המקומיות וסעיף  145בהתאם לסעיף 

ו/או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו איסור לפרסם מסמך זה ו/או חלק ממנו 

 למועצה, ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה בניגוד להוראות החוק.
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 תוכן עניינים
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 תמצית ממצאי דוחות הביקורת:

 

 ביקורת המרכז הקהילתי:

השנים האחרונות מספר שינויים שכללו בין היתר מעבר המרכז הקהילתי עבר במהלך 

ממתנ"ס מודרך למרכז קהילתי המהווה עמותה מעיין עירונית של הרשות המקומית 

 (.2012והחברה למתנסים )בשנת 

הגישה החברה למתנ"סים דוח בדיקה בנושא שכר וניהול כספי, מסקנות  2015בשנת 

י, היוו בסיס עבודתם והממצאים תוקנו כפי הבדיקה כפי שדווח ע"י מנכ"ל המרכז הקהילת

 שדווח על ידו, במטרה לשפר את תהליכי העבודה וליצור מערך עבודה תקין ורציף.

 -כחלק מתהליכי שיפור והתייעלות ותוך מענה להוראות החוק, מינה המרכז הקהילתי 

בוחן  מבקר פנימי אשר כחלק מתפקידו₪, מיליון  10כעמותה בעלת היקף פעילות של מעל 

 את התהליכים המתקיימים במרכז בליווי ועדת הביקורת.

בשלוש השנים האחרונות הרחיב המרכז הקהילתי את פעילותו, כך שמחזור הפעילות צמח 

 מסך מחזור הפעילות. 20% -המהווים כ₪, מיליון  3.4ב 

 ( חל בהיקף הוצאות המרכז במהלך שנים אלו.21%יחס גידול כמעט זהה )

בעי לשינוי במחזור הפעילות, תהליכי העבודה הפכו לכאלו אשר מצריכים באופן שכמעט ט

 משאבים רבים יותר והקפדה ייתרה אחר ביצועם התקין והבלתי מתפשר.

במהלך הביקורת, אותרו חלק מהתהליכים כטעוני שיפור אשר יש לתת עליהם את הדעת 

 בדוח המפורט.ולפעול לשיפורם, כפי שיפורטו 

המרכז הקהילתי מצא עניין רב בממצאי הביקורת וכבר במהלכה החל  יש לציין כי מנכ"ל

 לבצע שינויים בתהליכים הקיימים כדי להבטיח את תיקונם והסדרתם.

 

 להלן ריכוז תמציתי של ממצאי הליבה וההמלצות בדוח הביקורת. 

 תכנית חסכון: •
 

כנית בין חשבונות המרכז הקהילתי וסגירתם בתו₪ מיליון  2החלטה בנושא עברת 
, אלא ב"ישיבה אושרה במסגרת וועדת הכספים או בהנהלת המרכז לאחסכון, 

 מצומצמת" בלבד של שניים מחברי ועדת הכספים.
 
 התאמת בנקים: •
 

התאמות בנקים מבוצעות ע"י מנהלת הכספים באופן תקופתי, מבלי שקיימת בקרת 
 גורם נוסף אחר התאמת הבנק.

 
מקיימת מספר רב של פעולות במערכת  בנוסף, מנהלת הכספים במסגרת תפקידה

הפיננסית הכוללות: פתיחת ספקים, הזנת חשבוניות, ביצוע תשלומים, התאמות בנקים 
 דבר אשר מצביע על הפרדת תפקידים נמוכה. -וניהול חשבונות הבנק 
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 -נהלים והנחיות •

לא קיימים נהלים והנחיות כתובות בכל הקשור לניהול חשבונות בנקים, הפרדת 
  תפקידים, ביצוע התאמות בנקים, ולא קימות הנחיות כתובות לכל הקשור למסגרת 

 

 -אישור תשלומי מס"ב •

מאושרים ע"י מורשי החתימה  -תשלומי המרכז הקהילתי המבוצעים באמצעות מס"ב 
 מבלי בדיקה קבועה של החשבוניות הרלוונטיות והתאמתן לקובץ התשלומים.

 
 -אישור תשלומים •

 
קובץ התשלומים מוגש למורשי החתימה, כקובץ אקסל באמצעות המייל. אישורי 

מועבר למנהלת הכספים במייל או במסרון  -תשלום המתקבלים ע"י מורשי החתימה
 .DISK ON KEY -ללא "נעילת" קובץ באמצעות ה

 
 
הנדגמת, מנהלת החשבונות אישרה תשלומים בשם מורשי החתימה  בתקופה •

הפרטי של כל אחד ממורשי החתימה, ללא בקרת גורם  DISK ON KEY -באמצעות ה
 נוסף.

 
 

 -תשלומי שכר •
 

, לא אושרו 2016תשלומי השכר באמצעות מס"ב אשר נדגמו בחודשים נובמבר ודצמבר 
 DISK ON-ע"י מורשי החתימה של המרכז הקהילתי באופן ממוחשב באמצעות ה

KEY  .של מערכת התשלומים 
 

 

  -קובצי תשלומי שכר •
 

קבצי השכר אשר מועברים לאישורם של מורשי החתימה לא כוללים את רשימת 
המס"ב המלאה לשכר, אלא קובץ עזר הכולל רשימת התחייבויות וזיכויים עבור עובדי 

 המרכז הקהילתי. 
בין הקובץ המוגש לאישור מורשי החתימה לתשלום חלקית כלומר קיימת התאמה 

 בפועל.
 
 

 ת:בקרה שוטפת אחר ניהול קופו •
 

לא קיים מבנה  -אחר ניהול קופות הגבייה,  ייתרה מכך תקופתיותלא מבוצעות בקרות 
ארגוני ברור אשר מכפיף את מזכירות המרכז הקהילתי לגורם מקצועי מתחום 

 הכספים.
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  -רכש מזון לצהרונים •

חברות קייטרינג לאספקת מזון  3הקהילתי עם , התקשר המרכז 2016במהלך שנת 
על אף היקף ההתקשרות המשמעותי עבור ₪. מיליון  1.6לצהרונים בהיקף כולל של 

רכישת מזון לצהרונים, לא ביצע המרכז הקהילתי הליך של מכרז פומבי לבחירת 
 הספקים. 

( החל המרכז הקהילתי את התקשרותו עם הספק 2017)ספטמבר  2017במהלך שנת 
 אשר נבחר לאחר קיומו של פרסום מכרז פומבי.

 

  -העסקת עובדים  •
 אותרו עובדים עבורם לא קיים אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל תקף.

 
 

 :מבניםב שכירות לשימוש •
ע"י המרכז  לשימוש יומי/שעתי מקרים בהם נכסים מושכרים אותרו מספר

אישורו ע"י מנהל המרכז ללא מבלי חתימה על הסכם התקשרות והקהילתי 
 הקהילתי.

 
 

מבוצע עבור שכירות נכסים )לשימוש יומי/שעתי/ תקופתי( תהליך גביית הכספים  •
 .מתאימותבמרכז הקהילתי באמצעות מספר גורמים וללא בקרות 

בנוסף, כל שכירות או אישור שימוש במבנה מחייב אישורו בכתב של מנהל המרכז 
 מניעת שימושים חריגים ושימוש ללא תמורה.הקהילתי טרם שימוש בנכס וזאת ל
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 בטיחות מוסדות חינוך:

אישורי הבטיחות לפני פתיחת שנת הלימודים, כמו גם שמירה על בטיחות מוסדות חינוך 
 במהלך שנת הלימודים, הינה הכרחית ונדרשת בהתאם להנחיות משרד החינוך.

או בהתאם לתדירות  קיימת חשיבות רבה לביצוע הבדיקות המחייבות אחת לשנה,
המחייבת בהתאם למסמך המנחה של משרד החינוך, כדי להבטיח סביבה לימודית בטוחה 

 לתלמידים, לצוות החינוכי ולבאי בית הספר.

ניכר כי המועצה ניסתה לקדם את נושא בטיחות במוסדות החינוך, תוך ביצוע מרב הבדיקות 
 באופן סדיר ורציף.

גבוה, תוך הקפדה על  מצב תחזוקתי ובטיחותי ברמהמוסדות החינוך שנדגמו נמצאו ב
 הנחיות מחייבות בתחום הבטיחות, כמפורט בגוף הדוח.

 להלן תמצית ליקויים שאותרו:
 

נמצא כי כלל האישורים טרם פתיחת שנת הלימודים, אינם נבדקים ע"י מנהל בטיחות  .1
בהתאם לדרישות מוסדות החינוך וכי אין גורם במועצה אשר מאגד את כלל האישורים 

 משרד החינוך.
 

הינו בעל ההכשרה המתאימה ועליו  -מנהל בטיחות מוסדות חינוך )קב"ט המועצה( 
 להוות צומת מרכזי לריכוז הנושא ולדיווח אחר ליקויים והעדר אישורים.

על מנהל בטיחות מוסדות חינוך למסור את הרשימה  -לקראת סיום שנת הלימודים
שרד החינוך לביצוע בדיקות בטיחות במוסדות החינוך המחייבת והעדכנית מטעם מ

 לגורמים הרלוונטיים במועצה ובבית הספר הדסים.
על מנהל בטיחות מוסדות חינוך, כמו גם בעלי התפקידים הרלוונטים הנוספים לבצע 

 את בדיקות הבטיחות טרם פתיחת שנת הלימודים.
על מנהל בטיחות מוסדות חינוך לוודא כי כל האישורים הנדרשים טרם פתיחת שנת 

 קיימים ברשותו ולהתריע במקרה של העדר אישורים. –הלימודים 
 
 
עבור גן חרצית. על פי ההנחיות, בדיקת  אישור קונסטרוקטורלא נמסר למבקרת  .2

 קונסטרוקטור נדרשת אחת לחמש שנים.
 
 

 אישור אגרונום:  .3
להנחיות, אחת לשנה יש לבצע בדיקה ליציבות העצים והענפים במוסדות החינוך בהתאם 

 כדי להבטיח יציבותם.
המועצה לא קיבלה אישור אגרונום ליציבות עצים וענפים ברחבי מוסדות החינוך השונים 

 ובקרבת מוסדות החינוך במועצה.
 

צמחייה,  מומלץ לבצע את הבדיקה האמורה בהתאם להנחיות, כדי להבטיח יציבות
 בעיקר בתקופת החורף.

 
והיערכות לפתיחת שנת הלימודים, בוצעו בדיקות אגרונום  2017במסגרת שיפוצי קיץ 

 .2018ליקויים וממצאים שאותרו הינם בתהליכי טיפול נכון לינואר  במוסדות החינוך
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  -בדיקת מערכות חשמל והארקה ובדיקת מכשירי חשמל .4
  .וציוד חשמלי קבוע או מטלטלין ע"י חשמלאינמצא כי לא בוצעה בדיקת מכשירי חשמל 

 
הכוללים בין היתר  -ולוודא כי מכשירי ומתקני החשמל בגנים ת השלמהיש לבצע בדיק

 את ציוד החשמלי המטלטלין, תקינים בהתאם לאישור חשמלאי בודק.
 

, תבוצע בדיקה לכל מכשירי החשמל 2017במהלך שיפוצי הקיץ ממחלקת ההנדסה נמסר כי 
 במוסדות החינוך.

נמצא כי החשמלאי בדק את מתקני ומכשירי , 2017מדגמית שבוצעה בשלהי בדגימה 
 החשמל.

 
 מוכנות ותקינות ציוד כיבוי אש: .5

 במוסדות השונים. לא נמסרו אישורים על ביצוע בדיקה שנתית לתקינות ציוד כיבוי האש
 
 
 דגימת גני ילדים: .6

נמצא כי הושקעו משאבים כלכליים וכן פעולות  ,בסיור שהתקיים במספר גני הילדים
הסברה ותחזוקה וניכר כי מצב הגנים בכל הנוגע ליישום הנחיות משרד החינוך אשר נדגמו 

 הינו טוב מאוד וברמה גבוה.-
  בסמוך לביקורת.  אותרו מספר ליקויים מעטים אשר דווח ע"י מנהלת מדור גנים שתוקנו
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 דוח ביקורת 

 קהילתי המרכז ה

 אבן יהודה
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 כללי: 

, נערכה ביקורת במרכז  2017בהתאם לתוכנית הביקורת של מבקרת המועצה לשנת 

 "(.המרכז הקהילתייהודה )להלן: " -הקהילתי אבן

והתמקדה בנושאים תפעוליים  2016הביקורת נערכה באופן מדגמי בגין שנת הפעילות 

 ומנהליים הקשורים לניהולו של המרכז הקהילתי. 

הביקורת לא בדקה את התכנים החינוכיים, אותם מנחיל המרכז  -למען הסר ספק

 הקהילתי והביקורת הינה על תהליכי העבודה השונים.

 .2017נובמבר  -איהביקורת התבצעה בחודשים מ

 

 :הרקע

 מעין עירונית רשומה.עמותה המרכז הקהילתי אבן יהודה הינו 

 קהילתי הנהלה ציבורית, שבה חברים נציגי הרשות המקומיתהמרכז הבראש  

 . (20%)עד  נציגי החברה למתנ"סיםו, (40%)לפחות  , נציגי תושבים(40%)לפחות 

ההנהלה הציבורית אחראית מבחינה משפטית וציבורית על ניהולו ותקציבו של 

 המרכז הקהילתי. 

מר עמרי פלד, המשמש גם כחבר מועצת אבן  –יו"ר בראש המרכז הקהילתי עומד 

 יהודה.

, תוך יישום מדיניות 2013מאז שנת  פור-הקהילתי מנוהל ע"י מר משה בבל המרכז

 ה.ההנהלה הציבורית, כפי שהוחלט

יהודה בכל תחומי התרבות, -זרוע מבצעת של המועצה המקומית אבןעמותה מהווה ה

חוגים בתחומים רבים ומגוונים, כמו גם פעילות  מתמקייו םהפנאי והחינוך המשלי

קהילתית ותרבותית, אירועי ספורט, מועדון לגיל השלישי, צהרונים עבור ילדי הגנים 

 ועוד. , טיולים לקהילה, פעילויות נוערהספר, שבתות תרבות, מופעי תרבות-ובתי

בנוסף לאלו, תחום הספורט במרכז הקהילתי מנוהל באמצעות "עמותה לקידום 

הספורט", אשר מהווה זרוע ביצועית של המרכז הקהילתי לפעילות הספורט ככלל, 

 כולל ייצוג ליגה, ניהול משחקי הספורט וכו'.
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שהופיעו בדוחותיו הכספיים  להלן הנתונים כספיים של המרכז הקהילתי, כפי

 בשלוש השנים האחרונות :

 

 מאזן ליום 31 לדצמבר:

 2016 2015 2014 

    נכסים:

 4,781,409       ₪ 5,687,429        ₪ 5,669,423        ₪ רכוש שוטף

 183,833           ₪ 354,076           ₪ 487,827           ₪ רכוש קבוע

 ₪        6,157,250 ₪        6,041,505 ₪       4,965,242 

    

    התחייבויות:

 2,025,811       ₪ 2,921,652        ₪ 3,271,107        ₪ התחייבויות שוטפות

התחייבויות בשל סיום 
 1,113,305       ₪ 1,392,533        ₪ 1,370,990        ₪ יחסי עובד מעביד נטו

 100,000           ₪ - - התחייבויות תלויות
נכסים נטו שהוגבלו 

 910,701           ₪ 892,244           ₪ 749,833           ₪ באופו זמני

 815,425           ₪ 835,320           ₪ 765,320           ₪ נכסים נטו שלא הוגבלו

 ₪        6,157,250 ₪        6,041,749 ₪       4,965,242 

    
 

 

 

 

  



 
 

14 
 

 דוח על הפעילות:

 2016 

שינוי 
משנת 
2015 2015 

שינוי 
משנת 
2014 2014 

      הכנסות ממוסדות :

      הקצבה מהמועצה המקומית

  490,316  ₪    497,185 ₪    482,464  ₪  בגין שכר עבודה

  350,000  ₪    352,000 ₪    432,565  ₪  לאירועים

  479,227  ₪    580,269   ₪    563,188  ₪  לפעילות ספורט, נוער, סביום

  52,564  ₪    143,116  ₪    -  רשות הספורט

  ₪1,372,107    1,572,570 ₪    1,478,217  ₪  סה"כ הקצבה ייעודית

      
 

      הקצבות אחרות:

  -    78,228 ₪    -  החברה למתנסים

  51,000 ₪    5,000  ₪    -  אחרים

  -    ₪ 83,228    ₪ 51,000  

  ₪ 1,478,217    ₪ 1,655,798    ₪ 1,423,107  

      

  12,636,362 ₪    14,365,895 ₪    15,872,641 ₪  הכנסות עצמיות מחוגים

      
  4,115  ₪    72,000  ₪    -  תרומות

סכומים ששוחררו מהגבלות 
  -    -    142,167 ₪  )הקטנת קרנות ייעודיות(

  14,063,584 ₪  114%  16,093,693 ₪  109%  17,493,025 ₪  סך הכל ההכנסות
 
 

      עלות הפעילות:

  12,363,670 ₪    14,397,147 ₪    15,848,565 ₪  חוגים ופעילות קהילתית

      
  1,403,159 ₪    1,687,987 ₪    1,715,317  ₪  הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

  ₪17,563,882  109%  ₪  16,085,134  117%  ₪ 13,766,829  

      

  296,755  ₪    8,559   ₪    70,857- ₪  עודף/ )גרעון( תפעולי לפני מימון

  10,942- ₪    7,365- ₪    857  ₪  הכנסות )הוצאות( מימון
 

  285,813 ₪    1,194  ₪    70,000-₪  עודף )גרעון( נטו לשנה
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)בהתאם  2016-2015והוצאות בגין חוגים ופעילויות קהילתיות בשנים  הכנסות

 ₪:לדוחות הכספיים(, הנתונים באלפי 

  2016 2015 

 הוצאות הכנסות  
עודף 

 תפעולי

עודף 
תפעולי 

 הוצאות הכנסות יחסי
עודף 

 תפעולי

עודף 
תפעולי 

 יחסי
פנאי 

  626-        694       והעשרה
              
68  9.8%          -              -    

               
-      

  1,805-     2,297    ספורט
            
492  21.4%    3,828     -3,360  

            
468  12.2% 

  1,178-     1,352    כדורסל
            
174  12.9%          -              -    

               
-      

  597-        753       טניס
            
156  20.7%          -              -    

               
-      

אולם 
  452-        129       ספורט

           
-324  -251.8%          -              -    

               
-      

  589-        594       מוזיקה
                
4  0.7%       324        -313  

              
11  3.3% 

  1,035-     1,114    מחול
              
79  7.1%    1,130     -1,058  

              
72  6.4% 

להקות 
    -              -          שירה

               
-            206        -202  

                
5  2.3% 

  110-        72         נוער
             
-38  -52.5%         97        -207  

           
-110  -113.7% 

צהרונים 
  6,588-     7,056    וקייטנות

            
468  6.6%    6,973     -6,026  

            
946  13.6% 

קשישים 
  613-        240       וסביון

           
-373  -155.5%       203        -665  

           
-462  -228.2% 

תל"ן 
  922-        884       ונוספות

             
-39  -4.4%       957        -979  

             
-22  -2.3% 

  467-        536       תרבות 
              
69  12.9%       285     -1,304  

        -
1,019  -358.2% 

  756-        154       קהילה
           
-602  -390.9%          -              -    

               
-      

  110-          -          פרסום
           
-110             -              -    

               
-      

חוגים 
    -              -          אחרים

               
-            364        -284  

              
80  22.0% 

  15,849-   15,873  סה"כ
              
24  0.2%  14,366   -14,397  

             
-31  -0.2% 
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 ריכוז ממצאי הביקורת:

 

הקהילתי עבר במהלך השנים האחרונות מספר שינויים שכללו בין המרכז 

היתר מעבר ממתנ"ס מודרך למרכז קהילתי המהווה עמותה מעיין עירונית של 

 (.2012הרשות המקומית והחברה למתנסים )בשנת 

הגישה החברה למתנ"סים דוח בדיקה בנושא שכר וניהול כספי,  2015בשנת 

ו בסיס עבודתם ומנכ"ל המרכז הקהילתי, הימסקנות הבדיקה כפי שדווח ע"י 

והממצאים תוקנו כפי שדווח על ידו, במטרה לשפר את תהליכי העבודה 

 וליצור מערך עבודה תקין ורציף.

כחלק מתהליכי שיפור והתייעלות ותוך מענה להוראות החוק, מינה המרכז 

י מבקר פנימ₪, מיליון  10כעמותה בעלת היקף פעילות של מעל  -הקהילתי 

אשר כחלק מתפקידו בוחן את התהליכים המתקיימים במרכז בליווי ועדת 

 הביקורת.

בשלוש השנים האחרונות הרחיב המרכז הקהילתי את פעילותו, כך שמחזור 

 מסך מחזור הפעילות. 20% -המהווים כ₪, מיליון  3.4הפעילות צמח ב 

 אלו.( חל בהיקף הוצאות המרכז במהלך שנים 21%יחס גידול כמעט זהה )

באופן שכמעט טבעי לשינוי במחזור הפעילות, תהליכי העבודה הפכו לכאלו 

אשר מצריכים משאבים רבים יותר והקפדה ייתרה אחר ביצועם התקין 

 והבלתי מתפשר.

במהלך הביקורת, אותרו חלק מהתהליכים כטעוני שיפור אשר יש לתת עליהם 

 את הדעת ולפעול לשיפורם, כפי שיפורטו בהמשך.

יין כי מנכ"ל המרכז הקהילתי מצא עניין רב בממצאי הביקורת וכבר יש לצ

במהלכה החל לבצע שינויים בתהליכים הקיימים כדי להבטיח את תיקונם 

 והסדרתם.

 

פור ובעלי התפקידים  -ברצוני להודות למנכ"ל המרכז הקהילתי, מר משה בבל

קבלת  , תוךבתהליך הביקורת, על שיתוף הפעולה הקהילתי השונים במרכז

 הממצאים וההמלצות ותחילת יישומן בתהליכי העבודה השוטפים.
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 -פרוט הממצאים וההמלצות

 חשבונות בנק:ניהול  .1

 הקהילתי שני חשבונות בנק פעילים לניהול כספי המרכז: למרכז

 חשבון לניהול שוטף כללי של תקבולים ותשלומים. -חשבון בבנק הלאומי -

 .2016מיוני ₪ מיליון  2ובה קרן בגובה  בבנק זה בנוסף קיימת תוכנית פק"מ

 אליו מופקדים תקבולים מכרטיסי האשראי. -חשבון בבנק הפועלים -

 

 תכנית חסכון: .1.1

בה  ,כפי שהוגדר בפרוטוקול -הוחלט "ישיבה מצומצמת" 5/2016 -בתאריך ה

השתתפו מר דרור ריבובסקי )יור' המרכז בתקופה האמורה( וסער קימל, 

מחשבון בנק הפועלים לחשבון בבנק לאומי, אשר יסגרו ₪ מיליון  2להעביר 

בריבית  1.4ם מינוס של פריי בריבית התחלתית )בתוכנית חסכון לשנתיים 

יש לציין כי חברי ועדת הכספים במועד כמצוין בפרוטוקול(.  -משתנה לחיוב

 ההחלטה היו עומרי פלד, סער קימל והילה הרמן.

, שווי משיכת הפיקדון בהתאם למסמכי הבנק שהוצגו 2017נכון לאוקטובר 

 ₪. 2,008,006להח"מ, הינו בגובה  

וכן לא נמצא כספים הלא נמצא תיעוד לאישור הפרוטוקול במסגרת ועדת 

 אסיפה הכללית.תהליך של אישור ההפקדה ב

יש לוודא כי הפקדות ובעיקר סכומי כסף משמעותיים כמוצג בממצא זה, 

הכספים ומתקיים עדכון תקופתי לגבי שווי הפיקדון  נידונים בוועדת

 .ושינויים בגובה הריבית למשיכה

 

, ריבובסקי דרור - היו הכספים ועדת חברי ההחלטה במועדתגובת מנהל המרכז הקהילתי: 

 החלטות בלויק חתימה זכות כבעלי וסער דרור כאשר. הרמן והילה קימל סער ,פלד עומרי

 חברי כלל את החלטה בכל לערב צורך ללא כספים בתחומים החלטות מול הבנקים דמויוק

 .העבודה תהליכי את ולייעל לקדם רצון מתוך וזאת הכספים ההנהלה וועדת

  בפני לאישור יובאו מהותיות והעברות כספיים תהליכים בעתיד, מתקבלת ההערה בנוסף

 .יםפכס עדתובו תקופתי עדכון יתקיים, כן וכמו וההנהלה כספים עדתו
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 התאמת בנקים: .1.2

מבלי שקיימת בקרה באופן תקופתי, , מבצעת התאמת בנקים הכספיםמנהלת 

 נוספת אחר התאמת הבנק.

בנוסף, מנהלת הכספים במסגרת תפקידה מקיימת מספר רב של פעולות 

במערכת הפיננסית הכוללות: פתיחת ספקים, הזנת חשבוניות, ביצוע 

דבר אשר מצביע על  -הבנק תשלומים, התאמות בנקים וניהול חשבונות 

 הפרדת תפקידים נמוכה.

 

מהווה סיכון להבטחת  במערכת הפיננסית מלאה פרדת התפקידיםיעדר הה

מחייבת קיומן של בקרות מפצות להבטחת ו שלמותו וניהולו של הכסף בארגון

 שמירת נכסי המרכז הקהילתי.

ור ה ליצמבצע התאמת בנקים ללא בקרה, עשוימצב בו גורם אחד בלבד 

 חשיפה לכספי העמותה.

מומלץ כי מנהל המרכז הקהילתי יבצע בקרה חודשית אחר התאמות 

 הבנקים.

 על התאמות הבנק להיות מתועדות וחתומות.

 

 תגובת מנהל המרכז הקהילתי: 

הנושא ייבדק מול בית התוכנה ובמידה וניתן להוציא דוח על התאמות שבוצעו, הדוח יועבר 

נשמח להבין מהמבקרת  -לחתימה. במידה ואין אפשרות כזאתלמנהל המרכז הקהילתי 

 איך ניתן לבצע זאת.

 

קיימת חשיבות  -הח"מ מבקשת לציין כי בהמשך לתגובת המרכז הקהילתי

 לביצוע ההתאמה בזמן אמת ולא בדיעבד כאמור.

 

 ביקורת אחר התאמות הבנק: .1.3

לא , כך שONLINEתהליך התאמת חשבונות הבנקים מבוצע באופן ממוחשב 

 .2016ניתן לבצע ביקורת בדיעבד אחר ביצוע התאמות הבנק לשנת 

 

הח"מ ממליצה כי אחת לחודש תופק התאמת בנק מהמערכת, אשר תאושר 

 . התאמת הבנקותיחתם ע"י מנהל המרכז הקהילתי לתיעוד ואישור 
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  -בחשבונות הבנק מורשי חתימהאישור  .1.4

 

עומרי פלד כיו"ר הנהלת , אושר מר 2016בישיבת האסיפה הכללית מיוני 

האסיפה הכללית וכמורשה חתימה )במקום דרור ריבובסקי אשר נשא 

 .1/7/2016בתפקיד האמור(, כל זאת החל מה 

 אושר מר סער קימל כמורשי חתימה בחשבונות הבנק . 3.3.2014 -בתאריך ה

 מונה מנהל המרכז, מר משה בבלפור כמורשה חתימה. 3.1.2017 -בתאריך ה

 

בין ניתן לראות התאמה   -2017מאוקטובר  הבנק הלאומיסמכי בהתאם למ

 באסיפה הכללית. למורשי החתימה אשר אושרומסמכי הבנק 

, מנכ"ל 2018נכון לתחילת  בנק הפועליםב למסמכי מורשי החתימהבהתאם 

 המרכז הקהילתי אינו מוגדר כמורשה חתימה במסמכי הבנק.

 

 מורשי זכויות החתימה כראוי.יש להסדיר מול בנק הפועלים את רשימת 

 

 

 -נהלים והנחיות .1.5

לא קיימים נהלים והנחיות כתובות בכל הקשור לניהול חשבונות בנקים, 

ביצוע התאמות בנקים, ולא קימות הנחיות כתובות לכל הפרדת תפקידים, 

בנוגע לניהול ים תפקידה יהקשור למסגרת האחריות האישית של כל בעל

 הכספים.

מומלץ לערוך נהלים אשר יגדירו את תחומי האחריות של כל אחד מבעלי 

 התפקידים בנוגע לניהול חשבונות. 

 

 תגובת מנהל המרכז הקהילתי: 

 לקבע רצון הקהילתי, מתוך במרכז שמתקיימת הניהולית המעטפת בניית תהליך במסגרת

, האחרונים בחודשיםבמרכז  הפעילות תחומי כל מולל אל העבודה דרכי ואת הנהלים את

 של וברורות תפקידים מדויקות והגדרות נהלים יבנו, הניהולית המעטפת קידום שמטרתה

 .בפרט הכספים וניהול בכלל ניהוליים תפקידים בעלי
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 ניהול אמצעי תשלום .2

 

באמצעות מערכת סליקה בנקאית )להלן: תשלומי המרכז הקהילתי מבוצעים 

 קטןבנוסף, חלק המאפשרת תשלום ישיר, ממוכן וברמת אמינות גבוה.  ב(מס"

 מהתשלומים מתקיימים באמצעות המחאות.

עם קבלת חשבוניות מהספקים/ נותני השירות, מנהל המרכז הקהילתי חותם 

 על גבי החשבוניות ומאשר תשלומן.

מנהלת הכספים קולטת את חשבוניות הספקים לתשלום במערכת ניהול 

לאישור קובץ התשלומים נשלח ועורכת קובץ ממוחשב לתשלום. הכספים 

וזה מאושר לתשלום באמצעים שונים הכוללים שליחת מייל/  מורשי החתימה

 מסרון.

 משודר הקובץ באמצעות מערכת מס"ב לזכאים.  -לאחר אישורם

 

 -מסמכים תומכים לאישור תשלומי מס"ב .2.1

 2016דצמבר  -בהתאם לבדיקות שקיימתי עבור החודשים אוקטובר

ובהתאם לדיווחי המרכז הקהילתי, נמצא כי תשלומי המרכז הקהילתי 

מאושרים ע"י מורשי החתימה מבלי שאלו  -המבוצעים באמצעות מס"ב

 הרלוונטיות והתאמתן לקובץ התשלומים. בודקים את החשבוניות

מצב בו תשלומי המרכז הקהילתי מאושרים עם קבלת קובץ מרכז בלבד, 

שנמסרו למורשי החתימה חשבוניות וחומר נלווה, מותירה במייל ומבלי 

 ספק בדבר בקרת התשלומים הקיימת ואיכותה.

על מורשי החתימה חלה אחריות לקיום תשלומים מלאים ונכונים תוך קבלת 

סט מסמכים הכולל קובץ מס"ב מלא )המהווה ריכוז התשלומים(,  

מדויק ומהימן  בטיח תשלוםחשבוניות ספקים ומסמכי עזר וזאת כדי לה

 .ולגורמים הרלוונטיים

 תגובת מנהל המרכז הקהילתי: 

 ריבובסקי דרור ר הקודם"היו של עזיבתו עד התבצע, המבקרת ידי על המומלץ התהליך

 זמנו חוסר מפאת לא התבצע הדבר פלד עומרי החדש ר"היו של כניסתו ומאז,  2016 ביוני

 החל. הצלחה ללא קיים אך שהיה הנוהל את להמשיך ונשנות חוזרו בקשות למרות וזאת

 לא וסער עומרי החתימה במרכז זכות שבעלי שבגלל שהרגשתי העובדה לאור 2017 מינואר
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 על וזאת, המניין חתימה מן כמורשה אותי לצרף המרכז מהנהלת ביקשתי, בלחץ עומדים

 כל על עובר ובכך אני, בנושא הכספים מנהלת של הבלעדית האחריות את להוריד מנת

 .במייל קובץ וכל והאקסלים הקלסרים

 כל דוח אקסל יצורף לקלסר התשלומים וייחתם על ידי ומתוך תקווה  2018החל מינואר 

 

 -אישור תשלומיםתהליך  .2.2

 

 קובץ התשלומים מוגש למורשי החתימה, כקובץ אקסל באמצעות המייל.

במייל מועבר למנהלת הכספים  -אישורי תשלום המתקבלים ע"י מורשי החתימה

 או במסרון.

( המאפשר תשלום מהימן, DISK ON KEYאמצעי אישור התשלום ) -בנוסף

אינו בשימוש מורשי החתימה ונכון למועד קיום הביקורת, מנהלת הכספים -ודאי 

 חותמת על הקבצים בשם מורשי החתימה.

 

חושף את המרכז  -מצב בו קובץ תשלומים מוגש כקובץ אקסל למורשי החתימה

 טרם תשלום. בקובץ, פני טעויות ואפשרות לביצוע שינוייםהקהילתי ב

תהליך התשלומים המתקיים לא מקובל, בפרט נוכח העובדה שקיימת במרכז 

 הקהילתי תוכנת מס"ב לביצוע תשלומים מאובטחים ומהימנים.

אוטומטי, חושף כאמור את תשלומי המרכז וממוחשב שאינו תשלום באופן 

 בקובץ התשלומים.ביצוע שינויים אפשרות הקהילתי ל

דווח ע"י המרכז הקהילתי כי אמצעי האישור האלקטרוני  2017החל מאוקטובר 

 נמסרו למורשי החתימה.

 

 המרכז הקהילתי:  מנכ"ל ויו"ר תגובת 

אמצעי החתימה האלקטרוניים נמצאים אצל מורשי החתימה והם אלו  2017החל מאוקטובר 

קובץ האקסל נשלח במייל כקובץ מנחה מגבה ותואם לקובץ  אשר מבצעים את החתימה בפועל.

 המס"ב לחתימתם.

 

 :מבקרת המועצה בהמשך לתגובת מנהל המרכז הקהילתיהערת 

על מורשי החתימה חלה האחריות לוודא כי שהקובץ הנחתם הוא אכן הקובץ 

 המלא המאושר על ידיהם.
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 דגימת תשלומים: .2.3

בחודשים אלו . 2016נדגמו תשלומים לספקים במהלך החודשים נובמבר ודצמבר 

 נשלחו למורשי החתימה קבצי אקסל הכוללים את שם הספק וסכום התשלום.

 

באופן אוטומטי ממוחשב ע"י  קבצי המס"ב, כאמור לעיל לא אושרונמצא כי 

 אלא ע"י מנהלת הכספים. החתימה-מורשי

בפועל לבין קובץ האקסל אשר הוגש למורשי נמצאה התאמת בין התשלום 

 )לספק א.מ(.₪  1,629החתימה, מלבד תשלום אחד בגובה 

נשלחה הודעה נפרדת לאישור התשלום הנ"ל באמצעות  -לדברי מנהלת הכספים

 הודעה למכשיר הסוללרי של מורשי החתימה ואושרה בצורה זו.

ישורים שאינם אהח"מ ממליצה כי לא יבוצעו תשלומים על סמך מסרונים ו

 .נתמכים באופן אלקטרוני מלא

 DISKתשלום באמצעות קבצים ממערכת המס"ב ובאמצעותפעולות  יש לבצע

ON KEY  .ייעודי לביצוע תשלומים ולנעילת קבצי התשלום 

 יש. בלבד במייל תעשה מעתה וההתנהלות מקובלת ההנחיה תגובת מנהל המרכז הקהילתי: 

 .דחופים דבריםב טיפול ולקדם תשלומים עיכוב למנוע מנת על נעשתה בעבר לציין שההתנהלות

 

 חשבונות בנק ספקים: .2.4

כחלק מסמכויותיה, אחראית מנהלת הכספים על פתיחת ספקים וביצוע שינויים 

 בפרטי חשבונות בנק ספקים.

ריכוז אחריות הכולל הקמת ספקים, ביצוע שינויים בחשבונות בנק, קליטת 

הינו ריכוז תפקידים משמעותי  -וביצוע התאמות בנקחשבוניות, ביצוע תשלום 

 שיש להימנע ממנו.

על מנהל המרכז הקהילתי למנות גורם לביצוע בקרה אחר שינויים בחשבונות 

 בנק של ספקים. דוחות הבקרה יוגשו לידי מנהל המרכז הקהילתי.

 

שהזנת  הוחלט, הניהולית המעטפת תהליך ובמסגרת לאחרונה תגובת מנהל המרכז הקהילתי: 

 התהליך תהיה במסגרת לזאת מעבר. חשבונות הנהלת מזכירת י"ע תעשה בפועל החשבוניות

 ביצועיות שיועברו סמכויות ויהיו, וסמכויותיה הכספים מנהלת של דשתמחו דיתפק הגדרת

 .הכספים למנהלת בקרה ויכולות תפקידים פרדתה לשם השכר חשבתידי ל
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 תשלומי שכר: .3

 המרכז הקהילתי מהוות הוצאה מרכזית בפעילותו השוטפת.הוצאות השכר של 

והוצאות שכר ₪ אלפי  9,654, הוצאות שכר העבודה התפעולי הנו 2016נכון לשנת 

 ₪. אלפי  912מנהלה, אחזקה וניקיון בגובה 

 בגין שכר ונלוות.₪ אלפי  880 -בכל חודש משולמים בממוצע כ

מספקת כאמור אבטחת תשלומי השכר מבוצעים באמצעות תוכנת מס"ב ה

 תשלומים מהימנים, בטוחים ובאופן מלא ע"י מורשי חתימה.

 

 -מדגם תשלומי שכר .3.1

י מורשי החתימה לא אושרו ע". 2016 דצמ' -ב'נו עבור החודשיםתשלומי שכר 

 של מערכת התשלומים.  DISK ON KEY-באופן ממוחשב באמצעות ה

אוטומטי, חושף כאמור את המרכז וממוחשב שאינו אישור התשלום באופן 

 לאחר אישורם העקרוני. בתשלומי השכרהקהילתי לביצוע שינויים 

האלקטרונים  החתימה אמצעי 2017 אוקטובר מחודש החל תגובת מנהל המרכז הקהילתי: 
 .בפועל החתימה את מבצעים אשר אלו והם החתימה מורשי אצל נמצאים

 

  -קובצי תשלומי שכר .3.2

לא כוללים את רשימת  ,מועברים לאישורם של מורשי החתימההקבצי השכר 

התחייבויות וזיכויים  קובץ עזר הכולל רשימתאלא , לשכר המלאה המס"ב

כלומר תתכן אי התאמה בין הקובץ המוגש , עבור עובדי המרכז הקהילתי

 לאישור מורשי החתימה לבין התשלום בפועל.

שרים בכל חודש ע"י מורשי מצב בו קבצי מס"ב של שכר עובדים, אינו מאו

 החתימה לאחר בדיקות והבהרות הינו מצב לא תקין.

על מורשי החתימה לאשר תשלומי שכר ע"י קבלת קבצי מס"ב ובאמצעות 

 העזרים האלקטרוניים לתשלומים מלאים.

בין  נמצאה התאמה מלאהתשלומי שכר לעובדים  15אציין כי בדגימת 

 ועבר למורשי החתימה.התשלום בפועל לקובץ התשלומים אשר ה

 

אמצעי החתימה האלקטרונים  2017החל מחודש אוקטובר  תגובת מנהל המרכז הקהילתי:
נמצאים אצל מורשי החתימה והם אלו אשר מבצעים את החתימה בפועל. קובץ   )מיניקי(

האקסל נשלח במייל והוא נשלח כקובץ מנחה אשר מגבה ותואם לקובץ שמועלה למס"ב 
 .על מנת שיחתמו עליו
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 ניהול תקבולים:  .4

ניהול תקבולים מקהל מקבלי השירותים, מבוצעים ע"י מזכירות המרכז 

 .של חברת "דיאלוג" 'חוגים'כנת תוהקהילתי באמצעות 

אצל שלושת מזכירות  קופות פיזיות לתקבולים של מזומנים והמחאות, 3קיימות 

 קופות התקבולים נשמרות במהלך יום העבודה בכספת נעולה. המרכז הקהילתי.

ובו  'חוגים'דוח גביה ממערכת מזכירות המרכז הקהילתי, מפיקות אחת לשבוע  

 תנועות הגבייה במהלך השבוע. 

המזומנים וההמחאות ופרוט החיובים הדוח מוגש לידי חשבת השכר יחד עם 

 בכרטיסי האשראי לביצוע התאמה.

במקביל מתקיים ממשק תקופתי בין ממערכת 'חוגים' למערכת 'חשבשבת' )מע' 

 לניהול החשבונות(.

במערכת ואשר  חשבת השכר מבצעת התאמה אחר היקף התקבולים שנרשמו

 נמסרו בפועל לרשותה.

מנהלת הכספים מבצעת רישום תנועות במערכת החשבשבת וכן התאמות 

 לחשבונות הבנקים.

 

 ניהול קופות התקבולים: 4.1

אשר בניהולן האישי של כל אחת נמצא כי קופות המזומנים וההמחאות 

כך שקיימת הפרדה פנימית בין שלושה מנוהלות ממזכירות המרכז הקהילתי 

 .קופת גבייה, קופת פריטה ו"עודפי גבייה"אפיקים: 

אשר יעגנו את המסגרת המקובלת ותקבולים  יש מקום לערוך נהלי גבייה

 לשמירת ולניהול הכספים, תוך צמצום חשיפות.

 

 תגובת מנהל המרכז הקהילתי:

 1.1.2018ומסודרים בנוסף החל מה   ברוריםבמסגרת תהליך המעטפת הניהולית, יצאו נהלי גביה 
 .ויחודדו הנהלים וההערות שבביקורת ,יתקיים יישור קו בקופות שברשות מזכירות המרכז
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 :הגבייה התאמת יתרת מזומנים בקופות 4.2

שם השלמת אחר למועבר כסף מאפיק אחד לבקופה  במקרה של חוסר -

 .החוסר

בין כמות בביקורת שבוצעה במהלך הבדיקה, נמצאה התאמה 

 המזומנים הצפויים על פי מערכת החוגים והיתרות בפועל.

השלמת  מזכירות המרכז הקהילתייש לציין כי במהלך הבדיקה ביצעו 

לשם קיום התאמת ה"עודפי גבייה"  חוסר בקופה ע"י העברות מאפיק

 הקופות.

 כ'קופת פריטה'.₪  400ממזכירות המרכז הקהילתי נמסרו לכל אחת  -

חוסר בקופות בכספי הפריטה, כך שבקופה אחת לא אותר כלל   נמצא

 בלבד מקופת הפריטה.₪  200הכסף האמור ובקופה נוספת אותרו 

נמצאו בקופות "עודפי גבייה" )כהגדרת מזכירות המרכז הקהילתי(  -

אשר נותרו בקופה מתקופות קודמות. לא ברור איך מתקיים מצב בו 

 באופן שוטף.ישנם כספים אלו אשר אינם מבוקרים 

על אף ביצוע ההתאמה, יש לציין כי תהליך בו נותרים יתרות גבייה 

 בקופות אינו סביר ויש לוודא שהקופות כוללות כספים שוטפים בלבד.

 כמו כן יש לוודא שלמות כספי הפריטה בקופות. 

כי באחת הקופות קיימים כספים, אשר מזכירת המרכז נמצא  -

כלל למרכז הקהילתי וכי מדובר  הקהילתי הצהירה כי אינם שייכים

 בכספים פרטיים.

לבצע בקרה תקופתית ובקרות פתע אחר  על מנהל המרכז הקהילתי,

 יתרות בקופות המנוהלות ע"י יחידת הגבייה במרכז הקהילתי.

במסגרת נוהלי הגבייה וניהול הכספים יש לתת ביטוי לאיסורים 

 תי.החלים על שמירת כספים פרטיים בכספות המרכז הקהיל

 תגובת מנהל המרכז הקהילתי:

במסגרת תהליך המעטפת הניהולית, יצאו נהלי גביה ברורים ומסודרים בנוסף החל מה 
בנוסף ההערות שבדוח  ,יתקיים יישור קו בקופות שברשות מזכירות המרכז 1.1.2018

הביקורת יבדקו מול המזכירות, וכן חודדו להם הפגמים שבהתנהלות שהיתה והן קיבלו 
הנחיה לא לעבוד בצורה זו. מעבר לכך, מנהלת הכספים תבצע ביקורת פתע על הקופות 

 .במהלך כל חודש
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 :הגבייה בקופות המחאותהתאמת  4.3

הגבייה להיקף ההמחאות נמצאו התאמות של כמות והיקף ההמחאות בקופת 

 בדוח הקופה אשר הופק מהמערכת.

 

 

 בקרה שוטפת אחר ניהול קופות: 4.4

לא קיים מבנה  -ייתרה מכך לא מבוצעות בקרות פתע אחר ניהול קופות הגבייה, 

לגורם מקצועי מתחום  מזכירות המרכז הקהילתיארגוני ברור אשר מכפיף את 

 הכספים.

לגורם  מזכירות המרכז הקהילתישל יש מקום לשקול הכפפה מקצועית 

מקצועי בתחום הכספים לשם כתיבת הנחיות ונהלים מקצועיים/ ביצוע 

 ביקורת פתע/ בדיקת ניהול שוטפת וכו'.

 

 בדיקת יתרות בקופות 4.5

אותרו המחאות בקופת הגבייה שנשמרו בכספת ללא שם המוטב וללא חותמת 

 המרכז הקהילתי.

. יש לוודא כי כל נאות באמצעי התשלום האמורים בלתיקיימת חשיפה לשימוש 

 אמצעי תשלום המתקבל, נחתמים בחותמת המרכז הקהילתי למניעת אי סדרים.

 

 

 

 

 

  



 
 

27 
 

 רכש ותשלומים: 5

החברה למתנסים פרסמה נוהל עבודה מחייב בנושא רכש טובין ושירותים 

אשר מפרט את הליך קבלת הצעות המחיר, תיעודן, אישור ועדת הכספים 

 במקרה הצורך וכו'.

ומעלה, יבוצע באמצעות ₪  10,000בהתאם לנוהל האמור, רכש מסכום של 

בהתאם להחלטת ועדת הכספים וכנגד הסכם או מכרז  -מכרז פתוח/סגור

 שיוכנו מראש ע"י היועץ המשפטי.

 המרכז הקהילתי מבצע רכישות שירותי חוגים, הפעלות, הסעות, מזון וכו'.

ווים ע"י אחראית תחום הרכש במרכז הקהילתי, אשר הליכי הרכש השונים מל

מקיימת תהליכים של קבלת הצעות מחיר וליווי התהליך המכרזי במקרה 

  הצורך.

ונבחנו  2016במסגרת הביקורת נדגמו מספר רכישות אשר בוצעו במהלך שנת 

 דרכי בחירת הספקים.

 

 

  -צהרוניםלרכש מזון  5.1

חברות קייטרינג לאספקת  3עם , התקשר המרכז הקהילתי 2016במהלך שנת 

 כמפורט:₪, מיליון  1.6מזון לצהרונים בהיקף כולל של 

 ספק
היקף ההתקשרות 

₪השנתי, באלפי   הערות 

₪223  תבשיל חברתי בע"מ  2016הוחלפו במהלך  

₪541  מגש פרבר  2016הוחלפו במהלך  

₪906  קייטרינג כפיר בע"מ  

המרכז הקהילתי החל לעבוד 
במהלך שנת  עם קייטרינג זה

2016 

₪1,670  סה"כ התקשרות   

   
מטעמים של חוסר שביעות רצון  -כפי שדווח ע"י מנהל המרכז הקהילתי

 מרכז הקהילתי שינויים בספק הנבחר. מאיכות המזון המוגש, ביצע ה

על אף היקף ההתקשרות המשמעותי עבור רכישת מזון לצהרונים, לא ביצע 

  פומבי לבחירת הספקים.המרכז הקהילתי הליך של מכרז 
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מהווה כשל בקיום הנהלים  2016אי קיום מכרז לבחירת ספק מזון בשנת 

והתקנות המחייבות, בפרט לאור העובדה שהיקף ההתקשרות עומד של 

 בשנה.₪ אלפי  1,670

( החל המרכז הקהילתי את התקשרותו עם 2017)ספטמבר  2017במהלך שנת 

ומו של פרסום מכרז פומבי אשר הספק "זר מטעמים" אשר נבחר לאחר קי

 כלל קריטריונים של איכות ומחיר.

 .2017במבקרת מברכת על הליך קיום המכרז בשנת 

 

 

 -הסעות תלמידיםלהתקשרות  5.2

 המרכז הקהילתי מבצע שימוש ברכבי הסעות למספר צרכים:

 

 הסעות קבועות של בני הגיל השלישי ל"סביום" וחזרה .1

 הסעות קבועות לקבוצת הספורט .2

 ות לילדי הקייטנות לאתרים וטיוליםהסע .3

 סיורים והשתלמויות מזדמנות של עובדי המרכז הקהילתי. .4

 

 התקשר המרכז הקהילתי עם מספר ספקים לצורכי הסעות  2016במהלך שנת 

 2016היקף ההתקשרות בשנת  ספק

 ₪באלפי 

 ₪ 101 דברת רעננה

 ₪ 53 יהב הסעות

 ₪ 12 אמצע הדרך הסעות

 ₪ 11 הסעות חיים עלימה

 ש"ח 177 סה"כ

 

חשבוניות של הספק "דברת הסעות" ונבדקו הצעות מחיר נדגמו מספר 

 כנדרש.נמצאו הצעות מחיר מארבעה ספקים שהתקבלו טרם בחירת הספק, 
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 רכש מוצרי יצירה 5.3

עם ספקים לרכישת מוצרי יצירה  2016המרכז הקהילתי התקשר במהלך שנת 

 עבור הצהרונים, כמפורט:אלפי ש"ח  156וכלי כתיבה בהיקף של 

 היקף התקשרות * ספק

 ₪אלפי  64 שפע רום

 ₪אלפי  92 טוב שיווק

 ₪אלפי  156 סה"כ

 ₪באלפי  2016*בשנת 

 

בהתאם לדיווחי המרכז הקהילתי, לא התקיים הליך רכש לבחירת הספקים 

 ולבחינת מחירים.

 

לקיים מכרז לבחירת ספק/ים )בהתאם להיקף על המרכז הקהילתי 

ההתקשרות הצפויה( במטרה לקיים הליך שוויוני ופתוח בפני ספקים 

 נוספים.

 

 

 

 רכש תלבושות 5.4

המרכז הקהילתי התקשר עם החברה "תגוס" לרכישת חולצות תלבושת 

 ₪.אלפי  54לגמלאים, לצהרונים, לקייטנות וכו בהיקף של 

 

הינה בכפוף למכרז שקיימה החברה למתנסים  "תגוס"ההתקשרות עם חברת 

 מסגרתו העבירה לרשת המתנסים את זכות השימוש במכרז הגג.וב
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 הסדרת תהליכי רכש: 5.5

ניכר כי המרכז הקהילתי לא קיים בעבר תהליכי רכש סדורים להתקשרות עם 

ספקים. עם זאת, המרכז החל בתהליך יישום של מדיניות רכש, תוך כתיבת 

התקשרויות עם  תעובדים וכן החל לקיים תהליך הסדרלנוהל עבודה מחייב 

 ספקים.

 

 המבקרת מברכת על תהליך היישום אשר מתחיל לרקום עור וגידים. 

יש למפות את ההתקשרויות אשר טרם טופלו ודורשות הליך רכש סדור 

כמו כן יש להטמיע את דרכי העבודה המקובלות  ליישום במהלך השנה.

 .המקובליםבקרב העובדים למניעת קיום רכישות שלא במסגרת התהליכים 

 

   תגובת מנהל המרכז הקהילתי:

אינו מחייב, והוא   בבדיקה מול היועץ המשפטי של המרכז, נמסר שנוהל החברה למתנ"סים
נתון לפרשנות. לשם כך היועץ יעביר למרכז חוות דעת משפטית לדיון מול ועדת כספים 

לרכש וההנהלה ובהתאם להחלטות יפעל המרכז. ובהתאם לכך תגובש נוהל מסודר 
 .שבהתאם לכך המרכז יפעל
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 שכר והעסקת עובדים: 6

רשומים כמקבלי  עובדים 221במרכז הקהילתי קיימים נכון למועד הבדיקה 

 עובדות ועובדים בתחום הגיל הרך 95 -אנשי מנהלה ו 19שכר, מתוכם 

 

 קיימים מספר חוזי העסקה במרכז הקהילתי:

 

 קבועגלובלי חוזי שכר  .א

 שכר שעתי חוזים לעובדים על בסיס .ב

 לפדיון. בהתאםחוזי העסקה  .ג

 

 להלן פרוט אודות היקף תשלומי השכר והיקפם ביחס למחזור הפעילות:

 2016  2015  2014 

 
 8,174,398   ₪  8,451,485      ₪  9,654,028        ₪ שכר במסגרת הוצאות תפעול

 504,373      ₪  731,852         ₪  733,759           ₪ מנהלה -שכר עבודה ונלוות

 ₪      10,387,787  ₪      9,183,337  ₪   8,678,771 

שנה היקף הוצאות השכר ביחס לשינוי 
   106%  113% הקודמת

      
 
 

  14,063,584₪  16,093,693    ₪  17,493,025      ₪ מחזור הפעילות השנתי

 
הוצאת השכר ביחס לכלל מחזור 

 62%  57%  59% הפעילות

      
 
 

הוצאות שכר בגינם קיבלה העמותה 
 490,316      ₪  497,185         ₪  482,464           ₪ הקצבה מהמועצה אבן יהודה
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 שישה תיקים אישיים של עובדים במרכז הקהילתי, להלן הממצאים:נדגמו 

 -כרטיס עובד 6.1

 לעובדים שנדגמו.חתומים  )הלא הם "כרטיסי עובדים(  101לא נמצאו טפסי 

אי מילוי טופס כאמור עשוי לשלול מעובד את זכויותיו החוקיות להקלה במיסוי 

לעבוד  , בתוך שבוע ימים מיום שהתחילכל עובדעל פי הנחיות רשות המיסים, 

אצל מעבידם או ביום שקיבלו את משכורתם לראשונה )הכל לפי המועד 

שנה, חייבים למלא "טופס המוקדם יותר(, ולאחר מכן באחד בינואר של כל 

 ." ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי מעביד101

 תגובת מנהל המרכז הקהילתי:

יב למלא ונהלי העבודה בקליטת עובד חדש שונו ונכון להיום כל עובד חדש שנכנס למערכת מח 
. במידה והטופס אינו חתום, חשבת השכר לא מקבלת את הטופס והוא  101ולחתום על טופס 

 .מתויקים בקלסר נפרד לפי שנים 101לעובד לחתימה. טפסי ה  מוחזר
 

 

 תיעוד ובדיקת זהות העובדים המתקבלים לעבודה 6.2

 לא נמצא צילום ת.ז בתיקים האישיים של העובדים שנדגמו.

על תהליך קבלת העובדים במרכז הקהילתי לכלול שלב זיהוי העובד באמצעות 

 הזיהוי בתיקו האישי של העובד.תעודת זיהוי מומלץ לשמירת צילום מתעודת 

 

 אישור היעדר עבירות מין 6.3

ארבעה מהם גברים, אשר חייבים על פי חוק "איסור  -מבין שישה עובדים שנדגמו

 העסקת עברייני מין במוסדות" להמציא אישורי משטרה בגין היעדר עבירות מין.

 מלבד עובד אחד, יתר הנדגמים הועסקו ללא אישורים תקפים מתאימים. 

עבור שניים מהעובדים קיימים אישורי משטרה אשר הופקו כשנתיים וחצי לפני 

 החתימה על חוזה ההעסקה.

על המרכז הקהילתי לוודא כי קיימים ברשותם אישורי "היעדר עבירות מין" 

 או במהלך העסקתו )בכל שנה( מהעובדים טרם העסקתותקפים עבור כל אחד 

, כל זאת על פי במרכז הקהילתי חונם של מקבלי השירותיםלשם הבטחת ביט

 המחייב בחוק "איסור העסקת עברייני מין במוסדות".

נהלי העבודה בקליטת עובד חדש שונו ונכון להיום לא יכנס  תגובת מנהל המרכז הקהילתי:
עובד חדש  מערכת, ללא אישור היעדר עבירות מין. כמו כן העובדים יתבקשו להגיש אישורים 

 .בינוארונטיים מידי שנה ורל
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 חתימות על גבי הסכמי ההעסקה: 6.4

נמצא כי כל חוזי ההעסקה שנדגמו חתומים ע"י העובדים, אולם ללא חותמת 

 המרכז הקהילתי ומורשה חתימה מטעמו.

יש לוודא כי כל חוזי ההתקשרות מאושרים וחתומים ע"י מורשי החתימה 

 מטעם המרכז הקהילתי טרם תשלום שכר בגינם. 

 

 הקהילתי: תגובת מנהל המרכז

 וחותם על חוזי ההעסקה של העובדים 2017הנושא טופל. אני כמנהל המרכז מורשה חתימה מינואר 
 .שנכנסים למערכת

 

נמצא הסכם העסקה, אשר תנאי השכר בו סותרים את תנאי ההעסקה כפי  6.5

 שפורטו ב"טופס קליטת העובד".

וד שבטופס מגובה הפדיון החודשי בע 60% -בהתאם לחוזה יהיה זכאי העובד ל

מגובה הפדיון החודשי. בפועל שולם לעובד  50% -קליטת העובד זכאי העובד ל

 גובה פדיון. 60%שכר לפי 

 

 אחר סיבת שינוי ההתקשרות בין הצדדים. יש לבצע בדיקה

אחר הסכמי ההעסקה ולוודא התאמתם לתנאי השכר  בנוסף יש לבצע בחינה

 . בפועל למניעת תשלומים חורגים

 

 המרכז הקהילתי: תגובת מנהל

כל שינוי בשכר עובד  גובה במסמך עדכון  2017ההערה מקובלת על המרכז הקהילתי ומדצמבר 
 .שכר חתום ע"י כמנהל המרכז
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ובשנים הקודמות לכך, שכר בגין  2016המרכז הקהילתי שילם במהלך שנת  6.6

סייעות אשר אינן מועסקות באמצעות המרכז הקהילתי, אלא באמצעות 

 .המועצה

 במהלך השנה קוימה התחשבנות בין הצדדים להסדרת התשלומים האמורים.

  

מלבד  , חדל המרכז הקהילתי לשלם את שכרם של עובדות אלו2017במהלך שנת  

הלא היא המעסיק של  -והנטל לתשלום הועבר למועצה המקומיתשני עובדים 

 העובדות האמורות.

ותשלום השכר שהיו  המבקרת מברכת על השינויים וההסדרה של ההעסקה

 נהוגים בשנה המבוקרת.

יש להקפיד כי כל ישות משפטית תהא המעסיקה ומשלמת שכרם של העובדים 

 בה.

 

 תגובת מנהל המרכז הקהילתי:

אותה קלט המרכז  ש.מ   :המרכז חדל לשלם את שכר "עובדי צינור" מלבד שני עובדים

 .הנושא נמצא בטיפול מול הרשות –ג.ש  -הקהילתי ו
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 :מבניםב שימוש 7

נכסים. בין היתר מתקיימות ב המרכז הקהילתי, מקיים תהליך של השכרת שימוש

 השכרות למבנים הבאים:

 ראלף קלייןע"ש השכרת אולם הספורט  •

 השכרת בית יחיאל •
 כרת סטודיו למחולהש •
 הסביוםהשכרת  •

המבקשים לבצע שימוש בנכסים, חותמים על הסכם אחיד בו מצוינים בין היתר 

 ההתקשרויות והגבלות לשימוש בנכס.תנאי 

 

 :שימושהסכם  7.1

קיים הסכם אחיד עבוד שכירות נכסי המרכז הקהילתי. הסכם נמצא כי 

ההתקשרות כולל את תנאי ההתקשרות הכלליים עם השוכרים ואת תנאי 

 השימוש בנכס, הגבלות ואחריות השוכרים.

 

 אישור הסכמי שימוש: 7.2

מבלי חתימה על הסכם השימוש  קיימים מקרים בהם מבוצע שימוש בנכסים

התקשרויות להשכרת מבני  -ואישורו ע"י מנהל המרכז הקהילתי, כך לדוגמא 

 אולם הספורט והסביום לא לוותה בחתימה על חוזים.

 

קיימת חשיבות לאישור ההתקשרות ע"י מנהל המרכז הקהילתי לשם 

כי  בחילת סוג ההתכנסות ומטרתה. כגוף בעל ערכים חינוכיים, יש לבחון

 ההתקשרות אינה למטרות שאינן עולות בקנה אחד עם השקפת הארגון.

לביצוע התכנסויות בעלות אופי פוליטי  איסור גורף ומוחלטכמו כן קיים 

בנכסים ציבוריים ועל כן יש להקפיד הקפדה ייתרה ולבחון את מהות ואופי 

 בהסכם הרלוונטי.ההתכנסות, תוך אזכור איסור זה 

 
 הקהילתי: תגובת מנהל המרכז

הנושא יטופל ויובהר מול מנהלת הסביום ומנהל אולם הספורט, ובנוסף לא יושכרו המבנים לאף 

 .ית או שאינה באה בכנה אחד עם השקפות הארגוןטגורם בעל פעילות פולי
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כז הקהילתי באמצעות מבוצע במרלשימוש במבנים תהליך גביית הכספים  7.3

 מספר גורמים וללא בקרות מתאימות.

מזכירות הגבייה גובות שכירות בגין בית יחיאל והסטודיו למחול.  ,לדוגמאכך 

שכירות אולם הספורט מבוצעת ע"י אב הבית של האולם ושכירות הסביום 

 מבוצע ע"י מנהלת הסביום.

הליך בו קיימים מספר גורמים אשר גובים את הכספים באפיקים שונים 

 פסולים ולאי התאמות.כז הקהילתי לתהליכי גבייה עשוי לחשוף את המר

 על כל כספי המרכז הקהילתי להיגבות ע"י המחלקה הייעודית.

הל בנוסף, כל שכירות או אישור שימוש במבנה מחייב אישורו בכתב של מנ

 המרכז הקהילתי טרם שימוש בנכס וזאת למניעת שימושים חריגים.

 תגובת מנהל המרכז הקהילתי:
ממנהל המרכז על כל  שמחייבת אותן לקבל אישורהמנהלים הרלוונטיים קיבלו הנחיה 

שימוש במבנה. המנהלים יפעלו בהתאם להנחיה זו. במקביל נשמח לשמוע את חוות דעת 
 .המבקרת על נהלים לגביית כספים בכמה מוקדים

 
 

עבור כל הנכסים המושכרים ע"י המרכז הקהילתי, קיים תעריף אחיד ומקובל  7.4

 ומעודכן במסמך תעריפים.הידוע למזכירות המרכז הקהילתי 

נמצאה אי התאמה בין התעריפים שנגבו בסביום ובאולם הספורט לבין אלו 

₪  450שכירות הסביום נקבעה בגובה של  -שנקבעו במחירונים. כך לדוגמא

 עבור שימוש בנכס, במהלך השנה.₪  350ובפועל נגבו 

 4עבור "עד ₪  1,000כך גם שימוש באולם הספורט נקבע במחירון בגובה של 

תעריף נמוך  -לשעה₪  150שעות". בפועל הגבייה בגין שימוש באולם הינה לפי 

 כאמור ושאינו תואם את המחירון הקיים.

יש להעביר הנחייה מסודרת אודות התעריפים הקיימים ולוודא חיוב בהתאם 

 למחירון המקובל והידוע. 

 

 תגובת מנהל המרכז הקהילתי:
לכל מנהלי המתקנים של  םולית, יצאו נהלי גביה ברורים ומסודריבמסגרת תהליך המעטפת הניה

 .המרכז ותהליך גבית הכספים. יקבע נוהל גביה עבור השכרות וכן יקבע תעריף אחיד להשכרות
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נכסים כוללת לעיתים מעורבותו של גורם אחד ב שימושתהליך גביית כספי  7.5

לתעריפים בלבד ללא פיקוח ובקרה אחר קבלת מלוא הכספים ובהתאם 

 המקובלים.

 

על מנהל המרכז הקהילתי למנות גורם לביצוע בקרות שוטפות תקופתיות 

אחר ההכנסות משימוש בנכסים, כולל בחינת גבייה בהתאם לחוזים 

 החתומים, סבירות התעריפים וכו'.
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 תגובת מנהל המרכז הקהילתי:

צוותי  המשמשת אותי כמנהל המערכת, ואתראשית ברצוני להודות לך על הביקורת העניינית והממקדת, 

 .ללמידה על עמידה על נהלים ועבודה תקינה ושיפור המערכת, אני רואה בביקורות מסוג זה הזדמנות

 ,כספית חשוב לי לציין, שבשלוש שנים האחרונות התבצעו, מספר רב של שיפורים ושינויים במערכת 

 חון, וכמו כן בתחום הנגישות. וכל זאת על מנתהכוללים את תחומי השכר, רכש, גביה ובטיחות וביט

 .להמשיך ולפעול בהתאם לחוקים ולנהלים תקינים ומחייבים

את  , שהתבקש לבדוק 2015לתגובתי לדוח זה, מצורף דוח שהתקבל על ידי החברה למתנ"סים במרץ 

כניסתי  ש, שמאזתחום השכר והכספים, חשוב לי לציין שכל הסעיפים בדוח טופלו ותוקנו, וכמו כן להדגי

 ,לתפקיד כמנהל המרכז הקהילתי, פעלתי עם בעלי התפקידים השונים בתחום הכספים ושכר

 פעילות לבחינה ותיקון ליקויים בתחומים אלה, תוך סדר וארגון וקבלת החלטות ניהוליות שהתמקדו

 ות וגדלתקינה ורציפה, וכל זאת בתקופה, שמרכז הקהילתי עמד בתנופה גדולה של התרחבות הפעיל

 .במחזור הכספי ונתן מענה רחב לצרכים קהילתיים בישוב₪ חמישה מיליון  –בהיקף כספי של כ 

₪  מיליון 10, בהתאם לבחינה של הנהלים, הקובע בכל מלכ"ר מעל מחזור כספי של  2016כמו כן בשנת 

ביקורת מבין  המתמחים בביצוע לאחר תהליך חיפוש ייסודי, נבחרו משרד דלוייטהמחייב במבקר פנים, 

הדרישה שיבצע ביקורת  את עצמם כמבקרי פנים. על גוף הביקורת הוטלהמתמודדים רבים אשר הציעו 

ולהעמיק את השינויים  בתחומי כספים וכוח אדם, וזאת בהתאם לדרישת ההנהלה בכדי להמשיך

והמהיר והשינוי הרחב  הנדרשים בתחומים חשובים אלה, וזאת לאור השינוי במחזור הכספי הגדול

 .בתחומים חשובים אלה ביקורת בהיקפי הפעילות שדרש בצדק להיות ערים וזהירים לעמידה בנהלים 

ד לאחר עיון מעמיק בטיוטת הביקורת היסודית והמפורטת שהוגשה על ידך, ופגישה שלי עם כל אח

 , נרשמו תגובות לממצאים בגוף הדוח.גביהוהמבעלי התפקידים בתחומי הכספים, שכר, רכש, 

מותה כע שהוקם הי הביקורת הראשונה המתבצע במרכז הקהילתי מאזשזוחשוב לי לציין ולהדגיש 

 שנים. 16עצמאית, לפני כ 

 אבן יהודה היה בסטטוס מתנ"ס מודרך בחברה  בנוסף חשוב לציין את העובדה שמרכז קהילתי

נעשו ביקורות מטעם עמותה ובמקביל לא  להתנהלות לא חייבו את  מתנ"סים וההמלצות החברה בנוגעל

העמותה לא קיבלה מעמד של מתנ"ס מן המניין בחברה למתנ"סים כפי שקרה בפועל  החברה כל עוד

 .שנה לפני כניסתי לתפקיד  2012 בשנת

 

בביקורות  לסיום ברצוני שוב להודות לך גלית על הביקורת העניינית והמקצועית, אני בטוח ותומך

ונה ב האופן שביקורת  של המערכת והעובדים במערכת, ועל שמשפרות את הידע וההתנהלות התקינה

תחייבותם ה ניהול אחראי ועל מביאה להדגשת האחריות של בעלי התפקידים בהנהלת המרכז על

 .הציבורית לשם מנהל תקין, אפקטיבי ויעיל

 

 

 ,בכבוד רב
 פור-משה בבל

 מנכ"ל מרכז קהילתי אבן יהודה
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 דוח ביקורת 

בנושא בטיחות 

 במוסדות חינוך 
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 רקע: .1

ביצעה הח"מ ביקורת בנושא בטיחות במוסדות חינוך במועצה  2017במהלך שנת 

כל זאת בהתאם לכללי ביקורת  "(,המועצהיהודה )להלן: "-המקומית אבן

 מקובלים.

 .2017-2016הביקורת נערכה בגין התקופה של פתיחת שנת הלימודים 

משרד החינוך, באמצעות האגף לביטחון ובטיחות ערך רשימה מנחה לביצוע 

מבדקי בטיחות במוסדות החינוך השונים להבטחת הבטיחות במתקנים השונים, 

 בכיתות הלימוד ובחצרות המשחקים.

רשימת בדיקות הבטיחות המפורסמת ע"י משרד החינוך )ראה מנספח א'( כוללת 

אותן על המועצה לבצע ואישורי תקינות אותם יש להשיג טרם פרוט של בדיקות 

פתיחת שנת הלימודים, כדי להבטיח סביבת לימודים בטוחה לילדים, לצוות 

 החינוכי ולבאי המוסד החינוכי.

 הרשימה כוללת פרוט מועדים ותדירות לביצוע הבדיקות הנדרשות.

 יסודיים: בתי ספר שלושהשל המועצה וכן גני ילדים  24קיימים במרחב המועצה 

"י והראשונים המנוהלים אף הם בידי המועצה. בנושף, בין הספר אב-בכר, בית

 הדסים הכולל חטיבה עליונה ותיכון אשר באחריות רשת ויצו.

 הבדיקות השונות מבוצעות ע"י מספר גורמים במועצה:נכון למועד הבדיקה, 

אשר מבצעת החלק הארי מהבדיקות והאישורים  מחלקת ההנדסה -

 המחייבים

 אשר מרכז את נושא בדיקות הקרינה השונותמזכיר המועצה  -

מנהלת מדור גני הילדים, מבצעת סיורים טרם פתיחת  -מחלקת החינוך -

שנת הילדים בגנים ומקבלת דיווחים שוטפים מגננות במהלך השנה אודות 

 מצב בטיחות הגנים.
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 תקופת הבדיקה:

 בניהול המועצה, , בוצעה הביקורת במוסדות החינוך2017אפריל  -במהלך ינואר

תוך בחינת ההיתרים, האישורים והבדיקות שבוצעו במוסדות החינוך השונים 

 ובמהלך שנת הלימודים. 2016-2017טרם פתיחת שנת הלימודים 

 רגולציה רלוונטית:

רשימה מנחה  -מסמך הנחיות "הבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך -

לעריכת מבדק בבית ספר, גן ילדים ופנימייה". )האגף הבכיר לביטחון, 

 בטיחות ושעת חרום(

 חוזר מנכ"ל "סידורי בטיחות במבני מוסדות חינוך" -

 חוזר מנכ"ל "הבטחת הבטיחות בגן הילדים" -

 

 לצורך ביסוס ממצאי הביקורת, ביצעה הח"מ שימוש באמצעים הבאים:

שיחות ודיווחים מהגורמים הרלוונטיים במועצה )גומרים ממחלקת  -

 הגנים, גננות ואנשי צוות וכו'(   מנהלת מדורההנדסה, קב"ט, 

סקירת אישורים מהיועצים השונים )יועץ בטיחות, חשמלאים,  -

 קונסטרוקטור וכו'(

 סיורים במוסדות החינוך -

 

 מטרת הביקורת: 

 

בדרישות מסמך ההנחיות בנושא "הבטחת תנאים בחינת עמידת הרשות המקומית 

רשימה מנחה לעריכת מבדק בבית ספר, גן ילדים  -בטיחותיים במוסדות חינוך

 ופנימייה".
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 כללי:

אישורי הבטיחות לפני פתיחת שנת הלימודים, כמו גם שמירה על בטיחות מוסדות 

משרד חינוך במהלך שנת הלימודים, הינה הכרחית ונדרשת בהתאם להנחיות 

 החינוך.

קיימת חשיבות רבה לביצוע הבדיקות המחייבות אחת לשנה, או בהתאם לתדירות 

המחייבת בהתאם למסמך המנחה של משרד החינוך, כדי להבטיח סביבה לימודית 

 בטוחה לתלמידים, לצוות החינוכי ולבאי בית הספר.

יצוע מרב לקדם את נושא בטיחות במוסדות החינוך, תוך ב ניסתהניכר כי המועצה 

 הבדיקות באופן סדיר ורציף.

מוסדות החינוך שנדגמו נמצאו במצב תחזוקתי ובטיחותי ברמה גבוה, תוך הקפדה 

 על הנחיות מחייבות בתחום הבטיחות, כמפורט בגוף הדוח.

מו גם בתקנות המלצות לקידום הנושא ותיקון הליקויים מופיעות בגוף הדוח, כ

 בהנחיות הבטיחות. משרד החינוך לעמידה
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 ממצאים והמלצות ביקורת בטיחות בגנים ובמוסדות החינוך 

 :2017-2016טרם פתיחת שנת הלימודים 

 

 

נמצא כי קב"ט המועצה עבר הכשרה מתאימה וקיימת ברשותו תעודת "מנהל  .7

 , כמתבקש.בטיחות מוסדות חינוך"

 

 

 

נבדקים ע"י מנהל נמצא כי כלל האישורים טרם פתיחת שנת הלימודים, אינם  .8

בטיחות מוסדות החינוך וכי אין גורם במועצה אשר מאגד את כלל האישורים 

 בהתאם לדרישות משרד החינוך.

 

הינו בעל ההכשרה המתאימה  -מנהל בטיחות מוסדות חינוך )קב"ט המועצה( 

 לריכוז הנושא ולדיווח אחר ליקויים והעדר אישורים. צומת מרכזילהוות ועליו 

 

על מנהל בטיחות מוסדות חינוך למסור את  -סיום שנת הלימודיםלקראת 

הרשימה המחייבת והעדכנית מטעם משרד החינוך לביצוע בדיקות בטיחות 

 במוסדות החינוך לגורמים הרלוונטיים במועצה ובבית הספר הדסים.

 

על מנהל בטיחות מוסדות חינוך, כמו גם בעלי התפקידים הרלוונטים הנוספים 

 יקות הבטיחות טרם פתיחת שנת הלימודים.לבצע את בד

 

על מנהל בטיחות מוסדות חינוך לוודא כי כל האישורים הנדרשים טרם פתיחת 

 ברשותו ולהתריע במקרה של העדר אישורים.קיימים  –שנת הלימודים 
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 בדיקת ואישור קונסטרוקטור: .9

 
בהתאם להנחיות משרד החינוך, אחת לחמש שנים או לפי הצורך יש לקבל אישור 

 קונסטרוקטור: 

 יציבות תקרות התלויות -

 הצללות -

 יציבות מבנים -

 יציבות מבנים יבילים -

 יציבות עמודי תאורה ויחידות מזגן תלויות -

 

 

ד על תקינות מבני החינוך שנבדקו ע"י נמסר למבקרת אישור המעי

עבור בית ספר "ראשונים" בדיקות ואישורים התקבלו במסגרת קונסטרוקטור,  

 למבנה. 4קבלת טופס 

 

 , בגין כל מבנה שניתן עבורו אישור צוין:בהתאם לאישור הקונסטרוקטור

"המבנה נמצא תקין ויציב...קונסטרוקציית המתקנים /הרכיבים שנבחנו באתר 

 נמצאה תקינה והמערכת יציבה וסטטית"

 

 אישור קונסטרוקטור עבור גן חרצית.לא נמסר למבקרת 

  

שנים או בהתאם לצורך, מבוצעת בדיקת קונסטרוקטור  5 -יש לוודא כי אחת ל

 למוסדות החינוך השונים.
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 אישור יועץ בטיחות .10

 

מר  –טרם פתיחת שנת הלימודים, נעזרה המועצה בשירותיו של יועץ בטיחות 

 איציק רייך, אשר ביצע מבדק בטיחות בגני הילדים ובבתי הספר. 

 

מאשר יועץ הבטיחות לכל מוסדות החינוך, ציין כי הוא  ע"י תןיבאישור שנ

 הבאים:, בהתאם לאישורים  בטיחותית את גני הילדים והחצרות/בתי הספר

 אישור בדיקה וביקורת ע"י חשמלאי מוסמך -ערכות חשמלמ -

אמצעי הכיבוי בכל הגנים נבדקו ונמצאו עומדים בדרישות  -כיבוי אש -

 רשות הכבאות וחוזרי המנכ"ל

 דס מורשה ליציבות מבנים ותקרות תלויותנהמאישור  -

 

 

 אישור יועצת בטיחות לבית הספר הראשונים. 4בנוסף נמסר במסגרת טופס 

 

 

 

 תחנת הסעה למוסד לימודי חדש: אישור .11

 

בהתאם להנחיות משרד החינוך, בהקמת מוסד חינוכי חדש תאושר תחנת הסעה 

 לילדי בית הספר ע"י מהנדס תנועה.

 

התכנסה ועדת התנועה של הרשות המקומית ואישרה  2015נמצא כי בדצמבר 

בנוכחות יועץ תנועה את העמדת תחנת האוטובוס להסעות תלמידים בסמיכות 

 לבתי הספר.

 

 

 

  



 
 

46 
 

 אישור אגרונום: .12

 

בהתאם להנחיות, אחת לשנה יש לבצע בדיקה ליציבות העצים והענפים במוסדות 

 החינוך כדי להבטיח יציבותם.

 

המועצה לא קיבלה אישור אגרונום ליציבות עצים וענפים ברחבי מוסדות החינוך 

 החינוך במועצה.השונים ובקרבת מוסדות 

 

ביצעה המועצה בדיקת אגרונום , 2017-2018לקראת פתיחת שנת הלימודים 

במוסדות החינוך הרלוונטיים. ליקויים שאותרו נמצאים בתהליך תיקון נכון 

 .1/2018ל

 

 

 

 דיקת קיום גז רדוןב .13

 
 על פי ההנחיות, אחת לשלוש שנים יש לבצע בדיקת גז רדון ע"י בודק מוסמך. 

 

ממחלקת ההנדסה נמסר כי לא קיימים מקלטים תת קרקעיים במתחמי גני 

 הילדים ובתי הספק.
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  -בדיקת מערכות חשמל והארקה ובדיקת מכשירי חשמל .14

 

מערכות חשמל,  ההנחיות, אחת לחמש שנים יש צורך בביצוע בדיקתעל פי 

 הכוללת בדיקת הארקה.

כל אלו ע"י  –בנוסף, יש לבצע בדיקה שנתית של מכשירי חשמל ומתקני מחשמל 

 חשמלאי מוסמך.

 

נמצא כי עבור מוסדות החינוך שנבדקו, נמצאו אישורי חשמלאי לתקינות 

לפתיחת שנת  ארקה במבנה, בסמוךמערכות החשמל )כולל לוח החשמל( והה

 .הלימודים

 

 

נמצא כי לא בוצעה בדיקת מכשירי חשמל וכי בדוח התקינות שנמסר ע"י 

 החשמלאי הבודק צוין 

 

 למעט אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטלהנני מאשר כי מתקן החשמל " 

באתר המתואר לעיל נבדק ונמצא תקין ומתאים לדרישות חוק החשמל ותקנותיו 

 ולתקנים הרלוונטיים במועד ביצוע הבדיקה"

 

הכוללים  -יש לבצע השלמת בדיקה ולוודא כי מכשירי ומתקני החשמל בגנים

בין היתר את הציוד החשמלי המטלטלין, תקינים בהתאם לאישור חשמלאי 

 בודק.

 

דיווחה כי הבדיקה האמורה תבוצע במסגרת שיפוצי הקיץ מהנדסת המועצה 

 .2018-2017לקראת פתיחת שנת הלימודים 

 

 

, תבוצע בדיקה לכל 2017ממחלקת ההנדסה נמסר כי במהלך שיפוצי הקיץ 

 החשמל במוסדות החינוך. מכשירי
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 בדיקת מתקני משחק:

 

 על פי ההנחיות, אחת לשנה יש לבצע בדיקת מכון התקנים למתקני המשחק. 

 

נבדק ביצוע בדיקות בטיחות שנתיות של מתקני המשחק בגני הילדים ובבתי הספר  .15

 של מתקני המשחק מטעם מכון התקנים.  1498לעמידה בתקן 

 
נתקבלו אישורים עבור כל בתי הספר והגני המועצה טרם פתיחת שנת 

ע"י חברה מפקחת אשר נושאת באישור מכון התקנים לבדיקת  הלימודים

 המתקנים, כמתבקש.

 

 

 

אושרו המתקנים תואמי גיל  –נבדק כי באישור תקינות מתקני המשחקים השנתי  .16

 בגן הנבדק. 

 

נמצא כי בכל הגנים אושרו מתקני המשחקים בהתאם לגילאי הילדים הלומדים 

 במוסד החינוכי.

 

 

 יקת בטיחות חודשית של מתקני משחק.אחת לחודש יש לבצע בד .17

של מכון התקנים, עבור  1498נבדקו אישורי תקינות מתקני המשחק בהתאם לתקן 

 . 2016דצמבר  -החודשים נובמבר

 

בהתאם לדוחות הבדיקה שנמסרו לעיוני, נמצא כי לכל מוסדות החינוך נתקבלו 

 משחקים.אישורים לעמידה בתקן המקובל למתקני המשחק וגני 
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 מוכנות ותקינות ציוד כיבוי אש: .18

 

בהתאם להנחיות, יש לבצע בדיקה שנתית אחר תקינות ציוד כיבוי האש בכל 

 מוסדות החינוך.

 

בדיקה שנתית לתקינות ציוד כיבוי  לא נמסרו למבקרת אישורים על ביצוע

 האש.

 

יש להקפיד ולבצע בדיקות שנתיות בנושא כדי לוודא שהציוד הקיים הינו ציוד 

 , תקין וניתן להפעלה במקרה הצורך.שמיש

 

יושגו כל האישורים  -מהנדסת המועצה דיווחה כי במסגרת שיפוצי הקיץ

 . הנדרשים

 

 

 בדיקת מערכות גז .19

בהתאם לדיווחי המועצה, לא קיימות מערכות גז בגנים ובבתי הספר, אשר על כן 

 לא נבדק נושא זה. 

 

 

 רעשבדיקת  .20

החברה  -, ביצעה המועצה באמצעות חברת "גלית2016נמצא כי במהלך ינואר 

לאיכות הסביבה" מתמחה "בדיקת רעש" עבור בית הספר "הראשונים", לבחינת 

 '. 4סבירות הרעש מ'כביש 

 בסיכום הבדיקה נכתב בדוח הבדיקה:

"לאור תוצאות המדידה ,ניתן לקבוע כי מפלסי הרעש שנמדדו נמוכים 

טריונים המומלצים ע"י המשרד להגנת הסביבה לרעש מכבישים, מהקרי

 דציבל למקומות רגישים כגון מוסדות חינוך" 59שהינם 

 
 לא נמצאה חריגה בביצוע ההנחיה
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 -בדיקת קרינה משנאים ומשדות חשמליים .21

 

מגנטיים מרשת החשמל בהתאם נמצא כי המועצה ביצעה בדיקות של שדות 

להנחיות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, כל זאת באמצעות החברה 

 החברה לאיכות הסביבה", בגני הילדים ובתי הספר. -"גלית

 

במסגרת  בדיקות הקרינה שבוצעו, התקבלו תוצאות בהסתמך עליהן נקבע כי לא 

 ות הסביבה.קיימת חריגה מהתקנים המקובלים ומהמלצת המשרד לאיכ

  

דווח על ביצוע  .נמצאה בדיקה חריגה הדורשת התאמה בבית הספר "בית אבי"

 ההתאמה.
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  5515בדיקת מכון התקנים בהתאם לתקן ישראלי  -אישור מתקני ספורט .22

 

ספורט בבתי הספר בכר ובית אבי וכן מגרשים ואולמות במועצה אולמות ומגרשי 

 מרכז הקהילתי.ספורט "ראלף קליין" וב

 

אולמות ומגרשי למתקני הספורט ב – 5515נמצאו אישורים לעמידה בתקן 

 .2017, 2016הספורט מהשנים 

 

נבדקו לאחר  -בדיקת תקינות מתקני הספורט באולם ומגרש המרכז הקהילתי

 . 2017במהלך יוני  - 5515התאמתם לתקן ואושרו כעומדים בתקן 
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 בדיקה מדגמית בגני ילדים .23

 

במסגרת הביקורת , ביצעה הח"מ סיורי פתע במדגם גני ילדים, במטרה לבדוק 

 עמידה בהנחיות בתחום הבטיחות.

 הבדיקה, נבחנו מספר נושאים:במסגרת 

 

  בגנים תקינות לחצני המצוקה -

 בגניםזמין פתח מילוט  מו שלקיו -

, כולל בדיקת מתקני המשחק בחצר המשחקים , הכולל את פרוטשילוט תקין -

 ציוד מועד הבדיקה

, תוך הצהרת הצוות לשימוש מכיסוי כיסוי ארגזי החול בגני הילדיםקיומו של  -

 החולעם סיום השימוש בארגז 

 במקום שאינו מאפשר גישתם של ילדים – תקינות אחסון מוצרי הניקיון -

 גישה מוגבלת לארונות חשמל -

 אשר בגן הילדים ש במתקני בישול הכוללים גז במטבחהעדר שימו -

 בהישג יד קיומו של תיק עזרה ראשונה -

 

מאירה, כלנית, אדמונית, רקפת, שישה גני ילדים, כמפורט: גן בוצעה ב הבדיקה

 .וצבר הדס

 

 

נמצא כי הגנים עומדים במירב הקריטריונים שנבחרו לבדיקה, ניכר כי הצוות 

רואים חשיבות גבוה בהקפדה אחר כללי  –המקצועי בגנים, כמו גם צוות המועצה 

ונהלי הבטיחות המחייבים למען שלום הילדים ובאי הגנים, מכירים את ההנחיות 

 ונותנים דגש ליישומם.

ליקויים. יש לציין כי מדובר במספר קטן של ליקויים ביחס  עם זאת, אותרו מספר

 להיקף הבדיקה הכולל.
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 :להלן הליקויים שאותרו בגנים במהלך הבדיקה

 

ארון החשמל אינו נעול כמתבקש ברשימת הבטיחות  -גן מאירה וגן רקפת -

 המנחה של משרד החינוך.

 

מפני כניסת נשמרים בחדר שאינו נעול ניקיון בגן הדס חומרי ה -גן הדס -

 ילדים.

 
 

לגן, אולם אין גישה לפתוח את הדלת מכיוון  דלת מילוטקיימת  -גן צבר -

  שהדלת נחסמה בבד אשר מקיף את מתחם הגן. 

 

וזאת   בנוסף יש לחדד את דרך הפעלת לחצן המצוקה בין צוותי הגנים -

מכיוון שנמצא כי חלק מהסייעות בגן אינן מכירות את אופן הפעלת לחצן 

 המצוקה.

 

 

צוות המועצה, כמו גם צוות הגנים כאמור,  אלו,  ממצאיםיש לציין כי מלבד 

 השקעה רבהמקפידים אחר שמירה על נהלי בטיחות מחייבים וניכר כי בוצעה 

 לקידום בטיחות הילדים בגנים שנדגמו.

 

 

מדור גנים ציינה בתגובתה לדוח הביקורת כי הממצאים תוקנו נכון ליוני  מנהלת

2017. 
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 נספח: רשימה מנחה של משרד החינוך לעריכת מבדק 

 , למועד הבדיקהבבתי ספר וגני ילדים
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