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 מבוא

 -להלן ) קרנות השתלמותבנושא נערכה ביקורת  2016 אפריל-2015 אוקטוברבמהלך החודשים 

של החברה השכר בדוח כלולים הביקורת התייחסה לעובדים ה .עובדי עירייה של (קה"ש

בעזרת חברת  ללא עובדי חברות כח אדם. הביקורת נערכה, 2014( לשנת 66דוח -להלןלאוטומציה )

THIS .ביקורת ואבטחת מידע  

 

. קיימת הפרשה לקה"ש -מעובדי העירייה  %62המהווים  ,עובדים 431,2עבור  ,עובדים 4,743מתוך 

העירייה  2014במהלך שנת  .2014שנת בעובדים לא היו הפקדות לקרנות השתלמות  1,430עבור 

  בגין עובדים אלה. ח"שמיליון  22-כ הפרשות בסך של העבירה לקרנות השתלמות

 

לבסיס החוקי והנורמטיבי לנושא קרנות השתלמות, הן מבחינת  התייחסנובמסגרת הביקורת 

 -)להלן  ומנגנון משאבי אנושאגף בין  יםממשקלזכויות העובד והן מבחינת חובות המעביד וכן 

  .קרנות השתלמותהגורמים השונים בגזברות העוסקים בובין  משאבי אנוש(

 

הסיוע בהכנת על  עובדי מחלקת שכרלעובדי אגף הגזברות, אגף משאבי אנוש ולברצוננו להודות 

 הדוח.
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 עיקרי הממצאים וההמלצות .1

 

 העדר גורם מרכז

 ללא שנקבע גורם מרכז. -אגף משאבי אנוש ומס' מחלקות בגזברות מטפלים בקה"ש 

לקבוע גורם מרכז לנושא קרנות ההשתלמות אשר יטפל בתחומים הבאים: *תאום בין אגפי  מומלץ

 . *קשרים עם הקרנות. *ליווי ממשק מעסיקים.י אנושמשאבהגזברות ו

 

 העדר התאמה מלאה בין מערכות הנה"ח ושכר

במערך השכר נכלל בטעות קרן פנסיה בין קרנות ההשתלמות, ובמספר מקרים היו הפרשים 

 כספיים בין הנה"ח למערך השכר. 

 "ח ובמערך השכר.לקבוע נוהל המחייב ביצוע התאמה תקופתית בין נתוני הקה"ש בהנה מומלץ

 

 קה"ש חובת המעביד -המגמה 

 זכותו של העובד.  -הצטרפות לקה"ש  - 2002חוקת העבודה  *

 יש צורך בפניה של העובד כתנאי לפתיחת קה"ש. -אוגדן תנאי שרות  *

 הפרשה לקה"ש חובה של המעסיק במקביל לזכות העובד:  -המגמה בשנים האחרונות  *

 יחתום על וויתור. -קה"ש חתום. עובד שאינו מעוניין בקה"ש אין לקלוט עובד ללא טופס -חשכ"ל 

 בדרוג המינהלי, קרן רום  ברירת מחדל. -בין המשכ"ל להסתדרות  2011 -הסכם מ -הסכם עבודה 

 בנושא עו"ה: אסור למעסיק להתעלם מזכויות העובד בעניין קה"ש. 2013דו"ח  -מבקר המדינה 

 תקציב מבעלות שאינה משלמת קה"ש. הוראות המאפשרות קיזוז -משרד החינוך 

לקיים דיון בשיתוף היועץ המשפטי בקשר להשלכות על מדיניות העירייה של המגמה מומלץ 

 לראות בפתיחת קה"ש לעובדים חובה של המעסיק.

 העדר התייחסות לסוגיה ההלכתית

 המערכת אינה משתפת גורמים הלכתיים במאמץ להציע פתרונות לסוגית הריבית בקרנות.

 לפעול לשיתוף גורמים הלכתיים במתן מידע לעובדי עירייה בנושא קה"ש.מומלץ 

 

 2015פתיחת קרנות  - 2011הסכם   -קה"ש רום 

נקבע כי  יש להפקיד לעובדים בדרוג המינהלי כספים לקרן רום  2011בעקבות הסכם עבודה משנת 

 .2015כברירת מחדל. בפועל נפתחו קרנות בשנת 

 .2011 - 14ת משפטית בעניין הצורך בהפקדה לקרן רום, בגין השנים לקבל חוות דעמומלץ 

 

 תשלום רטרו

 עובד ציין כי אחרי השתדלות מרובה קבל קה"ש רק לשנה אחת רטרואקטיבית.

לקיים דיון בשיתוף היועץ המשפטי לעירייה בעניין התקופה לתשלום רטרואקטיבי לעובד מומלץ 

 המבקש לפתוח קה"ש באיחור.
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 מתן מידע

 בעיקר עובדי הוראה ועו"ס, חסר מידע בעניין קה"ש. -למספר עובדי עירייה במדגם הביקורת 

 להיערך למתן מידע לעובדים בנושא קה"ש במספר ערוצים: מומלץ

 עריכה ומשלוח חוזרים לעובדים ותיקים / חדשים בנושא קה"ש. -חוזרים 

 בטים כספיים והלכתיים של קה"ש.מתן מידע במסגרת ימי הערכות וימי עיון על הי -ימי עיון 

 

 נוהל פתיחת קה"ש לעובד חדש

במערכת השכר של העירייה עובדים ללא קה"ש. לא נקבע נוהל להחתמת עובד על טופס הצטרפות 

 לקה"ש בעת קליטתו לעבודה.

 לפעול לקביעת נהלי עבודה בעניין פתיחת קה"ש לעובדים כלהלן: מומלץ

ופס למקרה אי זכאות העובד לקה"ש הכולל פרוט וסיבות: הכנת ט -טופס העדר זכאות לקה"ש 

עובד שעתי / % משרה נמוך וכו', וכן ציטוט הסעיפים הרלוונטים בהסכמי עבודה. הטופס יועבר 

 וישלח לעובד. עותק ישאר בתיק האישי.  משאבי אנושלאישור הנהלת אגף 

/ וויתור קה"ש במסגרת קביעת נוהל המחייב החתמה על טופס הצטרפות  -טופס ויתור קה"ש 

 קליטת עובד חדש בהתאם להוראות החשכ"ל.

 

 נוהל מעקב עובדים ותיקים

 לא נקבעו נהלים בעירייה להעברת תזכורת לעובד שלא דאג לפתיחת קה"ש.

 -כי אגף משאבי אנוש בעירייה יפיק אחת לשנה דוח מעקב אחר עובדים הזכאים לקה"ש מומלץ 

נוהל המחייב פניה תקופתית בכתב לעובדי העירייה בדרוגים  בעוטרם נפתחה עבורם קרן, וכן יק

השונים אשר לא הורו על הצטרפות לקה"ש, וזאת על מנת למנוע אי פתיחת קרנות השתלמות בשל 

 העדר מודעות לזכות חשובה זו של העובד.

לבחון שילוב בקרה ממוחשבת במערכת השכר אשר תתריע על עובד שהגיע מועד זכאותו  מומלץ

 בלת קה"ש ואין עבורו הוראה על פתיחת קרן.לק

 

 העדר נהלי בקרה

 ללא שהעובדת הייתה מודעת לכך.  -הפקדות לקה"ש הופסקו לאחר משיכת כספים  *

 הפקדות לקה"ש בוצעו שלא בהתאם לתאריך בטופס פתיחת קה"ש.  *

עקב טעות, במשך שנים העבירה העירייה סכומי הפקדות קה"ש של עובדת ב' לחשבונה של  *

 שנים. 6עובדת א' שאף משכה את הסכומים כעבור 

 המלצות הביקורת

יש לקבוע נוהל של הפקת דו"חות קה"ש בגין עובדי  - הפסקת הפקדה לאחר משיכת כספים

 על מנת לוודא המשך רצף בהפקדות. -הוראה שחזרו לאחר שנת השתלמות 

נוהל  הפקת דו"חות  יש לקבוע - העדר התאמה בין נתוני טופס פתיחת קה"ש לביצוע בפועל

 תקופתיים והשוואת הנתונים לטופסי פתיחת קה"ש. 

לקבוע נהלי בקרה כולל: *הדרכת עובדים בבדיקת דו"חות שנתיים מהקרנות.  יש -טעות בזיהוי 

 -כת *קביעת גורם לטיפול בפניות עובדים. *הכללת מס' הקרן האישית של העובד בדו"חות המער

 .וקביעת בקרות לאיתור טעויות
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 נתונים כספיים וכמותיים .2

 לשנהמיליון ש"ח  22 -קרנות השתלמות  36

 36 -הפרשות לבוצעו  2014בשנת מנתוני מערך קופות הגמל במח' השכר עולים הנתונים הבאים: 

מיליון  21.6 -הסכום הכולל של הפרשות בגין קרנות השתלמות הגיע ל .ת השתלמות פעילותקרנו

עבור שני  ח"שמיליון  7.8תלמות רום לעובדי הרשויות המקומיות, לקרן הש ח"שמיליון  8.4 ח."ש

וקרן ם תיכוניים, מורי סמינר ומפקחים הקרנות הגדולות לעובדי הוראה: קרן השתלמות למורי

אש"ח לקה"ש של  578לקרן ק.ל.ע לעובדים סוציאלים,  ח"שהשתלמות למורים וגננות, מיליון 

 קרנות אחרות. 31 -מיליון ל 3.7חברת איילון וסכום של 

 

  2014-מערך קופות הגמל -קרנות השתלמות 

 מס' פרטים סמל
 עובדים

ניכוי + הפרשה 
 ח"ש  66דו"ח 

 8,353,138 1,149 קרן השתלמות רום לעובדי רשויות מקומיות 77

 4,511,438 406 תיכוניים, מורי סמינר ומפקחים קרן השתלמות למורים 69

 3,337,333 268 תלמורים וגננוקרן השתלמות  70

 1,039,322 140 ק.ל.ע -וציאליים קרן השתלמות עובדים ס 74

 577,596 81 קרן השתלמות איילון 169

 3,737,118 433 קרנות השתלמות אחרות  31 

 21,555,944 2,477 סה"כ 
 

 ללא קרן השתלמות 1,430 -עובדים  3,744מתוך 

עובדים להם קרנות השתלמות  2,477ם פרטי  במערך קופות הגמל כלולימהטבלה לעיל עולה כי 

עובדים. מס'  3,744עובדים עם קה"ש מתוך  2,314של העירייה  66דו"ח  -השכר  . בדו"ח2014בשנת 

. מבדיקת 66קה"ש בדו"ח  עםממספר העובדים  163 -העובדים במערך קופות הגמל גבוה ב

במהלך השנה ובגינם שני ות הביקורת עולה כי ההפרש נובע בעיקר מעובדים שעברו בין קרנ

 77יש הפקדה לקרן סמל  1/14בגין עובד מ.ש. בחודש  -במערך קופות הגמל. לדוגמא רישומים 

 .107הפקדה לקרן סמל  2 - 12/14ובחודשים 

 

 2014 - 66דו"ח  -מס' עובדים עם / ללא קה"ש 

 עובדים מס' פרטים

 2,314 עובדים עם קרן השתלמות 

 1,430 מותעובדים ללא קרן השתל

 3,744 סה"כ
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 2014 -הנה"ח  -דו"חות קה"ש 

 2014לביקורת נמסר דו"ח מרכז של כרטיסי הנהלת החשבונות בגין קרנות השתלמות. בדו"ח לשנת 

לאחר קיזוז נתוני ריבית והפרשים. מהשוואת  -אש"ח  21,403בסכום זיכוי נטו של  כרטיס חו"ז 42

 ות הגמל של מחלקת השכר עלו הממצאים הבאים:לנתוני מערך קופ נתוני כרטסת הנה"ח

כרטיסים )קרן ידע  4כלולים  421בקבוצת כרטיסי הנה"ח . אינם קה"שש 421כרטיסי הנה"ח 

אש"ח שאינם  44מהנדסים, קרן ידע מח"ר, הנדסאים והשתלמות אי. בי. אי( בסכום כולל של 

 .אין מדובר בקרנות השתלמות כלולים במערך קופות הגמל במח' שכר. לשאלת הביקורת הוסבר כי

 

 דו"חות מערך קרנות ההשתלמות. קרנות השתלמות במחלקת השכרבדו"ח  -קרן פנסיה מבטחים 

כוללות את נתוני מבטחים החדשה שאינה כלולה בדו"ח הנה"ח בגין קה"ש. מס'  ,שכרמחלקת ב

כי מדובר . לשאלת הביקורת הוסבר 423מתחיל בספרות  -החשבון של מבטחים במערך הנה"ח 

 .מבטחים היא קרן פנסיה -בטעות של מח' שכר 

 

בגין שלוש קרנות הפרש בין נתוני מערך . בין הנה"ח למערך קופ"ג יםהפרש -נתונים כספיים 

אש"ח. הביקורת פנתה להנה"ח לבקש  10 -לנתוני הנה"ח בסכום כולל של כ קרנות ההשתלמות

 .הסבר להפרשים אלה

  

 מערך שכר קה"ש -הנה"ח  2014קה"ש התאמת 

 

 הערת הביקורת

מהשוואת דו"חות בגין קה"ש במערכת הנהלת החשבונות ובמערך השכר, עלה כי אין התאמה 

כאשר במערך השכר נכלל בטעות קרן פנסיה בין קרנות ההשתלמות,  -מלאה בין המערכות השונות 

 ובמספר מקרים היו הפרשים כספיים.

 

 וני הקה"ש בהנה"ח ובמערך השכר.לקבוע נוהל המחייב ביצוע התאמה תקופתית בין נת מומלץ

 

 21,403,004 2014נטו  זיכויסה"כ הנה"ח 

 44,315 כרטיסי הנה"ח שאינם קה"שבניכוי 

 27,262 כרטיס החזר רום  בניכוי

 10,093 קרנות 3 -הפרשים לבירור בבניכוי 

 234,611 הכלולה בטעות בדו"ח מערך הקה"ש -קרן פנסיה מבטחים  בתוספת

 21,555,945 סה"כ מערך הקה"ש
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 רקע חוקי .3

 קרנות השתלמות במסגרת ההסדרים העיקריים הבאים:ם לעיריית בני ברק מבצעת תשלומי 3.1

 
  חוקת העבודה .א

לטון בשיתוף מרכז שי שיצאה לעובדי רשויות מקומיות חלה חוקת העבודהעל העירייה  - כללי

 .2002בשנת מקומי והסתדרות הפקידים 

 

 י הרשותעובד םזכאילחוקת העבודה,  80.2בהתאם לסעיף  -הצטרף לקרן השתלמות זכאים ל

)ראה נספח  קרן השתלמותללהצטרף שבדרוג המינהל ושירותים )אחיד( או הדרוגים המקצועיים 

5.2.) 

 

 7.5%אחוז הפרשת המעביד עומד על לחוקה,  80.3לפי סעיף  - שיעור הפרשות ורכיבי שכר

הפרשות לקרן השתלמות הן ממשכורת ברוטו הכוללת את הרכיבים ה. 2.5%הפרשת העובד ו

הבאים: שכר משולב, תוספת שהייה בדרגה, תוספת ותק לרבות קידום ותק וכן כל התוספות 

 .(5.3 מס' ראה נספחספות קבועות לצורך חישוב גימלאות )המוכרות כתו

 

 אוגדן תנאי שרות ב.  

קת העבודה, מרכז השלטון המקומי עורך אוגדן תנאי בחו ת הנאמרבלצורך פרשנות והרח  - כללי 

שרות הכולל מידע המתבסס על הסכמי עבודה, חוזרי מנכ"ל ופסקי דין. המידע באוגדן מתעדכן 

 מעת לעת. 

 

לקרן הזכאות להצטרף  - קרנות השתלמות לעובדי המח"ר )אקדמאים במדעי החברה והרוח(

 .ל מהיום הראשון לעבודה ברשות המקומיתהשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח היא הח

 

של אוגדן תנאי שירות, הפרשות המעסיקה לקרן  9 קטן סעיף 9.1.5סעיף ב - עובדים סוציאליים

על כל הרכיבים שהוכרו לצורך  משכרו של העובד 7.5%השתלמות של העובדים הסוציאליים הן 

 .2.5%עומדת על קרן חישוב הגימלה הזכאית מהיום הראשון לעבודה והפרשות העובד ל

 

כל מהנדס המועסק ברשות מקומית במעמד קבוע, זמני, ארעי או  - קרן השתלמות למהנדסים

מועסק ע"פ חוזה מיוחד הקובע כי משכורתו תשולם לו ע"פ דרגה בדירוג המהנדסים, ראשי 

 של אוגדן תנאי שירות. 5 קטן סעיף 9.1.1 להצטרף לקה"ש למהנדסים. בהתאם לסעיף

 

 

 עובדי הוראהלקרנות השתלמות ל באוגדן תנאי שרות פרוט בקשר - השתלמות למורים קרנות

וארגוני המורים, משרד האוצר והשילטון  הקרנות פועלות בהנהלה משותפת של משרד החינוך

 המקומי.
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עובדים במחצית משרה לפחות ושאינם חברים בקרן השתלמות אחרת )או לקרנות זכאים להצטרף 

שנים, בתנאי שעם תום חופשתם  53שזו עבודתם היחידה( וגילם אינו עולה על  משרה עובדים שליש

          האחרונה, יחזרו לעבודה בהוראה לשלוש שנים לפחות.                                                                               

מורכבת מהפרשות ושתלמות הצבירה בקרן ההשתלמות הינה לצורך מימון יציאת המורה לה

עובד רשאי לצאת להשתלמות . 8.4%ומהפרשות המעביד בשיעור של  4.2%המורה בשיעור של 

 .שנים 6לאחר שהשלים תקופת חיסכון של 

 

עובד הוראה אשר רשאי להצטרף לקרן במסלול זה,  - מקוצרמסלול  - קרן השתלמות "מקור"

לקרן ההשתלמות במסלול רגיל בגלל גילו או  להצטרף אינו רשאיימלא אחרי התנאים כדלהלן: 

 העובד יעבוד לפחות בשיעור של מחצית משרה וכןאינו חבר בקרן השתלמות אחרת סיבה אחרת, 

של אוגדן תנאי  21קטן  סעיף 9.1.7 . בהתאם לסעיף)או שליש משרה אם זו עבודתו היחידה(

חבר  .2.5%העובד תעמוד על  אחוז הפרשת ואילו 7.5%שירות, אחוז הפרשת המעביד תעמוד על 

 לאחר שלוש שנים  ממועד ההצטרפות. בקרן זכאי לצאת להשתלמות ולקבל כספי חיסכון

 

 לכאורה תלוי ברצונו / החלטתו של העובד הזכאי -הצטרפות לקה"ש 

 זכאיםהעובדים  העבודה לעובדי הרשויות המקומויותבהתאם לחוקת הביקורת מציינת כי 

כמו כן, באוגדן תנאי שרות בסעיפים השונים המתייחסים לקה"ש, ת. להצטרף לקרנות השתלמו

 ניתן למצוא ניסוחים המצביעים על הצורך בפניה יזומה של העובד כתנאי לפתיחת קה"ש, לדוגמא: 

  .א'(. 5החליט העובד להצטרף לקה"ש הנ"ל... )ס 

  .(.5רשאי על פי רצונו הוא להצטרף לקרן השתלמות... )ס 

 

 אין המעסיק רשאי להתעלם מאי מימוש זכותו של העובד -ים האחרונות המגמה בשנ 3.2

 הוראת חשכ"ל .א

הוראת החשב הכללי בנושא  -ט עובד ללא טופס קה"ש חתום אין לקלו - 13.7.2הוראת חשכ"ל 

 פנסיה, קופות גמל ותנאי שרות מתייחסת לקרן השתלמות באופן מפורט כלהלן: 

 קרן השתלמות לשכירים 10.4
העובד יפקידו הפקדות חודשיות, שוטפות בשיעור קבוע המעביד ו

 לקרן.
משכרו של העובד, אלא אם  7.5% שלהמעביד יפקיד בשיעור  4.10.1

 נקבע אחרת במפורש בהסכם שכר קיבוצי.
משכרו, אלא אם נקבע  2.5% שלהעובד יפקיד סכום בשיעור  4.10.2

 אחרת במפורש בהסכם שכר קיבוצי.
להמציא טרם קליטתו בשירות המדינה טפסי עובד חדש נדרש  4.10.3

במקרה שעובד אינו מעונין להצטרף להסדר  קרן השתלמות,הצטרפות 
של קרן השתלמות עליו להצהיר על כך בטפסי ההצטרפות. אין לקלוט 
עובד ללא טופס חתום )שבו הוא מבקש להצטרף או לחילופין מעוניין 

ראה  ת לקופות גמלהפקדו -)החשב הכללי  לוותר על קרן השתלמות(.
 .(6.1נספח 
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המהווה גורם רגילטורי מוביל, עולה כי על מנת למנוע ככל האפשר  ,מהוראת החשב הכללי באוצר

 מצב של אי מימוש זכותו של העובד לקה"ש, על המעביד לקבוע את נהלי העבודה הבאים:

 קליטת עובד עליו להמציא טופס הצטרפות לקה"ש. טרם 

 על בקשתו לוויתור על קה"ש. לחתוםהצטרף לקה"ש עליו עובד שאינו מעוניין ל 

 

 הסכם עבודה .ב

  לי ברשות מקומיתהג המנוקה"ש רום ברירת מחדל לדר 2011 -החל מ
לכלל הרשויות  הוציאו מרכז השלטון המקומי והסתדרות המעוף הודעה 16/02/11בתאריך 

 המקומיות בזו הלשון:

בודה לעובדי רשויות לחוקת הע 80.3ו  80.2בהמשך לאמור בסעיפים 
)ב( לחוק הפיקוח על  20מקומיות וכן בהתאם לאמור בסעיף 

כי לעובד שלא בחר בקרן  , יובהר2005ה השירותים הפיננסים התשס"
השתלמות אחרת, יופקדו הכספים לקרן "רום", קרן ההשתלמות 

  .(6.2)ראה נספח  לעובדי רשויות מקומיות
 

 
 מבקר המדינה .ג

 העובד מזכויותאסור למעסיק להתעלם  -קה"ש עובדי הוראה  2013דו"ח מבקר המדינה 

 :קובע המבקר שערך מבקר המדינה בנושא קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה בדו"ח ביקורת

זכותו של עו"ה להצטרף לקרן ההשתלמות עוגנה בהסכמים קיבוציים 
אלה. מדובר בזכות מוקנית השמורה לעובד, ואין המעסיק רשאי 

 (2013ג 63ם שבהם זכות זו אינה ממומשת. )דו"ח שנתי להתעלם ממקרי
 (.6.3)ראה נספח 

 
קביעת מבקר המדינה כי אין המעסיק רשאי להתעלם מאי מימוש זכותו של עובד ההוראה לקה"ש 

 : של האוצר ומשרד החינוךמבוססת על חוזרים ונהלים 

זכותו זו של עו"ה והחובה לפעול על מנת להבטיח את מימושה עוגנה 
חיית החשכ"ל לגבי עו"ה המועסקים על ידי משרד החינוך וכן נהב

  בתקנון שירות עו"ה ובנוהל משרד החינוך, לגבי כלל עובדי הוראה
 .(6.3)ראה נספח 

 
 

 משרד החינוך .ד

שאינה משלמת קה"ש  קיזוז תקציב בעלותלפה יחש -משרד החינוך ת לביקורת שכר והורא

התייחסות נרחבת  ,סדות חינוך מוכרים שאינם רשמייםשל משרד החינוך למובנוהל ביקורת שכר 

שכר הכלולים בתקצוב המשרד. בין הרכיבי  אתלעובדיה  ללבדיקה כי הבעלות משלמת בפוע

 :הרכיבים הנבדקים גם קרנות השתלמות

ממצאי הבדיקה המרכזיים הינם הפערים באחוזים בכל אחד ממרכיבי 
. הפערים הינם בין השכר )שכר ברוטו, קרן פנסיה, קרן השתלמות(

התשלומים ששולמו בפועל לעובדים על ידי הבעלות לבין השכר של 
העובדים זכאים לפי כל דין והסכם. פערים אלו מיושמים על התקציב 
שהועבר בפועל על ידי משרד החינוך לבעלות, וזאת ביחס לכל שנת 

 .משרד החינוך( -)נוהל ביקורת שכר  לימודים בה תוקצבה הבעלות.
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כאשר ממצאי הביקורת מצביעים על פער בין הסכום  אפשרות לבצע קיזוז תקציבישך הנוהל בהמ

 מסוים לבין התשלום בפועל לעובדים:המועבר לבעלות בגין רכיב שכר 

בעלות אשר אינה משתפת פעולה עם החשבות ו/או הגורמים המוסמכים 
ל עעל ידה, ואינה מבצעת את הנדרש ממנה במהלך ביצוע הביקורת, 

הליכיה השונים, תועבר לטיפול במסגרת "הליך חסימת וקיזוז תקצוב 
 .בעלות

 

 ת הביקורתוהער

, הצטרפות לקרן השתלמות היא 2002יות משנת ומבהתאם לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המק

זכותו של העובד. כמו כן, באוגדן תנאי שרות בסעיפים השונים המתייחסים לקה"ש, ניסוחים 

 זומה של העובד כתנאי לפתיחת קה"ש.ורך בפניה יהמצביעים על הצ

בשנים האחרונות ניכרת מגמה לראות בהפרשה לקה"ש חובה של המעסיק וזאת במקביל לזכותו 

 של העובד. מגמה זו באה לידי ביטוי בפרסומים של גורמים שונים:

ועובד  , מציינת כי אין לקלוט עובד ללא טופס קה"ש חתום,13.7.2הוראת חשכ"ל  -חשכ"ל   

 יחתום על טופס וויתור. -שאינו מעוניין להצטרף לקה"ש 

נקבע כי עבור  2011הסתדרות המעוף משנת ו בהסכם בין מרכז שלטון מקומי -הסכם עבודה 

 קרן רום ברירת מחדל. תהיהעובדים בדרוג המינהלי ברשויות מקומיות 

ן מבקר המדינה כי אסור לו מציי ,בנושא קה"ש עובדי הוראה 2013בדו"ח משנת  -מבקר המדינה 

 .בעניין קה"ש למעסיק להתעלם מזכויות העובד

בהוראות לביקורת שכר של משרד החינוך, נוהל המאפשר קיזוז תקציב מבעלות  -משרד החינוך 

 .שאינה משלמת קה"ש

 

מגמה של העל מדיניות העירייה  בקשר להשלכותיועץ המשפטי בשיתוף ה לקיים דיוןמומלץ 

 .המעסיק ה שלקה"ש לעובדים חוב לראות בפתיחת
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 מבנה ארגוני .4

 אגף משאבי אנוש ומנגנון 

בודה מנפיק מסמך סיכום תנאי הע אגף משאבי אנושבסיום תהליך קבלת עובד   -קבלת עובד 

הביקורת מציינת כי פרטי נושא קה"ש בטופס מודפסים על כולל התייחסות לקרן השתלמות. ה

פס שהועבר (. מעיון בטיוטת טו8ב ולא ניתן לקוראם )ראה נספח תסמל העירייה שבכותרת המכ

בכפוף תהא  הנוגע לקרן השתלמות נאמר כי ההצטרפות לקרן 9סעיף ברישא של עולה כי  ,לביקורת

ולציין הטפסים להעברת טופסי הצטרפות לקרן שהעובד בחר. הביקורת מציינת כי רצוי לעדכן את 

שני אפשרויות לסימון תחולה:  בטופס ירת המחדל היא קרן רום. כי לגבי עובדי הדרוג המינהלי בר

 .* מיידי  * לאחר שנת עבודה

משאבי כאשר העובד מבקש להצטרף לקה"ש, או מבקש לעבור קרן,  -טופס פתיחה / עדכון קרן 

במקביל לטופס המועבר למח' שכר  דואג למילוי טופס פתיחת / עדכון קרן השתלמות אנוש

 .המועבר לקרן

 בטופס המרכז.מקבל הודעה מקה"ש על הפסקת הפקדות של עובד האגף  -הודעה מקה"ש  פסטו

בעקבות הודעת מרכז שלטון מקומי והסתדרות המעוף על קביעת קרן רום כברירת  -קרן רום 

, 2016ושוב ביוני  2015העבירה למח' שכר בסוף  אגף משאבי אנושמחדל לדרוג המינהלי, מזכירת 

 (.9לצרפם לקרן רום )ראה נספח  רשימת עובדים שיש

טופס לבחירת  משאבי אנושהכין אגף  -עקבות ההודעה בנושא קרן רום ב -בחירת קה"ש  יסטופ

 9רום כברירת מחדל )ראה נספח  וכן הודעה על פתיחת קה"שלאחר שנת עבודה  - קרן השתלמות

 (.א'

הודעות פי וכן ל, לקה"שהצטרפות  מעדכנת את מערך קופות הגמל בהתאם לטופסי -מחלקת שכר 

נושא קרנות השתלמות מנוהל במערכת הקה"ש הכולל פרוט חודשי לגבי כל . על הפסקת הפקדות

מופק דו"ח המועבר למזכירת , כתוצר לוואי של פקודת השכר החודשית. עובד במערכת השכר

 הגזברות ומהווה בסיס להכנת טופסי המס"ב לקרנות השונות.

נתוני קה"ש מועברים באמצעות  2016בהתאם להנחיית  האוצר מתחילת  - 2016ממשק מעסיקים 

 ממשק מעסיקים למאגר נתונים מרכזי בדומה לנתוני קרנות הפנסיה וקופות הגמל. 

 נוך / עובדים אחרים.יחס לעובדי חימכינה טופסי מס"ב לקרנות השונות בהתי - מזכירת הגזברות

 

' הנהלת חשבונות מקבלת את טופסי המס"ב אחראית תשלומים במח - מח' הנהלת חשבונות

 ממזכירת הגזברות ומעבירה לאישור ראש העיר והגזבר. 

 

סגן הגזבר קובע את עיתוי  - ע"י ראש העיר והגזבר ס המס"בפלאחר החתמת טו -סגן הגזבר 

 שידור המס"ב.
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 הערת הביקורת

ות: הגזבר, סגן הגזבר, ומס' גורמים בגזבר בנושא קרנות השתלמות עוסקים אגף משאבי אנוש

 .ללא שנקבע גורם האחראי לריכוז ובקרה בנושא - מזכירת הגזברות ומח' הנהלת חשבונות

 

 לקבוע גורם המרכז את נושא קרנות ההשתלמות בעירייה בתחומים הבאים: מומלץ

 משאבי אנושתאום בין אגפי הגזברות ו. 

  הקרנות.קשרים עם 

 של האוצר.מעסיקים ממשק  ליווי המעבר לדיווחים באמצעות מערכת 
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 ובקרהנהלי עבודה  .5

 פתיחה/עדכון קרן השתלמות -טופס 

 גןמועבר לחתימת סהטופס  ,משאבי אנוש עובדותע"י  קרןלאחר רישום ידני של פרטי העובד וה

כר טפסים מועברים למחלקת שוה האישי של העובד נשמר בתיקעותק מהטופס  .ףאגהמנהל 

ותאריך פתיחת סעיף תקציבי, תפקידו, פרטי העובד, כולל את טופס ה עדכון מערך הקופות.לצורך 

המשך חברות לעובד ת קרן השתלמות לעובד חדש *פתיחהקופה וכן שלוש אפשרויות לבחירה: *

 .קיים עדכון קרן השתלמות לעובד*חדש 

  "סומן "פתיחת קרן השתלמות  ממדגם הביקורת עולה כי בטופס "פתיחת/עדכון קרן השתלמות

 .כאשר מדובר על בקשה לשינוי קרן השתלמות, לעובד חדש"

  מדגם בעוד כלל.  דגם הביקורת שני טפסי "פתיחת/עדכון קרן השתלמות" אשר לא נחתמובמ

אגף משאבי שונים בעובדים ע"י  נחתמוהביקורת טפסי "פתיחת/עדכון קרן השתלמות" אשר 

 מות" אשר נחתם ע"י עובדת הגזברות.ון קרן השתלוכן טופס "פתיחת/עדכ. אנוש

   התקבל של מחלקת שכר חותמתנחתמו בארבעה טפסי "פתיחת/עדכון קרן השתלמות" לא. 

 

 לאחר שנת עבודה -פתיחה/עדכון קרן השתלמות  -טופס 

 המועבר לעובדי  ,לאחר שנת עבודה -בחירת קרן השתלמות -נוסף טופס חדש  2016נציין כי בשנת 

 אשר מועסקים שנה בעירייה. ג המנהלי הדרו

 , (המחדל הפקדת כספים לקה"ש "רום" )קרן ברירת*   אופציות: 3אפשרות לבחירה בין טופס ב

 .(א' 9)ראה נספח החלטה שלא להצטרף כלל לקה"ש *  , הפקדת כספים לקה"ש אחרת* 

 

 בין קרנות השתלמות  העברות

קובע כי זכותו של העובד לבחור  2005 -(, תשס"הלחוק שירותים פיננסים )קופות גמל 20סעיף 

במהלך תקופת ההעסקה, העובד רשאי לעבור מקרן לקרן  .באיזו קרן השתלמות לנהל את כספיו

אליו ללא הגבלה. עובד עירייה המעוניין לבצע מעבר של קרן השתלמות, פונה לקרן ההשתלמות 

הקרן מעבירה לעירייה הודעה על רן. ת הקדואג למילוי טפסים רלוונטיים על פי דרישוו הוא משויך

מח' השכר טופס של הצטרפות לבמקביל, מזכירת משאבי אנוש מעבירה . קת ההפקדות לקרןהפס

 .לקרן חדשה
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 2015 -הפקדה רטרואקטיבית  -עובדי הדרוג המינהלי  296

להם ותק מעל  עובדים בדירוג המנהלי 296רשימת  כנההו 2015בדצמבר במהלך ביצוע הביקורת 

סתדרות מרכז שלטון מקומי וה הסכם ביןהרשימה הוכנה בעקבות  .קה"שוטרם נפתח להם  ,לשנה

נמסר ע"י מנהלת בקרה ונתונים באגף לביקורת  (.6.2)ראה נספח  2011המעוף מתחילת שנת 

 2015מתחילת שנת לקרן רום  רטרואקטיביותצעו הפקדות ובבהתאם לרשימה כי  משאבי אנוש

  .(9נספח ראה )

 

 עובדים בדרוגים השונים ללא קה"ש 1,000 -כ

עובדים  1,000 -כ  נותרו ,העובדים 296לאחר ניכוי רשימת עולה כי , 2014 לשנת 66מניתוח דוח 

 .לא קרן השתלמותבדרוגים השונים ל

כי במקרים רבים מדובר בעובדים אנוש ע"י מנהלת בקרה ונתונים באגף משאבי לביקורת נמסר 

 חלקיות / עובדים זמניים שאין להם זכאות לקרן השתלמות. במשרות

 

 

 אין לקלוט עובד ללא טופס הצטרפות / ויתור קה"ש -הוראות החשכ"ל 

כחלק מנהלי העבודה בעת קליטת עובד חדש, יש להחתים  ,בהתאם להוראות החשב הכללי באוצר

יש להחתימו על טופס  -"ש במקרה ואין העובד מעוניין בקהואת העובד על טופס הצטרפות לקה"ש 

 וויתור.

 

 בד שלא דאג לפתיחת קה"שונוהל "תזכורת" לע

מבירור הביקורת עולה כי בגופים ציבוריים אחרים נקבעו "נהלי תזכורת" לעובדים הזכאים 

לקה"ש, וטרם הורו על פתיחת קופה וזאת מתוך ראיה כי המעסיק אינו רשאי להתעלם מאי מימוש 

לא נקבע נוהל תזכורת  משאבי אנושבירור הביקורת עולה כי באגף מ .זכותו של העובד לקה"ש

 לעובד הזכאי לקה"ש וטרם הורה על פתיחה.

 

 ממשק הלכתיהתייחסות המערכת ל

בציבור החרדי נושא הצטרפות עובדים לקה"ש כרוך בסוגיה הלכתית בנושא ריבית, כאשר דרגות 

שפטי של הגוף משלם הריבית ברצף בין המ ודה משתנות בקהילות השונות בהתייחס לאופיקפהה

נמנעים ההביקורת עולה כי יש  מבירורים שערכהלבעלות ציבורית.  -גוף בבעלות פרטית 

בקשר למבנה הבעלות של הקרנות השונות העדר ידע מקצועי מספיק  עקבמהצטרפות לקה"ש 

ית" ניתנת הביקורת מציינת כי במקרים רבים סוגית ה"ריב .הלכתית לצורך קבלת התייחסות

במידע מלא על המבנה המשפטי של רמים הלכתיים המתמחים בנושא, לפיתרון באמצעות שיתוף גו

 הקרנות השונות.
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 ת הביקורתוהער

  2015 - בפועל קרנות/ פתיחת  2011 -החל מ בדרוג המינהלי ברירת מחדל -קה"ש רום  

החל משנת  המעוףסתדרות של מרכז שילטון מקומי וה 9/2011בעקבות הודעה בענייני עובדים 

 יש להפקיד לעובדים בדרוג המינהלי כספים לקרן רום כברירת מחדל. 2011

, ניתנה הוראה לפתוח קה"ש רום עבור עובדים בדרוג המינהלי 2015בדצמבר  רק ,כאמור לעיל

 .2015, רטרואקטיבית מתחילת עובדים מעל שנהה

 העדר נוהל החתמת טופס הצטרפות / וויתור קה"ש 

ש כחלק , לא נקבע נוהל להחתמת עובד על טופס הצטרפות / וויתור קה"משאבי אנושף באג

 מתהליך הקליטה לעבודה.

 העדר נוהל תזכורת לעובד 

 יחת קה"ש.תלא נקבעו נהלים בעירייה להעברת תזכורת לעובד שלא דאג לפ

  התייחסות המערכת לסוגיה ההלכתיתהעדר 

ים הלכתיים במאמץ להציע פתרונות לסוגית הריבית לצורך בשיתוף גורמ המערכת אינה מתייחסת

 בקרנות.

 

, 9/2011דעה ובעניין תקופת ההפקדה לקה"ש רום בעקבות ה לקבל חוות דעת משפטיתמומלץ 

 .2015מתחילת  קרנותפתיחת על  הורתההעירייה ו 2011בפברואר  16 -ההודעה פורסמה בכאשר 

 -הזכאים לקה"ש  נה דוח מעקב אחר עובדיםכי אגף משאבי אנוש בעירייה יפיק אחת לשמומלץ 

נוהל המחייב פניה תקופתית בכתב לעובדי העירייה בדרוגים  וכן יקבע וטרם נפתחה עבורם קרן,

השונים אשר לא הורו על הצטרפות לקה"ש על מנת למנוע אי פתיחת קרנות השתלמות בשל העדר 

 מודעות לזכות חשובה זו של העובד.

אותו ע מועד זכיאשר תתריע על עובד שהג שכרבמערכת ה ממוחשבתה לבחון שילוב בקר מומלץ

 לקבלת קה"ש ואין עבורו הוראה על פתיחת קרן.

 לפעול לשיתוף גורמים הלכתיים במתן מידע לעובדי עירייה בנושא קה"ש.מומלץ 
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 מדגם עובדים

ס להפרשות תייחהב 2013 - 14 - 15שנים ללהלן פירוט מדגם עובדים בגינם נבדקו תלושי שכר 

 (:10ראה נספח ) לקה"ש

 

 העובדת שמעה על זכאותה לקה"ש בעת הפרישה לגימלאות - 1עובדת מס' 

אין  2013 - 14 השנים . בתלושים בגין11/1994בחודש העובדת החלה את עבודתה בדירוג הוראה  

לקה"ש עבור הפרשה  2015בדו"ח קה"ש . 2015הפרשה לקה"ש. העובדת יצאה לפנסיה בשנת 

מבירור הביקורת עולה כי העובדת שמעה כי הייתה זכאית לקה"ש בתקופת . 9 - 12/15ודשים חה

בעקבות בקשתה לקבלת תה לגימלאות. להסדרת יציא משאבי אנושגף באבמסגרת פגישה  -עבודתה 

כי העובדת  לביקורת הועברסוכם על הפרשה רטרואקטיבית לשנה אחת.  - הפרשות רטרואקטיביות

 ת לזכותה לפתוח קה"ש.לא הייתה מודע

 

 שנים 7עו"ס ללא קה"ש  - 2עובדת מס' 

  .אין הפרשה לקה"ש 2013 - 15. בתלושים בגין 2009העובדת החלה את עבודתה בדירוג עו"ס  בשנת 

 

 2013 - 14עובד דירוג מינהלי ללא קה"ש  - 3עובד מס' 

לא בוצעו הפרשות בשנים . 2012החל את עבודתו בדירוג מנהלי בשנת  שרת בבית ספר, - העובד 

 .בלבד 2015הפרשה לקה"ש בוצעה בגין תלושי שכר  .2013-14

 

 ללא קה"ש  1990משנת עובדת הוראה  - 4עובדת מס' 

 האין הפרש 2013 - 15בתלושים בגין . 9/1990בחודש העובדת החלה את עבודתה בדירוג הוראה  

 לאופציות השונות בעניין קה"ש. מבירור הביקורת עולה כי העובדת לא הייתה מודעתלקה"ש. 

 

 שללא קה"משרה  50% - 1999משנת דרוג מינהלי אגף הרווחה ב עובדת - 5עובדת מס' 

לא  2013 - 14. בגין תלושי 5/1999בחודש החלה את עבודתה בדירוג מנהלי  באגף הרווחה, העובדת

 .2015קה"ש בוצעה בגין תלושי שכר הפרשה לבוצעו הפרשות לקה"ש. 

 

 הפקדות לקה"ש הופסקו לאחר משיכת כספים - 6מס'  עובדת

אין  2013 - 14בתלושים בגין . 9/1980בחודש החלה את עבודתה  , גננת בדרוג הוראה,העובדת

ולאחר משיכת היתרה  -בבירור הביקורת עלה כי בעבר הייתה לעובדת קה"ש הפרשה לקה"ש. 

 הופסקה ההפרשה ללא שהעובדת הייתה מודעת לכך.
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 2015 -צורף לקה"ש  - 2013עובד בחוזה אישי משנת   - 7 'עובד מס

הוא זכאי לקרן  על פי סעיף ז' לחוזה עליו חתם העובד. 6/2013בחודש  העובד החל את עבודתו

בוצעה הפרשה  2015משנת  החל. לא בוצעה הפרשה לקרן השתלמות 2013 - 14השתלמות. בשנים 

 לקרן רום.

 

 שנות עבודה / הפקדה שלא לפי התאריך בטופס 14תיחת קה"ש לאחר פניה לפ  - 8עובד מס' 

בפועל בוצעו הפקדות . 1/2014יש לפתוח לעובדת קופה החל מ  כי נרשםרום בטופס פתיחת קה"ש 

תחילת  הביקורת מציינת כי לא נקבעו נהלי בקרה על מנת לוודא כי תאריך. 5/14החל מחודש 

בעקבות פניית הביקורת, יך שנקבע בטופס הפתיחה. תואם לתאר ההפקדות בפועל לקה"ש יהיה

עוד מציינת הביקורת . 1 - 4/15 בוצעה הפקדה רטרואקטיבית בגין החודשים  2015בחודש דצמבר 

כי מדובר ו שנות עבודה 14וכי פנתה לבקש קה"ש לאחר  1990כי העובדת מועסקת בעירייה משנת 

 הלי.בעובדת הוראה שצורפה לקרן לעובדים בדירוג המינ

 

 

 הערות הביקורת

 נודע לעובדת כי הייתה זכאית לקה"ש במשך שנות עבודתה בעירייה ,כפי שנמסר לביקורת 

הוסבר  כי "אין זה מתפקיד העירייה לידע אדם  לדבריה .רק בעת הסדרת היציאה לפנסיה

 צריך להיות ערני". -שנכנס לעבודה 

 שאלה מדוע לא ניתן לה מידע בלמזכירות בית הספר שם עבדה,  פנתה דווחה כי עובדת

 זה דבר ידוע". -והוסבר לה כי "אין זה תפקיד המזכירות  בעניין קה"ש

 רטרואקטיבי. באופן עובד ציין כי אחרי השתדלות מרובה קבל קה"ש רק לשנה אחת 

  טענה שלא מגיע לה קה"ש כי  משאבי אנושעובדת מסרה כי הפקידה האחראית עליה באגף

 פקידה אחרת "סדרה" את העניין. משרד ממשלתי". לאחר שנים "זה תקציב מול  תקציב

 .הפקדות לקה"ש בוצעו שלא בהתאם לתאריך בטופס פתיחת קה"ש 

 ללא שהעובדת  - ממדגם הביקורת עולה כי הפקדות לקה"ש הופסקו לאחר משיכת כספים

 הייתה מודעת לכך.

 

 המלצות הביקורת

 מתן מידע

ש בשיתוף הדרוג הניהולי הבכיר ן מידע בנושא קה"לקיים דיון בקשר למדיניות מת מומלץ

 התייחס למדיניות העירייה בסוגיות להלן:בבעירייה 

 .עריכה ומשלוח חוזרים לעובדים ותיקים / חדשים בנושא קה"ש -חוזרים 

מתן מידע בנושא קרנות השתלמות במסגרת ימי הערכות לעובדי הוראה או ימי עיון  -ימי עיון 

ונים. המידע יכלול התייחסות להיבטים כספיים והלכתיים של קרנות לעובדים באגפים הש

 ההשתלמות.
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 אי פתיחת קה"ש

 לפעול לקביעת נהלי עבודה במערכות המטפלות בקה"ש בהתייחס לנושאים הבאים: מומלץ

הכולל פרוט  הכנת טופס למקרה אי זכאות העובד לקה"ש -טופס העדר זכאות לקה"ש 

סעיפים הרלוונטים בהסכמי עבודה. משרה נמוך וכו', וכן ציטוט העובד שעתי / %  וסיבות:

 האישי. . עותק יישאר בתיק שלח לעובדויי משאבי אנושלאישור הנהלת אגף הטופס יועבר 

עת נוהל המחייב החתמה על טופס הצטרפות / וויתור קה"ש מהט -טופס ויתור קה"ש 

 במסגרת קליטת עובד חדש בהתאם להוראות החשכ"ל.

 

 ר התאמה בין נתוני טופס פתיחת קה"ש לביצוע בפועל העד

הפקת דו"חות תקופתיים והשוואתם לרישום בטופסי פתיחת קה"ש החתומים  יש לקבוע נוהל  

 .משאבי אנושע"י מנהל אגף 

 

 הפסקת הפקדה לאחר משיכת כספים 

על  -ת יש לקבוע נוהל של הפקת דו"חות קה"ש בגין עובדי הוראה שחזרו לאחר שנת השתלמו 

 מנת לוודא המשך רצף בהפקדות.
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 בהפקדותאיחורים  .6

 כללי

)כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, לתקנות מס הכנסה  20-21סעיפים  -תקנות מס הכנסה 

רן ההשתלמות עד קקובעים כי על המעביד לשלם את חלקו ואת חלק העובד ל ,1964 -התשכ"ד

חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על או  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורתתום 

 , המוקדם מביניהם. לעובד המעביד לשלם את המשכורת

 

לא שילם דלקמן: "לתקנות מס הכנסה קובע כ 22סעיף  -ריבית פיגורים בגין איחור בהפקדה 

שכיר בזמנם  - העמית או לא העביר את תשלומי 20מעביד את תשלומיו הוא כאמור בתקנה 

שיעור מהמעביד ריבית בשיעור שלא יפחת  , תקבל הקופה על סכומים אלה מאת21כאמור בתקנה 

של  ת שמפרסם החשב הכללייכספים מהמערכת הבנקא בהעברת בשל איחור ,ריבית הפיגורים

 ."ישראל מזמן לזמןינת דמ

 

בחוזר גמל של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מתאריך  - 2000/4חוזר גמל 

 נקבע כי: ,10.12.2000

ה חשבון העמית בריבית קופה וברווחי בו היו מזוכ, השווה לסכום החלק מריבית הפיגורים .א

 ייזקף לזכות חשבון העמית.קופה בגין אותם תשלומים אילו היו מועברים במועד החוקי, 

כל חשבונם של יתרת ריבית הפיגורים תחשב כרווח של כלל עמיתי הקופה ולכן תיזקף לזכות  .ב

 .הקופה עמיתי

כי במידה ורווחי הקופה בגין התשלומים שהועברו באיחור הינם גבוהים מריבית  מהחוזר עולה

 קרן.הפיגורים, על המעביד להעביר את הסכום הנדרש בהתאם לרווחי ה

 

, מעביד שניכה סכומים משכרו 1958 -חוק הגנת השכר לב)ג( 25בהתאם לסעיף  - חוק הגנת השכר

יום  30השתלמות, ולא העבירם למי שלו יועדו הסכומים בתוך  ןשל עובד, לרבות תשלומי קר

לחודש(, דינו  10 -יום לאחר ה 30 -ת השכר שממנו הוא נוכה )כלומר אמהיום שבו רואים כמולן 

 (.ח"ש 226,000( לחוק העונשין )4)א()61סר שנתיים או קנס פי חמישה מהקנס הקבוע בסעיף מא

 

על פי תקנות הפיקוח על שרותים פיננסים )קופות גמל( )תשלומים לקופות  - תקנות קופות הגמל

חלה חובה על מעסיקים מעל מאה עובדים לדווח  2016, החל מפברואר 14סעיף  2014גמל( תשע"ד 

ההפקדות הפנסיוניות בכל תקופה באמצעות ממשק מעסיקים לצורך ביצוע בקרה על על כלל 

 .הפקדה נכונה בפועל של כל הסכומים בחשבון העובד

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hilan.co.il/calc/LegislationContent/IEmskchk62t.htm#H300D7A8D7A4
http://www.hilan.co.il/calc/LegislationContent/IEmskchk62t.htm#H300D7A8D7A4
http://www.hilan.co.il/calc/LegislationContent/IEmskchk62t.htm#H300D7A8D7A4
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 חודשים 3 - 2015אחור בהפקדה 

כומים הנדרשים לקרנות השתלמות עומד על מנתוני הטבלה להלן, עולה כי האיחור בהפקדות הס 

 .2014חודשיים בדצמבר  -בהשוואה ל 2015שלושה חודשים בדצמבר 

פתיחה רטרואקטיבית של קה"ש   - 2015בין הגורמים לעליה בתקופת האיחור בהפקדות בדצמבר 

 (.9)ראה נספח  2015עובדים בסוף  296רום עבור 

 2.75 - 3 -ל 2015יש לציין כי בגין קרנות השתלמות לעובדי הוראה, תקופת האיחור הגיע בשנת 

 .חודשים 3.24 -ואה לקרן רום  בה הגיע האיחור לחודשים, בהשו

 

  2014 - 15איחור בהפקדות לקה"ש 

 

עולה כי  2016 -מכרטיס החו"ז בגין קרן רום ל - ימים בלבד 10 - 6/2016איחור בהפקדה 

יש לציין כי איחור של עשרה ימים בלבד.  - 25.7.16בוצעו בתאריך  6/16ההפקדות בגין חודש 

 הדיווחים בגין קה"ש נעשים במערכת ממשק ממוחשבת.  2016בשנת 

 

קדת תשלומי ת פיגורים בגין הפהעירייה חויבה בתשלום ריביהשנים  במהלך -ריבית פיגורים 

  קרנות השתלמות באיחור.

אש"ח בגין ריבית פיגורים  200 -העירייה חויבה בכ 2015מנתוני הטבלה להלן עולה כי בשנת 

 .2014אש"ח בשנת  300 -כבהשוואה ל

 

  2014 - 15ריבית פיגורים קה"ש 

 

 

 

 

 

 
היתרה מהזיכוי  % ש"ח 31.12יתרה  זיכוי שנתי ש"ח 

 חודשי איחור השנתי

2014 21,741,402  5,617,246 - 26% 2.10 

2015 23,522,150 7,777,001 - 33% 2.97 

 פרטים
2015 2014 

 ש"ח תקופה ש"ח תקופה

3/13 - 4/14 85,643 5 - 10/14 קה"ש רום  161,533 

3/12 - 7/14 76,188 8/14 - 9/15 קה"ש הוראה  146,329 

3 - 9/13 29,494 7/13 - 11/14 קה"ש ק.ל.ע  7,272 

 5,809  10,021  קה"ש שונות

 17,455  1,057  הפרשים

 338,397  202,403  סה"כ
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 בקרות תחשיבי הריבית

במידה והקרן שולחת דוח המהווה כי ת הגזברות עולה מהסבר שנמסר לביקורת על ידי מזכיר

בהתאם לתקנון הממונה על הסכומים חושבו האם  נערכה בדיקהאסמכתא לחישוב הריבית, 

גבוה ה -ריבית חשכ"ל לפי תשואה או מתבצע ריבית הוחישוב קופות הגמל במשרד האוצר 

 .מבינהם

 

בגין ש"ח  76,188 סך כולל 2015תקציבי בגין ריבית קה"ש הסעיף ה -ייחוס ריבית לקרנות השונות 

. כפי שהוסבר לביקורת, אחת לשנה הבנק הבינלאומי המנהל מספר קרנות קה"ש עובדי הוראה

קרנות השונות השתלמות למורים, מעביר חשבונות ריבית בגין איחור בהעברת תשלומי העירייה ל

חיוב מזכירת הגזברות בודקת את סבירות סכומי הריבית ומחלקת את ה. המנוהלות ע"י הבנק

קה"ש  - 69הפקדות לאותה שנה. לדוגמא, קרן מספר ההכולל לקרנות השונות באופן יחסי לגובה 

 .ח"ש 36,113מסך ההפקדות, הריבית היחסית  0.474 -ש"ח  4,095,430יסודי, הפקדות לתקופה 

 

מעיון במסמכים שהגישה מזכירת  -רן תחשיב הגזברות גבוה מחיוב הק - קרן ק.ל.ע לעו"ס

 משכורת חודשבגין  ח"ש 79,335.30ריבית בגין איחור בהפקדה של התחשיב עולה כי  הגזברות

 -החשב הכללי להעברות מבנקים המחושבת לפי תעריף  ,2.2.14שהופקד בתאריך  - 10/2013

לא ברורה הסיבה . ש"ח 1,311.37 בסך ב בטבלת הקרןוגבוה מהחיסכום זה . ש"ח 1,420.61

 להפרש זה.

 

 - 2015 ריבית פיגוריםהביקורת סקרה מסמכים בגין  - ריבית נפרד לכל מסלול תחשיב -קרן רום 

מסלולים: רום קלאסי,  3תחשיבים נפרדים בגין צורפו  ,למכתב הדרישה של הקרןש"ח.  85,643

ר מנייתי. בגין כל אחד מהמסלולים תחשיב מפורט של חיוב בגין ירום ריבית אג"ח ורום ספ

עבור רום  .החיוב בפועל הוא הסכום הגבוה מבינהם לכל מסלול כאשר - תשואה / ריבית חשב

 שווי לפי תשואה. - ר מנייתייועבור רום ספ, קלאסי ורום ריבית אג"ח ריבית חשב

 

 טעות בפתיחת קופה עקבש"ח, תשלום העירייה לקה"ש רום  17,455

 .םבגין הפרשים לקה"ש רו ח"ש 17,455, סכום של 2014בסעיף תקציבי ריבית קה"ש 

נפתחו לשתי עובדות  ,לשאלת הביקורת הוסבר כי עקב טעות  - חשבון קה"ש אחד -שתי עובדות 

. במשך תקופה ארוכה, מידי חודש, הפקדות של עובדת א' וב' 1068467 'קה"ש באותו חשבון מס

שנים את הסכומים שנצברו בקופה.  6הועברו לקופה של עובדת א'. עובדת א' אף משכה בתום 

 ה נוספת, בעקבות הערה של הקופה, נחסמה הקופה של עובדת א' לצורך בירור.לאחר תקופ

 בגין של עובדת ב'. גם מהבירור עלה כי במהלך השנים הופקדו לחשבונה סכומים 

כאשר התבררה הטעות, עובדת א' ציינה כי מדובר בטעות של העירייה / הקרן, וכי הכסף  -פשרה 

בסך  הפקדותסוכם על העברת סכומי הבמסגרת פשרה . העודף כבר נמשך ושימש לצרכי משפחתה

סוכם כי את  כמו כן עובדת ב'. לחשבון חדש שנפתח עבור מחשבונה של עובדת א'  ח"ש 88,334

 . (12.3)ראה נספח  העירייה לחשבון עובדת ב'תעביר  ש"ח 17,455בסך המחושבת התשואה 
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 הערת הביקורת

סכומי הפקדות קה"ש של עובדת ב' לחשבונה של עובדת עקב טעות, במשך שנים העבירה העירייה 

 שנים. 6א' שאף משכה את הסכומים כעבור 

 

 ללו את האלמנטים הבאים:כלקבוע נהלי בקרה אשר ימומלץ 

  הדרכת עובדים כיצד לבדוק את הדו"חות  השנתיים מקרנות הפנסיה וההשתלמות

 בהשוואה לתלושי השכר.

 קופות הפנסיה  ות העובדים לבדיקת דו"חותכלו לפנקביעת גורם מייעץ אליו יו

 וההשתלמות.

  'וקביעת  -האישית של העובד בדו"חות מערכת הקה"ש של העירייה  הקרןהכללת מס

 בקרות לאיתור טעויות / כפילויות.
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 דמי ניהול .7

יאה החברה עפ"י ההוצאות בפועל שהוצ עבקבקרנות השתלמות ענפיות גובה דמי הניהול נ

 .בכפוף לשיעור המרבי שייקבע באותה עת על פי הוראות הדין ,יהולהן נבגי

במהלך שנת הנגבים מהם  מי הניהולבדקה מדגמית מספר תלושי עובדים לבחינת דהביקורת 

2014 . 

 

 2014 -מינהל דמי  מדגם

 פרטי הקרן שם העובד
שיעור דמי 

ניהול לפי אתר 
 אגף שוק ההון

 2014בשנת דמי ניהול שנגבו 

 0.41% 0.42% רום א.

 0.41% 0.42% רום ב.

 0.41% 0.42% רום ג.

 0.41% 0.42% רום ד.

 ה.
קרן השתלמות  -ק.ל.ע

לעובדים סוציאליים 
 מסלול כללי

0.37% 0.37% 

 ו.
קרן השתלמות  -ק.ל.ע

לעובדים סוציאליים 
 מסלול כללי

0.37% 0.37% 

 ז.

קרן השתלמות למורים 
תיכוניים, מורי 

 -סמינרים ומפקחים
מסלול  -המסלול הרגיל
 כשר

0.37% 0.17% 

 

ול אחידים. כמו כן נוכו דמי ניה -חוסכים בקרנות מהטבלה לעיל עולה כי מהעובדים במדגם ה

דמי הניהול אינם עולים על השיעור הקבוע בטבלאות אתר שוק ההון באוצר. נציין כי קרן 

 ם במעט מהשיעור שנקבע באתר.רום גבתה מעובדי העירייה דמי ניהול הנמוכי
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 שימת נספחיםר

  קרנות השתלמות -2002 העבודה חוקת - 5 'מס נספח

 קרן השתלמות לשכירים -הוראת חשכ"ל  - 6.1נספח מס' 

 קה"ש רום ברירת מחדל לדירוג מנהלי - 6.2.11שלטון מקומי  מרכז תהודע - 6.2מס'  נספח

 קה"ש עובדי הוראה -2002דו"ח מבקר המדינה  - 6.3נספח מס' 

 משרד החינוך -נוהל ביקורת שכר  - 7נספח מס' 

 הודעה על תנאי עבודתך -טופס  - 8נספח מס' 

  לעובדים פתיחת  קה"ש רום - 9' מס נספח

  בחירת קרן השתלמות יפסט - א' 9' מס נספח

 עובדים מדגם  - 10נספח מס' 

 תשלום העירייה לקה"ש רום עקב טעות - 12.3' מס נספח
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10נספח 

תיאור מחלקהמחלקה'מס
תאריך תחילת 

עבודה
שנות ' מס

עבודה
פרטיםדירוג

1815226
סמינר -מורים

הוראה01/11/199421אלקיים
על פי תלושי השכר לא,  1994זכאית לקרן השתלמות החל משנת 

2013 - 15בשנים בוצעה הפרשה 

ס"עו01/03/20096סדרי דין2841018
על פי תלושי השכר לא, 2009זכאית לקרן השתלמות משנת 

2013 - 15בשנים בוצעה הפרשה 

מנהלי01/03/20123יסודי-שרתים3813210
על פי תלושי,  04/2013זכאי לקרן השתלמות   החל מחודש 

2015שנת  רק עבור 2015השכר  בוצעה הפרשה בחודש דצמבר 

4812630
מרפאות 

בעיסוק גני 
ילדים

הוראה01/09/199025
על פי תלושי,  10/1991 זכאית לקרן השתלמות החל מחודש 

2013 - 15 בשנים השכר  לא בוצעה הפרשה

5841010
עובדי פרויקט 

מנהלי01/05/199916תנופה
על פי תלושי, 06/2000זכאית לקרן השתלמות החל מחודש 

.2015שנת  רק עבור 2015השכר  בוצעה הפרשה בחודש דצמבר 

הוראה01/09/198035חובה-גננות6812214
על פי תלושי השכר לא בוצעה, 9/1980החלה את עבודתה בחודש 

2013 - 14 בשנים הפרשה

7848110
מרכז הכוון 

בכירים01/06/20132תעסוקתי
על פי,  2014זכאי לקרן השתלמות על פי חוזה בכירים משנת 

שנת רק עבור 2015תלושי השכר בוצעה הפרשה בחודש דצמבר 
2015

8812624
גננות משלימות 

הוראה01/09/199025חינוך- 
על פי תלושי, 09/1990זכאית לקרן השתלמות החל מחודש 

 בעקבות שאלת הביקורת05/2014השכר בוצעה הפרשה החל מ
1 - 4/ 2014נוספה הפרשה בגין 

מדגם עובדים 
ח 

פ
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נ
1
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