
 

 

 

 

 

 

 מעקב אחר תיקון ליקויים 

 בדו"ח רו"ח מטעם משרד הפנים

 0211לשנת 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 מבוא

 כללי
של רואה החשבון מטעם משרד הפנים כולל פרוט ממצאים  1111 הדו"ח המפורט לשנת

מעקב אחר תיקון  -הממצאים העיקריים ופרק ג'  -בתחומים שונים, אשר רוכזו בפרק ב' 

 ליקויים.

ליקויים אשר יש לדאוג  -ה יריירשימת הממצאים כוללת ליקויים בנוהלי עבודה בע

 ות הרלוונטיות.לתיקונם ע"י המחלק

בנוסף כולל הדו"ח ממצאים אשר נדונו במפורט. מדיונים אלה עולה, כי ליקויים מסוימים 

עונות לדרישות  שצוינו נובעים משיטות עבודה מקובלות ברשויות מקומיות אשר

כמו כן, ישנם  שונות.אינן תואמות את לשונן של הוראות מקצועיות המהותיות גם אם 

שלדעתנו עדיפים ויעילים יותר מנהלים שצוינו  לי בקרה חלופייםמקרים בהם יושמו נה

 .בדו"ח

הכלולים בדו"ח ויפורטו הצעדים שננקטו לתיקון  השוניםקויים יבדו"ח זה ידונו הל

ברורים הליקויים הדורשים תיקון, וזאת בהתבסס על שיחות ו

ישיבת ועדת עם אנשי הגזברות ומנהלי המחלקות הרלוונטיות, וכן על דברים שנאמרו ב

 הביקורת אשר דנה בדו"ח רואה החשבון.

. 

 מגמת ירידה -ליקויי הביקורת 

הערות משנים קודמות. יש  11-הערות לשנה השוטפת, ו 6היו  1111בדו"ח המפורט לשנת 

 הערות תוקנו או הופסק מעקב בגינן. 1לציין כי 

משנים קודמות.  הערות 11-הייתה הערה אחת לשנה השוטפת ו 1111בדו"ח המפורט לשנת 

 הערות תוקנו או הופסק מעקב בגינן. 16יש לציין, כי 

ליקויים משנים  12הערות לשנה השוטפת, וכן מעקב אחר  5היו  1112בדו"ח המפורט לשנת 

הערות מדו"חות  3הערות. לדו"ח נוספו  33קודמות שלא תוקנו או תוקנו חלקית, סה"כ 

 .ןו או הופסק מעקב בגינהערות תוקנ 6ביקורת אחרים. יש לציין כי 

 .1111את הירידה המשמעותית במספר ההערות בדו"ח נציין בסיפוק 

 0222 0222 0212 0211 

 6 1 5 6 הערות שנה שוטפת

 11 11 12 12 הערות משנים קודמות

   2  תוספת כתוצאה מהערות שפוצלו

 13 11 33 31 סה"כ הערות רו"ח

  1 3 2 הערות מדו"חות  ביקורת אחרים

 13 11 36 32 סה"כ הערות

 7 16 6 6 הערות שתוקנו והפסקת מעקב
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 מעקב אחר תיקון ליקויים. 1

רוב עורכי הדין החיצוניים נותנים שירותים לעירייה מזה מספר שנים הליקוי:  (1ב.) א..1

רבות, ללא תחלופה ועריכת מכרזים לאחר מספר שנים, כאשר שכר הטרחה הכולל שולם 

 אלפי ש"ח. 3,211 -הינו בסך של כ 1111 להם בשנת

ויצאה הנחיה  הוקפא נוהל מינוי יועצים משפטיים ,כפי שנמסר לנו :הרשותהתייחסות 

 כאשר נקבל הוראות מעודכנות נפעל לפיהן.  .שלא להתייחס ליישום הוראות הנוהל

ת שכרם עובדים בכירים ללא עריכת מכרז שסך עלו 11העירייה קיבלה  :( הליקוי0ב..ב. )1

  ₪.אלפי  115 -היינה בסך של כ 1111לחודש דצמבר 

 שנת הסדרים". "פי הנחיות להעירייה פועלת מול משרד הפנים ל התייחסות הרשות :

 2העירייה לא קיבלה חוזים חתומים על ידי משרד הפנים בגין העסקת ( הליקוי: 3ב..ג. )1

 אלפי ש"ח. 23 -בסך של כהינה  1111עובדים בכירים שסך עלות שכרם לחודש דצמבר 

 לאחר בדיקה נוספת עלה כי עדיין לא התקבלו אישורים בגין עובדהרשות : התייחסות 

 בלבד. אחד 

ועדת ההשקעות טרם גיבשה את מדיניות ההשקעות של כספי הקרן  ( הליקוי:4.ד )ב.1

 לעבודות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים.

 ישה לראש העיר דוחות תקופתיים כנדרש.ועדת ההשקעות לא הג( הליקוי: 5.ה )ב.1

, הוכן דו"ח סטטוס המתאר את תהליך העבודה 1601111 בחודש :הרשותהתייחסות 

  לראש העיר.  ח אשר יועברהוכן דו" 1101101113בתאריך  .201112ל בהתאם לחוזר מנכ"

 לא אושר על ידי הממונה ומפקד המחוז. 1111תקציב הג"א לשנת ( הליקוי: 6.ו )ב.1

חתום על ידי הממונה על המחוז  1111תקציב  1בנספח מס' רצ"ב  הרשות : התייחסות 

 ומפקד המחוז. 
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 מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות. 0

אלפי  1,522העירייה נתנה הנחות בגין שנים קודמות בסך של  1111בשנת  : ( הליקוי1ג.. )1

 אם להוראות משרד הפנים.ש"ח, לא בדרך של מחיקת חובות בהת

הועברה הנחיה  1111שנת לדו"ח בבעקבות הביקורת  התייחסות הממונה על ההכנסות :

שאין לאשר הנחות רטרו. נוסח ההחלטה : "מתן הנחה בארנונה רק  1.5.11כבר בתאריך 

במקרים מיוחדים תינתן רטרו במגורים, באישור ועדת הנחות ולאחר  -לשנת כספים נוכחים

 בר רשימה לאישור משרדים הפנים". מכן תוע

הליקוי : בפוליסות הביטוח לא צורפה המדינה כמוטבת בביטוח, לפי המלצת  .(0)ג.. 0

 היועץ הביטוחי של העירייה. 

ניהול מערך הביטוחים נעשה בהסתמך על יועץ ביטוח חיצוני, שיטת  התייחסות הרשות:

 העבודה דומה למקובל ברשויות מקומיות אחרות.

מציין יועץ הביטוח כי "הסיבה לדרישה להכללת המדינה  12.1.16ב לעייריה מיום במכת

כמבוטח נוסף בפוליסות לא נומקה אף פעם בעבר, אינה ברורה ואינה מוצדקת". בפגישה 

עלה הנושא  1112עם המעיין רו"ח ניסים דוידוב בהשתתפות רו"ח אלי אביטל בתחילת שנת 

ה לאחראי על הנושא במשרד הפנים על מנת לקבל סיכום לדיון וסוכם כי רו"ח דוידוב יפנ

 לגבי דרישה זו. עד היום לא נתקבלה תשובה.

נמצאו חריגות בביצוע ההוצאות מעבר למסגרת התקציבית המאושרת : ( הליקוי3.ג. )3

 אלפי ש''ח. 3,521, בסך כולל של 1111בתקציבים הבלתי רגילים בשנת 

בירה העירייה את הבקרה התקציבית תחת פיקוחו הג 1112החל משנת  התייחסות הגזבר:

של ראש העיר באופן אישי. נקבעו נהלי עבודה על מנת לוודא הקפדה על משמעת תקציבית 

 כולל חסימות במערכת המחשוב.

עשרים ואחת תב"רים לפני קבלת אשור  1111העירייה הפעילה בשנת  ( הליקוי:4ג.. )4

 ש"ח.אלפי  2,123משרד הפנים בסך כולל  של 

 התייחסות הרשות:

 - , תכנון מבני חינוך212ר "תב .אש"ח 111 - ם תשתיותתכנון פרויקטי, 115תב"ר מס'  . 1

לתכנוני תברי"ם שהם תנאי  יםמיועד םתמיד מכיוון שה יםמאושר  י"ם אלהרתב אש"ח. 11

 להגשת הבקשות למשרד הפנים.

במימון מלא  של משרד  .אש"ח 151 - האי גאון - פתוח שכונות ותיקות, 112. תב"ר מס' 1

 השיכון. מאחר ומדובר במימון חיצוני לא היה ספק שהתב"ר יאושר.

במימון מלא של משרד  .אש"ח 13 - 'הסדרי תנועה צבי הרלינג שכונה ב, 125. תב"ר מס' 3

 התחבורה. מאחר ומדובר במימון חיצוני לא היה ספק שהתב"ר יאושר.

, עבודות 213. תב"ר מס' אש"ח 51 - ם בגנים ציבורייםמתקנים וספסלי, 121. תב"ר מס' 2

אש"ח.  21 - קיר הפרדה -, בי"ס אוהל שרה235אש"ח. תב"ר מס'  22 - חשמל במוסד חינוך

, שיפוצים ת"ת עקבי 221אש"ח. תב"ר מס'  11 - , שיפוץ מקווה חפץ חיים221תב"ר מס' 

 י"םרתב וכבר ע"י משרד הפנים ולאחר שאושר ושאושר י"םרבתב והי אש"ח.  111 - צאן

 .הועברו אליו ההוצאות יםספציפי

פה והאישור -ניתן אישור בעל אש"ח 23 - עבודות בטיחות ובריאות בי"ס, 215. תב"ר מס' 5

 הרשמי הגיע לאחר מספר ימים.
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הביצוע החל לפני קבלת אש"ח.  16 - היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ב, 212. תב"ר מס' 6

 ור משרד הפנים בכדי לסיים לפני תחילת שנת הלימודים.איש

, רכישת כלי רכב 231אש"ח. תב"ר מס'  1 - , שיפוצים תת בתי אבות212ר מס' . תב"1

 מדובר בפעילות דחופה שקיבלה אישור. אש"ח.  56 - וקטנועים

, פיתוח 225אש"ח. תב"ר מס'  13 - התקנת מערכות חימום במקוואות, 221. תב"ר מס' 2

אש"ח. היה צפוי  152 - , פיתוח גן ציבורי אברבנאל226אש"ח. תב"ר מס'  26 - פארק גהה

 שיאושרו מכיוון שהתברי"ם היו במסגרת מענקי הפיתוח של משרד הפנים.

ס, אש"ח. במימון מלא של מפעל הפי 255 - ציוד וריהוט לבתי ספר, 221. תב"ר מס' 2

בכדי לסיים לפני תחילת שנת הלימודים. רד הפנים, הביצוע החל לפני קבלת אישור מש

 שהתב"ר יאושר. ומדובר במימון חיצוני, לא היה ספקמאחר 

, הנגשת כיתות ליקויי 261אש"ח. תב"ר מס'  2 - הצטיידות סמינר וולף, 251. תב"ר מס' 11

, הביצוע החל לפני קבלת אישור משרד אש"ח. במימון מלא של משרד החינוך 26 - שמיעה

לסיים לפני תחילת שנת הלימודים. מאחר ומדובר במימון חיצוני, לא היה  ידכהפנים, ב

 ספק שהתברי"ם יאושרו.

, אש"ח. במימון מלא של תאגיד "איגודן" 1,132 - הנחת קווי תעול, 255. תב"ר מס' 11

 ני לא היה ספק שהתב"ר יאושר.מאחר ומדובר במימון חיצו

כוללת  אש"ח. לפי תכנית 113 - ירערכות בשים ומדידוש תשתיות כביח, 211. תב"ר מס' 11

. היות והיה אישור 61%בסיכום עם משרד הפנים לקבלת הלוואות לפיתוח בשיעור של 

 עקרוני, לא היה ספק שהתב"ר יאושר. 

 1115אין באפשרות העירייה להפיק דוח עובדים חייבים. נמסר כי בשנת  ( הליקוי:5ג.. )5

, 1111קוד זיהוי "עובד" במערכת הממוחשבת. בשנת  בוטלו הנחות לעובדים ועל כן בוטל

 העירייה פועלת לתיקון הליקוי.

בבקשה לבנות דו"ח  העירייה פנתה לחברה לאוטומציההתייחסות הממונה על הגבייה: 

 .31.11.11והוכן פיילוט בגין , עובדים חייבים

 ה.אין סימון חובות מסופקים של חייבים בגין קנסות חני הליקוי: (6ג.) .6

רת הביקורת נערכה טבלה מפורטת של בעקבות הע התייחסות מנהלת רשות החנייה:

תוך חלוקתם לסכומי חובות מסופקים, חובות לגבייה וחובות  - סכומי החובות לפי שנים

 למחיקה. 

 חייבי רווחה מנוהלים באקסל ולא במערכת הממוחשבת. ( הליקוי:7ג.) .7

רייה פנתה לחברה לאוטומציה מספר פעמים העיהתייחסות מנהל אגף מערכות מידע: 

 בבקשה לקדם את הנושא.

העירייה טרם השלימה את כתיבת הנהלים בנושאים שונים )למעט רכש  הליקוי: (2)ג. .2

 וכוח אדם(.

העירייה שכרה את שירותיו של יועץ ארגוני לניתוח תהליכים וכתיבת  התייחסות הרשות: 

דיווחו : בתחום נהלי רכש, כל הנהלים הושלמו קובץ נהלים והטמעתם בעירייה. להלן 

ואחד נמצא בתהליך אישור העדכון. בתחום כ"א מבוצע פרוייקט גדול וכבר נותחו והוצגו 

תהליכים. הוכנו מספר ניתוחי תהליכים נוספים שהיו דרושים.  יודגש כי כיום  11לעירייה  

יה יכולה להחזיק צוות מטפלת בנושא כ"א עובדת חיצונית שזה כל עיסוקה. אין העירי
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שיעבוד בנושא התקינה ועוד צוותים לנהלים. נקבע סדר עדיפויות ולכן, רק לאחר 

 כשיסתיים תהליך התקינה, יטופל ביתר שאת נושא נהלי העבודה.

לא קיים מעקב מסודר אחר ביצוע החלטות מועצת העיר וועדת ( הליקוי: 12)ג. .2

 הביקורת.

הביקורת התכנס צוות מעקב ביצוע החלטות  רתבות העבעקהתייחסות הרשות: 

בהשתתפות מזכיר העירייה, יועץ ארגוני, עוזר בכיר לראש העיר ומבקרת העירייה. 

 ישיבות המועצה.צוע החלטות מבות הישיבה מעקב אחר ביבעק  שיצא בפרוטוקול 

 1111עובדים שמכסת ימי החופשה הממוצעת שלהם לסוף  15נמצאו  הליקוי:( 10)ג. .12

 יום הגבוה מהתקרה המקסימלית המותרת. 31ינה מעל ה

יים של החברה לאוטמציה היו מטעים. הופקו דוחו"ת הדוחו"ת המרכז :התייחסות

 פרטניים והועברו לביקורת סמוך להכנת הדוח הסופי. 

העירייה הפקידה חלק בקופה מיועדת, חלק מהכספים שנוכו מהעובדים ( הליקוי: 13ג.) .11

אלפי ש"ח, ויתרת  1,152, בסך כולל של 1112-1111פנסיה תקציבית בשנים  עבור דמי ניהול

 אלפי ש"ח. 6,261 -ההתחייבות שטרם הופקדה הינה בסך של  כ

וכי החוב  11.11.11, כי נחתם חוזה עם פסגות בתאריך מסר  סגן הגזבר: התייחסות הרשות

שיק ראשון ע"ס  מיליון ש"ח יועבר בתשלומים חודשיים של כמיליון ש"ח. 2.5בסך 

 .11.11.11הועבר בתאריך  1,122,315

 אין בעירייה תקן כח אדם מחייב.( הליקוי: 14ג.) .10

גוני מסר כי בתחום כ"א מבוצע לעיל, היועץ האר 15כפי שצוין בסעיף  התייחסות הרשות:

תהליכים. הוכנו מספר ניתוחי תהליכים  11יקט גדול וכבר נותחו והוצגו לעירייה פרו

 .ם שהיו דרושים. יודגש כי כיום מטפלת בנושא כ"א עובדת חיצונית שזה כל עיסוקהנוספי

 לא נקבע תקן של כלי רכב.( הליקוי: 15ג.) .13

היועץ הארגוני ציין כי לאחר גמר ביצוע תקינת כ"א ידרוש להציג בפני  התייחסות הרשות:

א לא כולל את הרכב ראש העיר את הנושאים המחייבים רכב ייעודי לביצוע המטלות. הנוש

 הניתן לעובדים בדרגי ניהול בכירים.

הדוחות הרבעונים של העירייה לא מוצגים ולא נדונים במועצת העירייה  הליקוי: (16. )ג.14

 במועדם.

. 1011אושר דו"ח רבעוני  1.2.11בישיבת מועצת העיר בתאריך  התייחסות מזכיר הרשות:

אושר 3.2.11 בתאריך 1011,3011 יםרבעוני ותחדו" ואושר 31.11.11בישיבת המועצה מיום 

 .2011דו"ח רבעוני 

 מועצת העיר וועדות החובה אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת בחוק.( הליקוי: 17ג.) .15

פעמים )בחוק נדרש  6מועצת העיר התכנסה  1111במהלך שנת התייחסות מזכיר הרשות: 

)אין אזכור בחוק  1111ים במהלך פעמים(. ועדת כספים התכנסה מספר פעמ 11כי תתכנס 

 של מס' פעמים שעליה להתכנס(.

 


