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 מבוא

 "THIS " בעזרת חברת בעיריית בני ברקנערכה ביקורת  2112נובמבר  -במהלך החודשים אוקטובר 

בנוסף,  .מחלקת מקוואות ומחלקת תרבותבכנסות ההבקרה אחר  בנושא ,ביקורת ואבטחת מידע

בנושא גביית קנסות בית המשפט  2111נערכה ביקורת מעקב בהתייחס לדוח ביקורת משנת 

 לעניינים מקומיים. 

 

 במסגרת הפעלת המקוואות העירוניים הכנסותל התייחסה הביקורת - מקוואות מחלקת 

ההכנסות  2112בשנת . 2112 שנתב ,המקוואות הכנסות על הבקרהנאותות ל וכן 2112 שנתב

הוצאה מיליון ש"ח,  21.1 -מיליון ש"ח וההוצאות הגיעו ל 4.4 -מהפעלת המקוואות הגיעו ל 

 מיליון ש"ח. 1..1נטו של 

 2112לאירועי קיץ  מכירת הכרטיסים עלאת הבקרה  את סקרה הביקורת - תרבות מחלקת .

די מחלקת תרבות הגיעו ו על ישהופק 2112מאירועי קיץ הרשומות בספרי העיריה ההכנסות 

   אש"ח. 48.אש"ח, הוצאה נטו של  1,1.1 -אש"ח וההוצאות הגיעו ל 18.-ל

  דוח ל 1פרק י שצוין בליקול התייחסנו -קנסות בית המשפט לענינים מקומיים, ביקורת מעקב

 אזרחים, לפיו 2111משנת בנושא גבית קנסות בית משפט לענינים מקומיים הביקורת 

ששילמו את חובם לעירייה בגין קנסות ביהמ"ש ויתרתם ברישומי חברת הגבייה התאפסה, 

 בעירייה כבעלי חוב.  נשארו רשומים

 

מזכירת מחלקת תרבות, ומזכירת מנהל  ,מחלקת מקוואותומזכירת  למנהל ברצוננו להודות

 ,החברה הכלכליתחשב  מנהל החשבונות הראשי, ,באגף תקציביםותרבות רפרנט מקוואות הגזבר, 

על הסיוע לעניינים מקומיים בחברת הגבייה  תחום קנסות ביהמ"ש אחראיתו מנהלת רשות החניה

 .בהכנת הדוח
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 עיקרי הממצאים והמלצות .1

 מחלקת מקוואות

 עיפים התקציביים הרלוונטים כנדרשאין הקפדה על רישום וסווג ההוצאות לס

 ש"ח רשומים בסעיף  כללי ואינם מיוחסים למקווה ספציפי. מליון 1.2הוצאות שכר בסך  -

 הוצאות ניקיון נרשמו בסעיף תקציבי של שרותי יעוץ.  -

 שני סעיפים תקציביים להוצאות יעוץ )ע.ק. מקוואות( ושני סעיפים בגין חומרים.   נמצאו  -

פעלת וג ההוצאות בגין הלקבוע נוהל המחייב בקרה שוטפת במחלקת הנה"ח אחר סיומומלץ 

 .בסיס לדוחות להנהלת המחלקה להוותהמקוואות כך שדוחות מערכת הנה"ח יוכלו 

 
 במקוואות נשים פערים גדולים בעלות כ"א - פער בין תקן כ"א למשרות בפועל במקוואות גברים

 משרות. 22 - בפועלמשרות  42 - במקוואות גברים 2112תקן כוח האדם לשנת  -

 המקוואות בעלות השכר הישיר לטובלת במקוואות הנשים.בין  111% -ים של יותר מ פער -

כי מנהל מחלקת מקוואות, בשיתוף אגף משאבי אנוש יקבע תקן כוח האדם הדרוש מומלץ 

 ויפעל להתאמת כוח האדם בפועל לנדרש על פי התקן. -להפעלת המקוואות השונים 

 לבצע ניתוח תמחירי מפורט של ההוצאות במקוואות הנשים על מנת ליעל את התפעול. מומלץ

 הפסיקו לרשום הוצ' שכר עובדות מקואות לסעיף סל. 2112 בשנ -התיחסות אגף תקציבים 

 ואות גבריםומק -הפרשים בדוחות גביה 

לנתוני בגין מקוואות גברים ב"דוח ההפקדות", נתונים שנמסרו לביקורת הפרשים בין הסכומים ב

 לביקורת הוסבר כי ההפרשים נובעים מעכובים בהפקדות בבנק. -"דוח ריקון קופות" 

הפקדה האחרונה בגין כל חודש ביום האחרון באותו חודש בו לקבוע נוהל המחייב ביצוע מומלץ 

  שיפטינג"  בין חודשים.הנובעים מ"בבנק, באופן שימנע הפרשים  לבצע הפקדהניתן 

 
 מקוואות נשיםהכנסות  -ר נהלי בקרה נאותים דהע

תדפיסי הקופות  • גישה למערכת הקופה אין בקרת הכנסות מקוואות נשיםאחראית על ל •

 הפקדה חסרה.בגין נהלים  העדר • אינם נמסרים לאחראית מהמקוואותהרושמות וכן המעטפות 

גישה למערכת הקופה וכן להעביר לידיה את תדפיסי  לאחראית לפעול בהקדם לאפשר מומלץ

 הקופות הרושמות והמעטפות הכוללות תאריך, סכום, וחתימת אחראית לגבי כל ההפקדות.

 לקבוע נוהלי בקרה הכוללים את האלמנטים הבאים: מומלץ

 לקופת העירייה. שהועברו פרטי הסכומים לשמור אתיש בכל מקווה  -

 תדפיס הקופה הרושמת :בדוחות השוניםנתוני ההכנסות  ביןתערוך השוואה  העיריה -

 מהקופה. המעטפה עם חתימת האחראית והקבלה

 לקבוע נוהל לברור ההפרשים.במקרה ויתגלו הפרשים ברשימות יש  -

 
 שאינם כלולים במחירון תעריפי כניסה למקוואות הגברים

 . כי נתקבלו תשלומים בתעריפים שאינם תואמים את מחירון המחלקה הבמדגם הביקורת על

 .בגין תעריפי כניסה למקוואות הגברים העיריה תקבע מדיניות ברורה כימומלץ 

לבצע בקרה תקופתית בנושא התאמה בין דמי הכניסה המשולמים בפועל במקוואות  מומלץ

 התעריפים.נושא דאג להסדרת מנהל מח' מקואות מסר כי יהגברים לבין המחירון שנקבע. 
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 2113אירועי קיץ  -מחלקת תרבות  

 ימי כיף 3 -אש"ח ל  151גרעון של 

 הרלוונטיות.שכר האש"ח, וזאת ללא עלויות  1.. -הגיע ל  2112הגרעון בגין ארועי קיץ 

 ש"ח לגרעון.א 1.1האחד באשקלונה ושניים בחפץ חיים תרמו  -שלושה ימי כיף 

עות עוסקות בארגון לחזור ולשקול את מדיניות העירייה בנושא ימי כיף כאשר חברות נסי מומלץ

, היה אחוז רישום נמוך עקב חוסר מידע על 2112מנהל מח' תרבות מסר כי בקיץ  ימי כיף דומים.

 ארועים מקבילים לקחים הופקו לקיץ הבא.

 
 מקומות 111כרטיסים לאולם עם  311הזמנת 

 מקומות. 111כרטיסים לאירוע באולם אשר לפי אשור האחראי יש בו  211הוזמנו 

לקבע נוהל המחייב קבלת אישור בכתב לגבי מספר המשתתפים המקסימאלי המורשה  מומלץ

 להיכנס לכל אולם והעברת מידע זה לגורמים האחראים לתקצוב ארועים והזמנת כרטיסים.

בעקבות הערת הביקורת נקבע נוהל  .חדש בתפקיד מנהל מח' תרבות מסר כי הלקוי נבע מהיותו

 בנושא זה.

2113ארועי קיץ  -העדר נוהלי בקרה   

 ני בנושא מכירת כרטיסים למופעים: לא הייתה הקפדה על קיום הנוהל העירו 2112באירועי קיץ 

 -העברת הכרטיסים שלא נמכרו לגריסה  •עוד של מספרי הכרטיסים שלא נמכרו לא נשמר תי •

חלוקת הכרטיסים לקופאיות בכניסה לאירועים ללא רישום  • ללא אישור גזבר וראש עיר כנדרש

 אמה בין סכום שנגבה למחיר הכרטיס.הת אין • כנדרש בנוהל

 במרבית הארועים מכירת הכרטיסים היתה באחריות האמנים. 2112נמסר כי בארועי חנוכה 

מחלקת  . ככל האפשרבאחריות של האמניםכי מכירת כרטיסים לאירועי תרבות, יהיה מומלץ 

תקצוב  ,תרבות בשיתוף אגף התקציבים יקבעו קריטריונים לקביעת מחיר השימוש באולםה

 הפרסום וכן מחיר מקסימלי לכרטיס. 

 
 מעקב אחר תיקון ליקויים-גביית קנסות ביהמ"ש לעניינים מקומיים

 קנסות רשומות בעיריה גם לאחר העברתם לבית המשפט

 גם לאחר העברתם לבית המשפט.  המחשב בעיריהקנסות תברואה נשארים פתוחים במערכת 

לקבוע נוהל המחייב פעם בשנה, לדאוג לאיפוס יתרות הפתוחות במערכת הלולהטק שגילן  מומלץ

כאשר אדם שלם את הקנס בבית  -חודשים וזאת על מנת למנוע מצב של גביה כפולה  2 -מעבר ל 

 .הממוחשבת בעיריהפתוח במערכת  המשפט והחוב עדיין

 
 בעקבות העברת דוחו"ת מבנק הדואר באיחור - חיוב כפול לאזרח

לטיפול  ותהעברת הקנסמועד הודעות זיכוי מבנק הדואר בגין קנסות תברואה מגיעות לאחר 

   בתשלום כפול.מחויב  ולעיתים האזרח ביהמ"ש

  להמנע מחיוב האזרח בקנס כפול.על מנת בנק הדואר  עםלדאוג לממשק אינטרנטי מומלץ 
 

 רישום הכנסות והוצאות בגין חברת הגביה ללא אישור כנדרש

על פי דיווח  בהנה"חבגין קנסות ביהמ"ש נרשמות  נתוני הכנסות וחיוב בגין שכ"ט והחזר הוצאות

 . ללא בדיקה ואישור חברת הגביה

  .הדיווחי חברת הגביי בדיקתלמנות גורם האחראי על מומלץ 

 לקזוז.חשבונות  גם עללקבוע נוהל המחייב אשור גזבר וראש עיר על  מומלץ
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 מחלקת מקוואות. 2

 נתונים כספיים  2.1

 1%., מליון ש"ח 4.4 -הכנסות מחלקת מקוואות הגיעו ל 2112מנתוני הטבלה להלן עולה כי בשנת 

 זה.מהוצאות העיריה בתחום  22% -ההכנסות ממקוואות מכסות מההכנסות בנושא דת.

 

 ש"ח -2112תחום הדת מהכנסות והוצאות מחלקת מקוואות אחוז 

 הכנסות   פעילות תחום
 

 הוצאות
 

 הכנסות מהוצאות %

 מחלקת מקוואות
 

4,695,059 20,585,761 22% 

 דת *
 

9,505,393 36,740,525 21% 

 מקוואות אחוז מחלקת
 הדת מתחום

51% 56%  

 , רבני שכונות, שוחטים ומשגיחים,העירלשכת רב הבאים: העיקריים *במסגרת תחום הדת נכללים תחומי הפעילות 
 מקוואות.ו דתיתההעברות למועצה 

 

 מיליון ש"ח 15.1 - 2112 -מקוואות עבור הוצאה נטו 

 מיליון ש"ח. 4.4 -הגיעו ל 2112ת מהפעלת המקוואות בשנ הכנסות 

 מיליון ש"ח.  21.1 -הגיעו ל 2112בגין הפעלת המקוואות בשנת  הוצאות 

 מיליון ש"ח 1..1 -הגיעו ל 2112בגין הפעלת המקוואות בשנת  הוצאות נטו.  
 

  2112 - מקוואותההפעלת מהכנסות והוצאות                

 ש"ח פרטים
 

 אחוזים

 הכנסות
 

4,695,059 100% 

 שכר הוצאות
 

10,548,741 51.24% 

 פעולותל הוצאות
 

9,049,644 43.96% 

 עמלות בגין הוצאות
 

987,375 4.80% 

  הוצאות כ"סה
 

20,585,761 100% 

 )הוצאות בניכוי הכנסות( נטו הוצאות
 

15,890,702  

 

 פירוט ההוצאות
 שכר לעובדי  הם בגין מיליון ש"ח, 21.1 בסך מההוצאות 1%.מיליון ש"ח,  ..11 - שכר

 המקוואות המועסקים על ידי העירייה והחברה הכלכלית.

  הוצאות נובעות ממיליון ש"ח,  21.1 בסך צאותההומ 44% מיליון ש"ח, 1 - לפעולותהוצאות

 מל, מים, ניקיון, אחזקה וכיוצ"ב., כגון: סולר, חשפעולותל



 
 

5 

 

 אש"ח על  .88מנתוני הטבלה להלן עולה כי העיריה שילמה לחברת מד פארק סך של  - עמלות

אש"ח לחכ"ל בהתאם להסכם  112בנוסף, שילמה העיריה עמלה בסך . 2114סמך הסכם משנת 

 .11.8.14מתאריך 

 
 2112 -עמלות בגין הפעלת המקוואות 

 עמלה בש"ח שם החברה

 885,487 מד פארק

 101,889 חכ"ל

 987,375 סה"כ

 

ש"ח מטלפון.  1,111הפעלת המקוואות, נרשמה הכנסה בסך מהכנסות הבמסגרת  - הכנסות טלפון

. לביקורת נמסר כי, רך קבלת אסמכתא להכנסה זולצו החשבונות הראשיהביקורת פנתה למנהל 

והופקד בקופת העירייה  נשיםהשייכים למקוואות בגין שימוש בטלפונים שנגבה מדובר בתשלום 

 הכנסה זו. לקחת הבלניות לשעבר. עוד נמסר כי, לא קיימות אסמכתאות מבססות על ידי מפ
 

 מיליון ש"ח 1 - 2112 -פעולות להוצאות 

מיליון ש"ח הינם בגין  1.2מההוצאות לפעולות בסך כולל של  41%מנתוני הטבלה להלן עולה כי 

מיליון ש"ח הם בגין נקיון, חומרים וחשמל ויתר ההוצאות בסך  2.4 -נוספים  24%סולר ומים, 

   אש"ח הם בגין תקשורת, פרסום יעוץ ואחרות. 211כולל של 

 
 2112 -מקוואות  -פעולות להוצאות 

 ההוצאה שיעור הוצאה בש"ח פרטים

 41% 1..,1,224 סולר ומים

 27% 2,422,4.8 נקיון, חומרים וחשמל

 3% 281,121 הוצאות אחרות

 100% 9,049,644 לפעולות הוצאות כ"סה

 

 

 הנה"חהוצאות לפעולות במערכת  סיווג

  .הביקורת פנתה למנהל המחלקה לצורך קבלת הסבר להוצאות בגין "ע.ק - מקוואות -ע.ק-

מקוואות". לביקורת נמסר כי, מדובר בעסק בבעלות מנהל המחלקה לשעבר בשם "קודש 

 .שיווק", המעניקה שירותי ייעוץ למנהל המחלקה הנוכחי בנושאי תפעול שוטף של המקוואות

 

  שנת מקוואות" ב-בסעיף תקציבי "ע.ק - בסעיף תקציבי של שרותי יעוץ נקיוןרישום הוצאות

", שיווק"קודש  שלקבלת שירותי ייעוץ הוצאות בגין  בו רשומות 18.11114.1מס'  2112
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 די הספק "טריוקבלת ייעוץ מרשומות הוצאות אשר אינן קשורות לספק זה, כגון: הוצאה בגין 

 .הוצאות בגין קבלת שירותי ניקיון מחברת "פמ"א" וכן" בטחוני יעוץ

 

  במערכת הנה"ח   -מקוואות שני סעיפים תקציביים שונים להוצאות יעוץ ע.ק.  2112בשנת

. 18.11244.1ומס' ( 1נספח )ראה  18.11114.1מס'  -מקוואות" -"ע.קשני סעיפים תקציביים, 

שירותי ייעוץ מהספק "קודש  בגיןשימש לרישום הוצאות  18.11114.1מס'  סעיף תקציבי

בגין קבלת שירותי ניקיון  בודדת רשומה הוצאה 18.11244.1מס'  בסעיף תקציבי ."שיווק

 מהספק "פרח השקד". 

 

  שני סעיפים תקציביים במערכת הנה"ח   -תקציביים שונים בגין חומרים שני סעיפים

מקוואות" -ומרים"ח תקציבי סעיףו  18.112.422 מס' -סעיף תקציבי "חומרים"  - לחומרים

סעיפים הבשני רישום ההוצאות בגין קניית חומרים למקוואות נוהל  18.112.422מס' 

 "חומרים" 18.112.422 סעיף תקציבי מס'הנה"ח כמעט ואיפסה את  מחלקת. תקציבייםה

)ראה נספח  2112ש"ח לשנת  111,.2תקציב של  לסעיף תקציבי זהשוריין אך  2112בסוף שנת 

1 .) 

 

ההוצאות בגין הפעלת  סיווגבקרה שוטפת במחלקת הנה"ח אחר  לקבוע נוהל המחייבמומלץ 

 המקוואות. 

 מקיפה בדיקה פעם בשנה ולערוך תקציבים בבקשה לקבוע נוהל המחייבלפנות למחלקת  מומלץ

סעיפים לצורך איחודן ו/או ביטול  ,שם זהה במערכת הנה"חב סעיפים תקציבייםלצורך איתור 

  .הוצאותנכון של  וסיווג מיותריםתקציביים 

 

 בקרה הוצאות בכרטסות הנה"ח 
הביקורת בחנה את הבקרה המתבצעת באגף תקציבים אחר הוצאות המחלקה במסגרת הפעלת 

 , כפי שהן נרשמו בכרטסות הנה"ח. 2112המקוואות בשנת 

גבוהה מהממוצע לאותו המקווה,  במדגם של מקוואות, הביקורת בחרה חודש בו ההוצאה היתה

 (. 14כפי שמוצג בטבלה להלן )ראה נספח 

 

 * 2112 -מדגם הוצאות חריגות 

 הוצאה חודש 
 ש"ח 

הוצאה חודשית 
 ממוצעת

 ש"ח

שיעור החריגה 
מההוצאה החודשית 

 הממוצעת

 1%. 221,.14 214,414 18/2112 קלישר

 41% 21,441 11,111 11/2112 שיכון ג'

 14ראה נספח * 
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 ההסברים שנמסרו לביקורת:

 אש"ח, סכום  218-הגיע ל ההוצאה בגין מקווה קלישר 2112בחודש אוגוסט  - 1102112 קלישר

מהממוצע החודשי. כפי שהוסבר לביקורת, עיקר החריגה נבעה מגידול   1%.-הגבוה ב

. בנוסף, בחודש זה חלה עלייה בהוצאות השכר 18/2112בהוצאות כוח אדם קבלני בחודש 

 עובדות.  2 -כתוצאה מתשלום פיצויים ל 

  'אש"ח בגין מקווה שכון ג'  14ה של נרשמה הוצא 2112בחודש נובמבר  - 1102112שיכון ג- 

מהממוצע החודשי. כפי שעלה מבדיקת הביקורת החריגה נבעה מרישום  41%-סכום הגבוה ב

, 18.1121442 -ש"ח בסעיף תקציבי: מים שיכון ג' מס'  21,124כפול של הוצאות מים בסך 

)ראה נספח  18.1112442ס.ת. מס'   -וזאת בנוסף לרישום בסעיף תקציבי: מים זכרון מאיר 

(. יש לציין כי באותו חודש נעשה רישום כפול נוסף באותם הסעיפים התקציביים. הוצאות .1

 ש"ח בגין שיכון ג' נרשמו גם בזכרון מאיר. 4,141מים ע"ס 

לביקורת נמסר כי, הוצאות המים בגין מקוואות נרשמות בכרטיס מעבר ולאחר מכן ממוינות 

י שנמסר לביקורת בעקבות הערת הביקורת בוטל הרישום לסעיפים תקציבים לכל מקווה. כפ

 השגוי. 

 
 הערת ביקורת

בבדיקה מדגמית הביקורת מצאה רישום כפול של הוצאות מים בסעיפים תקציביים של מקוואות 

 .11/2112אש"ח בחודש  42שיכון ג' וזכרון מאיר בסך כולל של 

בכרטיס מעבר של  21.12.2112ריך הביקורת מציינת כי רישום כפול זה יצר יתרה שלילית לתא

 . חריגות בעשרות אחוזים במקווה שיכון ג' הוצאות מים וכן הוצאות

להדליק  יתרה שנתית שלילית בכרטיס מעבר וכן חריגה תקציבית של עשרות אחוזים היו צריכים

 נורות אדומות אצל האחראים לנושא הבקרה החשבונאית והתקציבית.

 הביקורת תוקנו הרישומים המוטעים. כפי שנמסר לנו בעקבות הערת

לקבוע נוהל המחייב בקרה תקופתית של רישומי הנה"ח בנושא מקוואות בהתייחס  מומלץ

 לכרטיסי מעבר ולנתונים תקציביים השוואתיים.
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 נתונים תמחיריים 2.2

 פירוט לפי מקווה -נטו לעיריהישירה עלות 

מיליון  11 -ל 2112בשנת  למקוואות הגיע כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן סך ההוצאה הישירה

מההוצאות. ההוצאה הישירה נטו לעיריה  21%מיליון ש"ח כיסתה  4.4ה בסך ש"ח כאשר הגבי

 מליון ש"ח. 11.2 -הגיעה ל

 

 2112 - פירוט לפי מקווה -הכנסות והוצאות ישירות

 הכנסות מקווה שם ס'מ
 ח "ש

 *הוצאות
 ח "ש

 נטו הוצאות
 ח"ש

אחוז הכנסות 
 מהוצאות

 12% 937,595 1,063,943 126,348 אחיעזר הונו 1

 12% 411,504 473,656 62,152 'ג שיכון 2

 16% 739,611 881,509 141,898 דנגור כץ פרדס 3

 26% 1,785,436 2,413,255 627,819 מאיר כרוןיז 4

 27% 1,116,668 1,533,750 417,082 השילוני אחיה 5

 28% 1,133,832 1,581,038 447,206 הרצוג יתיקר 6

 31% 1,216,417 1,773,776 557,359 'ה שיכון 7

 33% 1,144,183 1,704,819 560,636 אלחנן רמת 8

 35% 1,126,334 1,742,834 616,500 לישרק 9

 41% 1,616,996 2,746,478 1,129,482 'ויזניץ 10

 - - 84,863 - לנדא הרב 11

 21% 11,313,440 15,999,922 4,686,482 כ"סה

 

 מפורט להלן:כהביקורת קיבלה הסברים מעובד אגף התקציבים לנתוני הטבלה לעיל 

  'רמת הכנסות נמוכה מהממוצע. הפסד  -(2( ומקווה פרדס כץ )מס' 1במקווה נווה אחיעזר )מס

ההכנסות נבע משבירת שער הכניסה למקווה הגברים וכניסה ללא תשלום. עוד נמסר לביקורת 

מקוואות הגברים. בנוסף, מקווה הגברים כל הוצבו שומרים בכניסה ל 2112במהלך שנת כי 

 .2112פברואר  -בפרדס כץ שופץ במהלך ינואר

  'מקווה זה נהרס לצורך  14/2112רמת ההכנסות נמוכה היות ובחודש  -( 2מקווה שיכון ג' )מס

לום שכר לעובדי בנייתו מחדש. ההוצאות נובעות מתשלומים הכרוכים בשיפוצים ומתש

 המקווה שנותבו לעבודה במקוואות אחרים.         

 'מקווה זה ממוקם במשרדי הרב הראשי של בני ברק. ההכנסות  -( 11 מקווה הרב לנדא )מס

מהמקווה שייכות למשרדי הרב הראשי, בעוד שהעירייה נושאת בעלויות המים, הדלק 

 והחשמל של המקווה באופן היסטורי.  
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 מקוואות גברים -הוצאות שכר 
מנתוני הטבלה להלן עולה כי שיעור הוצאות השכר הממוצע בגין עובדי מקוואות הגברים הינו 

 מההכנסות. 81%

  'כפי שצויין לעיל, השיעור הגבוה של  -(1,2,2מקוואות שיכון ג', נווה אחיעזר ופרדס כץ  )מס

ת מקווה שיכון ג' ושבירת השער הוצאות שכר נובע מרמת הכנסות נמוכה, כתוצאה מהריס

 נוה אחיעזר ופרדס כץ.          מקוואותב

  'מקוואותשיעור הוצאות השכר הוא הגבוה ביותר מבין ה -( 4מקווה אחיה השילוני )מס 

 מההכנסות. 211% -שפעלו באופן תקין

  'מההכנסות. %.2 -שיעור הוצאות השכר הנמוך ביותר  -( 11מקווה ויזניץ )מס 

 

 * 2112 -כנסות הביחס להישיר שכר הוצאות ה -גברים  מקוואות

  הכנסות  מס'
 ש"ח

  הוצאות
  שכר
 ש"ח

 הוצאות שיעור
 ביחס השכר

  להכנסות

 414% 121,444 29,638 ג' שיכון 1

 264% 164,026 45,030 אחיעזר נווה 2

 228% 111,594 48,895  דנגור כץ פרדס 3

 201% 388,036 193,011  השילוני אחיה 4

 122% 353,055 289,003  הרצוג קריית 5

 117% 311,558 291,206 מאיר זכרון 6

 99% 308,864 312,810  אלחנן רמת 7

 72% 283,394 391,388  'ה שיכון 8

 68% 284,368 415,588 קלישר 9

 25% 203,344 826,902 'ויזניץ 10

 89% 2,528,986 2,843,471 כ"סה 

 4ראה נספח  *

 

 מקוואות גברים -אדם תקן כח

כוח אדם היסטורי שנקבע בהתאם לתקן  -כפי שהוסבר לביקורת ע"י מנהל מח' מקוואות

 הכנסות השנתיות,לפחות ללא תלות ב משרות ..2 מחייבת כל מקווההפעלת גברים, למקוואות 

וחצי  בשעות הבוקר נשיםחראי על ניקיון מקווה הא, מנקה כדלהלן: בלן, מנקה מקווה גברים

 תקן של שומר. מוסיפיםהיקף פעילות מעל הממוצע,  בעליבמקוואות  ת.ומשרה של משגיח צניע

 

)ללא שיכון ג'(  2112בשנת  פעיליםהמקוואות שהיו  1 -העובדים ב תקןבהתאם לדוחות המחלקה 

 עובדים. 42 -מגיע ל

 
סעיפים ב גברים משרות 21, 2112 לשנת בדוחות השכר של העיריהמנתוני הטבלה להלן עולה כי 

מנהלה אחזקה משרות של עובדי  1בנוסף רשומה הוצאת שכר בגין  .תקציביים של המקוואות
דיווחי השכר בהשוואה לתקן משרות ב 11כלומר, חוסר של  .משרות 22כ סה" - ועובדים כללים

 עובדים. 42המחלקה העומד על 
 



 
 

11 

 

 *2112 נתוני כח אדם -מקוואות גברים

תקן  
 המחלקה

דו"ח  66דו"ח 
 חכ"ל

סה"כ 
 דוחות שכר

  הפרש

 1 26 12 14 35 מקוואות  1סה"כ 

 1 6 2 2 7 מנהל אחזקה ועובדים כללים

 11 32 .1 14 42 סה"כ

 2*ראה נספח 

 

 םנשימקוואות  -הוצאות שכר  

 ליוןימ 4.. - נשים מגיעות ל מקוואותמנתוני הטבלה להלן עולה כי הוצאות השכר הישירות בגין 

 אלה. מקוואותמההכנסות ב ההגבוה כמעט פי שלושסכום  -ש"ח 

 

 * 2112 -הישיר ביחס להכנסות  הוצאות השכריעור ש -מקוואות נשים 

  הכנסות  מס'
 ש"ח

 שכר הוצאות
 ש"ח 

  השכר הוצאות שיעור
  להכנסות ביחס

 152% 212,034 32,514  'ג שיכון 1

 498% 787,542 158,203  הרצוג קריית 2

 293% 651,866 165,971  'ה שיכון 3

 214% 703,589 224,071  השילוני אחיה 4

 295% 892,106 302,580  ניץ'ויז 5

 271% 252,038 93,003  דנגור כץ פרדס 6

 261% 646,239 247,826  אלחנן רמת 7

 231% 187,579 81,318 אחיעזר נווה 8

 204% 687,400 336,613  מאיר זכרון 9

 178% 358,058 200,912  קלישר 10

 292% 5,378,450 1,843,011 כ"סה 
 4ראה נספח 

 

 ח לכניסהש" 34 - לטובלת ישיר עלות שכר

מנתוני הטבלה להלן עולה כי עלות השכר הממוצעת הישירה שהעיריה שילמה לכניסת טובלת 

 ש"ח לכניסה. 24 -הגיע ל  2112למקווה בשנת 

כניסות  41מנהל מח' המקוואות דווח על  .(1שיכון ה', )מס' העלות הגבוהה ביותר היא במקווה 

. לפי תחשיב הביקורת העלות 2112אש"ח בשנת  1.2 -בממוצע ליום ועלות השכר הישיר הגיע ל

 ש"ח. 4. -לכניסה אחת מגיע ל

כניסות ליום  ..( שבה דווח המנהל על 1קלישר )מס'  מקווההעלות הישירה הנמוכה ביותר היא ב

 ש"ח. ..21אש"ח, עלות כניסה של  2.8 -ר הישיר הגיע לועלות השכ

 -ש"ח ל 4.הביקורת מציינת כי פערים גבוהים בין עלויות הכניסה במקוואות השונים הנעים בין 

ש"ח לכניסה מצביעים על צורך בבדיקה תמחירית מעמיקה אשר תתייחס לאלמנטים שונים  ..21

 1.2עלויות "עובדים כלליים" בסכום כולל של העמסת צורך בכמו עלות שעת עבודה במקוואות ו

 .מיליון ש"ח לשנה
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 * ש"ח 2112 -מקוואות נשים -לטובלתישיר עלות שכר 

ממוצע מס' כניסות  שם מקווה מס'
 ליום

ישיר עלות שכר  ישיר עלות שכר
 לטובלת

 2.1. 1.1,811 41  'שיכון ה 1

 44.4 42.,484 .. קריית הרצוג  2

 28.8 81.,412 11 אחיה השילוני  2

 22.2 2.2,128 .2 פרדס כץ דנגור  4

 ..21 812,111 111 ויזניץ' .

 ..21 141,221 41 רמת אלחנן  1

 24.8 41.,184 .2 נווה אחיעזר 4

 22.4 184,411 111 זכרון מאיר 8

 ..21 2.8,1.8 .. קלישר 1

 - 212,124 - 'שיכון ג 11

 33.6 573717451 531 סה"כ 

 1* ראה נספח 

 

 נשים  מקוואותתקן כח אדם 

עובדות בין תקן המחלקה  4הביקורת מבקשת לציין כי, בהתייחס למקוואות נשים קיים פער של 

 (.   2עובדות  )ראה נספח  14 -עובדות לבין נתוני דוחות השכר של העירייה וחכ"ל  41העומד על 

    

 מליון ש"ח  1.2 -נשים  מקוואות -שכר כללי 

מליון ש"ח  1.2נשים בסך כולל של  מקוואותמנתוני הטבלה להלן עולה כי הוצאות שכר בגין 

ים הנשים רשומים בסעיפים תקציביים של אחזקה ועובדים כללי מקוואותמשכר  18%המהווים 

 .ספציפיים מקוואותואינם מיוחסים ל

הביקורת מציינת כי העדר יחוס של הוצאה בסכום מהותי לסעיפים תקציבים ספציפים אינו  

 מאפשר בקרה נהולית נאותה.

 

  2112נשים  מקוואות -שכר ישיר וכללי 

 אחוזים ש"ח 

 12% 573717451 הוצאות שכר ישיר

  12,411 שכר אחזקה

  ..1,148,2 שכר עובדים כלליים

 11% 171617154 כלליים סה"כ שכר אחזקה ועובדים

 111% 675317614 נשים מקוואותסה"כ שכר 

 

 ש"ח לטובלת 11.5ממוצע  -גביית דמי כניסה

ש"ח כאשר מחיר  ..11מנתוני הטבלה להלן עולה כי ההכנסה הממוצעת לטובלת עומדת על 

יש לציין כי ההכנסה הממוצעת הנמוכה ביותר נרשמה במקוואות  ש"ח .12-1הכניסה שנקבע הוא 

 .בהתאמה( 11 -ו ..1קריית הרצוג וויז'ניץ )
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 * ש"ח 2112 -מקוואות נשים -הכנסה לטובלת

 1 -ו 2 יםראה נספח* 

 מקוואות* מספר הכניסות ליום נמסר ע"י מנהל מח' *

 

 הערת הביקורת

 ש"ח. 21-ש"ח ל 4.הנשים נע בין  מקוואותעלות השכר הישיר לטובלת ב 

  מקוואותמליון ש"ח אינם מיוחסים ל 1.2נשים בסך כולל של  מקוואותהוצאות שכר בגין 

 ספציפיים.

  משרות כאשר בפועל הועסקו עובדים ב 42הגברים עומד על  מקוואותהאדם בתקן כוח-

 משרות בלבד. 22

. נמסר לביקורת כי העיריה יצאה 2112יש לציין כי אחראית מקוואות נשים יצאה לפנסיה בשנת 

 משרה זו.איוש במכרז לצורך 

 

תקן כוח האדם הדרוש  יקבעבשיתוף אגף משאבי אנוש  ,מקוואותמחלקת מנהל כי מומלץ 

 ויפעל להתאמת כח האדם בפועל לנדרש על פי התקן. -השונים  מקוואותהפעלת הל

לסעיף התקציבי  מקוואותלקבוע נוהלי בקרה המתיחסים לרישום הוצאות בגין כח אדם במומלץ 

     המתאים, כך שנתוני ההוצאות במערכת השכר יוכלו להוות בסיס לדוחות להנהלת המחלקה.

 2112האחראית על נושא המקוואות באגף תקציבים ציינה כי במהלך שנת חסות הרשות: התיי

 הפסיקו לרשום הוצאות שכר עובדות מקוואות לסעיף סל.

  

מס' כניסות  שם מקווה מס'

 ** ממוצע ליום

הכנסה שנתית 

 ש"ח

 הכנסה לטובלת

 12.4 141,.11 41  'שיכון ה 1

 ..1 1.8,212 .. קריית הרצוג  2

 12.2 224,141 11 אחיה השילוני  2

 12.2 12,112 .2 פרדס כץ דנגור  4

 11.1 81.,212 111 ויזניץ' .

 11.4 244,821 41 רמת אלחנן  1

 11.8 81,218 .2 נווה אחיעזר 4

 11.1 221,112 111 זכרון מאיר 8

 12.1 211,112 .. קלישר 1

 - 14.,22 - 'שיכון ג 11

 11.5 171437111 531 סה"כ 
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 בקרת הכנסות  2.3

 2112 -הפקדה פעם בחודש  -גביה במקוואות 

  11/2112בכרטסות מקוואות נשים, לא נרשמו הכנסות בחודש. 

  ש"ח  242,..1התקבלו הכנסות ממקוואות נשים בסך  11/2112לפי דוח אגף תקציבים, בחודש

 (.12)ראה נספח 

היתה הפקדה פעם בחודש והסכומים שנגבו ע"י העיריה  2112כפי שהוסבר לביקורת בשנת 

(, והכספים שנגבו בדצמבר 12בינואר הופקדו בקופת העיריה בתחילת פברואר )ראה נספח 

הכספים מופקדים לקופת  2112ופת העיריה לפני סוף חודש. יש לציין כי בשנת הופקדו בק

 (.21העיריה מס' פעמים בחודש )ראה נספח 

  נרשמה הכנסה שנתית ללא פירוט לחודשים 2112בכרטסות מקוואות גברים, לשנת. 

  .בדוח אגף תקציבים קיים פירוט חודשי של הכנסות ממקוואות הגברים 

 

 הפרש בין דו"ח אגף התקציבים להנה"ח -הכנסות ממקוואות 

ש"ח בין ההכנסות שנרשמו בכרטסות הנה"ח  .2,11מנתוני הטבלה להלן עולה כי קיים פער בסך 

 לבין ההכנסות שנרשמו בדוח אגף תקציבים. 

הביקורת פנתה לעובד אגף תקציבים לצורך קבלת הסבר לממצאי הביקורת. נמסר כי, לא ברורה 

בת הפער וכי ייתכן כי חלקו נובע מאי התאמה בין דיווחי הכנסות מסוגים שונים שהועברו ממד סי

 פארק לעירייה. 

 

  2112 -נתוני הנה"ח ודוח אגף התקציבים  -גביה במקוואות 

  ח"הנה 
 ש"ח

 תקציבים אגף דוח
 ש"ח

 הפרש
 ש"ח

  נשים מקוואות
 

1,843,011 1,835,943 4,118 

 מקוואות גברים
 

2,843,471 2,846,844  - 3,373 

  כ"סה
 

4,686,482 4,682,787 37615 

 
 העברת ניהול הגבייה במקוואות לעיריה

 
העירייה גבתה את דמי הכניסה למקוואות באמצעות החכ"ל, אשר התקשרה עם  ,2114החל משנת 

 לניהול העירייה:הועבר מערך הגבייה  2112 -ו  2112מד פארק לצורך ביצוע הגבייה בפועל. בשנים 

 .11/2112החל מאמצע חודש  -מקוואות הנשים  -

 .14/2112החל מחודש  -מקוואות הגברים  -

 11-1202112 -בהשוואה ל  11-1202113בגביה  41%עליה של  -מקוואות גברים 

והצבת שמירה, חל גידול משמעותי  בעקבות העברת ניהול הגביה במקוואות גברים לעיריה

הגיע   2112בסכומים שנגבו. כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן, הגבייה בחודשים נובמבר ודצמבר 

 .2112בהשוואה לחודשים המקבילים בשנת  41%אש"ח, גידול של  114-ל
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  11-1202113בהשוואה ל  11-1202113הגבייה במקוואות גברים            

  11-1202113 חודש
 ש"ח

11-1202112  
 ש"ח 

 שיעור הגידול בהכנסות

 21% 81.,221 .284,41 נובמבר

 2%. 218,1.2 .211,24 דצמבר

 41% 4357531 6147151 סה"כ

 

 לעומת הגבייה בטרם  21%הגבייה לאחר הצבת השמירה גדלה בשיעור של   - חודש נובמבר

 הצבת השמירה. 

 לעומת הגבייה בטרם  2%.הגבייה לאחר הצבת השמירה גדלה בשיעור של  - חודש דצמבר

 הצבת השמירה. 

 

 מקוואות גבריםהכנסות 
באמצעות נגבים במקוואות גברים דמי הכניסה , על ידי מנהל המחלקה כפי שנמסר לביקורת

לצורך  מכונות תשלום. אחת ליומיים הכספים מרוקנים מהמכונות על ידי עובד המחלקה

                   -לפירוט הליך גביית דמי כניסה במקוואות גברים ) דתם בחשבון הבנק של העירייההפק

 מעוגל המגיעים לסכוםמנהל המחלקה הוסיף כי העובד מפקיד שטרות ומטבעות  .(11ראה נספח 

גרת ההפקדה המטבעות הנותרות נשמרות בכספת במחסני העיריה ומפקדות במס .ש"ח 111-ל

 בגין כל חודש, המבוצעת ביום הראשון לחודש העוקב בו ניתן לבצע הפקדה בבנק.האחרונה 

  11-1102113 -פקדות לבין דוח ריקון קופות בין דוח ה השוואה -מקוואות גברים 

שרוקנו ממכונות ומים בין הסכהשוותה ו 18-11/2112חודשים ה את ערכה מדגם הכוללהביקורת 

כפי העירייה,  שהופקדו בחשבון סכומיםבין הל  ,ריקון קופות ותכפי שהם מופיעים בדוח התשלום

 בטבלה להלן. גיםמוצ. ממצאי ההשוואה שהם מופיעים ב"דוחות ההפקדות"

 

 * 11-1102113 -דוח הפקדות ו דוח ריקון קופותנתוני  -ואות גברים ומק

 קופות  ריקון דוח חודש
 ש"ח

 ההפקדות  דוח
 ש"ח

 הפרש
 ש"ח

1102113 286,442 307,400 20,958 

1102113 311,940 306,150 -5,790 

 11, 18ראה נספחים  *  

 

  בדו"ח  םש"ח מהסכו 21,1.8 -גבוה ב  8/2112בחודש  שהופקד םהסכו  -2113 אוגוסטחודש

 .ריקון קופות

המחלקה החלה בהליך של הצבת מכונות התשלום  14/2112כפי שהוסבר לביקורת בחודש 

חלק  18/2112במקוואות גברים וקישורן למערכת מידע ייעודית לניהול נתוני הגבייה. בחודש 

ממכונות התשלום טרם חוברו לאינטרנט לצורך קישורן למערכת המידע. כתוצאה מכך, חלק 

 במערכת.  מפעולות הריקון לא נקלטו 
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  בדו"ח  םש"ח מהסכו 411,. -ב  ךנמו 1/2112בחודש שהופקד  םהסכו  - 2113 ספטמברחודש

 .ריקון קופות

 11.11.12הרשומים בדוח ריקון קופות בתאריך  ,ש"ח 8,111 כפי שעולה מנתוני ההתאמה להלן

ש"ח שרוקנו  ..2,881. בנוסף, 18/2112, עם כספי חודש 12.11.12הופקדו בפועל בתאריך 

אינם מופיעים ב"דוח ריקון קופות". כפי  11/2112רבנים" בחודש  -ממכונת תשלום "ויז'ניץ 

 -  21 תו חודש )ראה נספחשהוסבר לביקורת זאת מאחר והמכונה טרם חוברה לאינטרנט באו

 (.11/2112דיווח ידני של עובד המחלקה בגין הסכומים שרוקנו ממכונה זו בחודש 

 

 1102113 -התאמה בין דוח ריקון קופות לדוח ההפקדות  -מקוואות גברים 
 

 ש"ח מס' נספח 

 311,940 11 דוח ריקון קופות

כלול בדוח  1.1.12 ויזניץ מקווהבדוח ריקון קופות  םסכו
 - 8,111 11 18/2112הפקדות 

 כלול בדוח הפקדות. 11/2112 -רבנים מקווה
 ..2,881  אינו מופיע בדוח ריקון קופות 

 3167121.5  סה"כ דוח ריקון קופות לאחר התאמה

 306,150  דוח ההפקדות

 לא מוסברהפרש 
 21.5 

 

 נשים מקוואותהכנסות 

, דמי הכניסה במקוואות נשים נגבים באופן ידני על על ידי מנהל המחלקה כפי שנמסר לביקורת

 מופקדיםידי בלנית או קופאית ונשמרים בכספות הממוקמות במקוואות. אחת ליומיים הכספים 

 (. 14ראה נספח  -ים )לפירוט הליך גביית דמי כניסה במקוואות נש בקופת העירייה

 
אגף של עובדת  המרכז דוח ההפקדותב שנרשמו הפקדותמדגם  בדקה הביקורת - הפקדותמדגם 

   .(21)ראה נספח  התקציבים

 

 11.11.12  ופקדו כספים בתאריךה לאלפי דוח ההפקדות,  - מקווה נווה אחיעזר. 

  .1.1.12הופקדה בפועל בתאריך  1.1.12כפי שהוסבר לביקורת ההפקדה החסרה מתאריך 

 11.11.12תאריך לא הופקדו כספים בדוח ההפקדות, לפי  - מקווה זכרון מאיר. 

  . 21.11.12הושלמה בתאריך  11.1.12 מתאריך הפקדה החסרהה כפי שהוסבר לביקורת

 11.11.12 תאריךלא הופקדו כספים בלפי דוח ההפקדות,  - אחיה השילוני מקווה. 

 .11.11.12כפי שהוסבר לביקורת טרם אותרו הכספים שלא הופקדו בתאריך 

 ש"ח.  1,111הופקד סכום של  12...2בתאריך  ,הפקדותהלפי דו"ח  -אחיה השילוני  מקווה

 .ש"ח 2,844הפקדה בסך רשומה "ח הבכרטיס הנ

עבור  מקוואותעקב טעות לא הועברו לעובדת אגף התקציבים קבלות ה ,כפי שהוסבר לביקורת

 אחד מימי הפעילות.
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 נהלי בקרה
נתוני הפקדות פירוט לפי מקווה של האחראית באגף התקציבים עורכת טבלת אקסל ובו 

 ותאריך ההפקדה בקופת העיריה. 

הרישומים מבוססים על תדפיסי קבלות המועברים לאחראית מהקופה. האחראית בודקת את 

 האם אכן יש הפקדה לכל יום פעילות של כל מקווה. -שלמות ההפקדות 

 

 ות האחראית לבדוק כי אכן נמסרו לידיה כל הקבלות שהופקו ראפשעד היום לא היה ב

מהקופה, כפי שנמסר לביקורת האחראית ביקשה לקבל גישה למערכת הקופה על מנת 

 לודא את שלמות החומר שנמסר לידיה.

  שנמסרו לקופה וכן המעטפות ועליהן סכום  מקוואותתדפיסי הקופות הרושמות ב

אינם נמסרים לאחראית על הבקרה באגף  במקווהת תאריך וחתימת הקופאי ,ההפקדה

 .התקציבים

 

הנשים למערכת הקופה  מקוואותלפעול בהקדם לאפשר גישה לאחראית על בקרת הכנסות  מומלץ

וכן להעביר לידיה את תדפיסי הקופות הרושמות והמעטפות הכוללות תאריך, סכום, וחתימת 

 ראית לגבי כל ההפקדות.אח

 לקבוע נוהלי בקרה הכוללים את האלמנטים הבאים: מומלץ

 

  מעטפות שנמסרו לשליח המעביר את הכספים בסכום והיש לערוך רשימה ובו תאריך

בל, ילקופת העיריה. השליח יחתום על הרשימה ליד פרטי כל מעטפה שק מקוואותמה

 .מקווההרשימה תשמר בכספת ה

 

  האחראית על הבקרה באגף התקציבים תערוך טבלת השוואה של נתוני ההכנסות בגין

המעטפה עם חתימת  ,מקווהתדפיס הקופה הרושמת ב :מהמקורות השונים מקוואות

 והקבלה מקופת העיריה. ,מקווהב האחראית

 

  על מנת שיברר  מקוואותברשימות יש לפנות בכתב למנהל מח' הבמקרה ויתגלו הפרשים

 את הסיבות להפרשים.

 

  כניסה למקוואות פיתערי 2.4
 

  גבריםמקוואות  תעריפי

ש"ח ובימי ו'  2 -לגברים תעריפי כניסה שונים בימי חול  מקוואותבמחירון ב ,כפי שנמסר לביקורת

 לחו ח בימיש" 2.41 -ש"ח. כמו כן ניתנת  הנחה למשלמים באמצעות כרטיס מנוי מגנטי  8 וערב חג

 1ש"ח בימי ו' וערב חג. בנוסף כולל המחירון תעריפים מוזלים לתלמידי ישיבת ויז'ניץ   4.21-ו

 ש"ח בימי ו' וערב חג. 2 -ש"ח בימי חול ו 
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 2113 - תעריפי כניסה - מקוואות הגברים

 סוג הכניסה
 הערות תעריף ש"ח

  יום ו ה -ימים א 
 8 2 תשלום במזומן

 4.21 2.41 תשלום באמצעות כרטיס מנוי  מחירון מקוואות

 2 1 כרטיס מנוי לתלמידי ישיבת ויזניץ'

 ..1.2-1 ..1.2-1 ויז'ניץ -רב 
מחירים נוספים 

שעלו ממדגם 

 הביקורת

 1.8 1.8 ויז'ניץ -קשיש 

 . . תושב הנכנס למקווה רבנים מזומן

 ..4 ..4 תושב הנכס למקווה רבנים מנוי

          

   11013 - גברים מקוואות תעריפי מדגם

גברים לבין תעריפי הכניסה. התשלומים שנגבו בפועל במקוואות  השוואה בין הביקורת ערכה

בפועל , הכוללים את נתוני התשלום "תשלומים דוחות" המידע ממערכת הופקו, הביקורת לבקשת

 . 11.18.12 לתאריך

 
שנמסרו  תשלומים אשר אינם תואמים את תעריפי הכניסה ויז'ניץ מקווהבדו"ח התשלומים בגין 

התשלומים החריגים במקווה ויז'ניץ, כפי שהם  21מתוך  . חנההביקורת ב .ע"י מנהל המחלקה

  .בטבלה להלןצגים מו

 
 חריגים של דמי כניסה תשלומים  - 11.11.13תאריך  -מקווה ויז'ניץ 

 מספר אופן תשלום 'מס
 כרטיס
 מנוי

  סכום
 ששולם

 מכרטיס
 ש"ח

 ששולם סכום
 במזומן
 ש"ח

 תשלום מכונת

 13 רבנים - ויזניץ  0.5 2570 מנוי כרטיס 1

 7 ימין - ויזניץ  1.8 2550 מנוי כרטיס 2

 10  שמאל- ויזניץ  0.3 2828 מנוי כרטיס 3

 13 רבנים - ויזניץ  4.5 1484 מנוי כרטיס 4

 13  רבנים - ויזניץ 5   מזומן 5

  

 במקווה ויז'ניץ הנחה תעריפי 4

לביקורת נמסר כי לרבנים ולקשישים וכן לאזרחים הנכנסים למקוואות רבנים נקבעים תעריפים 

ן לא נקבעו קריטריונים להנחות כ שאינם כלולים במחירון המחלקה שנמסר לביקורת. כמו

 ושיעורן.

  לחודשח ש" .1 במחירלרבנים כרטיס מנוי בבתשלום מדובר  -  ש"ח 1.5ע"ס תשלום . 
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  ש"ח לחודש 11 במחירלרבנים כרטיס מנוי במדובר  - ש"ח 1.3ע"ס תשלום. 

  41%מבוגר אשר קיבל הנחה בשיעור של במנוימדובר  -  ש"ח 1.1ע"ס תשלום  . 

מוסד ומסמך מהרבנים שהגישו למחלקה העתק תעודת הוראה  ,בעבר ,כפי שנמסר לביקורת -

להיכנס בחינם, בו הם מכהנים כרבנים, קיבלו "כרטיס רב" אשר עם הצגתו במקווה הורשו 

  כמו כן קשישים הורשו להכנס בחינם.

, אך מאחר וקשישים המחלקה החלה בגביית דמי כניסה מרבנים 11/2112החל מחודש  -

כל רב משלם בהתאם לסיכום בע"פ עם  ,וטרם נקבעה מדיניות העיריה בנושא תעריפי כניסה

 מנהל המחלקה. 

  מדובר בתושבים שנכנסו ל"מקווה רבנים" במקווה  -ש"ח  4.5-ש"ח ו 5ע"ס תשלומים

ש"ח במידה והתשלום מבוצע  .ויז'ניץ. לביקורת הוסבר כי, כניסה ל"מקווה רבנים"  עולה 

לביקורת נמסר  לגבי תעריף זהגם מידה והתשלום מבוצע בכרטיס מנוי. ש"ח ב ..4 -ו   במזומן

  שא נידון וטרם התקבלו החלטות.הנו כי

 

אשר תעריפי כניסה למקוואות הגברים  יפעל לקבוע נוהל מפורט בגיןמנהל המחלקה,  כימומלץ 

 יכלול שעורי הנחה וקריטריונים ברורים.

דמי הכניסה המשולמים בפועל במקוואות  ה ביןהתאמ בנושא תתקופתי בקרה לבצע מומלץ

  המחירון שנקבע.בין הגברים ל

 

  נשים מקוואות תעריפי

לבין   11.18.12הביקורת ערכה השוואה בין התשלומים שנגבו בפועל במקוואות נשים בתאריך  

 קריית, ניץ'ויז -מקוואות  2תעריפי הכניסה. לצורך ביצוע הבדיקה, הביקורת ערכה מדגם הכולל 

סך דמי הכניסה , הכוללים את של מקוואות אלה "Z -דנגור ובחנה את "דוחות ה כץ ופרדס הרצוג

 .שנגבו ואת מספר הכניסות פר יום

 

כלל התשלומים שנגבו בפועל פר כניסה במסגרת מדגם הביקורת  ממצאי הביקורת עולה כי,מ

 1.11בתעריף כניסה של  כניסות במקווה פרדס כץ דנגור 2( למעט ש"ח .1או  12הינם תקינים )

 הביקורת פנתה למנהל המחלקה לצורך קבלת הסבר לממצאי הביקורת. . ש"ח

למקווה תועדה  ןלביקורת נמסר כי, מדובר בנשים שהגיעו למקווה ללא כסף, אשר כניסת

  ש"ח.  1.11בסך  בקופה באמצעות רישום "תשלום"
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 2113אירועי קיץ  - מחלקת תרבות  .3

 ספייםכנתונים  3.1

הפקת אירועי הקיץ הייתה באחריות מחלקת תרבות ונוער.  2112עד שנת  -הפקת אירועי קיץ 

החל משנת ו ,מחלקת נוער ומחלקת תרבות :מחלקה לשתי מחלקותהפוצלה  2112בחודש מאי 

 (.4מחלקת תרבות )ראה נספח   תחום אירועי הקיץ הינו באחריות 2112

 של הקיץ אירועי בחוברת המתפרסמיםהארועים התפרסמו  תעריפי -הכנסות מאירועי הקיץ 

( באמצעות מערכת גבייה טלפונית 8)ראה נספח  חכ"לב  התבצע ורכישת הכרטיסים .העירייה

 לביצוע תשלומים בכרטיס אשראי. 

החכ"ל העבירה למזכירת מח' התרבות רשימה של רוכשי כרטיסים. הרוכש מקבל את הכרטיס 

 .ממזכירת המחלקה

 כרטיסים שנותרו לאחר תום הרישום בחכ"ל, נמכרו על ידי העירייה במוזמן עד למועד האירוע.

כפי שהוסבר לביקורת תשלומים לספקים חיצוניים במסגרת אירועי  -הוצאות באירועי הקיץ 

. עוד הוסבר מרכישת כרטיסיםחכ"ל, מתוך ההכנסות שהתקבלו הבוצעו על ידי  2112בשנת הקיץ 

 בוצעו תשלומים נוספים לספקים ישירות על ידי העירייה. כי, במקביל 

שולמה כפי שנקבע בהזמנת העבודה שהופקה לחכ"ל על ידי העירייה, לחכ"ל  -שכר טרחה לחכ"ל 

ממחזור ההכנסות או ההוצאות )הגבוה מביניהן( והחזר הוצאות תקורה )שכר  4%עמלה בשיעור 

  (.והנה"ח
 

 ביחס להכנסות 111% - 2113 בגין אירועי קיץ הוצאה נטו 

 מנתוני דוח אגף התקציבים עולה כי הוצאות הנטו במסגרת קיום אירועי קיץ  - הוצאות נטו

 אש"ח וזאת ללא עלויות שכר של האחראים לנושא התרבות בעיריה. 12.-הגיעו ל 2112

  אש"ח. 11.-ממכירת הכרטיסים הגיעו להכנסות 

  אש"ח. 1,1.1-הגיעו לההוצאות 

 הרחבת נההי ,כפי שהוצגה למשרד הפנים עירייהאירועי התרבות במדיניות לביקורת נמסר כי, 

 מוזלים. םאירועיהפקת  באמצעותלתושב  השירות

 
 * דוח אגף תקציבים - 2113אירועי קיץ  -הכנסות והוצאות 

 הכנסות0הוצאות  פרטים
  התקציב במסגרת

 ש"ח 

הכנסות0הוצאות שנוספו 
 לאחר אישור התקציב 

 ש"ח 

  כ"סה
 ש"ח

 508,594 121,190 387,404 כרטיסים  ממכירת הכנסות

 1,056,191 156,854 899,337 הוצאות 

 547,597 35,664 511,933 הוצאות נטו 

 1* ראה נספח 
. תקציבים אגף בדוח טרם נרשמה אשר ח"ש 21,111 בסך אולם כללה הוצאה בגין הביקורת, ההוצאות במסגרת **

 לעירייה. שהוגשה 11.11.12 מתאריך חשבונית מבוסס על זה נתון
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 ארועים 4מדגם  3.2

 ימי כיף 2

 לונה פארק מים חפץ חיים

 188העיריה חתמה על הסכמים עם הנהלת פארק המים בחפץ חיים לשני ימי כיף בעלות של 

 משתתפים. 2,811 עבור סה"כ -אש"ח 

 ש"ח. 122,111ש"ח ותקציב ההכנסות עמד על  .2 -הכרטיס נקבע ל מחיר 

 העלות לעיריהמהכרטיסים  111%הביקורת מציינת כי מחיר זה הינו גרעוני. בהנחה שהיו נמכרים 

 ש"ח לאדם. 1. היא

כך  -אש"ח בלבד  11כרטיסים בסכום כולל של מה 41%-כמנתוני הטבלה להלן עולה כי נמכרו 

 .אש"ח 48שנוצר גרעון של 

ש"ח מחיר  81,821 - הביקורת מציינת כי סכום ההכנסות הרשום בדו"ח של אגף התקציבים 

 כרטיסים. 4..11.,2ש"ח, תחשיב פשוט מעלה כי נמכרו  .2הכרטיס 

חסים ליחס בין מספר הכרטיסים שנמכרו והסכום המופקד ילקבוע נוהלי בקרה המתי מומלץ

 לקופת העיריה.

 

 ש"ח  -תקציב מול ביצוע  -יומיים חפץ חיים 

 אחוז ביצוע מתקציב ביצוע תקציב 

 18% 4..11.,2 2,811 מס' משתתפים

  .2 .2 תשלום ליחיד

  81,821 122,111 הכנסות 

  118,111 188,111 הוצאות

  717171 557111 גרעון

 

 לנציגי עירית ב"ביופנה  -במידה ויגיעו משפחות פרטיות  -הסכם עם חפץ חיים 

יופנו  -העיריה חתמה עם חפץ חיים על הסכם הכולל הערה: "במידה ויגיעו משפחות פרטיות 

 .(11לנציגי עירית בני ברק לתאום כניסה" )ראה נספח 

 מהכרטיסים שהונפקו לעירית ב"ב לפי ההסכם. 41%רשומות הכנסות בגין  בעירייה 

  נהלים בהתייחס למכירת כרטיסים במקום למשפחות פרטיות שיגיעו. בעירייהלא נקבעו 

 

 יום פעילות פארק אשקלונה

משתתפים בפארק אשקלונה  2,111העיריה חתמה על הסכם עם חברת נסיעות ליום פעילות עבור 

כאשר  1,111.ש"ח ותקציב ההכנסות עמד על  .2ש"ח. מחיר הכרטיס נקבע ל  111,.1בעלות של 

ש"ח לכרטיס. בפועל נמכרו  ..4מהכרטיסים  ימכרו עמד על  111%יס בהנחה ש הסבסוד לכרט

 .אש"ח בגין יום פעילות זה 28כרטיסים כך שנוצר גרעון של  1,212
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 ש"ח  -תקציב מול ביצוע  -יום פעילות פארק אשקלונה  

 אחוז ביצוע מתקציב ביצוע תקציב 

 18% 1,212 2,111 מס' משתתפים

  .2 .2 תשלום ליחיד

  .24,14 1,111. הכנסות 

  12,111 111,.1 הוצאות

  277125 157111 גרעון

 
 הערת ביקורת 

 ש"ח 111,111 - של ימי כיף אלה הגיע ל לעירייההעלות  .לימי כיף בחפץ חיים נקבע תקציב גרעוני

 111%ש"ח כאשר העלות לכרטיס בהנחה שימכרו  .2 - מקביעת מחיר הכרטיס ל כתוצאה

 ש"ח. 1.מהכרטיסים היתה 

אש"ח. נציין כי גם ההסעות לחפץ   48 - מהכרטיסים כך שהגרעון הגיע ל 18%בפועל נמכרו רק 

 אש"ח.  22 - הגיע ל לעירייהחיים היו גרעוניות והעלות נטו 

אש"ח סבסוד כרטיסי  28 -אש"ח  .4 -יה של יום פעילות בפארק אשקלונה הגיע ל יהעלות לעיר

 .ב הנסיעותיאש"ח לכסוי תקצ 14 - הכניסה ו

לחזור ולשקול את מדיניות העיריה בנושא ארגון ימי כיף כאשר חברות נסיעות עוסקות  מומלץ

 אש"ח ליום. 1. - יש לקחת בחשבון את העלויות הגבוהות המגיעות לכ .בארגון ימי כיף דומים

היה אחוז רישום נמוך עקב חוסר מידע  2112מנהל מח' תרבות מסר כי בקיץ  התייחסות הרשות:

 על קיום ארועים מקבילים ולקחים הופקו לקיץ הבא.

 

אומנים  2מדגם   

הביקורת בחנה את סך הוצאות והכנסות העירייה במסגרת הליך ההתקשרות עם אומנים שונים 

לצורך כך, הביקורת ערכה מדגם  .2112שנתנו שירותים למחלקה במסגרת קיום אירועי קיץ 

 אומנים, כדלהלן:  2הכולל 

 1מס'  אמן

ביצע שני אירועים באולם "מפעל הפיס" בשכונת רמת  1מס'  אמן - ש"ח 17152הכנסות נטו של  

 .28.14.2112אלחנן  בתאריך 

 ש"ח. 1,1.2 -מנתוני הטבלה להלן עולה כי ההכנסות נטו משני הארועים הגיעו ל 

 הכנסות והוצאות  - 1מס'  אמן

 פרטים
 

 ש"ח

 8,910 הכנסות 

 6,579 אמןתשלום ל

 1,000 תשלום לאולם *

 180 תשלום בגין אבטחה *

 7,759 הוצאות כ"סה

 17152 הכנסות נטו 

 הנתונים נמסרו לביקורת בע"פ על ידי מזכירת המחלקה. *
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 ודפסומהכרטיסים שה 55%נמכרו  - 1אמן מס' 

משווי  %..-הגיעו ל 1מס'  אמןבגין ההופעות של עולה כי, ההכנסות  להלןמנתוני הטבלה 

כרטיסים  811 נמכרוש"ח אך  11,111כרטיסים בשווי כולל של  1,111הוזמנו הכרטיסים שהוזמנו. 

 ש"ח. 8,111בלבד בשווי כולל של 

 

 שווי כרטיסים שהוזמנו בהשוואה להכנסות בפועל  - 1מס'  אמן                    

מספר  פרטים
 משתתפים

מחיר כרטיס 
 )ש"ח(

 סה"כ הכנסות

 אחוזים ש"ח

 111% 11,111  11 1,111 שווי כרטיסים שהוזמנו 

 %.. 8,111  11 811 הכנסות בפועל

 45% 77111 11 711 פער 

 
 2מס'  מניתא

ארועים באולם המתנ"ס  2-ארועים בשכונת רמת אלחנן ו 2, ארועים 4ביצעה  2מס'  אמנית

 .בשכונת נווה אחיעזר

ש"ח וההכנסות הסתכמו  8,111מנתוני הטבלה להלן עולה כי ההוצאות בגין ארועים אלה הגיעו ל 

 ש"ח. 111,. -הגיע ל  לעירייהכך שהוצאה נטו  -ש"ח בלבד  2,1.1-ב 

 

 הכנסות והוצאות - 2אמנית מס' 

 פרטים
 

 ש"ח

 3,050 הכנסות 

 7,552 אמןתשלום ל

 1,000 תשלום לאולם *

 158 תשלום בגין אבטחה *

 250 לילדים  תשלום בגין פרסים

 8,960 הוצאות כ"סה

 5,910 הוצאות נטו 

 נתונים נמסרו לביקורת בע"פ ע"י מזכירת המחלקה. ה *
 

 ש"ח  77552תשלום לאמנית  -ש"ח  67111 הודפסו כרטיסים בסכום  -תקציב גרעוני 

 1,111כרטיסים לכל ארוע בשווי כולל של  211 ,כרטיסים 1,211הוזמנו  2להופעות של אמנית מס' 

סכום הגבוה מההכנסה הפוטנציאלית , ש"ח 2..,4יש לציין כי התשלום לאמנית נקבע ל . ש"ח

 המקסימלית לארועים שתוכננו.

 

  מהכרטיסים שהודפסו 51%נמכרו  - 2אמנית מס' 

משווי  41% -נמוכות ב  2בגין המופעים של אמנית מס' נתוני הטבלה להלן עולה כי, ההכנסות מ

הכרטיסים שהוזמנו. לביקורת נמסר כי, מספר הכרטיסים שהוזמן נקבע על סמך צפי של תפוסת 
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 2112יץ הגידול במספר אירועי ק אך ,2112אולם מקסימאלית ועל סמך נתוני השתתפות משנת 

 .אירוע בכללקיטון במספר המשתתפים  הביא 2112 בהשוואה לשנת

 

 שווי כרטיסים שהוזמנו בהשוואה להכנסות בפועל - 2מס'  אמנית           

מספר  סעיף
 משתתפים

מחיר כרטיס 
  ש"ח

 סה"כ הכנסות

 אחוזים ש"ח

 111% 1,111 . 1,211  ערך כרטיסים שהוזמנו

 1%. 2,1.1 . 111 הכנסות בפועל 

 511 5 27151 41% 

 
 

 מקומות 111כרטיסים למופע באולם עם  311הוזמנו 

 כפי .כרטיסים לכל ארוע 211באולם נווה אחיעזר הוזמנו מבית הדפוס  2מס'  אמניתלמופעים של 

 111באולם זה יש אפשרות למכור  ,שנמסר לביקורת ע"י האחראי לניהול מבני המתנסי"ם בחכ"ל

יש לציין כי תקציב ההכנסות של הארועים התבסס על מכירת  (.11כרטיסים בלבד )ראה נספח 

 כרטיסים. 211

 

 הערת הביקורת

כרטיסים לארוע באולם מתנ"ס נווה אחיעזר אשר לפי אשור האחראי על אולמות  211הוזמנו 

 מקומות. 111המתנסי"ם בחכ"ל יש בו 

המורשה  המשתתפים המירביקיום אירועים ללא אישור בכתב של גורם מוסמך לגבי מספר 

 להיכנס למקום האירוע, עלול להוביל לחריגה מתקני הבטיחות הנדרשים. 

 

 מספר לגבי המוסמכים, הגורמים מאת בכתב אישורים קבלת קבע נוהל המחייבל מומלץ

מתחם והעברת מידע זה לגורמים אולם / כל ל להיכנס המורשה המקסימאלי המשתתפים

 הזמנת כרטיסים.תקצוב ארועים והאחראים ל

בעקבות הערת  -מנהל מח' תרבות מסר כי הלקוי נבע מהיותי חדש בתפקיד  התייחסות הרשות:

 הביקורת נקבע נוהל בנושא זה.
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 מכירת כרטיסים בקרת 3.3

 רקע חוקי 
תקנות  -)להלן  1111 -לתקנות העיריות )שמירת טפסים בעלי ערך כספי(, תשכ"א  1על פי סעיף 

שמירת טפסים(, כרטיסים לאירועים עירוניים נחשבים כטפסים בעלי ערך כספי, המחייבים את 

 (.  22העירייה בקיום בקרות שונות אחר הליכי הדפסתם, מכירתם, אחסונם וגריסתם )ראה נספח 

 
 אש"ח 111 -  2113אירועי קיץ שהוזמנו ל כרטיסיםשווי ה

אש"ח  811הוזמנו מבית הדפוס כרטיסים בשווי  2112מנתוני הטבלה להלן עולה כי לארועי קיץ 

משווי  4%. -אש"ח  18.כרטיסים בשווי  בכרטיסי הנ"ח של העיריה רשומות הכנסות בגין מכירת

 הכרטיסים שהוזמנו.

 

 * 2113כרטיסים לאירועי קיץ 

  כספי שווי כרטיסים מספר 
 אחוזים ש"ח

 שהוזמנו  כרטיסים
 

56,580 891,320 111% 

 כרטיסים שנמכרו
 

- 508,594 .4% 

  כרטיסים שלא נמכרו
 

- 382,726 42% 

 22 * ראה נספח

 

 הפקה ורכישת כרטיסים למופעי העיריה - נוהל עירוני

בנושא "הפקת ורכישת כרטיסים למופעי  2111נוהל משנת ב - מינוי אחראי לכרטיסים לארועים

אחריות כי ה 1.2בסעיף  קובע(, המבוסס על תקנות שמירת טפסים 24העירייה" )ראה נספח 

 גזברות העירייה. לביצוע הנוהל היא של 

לנוהל כי, ראש העיר ימנה בהתייעצות עם גזבר העירייה את אחד מעובדי  2.4עוד נקבע בסעיף 

אחראי על הכרטיסים. כפי שהוסבר לביקורת שהוגדרו כ"אחראים" על כרטיסי העירייה ל

 .  מחלקת תרבותהאירועים, הינן מזכירת הגזבר ומזכירת 

 
, לנוהל 4.1.4 בסעיף שנקבע כפי -תיעוד למספר הכרטיסים שחולקו לקופאיות בכניסה לאירועים 

על האחראי לרשום את המספר הסידורי הנמוך ביותר ואת המספר הסידורי הגבוה ביותר של 

 הכרטיסים שנמסרו לכל מפיץ. 

 
(, על 24לנוהל )ראה נספח  8.4בהתאם לסעיף  -שנמכרו כרטיסים הכנסות לבין ביצוע התאמה 

 לבדוק כי סה"כ הכסף שמתקבל תואם בדיוק את הכרטיסים שנמכרו.אחראי 

 
סיום המכירה, יערוך האחראי דוח מסכם ובו  לאחרלנוהל כי,  8.8עוד נקבע בסעיף  - מסכםדוח 

 לא נמכרו.ששלושה נתונים: סה"כ כרטיסים נמכרו, סה"כ הכנסה וסה"כ כרטיסים 

לנוהל נקבע כי בתום המכירה בכל  8.1בנוסף בסעיף  - שמירת ספחים וכרטיסים שלא נמכרו

 -במקרה של מכירה ספחים בלבד ובמקרה של אי מכירה פנקס כרטיסים חייבים להיות 

 הכרטיסים בשלמותם.
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לנוהל, ניתן  8.1-8.11כפי שנקבע בסעיפים  -אישור בכתב   לאחרגריסת כרטיסים שפג תוקפם 

לגרוס  כרטיסים שפג תוקפם רק לאחר אישור של הגזבר וראש העיר על גבי הדוח המסכם את 

 רו.נתוני הכרטיסים שנמכרו ושלא נמכ

 
  2113מכירת כרטיסים לארועי קיץ 

חכ"ל, נמכרו הכפי שהוסבר לביקורת, כרטיסים עודפים שנותרו לאחר מועד הרישום האחרון דרך 

 .במזומן לתושבים על ידי מזכירת מח' תרבות, מזכירת הגזבר ועובדות זמניות במח' תרבות

למזכירת הגזבר להפקדה בקופת העירייה. כרטיסים שלא נמכרו נשמרו הועברו הכספים שנגבו 

 בחדר פנימי נעול בגזברות ונגרסו בתום אירועי הקיץ, לאחר אישור הגזבר. 

עוד הוסבר לביקורת כי בוצעה התאמה בין המזומן וספחי הכרטיסים שנמכרו אך הדבר לא תועד 

 .בשל עומס עבודה חריג

 
 2113כירת כרטיסים לארועי קיץ מ - ליקויים בנוהלי עבודה

  תיעוד של מספרי הכרטיסים שלא נמכרו. נשמרלא 

  לא אישור הגזבר ל ריסה בוצעה על ידי מזכירת המחלקהלג שלא נמכרוהעברת הכרטיסים

 כנדרש.וראש העיר 

  עים בוצעה על , חלוקת הכרטיסים לקופאיות המוצבות בכניסה לאירושהוסבר לביקורתכפי

 המחלקה ללא הקפדה על רישום כנדרש בנוהל.ידי מזכירת 

 מחיר כרטיס  ",בלי מחיאות כפיים, "לדוגמה ,העדר התאמה בין סכום שנגבה למחיר הכרטיס

סכום שאינו מכפלה של  ,ש"ח .14 -בגין מכירת כרטיסים עודפים  הסכום שנגבהוש"ח  11

  .מחיר הכרטיס

 
 הערת הביקורת

 היו גבוהות מההכנסות שנרשמו בגין מכירת כרטיסים  ההוצאות לעיריה בארועים רבים

 אש"ח. 1.. -הגיע ל  2112כי הגרעון בגין ארועי קיץ  הלומדוחות מחלקת התקציבים  ע

  למופעים לא היתה הקפדה על קיום הנוהל העירוני בנושא מכירת כרטיסים 2112בארועי קיץ. 

 .לפי הסבר שניתן לביקורת הדבר נבע מעומס העבודה

  2112כפי שנמסר לביקורת מכירת הכרטיסים בוצעה על ידי העירייה, במרבית אירועי חנוכה 

הועבר הליך זה לאחריות האומנים עצמם, באופן שההכנסות מהאירועים הועברו לידי 

 האומנים. 

כמו כן כאשר המכירה נעשתה ע"י העיריה היתה הקפדה על נוהל בקרת כרטיסים לגריסה 

 .כנדרש

 

מכירת כרטיסים לאירועי תרבות, יהיה באחריות הבלעדית של האומנים, ללא מעורבות כי מומלץ 

מחלקת תרבות בשיתוף אגף התקציבים יקבעו קריטריונים לקביעת מחיר השימוש העירייה. 

  .וכן מחיר מקסימלי לכרטיס תקצוב הפרסום ,באולם
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 ליקוייםמעקב אחר תיקון -גביית קנסות ביהמ"ש לעניינים מקומיים .4

 
בתחומי התברואה  העירוניים אזרח העובר על אחד מחוקי העזר -קנסות תברואה ופיקוח 

 נקוב קנס לתשלום.  ווהפיקוח, מקבל מפקח עירוני דוח ב

  ימים. .1תוך  ניתנת לאזרח ברירה לשלם את הקנס קנס זה הינו מסוג "ברירת קנס", משמע

וח הופך לכתב אישום והזמנה לדין ומועבר לטיפול בית , הדיום .1תוך  אם הקנס לא שולם

 המשפט לענינים מקומיים.

פס"ד( של ביהמ"ש, מהווה חוב של  -הקנס הנקבע לתשלום בפסק דין )להלן לאחר דיון בביהמ"ש, 

 האזרח כלפי העירייה.

 

מקבל 7 1181 -, התשמ"א )העמדת רכב וחנייתו( עזר לבני ברק אזרח העובר על חוק -קנסות חניה 

 נקוב קנס לתשלום.  ומפקח של רשות החנייה דוח ב

או מים, י 11ניתנת לאזרח ברירה לשלם את הקנס תוך  משמעקנס זה הינו מסוג "ברירת משפט", 

 שפט. לופין להודיע על רצונו להילח

ימים, רואים אותו כמי שהורשע  11לא שילם האזרח את הקנס ולא הודיע על רצונו להישפט תוך 

 .בדוח ודינו נגזר לקנס בערך הנקוב

 

ערכת נרשמו כיתרת חוב במ -קנסות תברואה ופיקוח ששולמו  - 2111דוח מבקרת העירייה 

( בנושא 2111דוח  -)להלן  2111לדוח מבקרת העירייה משנת  1במסגרת פרק  - המידע העירונית

רישום קנסות תברואה "גביית קנסות ביהמ"ש לעניינים מקומיים", הביקורת בחנה את אופן 

. הליקוי העיקרי עליו הצביעה מג"ע )מערכת גבייה עירונית( - ופיקוח במערכת המידע העירונית

 ן:הביקורת בפרק זה הינו כדלהל

שפרעו את חובם בגין קנסות תברואה ופיקוח ויתרתם ברישומי חברת הגבייה החיצונית  אזרחים

 .מג"עשל העירייה התאפסה, נותרו כבעלי יתרת חוב במערכת 

 

 קנסות תברואה7 פיקוח וחנייה -בדיקת נהלי עבודה עדכניים 

התבצע הליך מוסדר של (, 2112הביקורת בחנה באם נכון למועד עריכת הביקורת הנוכחית )שנת 

תברואה הפורעים את חובם בגין קנסות  אזרחיםת חוב של ותיקון הליקוי העיקרי, קרי האם יתר

 . מג"עת במערכת ומתאפס ופיקוח

אם יתרת חוב של אזרחים הפורעים את חובם ב נבחןבנוסף לבדיקת אופן הטיפול בליקוי העיקרי, 

המידע הייעודית של רשות  אשר הינה מערכת האוטומציה, בגין קנסות חניה מתאפסת במערכת

 . העירונית החניה

 ,תברואה לצורך כך, הביקורת בחנה את תהליכי העבודה המתבצעים בנושא רישום נתוני קנסות

 במערכות המידע הייעודיות. פיקוח וחנייה

 

 

 

 

http://rashoyot.moin.gov.il/Handlers/ShowDocument.ashx?id=2032&m=l
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 קנסות תברואה ופיקוח

הליך הרישום של נתוני קנסות תברואה ופיקוח אינו מנוהל  2111החל משנת כפי שנמסר לביקורת 

רישום נתוני קנסות תברואה ופיקוח מנוהל בשתי  מסרה כיגבייה החברת עובדת  מג"ע.הבמערכת 

 :כמפורט להלן(, 21)ראה נספח  לולהטק ומ.נ.ר. :מערכות מידע

 
קיימת גישה למערכת לולהטק הן באגף  -משלב מתן הדוח לאזרח ועד למתן פס"ד  -לולהטק 

חברת  עובדתמערכת "לולהטק" על ידי ל מוזניםנתוני הקנס  .תברואה בעיריה והן בחב' הגבייה

פקידה באגף התברואה עורכת מעקב אחר נתוני הקנסות בלולהטק, שולחת לאזרחים  הגבייה.

 חב' הגביה בדתלעובדואר רשום הודעה על עבירת קנס ומעבירה בקשות ערעור על קנסות 

 מזינה ללולהטק נתונים בגין קנסות ששולמועובדת חב' הגביה  .שמעבירה את הערעורים לתובע

בטרם קיום משפט וכן מזינה נתונים בגין קנסות שבוטלו או  בחברת הגביה או בבנק הדואר

אגף התברואה  פקידתדוחות בגין תשלום בבנק הדואר מועברים ע"י  הופחתו בעקבות ערעורים.

 לאחראית בחברת הגביה.

 
מנוהלים בחברת  קנסות תברואה ופיקוחנתוני  -"ד ועד גביית הקנס המשלב מתן פס - מ.נ.ר.

 הגבייה במערכת "מ.נ.ר". 

 

 הערת הביקורת 

יש לציין  .קנסות תברואה נשארות פתוחות במערכת הלולהטק גם לאחר העברתם לבית המשפט

 יום מיום מתן הקנס. .1כי הקנסות מועברות אוטומטית לבית המשפט אם לא שולמו תוך 

 

איפוס יתרות הפתוחות במערכת הלולהטק שגילן לדאוג ל ,לקבוע נוהל המחייב פעם בשנה מומלץ

כאשר אדם שלם את הקנס  -וע מצב של גביה "כפולה" נחודשים וזאת על מנת למ 2 -מעבר ל 

 פט והחוב עדיין פתוח במערכת הלולהטק.בבית המש

 
 העברת הודעות זיכוי מבנק הדואר באיחור 

תברואה היום בבנק הדואר, נשלחת לפקידה באגף  .1במידה והאזרח משלם את הקנס תוך 

ומשמשת כאסמכתא לצורך איפוס בחברת הגביה הודעת זיכוי מבנק הדואר המועברת לאחראית 

באיחור לאחר העברת הקנס לטיפול בית המשפט הודעות הזיכוי מגיעות  ,םסכום הקנס. לעיתי

האזרח עלול להיות מחויב על ידי ביהמ"ש בתשלום הקנס, למרות שבפועל ו ,לענינים מקומיים

 כבר הסדיר את תשלומו.  

 
  24.11.2113ופס"ד ניתן בתאריך  15.11.2113קנס תברואה שולם בתאריך 

. .1141181מס'  ש"ח .44בסך תברואה המחייב אזרח בתשלום קנס  ניתן פס"ד 24.11.12בתאריך 

ימים לפני מועד  תשעה, 11.12..1האזרח שילם את הקנס בתאריך  מבדיקת ביקורת עלה כי

 לעיריה, הודעת הזיכוי מבנק הדואר הגיעה בחברת הגביה המשפט. כפי שצוין על ידי האחראית

 , כשבוע לאחר מועד המשפט.  12.11.12בתאריך 
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 הערת הביקורת

דואר, יוצרת השירותי באמצעות מבנק הדואר  בגין תשלומי קנסות תברואהזיכוי  משלוח דוחות

 כבר ע"י האזרח.זה ממצב שהקנסות מועברות לבית המשפט למרות ששולמו 

 

האחראית שכך בין בנק הדואר לבין העירייה וחברת הגבייה,  אינטרנטי ממשקל לדאוגמומלץ 

 אודות קנסות ששולמו בבנק הדואר.  מעודכניםנתונים בחברת הגביה תקבל 

 

 איפוס במערכת האוטומציה של חוב שנפרע - קנסות חניה

כפי שנמסר לביקורת הליך רישום נתוני קנסות חניה מנוהל על ידי מנהלת רשות החנייה העירונית 

 גביית הקנס. ל ועדמערכת האוטומציה, החל משלב מסירת דוח החניה לאזרח ב

גביית הקנסות הינה באחריות רשות החניה, למעט קנסות שהגיעו לדיון בבית המשפט ואחריות 

 .היא של חב' הגביהלגבייתם 

בית המשפט המקבלת ת קנסות חב' הגבייה, מוזנים למערכת האוטומציה ע"י פקידגבית  נתוני

 (. 21)ראה נספח  חב' הגביה.מקנסות המהאחראית בחב' הגבייה קבלות בגין תשלום 

 

 איפוס יתרות חוב שנפרעו  -קנסות חניה 

חוב של אזרחים הפורעים את חובם בגין ת יתרעולה כי,  מניתוח תהליך העבודה שתואר לעיל

 קנסות חניה מאופסת במערכת האוטומציה. 

 

 חברת הגבייהדיווחי  כונותאחר נהעדר מעקב 

המועברות ע"י חברת הגביה  ההכנסות די מנהל החשבונות הראשי,כפי שהוסבר לביקורת על י 

חברת מ מתומצתדיווח חודשי  פי עלחשבונות הנהלת במערכת נרשמות קנסות ביהמ"ש  בגין

 הגבייה של העירייה. 

 (. 21)נספח  לפני העברתו למחלקת הנה"חלא נקבע גורם האחראי לביצוע בקרה על נתוני הדו"ח 

 

 הערת ביקורת

בגין דוחות חברת הגביה אינו עולה בקנה אחד עם כללי קיום בקרה הביקורת סבורה כי, העדר 

 מינהל תקינים.

 

גורם האחראי על בקרה מקיפה אחר דיווחי חברת הגבייה, לצורך קבלת סך  למנותמומלץ 

 ההכנסות המגיעות לעירייה על פי חוק ומניעת הסיכון להתממשות הונאות.  

 

 גזברותהללא אישור  חברת הגבייההוצאות להחזר רישום הוצאה בגין שכ"ט ו

במערכת הנהלת חשבונות על פי דיווח חודשי  םנרש והחזר הוצאות בגין שכ"טחברת הגבייה  זיכוי

 סךמ %.1המהווה )ט את סכום השכ", החודשית כולל את נתוני הגבייה. דיווח זה מחברת הגבייה

 . (21)ראה נספח  ואת סכום הוצאות האכיפה (עם העירייה ההתקשרות הגבייה בהתאם לחוזה
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 הערת הביקורת

 .מהגזברותאישור קבלת  ללא בהנהלת חשבונותנרשמת  והחזר הוצאותההוצאה בגין שכ"ט 

 .נעשה במחלקת הנהלת חשבונות %.1לביקורת נמסר כי בדיקת שיעור החיוב בשכ"ט העומד על 

 עדכון מהגזברות.  מתקבלט שיעור השכ"חל שינוי בבמידה ועוד נמסר כי, 

 

המאשר את ביצוע בין הגורם הפרדת תפקידים תקינים מחייבים כללי מנהל מציינת כי הביקורת 

 .במערכת הנהלת חשבונות הגורם המבצע את רישום ההוצאה ההוצאה ובין

 

לקבוע נוהל המחייב אשור גזבר וראש עיר על חשבונות המוגשים לעיריה לרבות חשבונות  מומלץ

 חברות הגביה.שכר טרחה והחזר הוצאות של כמו לדוגמה חשבונות  -יתרות שונות מהמקוזזים 
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 ימת נספחיםשר  

 2112 -ספר התקציב   - 18.112.422"חומרים" מס'  - 1נספח 

 2112 -עובדי המקוואות  בגין שכר הוצאות -2נספח 

 השכר דוחות נתוני לבין המחלקה נתוני בין השוואה - 2112 - משרות במקוואות - 2נספח 

 2112 -פירוט לפי מקווה  -הוצאות השכר ביחס להכנסות -מקוואות גברים  -4 נספח

 2112 -  מקווה פר להכנסות ביחס השכר הוצאות שיעור - .נספח 

 2112 - נשים מקוואות - טובלת פר נטו שכר הוצאות - 1 נספח

 2112 -שער חוברת "אירועי קיץ"  - 4נספח 

 2112בנושא ניהול המערך הכספי של אירועי הקיץ  הזמנת עבודה לחכ"ל - 8נספח 

 דוח אגף תקציבים - 2112אירועי קיץ  -ריכוז הכנסות והוצאות  - 1נספח 

 הסכם חפץ חיים - 11נספח 

 מס' משתתפים מירבי -אולמות אירועים  - 11נספח 

 בתחילת פברואר -ינוארהפקדת הכנסות  -מקוואות נשים - 12נספח 

 2112 - התקציבים אגף דוח -  חודשים לפי מהמקוואות הכנסות - 12נספח 

 2112 - הנה"ח כרטסות נתוני -חודשים לפי מקוואות  2הוצאות בגין   - 14נספח 

 וזכרון מאיר  'של מקוואות שיכון גכרטסות הנה"ח רישום כפול של הוצאות המים ב - .1נספח 

 2112 -גברים  הליך גביית דמי כניסה במקוואות - 11נספח 

 2112 -נשים  הליך גביית דמי כניסה במקוואות - 14נספח 

 18/2112חודש  -גברים  מקוואות  -סיכום דוח ריקון קופות  - 18נספח 

 11/2112חודש  -גברים  מקוואות  -סיכום דוח ריקון קופות  - 11נספח 

 11/2112חודש  -רבנים"  - דיווח ידני על הסכומים שרוקנו ממכונת תשלום  "ויז'ניץ - 21נספח 

 11-11/2112חודשים   -ואות נשים מקו  - מרכז דוח הפקדות - 21נספח 

 .2112מכירת כרטיסים לארועי קיץ  -תרשים זרימה  - 22נספח 

 1111 -ים בעלי ערך כספי(, תשכ"א תקנות העיריות )שמירת טפס - 22נספח 

 העירייהת ורכישת כרטיסים למופעי נוהל הפק - 24נספח 

 לניהול קנסות תברואה ופיקוח -מערכת לולהטק -תרשים זרימה  -.2נספח 

 חניה קנסות לניהול-האוטומציה מערכת - תרשים זרימה - 21נספח 

 ימים ואופס באוטומציה 11דוגמה לסכום קנס ששולם תוך  11111111קנס חניה מס'  - 24נספח 

 דוגמה לסכום קנס ששולם לאחר פס"ד ואופס באוטומציה - 42.1.112קנס חניה  מס'  - 28נספח 

 12/2112חודש  -דיווח חברת הגבייה החיצונית לעירייה  - 21נספח 


