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  ביקורתח"דו

 בנושא

  גורדוןס"בי-ב ותפעול מינהל

 

  כללי –' פרק א

  

הביקורת בדקה את . ס גורדון"הביקורת קוימה ביקורת בבי

במחצית השניה של ,  הארגוני והכספי,ם המינהלי בהיבטס"תפעול ביהו ניהול אופן

בהתאם לעקרונות , א" תשסהלימודים  .2

 אגף החינוך בשיתוף עם משרד י"עהלים 

  .החינוך בעיריית גבעתיים

בשונה מביקורת  (ביקורת מלווהבמידה רבה  הביקורת הינה,  לעילהאמור רקע-על .3

הקשורים את התהליכים המינהלי גם 

  מהתחומים של הניהול העצמי עדיין לא הושלמו מסיבות שונות או טרם הוטמעו 

  .התהליך למטרת הפקת לקחים

ס הקודמת שבשנת "מנהלת ביה

 מ

במסגרת תוכנית עבודת  .1

  .ב"הלימודים תשס-שנת

בשנת  עבר לשיטת הניהול העצמיס"ביה

ו שפורסמו בקובץ עקרונות ונהעצמיהניהול 

בהקשר  שנועדה לבדוק )בדיעבד"/ מסורתית"

בהקשר זה יודגש כי הביקורת הביאה בחשבון כי חלק .  בהתהוותםבניהול העצמי 

ם זאת חשוב היה לבקרם תוך תום וע-עד

 . הפדגוגיבדקה את התחוםהביקורת לא 

מובהר כי הביקורת התקיימה בתקופת כהונתה של  .4

  .ב"תשס

  ט ר ה

 את ללוותס גורדון וכן "היתה לבחון את היבטי הניהול והתפעול בבי הביקורת רת .5

 .הטמעת התהליכים המנהליים הכרוכים בכךבבר לניהול העצמי ו המעבתקופת

עוד בטרם , שהנושא יבחן ויבוקר כשהתהליכים הם בהתהוות וגיבוש .6

.  היתר במטרה ללמוד ולשפרם תוך כדי התהליך ובמהלך הביקורת

  
 הנושאי

מט

 ס"ביה

היה חשוב 

 בין , קובעו

  ביקורת
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  : והמינהלהארגון בתחום .7

.ב

 ס"אופן תחזוקת ביה, רכשבדיקת תהליכי ביצוע : ס" המשקי של ביההניהול  .ג

  .ס"תהליכי ניפוק ציוד לגורמים בתוך ביה

8. 

  . בניהול עצמיס"ביהמעמד של לעבר בית הספר מ תהליך  .א

 .ס" וארגון ביהמבנה  

, ווניקיונ

  . לשימושים מגווניםס" מתקני ביהניצול  .ד

  : הניהול הכספיחוםתב

  .ס" הכנת תקציב ביהבחינת  

  .יעדים/תכנון ביצוע מול בדיקת  

  ).ייה מהורים וגבעירייהוהעברות משרד החינוך (תקציביים ה מקורותה  .א

.ב

.ג

  . וניצול התקציבניהול אמצעי בקרה ופיקוח אחר קיום  .ד

  .ה

.ו

 סדרי .9

10. 

 .הלים ועבודה לפיהםוקיומם של ננ .11

בקרה .12

  

שיט

  . סוגי ההוצאה ורישומםבדיקת

  . חשבון הבנקניהולובכלל זה אופן ,  מערכת הנהלת החשבונותבדיקת  

  .ס"ביהב ביטחוןו האבטח

  .ס"שטחים פתוחים בביהב ,מיתקניםב, מבניםב  -  בטיחות

 - הליםו

  . קיומם של כלי בקרה ושיטות בקרה נאותים בתחומים הרלוונטיים– 

  ה

הביק .13

 . ואב הביתס"ביה )ט"עב(עובד בטחון , ס"לביה

 התהליכים , לנושאים שנבדקו.ב

  :ה באמצעותהיא בוצע. ב"הלימודים תשס-קוימה במחצית שנת ורת

הלת מנ, החינוךחשב אגף ,  החינוך בעירייהמחלקת עם מנהלת ודיונים פגישות  .א

 ןנותה חשבון-משרד רואינציג , ס"מינהלנית ביה,  מוסדות חינוךט"קב, ס"ביה

 שבונותח-לתשירותי הנה

  

נתונים רלוונטיים ניתוח המסמכים ו איסוף  
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  .והפעילויות בתחומים המבוקרים

 

  י הממצאיםעיקר

 ס לשיטת הניהול העצמי"ביהתהליך מעבר 

ס היה אמנם "כי הניהול העצמי בביה-אף  

111...   

הכלים הממוחשבים  -עדיין בהתהוות .א

.ב

תשתיות ותחזוקה , ס מבחינת מבנים"

ס סרבו לחתום על ההעברות "הוברר כי כלל בתיה. העברתו לניהול העצמי

.דעות ולא נעשה דיי ליישב ולפתור זאת-מחמת חילוקי

ס לניהול " בעירייה על מעבר ביהמקויים מערך פיקוח של אגף החינוך

 

.ד

וניהולם ואחר יישום הנהלים 

המלווה את הטמעת תהליכי ניהול החשבונות והכספים בניהול .ה

     

ובכלי .ו

ס דרוש שיפור בהפעלת "גם למינהלנית ביה. הדרושים

 .המערכות הללו

  .ז

ס   ...222

ממוחשבים לניהול הכספי לא תוכננו מראש ביעילות נאותה ולא -והלא

השגיאות  בהפעלתם , מוכנותם- דבר שהתבטא באי,הוכנו מבעוד מועד כהלכה

גם בתום השנה השניה של ב "המגבלות בשימוש בהם וכיו, ובתוצאותיהם

כך לא עמדו במבחן התוצאה בתקופת הטמעתו של הניהול העצמי . ההטמעה

 . ס"ובעת הביקורת בביה

ס ומתקניו מאחריות העירייה "לא נעשתה העברה מסודרת ומלאה של ביה  

 מצב ביהדתוך תיעו, ס"לאחריות ביה

בעת 

 

לא   .ג

.החינוך-י משרד" בהסכם ההעברה שהוכתב ע7' כמתחייב מסעיף ז, העצמי

ופיקוח אחר אופן יישום ס תהליכי בקרה "י מנהלת ביה"לא התקיימו ע  

אחר אופן גביית הכספים , המעבר לניהול העצמי

 .שנקבעו במלואם

, ח"משרד רו  

.             נמצא עובד ללא חוזה או התקשרות מסודרת עם העירייה,  ס"העצמי בביה

 הכספים והמחשב ס לא הכירה ולא שלטה כלל במערכות"ביהמנהלת   

הבקרה והפיקוח 

 של המנהלת חסרו הנחיות עבודה לגבי אופן התיפקוד והטיפול הנדרשים

 . בניהול הכספי העצמאיוהמינהלנית  

 

 "הכנת תקציב ביה
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 בנהלי הניהול ואישורו לא היו בהתאם ללוח הזמנים שנקבעהכנת התקציב   .א

מונה באיחור של ש, 2002ב אושר בינואר "תקציב תשס. העצמי של העירייה

 

.ב

. ר פורמלי ומוסמךלאישו

 .לתהליך אישור התקציב גם אינו מאפשר לקיים בקרה

ס "י ביה"הן ע, כי בקרהביצוע תהלי-על אי

 .אגף החינוך בעירייה

שאינה מותרת .ד

 ).ועם זאת הסעיפים נשארו בתקציב, בוצעה

המצביעות על , ל"הסקר הנ

 .י ההנחיות"תכנון תקציבי לקוי ושלא עפ

הכנסות ודווחם לבין נתוני תקבולים ונתוני יעדי   .ו

 . התקציב

הפעלת , העדרם של בקרה על דלעיל מצביעים-הטעויות ואי.ז

 . ס והן מצד אגף החינוך בעירייה"הן בתוך ביה, לקחים ושיפורים

הרישום הח   ...333

.הזמנים המתוכנן-חודשים מלוח

י אגף "ס ולא ע"י ביה" לא עס לא מתועדים"תהליכי אישור תקציב ביה  

אין לכל הנושא מסמכים ואין בפועל ביטוי . החינוך

היעדר מסמכים הנוגעים 

התאמות בין נתוניו לבין נתוני התלמידים בפועל -ס ישנן אי"בתקציב ביה  .ג

-מלבד אי. בשכבות השונות ואשר סיבותיהן לא אותרו עד למועד הביקורת

תקינות הנתונים הן גם מעידות 

י "והן ע

כן הושארו בתקציב סעיפי הכנסות מגבייה מההורים -כמו  

ושאמנם גם לא (

תקציב "ס היה אמור לשמש סקר "כבסיס לחישוב עלות סל תלמיד בתקציב ביה  .ה

קיימות אי התאמות . ט"שנעשה בשנת תשנ" מימול ביצוע בתי ספר בניהול העצ

ס לבין נתוני "רבות במרכיבי הסל בין תקציב ביה

הלימות בין נתוני -נמצאו אי

ההתאמות   

 שבונאי

, הגבייה בפועל, החשבונאי של תכנון הגבייה  .א

ם והיקף החובות של תשלומי הורים ליקויים אלה יוצרים אי . היקף 

 כגון (חלק מהליקויים נובע מבעיות בתוכנה . אמיןבהירות ומספקים מידע לא 

 

מנהלת . והופק לבקשת הביקורת, חובות ותשלומי הורים לא מופק כשגרה .ב

נמצאו ליקויים בתחום הרישום 

התשלומי

  וחלקם נובע מחוסר ידע מספיק בתפעול מערכת  )      שיטת פריסת החובות

.     החשבונות

ח "דו 

 .ח חשוב ושמושי זה ולתוכנו"ס לא הייתה מודעת לקיום הדו"ביה
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  .ג
תמונת יצירת

 

רישו  .ד

     

 .     חוסר עירנותו לקבלת התקציבים

והתכנון הרלוונטיים ולכן .ה

 . אין נתוני הערכת הביצוע מול היעדים והתכנון

תשלו   ...444

בדרך של , שהינם תשלומי רשות, רישום ההכנסות מתשלומי הוריםשיטת 

יוצרת , הפחתתו בהתאם לתשלומים המתקבלים/ חוב ועדכונו

.מצב מעוותת של היקף החובות והיקף הגבייה

 :מי הכנסות

  ס לאיתור ההכנסות המגיעות לו ולהמצאותן בחשבון "אין תיעוד על פעולות ביה     

  ס ועל "היעדר התיעוד מצביע על היעדר בקרה נאותה של ביה. ס"ק של ביההבנ

אין שיוך תקציבי של ההוצאות מול סעיפי התקציב   

 מי הורים

ים בהתאם לסכומים שנקבעו בחוזר ס לא גבה את מלוא תשלומי ההור"ביה  

אך , ס פרסם להורים"ובהתאם לדרישת התשלום שביה, ל משרד החינוך"מנכ

י שיקולים לגיטימיים "זאת עפ

.א

 .של המנהלת

  , כת הממוחשבתלדעת על פי הנתונים הקיימים במער

 

 . להיעשות

  .היקף החובות האמיתיים 

בין תשלומי רשות , כנדרש, הדרישה לתשלומי הורים אין הבחנה

  וההורים נדרשים לשלם את תשלומי הרשות כאילו היו תשלומי , לתשלומי חובה

הסכום לתשלום שנקבע בדרישה להורים כולל את שני סוגי התשלום . חובה

 :כתוצאה מכך. ביחד

מושתת גם על , המשקף את צפי הגבייה שצריך להיעשות, ס"תקציב ביה )1

 .ס אין סמכות לאכוף את תשלומם"תשלומי רשות שלביה

ביצוע הגבייה ופרוט , לא נוהלו תהליכי פיקוח ובקרה אחר תכנון הגבייה  .ב

 .החובות והחייבים

לא ניתן היה   .ג

 :את, בעת הביקורת

שיעורי הגבייה האמיתיים של תשלומי הורים ביחס לגבייה שהייתה )1

צריכה

2(

 

בפירוט   .ד
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, חות חייבים מחושבים לפי סכומים הכוללים את תשלומי הרשות"דו )2

 .היקף החובות ההתחלתיים מוגדל מלכתחילהדהיינו 

סכומים החורגים מהתקרה המותרת בכלל ח החובות המקורי "נמצאו בדו   .ה

ס לא "כיום בביה.ו

.ז

הורים לפי בית אב יוצר אבסורדים ואינו משקף את מצב 

 והחובות לאשורם ונמצאו בו ליקויים רבים הנובעים הן מבעיות 

 .והפקת מידע במערכת

חות בקרה תקופתיים לבדיקת יתרת "אינו עוקב ולא מפיק כשיגרה דו  

המשקי   ...555

 .שמשמעו גם קביעת חובות לא נכונים להורים, החינוך-י משרד" עלגבייה

הפיקוח והדיווח כפי שנעשים , הבקרה, תהליכי הרישום  

 . הגבייהולא משקפים כיאות את מצב, מספקים

. הרישומת החשבונית הקיימת אינה משקפת נתוני חוב נכונים לפי תלמיד  

כרטיס תשלומי 

התשלומים

רישום והן מהיעדר ידע מספיק ב, )פריסת תשלומים ומתן הנחות(התוכנה 

ס "ביה.ח

 .חובות בגין אי תשלום או בשל אי קבלת הקצבות

 הניהול 

 .י נוהלי הניהול העצמי"מקרים של הצטיידות ואחזקה שלא עפ  

.ב

666...   

נמצאו .א

 .אינן נבדקותאינן מבוקרות וחריגות , כגון על צריכת החשמל, הוצאות  

 בטחון ואבטחה

,  ואילך14:30 מהשעה ס"ס אין התייחסות לעלות אבטחת ביה"בתקציב ביה  .א

 .ס ומתקציבו"באחריות ביה

 

ס "והתפעוליים של אבטחת ביה.ג

 לא מתבצעים בהקפדה בהתאם להנחיות ולנהליםפיקוחם /ובקרתם

 .ל משרד החינוך בנושא ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך"המפורטים בחוזר מנכ

שהינה 

 לגבי תנאי העסקת השומר ס לחברת האבטחה"אין הסכם התקשרות בין ביה  .ב

 אין אפשרות –ס "ובהיעדר התייחסות לנושא בתקציב ביה,  ואילך14:30מהשעה 

 .קרה אחר המקורות התקציביים למימון סעיף זהלקיים ב

  

הארגוניים , חלק מהתהליכים המינהליים  
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.ד

 .בסקר ציוד כיבוי, בתרגולים, ועל רישום פעילותו
בבקרה על השומר , בנוהלים, )מעודכן-לתישב(ליקויים בתיק הבטחון נמצאו   

וכפועל יוצא , ס"י מנהלת ביה"חשבוניות התשלום לקבלן האבטחה לא נבדקו ע  .ה

מכך מבוצעים תשלומי יתר או חסר שאינם תואמים את השעות המדווחות 

 .והמאושרות

 בטיחות   ..7.77

ס נמוכה והביקורת מצאה " בביהההתייחסות לנושא הבטיחותרמת   .א

 . בתחום זהליקויים רבים

בניהול תיק בטיחות , בכשירותו, נמצאו ליקויים במינוי ממונה על הבטיחות  .ב

 .אש-ולא תורגלו צוותי כיבוילא מונו , לא קוימו פעולות בטיחות, ותיק שטח

בטיחותייםמערכת בקרה   ,  בכל הרמות אחר הטיפול במפגעים וליקויים

שבפועל נושא 

המופקדים עליהם בעירייה 

 

ניקיון   ...888

 .   לא נמצאו נוהלי בטיחות אש ולא קוימו בקורות בטיחות  .ג

 היעדר .ד

שהתגלו במהלך ביקורות יזומות או באופן אקראי גורם לכך 

הבטיחות על כל היבטיו לא מגיע לידיעת הגורמים 

.ס לא יוזם בקרה ומעקב אחר תיקונם" ביה–ומאידך , מחד

 

ס או מי מטעמה "מבלי שמנהלת ביה, ס כראות עיניו"בביההניקיון עשה 

כתוצאה מכך כל שטחי החוץ והפנים של . יבדקו ויבקרו את טיב ואיכות עבודתו

אשר מסדירה את תנאי ההעסקה , ס לקבלן הניקיון"אין התקשרות בין ביה  .ב

ס אינה "בהיעדר התקשרות זו מנהלת ביה. ר שירותי הניקיוןוהתשלום עבו

לביצוע כנגד , כסטנדרט ניקיון, יודעת איזה עבודות ניקיון נדרשות מהקבלן

 

  

  לקיים בקרה    

 .רה הנדרשת מהקבלן בגינו  אחר מהות התשלום והתמו

קבלן   .א

 .מלוכלכים ומתוחזקים ברמה ירודה ולוקים מאד בניקיונםס נמצאו "ביה

 

 . 11,700₪התשלום החודשי הקבוע של 

הרי שבהיעדר התקשרות כאמור אין אפשרות ,      בנוסף לליקוי זה
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החשבוניות לתשלום משולמות מבלי שיאושרו ותוכנן ייבדק אל מול סטנדרט   .ג

 .ביצוע נדרש

 נוהלים  ..99 .9

טרם נבחנו כלקחים ולא , א"שנכתבו לשנת תשס, נוהלי המעבר לניהול העצמי  .א

עודכנו מיום כתיבתם הן ביחס 

  

 .והן ביחס ללקחי התאמתם לתהליכים, ליישומם

צויים בתיק ביטחון מוסדי כאמור אינם מעודכנים וחסרים בהם ס המ"נוהלי ביה.ב

 החינ-כנדרש בהוראות משרד, נתונים

, פעילות יזומה, האחזקה/בטיחות המתקנים: נוהלי הבטיחות לוקים בתחומי  .ג

 . אש-נוהל כיבוי, "תיק שטח במוסד חינוכי"תיק הבטיחות ו, בדיקות ותרגולים

 :כש ואחזקה וכתוצאה מכךר, ס לא בקיא בנהלי הצטיידות"ביה  .ד

 .לא קיימת התקשרות עם קבלן הניקיון )1

 .ס משלם עבור התקנות שלא היה צריך למממן"ביה )2

 .רכישות של ריהוט נעשו שלא בהתאם לנוהל )3

בקרות   ...101010

.וך

 

חוסר כלי  ובשל , בשל המצאות בית הספר בשלב המעבר לניהול העצמי מחד  .א

ס " לביה–ידך ס מא"המתנהלים בביהבקרה ממוסדת על תהליכים שוטפים 

,  אחר אופן הטמעת הניהול העצמיאין יכולת מספקת לקיים בקרהולעירייה 

 .ובמיוחד בכל הקשור לניהול התקציבי

 לאיתור חריגים משלב אין בקרה מספקת בכל הדרגים ובכל שלבי העבודה  .ב

חות בקרה "בהטמעתו במערכת ניהול הכספים והפקת דו, תכנון התקציב

 .תקופתיים

 .לא נבדקים ולא מבוקריםמים במערכת  חות הקיי"הדו  .ג

  

 

מחייבים , ס"ובניהול העצמי בכלל בתיה, ס" נושאי הבקרה בביה– לסיכום  .ד

 .    שיפור והעמקה משמעותיים, חיזוק
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  מסקנות והמלצות   ...111111

או לקויים כמפורט "ביה ס נדרש לשיפורים משמ

  .ח זה ולתיקון הליקויים"בדו

 .ח זה"נות והמלצות הביקורת מובא בפרק לנושא בסיכום דופרוט של המסק
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  ממצאי הביקורת –' פרק ב

  

  כללי

כפי  .1

המנה

, ס היה בשלבי הטמעה וכי כלי הניהול העצמי"בחשבון כי  ביה

הכספי עם זאת היה . משתנים/היו עדיין ראשוניים ודינמיים, במיוחד כ

כי הנושאים יבחנו ויבוקרו כשהתהליכים הם עדיין בהתהוות , כאמור, חשוב

קורתבמהלך הבי, בין היתר במטרה ללמוד ולשפרם תוך כדי התהליך, עוד בטרם קובעו

ובהמ

ס והן "הביקורת וממצאיה נוגעים הן לכלל התפעול והנושאים המינהלתיים של ביה .2

 .לתחומי  בו

:מישוריםמספר  לניהול העצמי העירייה פעלה בהמעבר לקראת .3

.א

ספר .ב

 תהליךבכל , המבוקר" גורדון"ס "ביובכלל זה , הניהול העצמי

  .טומציה.ג

  .  קודם לכןבהמלצת משרד החינוךהחשבונות וכנת ניהול נרכשה ת

ס לשיטת הניהול העצמי"תהליך מעבר ביה

שהובהר לעיל מדובר במקרה זה בביקורת מלווה שנועדה לבחון את התפקוד 

הביקורת הביאה . ס תוך ליווי תהליכי היישום של הניהול העצמי"לתי של ביה

בתחום הניהול העצמי

לי הניהול 

, וגיבוש

 

 .  שך לה

הניהול העצמי

 

 .קיימה פעולות הכנה והתארגנות נדרשות בנושא  

בתי הנת שמו ללוות את חיצוני ח" של משרד רושירותיו את שכרה  

שעברו לשיטת 

 . השוטפתבעבודה המזכירות והדרכתהטמעת התוכנה  

העבירה את אחזקת התוכנות הקשורות בניהול העצמי לחברה לאו  

ממנה הקודמת  התוכנהחברת הופסקו שרותיה של , ם בתחום זהקשייה לאור

  

 בתי 8 גבעתיים בדבר מעבר לעיריית נחתם הסכם בין משרד החינוך 16.5.99 בתאריך   ...444

ספר י

 האחריות תחומי בו בבהירות  ונקבעו, העצמי מתוארים עיקרי הניהול ל" הנבהסכם   ...555

להדרכה והטמעה של התהליך   של

 . גורדוןס"ביובכלל זה , סודיים בעיר לניהול עצמי

 הקשורהעירייה ומשרד החינוך בכל , ס"ביה

  :האמורבין היתר נקבע בהסכם . ולפיקוח על ביצועו ויישומו
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 :גבעתיים ומשרד החינוך  עירייתבאחריות  .א

 את יישום המעבר לניהול שיאפשרואדם  זמן וכוח ,  משאביםלהקצות )1

 . בשלטון המקומיהנהוגות הביקורות כלנפרד עליו יחולו  

 לחשבון  ס" המיועדים לביההסכומים את

של ,  ובפרט כשמדובר כאן בתקציב נפרד שהינו באחריות הניהולית

  .ס" ביה

היה לתת את 

 .    החתימה עליו ולא כהתיחסות לאחר הביקורת

 .העצמי

ויתנהל ,  יהיה פרק תקציבי בספרי העירייהס"ביההכולל של  יבתקצה )2

 כחשבון

 והדרכת ס" הפקוח יעסוק בהקניית מיומנויות ניהול עצמי של ביהמערך )3

 .ס"סגל ביה

 את החינוך משרד י" גבעתיים תדריך באמצעות מומחה מוסכם עעיריית )4

 . בכל הקשור בניהול כספים עצמאיס"קידים הנדרשים בביהבעלי התפ

 מתחייבת להעביר  העירייה )5

  . ובשליטתוס" ביהש" עהמתנהל

 

כי , ציין חשב אגף החינוך, בעניין התקציבי, לעיל) 2' א2בהתייחסותו לסעיף 

תקציב העירייה . יהס יהיה פרק בספרי העירי"אין אפשרות כלל שתקציב ביה

ס בלבד ולא לכל תקציב "יכול לכלול רק פרק תקציבי להקצבות העירייה לביה

 ס"ביה

מנהלת

 העירייה חתמה -הביקורת מעירה בנושא זה כי למרות הכל וחרף המגבלה הזו 

צריך . ם המקצועיים ובאישורםבידיעת הגורמי, ל"כאן הסכם כנ

הדעת לבעיות ביישומו בסעיף זה ולטיפול בסתירה הזו בתחום הבקרה 

 לפני ולקראת –התקציבית 

:ס" ביהבאחריות  .ב

 .שממנה ייגזר התקציב, תכנית עבודה שנתיתהכנת  )1

 
 .השונים

 

 מהמקורות ס"מגיעים לביה תקציב שיכלול את כל המשאבים ההכנת)2

 .ופעילותו ס"ביהניהול בלעדי של כספי  

666...   

 .תתייחס בנפרד

3(

 ההסכם המתואר בסעיפי עמדו ס"העירייה וביה,  מצאה שמשרד החינוךהביקורת

 הביקורת לגביוואשר , למעט נושא הבקרה והפיקוח שטרם ממומש,  לעיל2בסעיף 
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777...   

8. 88..

של לא    ...999 ר  ס"ביה מצב תוך פרוט, ס"ההאחריות מהעירייה לבינערכה העברה 

קיים רק . ס"תשתיות ותחזוקה ביום העברת הניהול לאחריות ביה, מבחינת מבנים

 לא ,הספר-גם שאר בתי-כמו, "גורדון "ת ספריב

ה

תיקונן 

הביקו 

ויישוב 

101010...   
" החונכות"תקופת תוך הט

 

 .מאוחר מהמתוכנןנעשתה 

שבהם הוחל בתהליך רק בשנת הלימודים ,  בשני בתי ספרפרסונליות

 ,

  . אחר הטמעת המעבר לניהול העצמיובקרה

ס "לעיל אינם רלוונטיים  לענין משך החונכות של בי' ד-ו' ג: הערת הביקורת[

שלא רצוי שהגורם שמלמד ומטמיע את המערכת הוא גם גם    -מה, גורדון

 ].המפקח והמבקר

פעילותו של אותו משרד והשרותים הנדרשים ממנו הוברר " מנדט"בניסיון לברר את  

יקורת רואה הב.  המלווד הכי

המעגנת , בח העסקה וביצוע  ללא קיומה של התקשרות מסודרת

מערך . מחייב מערך פיקוח של אגף החינוך להטמעת הניהול העצמי) שם (7' סעיף ז  

ח להדרכה וליווי  של הנהלת "מלבד שכירתו של משרד רו, כזה לא אורגן  באגף

 .החשבונות

ת  מסוד

מסמך של מנהלת מחלקת החינוך בעירייה לאגף ההנדסה עם רשימת ליקויים 

  כי  הוברר.בטיחותיים לטיפולו

נעשה מיפוי של בעיות שהעירייה אחראית על ולכן ,  לחתום על מסירהםסכי

   . הבטיחות בלבדבתחום

י אגף החינוך פעולות נמרצות לפתרון "רת רואה פגם בכך שלא ננקטו ע

 .ל"בעיות ההעברה הנ

,  העצמילניהול ללוות את בית הספר במעבר ,כאמור, נבחרחיצוני  רואה חשבון משרד

. ס"רת בעלי התפקידים הנדרשים בביהמעת התוכנה והכש

:טעמים מספר מ,תקופה זונדרשה הארכת   לדברי חשב אגף החינוך . לשנתייםנקבעה

 . מלא ועצמאילקיים ניהול עצמיאפשרו  שטרם,  בתוכנהבעיות קיימות  .א

הביאה ,  לחברה לאוטומציה"סיפרת" מחברת ב" שירותי התוכנה בתשסהחלפת  .ב

 התהליך התחלת לכך שלמעשה

 בעיות  .ג

 .  המבוקרת/הנוכחית

 חשב אגף החינוךמטעם גורם מבקר  כמעין משמשל"החשבון הנ-משרד רואי  .ד

בכל הקשור לפיקוח 

11.

ח ה"רו   משר

ומרה

 עובד למען אגף החינוך ללא חוזה

תשלומים



35  35

א, ת שירו העירייה מנו רישות אופן הביצוע והגדרת , ת ס היעדיםאת

שירותיו המוסכמים התשלומים   . תח   וכן את 

עילו .12 משרד רולג קון הליקויים ל המלווה "אה החשבון הנקו

טעויות חשבוניות ורישומיות , את תהליך ההטמעה , במיוחד בכל הקשור לתיקון

בביה שהבהיר כי הוא מקיים את טיפולו התקבלו הסבריו של איש המשרד 

וטומציה טלפונית יש ובמ מזכירת ביה חברה ס פותחת תקלה "מו

 .מההנרשמת 

ת הביקורת, זאת .13 שט , הוברר כי למרות ההטמעה,  מבחן התוצ

 -:ההדרכה והתיקונים

התוכנה והעבודה איתה"ביה  .א לא היתה , ס לא הכירה כלל א 

חות שניתנים "חות הקיימים בה ולתכניהם ולא היתה מודעת לדו"מודעת לדו

תקציביים יהול בקרה ופי  תנועת ושליטה על, לה 

 .   ס"הכספים בביה

עבודה לגבי  תחום הפעילות השוטפת ואופן ח .14

  הכספי העצמאיס בתחום הניהול"ל המנהלת ומינהלנית ביה

מערכת הדווח והעדכון בין , חות ובדיקתם"הפקת דו, עקרונות רישום חשבונאי

).   ב"המנהלת למינהלנית וכיו

ס" וארגון ביהמבנה

תן ה יכום ד 

בגין  הסדרי  טיפולו ומי

הפי, ת הליווי ח ותי של בי פ

 

" , סהעובד 

קביל ירות ל ה לא

ש-על

ח בעיפ-עלעם  אה ב

מערכת מנהלת  ת

קוח  הקשור לנ פקה בכל

להפיק , ס לא ידעה לקיים במספר מקרים רישום חשבונאי תקין"מינהלנית ביה  .ב

 .ולנתח את הנתונים המתקבלים, חות"לעדכן דו, חות"דו

הגדרה והנחיות /סרו קביעה 

ש ביצוע העבודה

כגון (

 

  

ס"ביה

ועד '  אמכיתה,  כיתות17 ס"בי

  

  

  

  

מבנה ',  ד-' כיתות א+ מבנה מזכירות :  מבנים4-ב והוא פועל שנה 50 - הוקם לפני כ

  .ואולם הספורט הגדול) "הוילה"מבנה (נויות מבנה המועדונית וכיתת אומ', ח –' כיתות ה

 - תלמידים ב500 לומדיםבו  ,הוא בית ספר יסודיגורדון 

  :מ"לפי הפירוט הר', לכיתה ח

' מס

 'סד
 תלמידים מספר שכבה

 בכיתה
  תלמידיםכ"סה
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 73 36 37 א 1

 66 33 33 ב 2

     

 57 31 26 ג 4

 32 ד 5

10-10טיפולית' ב3

31 63 

 53 27 26 ה 6

 72 37 35 ו 7

 47 27 20 ז 8

 59 29 30 ח 9

   500 98כ"סה 

  

האחת במשרה מלאה והאחרת בחצי ( מזכירות 2,  מורים38 מועסקים ס"בביה...151515

וככאלה משכורתם ,  והשרתים הינם עובדי עירייההמזכירות.  שרתים2 -ו) משרה

. העירייהי"משולמת ע

ס"יה תקציב בכנתה

   

 

  

ולכן מתייחס , לימודים ולא לפי שנה קלנדרית   ...161616

  . בכל שנהאוגוסט ב30 עד ספטמברב 1 -לתקופה מ

 ידה עלשנקבעו מנ   ...171717

בכל שנה פועלים .  הנידונההלימודיםועל הערכה של מספר התלמידים הצפוי לשנת 

 לשנת ס"ביהתקציב  מנ   ...181818

 תש

הת

 הור

 למעשההווה  זה ס"ולדברי מנהלת ביה, 2002בינואר של העירייה ואגף החינוך 

פתיחת שנת  .הלימודים–כי 

 מחושב לפי שנת ס"ביה תקציב

 מכינה הצעה למסגרת תקציבית בהתבסס על היעדים ס"ביה הלת

 . הקדימויותתוך שינוי , המוגדריםיעדים הפי ל

 הוחל בהכנת הצעת 2001 ציינה כי באפריל ס" ביההלת

לאחר שהושלמו בו כל נתוני, מוכן בכל שנה התקציב אוקטובר  חודשעד. ב"ס

 החינוך התקציב לשעות משרד י"על בסיס נתוני התלמידים נקבע ע. למידים

 נציגי משרד החינוךבפני הוצגה ס"תכנית הפעילות של ביה.  שירותאה ולרמת

ס ציינה " מנהלת ביה. האישורים שניתנולגבי פורמליאין תיעוד  . אישור התקציב

מועד האישור נובע מאילוצי 
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191919.    ..

.  

  . להלןוכמפורט

הוצאות ה בסעיף מצאה  הביקורת  ס" המהווים את תקציב ביההמסמכים   ...202020

 ההוצאה  תקציביבריכוז

הדברים היא כי הכנת התקציב ואישורו אינם תואמים את לוח משמעות

  .י נוהלי הניהול העצמי  של העירייה"הזמנים המתחייב עפ

בצורה של מצגת ושלמעשה אין לו בפועל , כאמור, שנעשה, לכאורה-האישור

 חודשים מהמתוכנן8נעשה גם הוא באיחור של ,  ביטוי כאישור

 הינה,   שנמסרו לביקורתהנתוניםלפי , ב" התקציב לשנת הלימודים תשסהצעת

596,219 ₪ 

 בבדיקת

  :כלהלן התאמות-אי

 בסעיף רשום סכום רשום סכום  הסעיףפירוט

  52,866₪  47,400₪  הפדגוגיותהתכניותעלויות  ריכוז

 שלא מופיעותחברתיות פע

 הפדגוגית
 13,500 בתכנית ילויות ₪  15,600₪

  

הנ"ס לטיוטת הדו"בהתיחסותה של מנהלת ביה[ ל "ח הובהרו הנסי

  ].בתיקצוב

21

בות לטעויותיה 

לות ביה50 שמופיבק...2121  ס" בהצעת 

  :התאמות-מצאה הביקורת אי

בעוד שהתשלום בפועל ,  תלמידים499-מתיחס לתחשיב השתתפות במחשבים   .א

 .תלמידים בלבדסה

. אומן/משורר/עבור מפגש עם סופר  ₪ 6,000 כלול סכום של התקציב בהצעת  .ב

 משרד החינוך ונקבע שתמומן מסל ל" בחוזר מנכגבייהעל הוצאה זו חל איסור 

ה    ).זרףול

כי בתחילה חשבה לגבות ,  ציינה בהתייחסותה לסעיף זהס"יה

ה לדעת ל,  לא נגבהבפואך  , זועילות 

 . שחל איסור על גבייתו מהורים

כבהבמספר אי התאמות קיימות  .ג ציב  בין המ התלמי

תקציב פעיע בעמוד כפי,  נתוני סל תלמידביעת   

 351כ " –ואילך ' נגבה מתלמידי כיתה ג

נוספת  א כהוצא סעי(התרבות 

ב מנהלת

 בחו4.7 

 שנוכחאחר הסכום עלמההורים עבור פ

ב זאת הוא נותר למרות

דים בכל ש

.ס"תקציב ביה

 התקפורט בהצעת

 .לבין התקציב המאושר
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נתוני עבודה    ...222222 למיד נעשה בהתב החינוך חישוב סל ד

ה, טשרד החינוך בשנת שנ ס לקראת "שבדקה את ע

לנתונים אלה משרד החינוך הוסיף את רמת השירות ואלה . המעבר לניהול העצמי

לחישוב סל תלמיד בר  .התלמיד הבודדהיוו

232323.

סס על  ברי חשב אגף  הת ל

לויות בי"תשני מ"עשתה ע

מת  את הבסיס 

 :בעקבות הנתונים הללו הוחלט בעירייה, לדברי חשב אגף החינוך, כן-כמו ..

 .כל מה שהעירייה השקיעה בעבר יושקע גם בעתיד.א

.ב

תקציב לנתוני ה) החינוך-הבסיס של משרד   ...242424

  

  'מס

 סידורי

   כיתות17 –ב 

)י נתוני התקציב"עפ(

  

  

 .ס"י משרד החינוך לביה"ס ע"העירייה תשמש להעברת הכספים המופנים לביה  

סקר (ט "הביקורת השוותה את נתוני תשנ

  : ב"של תשס

 

  ט"תשנ" סקר" נושא

   תלמידים486

  כיתות17 -ב

ס "תקציב ביה

  ב"תשס

   תלמידים499

השקעות 

  א"כ

  635,723 א"ס לא כולל כ"עלות ביה .1

 ) כולל לשיפוצי קיץ(
596,219  

לא כולל לשיפוצי (

 )קיץ

  62,305משרד החינוך לא כולל   .     2

לא כולל חומרי (

  )מלאכה

86,900  

כולל חומרי מלאכה (

  )ותחזוקת מחשבים

סל /השקעות גורמים שונים  .3

  קליטה

3,800  -  

  283,331  תשלומי הורים  .4

כולל טיולים וחומרי (

  )מלאכה

4 ,646  

לא כולל טיולים (

  )מלאכה

1 4

וחומרי 

29,000 "רייה לא כולל כ  2  236,021  אהשקעות עי  .5
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   ילתיב  7,000 ס קה"י  .6

  -  6,000  חוגי מחשב  .7

  -  3,500  השכרת האולם  .8

  :הממצאים

לו    "תקציב ביה  .א ס תוכנן שלא בהתחשב בכל הפרמטרים וההח

,כגון תחזוקת מחשבים, מסקר הבסיס ושהוחלטו בעירייה

בטיפול ( האגף  ת שירות , )לדברי 

   .'עבור הניהול העצמי וכו

י "דבר המוסבר ע, ט"תשלומי הורים תוקצבו בכמחצית לעומת הבסיס של תשנ  .ב

באותה  החל לגבות

השקעות  ס  הבסיס"סעיפי

ה בתק, שק , ב"ס ללא

ה ב, פעי מעבד י של בי. כגון . שי

בין במ, פעילות זו מבוצעת מהתקציב הבלתי רגיל של העירייה

  .  במימון גורם חיצוני כמו מפעל הפיס

  

 -:בהתיחס להחלטות העירייה דלעיל, בוצעה השוואת נתונים   ...252525

  

  
   תלמידים 486 עבור 
  כיתות17 –ב 

   תלמידים499עבור 
  כיתות17 –ב 

לטות שהתקב

תחזוקת חשמל  

, העירייה שתשאר  תוספת רמחשב לגביה הוחלט

טה שלא כספים למפרע עבור טיולים  .שנה ה

העירייה וביה  .ג קהילתי שנכללו בסקר במסגרת  

עות עיריי "ציב ביהה שכן מדובר שנת תשס תוקצבו 

לות חריג ות מחשב 'ס וכו"ה חידוש  פוץ יסוד

ימונה ובין 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כן -כמו

  ב "תשס  –ט "תשנ" סקר הבסיס"
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הכנסות  אנוש
 שנתיות

הוצאות 
  שנתיות

הכנסות 
  שנתיות

הוצאות 
  שנתיות

  

  
בפועל לפי  בפועל

דווח חשב 
אגף החינוך

  בפועל

לפי (
 )חשבונות

  הערות

שנתי על מ מחושב  117,000  121,170  109,559  109,559 ניקיון

בסיס הוזלה 

  חודשית קבועה

  חישוב 17,811 16,482 חשמל

  חצי שנתי

 30,980 30,980

  וצאות
שוטפות

    חישוב חצי שנתי 4,597 6,788 14,486 14,486

 30,000  שיפוצי

ה
 

 קיץ
 21,732 15,130    שכפולים

  22.2.02עד  12,079 29,300 30,000

  ב שנתיחישו 31,392 17,964 

  חומרי
 לאכה

  חישוב 17,398 17,544 37,891 27,794
  חצי שנתימ

  

  :מהטבלה עולה כי

למרות שאינן , ב"בתקציב תשסהכספים מהעירייה עבור ניקיון הוגדלו /ההכנסות  .א

כי 

סכום , 

בר 

 .ס"ל בתקציב ביה"הפרשי התשלום הנ/של עודפי

 מההכנסות המתקבלות 14%-ב קטנו ב"ההוצאות השוטפות בשנת תשס  .ד

י חשב האגף "הוסבר לביקורת ע. [מותנות במספר תלמידים או במספר כיתות

 ].ההפרש נובע מהצמדת השכר לשכר המינימום

ס קבל מהעירייה מידי חודש עבור הוצאות הניקיון"ב ביה"בשנת תשס  .ב

לא הוס. על התשלום המשולם בפועל לקבלן הניקיון ₪ 470 –העולה ב 

שמושם /לביקורת ניתובם

לא .  על ההעברות מהעירייה8%-ההוצאה בפועל על חשמל בחצי שנה עלתה ב  .ג

, ס"ס אמצעי הבקרה והפיקוח על צריכת החשמל בביה"י מנהלת ביה"הוצגו ע

 .לרבות הסקת מסקנות

 .חיסכון זה ולמה נוצל" נספג"מהעירייה מבלי שיהיה ברור לאן 
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צוב והן הוברר כי הן התק, )ט"תשנ(ההלימה עם נתוני סקר הבסיס -מעבר לאי  .ה

חות "ניצול אינם נבחנים ואינם מעומתים מול נתוני הסל המשולב והדו/הביצוע

 . הכספיים

הכנס   צפי מול ביצוע -ב "ות תשס

262626.   ..

 .העברות משרד החינוך  .א

 .העברות העירייה  .ב

.ג

ולאירועים .ד

ינוך ועיריית גבעתייםהעברות  מש

 :מ"ס קיבל הכנסות מהמקורות הר"ב ביה"בשנת הלימודים תשס

 .תשלומי הורים  

אולם קטן למסיבות השכרת , מזגנים, מחשבים(הכנסות אחרות   

 ). 'וכו

  רד הח

ספים העיריי ה באממשרדהעברו   ...272727 ר מעבירה 

ק,ס" ביהלחשבוןבהפקדה ישירה   . המ

 בהעתק ההפקדה המועבר נתמכותוהן, נעשות בסדירות מידי ההפקדות   ...282828

צמיס"לביהשולב  י עס"לביה  י" עס"המועבר לביה, " 

  . פירוט ההפקדהיחשב אגף החינוך

החינו"שנקבע חודשית ע הנתונים בסיס  מתבסס  הסל המשולבי ח

א ועודכנה "החינוך בסוף שנת תשס-ס למשרדי "על מצבת התלמידים שדווחה ע

לזכות ביהכל . ב"בתחילת שנת תשס ל תל ס או "גריעה או 

 נתוני הסל . החינוך- משפיעה על גובה ההעברות העירייה ומשרד, לחובתו

  .   חהמשולב ניתן בנספ

חי חעל   ...292929 הועברו ) 2002לא חודש  (1.2.02  פי

הפרשי הביקורת מצאה . לדוח'  בנספח ב הפירוט הניתןלפי ₪ 204,612 ס"לביה

המוסברים במגבלת המערכת המחייבת ,  ההקצבהכ" בחישוב סהיםמטית אריחישוב

מסוג זה גם לא    ...303030

 תשלומי

הצעות  ת את הכ, חינוך נעשות אש

נוהל בבנ

 

"

 בחודש 15

 מסל" ובטופס הבנק

מצוובו , 

בניהול ע

לחישובך  שב אגף 

"ביה

מידים הינה  הוספה ש

פירוטולא

"לדו' ח א

, שב אגף החינוך  פברואר כוללעד דיוו

  .לעגל שקלים

בקרה  . בהתאם לייעודםל" לבדוק את ניצול הכספים הנניתן לא

  .   ס"י מנהלת ביה"מנוהלת ע

  הורים
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313131...   
 פורסם ב" תשסהלימודים ומפ

  פ   ...323232

 אישיות  

, פעילויות להעשרה חינוכית, חוגים,  הרשות כוללים סל תרבותומי

 :ס"יה בתקציב ב, הגבייהנתוני  ולצידםהמותרים לגבייה  

'

לטת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת חינוך מעוגנת בהח כספי לגבות החובה

לשנת.  משרד החינוךל" מנכבחוזר  שנהורסמת מידי 

,  בנושא תשלומי הוריםהקבעשבא בנוסף להוראות , 1.10.01 - ב2/ סבל"חוזר מנכ

 .1.4.01 - מ8/המפורטות בחוזר סא

חובה ולל" החוזרים הני על תשלומי רשות התשלומים מחולקים לתשלומי

  :וכדלקמן

. תאונות ביטוחלתלמיד עבור  ₪ 22 חובה בסך תשלומי.א

תשל  .ב

להלן תשלומי . 'תמונת מחזור וכו, מסיבות וחגיגות, עבודהחוברות , תעודות

רשות 

'   מס

 סד
 מותר סכום כיתה  תשלוםסוג

 לתלמיד
  גבייהסכום

 ס" בביהשנקבע

 78 78 ' ד–' א  תרבותסל .1
  ' ח–' ה 

 ' ח–' ז
113  

149 
113  

149 
2. 

לימוד וחוברות 
   עבודה

  

  

 ' ח–' ז

)מומלץ

  
מחיר  (219

  )מומלץ

  
מחיר  (234

-  

- 

 ' ג–' א ספרי השאלת

  ' ו–' ד

מחיר  (206
 

 

- 

)מומלץ

 ההורים ארגון   .3
 הארצי

 1.5-

 הורים ועד .4
 מוסדי

 1.5 - 

מתוך ,  זאת.  לא גובה את מלוא תשלומי הרשותס"כי ביה,  עולהלעיל מהטבלה

  :ציינה בפני הביקורת כיאשר , ס"נהלת ביהדעת של מ-שיקול

והוחלט על ידה שלא לגבות , שנת הלימודיםאותה  העיון נפתחה רק בספריית  .א

  .ימוש בהכספים עבור הש

 

333333...   
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) ב(8/ל סא"כמפורט בחוזר המנכ, י נוהלי משרד החינוך"הביקורת מעירה כי עפ

כי ועד ההורים אינו מנהל חשבון נפרד במוסד החינו" נקבע כי  1.4.01-שתחולתו מ

."כן הוא יכול לסייע בגבייה.  ...ואינו מקיים פעילות כספית נפרדת

עם שאר , משרד החינוך מאשר לגבות מההורים" שם כי 4.6עוד נקבע בסעיף 

דמי חבר לועד ההורים המוסדי , תשלומי הרשות

  

הסכומים . ולועד ההורים הארצי

ולארגון ההורים י הרשויות הגובות לועדי ההורים היישוביים "שייגבו יועברו ע

הפרוט והסכומים 

343434...   
אי

החו

בשלב . פניהב שהוצגו במסמכים לכך תימוכין ומצאנהביקורת לא 

לא ניתן לדעת כמה תלמידים חות הקיימים "מהדו. ב"הקיזוז שנעשה עבור תשס

353535...   

  .הארצי

אלא אם הועד החליט לא , ס"ההורים הוא כן עניינו של ביה- גביית דמי ועד–לפיכך 

  .לגבותם

ראוי להקפיד על הלימה בין בנוסף מעירה הביקורת כי 

החינוך והפרסום להורים לבין הסכומים הנגבים -המופיעים בהיתרי משרד

  .בפועל

 מההורים עבור ביטוח תאונות ס"בביה המתקבלים כספיםה ס" ביהמנהלת לדברי

 חשב אגף החינוך מסכום ההעברה י"עאלא מקוזזים , לא מועברים לעירייה, שיות

  . דשי

בעת קיום 

לגבי ב "תשס ח חשב אגף החינוך הציג מסמך מסוף שנת"ההתיחסות לטיוטת הדו

 .את תשלום החובה עבור ביטוח מפני תאונות אישיותוחייבים  שילמוטרם 

 זכאיות משפחות מעוטות הכנסות או ס"ביה י" פי חוזר תשלומים שפורסם עעל

עלות .  טיולים בלבדעבורלקבל הנחות  )ס"בביה ילדים 3מעל (ברוכות ילדים 

טיול כל והיא נעשית לפי , ס" ביהולתקציבהטיולים לא הוכנסה לתשלומי הרשות 

 ותשלומי תלמידים מופיעות חובותבדוח , למרות האמור לעיל. לפני ביצועולגופו 

  . 120₪ועד  ₪ 1 בין שנעים בסכומיםתלמידים  107עבור , שאינן על טיוליםהנחות 

 החוזר  לדבריה. מפתיעים דוח זה לראשונה ונתוניו השראת ציינה ס" ביהמנהלת

 ועדת י"עב "ס

ההנחות ניתנות כנגד .  החינוכיתעצתתות ביהנח

 או 50% , 10% בהיקף של ניתנותההנחות . הצגת תלושי שכר ותסקיר שירותי רווחה

 המנהלת הקודמת ונמסר להורים י" עא" הוכן כבר בתשסב"תשסשפורסם בראשית 

בתקופת הביקורת  הנחות ניתנות המנהלת לדברי . הראשונהההוריםבאסיפת 

על כל מרכיבי סל התרבות על פי בתש

היוספרי בראשותה ובשיתוף -ת

,  הנהוגים בעירייההקריטריונים
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ו100% מפאת צנעת .  מקרים20 - בכמדוברלהערכתה  .  כא

.אישית-זה ברמה פרטניתבמקרה  בדקה לאהפרט הביקור 

הנגבה  ₪ 35של ' הנגבה מתלמידי כיתות א₪  של כום   ...363636

 החובה  מתשלומי חלק םעבור תחזוקת מחשבים אינ'  ח–' מתלמידי כיתות ג

ך תשלומי  החינוך- שנקבעו בהוראות משרדרשות ול

אלא בנפרד כתרומה או שרות  ,רשות בהודעות התשלום להורים/החובה

 . חלטת ועד ההורים

373737...   
מפו

התשלומים שנקבעו .  לשלם בשני תשלומיםהתאפשרשבהם 

 

  . לדוח' פירוט תשלומי הורים ניתן בנספח ג. גבייה נכונה

, לדוח' ח גפ המפורטים בנסהנתוניםועל פי ,  של תשלומי הוריםהגבייה מצב בבדיקת

מצאה   : הביקורת

סכום זה . ₪ 145,757 הינוהסכום שהיה אמור להתקבל  

מתבסס על 

של    .) גבייה80%נ

 היקף ,22.2.02 חייבים , תלמידיםעל  

   .  25,742₪עומד על סך של  חובה

מים על סך התשלו,  מקימה דוח תכנון חובותס" שנת לימודים מינהלנית ביהבתחילת   ...383838

 לרבות ,נוספיםועוד 

עבור ספרי לימוד  ביצועבעת " סכום החוב המקורי"סכום זה נקרא . גבייה 

רים שמסרבים בהתאם לתשלוםתשלו

סכום שחויבו בו גלית ושלם 

חובות ה השנה דוח במהלךבכל גבייה ותשלומים נוספים שנעשים . מהחובמקוזז 

עדכן בהתאם  . תשלו

שבמספר כיתות סכום  הביקורת תלמידיםותשלומי    ...393939

  :רג בכלל מהת בחוזר להוריםחוב 

 יע לתשלום כמופרביימ ם תה

להורים תשלומים הבחוזר 

מהנ  ל"מקרים של ח

  ת

 וסכום מזגניםעבור  200ס

פיכך אין לציינם בתווה

מרצון בהתאם לה

 ובו ב" חוזר תשלומים לשנת תשס2001 להורים בחודש אוקטובר פרסם ס"ביה

ההורים נדרשו לשלם את הסכומים בתשלום .  והחובההרשותרטים תשלומי 

' למעט כיתות א, אחד

תמונת להשתקף הייתה אמורה 2001 דצמברון לחודש נכ, דהיינו. לא כוללים טיולים

 

- גבייה 100% מומשו לו  .א

אשר ( 144,646 ס" עס"לא תואם את הסכום שנקבע בתקציב ביה

חת עבודה  ה

-נכון ל, בלבד חובות ותשלומי ח"דו  פי.ב

על סל תרבות מתבססהצפויים מההורים ואשר 

מיוחדת 

 תשלומים 

וקטן ם סכום החוב מתעדכן  הו.  שבוצעה

אנ, מתמטיקה( מיוחדים לימודעבור ספרי  ה) קהמוסיל

מי תלמידים מת ו

, מצאהבבדיקת דוח חובות 

ע למספר תלמידים חוהמקורי שנקב שלום המותרה

וב החורג סכוכי
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כול )ל ביטוח תאונות(

  415₪ בסכום 5 345 'א

 210- ו200 בסכום 9 145 '

   

  :מעויות מהנתונים

ב

357- ו322 בסכום 29716'ח

  

המש

התאמה וחריגה של תכנון הגבייה ונתוני חובות להורים מעבר -אי  

,  המינהלנית–הדרגים 

.א

ס עצמו הפיץ " המירביים שמשרד החינוך בכלל מתיר וביהלסכומים

 .להורים

לא קוימה בקרה לאיתור החריגות הללו בכל   .ב

  . אגף החינוך, המנהלת

 

   ביצועמול צפי - ב"הוצאות תשס

  :ב"שסתלשנת    ...404040 ס"ביה שמופיע בתקציב כפי  הוצאות צפי  להלן

  שנתייעד  הוצאהסוג ד"מס

 147,400.00 לויות התכנית הפדגוגית עריכוז .

 6,780.00 הפדגוגית וסיורים שלא כלולים בתכנית טיולים .2

 חברתיות שלא כלולות בתכנית פעילויות .3

 הפדגוגית
15,600.00 

 307,500.00  תפעול שוטף ובדק ביתהוצאות .4

 83,360.00 ס"ביהחזות +  ריהוט והצטיידות הוצאות .5

ת .

 27,300.00  אחרותהוצאות .7

. 

 17,000.00  כיתתיקצוב6

 60,000.00 חול  מיתקנים לארגז– מתמטי גן8

 31,279.00 יתרה .9
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 596,219.00 כ"סה 

כון למניב   ...414141 י הבי שכן  , 200ביצוע ההוצאות מ

תאימ ות צא הסעיפי

מנ שלא חשב אגף החינוך חשבונו מק זאת במגבלותיה של מערכת הנהלת

  .מאפשרת ביצוע בקרה תקציבית מעין זו

י

2רס  על םנתול  ניתן לקלא צוע נ ול יעד

ם המ  .יםמול ההושלקציבי  תשיוך  אין

ת    ה

  

  שבונא החהרישום

מודים פי פע    ...424242 שנ ללמודלאס  הפעולות  על 

 אגף החינוך מבנה הדוח לא ברור ולא ניתן לגזור ממנו נתונים חשבלדברי . שנעשו

א 

 .בטיפולו מול החברה לאוטומציה ומשרד החינוך

לדבריה , כללית מאוד,  עברה השתלמות בנושא הנהלת חשבונותס"ביה מנהלנית   ...434343

 שעות במשרד רואה החשבון 100השתלמות בת שח

שי

-על   ...444444

  :שכן, חייבסעי

תש

המ

חוב מקורי 

454545...   

 יתרה תקבול חוב הנחה סכוםכיתה ז"ת

ולות  הכמהדוח ת הלי על ניתן   פי ל

 בנקים ומאזן נמצהתאמות בנושא וכן הקמת דוחות זה דוחלדבריו . עדכניים

 זאת למרות . כיצד לשייך הוצאות להכנסות בהתאם לסעיף התקציביהדרכהלא לו

שב אגף החינוך מדווח כי עברה 

 פי עלרישומי ההוצאות נעשים בפועל . י חברת התוכנה"בנושא וכן קיבלה הדרכה ע

  .ס"קול דעת המינהלנית ומנהלת ביה

לא ניתן לדעת בכל , כפי שמנוהלים כיום,  רישומי חובות ותשלומי תלמידיםפי

 הוא  כמה אושלםמהתלמידים מי  ף 

 בסיס הסכום לתשלום ולא לפי סעיף ועל,  אב עושה פריסת חובות לפי בית התוכנה

 פריסת חובות לפי בית אב הינה ברירת .דבר שיוצר חובות לא סבירים ,לום

אלא אם כן בוחרים באפשרות רישום אחרת המתאימה יותר , חדל בתוכנה

עבור שימוש  ₪ 70 למושי 1' תלמידה  מכיתה אהורי: כך למשל. לתשלום שבוצע

 ביצוע עלהתשלום נעשה במזומן וכנגדו ניתנה קבלה . באולם הקטן למסיבה

 מופיעבדוח חובות תלמידים לפי בית אב . 13.1.02התשלום נכונה ליום 

 שולםמלוא הסכום בפועל   וכל זאת כאשר - ₪ 37 חוב ויתרת ₪  33תקבול ,  ₪ 70

  .במזומן

 באופן לקוי בתחום זה של שיוך תשלומים וחובות לכל תלמיד ס פועלת"מזכירת ביה

  .כפרט

  :שאיש לא תיקנן, מטיותת חישוב אריטעויותנמצאו 



47  47

 מקורי

 -5 345 340 5 345 1'א314975939

 -1 197 196 4 200 1'ב311145932

 -5 184 179 21 200 1'ב312500978

 -2 289 287 10 297 1'ח200323814

 -44 284 240 57 297 1'ז303182323

 -7 277 270 27 297 1'ז303085328

  

464646...   

  .כ מתוקנות"ישנם הליכי בדיקה ודווח על טעויות במסגרתם השגיאות בד: הערה  

  :הביקורת  מצאה כרטיס אחזקת מבנהבדיקתמ

, טכגון רכישת ריהו, מבנה חזקת רשומות הוצאות שלא שייכות לאבכרטיס  .א

 .'רכישת מוצרי נייר וכו

 להירשם הכנסות אמורותהחינוך ציין כי בכרטיס אחזקת מבנה  אגף חשב  .ב

.ג

 .אשר אמורה להשתפר בתחום זה, זאת במגבלות התוכנה

474747...   
002

פע(

הוצאות החשמל היו חריגות ביחס לחודשים , 2001 בחו

לתו

נבד

  .    גם אם זה לא מוגדר בשום מקום כאחריותם, כבקרהמש

ס מסך " שהינן הוצאות ביה,העירייה בלבד ולא צריכות להירשם הוצאות

ס "שכן בניהול העצמי אין עניין ליצור הקבלה בין הוצאות ביה, ההכנסות

 .להכנסות העירייה בתחום זה

ס " והצגת נתוני הוצאות ביהינן אחזקת מבנה על כרטיס זה הוצאות שאהעמסת  

   .  נכונה של סעיף זהתמונת מצב לאות מציג -מול הכנסות העירייה בתחום זה 

חשב האגף הסביר 

ינואר -2001בבדיקת כרטיס הוצאות חשמל הביקורת מצאה כי בחודשים אוגוסט 

 ₪ 16,482לעומת הכנסות בסך של  ₪ 17,811 –הוצאות החשמל הסתכמו ב  2

  . לדברי חשב האגף הפער ייסגר בסוף השנה).  1,329₪ר של 

נובמבר-דשים אוקטובר

ח לא היה הסבר "ולנציג משרד רו, לחשב אגף החינוך, ס"למנהלת ביה. האחרים

הפערים לא הפערים היו צריכים לפחות להיבדק עם חברת החשמל אך . עהפ

או חשב אגף החינוך או נציג , ס"י מנהלת ביה" עקו ולא נדרשו אפילו הסברים

, ח"רד רו
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בסעיף כי  הביקורת מצאה   ...484848

  -כספי

 .הכנסות עירייה  .א

 ).דמי שכפול, שיפוץ קיץ, רמת שירות ניהול(החינוך -העברות משרד  .ב

השונים  הכנסות מול הוצאות בסעיפים כרטיס בבדיקת

:לזקוף בהם הכנסה ישירה מהעירייה ן שאיסעיפים עירייה הוכנסו 

ס ואין עליו כלל "י ביה"טלפון שעלותו ממומנת במלואה ע

  

  ס" המשקי של ביהניהולה

 שלשת על ידה ופעולה כזו נבדקב כאשר, אחראית לנושא רכש   ...494949 ס"ביה מנהלנית

505050...   
 ס"בכל מקרה של ביצוע רכישה מנהל ביה. של העירייה

515151...   

ביצוע )  הנהלים בחוברת24 – 23עמודים ( פי נוהל אחזקה שוטפת ובדק בית על.א

 סורגיםהתקנתכגון , עבודות בטיחות

  . ס" מנהלת ביהי"ואישור הרכש נעשה ע, מחירהצעות 

 י"מסומן ומקוטלג ע, ונרשם,  הינו רכוש העירייה לכל דבר וענייןס"ביה רכוש

 רכש ואפסנאות מחלקת

  . מחלקת רכש ואפסנאותמנהלמעדכן את 

 נוהלהלא פועל בכל המקרים על פי אינו בקיא ו ס"ביה כי צאהמ הביקורת

להלן .  הנהלים לניהול העצמיבקובץרכש ואחזקה שפורסם , הצטיידותבנושא 

  :דוגמאות

  
, העירייה של הטיפול הינו בתחום וגדרות 

הביקורת מצאה חשבונית . ס" הינו בתחום הטיפול של ביהסורגים שתיקוןבעוד  

 סורגים לחלונות 3 התקנתעבור  ₪ 3,773 על סך 29.11.01 מיום 1591מספר 

לטענת המנהלת היא פנתה בנושא זה לעירייה אך בקשתה . באולם הספורט

  .     נדחתה

 זה דלתות הינן ובכלל, קנות חדשות פי נוהל אחזקה שוטפת ובדק בית התעל  .ב

 מצאההביקורת ).  הנהלים בחוברת24עמוד  (העירייהשל בתחום הטיפול 

 הביקורת. אפסנאות העירייההתייעצות עם וכסאות תלמיד מחייבת 

   שלשהעבור פריטי ריהוט ששולמה ב ₪ 22,558 ס"ע  4.10.01מצאה קבלה מיום 

במסמכים ,  לא מצאההביקורת.  1996₪ ס"וחשבונית אחת ע, תשלומים

  :המצורפים לחשבונית

  על סך ,  עבור התקנת דלת4.11.01 מיום 1049חשבונית מספר 

1,462.50₪ .  

רכישת )  הנהלים בחוברת3 סעיף 18עמוד ( פי נוהל הצטיידות רכש ואחזקה על  .ג

שולחנות 
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  . המופיע בקבלההסכום ס"חשבונית ע )1

  .הובחשבונית שנמצאבקבלה ,  הציוד שנרכשפירוט )2

ביטח

  . לרכישהאפסנאות בעירייה מחלקת האישור )3

  

  ס" ואבטחת ביהון

ההתקשרות עם חברת האבטחה היא מרכזית עירונית ולא עצמאית ישירה של 

 .ס"ביה
525252...   

מכרז הארצי של החברה    ...535353

ת את כל החברה שנבחרה מאבטח. החינוך-למשק וכלכלה לנושא אבטחת מוסדות

ר 

אמפעילה את החברה שנבחרה העירייהבהתבסס    ...545454

חת .   השעה 07:00סק ש מהשעה עבור  ע

לששומ אותו00 ועד השעה 14:30מהשעה . הראשי בשער 

  .האחורי הסמוך למועדונית

 י"אבטח בשכר  עדוניתח  מ8:014:0

  .ההורים

ד    ...555555 ש כעוזר י ס"ביהעובד של  -נח

בכתב .  חירוםושעת בטיחות , לענייני ביטחוןתהמנהל לתפקיד צרי  המינוי

כעובד הבטחון של משמש הוא ה לספורטהמורה . העירייה ט" קבי"ולהיות מאושר ע

הקבס "ה ינוי  צאו כ , כנדרשלמינויים"ל

ס לכשנדרשה לכ התייחסותה "י מנהלת ביה"מסמכים אלה גם לא הוצגו ע

 . לביקורת

 עד השעה 14:30 ומהשעה,  העירייהי" ממומנת ע14:00 עד השעה ס"ביה אבטחת   ...565656

 .ס"ביה  י" האבטחה ממומנת ע16:00

ולא נרשמות אינן מבוקרות  ,ס"ביה ט" עבי"לא נבדק עי השומר "עצוע הסריקות    ...575757

כמתחייב מספר , לתלמידים   ...585858

ממכרז עם חברה שנבחרה ב-העירייה התקשרה בהליך פטור

 .בעירהספ-בתי

בטחה ה לביצוע  ל"על המכרז הנ

ס"בביהגם 

14:00

ד ומר אחד אבט מועס"ביהגורדון

ער  עובר ר :16

הממומן ע מי"ע המושערבטוא0 – 00בשעות 

מש הבטחון 1.10.98 מהחינוךיות משר פי העל

להנתן  ך  

ואישור ות ביברש. ס"ביה תבי המ   טא נמ

ך בשלב

בי

 . אישי"ע

 ולאורחים  לא הוצבו שלטי הנחיות ביטחוןס"ביה בשטח

  . הבטיחות המוסדי
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595959...   
והה

606060...   

616161...   
 מנהלת י"דוח השעות של השומר מאושר ע. שחלףדיוו

עובד . ת ולאישורה לתשלום ומהווה בסיס להכנת החשבוניהעירייה ט" וקבס"ביה

הפיקוח והאישור של שעות 

חו
מאושרות  שעות תשלום

 שעות כ"סה
מאושרות 

 שעות כ"סה
שהוגשו 

 כ"סה
 שעות

סטיות  
בתשלומים 

י הנוהל " עפ יוצאים ונכנסיםשלהל רישום י לא נבשער השומרבעת הביקורות 

  . חברת האבטחהסכם עם 

  .אך לא נרשמת ולא מבוקרת,  השומר ואב הביתי" נעשית עבוקר סריקת

 מצורפים אליה  חשבונית ס" ביהלמנהלת השומר מעביר  חודש האחרון של כל ביום

 בחודש שבצעחי השעות 

,  בתהליך הבקרהמעורב לא ס"ביהשל ) מורה(הבטחון 

 .השמירה של השומר

  : את הנתונים הבאים מצאה הביקורתל"הנבבדיקת התהליך 

 עות שכ"סה כ"סה דש

מדווחות 
  השומרי"ע

 י"ע
 המנהלת

ששולמו  בחשבונית ט" הקבי"ע
 ס" ביהי"ע

מהשעות 
 המאושרות

או    130.50 130.50 176 176 קטובר

01 47 47.00 1.50 

 נובמבר

01 31.50 31.50 24.50 

201 201 194 194    

 דצמבר

01 
198.50 198.50 150.50 150.50 

53.00 

 

53.00 

  

5.0  

 196.50 196.50 233 233 02 ינואר

34.50 

 

34.50 

  

2.0- 

  

ס משלם כספים שלא בתואם את השעות המדווחות "ביהמהנתונים עולה כי 

  .)בסכומים קטנים

  .ההוצאות והכספים

  

  

  

גם אם הסטיות הן (והמאושרות  

כ גם כאן אין בקרה ופיקוח על "כ

  : ביטחוןנהלי



51  51

 שהוצגהתיק  .  החינוךמשרד קיים תיק ביטחון כמתחייב מהוראות ס"בביה  .א

 נובמבר "מצויין באוגדן של משרד החינוך ועל גבי כריכתו מאורגןלביקורת  

 ידו והעתק ממנו מצוי על התיק מתעדכן מידי שנה ס" ביהט"לדברי עב". 1993

 ט"עב, שהתיק הקיים לא מסודרהביקורת מצאה . הרשות ט"גם בידי קב

  

 :ם או הנחיות לגביס לא  לדרישת הביקורת נהלי"ט ביה"ס ועב"מנהלת ביה.ה

ס כולל בשבתות "שמירה לאחר שעות הפעילות הרגילות בביה/אבטחה)1

.בחגים ובחופשות

 ומהות  לא מקפיד לעדכן את התיק ולרשום בו את תאריכיס"ביה

  .העדכונים שבוצעו

  ). שנים6לפני  (12.2.96 תרגילים נעשה עד רישום  .ב

  ). שנים7לפני  (24.1.95  - ציוד כיבוי אש נעשה בסקר.ג

 עבודה הנדרשים מהשומר המוצב בשני השערים מהשעה נהלינמצאו בתיק  לא  .ד

 .16:00 עד השעה 07:00

הציגו  

 
 

לרבות כללי זהירות ונוהל פתיחה , ס"הכנסת ואחזקת כלי נשק בשטח ביה )2

 .באש

  .     ס בשעת חירום"התנהגות ביה )3

  בטיחות

 14.10.01 - החינוך פרסמה ב'מח לשיטת הניהול העצמי מנהלת ס" ביהמעבר עם   ...626262

. בתחום הבטיחות בלבד ובו רשימת ליקויים ,  מהנדס העירמ"מכתב המופנה למ

  תוקנוטרם מ" הליקויים הרכי הביקורת מצאה 17.3.02 ביום הרשימה מבדיקת

  ): נפרדת בדוחבפסקהליקויים נוספים בתחום הבטיחות יפורטו (

  . בטיחות בין המפלסים בחצרמעקה  .א

  . גדר חיצוניתהחלפת  .ב

  .פות שבורות בחצר ובבניין  

.ו

 רצתיקון.ג

  . דלתות כניסההחלפת  .ד

  . דלתות כיתותהחלפת  .ה

  ".וילה" יסודית של הבדיקה  
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636363...   
המינוי לתפקיד צריך להנתן .  חירוםושעתבטיחות כעו

 לא נמצאו כתבי המינוי ואישור ס"בביה. העירייה

  .ו למינויט"הקב

ניתנה להצגה  לאולכן גם   בתחום הבטיחותס"ביהמספקת בפעילות לא היתה    ...646464

, )ח הביקורת"התיחסות לטיוטת דו

כגון פעילות ם בנושאי

תכנון השתלמויות וימי עיון בתחום למורים ולתלמידים , הביטחוןאקטיבית בתחום 

י "עפ" (חינוכי

אך האחריות הכוללת לבטחון , וך של העירייה מוסדות החינלתי

 .  ס"הוגדרה על מנהל ביה

 למנות צוות או צוותים של מורים ס"הנחיות משרד החינוך על מנהל ביה   ...656565

כי לא נמצאו בתיק כנראה לא קיימים  מינויים אלה. אש-לכיבוי

מנהלת 

ח "לטיוטת דו"ביה

כי לאחר קיום הביקורת קוימה ביקורת בטיחות ,  היא ציינה עם זאת. הביקורת

   .        נמסרו לטיפול העירייהוכיב

נוהל או הנחיות ,  נוהל כיבוי אשהוצגלא    ...666666

למני

בטיחות שנעשו לא   ...676767   .ס"בביה הוצגו 

, כאמור , משמשס" ביה)ט"עב( עובד הבטחון, 1.10.98 - מהחינוך פי הנחיות משרד על

 ,זר המנהל לענייני ביטחון

 ט" קבי"בכתב ולהיות מאושר ע

בעת קיום הביקורת ובשלב ה(לדרישתה לביקורת 

מדובר . ס"ט ביה"ס ולא בידי עב"ידי מנהלת ביה-לא על

תיק שטח במוסד "ו תיק בטיחות ניהול ,מעורבות תלמידים, כאחד

יובהר כי האחריות . דיווח תקופתי על הפעילות הנעשיתוכן ) החינוך-נוהלי משרד

ט"ק היא על קב

ולבטיחות 

 פי על

ותלמידים 

. עת קיום הביקורתס ב"ט ביה"י עב"הביטחון המוסדי ולא הוצגו לביקורת ע

ס לא הציגה מינויים אלה לדרישת הביקורת בשלב התייחסותה 

חות שלהם "והדו, החינוך-י משרד"וי אש ע

ובכלל זה , חות הוצג לביקורת תיק בטילא

  .עת דלקות ולטיפול בהן

לביקורת ביקורות 

הבדיקה .  אש נעשית פעם בשנהלציודביקורת ..   .686868

ת בדיקות וביקורו

וכן לא נדרשים דיווחים תקופתיים ,  לבדיקת תקינות ציוד כיבוי אשיזומות

  .תקינותו

 ואב הבית נמצאו הליקויים ס"ביהעשתה ביחד עם מינהלנית    ...696969

  :מ"הר

  

בדבר ליקויי בטיחות  מסמךראה (  בטיחות שדווחו לעירייה לא טופלומפגעי  .ב

  .ומסמך אגף החינוך לקראת המעבר לניהול העצמי, "וילה"ב

 ואב הבית ס" מינהלנית ביהלדברי

 השנה לא נערכות במהלך. 2001האחרונה נעשתה באוגוסט 

שגרתיות 

על 

 שהביקורת בבדיקה

  .נגישים השטחים הפתוחים אין אמצעי כיבוי אש בכל.א
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 משמש כמגלשה והמקום,  הירידה למחסן של אב הבית אין מעקהבמדרגות  .ג

  .מסוכנת לתלמידים

  ."וילה" שבורות במדרגות

  . עקום ושבורשיפועאלא  אין מדרגה'  ח–'  לבניין תלמידי הבכניסה  

  .ד

.ה

.ז

  .בתפאורההחלון היחיד כוסה .  דרמה אטום ומחניקחדר  .ח

.ט

.יא

  .ספורטאחזקה ותחזוקה של מיתקני  

 שדכן העלולים לפגוע וסיכות הסולמות נעוצים מסמרים בולטים בשלבי)1

707070...   

  

  

  

 ופיקוחבקר

  .ניסה קרוע ציפוי דלת הכ– דרמה חדר  .ו

  .ס"רחבי ביהמספר מקומות ב שבור או שקוע בריצוף  

כמו כן צינור הזרנוק .  הכיבויעמדתאין תאריך בדיקה של '  ח–'  כיתות המסדרון  

  .קרוע

  . החינוך- כמתחייב בהנחיות משרדלא מסורגים עד הסוף' ב-ו'  כיתות אחלונות  .י

  -:נמצאו אולם הספורט הגדול לא ילגב  

 לגבי פעולות תיעוד)1

  . בטיחות בדבר תקינות הציוד באולם ובחצראישורי )2

 . בדיקה בתחילת שנהאישורי )3

 :נמצאבבדיקת אולם הספורט   .יב

 
  .משתמשיםב

  . שבורותלאולםסה  כנימדרגות

  .החינוך-בעקבות הביקורת בוצע סקר בטיחות מטעם משרד

  ה

תהליכי ביצוע הבקרה והפיקוח אחר הניצול התקציבי לא מעוגנים ולא    ...717171

  : בכל הרמותונמצאו לקויים, מסודרים בנהלים
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לפי שיקול דעתה  ס" ביהמינהלנית י" וההוצאות מוקלדים עות ההכנסנתוני  .א

י גורם "הנתונים המוקלדים לא נבדקים ע. ס"תייעצות עם מנהלת ביהועתים בה

 

, חות הקיימים"כתוצאה מכך היא לא מכירה את הדו. העבודה של המערכת כלל

.מאידך, חות הניתנים להפקה לשם בקרה ומעקב"ואת הדו, מחד

ס וטעויות המצויות בהם "י מזכירת ביה"חות המופקים לא נבדקים כראוי ע"הדו  .ג

ס או גורם "שידועות לא מובאות לידיעת מנהלת ביהואלה , לא ידועות לאיש

 .מקצועי אחר

, טעויות רישום שנתגלו לא ניתנות בחלקן לתיקון לאור בעיות הקיימות בתוכנה.ד

אחר שלא מאפשרות לבצע העברה מסעיף תקציבי אחד לסעיף תקציבי

ח המלווה לטפול מול החברה "י נציג משרד רו"הטעויות הידועות מרוכזות ע

בנקים חסרו במערכת הממוחשבת בעת הביקורת פעולות.ה  ומאזן ביצוע 

  .בסיס להליך בקרה תקיןוחסרות כ פעולות שלא נעשות –

ליכי בקרה ופיקוח הו תד על יהתקיימולא א "בשנת תשס כי הבהיר החינוך אגף חשב  ...727272

שישקפו את ,  בקרהדוחותשלא מאפשרות להפיק ,  בתוכנה בעיות רבותקיימות.ג

ח "י נציג משרד רו"ב הוחל בקיום תהליכי פיקוח ובקרה השוטפים ע"בשנת תשס   ...737373

מקצועי במהלך העבודה השוטפת וטעויות בשיוך הוצאות או הכנסות מתגלות 

או בעת ) ספירת קופה(ח "בעת קיום הביקורת החודשית של משרד רו, באקראי

.או אם המינהלנית נתקלת בקשיים, חות השנתיים"הכנת הדו

א מכירה את המערכת הממוחשבת ולא מעורבת בתהליכי ס ל"מנהלת ביה  .ב

 

  
  .  

  .      ומציהלאוט

התאמות   

 
  :וזאת מכמה טעמיםבאפקטיביות נאותה 

  .הסתיים לניהול העצמי טרם המעבר  .א

  . טרם הסתיימהס" התוכנה בביההטמעת  .ב

  
  .הנתונים באמינות

  

  

 

בגלל , יהםהמלווה אך הם אינם יעילים דיים ולא ניתן לסמוך בודאות על תוצאות
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המערכת הממוחשבת שבשלב זה נמצאת עדיין בשיפורים ואינה מאפשרת לבצע את 

 . כל התיקונים וההתאמות הנדרשים

ס "שיש צורך ומקום לכלי בקרה חשבונאית מינימליים על ביה  הביקורת גורסת 

גם אם המערכת הממוחשבת טרם , שאינם מספקים כיום, ועל המינהל העצמי

א ראוי להשלים עם   ל.התמסדה סופית

747474...   

ליקויים ופערים בבקרה תחת הטיעון של 

גורסת הביקורת כי הם מחייבים חיזוק   ...757575 שיפור , לסי

   .  

  

נהלים

 .כפי שנמצא בביקורת, ללא חלופות מינימליות, חסרונות המערכת הממוחשבת

כום תחום הבקרה והפיקוח 

בסיס תיקון הליקויים המפורטים לאורך הדוח-בעיקר על, והעמקה משמעותיים

   

 לניהול העצמי    ...767676

או /תוך הפקת לקחים ו, הנהלים טרם נבחנו בהיבט היישומי שלהם

. ס"י שום גורם באגף החינוך ובביה"ע, לתהליכים המתקיימים בפועל

  . השלמה ועדכון, רהאבטחה והבטיחות טעונים שיפו, בתחומי הבטחון   ...777777

והנהלתו אינם בקיאים דיים בכל הנוהלים בתחומים השונים כפי שפורטו 

ניקיון

ס"לקראת מעבר ביה, מאז כתיבת הנהלים לענין הניהול העצמי

, א"בתשס

 התאמה 

הנהלים 

ס "ביה

 .האחזקה והצטיידות, לרבות הניהול העצמי, לעיל לפי הנושאים

  ס" ביה

 ניקיון אחד עובד ס"אשר מעמיד לרשות ביהקבלן  לצורכי ניקיון מעסיק ס"ביה

 מנהלת. 13:00 עד השעה 08:00מהשעה '  ו ובימי17:00 עד השעה 08:00מהשעה 

787878...   

עם שהיתה  באמצעות התקשרות ס"כי הקבלן עבד בעבר בביה,  ציינהס"ביה

כמתחייב מנוהל אחזקה שוטפת ובדק בית    ...797979

 קיבל את כל ס"חשב אגף החינוך ציין שזכור לו שביה). בחוברת 3סעיף  24עמוד (

 ס"ניתנה לביהוכן , ומהי התמורה הנדרשת כנגד התשלום, הניקיוןהנתונים על עלות 

 תועדו ולא פ" נאמרו בעהדבריםציין כי  

 וברשות ס"ביהויים ברשות  לא מצלעירייה   ...808080

  .גורמי העירייה השונים

 באותם ס"ועם המעבר לניהול העצמי הוחלט להמשיך את עבודתו בביה, העירייה

  .התנאים

 , התקשרות עם קבלן הניקיון  נעשתה לא

 כן. הנחייה ליצור התקשרות מסודרת

  .בכתב

 הקודמת בין הקבלן ההתקשרות פרטי
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818181...   
 מאושרות לתשלום החשבוניות.  מהקבלן

 תוחזק ס" ומצאה כי ביה17.3.02ביום ס "ה

   .ממשמבחינת ניקיון ברמה ירודה 

 .ב

 של מזון מסוגים שאריותסדרונות המבנים נמצאו  גבי משטחים מוגבהים במעל  .ג

  .ואבק שנצברו מזה זמן רב, שונים

  .ומלוכלכים השתייה במסדרונות חלודים מתקני  .ד

 הלכלוך טוטאו ושאריותוחדרי הוילה מלוכלכים , חדר דרמה,  הספורטאולם  .ה

  .לשולי החדר

 .רגהולכלוך לסוגיו נמצא בכל מד,  הבניינים לא מנוקות כראויבכל  המדרגות  .ו

 י"המימון הניתן ע. לחודש ₪ 11,700 הניקיון הינה  קבלן של החודשית העלות   ...828282

 אגף  חשב לדברי.  חודשים10למשך , לחודש ₪ 12,117 בסעיף זה הינו העירייה

ונכללו במסמך בדיקה שערך , ט" שהיו בתשננתוניםהחינוך סכום זה נקבע על בסיס 

שכן הטיעון , ם זה נשאר נומינליוסכ. העצמימשרד החינוך לקראת המעבר לניהול 

 . במזומן ובכך יקטין את הוצאותיוניקיון ישלם פחות עבור שירותי ס"היה שביה

על גבי החשבונית לא מצוין הגורם . ס" הקבלן מגיש למינהלנית ביההחשבוניות את   ...838383

 מאושרת החשבונית". XXX ניקיון חודש עבודות"ישנה הערה כללית והמאשר 

מבלי ,  על ההמחאהחתימתן בעצם ס" ומנהלת ביהס"ת ביה מינהלניי"לתשלום ע

  .על החשבוניתאו אישור בר דשיירשם 

  

ס "מקורות להכנסות ולהגדלת תקציב ביה

 מפרט ס" ביהמנהלתיהיה ברשות  מבלי שמאושר ומתבצע הניקיון לקבלן התשלום

 הנדרשותעבודות הניקיוןטכני של סוגי 

. שהיתה לדעת הביקורת ירודה במיוחד, שהתוצאה תהלום את התמורהמבלי 

מצב ניקיון ביקה את הביקורת בד

נמצאו  בכל הבניינים ס" במסדרונות ביההמוצבים הארוניות והשולחנות כל  .א

  . ומלוכלכיםמאובקים

 . הספורטבאולםבמיוחד , זמן רב מאד וחלונות לא נוקו זה משקופים 

  

למסיבות , לפעילות ₪ 70בעלות של ',  האולם מושכר בימי ו-אולם הספורט הקטן    ...848484

  . ס"פרטיות של תלמידי ביה
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ס לוועד "מנהלת ביהס ציינה ש "מנהלת ביה

  . החלטה זו לא מתועדת בכתב. ההורים

להתעדכן כך שיכסה את עלות תחזוקת , להערכת הביקורת סכום זה צריך להיבדק

858585...   
  . י אגף החינוך בעירייה"הנערכות ע

ומאידך ,  באולם לפעילויות שאינן בית ספריות מחד

נקבע לפני מספר  שנים בין סכום זה

 ו

  ). 'ניקיון וכו, מים, חשמל(האולם 

שכן בכל ימות , ס"באולם הספורט הגדול לא ניתן לקיים אירועים מכניסים לביה

ויות ספורט וחינוך השבוע מתקיימות בו פעיל

ס לא מתוגמל עבור השימוש"ביה

  ). חשמל וניקיון(ס "ל חלה במלואה על ביה" עלות תחזוקת האולם בשעות הנ-
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   מסקנות והמלצות–' פרק ג

  

ס ואגף " ביה–ס בעת הביקורת "הל ביהעל רקע הליקויים בניהול ובמינ  - כללית .1

ח זה ולשפר תוך כדי "החינוך חייבים לפעול לתיקון כל הליקויים שפורטו בדו

 . התהליך גם את הפעלת הניהול העצמי

-:המעבר לניהול העצמי .2

הפיקוח   .א

 

הנדרש ככלל על כספי ציבור מחייב הגדרות ברורות של תחומי הבקרה 

למרות אופיו העצמאי של הניהול . קציביםהספר על הכספים והת-והפיקוח בבתי

החינוך וכן במיסוד בקרה -מעורבות של אגף-בהם גם יתר

ודרים והעדר נהלים מס, הרישומת והדיווח החשבונאיים

 .יש לקבוע מערכת פיקוח ובקרה מגובה בנהלים מוקפדים בתחומים אלה

 יש לקבל –ס "העצמאות בניהול החשבונות בביה-בקיאות מספקת ואי-נוכח אי  .ב

 .עה עד לעצמאותההדרכה וההטמ

 נדרשת –העצמי 

  .ס במסגרת הניהול העצמי"עצמית משופרת של ביה

הניהול העצמי לוקה בהעדר כללי פיקוח ובקרה מספיקים וקפדניים על 

, החשבונות

  .בתחומים אלה

ס והגדרת "קביעה מוסמכת ומסודרת של אופן הניהול הכספי העצמי של ביה

תוך העמקת , עיתוי עצמאותו בתחום זה

 יש לערוך –ס לאחריות העצמית "נוכח העדר העברה פרטנית מסודרת של ביה  .ג

השלמה של העברה מסודרת ומוסכמת של יתרת הנושאים שלא הועברו בצורה 

במיוחד בנושאי אחזקת , ס"חוזית מסודרת מאחריות העירייה לאחריות ביה

 .המבנים

, ח המלווה"עם משרד רוהיש לבצע מיידית התקשרות חוזית תקנית ומלאה   .ד

אופן הביצוע , יעדי ביצוע, לרבות הגדרה מפורטת של השרות הנדרש

 .מבחני התשלום/ומפתחות

 :התקציב .3

מומלץ על הכנת , נוכח הפגורים בלוח הזמנים להכנת התקציב ולאישורו  .א

זמנים מעשי ומדוייק -לוחבדגש על , הספר-תוכניות העבודה והתקציבים של בתי

, ס לתהליך עירוני מסודר"ספר בפני עצמו וישלב את כל בתיה-שיחייב כל בית

 .ממוסד ומבוקר של אישור תקציבי כנדרש



59  59

יש למסד תהליך מסודר ומתועד לרבות אישור פורמלי ומוסמך של תקציבי   .ב

 .ס"בתיה

, ט"משנת תשנ" סקר הצרכים הבסיסי"ס נדרשים להתבסס על  "תקציבי בתיה  .ג

 . ותוך עדכונו כמובן בתחומים הרלוונטייםשנקבע כבסיס לתכנוןכמתוכנן וכפי 

ס ועל "פיקוח ובקרה קפדניים על הביצוע התקציבי בבתיה

הריש .4

מומלץ למסד   .ד

 .    כולל גיבויים בנהלים, ניהול הוצאותיו והכנסותיו

 מחייב התמקצעות שלום החשבונאי

 .ה

 תשלומי הורים

הגברת הפיקוח והעמקת ,  כל הנוגעים בדבר

הבקר

5. 

חריגה והלימה מלאה בין פרוט התשלומים שמאשר -ד על איס להקפי"על ביה  .א

 הסכומים

 
ס ולבין הסכומים הנגבים "משרד החינוך וסוגיהם לבין שמפרסם ביה

.בפועל

 .ב

 

הניהו .6

.יש לשפר מהותית את בקרת הגבייה והחובות  

.יש לשפר את הרישום והמעקב בנושא ההנחות על טיולים  .ג

 מתחייבת פעילות מוקפדת - ל המשקי

ת  

הנוהלים בלבד ובדיקה עצמית במסגרת 

הוצאות ביה על  .ס במגמת חסכון"שוטפ

חון ואבטחה במיוחד ברוח ,  יש להגביר את הפיקוח בכל נושאי הבטחון והאבטחה- בט .7

 .ב"תקינות הציוד וכיו, התרגולים, בהקפדה יתרה על הנוהלים המחייבים, הזמן

יקויים וקיום כל הנהלים תיקון כל הל, ס טעון שיפור ניכר בתחום זה" ביה– בטיחות .8

 .בנושא

ון .9 תוך קיום פיקוח שוטף על ביצוע הניקיון ומצב ,  תחום זה טעון שיפור רב– יקינ

כן נדרש מיסוד התקשרות תקנית ומלאה עם הקבלן ובקרת עבודתו -כמו. הניקיון

 .והתשלומים הניתנים לו

 נוהלים .10

ניהול העצמי של ה" ההרצה"אגף החינוך ידרש לבחון ולהפוך בהקדם לקחים מ  .א

 .לשכלל את נוהליו בהתאם/ס ולעדכן"בבתיה
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האבטחה , ס יידרש להשלים את הנוהלים והתיקים בתחום הבטחון"ביה  .ב

 .לשפרם ולעדכנם, והבטיחות

ולעמידה קפדנית ומלאה "ביה  .ג ס יידרש 

 .בכלליהם

בקרה ופיקוח .11

לבקיאות מלאה בכל הנוהלים המחייבים 

 

טעונים שיפור רב , ס בפרט"ואת ביההביקורת מצאה את הניהול העצמי בכלל .א

מית בתחו

אות  גורס פרושו  הספר-גם  ה

חשיבות -שיש משנה, בכספי ציבור, כאמור, במיוחד כי מדוברבקרה

 ולפקחם

ך הוא ארגון מערך פיקוח של אגף החינוך  .ב הרחב של סעיף במובנו , חלק 

 '7 

בתהליכים השונים של הטמעת הניהול העצמי בביה  .ג , ס"נדרש

שבונות ובתחומי הניהול הכספי  .במער

ובתחומים , נדרש מיסוד של נהלי בקרה ובדיקה בתחומים הללו במיוחד  .ד

להאחר 

 

        

 

    

  
  

  

  

  

  

 

  
  .ם הבקרה העצ

של בית ניהול העצמי  עצמ אם רעיון

,  ופיקוח

הסרת ,  אין

.   לבקרם 

ניכר בכ

בהסכם הניהול  .העצמיז

 מיסוד בקרות 

כת הח

ס בכל"ביה   .ים של פעילות
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  ' אנספח

משולב לביהמרכיבי פירוט ס"    סל 

 0112/0/ לחישובהנתוןד"מס 11/02 11/01 10/01 9  

יםמספר .1 4  491 487 תלמיד 499 49199 

תמספר .2  171617כיתו 17 16    

מספר .3

פעילו

12חודשי  12 12    

 ת
1212 

0ן קבלן .4 יקיו

תי

 נ 121,172 2 21,17 

 שנ
1 2121,172121,17

י מספר .5  

ן 

 ניקיון

 

חודש 10 10 10 10

ת קבללופעי

10 

   32,963 32,963 32,963 32,96332,963 שנתיחשמל.6

 תלמידים מספר .7

ו

355 384 384 393 393 
 –' א

מספר .8

' 

 תלמידים 

ח

132 107 107 106 106 
 ' –' ז

מספר .9

ל(' ו

46י  מיד

 ₪ 100פי 

 )לתלמיד

  - תל -- - 
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  'ב נספח

העירייעברו פירוט   הה ת

  

 הרכב הרכב הכ"
 הסל

 כ"סה קצבהסה

 9/ 10/ 11 12 0101/01/0102 /1  

 3,703 749 749 737 737 731 מים
 1,236 250 250 246 246 244 עירייה מחסן

 הוצאות
 שוטפות

1,096 1,105 1,105 1,123 1,123 5,552 

 207 42 42 41 41 41 ראשונה עזרה
 822 166 166 164 164 162  ספורטסל

 תחזוקת
 ביםמחש

690 0 0 0 0 690 

 חצר אחזקת
 )גינון(

487 491 491 499 499 2,467 

 ס"ביה
 – קהילתי
 יוזמות

325 327 327 333 333 1,645 

 שכפול דמי
 משרד החינוך

1,461 1,473 1,473 1,497 1,497 7,401 

 שירות רמת
 –ניהול עצמי 
 משרד החינוך

4,261 4,296 4,296 4,366 4,366 21,585 

 ודלימ חומרי
' ו-'ומלאכה א

1,923 2,080 2,080 2,129 2,129 10,341 

 לימוד חומרי
 –' ומלאכה ז

 'ח

990 803 803 795 795 4,186 

 תחזוקת
 מיתקנים

2,469 2,324 2,324 2,469 2,469 12,055 

 1,264 258 258 243 247 258 חברה פעולות
 1,964 402 402 379 379 402 אינטרנט
 תחזוקת

 ח"הנה
98 0 0 0 0 98 

 13,735 2,747 2,747 2,747 2,747 2747 חשמל
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 הרכב הרכב
הסל

 כ"סה  הקצבהכ"סה
 

 9/01 10/01 11/01 12/01 02 /1  

 48,468 12,117 712,11 12,11712,117 0 ניקיון קבלני
 עבור מקדמות
 מועדונית

0 20, 2 353 15000 ,0460,51210,6 66,19 

 חינוך ציוד
מיוחד משרד 

0 0  0 1,0001,000 

 החינוך

0 

 41,577204,612  50,454 18,38444,61749,571 ההקצב כ"סה
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  ' גנספח

   יעדי גבייה מול גבייה בפועל– הורים תשלומי פירוט
 הגבייה כמופיע נתוני ועל  ס"ביה התשלומים כפי שנקבעו בתקציב על  מתבססים הנתונים

  :22.2.02 ותשלומי תלמידים נכון ליום חובותבדוח 

 סכום הכת  התשלוםרוטפי
  לתלמיד

לפי (
 )נ"משהח

 כ"סה
 תלמידים

  שנתי סכום
שצריך 
 להתקבל

 שהתקבל סכום
  בפועל

ח "לפי דו(
 )החובות

   מיוחדיםצרכים, מזגנים,  תרבותסל

  תאונות אישיותביטוח
 7,606 25,185 73 345 'א

  , מיוחדיםצרכים,  תרבותסל

  תאונות אישיותביטוח
  13 11,020 76 145 'ב

 
  , מיוחדיםצרכים,  תרבותסל

 תאונות ביטוח,  מחשביםשירות
 אישיות

 1,266 10,260 57 180 'ג

  , מיוחדיםצרכים,  תרבותסל

  מוסיקהפרויקט,  מחשביםשירות
 2,580 14,679 63 233 'ד

  , מיוחדיםצרכים,  תרבותסל

 לימוד סיפרי,  מחשביםשירות
  ,  מוסיקהפרויקט, מתמטיקה

  תאונות אישיותביטוח

 3,066 14,575 53 275 'ה

  , מיוחדיםצרכים,  תרבותסל

 לימוד סיפרי,  מחשביםשירות
  , באנגליתעיתונים, מתמטיקה

 תאונות ביטוח,  מוסיקהפרויקט
 אישיות

 11,848 25,776 72 358 'ו

  , מיוחדיםצרכים,  תרבותסל

  , באנגליתעיתונים,  מחשביםשירות

 תאונות ביטוח,  מוסיקהפרויקט
 אישיות

ח+'ז
' 

295 106 31,482 16,458 

 43,739 132,977 500   כ"סה
  6,780    'ד-ו'  לכיתות בסיורים
  6,000    אומן/משורר/ עם סופרמפגש
 43,739 145,757    כ"סה
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  ביקורתח"דו

 על

 מחלקת הגבייה

  

   מבוא-' פרק א

  כללי

 .במסגרת תוכנית עבודת הביקורת קוימה ביקורת במחלקת הגבייה   ..1.11

שיטות העבודה ודרכי , במסגרת הביקורת נסקרו כל תחומי הפעילות של המחלקה   ..2.22

  .הגבייה

, ר שלב סקר המערכת נבחרו מתוך התחומים השונים הללו הנושאים לביקורתלאח

  .כמפורטים בדוח זה

 .אשר יבוקר בביקורת נפרדת, הביקורת הנוכחית לא כללה את נושא ההנחות במסים

  

   סקירת מצב קיים–' פרק ב

  כללי

 .פרק זה מפרט את סקירת המצב הקיים במחלקת הגבייה   ..1.11

  יעוד ותפקידי הגבייה

 .המחלקה לטפל בכל הכרוך בהכנסות העירייה וגבייתם לקופת העירייהיעוד    ..2.22

, ממים, )על מגורים ועסקים(יעדי הגבייה בעת הביקורת היו ההכנסות מארנונה    ..3.33

 .ומאגרות בנושאי ההנדסה

 הכנסות -במסגרת מדיניות העירייה צריכים להיות תחומים נוספים בתחום הגבייה    ..4.44

-חזות, רישוי עסקים, השילוט, החינוך, משפטה-בית, פיקוח, האש-מתחומי כיבוי

ל "מטה של מנכ-הגבייה  החלה בעבודת' הכללת נושאים אלה בטיפול מח. העיר

 .העירייה והממונה על ההכנסות
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למחלקת הגבייה סמכויות אכיפה לביצוע הגבייה ולטיפול בחובות במטרה למצות את    ..5.55

 .ההכנסות המגיעות לעירייה

הפעילה העירייה חברה קבלנית חיצונית , מה הביקורת  בה קוי2002בראשית שנת     ..6.66

 .           שהפכה חלק ממערכת הגבייה של העירייה ומתפעולה, לביצוע הגבייה

  ארגון המחלקה

ולצידו מנהלת , בראש המחלקה עומד סגן הגזבר והממונה על הכנסות העירייה .7

 הגבייה אשר מפעילה את מערכות) נציגת החברה הקבלנית החיצונית(הגבייה 

 .השוטפת וגביית החובות

 -:המחלקה כללה בעת הביקורת ארגון פנימי לפונקציות משנה כלהלן .8

 .קבלת קהל  .א

 .שומה  .ב

 .אכיפה וטיפול בחייבים  .ג

 .הנחות  .ד

 .חשבונות-הנהלת  .ה

 .קופה ראשית  .ו

 .מזכירות המחלקה  .ז

 עובדות קבלת 3-כולל המנהלת ו( עובדים 13כ מנתה המחלקה בתחילת הביקורת "סה .9

 ).החברה הקבלניתהקהל של 

בלויית , כדי ביצוע התפקיד-תוך, הכשרת עובדי המחלקה מתבצעת תוך העבודה .10

וחלק חדשות שהוכנסו , בעת הביקורת חלק מהעובדות היו ותיקות ומנוסות. חניכה

 . לעבודה עם החברה הקבלנית

  פעילות המחלקה ותיפעולה

 נתונים .11

 .₪ מליוני 128- הסתכמו בכ2002כ הכנסות העירייה מגבייה בשנת "סה  .א

  מתוכם על מגורים , ₪ מיליון 116–הקף השומה השנתית הגולמית היה כ  .ב

 .31%–  כ–) עסקים ואחרים( ועל היתר 69%–כ
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על שטח נכסים , נכסים שונים/ נישומים23,344כ בתחום טיפול הגבייה "סה  .ג

  .ר" מ2,055,174בהקף של 

   -:י אופן התשלום כלהלן"ההכנסות מהם מתפלגות עפ

  . בקופת העירייה19%-כ

  . בבנקים28%-כ

  . במענה קולי ובאינטרנט20%-כ

  .קבע- בהוראת27%-כ

 . בהמחאות דחויות6%-כ

 טיפול בקהל .12

מתבצע , הטיפול בקהל המגיע להסדיר תשלומיו או לקיים ברור במשרדי העירייה  .א

 .בעמדות קבלת קהל אשר במחלקה

קהל ובמדה וכל י עובדת פנויה מקבלת ה"הטיפול בפונים טלפונית מתבצע ע  .ב

 הפנייה נקלטת במשיבון והנוהל –עובדות הקהל אינן יכולות לענות לטלפון 

 .מחייב את העובדות להשיב טלפון לפונה בסוף היום או בבוקר המחרת

, המחאות, אשראי-בכרטיסי,  מזומנים–הציבור יכול לשלם בכל אמצעי התשלום   .ג

 .קבע-הוראות

 מקורות ההכנסות .13

ולצידה הכנסות מארנונה שאינה  , נסות מארנונת מגוריםהמקור העיקרי הוא הכ  .א

 .'מחסנים וכד, מלאכה-בתי, בנקים, עסק- מבתי-כגון , על מגורים

היא . י מחלקת המים"ששיעורן נקבע ע, הכנסות ממקור נוסף הן בהכנסות ממים  .ב

מערכת " (מגע"מזרימה את נתוני כמויות המים לחיוב ישירות למערכת המחשב 

עובדת הגבייה מחוללים את החיוב הכספי /ואיש המחשב, )תגבייה עירוני

 .לתושב במערכת זו

הנקבעות בהוראות , מקור הכנסות אחר הוא מאגרות שונות בתחום ההנדסה  .ג

 .חיוב שעורך אגף ההנדסה של העירייה

 .העשרה ופנאי,ספורט, תרבות, הכנסות מפעילויות בתחום חינוך  .ד

המוזנים , ונים ממדור השילוטי עדכ" אלה נקבעות עפ–הכנסות משילוט   .ה

  העסק בחשבון -לחיוב בית, י עובדת הגבייה"למערכת הגבייה ע

 .חודשי שלו או לחשבון השנתי המתחדש מדי שנה-הדו
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 .י מחלקת הגבייה" טרם מטופלות ע–עסקים -הכנסות מרישוי  .ו

י שרותי הכבאות אשר " נקבעות ע–הכנסות מאגרות על פעולות כיבוי והצלה   .ז

 .ון לתושב או לרשות המקומית שקבלו את הסיועשולחים חשב

 .י מחלקת הגבייה" טרם מטופלות ע–העיר -הכנסות משרותי חזות  .ח

חובה ניגבות כמו -הילדים טרום- רק ההכנסות מגני–הכנסות מתחום החינוך   .ט

כל שאר ההכנסות אינן מטופלות . קבע במחלקת הגבייה-בהוראות" לימוד-שכר"

 .ידה-על

 .      י המחלקה" אינן מטופלות עדיין ע–המשפט -הכנסות מקנסות בית  .י

השומות וקביעת החיובים של מחלקת הגבייה נתונים לערעור וכפופים להליך מובנה  .14

 .של ערר בנושא

באמצעות , המחלקה משתלבת בפעילות ועדת ההנחות בארנונה של מועצת העיר .15

  .   מזכירת הועדה/הממונה על ההכנסות ועובדת
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   ממצאים–' פרק ג

  כללי

יצויין בפתח הדברים כי הביקורת מצאה במערכת הגבייה שינויים ושיפורים    ..1.11

 עם הכנסת נציגה מנוסה ומקצוענית של חברה 2002משמעותיים שבוצעו במהלך 

י העירייה כאימוץ המלצת סקר ארגון "פעולה זו בוצעה ע. 2002קבלנית בראשית 

  .שבוצע במחלקת הגבייה

בראשם יצירת פונקציית אכיפה , ארגוניים ומבנייםשינויים : שינויים אלה כללו

הכנת תוכנית , שלא היתה קודם) נתמכת תוכנת ניהול ומעקב לנושאי האכיפה(

שיפורי , לרבות הגדרת יעדים ומטרות והדרכים למימושם, )לראשונה בגביה(עבודה 

הכנסת , תהליכים ובראשם בקרה חשבונאית על פקודות היומן שלא היתה קודם

-הכשרות כח, בתהליכים שונים מיסוד נוהלים מקצועיים מסודרים ומפורטיםבקרות 

תשלומים באינטרנט (שיפורים  בשרות לקהל , אדם והדרכות מקצועיות מסודרות

  ).אשראי-קבע בכרטיסי-ובהוראות

אשר מאידך  גם מדגישות , הביקורת מצאה בסיפוק רב את נקודות החיוב הללו

  .2001ים בהעדרם של הנושאים הללו עד סוף שאת את הליקויים המתבטא-ביתר

אין הביקורת באה לשלול את כל מה שנבנה קודם במשך שנים בניהולו של סגן 

-במיוחד בניית תשתית תשלום באמצעות הוראות, הגזבר והממונה על ההכנסות

אך ,  משלמים5,000 –אשראי - משלמים ובאמצעות כרטיסי8,000 מעל –קבע 

 .מצביעים ומעידים על הליקויים הקודמים, זאת-ותלמר, התיקונים החדשים

    -: מלמדת כי2002בחינת נתוניה הבסיסיים של הגבייה לשנת    ..2.22

 ).92.03%(' ש'  מ95.2 נגבו -₪  מליון 103.4מתוך החיוב השוטף לגבייה בסך   .א

 ).75.8%(' ש'  מ103.6 נגבו -לגבייה מארנונה ₪  מליון 136.6כ של "מתוך סה  .ב

 ).25.35%(' ש'  מ8.4 נגבו -₪  מליון 33.3ורים לגבייה בסך מתוך סכומי הפיג  .ג

 ).94.04%(' ש'  מ21.7מתוך ' ש'  מ20.4על מים נגבו בשנה השוטפת   .ד

 מהוים נתונים אלה גידול בגבייה השוטפת בשיעור של 2001בהתיחס לשנה הקודמת    ..3.33

נות הנתונים מוצלבים ומותאמים לנתוני הנהלת החשבו.  במים1.2% מארנונה ו3.4%

  .י יועץ הגזברות"הראשית של גזברות העירייה ובדוקים ע

ח מציין הממונה על ההכנסות כי בידיו נתונים אחרים "בהתיחסותו לטיוטת הדו

   הגיע אחוז הגבייה בארנונה 2001לפיהם בשנת , לשני הסעיפים האחרונים לעיל
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  מיצוי הכנסות לעירייה

, ")מנהלת הגבייה: "להלן(י נציגת החברה החיצונית שנשכרה "מתוך צעדים שננקטו ע   ..4.44

עלו נושאים שהיו לקויים וטעוני תיקון עד תחילת , כפי שצוינו לעיל בעיקריהם

ואשר מהם ) מפורט להלן(במיוחד בתחום האכיפה שלקה בחסר , השנה השוטפת

ערכת הגבייה ככל הנראה לא באופן המבטיח מיצוי ההכנסות ניתן ללמוד על כך שמ

  .המגיעות לעירייה

 

 פקודות יומן

ביטוי בולט לליקוי במערכת חשבונות הגבייה ובקרתה  הוא העובדה שפקודות היומן    ..5.55

לא הוזנו בצורה נכונה עד .") ע.ג.מ("של פעולות הגביה למערכת חשבונות הגביה 

ו להזין נכון פקודות יומן למערכת החשבונות ושגו מחלקה לא ידע-עובדות. 2001סוף 

  :באבחנה בין פעולות לזכות ופעולות לחובה

מבדיקת תיקי פקודות היומן המכילות את הפעולות השונות המתבצעות בחשבונות 

 לא בוצעו כלל פעולות זכות וכל הפעולות הוזנו 2001הגבייה הוברר כי עד סוף 

לות המוזנות בחובה פועלות רק על יובהר כי פעו. כפעולות חובה בלבד

הכנסות /הקטנת הכספים/הקטנת השומה ופעולות הזכות פועלות על הגדלת/הגדלת

  .לעירייה

כי הוא מגדיל או מקטין , לפיכך שימוש בצד החובה בלבד משבש את בסיס הנתונים

להקטין /במקום לעתים פעולה בצד הזכות שהיתה אמורה להגדיל, את בסיס השומה

 .כסף לעירייה/האת ההכנס

זיכוי בפקודות היומן / הונהג השימוש הנכון בקודים השונים לחיוב2002בשנת    ..6.66

בקרה כזו לא .  ובמקביל גם הונהגה בקרה ובדיקה על אופן הזנת פקודות היומן

, מאז ומתמיד, לדברי הממונה על ההכנסות הוא דרש מעובדיו. [כן-היתה לפני

עם זאת זה לא היו כל . מים הגדוליםלהחתימו על אשרור פקודות היומן בסכו

  ].כמפורט בהמשך, 2001תיקונים לפקודות יומן עד סוף 

 נמצא בביקורת כי היו לא מעט פקודות שחייבו 2002מהבקרה והבדיקות לגבי שנת 

לא ניתן היה לעבד במחשב נתונים על הכמות . [לא נכונה/תיקון בשל הזנה שגוייה
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 על  בקרה מספקת2001כל האמור לעיל התבצע לאורך זמן רב  ללא שהיתה עד סוף    ..7.77

, מעבר לדרישתו של הממונה על ההכנסות מעובדיו(הזנת פקודות היומן ונכונותן 

וכן ללא הצלבות ) להחתימו על אשרור פקודות היומן בסכומים הגדולים, כאמור

 . 'איכות וכד-לצורך בקרת) לדוגמה, בין פקיד לנושא(מתאימות 

  רישום חייבים ומעקב

חינוך , עסקים, שילוט,  ארנונה–ר תחומים בעל חוב יכול להיות חייב לעירייה במספ   ..8.88

  . החובות השונים אינם מקושרים ביניהם ומזוהים תחת אותו חייב–עם זאת . 'וכד

המשמעות היא כי יכול אדם להיות חייב בתחום אחד בלי שידעו על כך ויחברו זאת 

על כל המשתמע מכך על יכולות , לגבייה של תשלומים או חובות שלו בתחום אחר

  .פההאכי

והמעקב (הפתרון המתבקש הוא כמובן איחוד כל החיובים וכל רישומי החובות 

נכון למועד , דבר זה בולט בחסרונו.  תחת מספר הזהות של הנישום) אחריהם

  . הביקורת

עם זאת בסיום הביקורת הוברר . במהלך הביקורת דווח כי כבר הוחל בטפול בנושא

  .כי הנושא והטיפול בו נדחו

 

   אכיפה

, 2002י מנהלת הגבייה בשנת "צעדים משמעותיים ע,  כאמור, ום האכיפה נעשובתח   ..9.99

  . כמפורט להלן, "האכיפה המינהלית"י "במיוחד ע, לקידום האכיפה

בוסס על מערכת מחשב יעודית ספציפית לנושא , תחום האכיפה אורגן מחדש
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הלים מנו: שהוכנסה מבוצעות פעולות אכיפה שונות" אכיפה המינהלית"באמצעות ה..   .101010

נמסרות , ממופים החייבים בחתכים של קודים לטיפול וגובה החוב, קבצי חייבים

נמסרות , מבוצעים ניתוקי מים, הודעות דרישה לתשלום והתראות לפני ניתוק מים

, מוגשות תביעות משפטיות, ועיקולים בפועל) התראות(הודעות עיקולים ברישום 

 ).נושאי חברה ל"ע(מופעלות חקירות ופעולות איתור 

 נכסים פעילים ובהקף 9378מספרית קוימה הליכי אכיפה אלה על -מבחינה כמותית..   .111111

 -):31.12.02 –תמונת המצב נכון ל ( ₪ 35,690,788יתרות של 

  . בשלבי המיפוי הראשונים7125  .ה

 . בשלבי טיפול והסדר שמים של המחלקה274  .ו

 . מעוכבים מסיבות שונות58  .ז

 . הודעות דרישה לתשלום218  .ח

 .ים  שונים של ניתוק מים בהליכ50  .ט

 . בהליכי עיקול שונים170  .י

 . באיתור וחקירות58  .יא

 . סיימו הליכי האכיפה ושלמו חובם1425  .יב

 . 9,900,066₪בהקף יתרות של ,  נכסים בלתי פעילים1102פעולות דומות בוצעו על..    .121212

חייבים באמצעות /חות גבייה" נהג הממונה על ההכנסות להפיק דו2001עד סוף..    .131313

  . של החברה לאוטומציה ובאמצעותן עקב אחר החובות." ע.ג.מ"תוכנת 

כגון ,  יש לברך על החידושים בתחום כלי האכיפה, כפי שצויין לעיל, בצד זאת

, עיבודי הנתונים של החובות ומצב הטיפול המדויק למעקב פרטני ממוחשב בכל חוב

המצב אשר תיקנו את , הבדיקות והמעקבים השונים ועוד שיפורים בניהול האכיפה

   .2002הלוקה בחסר שהיה בנושאים אלה עד 
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  תפעול המחלקה ושרות לקהל

במועדי , במיוחד בתחילת השנה ובראש כל חודש שני, ישנם מצבים לא מעטים..   .141414

. בהם יש דרישה מוגברת של הקהל לשרותי המחלקה, חלוקת תלושי הארנונה

אילוצי העומסים אף שנלקחים בחשבון , במצבים אלה איכות השרות היא בעיתית

הדבר התבטא גם בתלונות רבות של התושבים לגורמים שונים . שיש להתחשב בם

  .בעירייה

הוברר כי חסרו במצבים אלה ויסותים נכונים של עובדות המחלקה לחזית הטיפול 

  .בקהל ותיגבור פנימי של עמדות הקהל והקופה הראשית

לרבות תוספת , תארגנותבמהלך תקופת הביקורת נראה כי הנוהלים והה, עם זאת

גם שאלון שביעות רצון . סייעו לשפר תחום זה, 2002–של שלשה עובדים שנוספו ב

 .על רמת השרות שהופעל ביזמת הגבייה סביר שיביא שיפורים נוספים

היא נכונה עקרונית בתפישה , החלוקה לתחומי טיפול של עובדות המחלקה..   .151515

גמישות ומחויבת יכולת -התפעול הנוכחי נראה כלוקה בחוסר, עם זאת. תפעולית

  .כפי שפורט לעיל, ויסות לתגבור הטיפול הפרונטאלי בקהל בשעות העומסים

אדם -ת כחהביקורת אינה מקבלת את הטענה כי העומסים מחייבים תגבור והגדל

ניהול ותפעול מושכלים בפרוש יכולים לייעל את ההספק בימים ובשעות . נוספים

 .י ויסות ותפעול נכונים"של עומסים ע

  נוהלים/בקרה

והבקרה , בעמדות הקהל ובקופה הראשית, אין נוהל בכתובים לתהליכי סגירת קופה..   .161616

  .לתקינותם של תהליכים אלה

 כי בשיטת העבודה הקיימת יש התאמה בהתיחסותו מבהיר הממונה על ההכנסות[

 ].כמתחייב מאופן סגירת הקופה, חשבונאית

אין נוהל בכתובים לקיום ולביצוע הבקרה על ההפקדות השונות של מחלקת הגבייה..    .171717

  .בבנק

 ].בהתיחסות הובהר כי עם זאת התקבולים מופקדים מידי יום בבנק[

בפרוט הגדרות תחומי , החסר נוהל של עבודת הגבייה עם הגורמים השונים בעיריי..   .181818

הזרמת , שיטות ואופן העבודה איתם, האחריות וגבולות האחריות של כל צד

: לדוגמה(ב "מה נעשה  בדבר וכיו, מי מקבל מה, חיובים אל הגבייה/טפסים/נתונים
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  תאום וזיקות עבודה עם גורמי עירייה אחרים

מאחר ולא ממומשות מדיניות העירייה ותוכניותיה , תחום זה טעון שיפור משמעותי..   .191919

, חינוך והעשרה, מים, הנדסה(לריכוז הגבייה המבוזרת מגורמי העירייה השונים 

שנסקרו בסקר המצב , העיר-חזות, המשפט-בית, הצלהכיבוי ו, רישוי עסקים, שילוט

  . תחת גג אחד-) הקיים לעיל

מטה שמטרתה לאחד את כל גורמי הגבייה העירוניים יחד -  בעבודת2002-הוחל ב

אך הנושא טעון זרוז וטיפול ,  במגמת יעול, תחת גג אחד של מחלקת הגבייה

 .תכליתי

ודה המשותפת עם הגורמים אין כלל נוהלים כתובים הממסדים את אופן העב..   .202020

 .השונים

שהוא גורם נכבד בהכנסות לעירייה , שיתוף הפעולה בין הגבייה לבין אגף ההנדסה..   .212121

  . אינו הדוק ומתואם דיו, מאגרות והיטלים בתחום הבנייה

כן נמצאו טפסי דווח על תוספות בנייה המגיעים מההנדסה זמן רב לאחר תאריך -כמו

ונמצא גם טופס ). יחור של חמשה עד ששה חודשיםלעתים בא(הבנייה המצויין בהם 

 .  מצב זה יוצר עיכוב בהכנסות בזמן לעירייה. 2001מדצמבר 

י "הזרמת הנתונים לחיוב צריכה להתבצע ע. מחלקת הגבייה מטפלת באגרות שילוט..   .222222

מחלקת הגבייה גובה מה . מדור שילוט האחראי לכל התחום וליצירת החיובים

 .ך זה מלא ולא מספיק  שיטתיא, שמגיע ממחלקת השילוט

הפקדת הכנסות המתקבלות מגורמי החינוך מתבצעת לרוב כעבור זמן ממושך יחסית..    .232323

 . שניתן לקצרו

אך הוא מנוהל , המשפט מסתייע במיחשוב שאמור לענות על רוב הצרכים-בית..   .242424

תשלומים באופן המעכב משמעותית /בניהול ידני ובמעקב לקוי אחר חייבים וקנסות

 .את הגבייה

 .תחום רישוי העסקים טרם טופל במסגרת זו..   .252525

המטה העירונית בנושא טעונה זרוז וטיפול -כל אלה ואחרים מלמדים כי עבודת..   .262626

  .תכליתי
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  הפעלת סמכויות ניהוליות

בתקופת הביקורת נמצאו שתיים מתלונות התושבים ראויות לבדיקת הביקורת..    .272727

  .מנותח להלןכפי ש, ח זה לנוכח ממצאיהן העקרוניים"ולדיווח בדו

 סוגיה של טיפול בחוב בהעברת רישום מחזיקי נכס מושכר..   .282828

משמעית על מחזיק -החוק קובע כי האחריות כלפי העירייה לנכס מושכר הינו חד  .א

משלב שנעשה רישום כדין של מחזיק . המשכיר/השוכר ולא על הבעלים/הנכס

 . הוא נושא באחריות לתשלומי הארנונה והמיר לעירייה–הנכס 

שוכר חובות לעירייה ועזב את הנכס המושכר /מסויים הותיר מחזיקבמקרה   .ב

בעלת הנכס באה להעביר את ). לאחר דיון משפטי עם בעלת הנכס המשכירה(

הרישום לשוכרים חדשים ואז קבלה דרישה ותנאי ממחלקת הגבייה לסלק 

תחילה את חובו של השוכר הקודם וסרוב לקבל את רישום השוכרים החדשים 

 . מתמלאת התנייה זוכל עוד לא

כאשר , הוברר כי השוכר הקודם צבר כבר שנים קודם חובות בעירייה על נכס זה  .ג

בעקבות התרעות של המשכירה על חובותיו של השוכר עברה האכיפה של 

בעקבותיהן פרע השוכר את חובותיו . מחלקת הגבייה לערכאות משפטיות

  ).2002(לתחילת השנה השוטפת 

. שוב תעתע במחלקת הגבייה ולא שלם את הארנונהמראשית השנה , עם זאת

, כ"אשר מקובלים בד, ארבעה חודשים(מחלקת הגבייה המתינה שתי תקופות 

שהמשכירה , "עבר"אך לא היו ראויים או נכונים במקרה זה של לקוח מועד עם 

אלא ,  החלה בהליכי עיקול2002שלחה התראות ובאוקטובר , )גם התריעה מפניו

-לארנונה וכ ₪ 500 –כ , וכר נטש והותיר בעינם את החובותשאז הוברר שהש

 .למים ₪ 100

הביקורת מוצאת בגישה העקרונית ובטיפול של המחלקה חריגה מהכללים    .ד

החוק להטיל את האחריות לחובות השוכר על -הוראות-י"עפ-וניסיון שלא

  .המשכיר

נסות ומבדיקה עם הממונה על ההכ) מתלונות תושבים(ממקרים דומים בעבר 

הוברר כי זוהי גישה עקרונית שמנחה הממונה על ההכנסות ולכן אין זה מקרה 
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ורסת שמחלקת הגבייה שגתה במקרה זה באפשרה לשוכר לצבור הביקורת ג  .ה

, קצב המעקב. חרף הניסיון המר איתו ולמרות התרעות המשכירה, מחדש חובות

ובמבחן התוצאה , הטיפול והאכיפה לגביו במקרה זה היו איטיים ומסורבלים

  .  התקבל שהעירייה נותרה עם החוב בידה

נאותה של הממונה - על התיחסותו הבלתיהביקורת קבלה לאורך זמן תלונות קשות..   .292929

הממונה אף הצהיר באוזני הביקורת לא פעם שאינו . על ההכנסות אל התושבים

  .רואה בעיה בהתנהגות לא נאותה כלפי תושב שאינו מרוצה

הביקורת מביאה בחשבון כי תפקיד הגבייה הוא באופיו נוגד לא פעם את רצונותיהם 

בהם הממונה על הגבייה נדרש למידה של  (של חלק מהתושבים וכרוך בעימותים

  ).נחישות ועמידה עיקשת על זכויות העירייה לקבלת הכנסותיה

י "עם זאת הביקורת גורסת כי שמירת החוק וזכויות העירייה יכולה להיעשות ע

היא יכולה . הממונה על ההכנסות ללא פגיעה ברגשותיהם האנושיים של תושבים

  .פוגעת-ובלתי, עניינית, בעת גם מנומסת-ת אך בהלהתבצע בצורה נחרצת ואסרטיבי

ל את יחסו אל "הביקורת גורסת כי על הממונה על ההכנסות לשנות במובן הנ

 .כיאה למתן שרותים עירוניים טובים, התושבים והתנהגותו כלפיהם

בהיעדרה , בו נדרשה התערבותו כממונה על ההכנסות, הדבר מומחש במקרה מסוים..   .303030

אין בעיה ולא נורא "כי ) באזני הביקורת(כאשר הוא הגיב , של מנהלת הגבייה

הכפופה (עד שמנהלת הגבייה " שתושבת תישאר עוד מספר ימים ללא מים שנותקו

  !תשוב ממחלתה) לו

הוא ליקוי , טיפול בתושב-הביקורת גורסת כי מצב בו מחלת עובד כלשהו גורמת לאי

ההתחשבות של הממונה על -לא פחות גרועה מכך היא אי. בתיפקוד תחום הגבייה

  .התורמת למחדל ועוד מצדיקה אותו, ההכנסות בסיטואציה מעין זו דלעיל

הביקורת גורסת כי העצמאות המקצועית המוקנה לממונה על ההכנסות צריכה 

 . הלקוח ובמתן שרות כראוי וכנדרש מעובד עירייה-להתלוות ביחס נאות לתושב

  ליקויים מינהלתיים

 הוברר כי עדיין לקויים מספר נושאים מינהלתיים וניהוליים מתוך תלונות תושבים..   .313131

חלקם אפילו ברמה הטכנית הפשוטה כגון מענה בכתב לתושב בכל , אלמנטריים

על דואר " נתקבל"וכדוגמת מתן חותמת , מקרה ללא יוצא מן הכלל ותוך זמן סביר

לענות , וכדברי, גם אם הממונה על ההכנסות נוהג. שנכנס או נמסר במשרדי הגבייה
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   סיכום והמלצות–' פרק ד

היתה שנה ראשונה להתארגנות ,  בה קוימה הביקורת במערכת הגבייה2002שנת    ..1.11

 .יצוניתהמחודשת של מחלקת הגבייה בשילוב החברה הח

, לתקופה של פחות משנה, הלקחים והסיכומים של מידת הצלחת הארגון המחודש   ..2.22

 מהשינויים והשיפורים שהנהיגה החברה החיצונית –עם זאת . עדין מוקדמים מעט

בהכשרה והדרכה , בנוהלים, בשיטות בקרה, באכיפה, בתהליכי עבודה, בארגון

כנסתה של החברה מכל אלה לומדת הביקורת כי עצם ה,  ובשרות לקהל

החיצונית היתה פעולה חיובית שכבר הניבה תרומה ושיפורים מהותיים 

 .במערכת הגבייה

י אותה חברה "ע(התוספות והשינויים שהוכנסו לאחרונה ,  החידושים–עם זאת    ..3.33

שחסרה את , 2001מלמדים על ליקויים מהותיים במערכת הגבייה עד סוף ) חיצונית

 .ח"כפי שפורטו בגוף הדו, לעבודת גבייה תקינהכל אותם האלמנטים החיוניים 
  

 ואת 2001אין משמעו שהביקורת שוללת את כל מה שנבנה והתקיים עד סוף 

שבפרוש כבודן , מפעלותיו של הממונה על ההכנסות שנים רבות מאד עד אז

 .מאידך אין בכך כדי להתעלם או לא לדווח על הליקויים שהיו. במקומן

  מיצוי הכנסות העירייה

 .מומלץ לקיים סקר נכסים לעדכון מקיף וכולל של כל שטחי הנכסים בעיר לשומה   ..4.44

, כ"בו לא היו למחלקת הגבייה מרבית כלי האכיפה שהונהגו אח, 2001המצב עד סוף    ..5.55

 .מיצוי מלא של הכנסות העירייה מגבייה,  לדעת הביקורת, לא איפשר

  פקודות יומן

שהיו בהן תנועות שגויות כתוצאה , 2001מתוך אופן הזנת פקודות יומן עד סוף    ..6.66

 מסיקה –מהזנה לא נכונה ומתוקף העובדה שבכל ההזנות לא היו תיקונים כלל 

הביקורת כי קיים ספק בדיוקן המוחלט של התנועות שנקלטו במערכת הממוחשבת 

כתוצאה מכך סביר שלא ניתן לערוב על דיוקם של נתוני הגבייה ונתוני . ונתוניה

, התיקונים, בשל ליקוי אופן ההזנה וחסרונם של כלי הבדיקה, 2001החובות עד סוף 

  .כ"הבקרה והמעקב הפרטני שנוספו אח
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  רישום חייבים ומעקב

המעקב והאכיפה לאגד את כל סוגי ההכנסות המגיעות , חשוב ביותר לכלי הבקרה   ..7.77

  .מנישום תחת מספר הזהות שלו

חת מספר זהות הנישום הביקורת ממליצה לפיכך כי העירייה תרכז מאמץ לאגד ת

 .את כל פרטי הנכסים והשומות הרלוונטיים

  אכיפה

הביקורת מתרשמת כי נעשות התארגנות ופעילות נכונים ואפקטיביים להגברת    ..8.88

באופן שצפויים להעמיק את הגבייה ולהגדיל את הקף , לניהולה ולבקרתה, האכיפה

 .2001ההכנסות מעבר לאלה של סוף 

9.99..

  
רות לקהל

 הביקורת רואה מקום להפשיר את – האכיפה במסגרת המקרים אשר בהליכי   

המקרים המעוכבים אדמיניסטרטיבית ואופרטיבית ולשחררם לטיפול שוטף של 

 .מנהלת הגבייה

ש

עם השינויים 

  

 הביקורת ממליצה כי יונהגו –והשיפורים שכבר הונהגו בשרות לקהל    ...101010

בר את הקופה כדי לתג, בהתאם לצרכים, סידורי ויסותים זמניים בתוך המחלקה

 .שעות שיא/לעמדות הקהל בימי

  בקרה ונוהלים

 -: למסד נוהלים מקצועיים כתובים לנושאים הבאים   ...111111

  .א

 .עם גופי העירייה השונים

הביקורת ממליצה

 .תהליכי סגירת קופה ובקרתם

 .ההפקדות בבנק  .ב

קשרי העבודה והזיקות   .ג

  תאום וזיקות עבודה עם גורמי העירייה

מכל תחומי הפעילות השונים במחלקת    ...131313

ודרבון והביקורת ממליצה על האצת 

 את הגבייה מדיניות העירייה לרכז ולאחד

  . ברורה לחלוטין ומוגדרת–הגבייה 

המטה בתחום זה טעונה זרוז -עבודת, עם זאת

השלמתה בהקדם באופן תכליתי והפעלת הנושא בצורה , המטה בנושא-עבודת
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בהנדסה ומיסוד נוהל והנחיות עבודה שתכליתם לודא כי גורמי    ...141414

 הפקדות של כספים שקבלו    ...151515

סמכויות ניהוליות

לצורך , ההנדסה מדווחים באופן מיידי ובכיסוי מלא על כל תוספת בנייה שהושלמה

 .בתוספות השטחים למיסויעדכון השומה 

בדומה לכך על גורמי החינוך לקצר את זמני השהיית

, כן מומלץ לבחון מעבר אפשרי לתשלום לחוגים שונים בהוראת קבע-כמו. ולזרזן

  .אשר תמנע סרבולים ותיעל את העבודה

  

 

  הפעלת 

 הביקורת לעיל נמצא ליקוי וחריגה תושבים שניתחה   ...161616

  ,  שהיו

 

171717...   

באותם המקרים של תלונות 

שפורטו בסוגייה , ומכללי הטיפול הנאות, מסמכויות הגבייה, מהוראות החוק

ושהתבטאו בנסיון של הגבייה לגלגל את האחריות לחובותיו , ח"שנותחה לעיל בדו

זאת בניגוד לקביעתו הקיימת של החוק . הבעלים-שוכר דירה על המשכיר/של מחזיק

  .השוכר/משמעית על מחזיק הנכס-שהאחריות היא חד

בניגוד למקרים, על כל הגורמים במערכת הגבייה להפנים גישה זו

.ולוודא שהגישה השגוייה לא תישנה, לרעננה בנוהלים ובהנחיות לכל עובדי הגבייה

הביקורת קוראת לסגן הגזבר והממונה על ההכנסות לאמץ גישה נעימה יותר לתושב 

מבלי שהדבר יצטרך לבוא במקום , זאת. לתושב/ברה ללקוחואוריינטציה של הס

 .חשבון האסרטיביות והנחרצות למיצוי מלוא ההכנסות המגיעות לעירייה-ועל

  ליקויים מינהלתיים

, בכל מקרה ובזמן קצר, הביקורת ממליצה לקבוע נוהלים קבועים של מענה לתושב   ...181818

 

  .ם במחלקהנמסרי/על המסמכים הנכנסים" נתקבל"וכן של החתמת חותמת 

הביקורת רואה באלמנטים מינהלתיים בסיסיים וטירוויאליים אלה חלק ממאפייניה 

  .של מערכת ארגונית תקינה
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  ארגוניים וניהוליים

 ממליצה לשקול ולבחון את האפשרות למזג את הפונקציה של מדור המים    ...191919

יש . ברשויות אחרותדגם כזה פועל בהצלחה . הגבייה

 .מענה וברורים אחודים עם הטיפול שיקבל בגבייה, טיפול

202020...   
 . העירייה

ממחלקת תשתיות עם מחלקת 

שיוכל לקבל , יעול בזמני עבודה ושיפור שרות לתושב, אדם-במיזוג זה חסכון בכח

לצורך פישוט הליכי אכיפה ראוי לשקול הרחבת סמכויות החתימה השונות לגורם 

כגון לגזבר , )באלה שהוא יחיד כיום(נוסף על הממונה על ההכנסות 

מוצע לקיים בדיקת ארגון ושיטות לבחינת אפשריות השילוב של פקחים עירוניים..    .212121

 .לגבייה ולהנדסה, לדיווח על תוספות בנייה ושילוט

כהרחבת השרות לתושב ושיפורו ממומלץ להנהיג אפשרות תשלום במספר תשלומים..    .222222

 .באמצעות המענה הקולי" קרדיט"או ב

232323.   ..
ושל החלת השיפורים , תוקנו בפועל

 .הנדרשים במערכת הגבייה העירונית

לעיל מתרשמת הביקורת כי עבודתה של החברה החיצונית פועלת בצד הליקויים ד

שרובם כבר , בכיוון הנכון של תיקון הליקויים
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  ביקורתח"דו

 בנושא

 ילדים-בגני הכספיםניהול 

 

  מבוא –' פרק א

  כללי

הילדים העירוניים -במסגרת תוכנית עבודת מבקר העירייה קוימה ביקורת בגני   ..1.11

 .בתחום ניהול הכספים

 –מהכספים הציבוריים שיש בו , רת זו נובעת מהעניין הציבורי והאתיחשיבות ביקו   ..2.22

  .אם בכלל,  ומהעובדה שהנושא לא בוקר שנים רבות-כספי עירייה וכספי הורים 

שנבחנו , ילדים של העירייה-של חמישה גני, ביקורת זו קוימה במדגם אקראי   ..3.33

 .ב"שסבמהלך חודשיה האחרונים של ת, לעומקם בתחום החשבונות והכספים

התעוד והספרים , החשבונות, הביקורת נפגשה עם הגננות ובחנה את כל המסמכים   ..4.44

באחד הגנים גם קוימה בדיקה עם גזברית ועד . הקשורים בכספים של הגן וניהולם

 .ההורים

  .מיומנות ומסורות לעבודתן, הביקורת מצא צוות של גננות מקצועיות   ..5.55

  .ת הביקורתהביקורת מציינת את פתיחותן ושיתופן עם עבוד

, הילדים הרבה מקום לשפור בתחום המינהלה וניהול הכספים-עם זאת נמצא בגני

 .נשוא ביקורת זו

 עיקרי הממצאים

הילדים שבוקרו במדגם נמצאו חורגים מההוראות והנוהלים המחייבים בנושאי -גני   ..6.66

 -:ניהול הכספים

 אינן מקיימות את אחריותן הכוללת לכל הפעולות) מלבד אחת(הגננות   .א

 .שבחלקן הן אינן מטפלות, הכספיות של הגן
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יש חריגה מהאיסור לנהל חשבון נוסף במקביל לחשבון היחיד של הגן   .ב

  .כמתבטא בצורת חשבונות נוספים של ועדי ההורים, המתחייב מההוראות

 .י אגף החינוך" הנושא גם לא פוקח ולא בוקר ע

ם אך ורק לא מקוימת החובה להפקיד את מלוא הכספים הנגבים מההורי  .ג

 .לחשבון הבנק היחיד של הגן

  . לא מקוימת חובת הגשת פנקסים ומסמכים תקופתית לבדיקת האחראי  .ד

 .אין מעקב אחר ביצוע חובה זו ואין גם דרישה כלשהי של האגף בנושא

אישורי הפקדה , קבלות, אין בדיקה של אחראי באגף של אותם מסמכים  .ה

 .משמעו חוסר פקוח וקרה בנושא. ב"וכיו

בחורג , עים תשלומים  מתוך כספים שנתקבלו ומבלי להפקידם בבנקמתבצ  .ו

 .מההנחיה בנושא

י הגנים להורים חורגים מההנחיות בנושא "חוזרי התשלומים הנשלחים ע  .ז

 .בהרכבם ותוכנם ואין על כך כל בקרה

"). קופה קטנה"למעט (לא מקוימת ההנחיה על תשלומים בהמחאות בלבד   .ח

 .אין נוהל או הנחיות בנושא

 .י הגננות כנדרש בהנחיות ואין על כך מעקב כלשהו"אין הכנת דוח כספי ע  .ט

 .העירייה אינה עומדת בחובתה לנפק פנקסים ועזרים לניהול הכספים  .י

מועברים במקום זאת , י העירייה"החייבים להיגבות ע, תשלומי החובה  .יא

 .לגביית הגנים

על לסכום הוכנסו עלויות נוספות שהעלו אותו מ" סל תרבות"בסכום עבור   .יב

 . המירבי שהתיר משרד החינוך

בחורג מההנחיות המחייבות פרוט , סעיפים/בגבייה מההורים אוחדו נושאים  .יג

 .חובה/תשלומי רשות, מלא והפרדת נושאים

חשבונות הבנקים של הגנים  שנבדקו נמצאו מוקדשים כראוי אך ורק לגנים    ..7.77

הבלעדית והבלבדית עם זאת החשבון בבנק הוא  בשליטתה . ולפעולותיהם הכספיות

י "החשבונות עצמם והפעולות בהם כמעט אינם נבדקים ומבוקרים ע. של הגננת

  .הגננות

  .י הדרג הממונה בעירייה"כל נושא חשבונות הבנקים אינו מפוקח כלל ע
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המעקב והבקרה על ניהול , הפיקוח,  כעולה מעקרי הממצאים לעיל-:פיקוח ובקרה   ..8.88

  .  לא קיימים-הכספים של הגננות בתחומיו הרבים 

  .גם הוא לא קיים, כחלק מהבקרה הכוללת, דיווח

  .י הגננת"אין בקרה או מגבלה על גובה הסכום המוצא ע

 .אין בקרה על סדרי החלפת גננות בתחום הכספי

חשבון : אין נוהלים מקצועיים והנחיות מפורטות בכל הקשור לניהול הכספים   ..9.99

הפיקוח , הדיווח, ביצוע ההוצאות והמתחייב מהן, הגבייה, הרישומת והתעוד, הבנק

 .והבקרה

 .ובכך הן נאלצות לאלתר, חסרה ביותר הדרכה מסודרת לגננות בכל אותם תחומים..   .101010

עליהן לתת על כספים שהן מקבלות הטיפול בקבלות שמקבלות הגננות וקבלות ש..   .111111

 .לקוי–

 .מתן קבלות של הגננות על תקבולים אינו תקין..   .121212

 .הפעלת הגבייה מההורים בצורות שונות וחוסר מעקב אחר חובות הורים..   .131313

וערוב תחומים בכספים פרטיים ובכרטיסי ) מתוך נוחות(נעשה שימוש של צוות הגן..    .141414

 ).ים אישייםלא לצרכ(אשראי אישיים לצורך רכישות עבור הגן 

 .הנחיות או נוהל לנושא, קריטריונים, ללא כללים) כי מעטות-אף(ניתנות הנחות..    .151515

 .כנדרש, אין שמירת תעוד ורישומים כספיים לאורך זמן..   .161616

 .דמי הכלכלה משמשים בפועל גם למטרות אחרות עבור הילדים..   .171717

 -:שעיקריהם, בגנים שונים נמצאו ליקויים ספציפיים להם..   .181818

תופעה שיש למנוע מן , חשבון פרטי של גזברית הועדניהול כספי ההורים ב  .א

 .היסוד

 .גן שסיים שנה קודמת ביתרה שלילית בבנק  .ב

 .קיום פנקס קבלות לשמוש שוטף-אי  .ג

 .המחאות שאינן נושאות את שם הגן  .ד
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תחזוקה /מעבר לנושאים הכספיים אותרו בגנים מספר בעיות מתקנים  .ה

 ).מפורטות בפרקיהם הנפרדים(

  

 עיקרי ההמלצות

נוהלים מקצועיים והנחיות עבודה מפורטות ולקיים העירייה להכין ולמסד  על..    .191919

י המתחייב "עפ,  בכל הכרוך בניהול נכון של הכספים בגני הילדיםהדרכה לגננות

 .מהוראות משרד החינוך ומתיקון כל הליקויים העולים מדוח זה ויישום המלצותיו

 .ל"נ- בתחומים הוחיםמעקב וקבלת דו, פיקוח, בקרהעל  אגף החינוך למסד..     .202020

 -:על, בין היתר, על אלה לכלול ולשים דגש..   .212121

 .אחריותן הכוללת של הגננות על כלל הפעילות הכספית של הגן  .א

בסיס מכתב -על, שם הגן בלבד-על, פתיחה וניהול של חשבון אחד ויחיד  .ב

  .בציון מורשי החתימה, אישור והפנייה של גזבר העירייה

כבקרה ,  חשבון הבנק של הגן והפעולות בומעקב שיטתי וסדור של הגננת אחר

 .שוטפת

 .מלוא הכספים הנגבים יופקדו לחשבון הבנק ורק ממנו יבוצעו תשלומים  .ג

 .אופן ביצוע התאמת החשבונות ואיזונם בכל עת  .ד

חובת הגשת דוחות כספיים והגשת מסמכים כספיים מתחייבים לבדיקת   .ה

 .במועדים הנדרשים, הממונים

 .הורים לאישור מראשהגשת החוזרים לתשלומי   .ו

 .י העירייה"הנפקת פנקסים ועזרים מתחום הכספים ע  .ז

 .י  הגננת"בקרה וכללים לגובה הוצאה בודדת ע  .ח

, בהמחאות דחויות, כללי טיפול ורישום חשבוני נכונים במסמכים ובטפסים  .ט

ובבדיקת החשבונות , לסוגיהן השונים, וטיפול נכון בקבלות" קופה קטנה"ב

 .לוםהמוגשים לגננות לתש

 .איסור ערוב כספים פרטיים בפעילות בגן  .י

 .שמירת המסמכים והתעוד כנדרש  .יא
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בפרוט הנושאים , יש להסדיר גבייה נכונה ותקינה של תשלומי הורים במתכונת..   .222222

הוא הדין במעקב אחר חובות . והסכומים בהתאמה מוחלטת להוראות משרד החינוך

 .וגבייתם

 .י הוריםיש לקבוע נוהלים וכללים למתן הנחות בתשלומ..   .232323

, סייעת ואת הבקרות המתאימות בנושא/יש לקבוע בנוהל את הליכי החלפת גננת..   .242424

 .בדגש על ההיבט הכספי
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  סקר מצב קיים –' פרק ב

  כללי

פרושים ברחבי העיר ומשמשים מסגרת לילדי , ילדים עירוניים- גני40בגבעתיים    ..1.11

 .הגיל הרך כחלק ממערכת החינוך העירונית

 -:ניזונים משני מקורות כספייםגני הילדים העירוניים    ..2.22

 .הקצבה כספית של העירייה  .א

 .תשלומי הורים  .ב

ידה ומועברת תקופתית -ההקצבה הכספית של העירייה נקבעת ומוכתבת על   ..3.33

  .כהפקדה לחשבון הבנק של הגן

  . החינוך-תשלומי החובה והרשות נגבים מההורים במסגרת הנחיות משרד

  .ות אישיות לילדיםתשלומי החובה כוללים כיום רק ביטוח תאונ

במחיר מירבי (סל תרבות : י משרד החינוך כוללים"תשלומי הרשות המאושרים ע

לועד , ) 1.5₪(לארגון ההורים הארצי , ) 60₪(מסיבות סיום , ) 78₪ -ילדים –לגני

הזנה וכן , ריתמיקה, חוגים, )תוכנית למודים נוספת(נ "תל)  1.5₪(ההורים של הגן 

 .רכישת שרותים מרצוןסיורים ול/עבור טיולים

  הפעילות הניהולית והכספית

גני הילדים כלולים ומונחים בהוראות הקבע של משרד החינוך לעניין , ככלל   ..4.44

סייגים וממצאים בנושא זה מפורטים בהמשך . הכללים בתחום הכספים והחשבונות

 .בגוף הדוח

לרבות , הילדים כמנהלות מוסד חינוכי לכל דבר ועניין-הגננות הן מנהלות גני   ..5.55

  .ההיבטים המינהליים והכספיים המתחייבים מכך

בהקשר זה הן נושאות באחריות לכלל הפעילות בגן הילדים עליו הן מופקדות ולניהול 

  . הכספים בו בפרט

הפעילות הכספית וניהולה מעוגנות כללית גם בהוראות המובאות בהנחיות    ..6.66

וגמת חוברת הנחיות כד ( 2001בחוברת מאוגוסט , ב"הילדים לתשס-העירייה לגני

  ).לימודים-שנתית הנהוגה לקראת  פתיחת שנת
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עם זכויות , שם הגן והעירייה-ההנחיות מחייבות קיום חשבון בנק על, בין היתר   ..7.77

 בו מופקדים בחשבון בנק יחידכל גן גם מחויב  , כללית. חתימה של הגננת והסייעת

  .הגןכספי הגן ורק באמצעותו יתבצעו הפעולות הכספיות של 

  .כספים הנגבים מההורים חייבים בהפקדה מיידית

את הכרוך בניהול הפעילות הכספית ובעיקרי , בין היתר, ההנחיות מורות לגננות

 .חובותיהן המינהלתיות לפיהם הן אמורות לפעול

פרוט שאר ההנחיות המחיבות בתחום זה והאופן בו הן מיושמות ומתבטאות    ..8.88

 .הדוח בהמשך מפורטים בגוף -בממצאי הביקורת 
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  ממצאי הביקורת –' פרק ג

  

  עמידה בנוהלים והוראות

יש בסיס של נוהלים , הילדים בכלל זאת-לניהול הכספי במוסדות החינוך ובגני   ..1.11

בחוזרים ובהנחיות של משרד החינוך וגם בפרק בחוברת , קבע-מחייבים בהוראות

  .הלימודים-הילדים לקראת שנת-הנחיות של העירייה לגני

הוראות בענייני "בנושא " חוזר מיוחד של המנהל הכללי"החינוך פרסם -  משרד     

ובהם ההנחיות הטכניות לטיפול בכספים , )ג"התשמ" (כספים למוסדות החינוך

אך באין , הביקורת מודעת ליושנו של חוזר זה"). החוזר המיוחד: "להלן(וניהולם 

יעות מקצועיות מתאימות י משרד החינוך קב"תחליף עדכני וכל עוד לא נקבעו ע

  . הוא המחייב-אחרות 

: להלן(ל באופן תקופתי "החינוך מפרסם הוראות קבע בחוזר המנכ-       בנוסף משרד

  , )ב(8/הוראת הקבע הרלוונטית לעניין ביקורת זו הינה הוראה סא"). הוראת קבע"

  ".תשלומי הורים"בנושא ) 2001 אפריל 1 -מ (7-3.11

- לעדכון הוראת2001 אוקטובר 1–מ, 2/ ב"ל ס"גם פרסם חוזר מנכהחינוך -       משרד

ובעיקר לקביעת הסכומים המירביים המותרים , בלווית עיקרי ההנחיות בנושא, קבע זו

 .נשואת ביקורת זו, ב"לגבייה בתחומים השונים לתשס

לרבות בדיקה וברור עם בכירי , מכל ההוראות וההנחיות שאספה ובחנה הביקורת   ..2.22

נוהל או הנחיה  ,  אין הוראההוברר כי, החינוך-המוסמכים לנושא במשרדהגורמים 

 בנק וניהולו-פתיחת חשבוןילדים בנושא  -מוסמכים אשר מחייבים לגבי גני

  .פיהם יש לנהוג-ואשר על

נגזרים לגביו אמנם הוראות , שיש בו גם רגישות ציבורית ואתית לא מבוטלת, עניין זה

אך חסרות לגביו הנחיות , את כלל מוסדות החינוךוכללי מינהל תקין המחייבים 

גורמים . ספציפיות ומפורטות בהוראות הקבע של משרד החינוך וגם בהנחיות העירייה

הביעו באזני הביקורת , שהיו גם מאד פתוחים וקואופרטיביים, החינוך-בכירים במשרד

, ילדים-ניבנק וניהולו בג-פתיחת חשבוןנכונות וכוונה  להתפנות ולעסוק בנושא  

  .ולהשלים את ההנחיות הדרושות לגביו, הלוקה בחסר כיום

הילדים שבוקרו מפורטים -סוגיות שונות וממצאים בנושא חשבונות הבנק של גני

  .בהמשך
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)  הגננת–לענייננו (מנהל המוסד החינוכי "הוראת הקבע שהוזכרה לעיל קובעת כי    ..3.33

  ".הוא האחראי לכל הפעולות הכספיות של המוסד

אינן רואות ) לבד מאחת(מרבית הגננות . הילדים- זו אינה מקוימת ברוב גניהוראה

הן . עצמן אחראיות לכלל הכספים של הגן ולכספים הנגבים בתשלומי הרשות השונים

הזנה לילדים וחלקן /מנהלות באחריותן רק את כספי הקצבות העירייה וכספי הכלכלה

ספים הן מותירות לטיפול חברי את שאר הכ). חלק גם זה לא(גם את כספי הביטוח 

  ).כמנותח בהמשך, דבר המתקשר גם לסוגיית איסור ריבוי חשבונות בנק(ועד ההורים 

המשמעות היא כי רובן המכריע של הגננות אינן עומדות בחובת אחריותן לכלל 

הן אחראיות ומטפלות רק בחלק מהפעולות הכספיות של . הפעולות הכספיות של הגן

 .ל בנדון" חריגה מההוראה הנדבר המהווה, הגן

במוסד החינוכי תנוהל קופה אחת "כי , משמעית-חד, הקבע-כן נקבע בהוראת-כמו   ..4.44

אינו מנהל חשבון נפרד ואינו מקיים פעילות כספית . . . . ועד ההורים"וכן ש" בלבד

  ".ולסייע בגבייה. . . . הועד יכול רק לסייע בתכנון מסגרת התקציב . . . . נפרדת 

  

 ל לנהל חשבון או קופה בנוסף לחשבון היחיד"ישנה חריגה מהאיסור הני נמצא כ

הילדים -בגני). על כל הפעילות הכספית, כאמור, שאחראית(הילדים והגננת -של גן

אפילו .  מתנהלים חשבונות מקבילים של ועד הורי הילדים, לבד מאחד, שבוקרו

 לבקש מראש ,בחוזר הרשמי ששולח הגן להורים בנושא התשלומים, מקובל

במקרה , כפי שיפורט בהמשך.  שהמחאות על חלק מהתשלומים יערכו לפקודת הועד

אחד מהחמישה שנדגמו מדובר גם בהחזקת כספי הועד בחשבון פרטי של אחד 

  ).  שתפקד כגזבר בהתנדבות(ההורים 

 .ל לא נבדק ולא פוקח באגף החינוך"ריבוי חשבונות הבנקים הנ

את הכספים הנגבים עבור הרשות המקומית יש "כי בחוזר המיוחד יש הנחייה    ..5.55

  ". להפקיד בחשבון הבנק של הרשות או בקופת הרשות

בהמשך להערה קודמת הרי שניהול נפרד של חלק מכספי ההורים בחשבון מקביל של 

 .יוצר חריגה מהנחיה זוועד ההורים 

יש , ותאו עם גמר פנקס הקבל, פעם בחודשיים לפחות"ל גם מחייב כי " החוזר הנ   ..6.66

  ".י האחראי ברשות"להביא את פנקס הקבלות ואת אישורי ההפקדה לבדיקה ע

הנחייה זו אינה מקוימת בכל הכרוך בהגשת הפנקסים בביקורת נמצא כי 

הגננות גורסות . ידו-בקרתם על/י הגננות לאגף החינוך ובבדיקתם"והמסמכים ע

אך מאחר ועם , דיקהנדרשו ואף הגישו את ספריהן לב) לפני מספר שנים(כי בעבר 

  .  אין הן מגישות אותם עוד-הזמן לא נדרשו זאת יותר 
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ויאשר בחתימתו ובהטבעת חותמת את הסכום שנגבה . . . . האחראי יבדוק "   ..7.77

  ".ות המקומיתכשהוא מתאים לאישורי ההפקדות לזכות הרש, ונרשם

  .בחורג מההנחיה, בקרה חיונית זו אינה מבוצעת

אין לבצע תשלומים "נקבע כי – הוצאת כספים –בפרק הששי בחוזר המיוחד    ..8.88

  ". הכספים יופקדו בבנק בשלמותם; במזומן מכספים שנתקבלו

הגננות נוהגות להותיר בידן חלק מכספים . הילדים-הנחייה זו אינה מבוצעת בגני

לי להפקידם בחשבון הבנק של הגן ולהשתמש בהם לצורך תשלום המשולמים מב

 .הוצאות שונות

יש לפרט להורים בכתב את שיעור התשלומים ואת "הוראת הקבע קובעת כי    ..9.99

  ".חובה ורשות, כל אחד בנפרד, השרותים הניתנים תמורתם לפי סוגיהם

ים להורים הילדים אינם עומדים בהוראה זו והיא אינה מקוימת בחוזרים הנשלח-גני

בכל הקשור להפרדת החובה והרשות ובחלק מהמקרים גם מאוחדים סעיפים לסכום 

כל גן "). מתנות ימי הולדת+ פעילויות ועד גן : "כגון(אחד כולל ללא פרוט השרותים 

  .כי משרד החינוך פרסם מתכונת לכך-אף, כראות עיניו, גם מוציא לאור חוזר שונה

אינם תואמים את י הגנים להורים " הנשלחים עעולה לפיכך כי חוזרי התשלומים

  .   מבחינת מבנם ותוכנם, הוראות הקבע וההנחיות

נכונותם ,שלמותם, כשרותם,  מבחינת תקינותםי אגף החינוך"החוזרים לא נבדקו ע

 .י אף גורם באגף"לא פוקחו ולא אושרו ע, ל"והתאמתם להוראות וההנחיות הנ

  למעט תשלומים , צעו בהמחאות בלבדתשלומים יתב"ההנחיות קובעות  כי..    .101010

  ")".קופה קטנה" ("מחזור-דמי"מ

הגננות משתמשות לנוחותן באופן מעורב בהמחאות או . גם הנחייה זו אינה מקוימת

  ". קופה קטנה/מחזור-דמי"ללא ניהול נפרד של , מזומנים

 ואין עדות שקוימה הדרכה כלשהי בנושא בשנים אין כל נוהל או הנחיות בנושא

 .רונותהאח

שמשקף את כל הפעולות , י הגננות"ח כספי ע"החוזר המיוחד מחייב ודורש הכנת דו..   .111111

  .הכספיות ורישומן בספרים ואת הגשתו לעירייה

י " בשנים האחרונות עפגם דבר זה אינו מתבצע ולא הוקפד לדרוש ולקיים זאת

  .הכתוב בהנחיות העירייה עצמה בנושא
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הרשות "וחד נכללת הנחייה לפיה בפרק ההוראות הכלליות של החוזר המי..   .121212

  ". איסוף כספיםתפנקסי קבלות וגיליונו, המקומית תנפיק פנקסי תקבולים ותשלומים

-לאחר שימוש רב, הילדים נגמרו ספרי הקבלות-י ממצאי הביקורת לחלק מגני"     עפ

  .ולאגף החינוך לא היו ספרים לנפק להם לעבודה, שנים

במקום (מאולתרים / שמשו טפסים ישנים מצולמים הכספים לצורך הרישומתתכגיליונו

כאשר כל גננת גם מנהיגה לעצמה סדרי רישום , )חדשים שהעירייה צריכה להנפיק

  .   בהעדר הנחיות מלמעלה בנושא, כמיטב שיפוטה, בהם

  .העירייה לא ספקה את הפנקסים והעזרים לניהול הכספי שהיא מחויבת בהם

י "גביית תשלומי החובה תתבצע ע"ע כי החינוך נקב-בהוראת הקבע של משרד..   .131313

  ".הרשות המקומית

במקרה זה בגבעתיים אלו דמי ביטוח תאונות , הוברר בביקורת כי תשלומי החובה

  .הילדים-י גני"י הרשות עצמה כי אם מועברת לגבייה ע"אינם נגבים ע, אישיות בלבד

 משיקולי ח מסרה מנהלת המחלקה לחינוך כי הדבר נובע"בהתיחסותה לטיוטת הדו

דמי  ₪ 22כאשר מתשלומי חובה בהקף מאות שקלים נותרו (חסכון בעלויות לעירייה 

  ).הביטוח בלבד

, הביקורת מעירה על כך שיש אפשרויות אחרות לגביית הביטוח ללא עלויות לעירייה

ולכן יש לשנות , החינוך-מעבר לחריגה שיש במצב הנוכחי מהוראות הקבע של משרד

   .את השיטה הנוכחית

, כאמור, עוסק) 2001 אוקטובר 1 –מ  (1 – 3.11) א(ב/חוזר המנהל הכללי סב..   .141414

אלו . המותרים לגבייה גם כתשלומי רשות, ב"בתשלומי הורים לשנת הלימודים תשס

; רכישת שרותים מרצון; מסיבות; סל תרבות; סיורים/עבור טיולים, תשלומים כאמור

  .הזנה, ריתמיקה, חוגים

, החינוך-י משרד" לגבות מחירים גבוהים יותר מהמאושרים עההוראה מדגישה כי אין

  .אפילו אם רוב ההורים מוכנים לשלם יותר

ההוראות בחוזר זה מגדירות וקובעות את הקף התשלומים המירביים המותרים 

  .-:לגבייה

 שחל עליהם חוק 4 – 3כולל גילאי ( בסעיף זה נקבעו לגני חובה – סל תרבות .א

  .לילד ₪ 78ומחיר מירבי  ₪ 64ץ מחיר מומל) חינוך חובה

, בהתאם להנחיות אגף החינוך של העירייה ₪ 110הילדים נגבו -הוברר כי בגני

ל משרד החינוך בנושא מאוקטובר "קודם לחוזר מנכ (2001שפורסמו באוגוסט 

2001.(  

 אישור לסכום הרחוקבהתיחסות לטיוטת הדוח נמסר כי העירייה קבלה בעבר 
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ל מחיר "הילדים בהוראות הקבע כנ- בסעיף זה נקבעו לגני– מסיבות סיום .ב

  . 60₪ומחיר מירבי  ₪ 41מומלץ של 

        .           כנדרש, בפועל לא בכל הגנים סעיף זה מצוין בנפרד בחוזרי התשלומים להורים

כך שבאין סעיף אחר מתאים למסיבות אלה , הילדים מקיימים מסיבות סיום-גני

+ פעילויות ועד גן "-בחוזרים להורים ניתן להניח שהדבר כלול בסעיף המופיע כ

אך לא ניתן לקבוע מה ,  200₪הסעיף הזה נקבע בהם על ". מתנות ימי הולדת

 .לא תקין של נושאים לגבייהלאיחוד זו דוגמה . מתוך זאת הוא למסיבת סיום

בין תשלומי הרשות לא ברור כיצד נקבע שיעורם של דמי הכלכלה הנגבים..    .121212

  .מהו תחשיבם ומהו אופן אישורם, מההורים

  ) במועד לא ידוע(אשר הועלה ,  45₪בעבר הרחוק נקבעה להזנה גביית סכום של 

בהסכמת , וזליפעמיים וסבון נ-עבור כלים חד ₪  10ועליהם נוסף סך של , ₪ 50-ל

  .אין לכל אלה פרוטוקול או תימוכין אחרים. לדברי מנהלת מחלקת החינוך, ההורים

כפי שיפורט , בפועל משמש משמשים הסכומים מסעיף זה לנושאים אחרים בגנים

 בהמשך

 הבנק-חשבונות

כפי ,  שנבדקו מנוהלים כחשבון נפרד ומיוחד לגןהילדים-חשבונות הבנק של גני..   .131313

 .שם הגן והגננת-החשבון הוא על. תשאכן אמור להיו

הילדים -אין הוראות של משרד החינוך לעניין חשבונות הבנק של גני, כאמור לעיל..   .141414

לעומת זאת ).  לגביהם יש הנחיות מוגדרות(הספר -בשונה מהמצב לגבי בתי, כנדרש

  . השכילה העירייה לכלול בהנחיות מטעמה הוראות בנושא

שם -פי הנחיות העירייה על- לא נפתחו כנדרש עלעם כל אלה נמצא כי חשבונות הבנק

אין חתימות של  -העירייה והגן ועם שתי הרשאות חתימה של הגננת והסייעת 

 .בניגוד למתחייב מהנחיות העירייה, הסייעות בחשבונות הבנק של הגנים

יובהר כי בחשבונות הבנק שנבדקו לא אותרו פעולות שאינן נוגעות לגן או תנועות..    .151515

הילדים בלבד ואין ערוב -משמעו כי הפעולות שנבדקו אכן נוגעות לגני. ותכספיות זר

  . תחומים עם שמושים פרטיים בחשבונות

שלגננת יש כיום שליטה בלעדית על עם כל זאת אופי החשבון בבנק הוא כזה 

נודע על מקרים בעבר בהם גננות , למשל, בהקשר זה .החשבון ועל יעודו ועתידו



77 77

י אגף החינוך והוא הדין לגבי "פתיחת חשבונות הבנק לא פוקחה ולא נבדקה ע..   .161616

 .ניהולם השוטף

, תקינות ונכונות הפעולות בו, בדיקתו, מעקבן ובקרתן של הגננות על החשבון בבנק..   .171717

- סתייעות בבןמספר גננות מ.   כמעט ואינם קיימים–הן ההפקדות והן המשיכות 

  . משפחה לבצע הפקדות של כספים שנגבו ולעקוב אחר דפי הפעולות של הבנק

מעקב אחר הפקדות כספי ציבור -חוסר, בדיקת החשבונות-אישל , תופעה זו

  .וחוסר בקרה על הקורה בבנק אינה תקינה

  פיקוח ובקרה

 .לדיםהי-כללית אין בשנים האחרונות פיקוח ובקרה על נושא ניהול הכספים בגני..   .181818

הילדים אל -אין כל דווח של גני/חסר, כחלק אינטגרלי של הפיקוח והבקרה, כאמור..   .191919

  .אגף החינוך בתחום הכספים

כמו גם (ב "הילדים לתשס-חוברת ההנחיות של אגף החינוך של העירייה עצמה לגני

י דרישתו של "ח כספי עפ"הגשת דו"כוללת חיוב ,  )הנחיות משרד החינוך שצוינו קודם

ח שלא "דו"לרבות פרוט נדרש של כל ההוצאות והרכישות ובהתרעה כי  , גףחשב הא

  ".יוגש במועד יעכב העברת הקצבה נוספת

כי בשנים , "אות מתה"הנחייה זו והתרופה המתלווה אליה הן בפועל בחזקת  

. ולו מדגמית והם הורגלו שאין מגישים דוחות, ח"האחרונות אף גן לא נדרש להגיש דו

עד לפני מספר שנים . נזנח לחלוטין, של דיווח כחלק מהבקרה, טרי זהגם נושא אלמנ

נושא הדיווח פעל וגם הופעלה במידה מסוימת בקרה של בדיקת החשבונות 

 .הילדים-והרישומת הכספית שנוהלו בגני

בדגש על השליטה , על סדרי ההחלפה, במקרה של חילופי גננות, אין בקרה ועדכון..   .202020

י העירייה בדבר זכויות "ת חובת עדכון מיידית של הבנק עבחשבון הבנק של הגן ולרבו

  .החתימה
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במקרה . אין בקרה או מגבלה על סכום וסוג ההוצאה שהגננת יכולה להוציא..   .212121

שהוא סכום , על מתקן לחצר ₪ 2,500מסויים רכשה הגננת בהוצאה אחת סכום של 

  . הילדים-לא מבוטל בהקפי מחזור הפעילות הכספית של גני

  ; באין כאלה, אין בכך חריגה מהנחיות או נוהל כלשהם, מחד גיסא

מוגבל ואף -מאידך קיים בכך מצב לא בריא בו גננת יכולה להוציא למעשה סכום בלתי

ראוי ואין על כך כל -או אף לשמוש בלתי, למטרה לא בהכרח מוצדקת או נחוצה

  .פיקוח

בתחום הכספים לגבייה נמצא שמלבד ההנחיות שהוריד אגף החינוך אין בקרה על..    .222222

נדרשת כאן בקרה של אגף . החוזרים שמפיץ הגן להורים ועל הסכומים הננקבים בו

  .החינוך ואישור שלו על כל חוזר כזה בטרם יופץ להורים בראשית השנה

  .ירייההגננות אינן בקיאות בחוברת ההנחיות של אגף החינוך של הע..   .232323

  הנחיות והדרכה, כללים, נוהלים

מסודרים ומפורטים המנחים ומחייבים את הגננות , אין נוהלים מקצועיים..    .242424

ברישומת , הבנק של הגן וניהולו-בחשבון, בכל הקשור בניהול הכספי של ענייני הגן

באופן ביצוע ההוצאות , בטיפול בהכנסות ובגביית כספים, ובחשבונות השונים

שיטות , שיטות הדיווח ומועדיהם,  בנושא הדיווח הכספי המחייב,והמתחייב מהם

  .הפיקוח והבקרה השוטפים

  . לניהול כספי הגניםהגננות חסרות ביותר הדרכה מקצועית ויסודית..   .252525

כתוצאה מחסרונה של הדרכה מסודרת והנחיות עבודה מפורטות לגננות מנהלת כל 

, תה בשיטה שנראית להגננת את הרישומת החשבונית כראות עיניה וכמיטב הבנ

כך כל גננת רושמת את ההוצאות בדרך . ובאופן שנאלצה לאלתר או להמציא לעצמה

גם שיטת רישום . אחרת ובשיטה שונה במסגרת דף ריכוז שניתן להם מזה זמן רב

אינה ברורה להן וכל אחת פועלת , לרבות הקצבות העירייה, ההכנסות השונות

  ).חלק מההכנסות של תשלומי ההורים כהוצאהאחת אף רושמת (ורושמת זאת אחרת 

לא מלאים , מאולתרים, רישומים כספיים שונים ומשוניםבאופן זה נוצרו שיטות  

  .אחידים-ובלתי

בחלק .  בתשלומי הוריםקריטריונים וכללים לנושא מתן  הנחות, אין הנחיות..   .262626

יא מותנה י אישור של מחלקת החינוך באופן לא ברור וכשה"מהגנים ניתנה ההנחה  עפ

משפחתי -פניות הורים להנחות על רקע מצב כלכלי. במצב היתרות הכספיות של הגן

י בדיקה של הגננת עם עובד מחלקת החינוך ומאחר ולגן היתה יתרה כספית "טופלו ע
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מהו תחשיבם , לא ברור כיצד נקבע שיעורם של דמי הכלכלה הנגבים מההורים..   .272727

  .ומהו אופן אישורם

  )  לא ידועבמועד(אשר הועלה ,  45₪בעבר הרחוק נקבעה להזנה גביית סכום של 

 בהסכמת, פעמיים וסבון נוזלי-עבור כלים חד ₪ 10ועליהם נוסף סך של , 50₪-ל

 .אין לכל אלה פרוטוקול או תימוכין אחרים. לדברי מנהלת מחלקת החינוך, ההורים

 רישומת ותעוד בנושאי הכספים

 :הטיפול בנושא הקבלות כנגד ההוצאות של הגנים  לקוי..   .282828

ולו ברמת , קפדה על קבלת קבלות תקינותכללית אין הגננות מודעות לה  .א

שגם אותן , הכרת ההנחיות שנכתבו להן בחוברת אגף החינוך לתחילת השנה

  .אינן מכירות ואינן ממלאות בתחום זה

 .י הגננות קבלות ללא פרוט התמורה או הטובין עבורם שולם"מתקבלות ע  .ב

, ניםלעתים חסרות פרטים או נתו, מתקבלות קבלות מאולתרות או חלקיות  .ג

 .מס-חשבוניות/שאינן עונות על דרישות החוק לקבלות

 .ישנן קבלות בלתי קריאות  .ד

  -: על תשלומים שמקבל הגןנמצאו ליקויים בטיפול ובמתן קבלות..   .292929

ברוב האחרים .  באחד מהגנים לא ניתנו קבלות להורים על תשלומיהם  .א

  .אם במועד מאוחר יותר-הקבלה אינה ניתנת בזמן התשלום כי

למעט הפרוט המלא (נמצא ניהול סביר של ספר הקבלות ) תור(ד בגן אחד בלב

 ).אשר היה חסר בגוף הקבלה, של סכומים לפי נושאים

במרבית המקרים הגננות זקוקות להדרכה או רענון למילוי נכון ומלא של   .ב

 .הקבלות שהן מוסרות

נעשה שימוש בכספים פרטיים ובכרטיסי אשראי לצורך קניות שונות עבור הגן..    .303030

ולאחר מכן הגננת מחזירה ) לעיתים גם של בני המשפחה של הגננת (יםאישי

ערוב תחומים . לבן המשפחה את הכסף בהמחאה שהיא עורכת/לסייעת/לעצמה

 .וכספים זה אינו תקין ונוגד את ההנחיות
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הקבלות , המסמכים הכספיים, ספרי החשבונות, אין בגנים שמירת הרישומת..   .313131

כמתחייב ממינהל תקין ומהנחיות , שבע שניםוהאסמכתות הכספיות בשלמותם משך 

  .ל המיוחד"המנכ-חוזר

  הטיפול בכספים בפועל

אחת כמיטב נסיונה -כל, י הגננות"בפועל נוצרו עם הזמן שיטות גבייה שונות ע..   .323232

 . אחידות ואלתורים-מחוסר הנחיות והדרכה נוצרו אי. ושיקוליה

  . פגומים–ותה באותה מסגרת לא שיטתית נמצא כי גם איכות הגבייה ושלמ..   .333333

נמצא כי ברוב המקרים המעקב אחר חובות והגבייה שלהם לקויים ובמספר מקומות 

 .אינם קיימים

 -:גם הן שונות מגן לגן, כספי התשלומים השונים טופלו בפועל בשיטות נפרדות..   .343434

הופקדו לחשבון הבנק של הגן , י הגננות עצמן"הזנה נגבו ע/כספי הכלכלה  .א

  ).מפורט להלן בנפרד(ם לציודים אחרים אך ג, ושימשו לרכישת מזון

אחזקת מזגנים , ביטוח חובה, ריתמוסיקה, תרבות-התשלומים עבור סל  .ב

 –הולדת -מתנות ימי, פעילויות ועד הגן, שכלול-דמי, )לילדים בשנתם הראשונה(

  .י ועד ההורים"כלל ע-כל אלה נגבו בדרך

י ועד "מזגנים עהביטוח וה, הריתמוסיקה, התרבות-הסכומים הנגבים עבור סל

מלבד , חשבון נפרד משלו(ידו מתוך חשבון הבנק שלו -משולמים על,  ההורים

נושא זה . אחד הגנים בו הועד החזיק את כספו בחשבון פרטי של אחד ההורים

אשר , התשלום מועבר בהמחאה של ועד ההורים מחשבונו). מפורט בנפרד

  .י הגננת לקופת העירייה"מופקדת ע

מתנות לימי הולדת , שכלול-דמי, התעמלות/נ" עבור תלהסכומים הנגבים

  כלל - נותרים בחשבון הבנק של הועד ומשולמים בדרך–ופעילויות ועד הגן 

  .ידו ישירות עבור אותם נושאים-על

שאינן , החינוך-במצב של חריגה מהוראות משרד, כאמור לעיל, כל אלה פועלים

הן מאפשרות . רש מהגן עצמוקופה נוסף לזה היחיד הנד/מתירות ניהול חשבון

ללא ניהול הפעילות והכספים בנפרד , רק סיוע של הועד לגננת באיסוף הכספים

  . ובמקביל
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 -:השימושים בכספים..   .353535

דברי מכולת וירקות , בעקרם למזון,  כאמור, הזנה משמשים/דמי הכלכלה  .א
  מגבות כוסות ו, כגון סבון נוזלי, להזנת הילדים וכן למוצרי ניקיון הכרוכים בכך

 .פעמיות-חד

משמשים עודפים מכספים אלה גם לרכישות בכל הגנים שנבדקו , עם זאת  .ב

  . הגןיוהצטיידות שוטפים לצרכ

כי -אף, הוברר מכך כי למעשה ישנו שימוש חורג  בכספים שלא ליעודם המקורי

יתרות מכספי "/העודפים"בפועל  . יש להדגיש שכל הכסף מושקע בילדים

ם והוצאות שוטפים שאינם מאושרים לגבייה מהורים או הכלכלה הוצאו לחומרי

  .לשימוש מתשלומי הורים

בחוברת ההנחיות מאוגוסט (בעניין זה פרטו הוראות אגף החינוך של העירייה   .ג

אין להשתמש בכספי הזנה למטרות אחרות אלא בהסכמת ועד "כי ) 2001

  ". ההורים

ננות נוהגות מסורתית  באשר הג, הוברר כי נוהל זה אינו מקוים ואינו מוקפד  .ד

אין לכך .  להותיר עודפים מכספי ההזנה ולרכוש בהם חומרים ופריטים לגן-

  .ביטוי או סיכום בהסכמת ועד ההורים כמתחייב

גם בתחום זה לא קוימו כל פקוח או בקרה על השימושים שעושות הגננות   .ה

  .כהשלמה להנחיה שהוציאה העירייה עצמה, בכספי ההזנה

הולמים -ה שימושים לרעה או שמושים חורגים או בלתיהביקורת לא מצא

 לא מוסמך ולא מאושר ושימוש שלא שאך עדיין מדובר בשימו, בכספים אלה

  .ליעודם בכספים מוגדרים ומיועדים

נמצא כי בחלק מהגנים מדריכות הריתמוסיקה הינן עובדות משרד החינוך ומקבלת..    .363636

  .ממנו את שכרן

בתחום זה סיבוך הנובע מכך שמשרד החינוך חדל י מנהלת מחלקת החינוך נוצר "עפ

להעסיק בחלק מהמקומות מורות לנושא זה ומאידך ממשיך להעסיק בו מורות 

שכרה העירייה , בהם אין מורות כאלה של משרד החינוך, בחלק מהגנים. ותיקות

גם על אלה , מורות בשכר ואת עלותן היא מפזרת ומעמיסה באופן אחיד על כל הגנים

יש .  מטעמי שיויון, )להן אין לעירייה עלויות שכר(דות מורות משרד החינוך בהן עוב

, מתוך רשימת מומלצות של העירייה, הסדר נוסף לפיו המורה היא מדריכה חיצונית

  .י הועד"ששכרה משולם מכספי ועד ההורים מתוך תשלומי הרשות הנגבים בנפרד ע
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   ממצאים–גן אנפה 

מובאים להלן דגשים על , ותפים שפורטו לעילהמש-מעבר לממצאים הכלליים .1

 .או ספציפיים לגן אנפה/ליקויים מהותיים ו

גם כאן הגננת לא קראה ולא הכירה את חוברת , בדומה לגננות אחרות שנבדקו .2

 .ההנחיות של העירייה

בהם , דפי הוצאות/רישום הכספים מנוהל בשיטה מאולתרת של דפי הכנסות .3

עקביות או שיטתיות , ללא סדר, הכנסות/ההוצאותמפורטים באופן אקראי נושאי 

  .ניכר שהגננת לא קבלה כלים או הדרכה והנחיות בנושא. כלשהי

אך אין ברישומים ובקבלות פרוט , התשלום עבור המזון שנרכש מבוצע אחת לחודש .4

 .עבור מה שולם

התשלום למכולת מתבצע באמצעות הסבה של המחאת הורים ישירות לחנווני  .5

תוך רישום הדבר בפתקים מאולתרים הנשמרים , )דתה לחשבון הבנקבמקום הפק(

באופן דומה משמשים מזומנים ששולמו לגן לצורך תשלום ישיר . בארנקה של הגננת

  .במקום להיות מופקדים בחשבון הבנק של הגן, כגון עבור הדרכת התעמלות

 .לא ניתנות במקום קבלות על תשלומי ההורים .6

חוסר ההדרכה וחוסר ההנחיות לגננת , ם של  האלתוריםבגן זה בולטים חסרונותיה .7

 .בתחום ניהול הכספים

בתחום שהוא מעבר לנושאים הכספיים נמצא בביקור בגן ארגז חול לא תקין ואשר  .8

  .עלול להוות גם מפגע בטיחותי
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   ממצאים–גן גדרון 

 לעיל מובאים כאן דגשים משותפים לגנים שפורטו-מעבר לממצאים הכלליים .1

 .או הספציפיים לגן גדרון/לליקויים המהותיים ו

  .בגן גדרון לא ניתנו בשנת הביקורת כלל קבלות על תשלומי הורים .2

  .מלבד ספר קבלות ישן ממנו ניתנו קבלות בעבר ואשר נגמר, אין לגננת פנקס קבלות

 המסייע לה י הגננת אישית אלא באמצעות חמיה"ההפקדות בבנק מתבצעות לא ע .3

עם כל האמון בו מצד . י עדות הגננת"עפ, בפעילות בבנק ובבדיקת הפעולות בחשבון

הרי שבעצם השיטה של מסירת הכספים לגורם ביניים , הגננת והצורך שלה בסיוע

לא מתקיימת כל . עלול להיות בו חוסר שליטה על שלמות הפקדת מלוא התשלומים

  .בקרה אחר ההפקדות הללו

קופה ("למים לגננת מושארים בחלקם בידיה לצרכי דמי המחזור הכספים המשו .4

יש בו גם כדי , החינוך-שנוגד את הוראות משרד, דבר זה. ואינם מופקדים בבנק") קטנה

 .התאמות בין החשבונות-איזון ואי-יצירת אי

לצורך בקרתה ואיזונה , לעת-ולו מעת, ספירת קופה קטנה/לא מתבצעת כל בדיקת .5

  .פייםעם הרישומים הכס

 -: לקוי-נושא הקבלות על תשלומים שמשלם הגן  .6

 .נמצאו קבלות ללא פרוט התמורה והטובין שעבורם שולמו הכספים  .א

תקניות בצורה של תלושי קופה לא מפורטים ולא -היו קבלות חלקיות או לא  .ב

 .ראויים

  .נמצאה קבלה שאינה תואמת בסכומה את תלוש הקופה המפורט השייך לה  .ג

הדבר . ג הטופס בעיפרון"התנועות הכספיות של הגן מתבצע עהרישום המרכזי של  .7

 .הקבע וכללי המנהל הבסיסיים-תקין ונוגד את הוראת-אינו

-אין בידי הגננת דפי פעולות של חשבון הבנק של הגן המכסים את כל שנת .8

  ).2001 עד דצמבר 2001חסרה התקופה של מחצית ספטמבר (הלימודים 

  .כל בקרה על החשבון של הגן בבנק, ורכאמ, הגננת אינה מקיימת בעצמה
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  קופת הועד

בגן גדרון בוצעה ביקורת משנית שנגעה לעימות בין אחת ההורים לבין הועד  .9

 .והגננת

הוברר כי גזברית ועד ההורים מנהלת את כספי הגן בחשבון פרטי שפתחה לכספי  .10

ד לטענתה מדובר בחשבון נפרד המוקדש לכספי הוע. הועד על שמה בבנק הדואר

מעדות כתובה שמסרה הגזברית הוברר כי גם הגבייה מההורים בוצעה . בלבד

  .ל"נ-בהמחאות שנכתבו לפקודת הגזברית בכדי שיופקדו בחשבונה ה

הוברר כי בתקופת הביניים עד שנפתח החשבון הנפרד לגן הופקדו חלק מכספי  .11

ידית בכדי שניתן יהיה לבצע תשלומים מי, ההורים בחשבונה הפרטי של הגזברית

  .בתחילת השנה

כן בצעה הגזברית מספר תשלומים מחשבונה הפרטי ומכרטיס האשראי האישי -כמו

 . בהתאם לדרישות אחד הספקים של הגן–לדבריה , שלה

אף , עולה כאן מצב של ערוב תחומים וערוב כספים שלא כהלכה ושיש למנעו .12

  .ותי מובהקשהמטרה והכוונה המוצהרת היו חיוביות ואף שמדובר בתפקיד התנדב

  .החינוך-י הנחיות של משרד"תקין ומחייב טיפול האגף עפ-מצב זה הוא בלתי .13
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   ממצאים -גן נורית 

 .או ספציפיים לגן זה/להלן מובאים ליקויים מהותיים ו   ..1.11

  .המעקב אחר חשבון הבנק של הגן ובתנועות בו אינו שוטף   ..2.22

  אלא(גננת אישית י ה"ההפקדות של תשלומי ההורים מופקדות בבנק באיחור ולא ע   ..3.33

   עם כל האמון בו מצד הגננת    -גם כאן ). י חמיה העובד בבנק ומסייע לה בחשבונות"    ע

  הרי שבעצם השיטה של מסירת הכספים לגורם ביניים עלול ,     והצורך שלה בסיוע

  לא מתקיימת כל בקרה .     להיות בו חוסר שליטה על שלמות הפקדת מלוא התשלומים

  .פקדות הללו    אחר הה

 .עבור כספי הגן) לא פרטי(לועד חשבון בנק נפרד    ..4.44

  .מעבר לנושא ניהול הכספים נמצא בגן זה מחסן המקורה בגג אסבסט   ..5.55

  

  



86 86

  

   ממצאים–גן רימון 

 .להלן מפורטים ליקויים ספציפיים לגן רימון   ..1.11

  , זהו ליקוי חמור. ב נפתחה ביתרה שלילית מיתרת שנה קודמת"שנת הלימודים תשס   ..2.22

, חריגה בחובה אסורים בחשבון הבנק/מסגרתו השנה הקודמת הסתיימה בגרעון    ב

  שגם 

  !להורי השנה החדשה שאינם צריכים לשאת בו" חוב"    הותירה 

  משמעיות גם -מתחייבות הנחיות חד. י אגף החינוך"    הנושא לא פוקח ולא בוקר ע

  .המקרהתוך קביעת נוהל בדיקה ובקרה למניעת הישנות ,     בנושא זה

  " תאורטיות"אלא כהכנסות , י הגבייה האמיתית"ההכנסות מדמי הזנה נרשמות לא עפ   ..3.33

 . בפועל היו גם הורים שלא שלמו). י מכפלת הסכום במספר ההורים"ע(    צפויות 

 .תקינותן ושלמותן, הרישום אינו תקין ואין ידע והקפדה בנושא החשבוניות    ..4.44

  , נמצא מקרה של תשלום עבור ילדה.  קפדתלא מנוהל מעקב חובות והגבייה אינה מו   ..5.55

משמעותי הרי שחוסר -למרות הסכום הלא.     שהיה מופחת בטעות במספר שקלים

  הידע 

  שבהחלט מעונינת (הגננת .     והבקרה הותירו פתח לתקלות כספיות חמורות יותר

  חסרה את הכלים בתחום זה ואת המודעות להקפדה )      ברכישת כלים ובבקרה עליה

  .רישומם וגבייתם המלאה,     בכספים
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   ממצאים–גן תור 

 .המשותפים-בנוסף לכלליים, להלן מפורטים ליקויים ספציפיים לגן תור .1

הרי שההמחאות אינן נושאות את שם , שם הגן-כי חשבון הבנק של הגן הוא על-אף .2

 .הגן וראוי לתקן זאת

ם הניתנים לו שלא כנגד מתקבלות מהירקן המספק ירקות לגן קבלות על התשלומי .3

  .גם קבלות אחרות חסרו פרטים נדרשים. קבלה תקנית ומסודרת

כלל את -נמצא כי הקבלות של הגן הניתנות על תשלומי ההורים אינן כוללות בדרך .4

עם זאת גן זה  היה . פרוט הנושאים עבורם התקבלו הכספים והסכומים לכל נושא כזה

  . באופן תקיןהקרוב מבין האחרים לניהול ספר הקבלות

, י ועד ההורים של ילדי הגן"הוברר כי בעבר אמנם בוצעה גביית תשלומי הורים ע .5

  .    אך בשנה המבוקרת עברה הגננת לגבייה מלאה של כל התשלומים בעצמה
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  סיכום והמלצות, מסקנות –' פרק ד

  

  

  ם אינוהילדי-המסקנות המרכזיות העולות מהביקורת הן כי תחום ניהול הכספים בגני .1

  לא הונחו כראוי , הגננות לא הודרכו, אין עמידה בהוראות המחייבות,     מסודר דיו

  והן מנהלות רישום מאולתר ) מלבד חוברת הוראות של אגף החינוך בעירייה    (

 .גם נושא הפיקוח והבקרה בתחומי ניהול הכספים לקוי.     וברוב המקרים לא מסודר

 .פיין בסדרים לקויים בתחומים שונים המפורטים להלן כל התחום מאו-     בתמצית 

, ב"הלימודים תשס-לקראת שנת, כאמור, החינוך-את חוברת ההנחיות שהוציא אגף .2

  . חלקן גם לא הכירוה, הגננות לא למדו ולא פעלו לפיה

  .הילדים שנבדקו-הביקורת התרשמה כי גם הוראות משרד החינוך אינן מוכרות בגני

של הגננות עצמן לאי התקינות המינהלית של הטיפול " רומתןת"מצב זה מבטא את  .3

  . בכספים

-סדרים בכספים עצמם או פעילות בלתי-לשם הבהרה יצויין כי לא אותרו סימנים לאי

  .הולמת בכספים של מי מהגננות

עם זאת הוברר כי הגננות אינן מקפידות בכל הכרוך ברישום וניהול מסודרים של 

  . עלולים להוות פרצות לא רצויות- חוסר הפיקוח בנושא שיחד עם, ענייני הכספים

עבודה -מעבר לכך מסקנת הביקורת היא כי חלק ניכר מהמצב ניתן ליחוס לחוסר נוהלי .4

אשר דרושים להקנות לגננות כלים מינימליים לניהול מסודר ושיטתי , והדרכה  יסודית

כן בולט -כמו. שפי כללי מינהל וחשבונות תקינים כנדר-של הכספים ורישומם על

פיקוח מקצועיים שוטפים  על הגננות ופעילותן /מעקב/בחסרונו כל תחום הבקרה

  .בתחום ניהול הכספים

 הנחיות עבודה ולפרסם לגננות  נוהלים מפורטיםהביקורת ממליצה לפיכך למסד   .5

  . בהמשךלפיקוח ולבקרה ובסיס  להדרכה הנדרשתאשר ישמשו גם בסיס  , פרטניות

צה כי הנוהלים וההנחיות יכללו מסקנות ולקחים מקצועיים של אגף הביקורת ממלי

בנוסף , החינוך מכל אחת מהנקודות הלקויות המפורטות בפרק הממצאים שבדוח

 . ומעבר להמלצות הספציפיות המופיעות בפרק זה
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  -:הבנק-חשבונות .6

כל אגף החינוך חייבים לפעול ולוודא קיום חשבונות בנק תקינים ותקניים ל/העירייה

  .הילדים-גני

הבנק הוא יצירת שליטה -המלצתה הבסיסית של הביקורת ומטרתה בנושא חשבון

  . לב אפשריים של גננת-ומניעת שליטה בלעדית ושרירות, ובקרה על הקורה בחשבון

אל , כמוסד חינוכי,  הילדים-העיקרון שהנחה את הביקורת היה השוואה ויחוס של גן

-לא חשבון של העירייה או על, הוא חשבון מוסדיס "הבנק של בי-חשבון. הספר-בית

ס באישורה של העירייה ורק כנגד מכתב הפנייה "י ביה"אם חשבון הנפתח ע-כי, שמה

  .בציון שמות בעלי זכות החתימה בחשבון, של גזבר הרשות

הילדים -יש להנחות את גני  -:הילדים-י הביקורת גם לגבי גני"דגם זה מומלץ ע

לציידם במכתב הפנייה של , )שם הגננת-לא על ( שם הגןעללפתוח חשבון בנק 

בציון שמות בעלי , שם הגן-ובו אישור לפתוח חשבון על, העירייה אל הבנק-גזבר

  .זכות החתימה בחשבון

 של אגף החינוך בנוהל מקצועי מנחה ומחייבהבסיס ליישום ההמלצה חייב להיות 

י אגף "י הגננת וע"בקרתו ע, ולוניה, הילדים באשר לפתיחת חשבון הבנק של הגן-לגני

  .י העירייה"סייעות מבוקרים ונשלטים ע/וכן ההליכים הכרוכים בחילופי גננות, החינוך

אגף החינוך לקיים את כל הבקרות הדרושות וכל הבדיקות /על העירייהכן -כמו

אשר מלבד חריגה , למניעת אובדן שליטה ובקרה או שרירות הגננות, המתאימות

 .מינהלית ואתית כאחת,  יש בהם טעם לפגם חמור-שא מההוראות בנו

 .ל"נ- בכל התחומים המעקב ודווחים, פיקוח, בקרהעל  אגף החינוך למסד   7

 -:את, בין היתר, ההנחיות וההדרכה לגננות לכלול ולהדגיש, על הנוהלים 8

לרבות , אחריותן הכוללת של הגננות על כלל הפעילות הכספית של הגן  .א

כהסתייעות המותרת רק –גם זאת (תייעת בועד ההורים בתחומים שהגננת מס

 ). החינוך-כמתחייב מהוראות משרד, לאיסוף כספים

מלוא הכספים הנגבים יופקדו תוך זמן קצר אפשרי לחשבון הבנק ורק ממנו   .ב

 .יבוצעו תשלומים ככל שידרשו לצרכיו של הגן

כגון פנקסי (חובת הגשת דוחות והגשת מסמכים כספיים מתחייבים   .ג

 .לבדיקת הממונים) קבלות ואישורי הפקדותה

 .הגשת החוזרים לתשלומי הורים לאישור מראש בטרם הפצתם להורים  .ד
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כמתחייב , י העירייה"הנפקת פנקסים ועזרים מתחום הכספים ע  .ה

 .י צרכי כל גני הילדים"עפ, מההוראות

 .י  הגננת ובקרה על כך"הנחיות לגבי גובה הוצאה בודדת ע  .ו

בעקר קבלות להורים על תשלומיהם וכן ,  לסוגיהן השונים,טיפול נכון בקבלות  .ז

י "נדרשת בדיקה קפדנית ע: בדיקת חשבוניות המוגשות לגננות לתשלום

י ספקי "במיוחד ע, הגננות של חשבונות ספקים המוגשים להן לתשלום

המכולת והירקות וספק מרכזי מסוים  של ציוד וחומרים 

כ פשוט אינם "י בד" במספר גנחשבונות שהוא עורך ומגיש/שהחשבוניות(

  ).קריאים

 .מעקב סדור ושיטתי של הגננת אחר חשבון הבנק של הגן  .ח

 .איסור ערוב כספים פרטיים בפעילות בגן  .ט

 .ב"טפסים וכיו/רישום ושימוש נכונים בעזרים, כללי רישום חשבוני נכון  .י

 .שמירת המסמכים והתעוד כנדרש  .יא

ואיסור ביצוע כל קיזוז הפרדה מוחלטת המתחייבת בין הכנסות להוצאות   .יב

 .ביניהם

 . איסור ביצוע הסבת המחאות  .יג

) זוגן-והיו גם של בני(פרטיים של הגננות -איסור שימוש בכרטיסי אשראי אישיים  .יד

 .לצרכי הגן

, קבלה תקנית ומפורטת/מס-כל הוצאה של הגן חייבת להיות מגובה בחשבונית  .טו

 .אותה יש לבדוק ולאשר בחתימת הגננת

 ).ולא רק בסוף השנה(להיות מותאמים ומאוזנים בכל עת חובה על החשבונות   .טז

בפרוט הנושאים , יש להסדיר גבייה נכונה ותקינה של תשלומי הורים במתכונת .9

הוא הדין במעקב . והסכומים המתחייבים בהתאמה מוחלטת להוראות משרד החינוך

  .אחר חובות וגבייתם

ומי ההורים בחוזר פרוט השרותים הניתנים תמורת תשל-בעקבות הליקוי של אי

במסגרתה תחוייב כל , ממליצה הביקורת להנהיג בקרה של מחלקת החינוך, להורים

גננת בנוהלים להגיש את החוזר שהיא מכינה לאישור מראש של מחלקת החינוך 

  .בטרם יופץ להורים, או פתיחתה, הלימודים-לקראת שנת
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 .יש לקבוע נוהלים וכללים למתן הנחות בתשלומי הורים .10

  לרבות סדרי , את אופן התחלפות גננות בגן, בין היתר, על הנוהלים המומלצים לקבוע .11

  ות ואיזונם וכן עדכון מיידי בדיקת החשבונ;      הבקרה על העברת הכספים ומסמכיהם

  .    של הבנק בו מתנהל חשבון הגן בדבר השינויים בזכויות החתימה

  .    מובן מאליו שנדרש לקבוע ולמסד בקרה מתאימה על התהליך כולו

  הרישום , בהנחיות העבודה לגננות יש להוסיף גם כללים ודגש על אופן הטיפול .12

 .    וההפקדה של המחאות דחויות

  ספירתה מעת לעת ושמירת " הקופה הקטנה" נדרשות הנחיות באשר לבדיקת כן-כמו .13

  .      האיזון ברישומים המתאימים

מוסיקה , ריתמיקה, חוגים, כלכלה/ביניהם הזנה, כל גבייה עבור רכישת שרותים מרצון .14

  .י ועד ההורים ועל אגף החינוך לפקח על כך" תאושר מראש ע–' וכד

  .ח על אישור זה בהעתק של פרוטוקול לנושאהביקורת ממליצה לדרוש דוו

בנגוד למוכתב , י הרשות"י הגננות במקום ע"תשלום החובה של דמי הביטוח נגבים ע .15

  . החינוך לגבי תשלום החובה-בהוראות הקבע של משרד

הביקורת ממליצה לשנות את השיטה הקיימת באופן שלא תהיה חריגה מהוראות 

גבית תשלום החובה : לדוגמה(ותרות לעירייה וזאת ללא הוצאות מי, החינוך-משרד

  ).הילדים-בעת ההרשמה לגני

-מעל להיתר של משרד" סל תרבות"הליקוי של אישור העירייה לגבות תשלום רשות ל .16

הילדים - יש לפרסם לגני-:ג"תשס-החינוך מחייב לקח מיידי ותיקון בפרסום הקרוב ל

  . התיר כל חריגההחינוך ולא ל-רק סכום המותר לגבייה בהוראות משרד

-כה ניתנים ואפשריים לגבייה רק במסגרת הוראות משרד-הפרשי סכומים שחרגו עד

שהיו ) 'פארקים וכד(אם מדובר בהסעות לאתרים , "טיולים"כגון בסעיף , החינוך

 ).              והיוו את הסיבה לחריגה(נהוגות בשנים קודמות 

 הכספים לריתמוסיקה בגנים בהם המורה אגף החינוך צריך לבחון פתרון חלופי לגביית .17

  .החינוך המקבלת ממנו את שכרה-לנושא היא עובדת משרד
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  ביקורת ח"דו

 על

 רישוי עסק ותביעה עירונית
  
  
  
  

 מבוא ורקע
 
  

  כללי
 
אשר קבלה על הטיפול , עסק בעיר-ביקורת זו התקיימה בעקבות פנייה של בעלת בית .1

 .העסק של המספרה שלה-בה בעת חידוש רישיון

לרבות הליכי משפט ותחילת הליכי מעצר ,  הסוגיות העקרוניות שעלו בפרשה זומחמת .2

 . מצאה הביקורת מקום לבדיקת מקרה זה וניתוחו–

העסק -יובהר כי במהלך הבדיקה ובסיכומה נמצא כי לא כל טענותיה של בעלת בית .3

ח זה באשר היא אינה גוף מבוקר כמשמעותו "נמצאו מוצדקות והן לא נותחו בדו

ח מתמקד באותן סוגיות שיש להן משמעות עקרונית או עניין לציבור "הדו. בחוק

עסק והנובעים -בתחום זה של ההליכים בתוך העירייה הקשורים בחידוש רישיון בית

 .ממנו
  עיקרי התהליך והשתלשלות הארועים העובדתית

 :העסק התפתח כלהלן-מהלך חידוש רישיון בית .4
,  מהלך לחידוש הרשיונות למספרות2001עסקים הפעיל בספטמבר -אחראי רישוי  .א

 .ביניהם המספרה הנדונה, 31.12.01 –שעומדים לפוג ב 

למרות שנכתב לה , בספטמבר, בעלת העסק סרבה לחדש את הרישיון מראש  .ב

 . יום90 –שמשך החידוש הוא כ 

נמסר לבעלת העסק מכתב התראה לפני פנייה , אחרי תזכורות, 11.11.01 –ב   .ג

 .להליכים משפטיים
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עסקים -הגיש אחראי רישוי, 6.1.02 –ב , )31.12.01(מיד לאחר תום תוקף הרישיון   .ד

 2002–חידוש רישיון ל-לתובעת העירונית בקשה להעמדה לדין באישום של אי

   מועד שגוי בו הרשיון היה עדיין -כתאריך העבירה 11.11.01זאת תוך ציון (

 ).  תקף

 ללא 11.11.01–ל הפעלת העסק בע, 7.4.02– נשלחה הזמנה למשפט ב25.2.02–ב  .ה

  ). מנותח להלן(ההתאמה באישום -עם פרוט אי, 2001–רישיון ל

מוזכר כי באותו מועד כבר פג בינתיים תוקפו של הרישיון ', ק ד"כאמור לעיל בס

כי אין זה משנה לגבי השגיאה שבכתב האישום -אף(שבגינו הוגשה התביעה 

 ).עצמו

, המשפט-במשרדי בית(ידוש רישיון המספרה  שולמו דמי הבקשה לח26.3.02 –ב   .ו

-רק כשרות להקל על התושב בתחום רישוי, שלא במסגרת תפקידם הפורמלי

העסקים וגם במשרד -העתקי הקבלה על התשלום היו גם במשרד רישוי). עסקים

 ).אין לו חובה פורמלית  בנושא, שכאמור(המשפט -בית/התובעת

  שה הנתבעת דחייה בשל שהות בק, 7.4.02 –עם קבלת ההזמנה למשפט ל   .ז

  . 2.6.02 –נענתה בחיוב וקבלה דחייה ל , ל"חו-ב

 הנתבעת סירבה לקבל את ההזמנה מידי -עם זאת משנשלחה לה ההזמנה 

 .השליח

אשר , ש צו הבאה"י ביהמ"ל הוצא ע"משלא התיצבה הנתבעת במועד הנקוב הנ  .ח

או (ע מעצר באותו שלב נמנ. 14.6.02 –ישראל ב -י שוטרי משטרת"בוצע ע

. 26.3.02 –כשהנתבעת הציגה לשוטרים את התשלום ששלמה ב ) תשלום ערבות

 .7.7.02 –היא קבלה את המועד החדש למשפט ב 

 הציגה הנתבעת את הרישיון הישן שהיה 7.7.02 –בעת שהתקיים המשפט ב   .ט

 . והתובעת נאלצה לבטל את תביעתה במקום31.12.01בידיה בתוקף עד 

 

  

  

  



 95

  

 

 יקהממצאי הבד
  
  

 עסק ללא רישיון תקף-תביעה לדין בגין הפעלת בית

  הביקורת מצאה בתהליך שהתקיים פגמים בהליכי התביעה נגד בעלת  .1

 .העסק-בית

עסקים לתבוע את בעלת העסק לדין נעשתה -הגשת הבקשה של אחראי רישוי .2

 .העסק-מתום תוקף רישיון בית) ששה ימים(תקדים תוך זמן קצר -במהירות חסרת

   הבעת שטופלה הדחיי. י התובעת העירונית"שאושרה ע,  ביקשה דחיההנתבעת .3

  , י בעלת העסק הנתבעת"כבר שולמה קודם הבקשה לחידוש רישיון ע, 7.4.02–ב

  .והחלו בפועל הליכי חידוש הרישיון, 26.3.02–ב

האישור התברואי של מהנדסת המחוז של ) 31.12.01–מ(באותה עת גם היה חתום כבר 

  .19.11.01–ב, כן-גם ביקורת הכיבוי כבר הוזמנה לפני. הבריאות-משרד

, )עסקים-במיוחד לאחראי רישוי(מכל אלה עולה כי בעת הדחיה כבר היו בידי הנוגעים 

כל הנתונים להעריך כי עילת התביעה אינה קיימת עוד , לו רק היה להם ענין מינימלי

  .ויש הצדקה לשקול אם להמשיך את התהליך

כשעילת התביעה כבר לא נתקיימה היה מקום לבטל ,  באותו שלבהביקורת גורסת כי

מרגע שהנתבעת עשתה , כי מטרתו אינה ענישה או חינוך לשמם, את ההליך המשפטי

 .את שלה וטפלה בחידוש הרישיון

עסקים גורס כי קוימה פגישה מקדימה לאותה דחיה ובה עדכן את תובעת -אחראי רשוי .4

  .הליךבדבר התשלום שבוצע והתקדמות הת

) הוצג פתק בתיק התביעה(התובעת גורסת כי בפגישה לא עודכנה כלל ובידיה רשימות 

  .עסקים-הגורסות ההפך מגירסת אחראי רישוי

עסקים -הביקורת נוטה לקבל כאן את גירסת התובעת העירונית ונראה כי אחראי רישוי

 .בניגוד לטענתו, לא עדכן אותה בנדון
  ליקויים בהליך התביעה

 אותו טופס הבקשה של –כבר בסיסו הראשוני של הליך התביעה , עילכאמור ל .5

 . היה לקוי ופגום–העסקים להעמדה לדין -אחראי רישוי

ללא בקרה או בדיקה , י התובעת העירונית כפי שהוא"טופס זה אומץ ויושם ע .6

  .כלשהי של נכונות נתוניה ופרטיה של הבקשה להעמדה לדין

ת המתחייבת מהפעלתו של הליך תביעה רציני לו קיימה התובעת בדיקה מינימלי

   היתה –העסקים לראות את התיעוד והאסמכתאות הרלוונטיים -ודרשה מאחראי רישוי
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במיוחד צורם .  תקינהכתוצאה מחוסר בקרה זו הגישה התובעת מראש תביעה לא .7

עסקים היא מקיימת -הדבר על רקע דברי התובעת כי לפני כל תביעה בתחום רישוי

  .העסקים-ישיבות תאום וברור עם אחראי רישוי

נמצא כי גם טופס הבקשה לא נבדק לעומקו וגם ישיבת הבירור היתה במקרה זה 

 .מרושלת

ונה ושונה מהבקשה התוצאה בפועל של ההליך הלקוי היתה הגשת תביעה לא נכ .8

כמוזכר לעיל וכפי שיפורט , שגם הוא שגה בה(עסקים -שהתכוון אחראי רישוי

  -):בהמשך

ציינה בהאשמתה כי הנתבעת נמצאה ,  זה397/ 02בכתב התביעה בתיק פלילי , התובעת

יוזכר כי .  עוסקת בעסק טעון רישוי ללא שיהיה ברשותה רישיון כדין11.11.01 –ב 

  . 31.12.01ן תקף עד לנתבעת היה רישיו

בהתיחסות לטיוטת הדוח רואה בכך התובעת טעות שניתן היה לתקנה בקלות בהליך [

  ]. המשפט-מקובל בין כתלי בית

, לאחר הרשעת הנאשם בדין בעבירות המפורטות לעיל"כן צויין בכתב התביעה כי -כמו

 הקבוע להטיל עליו קנס המקסימלי, ים/המשפט להעניש את הנאשם-בית' יתבקש כב

  .14בהתאם לסעיף " בחוק"

המשפט להורות על צו הפסקת העיסוק בעסק וכן להורות על -בית' כן יתבקש כב-כמו

עסק הטעון ...  או לצוות כי לא ינהל/ים להימנע באותו עסק מכל פעולה ו/הנאשם

  .רישוי ללא רישיון כדין

 הבעלות או המשפט להורות כי הנאשמים לא יעבירו לאחר-בית' כן מתבקש כב-כמו

) 1 (16אלא אם יש בידי אותו אדם רישיון כדין לניהול עסק והכל בסעיף , החזקה בעסק

  ".לחוק) 3) (2(

זה מכבר והיה מקום מבחינה " סרבנית בעייתית"התובעת גרסה כי הנתבעת היתה   

  .חינוכית להכביד עליה את האכיפה

 . ועד שצויין בתביעהתוקף על המ-כאשר לנתבעת היה רישיון בר, כאמור, כל אלה

ביקשה דחיה במועד הדיון בגין , 7.4.02–המשפט ל-אשר זומנה לבית, הנתבעת .9

  .ל"חו-שהותה ב

, התובעת העירונית נענתה לבקשה ובמועד המקורי אף קבלה אישור השופט לדחיה

   .2.6.02למועד 

 באותו שלב של הכנת הדחיה והזימון החדש לדיון משפטי לא בדקה התובעת אם בזמן .10

אולי הנתבעת הסדירה בינתיים את ) כחדשיים(שחלף מההזמנה הראשונה 

  .כפי שאכן ארע, טיפול ברישוי/הרישוי
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  הליכי צו הבאה

הזמנה זו נשלחה . 2.6.02 –בהזמנה חדשה לדיון ב , כאמור, המשך ההליך התבטא .11

בכך תרמה למעשה גם הנתבעת את . סרבה לקבלואך זו  , באמצעות שליח לנתבעת

  ).כמפורט בהמשך(נעימות שבאה עליה -חלקה באי

  המשפט  - חתם שופט בית– והנתבעת לא הופיעה 6.2.02 –משהגיע מועד הדיון ב  .12

  ".צו הבאה"

אלא אם  (7.7.02 –י הצו היה על המשטרה לעצור את הנתבעת ולהביאה למשפט ב "עפ

 .הצו נשלח למשטרת ישראל לביצוע).  1000₪תפקיד ערבות 

ח הביצוע של משטרת ישראל באו השוטרים לבצע את המעצר שבצו "י דו"עפ .13

  ).יום שישי לפנות ערב (16:00 בשעה 14.6.02 – ב בביתה של הנתבעת

המשפט ולאף גורם של העירייה לא היה שליטה או קשר -לבית, לתובעת: הבהרה

 .ישראל-מלבד למשטרת) שנראה לכל הדעות דראסטי בהתחשב בנסיבות(ל "למועד הנ

קבלה מרות על האקט החמור והדרסטי לכאורה שהופעל , מטבע הדברים, הנתבעת .14

אך אין בכך משום גושפנקא , נעימות זו-היתה גם לה תרומה לאי, כאמור, כי-אף(עליה 

  ).או הכשר לשרירות כלשהי מצד גורם בעירייה

ודבר זה מנע את , היה בידיה להציג לשוטרים את שובר התשלום לחידוש הרישיון

 .נעימות גדולה מאד-המעצר או הערבויות וחסך מהנתבעת אי

 הציגה הנתבעת כמובן את הרישיון הישן 7.7.02 –י ב בעת שהתקיים הדיון המשפט .15

והתובעת נאלצה לחזור בה אז מהתביעה בו , שהיה תקף בהקשר לכתב האישום

 .במקום

הביקורת אינה יכולה להימנע מלהעיר על הקלות הרבה שבה אזרח עלול להיקלע  .16

ף י גורמי העירייה ללא וידוא נוס"בשל תהליך אשר מופעל בקלות רבה ע, למעצר
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 פגמים בהליך החידוש ובטפסיו 

עסקים הורה לעובדת המשרד למלא טופס -נמצא כי בתחילת התהליך אחראי רישוי .17

כאשר הטופס מחייב מילוי וחתימה , במקומה של בעלת העסק,  רישיוןבקשה לחידוש

עם שאר המספרות ולכן גם החתים את " ליישר קו"לטענתו רצה . של בעל העסק עצמו

   31.12.01 –הבריאות לאישורה כבר ב -מהנדסת המחוז של משרד

כנראה מבלי שהיא בקרה בעסק אלא הסתפקה והתבססה על בדיקה של עובדת , אגב(

 ).עסקים שאין זה בסמכותה המקצועית-משרד רישוי

עסקים ומגיש לתובעת -בטופס הבקשה להעמדה לדין שחותם אחראי רישוי .18

 נמצא בית 11.11.01נרשם כי בתאריך , המשפט לעניינים מקומיים-העירונית לבית

  .1.1.02 -מתוקף  -העסק מבצע עבירה של ניהול עסק ללא רישיון בר

 -:פיכך פעמייםטופס בקשה זה פגום ל .19

שבו כאמור היה לעסק , 11.11.01, נקבע בו תאריך עבירה לא נכון  .א

  רישיון 

 . תוקף-בר

  , מכן-לאחר: לפיה" עבירה עתידית" בוצעה  11.11.01 –נקבע בו כי ב   .ב

  .העסק ללא רישיון, 1.1.02 –מ 

או מתוך התרשלות , י עובדת המדור"הנתונים הפגומים שבטופס מולאו באופן שגוי ע .20

 .דעת-קלות/ו מתוך חיפזוןא

תוך בקשה לפתוח בהליכים , עסקים חתם אישית על הטופס-אחראי רישוי, מכך-חמור .21

 .ללא שבדק את נכונות הפרטים ותקינות הבקשה,  משפטיים

, תקין-בעודו שגוי ובלתי, העסק-טופס זה שימש בסיס להליכים משפטיים נגד בעלת .22

 !הפוסל למעשה את כל ההליךבאופן  

עסקים -י אחראי רישוי"אש כחלק מחידוש הרישיון נשלחה ע-לאישור כיבויהבקשה  .23

  .19.11.2001 -למפקד הכיבוי ב

כעבור כחצי שנה ,  ואז ניתן האישור שלהם28.5.2002 –בדיקת הכיבוי בוצעה רק ב 

  .מהפנייה
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  .3.7.02 –ב , העסק-רק כחלוף חודש וחמשה ימים נוספים הוצא רישיון לבית .24

המתקיימת , עסקים-רוב הזמן שחלף בפרק זמן זה היה בהמתנה לישיבת הועדה לרישוי

 .כ אחת למספר חודשים"בד
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  מסקנות והמלצות, סיכום
  
  

ש בהליכי מעצר ללא בדיקה נסבלת של השימו-הביקורת רואה פגם בקלות הבלתי .1

עצמית בשבע עיניים אם הנתבע אכן ראוי לכך וללא וידוא שמא במשך הזמן ביצע 

דבר ההופך את ההליך המשפטי , הנתבע את הנדרש ממנו גם ללא הליך משפטי

המשפט טרחה מיותרת -מניעתו היתה חוסכת לתושבת עוגמה רבה ולבית. למיותר

 ).המשפט עצמו-עה בביתי הביטול של התבי"דבר המתחזק ע(

מסקנה זו של הביקורת נכונה גם לגבי ההליך המיותר שניתן היה לבטל ולחסוך בשלב  .2

  .הטיפול בדחית מועד הדיון המשפטי

עסקים -שבמאמץ מינימלי ובשיקול אנושי יכלו אחראי רישוי, כאמור, הביקורת גורסת

" ושב לקדמותוה"המצב  , שהנתבעת מלאה את חלקה" לגלות"והתובעת העירונית 

 .   ואין עילה אמיתית להמשך הטיפול המשפטי במקרה זה

וגרר שורה של , עסקים לתביעה העירונית היה לקוי ופגום-נמצא כי התאום בין רישוי .3

  -:התאמות בפרטי התלונה והאישום-אי, הבנות-אי

מולאה בקשה . 2002-חידוש הרישיון ל-עסקים נועדה לאי-התלונה המקורית של רישוי

 וכתוצאה הוגש אישום לא נכון ולא 11.11.2001 תקינה לתביעה העירונית על לא

 .2001מוצדק על 

המשיכו על אותו בסיס לא , שהיו מבוססים על שגיאה, נמצא כי כל הליכי התביעה .4

 . נכון ללא מעצורים עד לכמעט מעצר

עיל להפ, עסקים והתובעת העירונית-אחראי רישוי, לפיכך על שני הגורמים הנדונים .5

ובראשם הליכי , שיקול דעת אנושי מבוקר לפני שמופעלים מהלכים דרסטיים כגון אלה

  .מעצר

ל "במצבים גבוליים עליהם להתיעץ עם גורם ממונה כגון מנהל אגף הפיקוח או מנכ

 .העירייה

העסקים להקפיד בבקרתם ובבדיקתם של המסמכים הנוגעים לרישוי -על אחראי רישוי .6

במיוחד חשוב הדבר כמובן במסמכי הבקשה . ים שגוייםולמנוע מצבים של מסמכ

 !להגשת תביעה משפטית

י מעקב רציני כראוי של אחראי "ע, יש מקום לחסוך זמן ניכר וליעל את התהליכים .7

וקיום ישיבות , תזכורות לגורמים קשורים דוגמת הכיבוי, זרוז השלבים, העסקים-רישוי

 .      עסקים תכופות יותר-ועדת רישוי
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 2002מהדוח השנתי 

 

 

 ח ביקורת"דו

 

 על

 

 בצוע עבודות ניקיון קבלניות
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  ביקורתח"דו

 על

 בצוע עבודות ניקיון קבלניות

  

   מבוא-' פרק א

  כללי

שרותי התברואה והניקיון ברשות המקומית הם אחד השרותים הבסיסיים והחיוניים    ..1.11

-מאידך, י בתקציבי הרשותוהם מהוים מרכיב משמעות, גיסא-מחד, ביותר לתושבים

  .גיסא

הן מבחינת איכות , על רקע זה חשובה במיוחד הפעלתם היעילה של שרותים אלה

  .     תועלת/הניקיון והן מבחינת יחס עלות

מעבר לשרותי פינוי האשפה מפעילה עיריית גבעתיים עבודות ניקיון שונות נוספות    ..2.22

 .גם  באמצעות שירותים קבלניים

קה לגבי אופן הפעלת השירותים הקבלניים שהופעלו במחצית הביקורת קיימה בדי   ..3.33

וכן צואת , שרותים אלה ניתנו בתחומים של טיאוט וניקיון חוצות . 2002השניה של 

 . שטיפת כבישים ומדרכות בלחץ גבוה, לכידת נחשים,  איסוף פגרים, כלבים

  רקע

ים אשר מפעיל בהסכמים עם קבלן ניקיון מסו) בעת הביקורת(העירייה היתה קשורה    ..4.44

 -:במסגרת שלשה חוזים נפרדים, שירותים בשלשה תחומי תברואה

  .2000בהסכם מסוף , "כלבנוע"פינוי צואת כלבים באמצעות   .א

הפעלת מכונת טיאוט ושטיפת רחובות ומדרכות , פינוי פגרים, לכידת נחשים  .ב

 .2002בהסכם מינואר , במים בלחץ גבוה

בהסכם מנובמבר , ם"גדר בשכונת רמבביצוע עבודות ניקיון חוצות באזור מו  .ג

2001.
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 ממצאי הביקורת

  החוזים

דלעיל בוצעו ללא קבלת הצעות ' ג-ו' נמצא כי ההתקשרויות עם הקבלן בהסכמים א   ..5.55

' רק להסכם ב. מחיר חלופיות ובדיקת השוואת הצעות נוספות לכל אחד מהתחומים

י "ל העירייה כי עפ"נכ גורס מ–" כלבנוע" ה–' לגבי הסכם א. היו מספר הצעות מחיר

לא היו הצעות אחרות כי לא היו אז בשוק מפעילי ) לא אותרו מסמכים(זכרונו 

 .אחרים" כלבנועים"

וההתקשרות ' פינוי פגרים וכו, הוברר כי פג תוקף ההסכם לשרותי לכידת נחשים   ..6.66

 .נמשכה ללא הסכם ומבלי שיחודש התוקף החוזי לגביהם

בשניים . צמם אינם נושאים את תאריך החתימההחוזים ע. לא ברור ממתי ההסכמים   ..7.77

 .   מהם הודפסו רק חודש ושנה ובאחד גם אלה כלל לא

-מציין תום תוקף  ב, 2000הוא כאמור מסוף  " כלבנוע" להפעלת ה–לעיל ' הסכם א   ..8.88

עד , ל העירייה"באישור מנכ, זמנית,  ושוב1.9.2002שהוארך עד , 31.11.2001

  ". חדשלצורך הכנת מכרז", 1.12.2002

  -:הערות הביקורת

 . לא אושרה ולא נמצא לה תעוד, 1.9.2002 עד 31.11.2001-מה, ההארכה הראשונה  .א

כי מועד תום החוזה , ההארכה השניה בשלושה חודשים נוספים היתה מיותרת  .ב

כי אז לא , מסודר ומראש, לא בא בהפתעה ולו הוכן מכרז חדש לפני תום החוזה

 .היה צורך בהארכות

  "כלבנוע"ה

שבע , להתבצע ששה ימים בשבוע" כלבנוע"י ההסכם עם הקבלן על עבודת ה"עפ   ..9.99

ובאמצעות שני עובדים קבועים , שעות ביום לפחות ועם אופציה לפיצול השעות

 .לגבעתיים

י ההסכם להתייצב באגף הפיקוח מידי בוקר לקבלת סידור עבודה "הקבלן מחוייב עפ..   .101010

  .העבודה/ומידי צהרים למסירת דיווח הביצוע
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 .  בחוזה עם הקבלן וכמפעילו בפועל" כלבנוע"מנהל אגף הפיקוח נקבע כממונה על ה..   .111111

 הומלץ 2001יודגש בהקשר זה כי בביקורת שקוימה באגף הפיקוח בשנה קודמת..    .121212

שהיא באופיה הפעלת ניקיון , "כלבנוע"להעביר את הפעלת הח הביקורת  "בדו

  . מאגף הפיקוח אל מחלקת התברואה,  )ולא פיקוח(

  . המלצה זו של הביקורת לא בוצעה בשעתה

מאגף " כלבנוע"  נעשה ניסיון להעביר את הפעלת ה1.9.02 –בדיעבד נמצא כי רק ב 

 . הפיקוח למחלקת התברואה

נהג , 2002במסגרת אחריותו של מנהל אגף הפיקוח לנושא בתקופה שעד סוף אוגוסט..    .131313

דו של מנהל אגף במשר" נוכחות"לחתום " כלבנוע"עובד הקבלן שמפעיל את ה

  .כלל-הפיקוח כחמש פעמים ביום בדרך

ברחבי העיר היה " כלבנוע"עם זאת הפיקוח בפועל על פעילותו ועבודתו של ה

אין . י אחד הפקחים"ידו וע-שלש על-לדברי מנהל האגף כפעמיים, אקראי ומועט מאד

  .דווח  או רישומים, על כך תיעוד

גן -גבעתיים עבד באותו תחום גם ברמתשפעל עד אז ב" כלבנוע"יצויין כי קבלן ה

 .  השכנה

ל שהחידוש הצפוי של ההתקשרות עם " בקש מנהל התברואה מהמנכ9.6.2002-ב..   .141414

 .י אגף הפיקוח"הקבלן יבוצע ע

מאותו שלב של " כלבנוע"אושרה למחלקת התברואה הארכה של החוזה ל, במקביל..   .151515

 ".עד להכנת מכרז חדש",  ל העירייה"י מנכ"ע,  בשלשה חודשים נוספים1.9.2002-ה

מנהל אגף הפיקוח הגיש מכתב המעביר את האחריות לנושא אל מחלקת..    .161616

 .כאמור, 1.9.2002-החל מ, ל"מנכ-י הנחיית ה"עפ, שרותי ניקיון/התברואה

. ידו-למחלקת התברואה ולא הופעל על" לא הגיע"עם זאת הוברר כי בפועל הנושא..    .171717

משיקולים של חוסר , "כלבנוע"הלמעשה מאותו שלב  הופסקו בפועל שרותיו של 

במקביל נמשכו שרותיו האחרים של אותו . כדאיות לדברי מנהל מחלקת התברואה

 .קבלן בתחומים האחרים של ההתקשרויות עימו

  חשבונות ותשלומים

: היתה לקויה ופגומה ביותר" כלבנוע"הוברר כי בדיקת החשבונות על עבודת ה..   .181818

  עם זאת נמצא כי .  אגף הפיקוחעל מנהל, כאמור, האחריות וההפעלה היו
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ם נמצא כי אושרו לקבלן "בחשבוניות בתחום עבודות הטאוט והניקיון באזור רמב..   .191919

  מ במקום"מע + 4000 –חשבוניות שהגיש על סכום החורג מהחוזה עימו 

  .2002לחודשים ינואר עד יולי , מ"מע + 3500

כ "גזבר העירייה עצר חשבוניות חורגות אלה ואילץ את המערכת להתאזן על סה

כתוצאה מכך התקבל סיכום של . סכומים אשר בחוזה המקוריהתשלומים בהתאם ל

, מ שהוגשו"מע+  ₪ 4000לכבד את שבע החשבוניות החריגות בסך ,  ל העירייה"מנכ

  . בתאום עם הגזבר

  סוכם לקיזוז כנגד חודש עבודה בסך X 7 500 = 3500סך ההפרשים בסכום של 
  .    ם זהי סיכו"י הקבלן עפ"עליו לא הוגשה חשבונית ע ₪ 3500

  

  

  

 :במהלכים אלה היו שני ליקויים
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אושרו לקבלן חשבוניות החורגות מהחוזה עימו בחתימת מנהל מחלקת   .א

 .במשך שבעה חודשים, ל העירייה"התברואה ובעקבותיו מנכ

י קבלת זיכויים "למשל ע, לתיקון המצב לא נערכה התחשבנות מסודרת ונאותה  .ב

כ התשלומים "מאולתר בכדי שסה" הסדר"אלא קיימו , על הסכומים החורגים

תוך שבמערכת החשבונות נותרו הוצאות  ) ולפחות על כך יש לברך(יתאזנו 

 .   י החוזה"בסכומים שאינם עפ

התאמות בין השירותים -בדיקה אקראית של חשבוניות קבלן הניקיון העלתה אי..   .202020

 -:שצוינו בחשבוניות ושולמו לבין הפעולות בשטח

כאשר ביניהם היו ,  החשבונית על לכידת נחשיםנמצאו שירותים ששולמו לפי  .א

ולא ) המשוכללת והמפורטת( לא במערכת המוקד –אירועים שאין להם עקבות 

  .ברישומי מחלקת התברואה

 :דוגמאות

 .12.7.02- ב11הראל ' לכידת נחש שדווחה בחשבונית ברח )1

  .17.9.02- ב41טייבר ' לכידת נחש שדווחה בחשבונית ברח )2

מקום ולאותו תאריך אותרה תלונה במוקד על עקרב יצויין כי באותו 

 .אך לא ברור מדוע זה אושר כלכידת נחש ללא בדיקה, )37738' תלונה מס(

י מנהל שירותי הנקיון ושולמה אף "נחש אושרה ע-חשבונית לאחת מלכידות  .ב

ולא ברור אם , "לידיעה בלבד"י המחלקה "שבמוקד נמצא כי הקריאה הוגדרה ע

 .אה ללכידה במקרה זהוכיצד נבדקה היצי

יצויין כי בדיקת החשבוניות מעלה כי הן נבדקו ואושרו בחתימת מנהל שרותי..    .212121

 החשבונית נכתבהיומיים בין התאריך בו  -הניקיון כאשר לגבי רובן עברו רק יום

הן .  ביום-היו גם חשבוניות שאושרו בו (אישור המנהללבין תאריך החתימה של 

  !). המנהל באותו תאריך של עריכת החשבוניתנשאו תאריך בדיקה ואישור של

בהתחשב בכך שמדובר בבדיקה ואימות של פרטי פעילויות לכידת נחשים ופינוי 

 מהירותהרי ש, כאשר לחלקן כאמור חסרים אפילו פרטים מזהים כתאריכים, פגרים

  .ביצוע זו מעוררת לכן ספיקות ותמיהות לגבי איכות הבדיקות ואמינותן
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  הפיקוח ובקר

רישום או בקרה , למנהל שירותי הניקיון של העירייה אין כאמור כל כלי מעקב..   .222222

  .מסודרת על השירותים שמבצע הקבלן

, אין לעירייה נתונים או דיווחי ביצוע של כל המתחייב מהחוזה" כלבנוע"לגבי ה

 .למשל דווח על שש שעות עבודה ליום

ינן נבדקות מול רישום  חשבוניות אשר מאושרות לתשלום לקבלן א–כתוצאה מכך..    .232323

  .כלשהו או מעקב מסודר

  יודגש כי בשלשת החוזים מצויין סעיף מיוחד לפיו החשבון יועבר לתשלום אך ורק 

האמור לעיל מטיל צל כבד על טיב האישור . לאחר אישור טיב העבודה

 .בקרה שאמורים להיות בבסיסו של כל אישור/והבדיקה

 ללא –באופן לא תקין , חלקן מוגשותבבדיקה האקראית של החשבוניות נמצא ש..   .242424

 .וללא ציון תאריכים בחלק מהמקרים) 'פינוי פגר וכד, לכידת נחש(פרוט השירות 

לרבות אותן חשבוניות , מנהל מחלקת התברואה אישר את החשבוניות בחתימת ידו..   .252525

 .      לא תקינות שלא ניתן היה לבדוק או לאמת את השירותים הרשומים בהן
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  ממצאים והמלצות, כום סי-' פרק ג

לא , כשורה-הביקורת העלתה כי החוזים לשרותי הניקיון הקבלניים ערוכים שלא   ..1.11

לאחד מהם לא אותר אף עותק חתום ובאחר לא נקבע , ברור מתי נכרתו עם הקבלן

 . כלל מועד תום התוקף

ח זה "ההתקשרות בשניים מההסכמים עם הקבלן המסויים לשרותים שבוקרו בדו   ..2.22

 .בלת הצעות חלופיות ובדיקת הצעות נוספותקוימו ללא ק

 ". כלבנוע"נמצא כי לא היה פיקוח ממשי על עבודת ה   ..3.33

, החשבונות שהגיש הקבלן לא נבדקו לאשורם כהלכה או נבדקו בצורה רשלנית   ..4.44

 ".אוטומטית"חפוזה ו

הביקורת מצפה שאף מנהל לא יחתום על חשבוניות ואישור הוצאות לעירייה מבלי    ..5.55

זה היה . פיקוח ובקרה מלאים על העבודה ואופן ביצועה, שליטה, שיש לו אחריות

  .י מנהל התברואה שלא כהלכה"ע" הכלבנוע"המקרה של אישור חשבונות 

 .על העירייה לודא שמצב כזה לא יישנה

, חייב כחלק מכך לנהל פיקוח, מנהל הנושא באחריות להפעלת תחום או עבודות   ..6.66

קפדה כשמדובר בעבודות קבלן אשר וביתר ה, מעקב ובקרה אחר הביצוע, דווח

המאשר , אותו מנהל הוא גם זה שצריך להיות הבודק. משלמים עליהן כספי ציבור

  .והחותם על חשבונות לתשלום של אותו קבלן

כשהיתה באחריות מנהל אגף הפיקוח היה לקוי והדבר " כלבנוע"נושא של הפעלת ה

  .לא קויים כלל

עד כמה שזה נראה מובן ,  אחריותם זועל העירייה להטמיע בקרב המנהלים את

 .מאליו

כגון (י קבלן "בקרה ומעקב אחר ביצוע משימות דחופות ע, יש למסד נוהל דיווח   ..7.77

לשם כך יש למסד . באופן שהמנהל האחראי ישלוט בנושא במלואו, )נחש-לכידת

ללוכד (על כל קריאה של המוקד לקבלן , על כל קריאה למוקד בנושא: קבלת דיווחים

 בפרוט מירבי ומדוייק של ביצוע –על כל יציאה של הלוכד למשימה , )םהנחשי

ניהולם ותיעודם המסודרים יאפשרו למנהל , אימותם, רק דיווחים אלה. העבודה

 .לבדוק חשבונות ולאשרם כדין

הביקורת מציעה כי בחוזה החדש יוגדר תעריף מופחת נפרד לתשלום ללוכד הנחשים    ..8.88

  .חות מהתעריף של לכידה שבוצעה בפועלפ, על יציאה ללא שהנחש נלכד
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רישום ובקרה של מנהל התברואה על כלל , יש לקבוע נוהלים מסודרים וכלי מעקב   ..9.99

רק על בסיס . לצורך פיקוח וניהול יעילים של העבודות, עבודות הקבלנים שבתחומו

כלים אלה יוכל מנהל התברואה לבדוק את החשבונות כנגד ביצוע העבודות וקבלת 

 . הנדרשתהתמורה

לרבות בדיקת , יש להקפיד על בדיקה יסודית ביותר של כל חשבון המוגש לפרעון..   .101010

בדיקת , )כמפורט לעיל(וידוא תקינות העבודה , שלמות כל הפרטים ודיוקם

ורק אז לאשר חשבוניות המועברות לתשלום , הרישומים והאסמכתות הרלוונטיים

 .     מכספי הציבור
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 אנוש-מיחשוב משאבי

 

  

  

  

  

  



 111

  

  

 ביקורת ח"דו

 בנושא

 האנוש-מיחשוב משאבי

 

  כללי
 

אנוש בוקר גם נושא -במסגרת תוכנית עבודת הביקורת בתחומים שונים של משאבי .1

 .המיחשוב

 של האנוש-הביקורת בחנה במסגרת זו את תפעולה ואופן עבודתה של מערכת משאבי .2

 .האדם שבידיה-העירייה עם כל מאגרי הנתונים בתחום כח

תוך , אנוש-משאבי' הביקורת סקרה את אופן תפקודה ופעילויותיה של מח .3

שההתמקדות היתה באינטראקציה בעבודה עם מערכות המחשב ובשימושים שיש 

 .אנוש בשרותים הממוחשבים שלרשותה-למשאבי

  

  

  סקר מצב קיים

 ת את מאגרי הנתונים שלה במצב הקיים במערכת תיקיםאנוש מנהל-מחלקת משאבי .4

  ).חלקית(אישיים מסורתיים ובמערכת ממוחשבת 

המנוהלת בעירייה , מערכת התיקים האישיים היא התיקייה הפיזית עם תיקי העובדים

  .בשיטה הידנית הישנה ורבת השנים

ם האדם ועיבוד-המערכת הממוחשבת החלקית כוללת מיחשוב של חלק מנתוני כח

אין הישענות על שרותים חיצוניים של החברה (במחשבי העירייה " אקסס"במערכת 

  ). לאוטומציה

היא כוללת מערכת . מערכת נוספת מבוססת מחשב היא מערכת הנוכחות בעבודה

  מהם נאספים נתוני הנוכחות שמחתימים, שעוני נוכחות במשרדי העירייה השונים
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 :העבודה עם המחשבמאפיני תפעול  .5

האנוש הנוגעת לעניין ביקורת זו בהיבט המיחשוב -העבודה בתחום משאבי  .א

שאליה מתנקזים הצרכים ,  אחת מעובדות המחלקהי עובדת"מתבצעת בעיקרה ע

 .הקצה היחידה במערכת המחשב-והשימושים ושהיא משתמשת

אשר , אסמכתות/בסיס מכתבים-האדם במחשב מתבצעים על-השינויים בנתוני כח  .ב

 .ב"האדם וכיו-תוספת נתון או שינוי בנתוני כח/בעקבותיהם מוזנת כל הכנסת

חות סטנדרטיים שהמערכת "ם אך ורק בדוישנה אפשרות להוציא עיבודי נתוני  .ג

  .   הקיימת מפיקה
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  ממצאי הביקורת

  כללי

אנוש בשלב בו כבר התקבלה החלטה עקרונית של -הביקורת מצאה את מערכת משאבי .1

  .ראש העירייה למחשב את המערכת במלואה

אשר בחנה ואיתרה את הליקויים שבמצב , בהיבט זה הפכה הביקורת לביקורת מלווה

  השלימה זאת בהמלצות וכוונים נדרשים במיחשובה המלא של מערכת הקיים ו

 .האנוש-משאבי

  המגרעות והליקויים

האנוש בשיטות ידניות מיושנות -עבודתה של מערכת משאביהממצא העיקרי הוא  .2

עבודתה היא בעקרה עד היום ידנית גם . מאד בשל המיחשוב החלקי והמיושן

עזרים ודווחים בשיטות ידניות שלא יכירם , תוך ניהול טפסים, בדברים אלמנטריים

 ).במיוחד שלעירייה יש יכולות מחשב מתקדמות(מקומם בעולם המודרני 

להחזיק ולדווח לממונים תמונת , אנוש לוקה בחוסר אפשרות לנהל-מערכת משאבי .3

בכל נתון אותו היא נדרשת להגיש היא תלוייה ומותנה בקבלת . מצב עדכנית מוסמכת

כ עם מדור השכר "בד(או לפחות באימות הנתונים עם הגזברות , תנתונים מהגזברו

 ).שבגזברות

אנוש -המצב הנוכחי גם משקף מצב של תלות לא נאותה בין המערכות של משאבי .4

לא . תלות זו מונעת ממנה תיפקוד עצמאי סביר כמערכת ניהולית תקינה. בגזברות

 .תלוי בגוף אחר-ובלתייתכן שגוף לא יוכל למלא את מלוא תפקידו באופן עצמאי 

באותה המידה מוצאת הביקורת ליקוי מבחינת חוסר הפרדת סמכויות ובקרה הדדית  .5

 .אשר חיוניות לאיזון ולמנהל תקין, שכר/משאבי אנוש וגזברות, בין שתי המערכות

" מאד לא מתקדם"מסקנת הביקורת בתחום זה היא כי יש לשנות את מצבה ה .6

  חיוני להעמיד לרשותה . אנוש- משאבישל, מבחינת כלי העבודה והמחשוב

עבודה שיאפשרו לה לבצע ולמלא את יעודה ואת עבודתה באורח עצמאי -כלי

 .ומתקדם

, היום באופן ידני-אנוש מבצעים את מרבית עבודתם עד-נמצא כי עובדי מחלקת משאבי .7

הוראות ביצוע לגזברות כתובים , טפסים, העברת דיווחים, יד-עם רישום נתונים בכתב

  ,   נוספות-כגון דיווחי שעות, מדובר גם במסמכים בעלי משמעות כספית. ידב

 .ממוחשבת בתחומים כאלה-יד בלתי-כל המשתמע מעבודת-על
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כל הוראות הביצוע בתחום תנאי השכר למיניהם מתבצעים בהתכתבות ידנית  .8

 .ומיושנת" מסורתית"

גם , האדם השונים-חאנוש אין במחשב היסטוריה של נתוני כ-נמצא כי למחלקת משאבי .9

ברגע שנתון כלשהו משתנה או מתעדכן . אלה אשר ממוחשבים במחשוב החלקי הקיים

  . אין זכר ועקבות לנתון שהיה–

פרושו שאין אפשרות לעקוב לאחור אחר התפתחות או השתנות נתונים אלה ואחרים 

 ).אלא בעבודה פרטנית ידנית ואינסופית בתיקים האישיים שבתיקיית המחלקה(

, וברר כי למחלקה אין למעשה יכולת עצמית לעיבוד נתונים סטטיסטיים או אחריםה .10

ותק /דרגות/דרוגים/ ריכוזים לפי שמות–מעבר להפקת דוחות נושאיים סטנדרטיים 

 .'וכד

לקבוע או לבקר , אנוש כל יכולת לבדוק-נמצא מצב פרדוקסלי בו אין למנהלת משאבי .11

 .שהוא בתחום אחריותה, את נתוני השכר של העובדים

לקבוע או לבדוק שינוי בשכרו , אנוש והמנהלת יכולת לדעת-אין למחלקת משאבי .12

 .המדוייק של עובד או להציג שכר למועמד לעבודה בהתאם לנתוניו

של חוסר יכולת אפילו לדעת באופן עצמאי נתון של , אה אבסורד בליקוי זההביקורת רו .13

 .האנוש-כשתחום זה נתון בלעדית לאחריותה המלאה של מנהלת משאבי, שכר

 -:כגון, למערכת החלקית הנוכחית ישנן גם מגבלות שימוש קיימות .14

אין אפשרות הזנה של נתונים אחוזיים נפרדים לכל אחד מהנושאים הנקבעים   .א

גמול עזרה , תוספת ניהול, גמול מחשב, "תוספת מאמץ"דוגמת אחוזי , חוזיםבא

צ ועוד תוספות לא אחוזיות כגון "תוספת משמרת אחה, תוספת פיצול, ראשונה

 .גמול מקצוע, תוספת סיכון, )טיפול בכספים/גביית/על איסוף" (מנקו"תוספת 

, קום עבודה קודםמ, שרות צבאי, אין אפשרות הזנת נתונים אישיים כמו השכלה  .ב

 .ב"ביגוד וכיו

 ".מנקו"כגון תוספת ) לא אחוזיות(אין אפשרות הזנת נתוני תוספות כספיות   .ג

כגון הוספת נתונים על ימי , ישנן בתוכנות הקיימות אופציות נוספות בלתי מנוצלות .15

 .חופשה ומחלה לתלוש המשכורת

ם כגון שינוי בדרגה אנוש לגזברות בנושאי-אין עדכון אופקי הדדי מבוקר בין משאבי .16

לא יעלה על הדעת מצב בו העובד יוכל לקבל פדיון חופשה מבלי ששני . ופדיון חופשה

פרצה זו עלולה ליצור מצב בו העובד מקבל פדיון בכסף וגם . הגופים ידעו על כך יחד
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לצורך ניהול , אדם ושכר-מדור שכר מנוהלת מערכת מקבילה של נתוני כח/בגזברות .17

  .ואחזקת מערכת השכר ותשלומי השכר לעובדים במישור הכספי

ם חסרה בקרה הדדית על התאמת הנתונים וחסרה הוודאות שהנתונים זהים וחופפי

יהיו שונים ) כגון דרגה(גם כאן אסור שיתאפשר מצב בו נתוני העובד . באופן מושלם

י מערכת ממוחשבת "גם נושא זה היה נפתר אוטומטית ע. אנוש ובגזברות-במשאבי

 . אנוש ומדור שכר- משאבי–אשר היתה מקשרת את שני התחומים 

מטה שתכליתה -עבודתמידע קיים -מערכות/במהלך הביקורת הוברר כי אגף מינהל כללי .18

בסיס התוכנה ושרותי -המיחשוב האפשריים על-אנוש את כלי-להטמיע  במשאבי

  ).בכל המובנים והמשמעויות היישומיות(החברה לאוטומציה הקיימים ממילא בעירייה 

-הוברר כי הפעלת מלוא היישומים האפשריים של התוכנה גם לצרכים של משאבי

  .ברכישת תוכנה או בעלויות נוספות, וח נוסףאנוש יכולה להתבצע ללא צורך בפית

, הדרכה, תאום, לרבות המשמעויות היישומיות של הטמעה(מטה זו -         עבודת

לא באה לכדי מימוש ויישום והביקורת רואה בכך החמצה ) תהליכים ונהלים, הרשאות

 .שהאנו-מימוש של תוכנית שגלומים בה רוב הפתרונות הדרושים למיחשוב משאבי-ואי
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  מסקנות והמלצות, סיכום

  

-אנוש מתנהלת בכלים ממוחשבים בלתי-הביקורת רואה פגם בכך שמערכת משאבי .1

 .מספקים ושאינם הולמים את רמת המיחשוב  של עיריית גבעתיים

אנוש אינה מקושרת למערכות השכר -הביקורת רואה פגם בכך שמערכת משאבי .2

הן לשם יצירת זהות , ה על קישורןהביקורת ממליצ. הגזברות/והתקציב של העירייה

 . בנתונים בין שתי המערכות והן לשם יצירת איזונים ובקרה הדדית כפולה ביניהן

אנוש אינן מקבלות שרותים ממוחשבים בתחומים -אין לקבל מצב לפיו מערכות משאבי .3

',  הדרכה וכד, נתוני הכשרה, העובד-תיק, העובדים-בסיסיים וחשובים כגון דרגות

 . למרות שקיימות מערכות זמינות–זאת . של נתוני העובד ועוד" ההסטוריה"שמירת 

האנוש בכל -לפיכך ממליצה הביקורת לקדם ולממש בדחיפות את מיחשובם של משאבי .4

 .ח זה"אותם תחומים ונושאים לקויים המוצגים בדו

מאחר והוברר כי המערכת הקיימת בעירייה של החברה לאוטומציה מסוגלת לתת את  .5

  כפי שנתמך גם ממסמכי , ים הנדרשים וללא עלויות נוספות לקייםהשרות

מידע - ממליצה הביקורת להפעיל את תוכניות מערכות–המידע של העירייה -מערכות

 . אנוש-במשאבי" 2מנכול "להטמעת מערכת 

אנוש במטרה לשפר -בנוסף ממליצה הביקורת לקיים בחינה מקפת בצרכים של משאבי .6

ר ליישומים האפשריים של מערכות המחשב והתוכנה את מיחשובה בעתיד מעב

 .זמנית-האדם ונתוני השכר בו- במיוחד ביצירת ההתאמה של נתוני כח, הקיימות

הביקורת ממליצה להכשיר לעבודה עם תוכנות המחשב עובדת נוספת לזו היחידה   .7

  .כיום
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 ספירת המלאי באפסנאות
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   מעקבח"דוו ביקורת

 על

  באפסנאות2002ספירת המלאי 

  כללי

קוימו גם , כמדי שנה וכחלק מחובת הביקורת בנושא ספירת המלאי במחסני העירייה   ..1.11

ירת המלאי הפיקוח והביקורת נעשו על ספ. ביקורת ומעקב בנושא, השנה פיקוח

ח הביקורת על " והמעקב בוצע על תיקון הליקויים מדו2002השוטפת לסוף דצמבר 

  .2001הספירה של דצמבר 

 

  רקע  מדיני העיריותה

  ח"התשנ, )ניהול טובין(רישום , ניהול מחסנים, הסדר רכישות(תקנות העיריות    ..2.22

  .עוסקות בין השאר בנושא ספירת המלאי") התקנות: "להלן(, )1998

תיערך ספירת מלאי , בסוף שנת הכספים,  שם קובעת כי אחת לשנה לפחות26ה תקנ  

בפיקוחו של מבקר העירייה , באחריות מנהל הרכש והאספקה, בכל מחסני העירייה

  .ובהשתתפות גזבר העירייה

יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי "תוצאות ספירת המלאי   

  ".יות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירהתאורם והכמו, של הפריטים

  

 מחייבת כי הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס 27תקנה    ..3.33

יעביר הגזבר בכתב , התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור-היתה אי; הטובין

בצרוף הסברים בכתב מאת ) ההתאמה-לגבי אי(לועדת רכש ובלאי את כל הנתונים 

  .מנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשיםמנהל המחסן ו
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 קובעת כי ועדת הרכש תחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות 28תקנה    ..4.44

  .הספירה לרשום בפנקס הטובין

  

  הלך ספירת המלאימ

לקראת ספירת המלאי פרסמה מחלקת האפסנאות חוזר לכל גופי העירייה בדבר    ..5.55

 .כמתחייב בתקנות, ת הספירההיערכות לסגירת מחסני העירייה לתנועת טובין בע

 

חות "הפיק את דו, אשר מבצע תפקידו במקצוענות ובעצמאות, אחראי הלוגיסטיקה   ..6.66

במסגרת שרותי המיחשוב שנותנת החברה , המלאי-המחשב הכרוכים בספירת

 .לאוטומציה לרשויות בתחום זה

  

  -:מהלך השלבים העיקריים של הספירה עצמה היה   ..7.77

  ,  בדצמבר30 - ו 29 וביצוע הספירה במהלך 26.12.02 -תחילת ספירה ראשונית ב . א  

  .בניהול אחראי הלוגיסטיקה, י עובדים נוספים"י עובדי המחסן מתוגברים ע"            ע

  ) עודף/חוסר(חות הפרשים "הזנה למחשב של הכמויות שנספרו בפועל והפקת דו. ב  

  .עודף/ח תעודות חוסר"            מספירת המלאי ודו

  .איזון ההפרשים לצורך יצירת נתוני מלאי פתיחה לשנה החדשה.  ג  

  .עודף/תחקור סיבות הפרשי החוסר. ד  

  

     מצאי הביקורת והמלצותיהמ

, מאורגן ומסודר בצורה מופתיתגם השנה המחסן המרכזי של העירייה נמצא    ..8.88

  .י מנהל המחסן"ומנוהל במיומנות ע

 

' במתחם רח(רייה בלבד  מחסן המרכזי של העיבהספירה השנתית התבצעה     ..9.99

 .כל מחסני העירייהב   ,כמתחייב בתקנות, מקוםב,  )המעיין
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אך הדבר נשנה ולא קויים גם בשנה , תו קודמיםבנושא זה העירה הביקורת כבר בשנ  

  .הנוכחית

  מחסני העירייה הושלמה /יצויין בנוסף כי במסגרת מבצע ספירת הציוד בכל יחידות

 מחסני העירייה 270- מכלל כ210-שונית רק בכרא-ספירת המלאי ההתחלתית

       .השונים

  !ביקורת קוראת להנהיג כנדרש בתקנות ספירה מלאה של כל מחסני העירייהה  

  

המפעילים לספירה הפיזית עובדי עזר י עובדי האפסנאות "ת ענוהלהספירה מ..   .101010

 לבדה" בודקת את עצמה"שהאפסנאות למעשה מתקבל עם זאת . שמחוץ לאפסנאות

זאת בפרט שחסרה השתתפות הגזברות . תלות של הסופרים-סרה כאן הפרדה ואיוח

  .בספירה כנדרש

-י גורמים בלתי"ביקורת ממליצה להכשיר ולבצע את הספירה בעתיד עה  

  .י התקנות"תלויים מחוץ לאפסנאות ובהשתתפות הגזברות עפ

  ].גזבר העירייה התחייב לעמד בדרישה זו בהקפדה מהספירה הבאה[  

  

  עודפים/קור חוסריםיחת..   .111111

  המתבצע, עודפים/נמצא כי במחסן מתקיים תהליך של תיחקור עצמי של חוסרים

  .שנמצאו במטרה ללמוד את הסיבות להפרשים, י אחראי הלוגיסטיקה"במיומנות ע

שבמחסן הראשי ) טים"המק( הפריטים השונים 1145יצויין בהקשר זה כי מתוך 

 35מתוך זאת נמצאו בחוסר ). 4% -כ (יטים  פר49לגבי ) עודף/חוסר( הפרשים נמצאו

 14ובעודף נמצאו , ח" ש 2119 ובערך כולל של'  יח340של  פריטים בכמות כוללת

    ההפרש נטו בין . ח" ש 2545 ובערך כולל של' יח 153פריטים בכמות כוללת של 

  .ח" ש426ערך החוסרים לערך העודפים מסתכם בערך כולל 

 , או בערך כספי נמוך, חוסרים או עודפים בהפרשים קטנים של פריט אחד או שניים

באשר אינם נחשבים מהותיים , לסיבתם או מקורם אינם נבדקים מטבע הדברים

  .כספית
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מלבד התחקור הפנימי של האפסנאות חסרה מעורבות פעילה של : הערת הביקורת

  .יב מהתקנותכבקרה חיצונית עצמאית וכמתחי, נציג הגזברות

 

  : מלצת הביקורתה..   .121212

יש להעביר את תחקור ההפרשים לגזברות כגורם חיצוני וכמתחייב   .א

  .בתקנות

י "בהתיחסות לטיוטת הדוח מסר המבוקר כי לאחר הביקורת מתוכנן תחקור ע[

  ].חשב הגזברות

    לפחות באופן (בתוך האפסנאות דרושה בקרה נוספת ובדיקות חוזרות   .ב

והיציאות   ) קבלת אספקה(נתוני הכניסות למחסן במהלך הקלדת ) אקראי

 ].ח נמסר כי המלצה זו כבר יושמה"בהתיחסות לטיוטת הדו[).      ניפוק ציוד(

 

  ווח לועדת רכש ובלאי והחלטותיהד .13

עודפים / כי לא מתקיים בעירייה השלב האחרון של דיווח ממצאי החוסריםנמצא 

 החלטות שלה לגביהן כמתחייב לועדת הרכש ובלאי כנדרש וממילא לא מתקבלות

 .בתקנות העיריות

  

 את תוצאות התחקור יש להקפיד על הדרישות המתחייבות מהתקנות ולדווח

 כנדרש של הגזבר בצרוף הנתונים ומכתב הסבר מתאים של האפסנאות

  , לועדה

  .     אשר תקבל החלטות ותנחה באשר לפעולות שיש לנקוט

פי -וזו מתוכננת לדון בנושא על, ועדת הרכשבעקבות הביקורת כבר הוגש הדווח ל[

  ].התקנות בנושא
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  ביקורת המעקב 

  

פיסקה זו מרכזת את בדיקת המעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מהביקורת 

 .הקודמת בנושא

 .נמצא כי הוכן הנוהל שהיה חסר ושהומלץ לנושא ספירת המלאי .14

ולפיכך אין ) מלבד המרכזי שבאפסנאות (עדיין אין ספירת מלאי בכלל מחסני העירייה .15

 .עמידה בתקנות בנושא זה

תלויים ובהשתתפות -י גורמים בלתי"לא התקיימה הדרישה לבצע את הספירה ע .16

 עדיין –למרות שלספירה הפיזית משתמשים בעובדים שמחוץ לאפסנאות . הגזברות

ולא " םבודקים את עצמ"עובדי האפסנאות עצמם מעורבים מאד בספירה ולכאורה  

  .תלותם של הסופרים-נוצרה ההפרדה הנדרשת ואי

 .כן אין כל השתתפות של גזברות העירייה-כמו

 עם פריטי -ח מחשב שונה מבעבר "בוצעה ההמלצה להשתמש לספירה הפיזית בדו .17

  ).למניעת הטייה של הסופרים(ח "האפסנייה ללא פרוט כמויותיהם מראש בדו

ן המצאי הפיזי הספור בפועל לבין הנתונים לא בוצעה דרישת התקנות שההשוואה בי

  .    נציגו/י הגזבר" תתבצע ע–במחשב /הרשומים בפנקסי הטובין
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  מסקנות והמלצות, סיכום

 חלו מספר שיפורים והתאמות לתקנות 2002בספירת המלאי של האפסנאות בסוף  .18

  .בנושא בעקבות הערות הביקורת הקודמת

וקנו והאפסנאות עדיין אינה עומדת במלוא עם זאת נשארו מספר ליקויים שטרם ת

 .דרישות התקנות

 .מחסני העירייהבכל על האפסנאות להערך לביצוע ספירת מלאי כנדרש בחוק   .19

 .תלוי לביצוע הספירה הפיזית בפועל-יש להיערך להפעלת סגל עצמאי ובלתי .20

ברוח , בעקר בשל היותה גורם בקרה, נדרשת מעורבות הגזברות בתהליכי הספירה .21

במיוחד חשוב הדבר בשלבי התיחקור של תוצאות הספירה . חקיקה והתקנות בנושאה

  .וההפרשים בין המצאי לרישומים

הביקורת ממליצה על ציוות של נציג הגזברות שילווה את הספירה והרישומים 

עין "בשל המשמעויות הכספיות של נושאי המלאי חיונית . במלואם כבקרה צמודה

תלוי של -הספירה ובמיוחד לצורך התחקור הבלתיחיצונית בעת " חשבונאית

 . עודפים/החוסרים

ההתאמות שבין המלאי שנספר -על הגזבר להעביר בכתב לועדת הרכש את כל נתוני אי .22

  .בפועל לבין נתוניו הרשומים בספרים בצרוף הסברים של מנהל האפסנאות

 הביקורת שעד סגירת דוח, בהתיחסות לטיוטת הדוח נמסר כי הדווח לועדת הרכש[

 ]. נמצא בהכנה ויוגש לועדת הרכש הקרובה–טרם בוצע 

ל ולהתאמת "נ-על ועדת הרכש לקבוע ולהחליט בדבר הפעולות הנדרשות בעקבות ה .23

  .   הרישומים ואיזונם

  

  

  



 122
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 על

 

 עסקים -רישוי

 עסק-וסגירת בית
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  ביקורתח"דו

 על

 עסק-רישוי עסקים וסגירת בית

  כללי

  עסק -ח זה מסכם ביקורת דחופה שקוימה בעקבות מכתב של בעל בית"דו .1

,  שהעלה טענות חמורות כלפי אחראי רישוי העסקים בעירייה112כצנלסון ' ברח

המכתב כלל גם האשמה חמורה ביותר בתחום . העסק שפתח-קשר לסגירת ביתבה

בנפרד , שאין זה המקום לפרטה והיא טופלה בצנורות אחרים(טוהר המידות 

 .העסק שפתח-הקשורה בקבלת רישיון לבית) מביקורת זו ומחוצה לה

כפי שהתחייב , ל נפתחה ביקורת מיידית"כבר ביום קבלת מכתב התלונה הנ .2

נוכח מהות ההאשמות ואופי .  ההאשמות לכאורה שעלו ממכתב הפנייהמחומרת

בחומרה ובדחיפות , יחסה הביקורת לעניין חשיבות ופעלה לגביו בעדיפות, הצגתן

 .הראויות

הביקורת התמקדה בסוגיית סגירת בית העסק הנדון ובנושאים הלקויים  .3

 .טוהר המידותתוך שהיתה מנועה מטיפול בסוגיית , ל"לכאורה שעלו מהמכתב הנ

, העסקים-עובדי רישוי, הבדיקה הקיפה את כל הגורמים שנכרכו בפרשה .4

 דהפיקוח והתביעה העירונית וכן את כל המסמכים והתיעו, הדיור-תרבות, ההנדסה

 .שבנושא 

  רקע

נושא , עסק- התקבל במשרד המבקר מכתב של מחזיק בית2002 יולי 11-ב .5

  תאריך

, אשר הופץ אל המפקחת על הבנייה. המתלונןחתום בשמו המלא של , 2002 יולי 8

החל מראש , לה-וכן לידיעת שורה של גורמים בעירייה ומחוצה, בתגובה על מכתבה

עבור במבקר , הדיור-אחראי רישוי עסקים ומנהלת תרבות, מהנדס העיר, העירייה

 .הפנים-העירייה וכלה במשרד

 עצמה טופלה שבפני(האשמה חמורה ביותר , כאמור, במרכז התלונה עמדה .6

 ).   ח זה מנוע מלפרטה"ודו, כאמור, בערוץ אחר
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עסק -כן המתלונן קבל על קיפוח ואפליה שלו לרעה בהשוואה לבתי-כמו .7

 .מצד חלק מגורמי העירייה שהוזכרו לעיל, אחרים במצבו

-העסק בטיפולו של האחראי על רישוי-ברקע התלונה עמדה סגירתו של בית .8

עסק ללא -בגין ניהול בית, 2002 יוני 20מתאריך , י צו הפסקה מנהלחבכו, העסקים

  .רשיון והוצאת שולחנות וכסאות על המדרכה ללא היתר

 .הצו נמסר בלויית מפקח עירוני ושוטר

, ריחות, קדמו לכך תלונות של השכנים המתגוררים בבניין על מטרדי לכלוך .9

י העסק בנו כן הוברר כי מחזיק-כמו. רעש וצביעת חזית העסק בבניין בצבע סגול

 ).ומדובר בצומת מהמרכזיים בעיר(כיור וברז בחזית מעל למדרכה הציבורית 

  עקרי הבדיקה וממצאיה

העסקים פרוט -בתגובה ובהתיחסות למכתב התלונה מסר האחראי על רישוי .10

. 20.6.02 –על השתלשלות הארועים שהובילו לסגירה המינהלית של העסק בצו מ 

התקנת כיור וברז על מדרכה , מתלונות השכנים הפעולות שהתחייבו –עיקריהם 

 .צביעת החזית ופעילות ללא רישיון, חזיתית מרכזית

 הבהירו את עמדתם – המשרד האחראי עצמו ועובדת –עובדי רישוי העסקים  .11

אוכל או -  לא יכול לאפשר בית-ר " מ19 -המקצועית כי מלכתחילה שטח החנות 

בכך נומקה . עסק מסוג זה-ות מביתי הדרישות המוקדמ"עפ, ממכר המבורגרים

 .העמדה השוללת את פתיחת העסק והמהירות בה הוצא צו ההפסקה המינהלי

אשר היתה הנמענת של אותו מכתב , המפקחת על הבנייה מאגף ההנדסה .12

מסרה כי מבחינתה היא קבלה מכתבי , תלונה של בעל העסק בתגובה להתראתה

צינור וברז , לה העלה גם כי נבנו כיורתלונה של השכנים על צביעת החזית וסיור ש

אלה . על המדרכה הציבורית בחזית ככר נח, חיצוניים בחזית הקדמית בקיר הבניין

 . בדרישה להחזיר את המצב לקדמותו3.7.02 –הביאו להוצאת מכתבה למתלונן ב 

בעקבות תלונת , בגבעתיים הפנתה) ד"את(גם מנהלת אגודת תרבות הדיור  .13

, לפנות את הכיור והברז, בצע החזרת הצבע המקורי לחזית הבנייןדרישה ל, הדיירים

  .30.6.02 – במכתב מ –זאת . לדאוג לשרותים תקינים ולמנוע רעש וריחות

הערת הביקורת בנושא היא כי במקרה זה דרישת הביצוע ניתנה ללא כל ברור 

כן הדרישה לביצוע חורגת -כמו. ללא כל התראה, מוקדם עם מפעילי העסק

ד ויש פגם בכך שמכתבה הסתמך רק על מכתב תלונת "ותה של מנהלת אתמסמכ

 .י ביקור אישי במקום"מבלי שבוסס או אומת ע, הדיירים
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-שפורמלית ממונה גם על רישוי, בדיקה עם מנהל אגף הפיקוח והחניה .14

עד  היתהבפעילות ש) עקב חופשתו(העלתה כי לא היה מעורב או מעורה , העסקים

העסק ושל אחר -יווי של אחד הפקחים לביקור הראשון בביתהיה ל. סגירת העסק

 .שהתלווה למסירת צו ההפסקה המינהלי

העיר מכתב המלצה של אחראי הרישוי להוציא צו - נמסר לראש16.6.02 –ב  .15

 .העסק-הפסקה מינהלי נגד בית

-אחראי רישוי י"ע ונמסר 2002 יוני 20 –הוצא ב , צו ההפסקה המינהלי .16

. המתלונן/לעובדו של מפעיל העסק ,ובשוטר בפקח עירוני מלווה שוב, העסקים

העתק הצו בצרוף פנייה לבצע את הצו ההפסקה המינהלי נשלח למשטרת ישראל 

  .באותו יום

-למנהל אגף הפיקוח ולבית, ל העירייה"למנכ, בין היתר, העתקים נוספים נשלחו

 .המשפט לעניינים מקומיים

הוצגו לשותפו של המתלונן , סקיםע-לדברי אחראי רישוי, במועד לא ידוע .17

  .הליקויים שבגינם עומדים לסגור לו את בית העסק

ללא תיעוד וללא שניתן להוכיח את הדבר או אף , ללא רישוםדבר זה נעשה 

 .לשחזרו

מכתב ) באמצעות מישהו אחר( העביר שותפו של המתלונן 2002 יוני 24 –ב  .18

לדברי התובעת .  מקומייםהמשפט לעניינים-בקשה לעיכוב צו הסגירה אל בית

" שליח"אך ה, להבהיר לבעלים את ההליך הדרוש בקשה באותו שלב היאהעירונית 

 .משפטי נוסף מאז/ולא נעשה כל טיפול חוקי, השאיר מכתב ועזב

 בקשה המשטרה אישור כי אין צו עיכוב שיפוטי נגד הסגירה 2002 יוני 26 –ב  .19

הוא גם ). ה עם התובעת העירוניתאחרי בדיק(העסקים אישר זאת -ואחראי רישוי

 .הודיע למשטרה בכתב על שימוע שבצע בנושא לבעלי העסק

 .בוצע צו הסגירה סופית, 2000 יוני 26–ב .20

הגיע המתלונן למשרד התובעת )  ביוני27- ל24-בין ה(במועד לא ברור  .21

 ). ינותחו בהמשך(העירונית וארעו ביניהם חילופי דברים חמורים 

  י סגירת העסקניתוח הממצאים לגב

 יוני 13', עסקים ביום ה-מכתב תלונת השכנים התקבל במשרדי אחראי רישוי .22

העסקים להתיצב במקום בלווית - הספיק אחראי רישוי2002 יוני 16', עד יום א. 2002

בהתחשב (, העיר לסגור את העסק-שוטר  ופקח וכן להפנות מכתב המלצה לראש
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עליו , צו הפסקה מינהליעסקים -אחראי רישוי י"עתוך ארבעה ימים הוכן  .23

  .העיר ואורגנה מסירתו בלויית שוטר ופקח עירוני-הוחתם ראש

 ).למיזער(המעוררת תמיהה , גם כאן בולטת מאד המהירות המפתיעה

המהירות בה פעל נבעה אך ורק מחומרת , עסקים-לטענת אחראי רישוי .24

בעיקר (מחומרת חריגותיהם של מפעילי העסק , תלונות השכנים וריבוין היחסי

וחוסר הסיכוי מלכתחילה לפתוח במקום ) הכיור והברז לחזית המדרכה בהתקנת

  .אוכל-בית

  

 :הערות הביקורת בנקודה זו

תלונה אחת  .תלונות ריבוי איזו מדה היה כאן להעריך אם וב קשה  .א

שכדוגמתו , של נציג השכנים תלונההגיעה באמצעות המוקד וכן הגיע מכתב 

שאר  הרישוילדברי אחראי . הגיעו גם באמצעות תרבות הדיור ואגף ההנדסה

העסקים על פתקים -הן נמצאו רשומות במשרד רישוי. התלונות היו טלפוניות

. ויש קושי לעגנם כתלונות, ים וחלקם ללא פרטים מזהיםללא תאריכ ,מרושלים

 אך בכל, ככל הנראה ובמהותן אף שיקפו מטרדים לשכנים היותלונות אמנם 
 .העסקים ברשלנות-נושא זה מנוהל במשרד רישוי מקרה

עסקים עצמו מסר כי יותר מאוחר בא למפעילי המקום -אחראי רישוי  .ב

לו פעל כך מלכתחילה אפשר . כסבהצעת חלופות אפשריות אחרות לניצול הנ

  . והיה משתנה יעוד המקום ושימושו ובכך היתה נחסכת כל הפרשה

  

אין בידי הביקורת למצוא , עם כל האמור לעיל וחריגותה של מהירות הטיפול

פסול בעצם הפעולה שנעשתה להפסקת פעילותו של בית ממכר ההמבורגרים 

          .                                   במקום

מבדיקת שלבי התפתחות המקרה עולה כי המתלונן פתח את בית ממכר  .25

כאשר , שיתוף של חבר ובהעסקת עובד אחר במקום/בסיוע, ההמבורגרים במקום
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איש , חלקותשעברו במספר מ, הסתבר לביקורת כי מכל התלונות בנושא .26

 ראה בעצמו מפגעים תברואיים בשרותים בדק בפועל ולא לאמנציגי העירייה 

  .והסתפקו בהסתמכות על תלונת הדיירים בנדון, כפי שנטען, שבבניין

 אף י" לא נבדקו ולא אומתו עשכלל רואה פגם עקרוני בטיפול בתלונות הביקורת

 .בוצע במקרה שלפנינו שכפיטיפול דרסטי בובמיוחד , אחד מהגורמים המטפלים

לבעלי " שימוע"הביקורת מוצאת פגם בהליך שאחראי רישוי עסקים כינה  .27

באחת ההזדמנויות ששותפו , לדברי אחראי רישוי העסקים, זה  קוים" הליך.  "העסק

. של המתלונן היה במשרד והובהר לו שלא יוכל לקבל רישיון לבית העסק שפתח

, תעוד או אסמכתא כלשהי, ללא פרוטוקול, ללא כל רישום, כאמור, הדבר בוצע 

  .וללא שניתן להוכיח למעשה את עצם קיומו

כך -ואף הצהיר על" שימוע"העסקים ראה בדבר זה  -למרות כל אלה אחראי רישוי

  ).26.6.02 –ב(בכתובים למשטרת ישראל במהלך נוהל סגירת העסק 

בי עצם קיומו של וכן מקום לספק לג, הביקורת מעירה כי יש לראות בכך פגם חמור

,  בוצע ללא כל תיעוד–שאם התקיים , באשר מדובר למעשה בהליך, "שימוע"ה

  .  ניתנת להכחשה, אם התקיימה, תימוכין או סימוכין והשיחה עצמה

כי פורמאלית או משפטית השימוע לא , נוכח דברים אלה, לכאורה ניתן לטעון

ראל בנדון ניתן לפיכך האישור של אחראי רישוי העסקים למשטרת יש.  נתקיים

לא מסודר ולא תקין , ובאופן לא מוסמך, ללא תימוכין, ללא בסיס, בעצם שלא כדין

 .כנדרש

משרד רישוי העסקים פעל למעשה לכל אורך הדרך ללא שברר כהלכה את  .28

 .זהותם של בעלי העסק

, כאמור, העסק-בתחום טיפולה של מחלקת תרבות הדיור נמצא כי הוצא לבית .29

, לפנות את הכיור והברז,  לבצע החזרת הצבע המקורי לחזית הבנייןמכתב דרישה

  . 30.6.02 – במכתב מ –זאת . לדאוג לשרותים תקינים ולמנוע רעש וריחות

הערת הביקורת בנושא היא כי במקרה זה דרישת הביצוע ניתנה ללא כל ברור 

כן הדרישה לביצוע חורגת -כמו. ללא כל התראה, מוקדם עם מפעילי העסק

  . שאין לה סמכויות להורות ביצוע, ד"סמכותה של מנהלת אתמ

 

  סוגיית איפה ואיפה
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העסקים הוא -י אחראי רישוי"לחיזוק טענתו של המתלונן על אפליתו לרעה ע .30

עסק הפועלים לדבריו גם הם ללא רישוי אך לא הוצא נגדם צו -הציג שורה של בתי

 .הפסקה מינהלי

חלקם ,  פועלים ברישיון מסודרהעסק נמצא כי חלקם-מבדיקת אותם בתי .31

 .כפי שמפורט להלן, אינם טעונים רישוי ומיעוטם אכן פועל ללא רישיון

אוכל וגם סמוך -שהוא גם באותו תחום ענפי כבית, עסק אחד ללא רישיון-בית .32

נימוקו של . נמצא פועל ללא רישיון מזה שלוש שנים ומחצה, מאד לעסק הנדון

עסקים להשלמתו עם מצב זה הוא שבעת פתיחתו של העסק התרשם -אחראי רישוי

וכן שמפעילו , "רתברואית מצב העסק סבי"עסקים לפני מספר שנים ש-אחראי רישוי

העובדה השניה נכונה ויש טיפול רווחה (הוא מטופל סעד של אגף הרווחה בעירייה 

  ).בניסיון לסייע למפעיל העסק

-עסקים חרג מסמכותו וקבל הערכה בלתי-הביקורת רואה בחומרה שאחראי רישוי

  !מקצועית משל עצמו באופן לא מוסמך בנושא תברואי

 יש מסמך 1999ה בנושא מהעובדה שמאז פברואר חומר-יש לראות יתר, זאת ועוד

  ! אוכל במקום-הבריאות השולל הפעלת בית-של משרד

  ! הבריאות-העסקים פעל בניגוד להוראות משרד-משמע שמנהל רישוי

העסק ללא -להמשך פעולתו של בית" הסכמה שבשתיקה"מעבר לכך יצר למעשה 

  .רישיון זמן ממושך מאד

עסקים פנה לתביעה -שבהמשכו אחראי רישוי, קוחח פי" בוצע דו4.7.2001-רק ב

 התובעת העירונית לא -:גם מאז לא ארע דבר. העירונית להתחיל בהליכים משפטיים

  .עסקים הזניח את הנושא ואת הטיפול בו-הגישה תביעה ואחראי רישוי

עם כל ההבנה למפעיל העסק השכן הנדון כמטופל רווחה והרצון : הערת הביקורת

הרי שאלה צריכים להיות , סייע לו להסתדר בתמיכת אגף הרווחהשל העירייה ל

  . מנותבים לחלופות שניתנות לפתרון במסגרת החוק והתקנות

הבריאות -אוכל פועל בניגוד להוראות משרד-לא ניתן לקבל המשך מצב בו בית

 .העסקים- תוך העלמת עין ממושכת מצד אחראי רישוי–ובניגוד לחוק 

פועל ללא רישיון , )בצומת מרכזית בעיר(אוכל - ביתגם הוא, עסק נוסף-בית .33

שלבי הטיפול בבעיות הכרוכות ברישויו בתחומי ההנדסה . 1999מאז מרץ , זמן רב

  .שלא מומש, דין לסגירתו-ואף כללו פסק, והתברואה התמשכו חודשים ארוכים מאז

  .דרך וטיפול בפתרון-לגבי עסק זה יש באחרונה פריצת

 הרצון של העירייה לעודד ולאפשר את הפעילות העסקית עם כל: הערת הביקורת

הרי שיש לראות בחומרה את הכשל הניהולי , אוכל-לרבות בתי, עסק שונים-של בתי

 .העסקים-שבטיפולו המתמשך זמן כה רב של אחראי רישוי
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כי לגביו -אם, רב ללא רישוי-פועל גם הוא זמן) ברחוב סירקין(אוכל נוסף -בית .34

העסק לא טופל -ביניהן בית. 10.7.2002- וב30.10.2001-דה לדין בהוגשו בקשות להעמ

העסקים והביקורת רואה בכך כשל ניהולי לאור פרקי -י רישוי"באופן אפקטיבי ע

 .הזמן הארוכים בין טיפול לטיפול וללא תוצאות

לא מצאה הביקורת כל הוכחות , י אגף הפיקוח"באשר לטענת האפליה לרעה ע .35

אוכל סמוך מופלה לטובה מבלי - בניגוד לטענה שבית,לא זאת אף זאת. לכך

חות כי באותו " מצאה הביקורת בבדיקת פנקסי הדו-שנאכפות לגביו שעות הסגירה 

על שעה (ח על פעילות אחרי שעות הסגירה החוקיות "לילה שהמתלונן קבל דו

-משמע שבית. ח זהה מספר דקות קודם לכן"האוכל הסמוך דו-קבל גם בית) 00:38

  .כך שאין לטענת המתלונן אחיזה במציאות, ל הסמוך לא הופלה לטובההאוכ

  

 

 ניתוח הממצאים לגבי התובעת העירונית

 .התובעת העירונית נקשרה גם היא להאשמותיו של המתלונן במכתבו .36

העסק משלב קבלת -בפועל התובעת העירונית ליוותה את תהליך סגירת בית .37

בהמשך ). ועד לא ידוע ולא רשום אצלהבמ (20.6.02-העתק צו הסגירה המינהלי מה

בו פנה לעכב , )שלו" שליח-חבר"באמצעות (קבלה מכתב של שותפו של המתלונן 

  .את ביצוע הצו

אך , לדברי התובעת העירונית היא ביקשה להבהיר למתלונן את ההליך הנדרש

 .השליח לא נענה והמכתב הושאר במשרד ללא המשך טיפול

רונית לאחראי הרישוי כי לא ננקטו הליכים  אשרה התובעת העי26.6.02-ב .38

דבר שאיפשר לו לאשר למשטרה כי אין מניעה כלשהי , משפטיים לעיכוב ביצוע הצו

 .לביצוע צו ההפסקה המינהלי

 הגיע המתלונן למשרדה של התובעת 2002 ביוני 27 – ל 24במועד לא ידוע בין  .39

  .דבריםהעירונית לברור הקשור לצו הסגירה והתפתח ביניהם דין ו

הבין מדברי התובעת העירונית הצעה , שאינה ניתנת להוכחה, לטענת המתלונן

  .המידות-החורגת מתחומי טוהר

פלטה בנושא , בהתיחסות שמסרה לביקורת ביוזמתה, לדברי התובעת העירונית

מנת שיקבל - דולר על 100,000העסקים -לתת לאחראי רישוי"לתומה הצעה למתלונן  

  ".גם הוא רישיון
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לכאורה החמורות והחריגות ששמעה התובעת העירונית -את ההאשמות .40

היא ) בנוכחות עדות(העסקים בתחום טוהר המידות -מהמתלונן על אחראי רישוי

מעשה לא ראוי לנושאת  -לדבר עצמו -ם הנוגעהעסקי-מסרה לאחראי רישוי

אשר טוען כי אינו זוכר שמסרה לו ( ולמנהל אגף הפיקוח תפקיד תובעת עירונית

 ).את ההאשמות החמורות הללו

הביקורת רואה בחומרה את העובדה שהתובעת העירונית הפנתה את הדברים  .41

דהיינו , עירה-ל או ראש"עצמו ולא פנתה לגורמים ממונים כגון מנכ" מואשם"ל

 .עשייה בנושא זה-לקתה גם במחדל של אי

החומרה שהביקורת מיחסת לשתי הסוגיות לעיל נובעת גם מהיות התובעת  .42

נושאת משרה שהיועץ המשפטי לממשלה אישר כחלק ממערכות אכיפת החוק ולכן 

הן במעשיה והן , הן בלשונה, יתר- היה עליה להקפיד עם עצמה הקפדתשומה

  .  במחדליה
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  סיכום והמלצות

העסק של המתלונן נסגר בדין -מכל הבדיקות וההיבטים שנבדקו נמצא כי בית .1

  .והביקורת לא מצאה פגם עקרוני או מהותי בסגירה עצמה

דופן וחריג לחלוטין בעבודתו האופיינית באיטיותה - יוצאןאכן נוצר רושם של חיפזו

אך במקרה הזה לגופו הפעולה היתה מוצדקת ומהירותה , העסקים-רישוישל משרד 

 .בפני עצמה אינה טעם לפגם

באשר העובדה , עצם טענותיו של המתלונן בדבר אפלייתו לרעה אינן תופשות .2

עסק הפועלים ללא רישיון אין בה להצדיק פעילות לא מאושרת גם -שישנם עוד בתי

  .אצלו

זה שלא אפשר היה לבחון או לאשש את האפשרות הביקורת חייבת להבהיר בהקשר 

כאילו המשך פעילותם של אותם אחרים ללא , המשתמעת ממכתב המתלונן, לכאורה

 .י המתלונן"כפי שהוצהר ע, המידות-רישיון נובעת מחריגה מטוהר

באשר לטענות המתלונן על יחס של איפה ואיפה נגדו מצאה הביקורת  .3

כי , כאמור, בנושא אכיפת שעות סגירה נמצאגם . שלהאשמות אלה לא היה ביסוס

 גם שכנו –ח על עבודה החורגת מהשעות המותרות "באותו זמן שהמתלונן קבל דו

 . ח זהה"קבל דו) ידו כדוגמה-שהובא על(

התרשלותו והזנחותיו של אין בכל אלה כדי להמעיט בחומרת , עם זאת 4

אוכל שנבדקו -בתי העולות מבדיקת טיפולו באותם שלשה העסקים-אחראי רישוי

  . בהקשר לביקורת זו

עדיין בתי העסק , עסקים נהג איפה ואיפה במקרה זה-כי לא הוכח שאחראי רישוי-אף

ככשל ניהולי של האחראי ידו באופן הניתן להגדרה -טופלו על  -שנבדקו 

  וכהזנחת חובותיו המקצועיים 

ד של יש לראות בחומרה את הכשל הניהולי שבטיפולו המתמשך זמן רב מא

עסק וכשל ניהולי לאור פרקי הזמן הארוכים -במספר בתי.העסקים-אחראי רישוי

 .עסק מסוימים ללא תוצאות-בין טיפול לטיפול בבתי

 

אחראי הרישוי פעל באחד המקרים בניגוד לאיסור של משרד הבריאות  .5

 !אוכל-לגבי בית
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להמשך פעולתו של " הסכמה שבשתיקה"יצר למעשה  אחראי הרישוי .6

  .ל ללא רישיון זמן ממושך מאדאוכ-בית

הבריאות -אוכל פועל בניגוד להוראות משרד-אין לקבל המשך מצב בו בית

 העסקים- תוך העלמת עין ממושכת מצד אחראי רישוי–ובניגוד לחוק 

 בכך שנטל על עצמו אחריות עסקים חרג מסמכותו-אחראי רישוי .7

ו באופן לא מקצועית משל עצמ-וסמכות מקצועית לא לו וקבל הערכה בלתי

 !אוכל-בנושא תברואי לגבי ביתמוסמך 

- בכך שלאורך כל שלבי טיפולו בפרשת ביתמשרד רישוי העסקים כשל .8

 .העסק שנסגר לא ברר ולא וידא מיהם למעשה בעלי בעסק

ננקטו אמצעים העסק הנדון -הביקורת מוצאת פגם בכך שנגד בית .9

-סקים בביתהע-שהתבטאו בהתייצבות אחראי רישוי, הבולטים בחומרתם

  4הן מיד בפתיחת הטיפול בו ושוב פעם נוספת תוך , בליווי שוטר ופקחהעסק 

  !ימים

 בהשוואה לחוסר הטיפול ולטיפול האיטי והממושך בבתי העסק האחרים -זאת 

 .עסק בכלל-ל או בבתי"שנבדקו כנ

, תפקודו של האחראי לקוימלבד הרשלנות שהוזכרה לעיל נמצא  .10

ללא ליוויים ההכרחי במסמכים חיוניים בתהליך בפעילותו במספר שלבים 

 :קיומם של השלבים-שחסרונם יוצר ספק בעצם

 שבוצע לכאורה לבעלי שימועאין תימוכין כלשהם לפעולת   .א

הביקורת נאלצת להביע ספק בקיום השימוע או . העסק לקראת סגירתו

  . בכשרותו

  . טרהי האחראי למש"זה שמש גם דווח לא מבוסס ע" שימוע" יודגש כי 

ללא , ללא בסיס, אחראי הרישוי בצע בכך פעולות ודווח שלא כדין

 .ובאופן לא מסודר ולא תקין כנדרש, תימוכין

תלונות טלפוניות מרושלות " רישום"האחראי איפשר במשרדו   .ב

שלא ניתן לראותן כאסמכתא או כתיעוד לתלונות , )פתקיות מאולתרות(

 ).עד כדי ספק בעצם קיומן(

עירונית מוצאת הביקורת כי פעלה באופן שאינו הולם לגבי התובעת ה .11

    -):כפי שפורט לעיל (הן במעשה והן במחדל, הן בדיבור, את תפקידה
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ממליצה הביקורת כי מנהל אגף הפיקוח ,  לגבי עבודת הפיקוח, בתחום הנוהלי .12

הולית  כחלק מבקרה ני–זאת . חות שהפקחים סיימו"יקיים בדיקה של כל פנקס דו

חות "אשר בין היתר גם תתן לו כמנהל אינדיקציות ומאפיינים של הדו, שוטפת

חות רצופים "כגון דו(חות לא שגרתיים "גם תאפשר איתור דו, ופעילות הפקחים

חות "איתור דו, )שיש בהם אולי איתות הראוי לבקרת הממונה, עסק/לאותו תושב

רה באגף בפועל ובמודעותם של  וגם תמסד את הבק, ביטול/שגויים הכרוכים בתיקון

 .   העובדים

בכתבה את מכתב פעלה שלא בזדון מעבר לסמכותה מנהלת תרבות הדיור  .13

 אינה מוסמכת  באשר היא, העסק-הוראות הביצוע שהוציאה לבעל/הדרישות

  . לחייב ולהורות הנחיות ביצוע לתושב

יע על דרישות כמנהלת סניף של האגודה לתרבות הדיור וכנציגתה היא יכולה להתר

להצביע על , וחובות הנגזרות מחוק הבתים המשותפים וחוקים רלוונטיים אחרים

להמליץ על צעדים מתאימים ואפילו ליזום פניות לרשויות אכיפה מתאימות , חריגות

אך  אין לה לכשעצמה סמכויות הוראה או , י החוקים הרלוונטיים להן"שתפעלנה עפ

  .כויות אכיפה ישירות משלה בתחומהביצוע ישירות משלה או סמ-ציווי

על המנהלת להקפיד ולעמוד במגבלות של הסמכויות הפורמאליות המחייבות 

  .בתחום טיפולה

הדיור תנהיג במקרים כאלה שלב -אחרי בדיקה ואימות מן הראוי כי תרבות, כן-כמו

וכן התרעה או הודעה מוקדמת לפני שהיא " המואשם"של בדיקה מוקדמת עם 

 .   סופית ונחרצתקובעת עמדה
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 ח ביקורת"דו

 

 בנושא

 

 תשלומי אחזקת טלפון  
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  ביקורתח"דו

 בנושא

 תשלומי אחזקת טלפון

  

  כללי

אנוש הסתעפה בדיקה נפרדת -במסגרת עבודת הביקורת בתחומי משאבי .1

 .לביקורת בנושא תשלומי אחזקת טלפון בעירייה

 .2002הביקורת התמקדה בתשלומים השוטפים בנושא במחצית השנה של  .2

  

  נתונים

כפי שמתאפשר , העירייה משלמת דמי אחזקת טלפון לכל עובדיה הקבועים   ..3.33

 מכסות – 4.4.4בסעיף , השרות של עובדי הרשויות המקומיות-פי אוגדן תנאי-על

 .טלפון

 -:העירייה רכשה ומחזיקה לעובדים מכשירי טלפון וקוים סלולריים   ..4.44

 .' קוים ברשת אורנג22  .א

 . קוים ברשת מירס18  .ב

  . ברשת סלקום1-שת פלאפון ו קוים בר2  .ג

  . קוים43כ "סה

  



119 119

  

  

  ממצאי הביקורת

השרות של עובדי הרשויות המקומיות מגדיר את הזכאות למיכסת -אוגדן תנאי   ..1.11

למעט עובדי הוראה ועובדים (לכל העובדים הקבועים ) 4.4.4בסעיף (שיחות הטלפון 

 ). ארעיים

 תשלום אחזקת הוברר כאמור כי עובדי העירייה הקבועים מקבלים בשכרם   ..2.22

לרבות אותם עובדים המחזיקים טלפון סלולרי של העירייה בשימושם , טלפון

 .האישי

לרבות ,  עובדים המחזיקים בטלפון סלולרי של העירייה30נמצאה קבוצה של    ..3.33

פרוט ). מיכסות שיחות טלפון(טלפון -אחזקת-במקביל לקבלת תשלום, לשימוש אישי

 .אנוש-רייה ולמנהלת משאביל העי"העובדים בקבוצה זו נמסר למנכ

הביקורת רואה כפילות לא תקינה בקבלת תשלום דמי אחזקת הטלפון יחד עם    ..4.44

בנוסף עוד יש בתוך שימוש זה  גם . השימוש  בטלפון שהעמידה לרשותם העירייה

  .שאין יכולת פיקוח עליו למעשה, מרכיב של שימוש פרטי

לרי של העירייה קבלו אותם הביקורת מודעת לכך שהעובדים המחזיקים בטלפון סלו

במסגרת עבודתם /בראש ובראשונה משיקולים של צורך בטלפון סלולרי לתפקידם

שגם אינו (עם זאת השימוש האישי ). הביקורת מתיחסת בנפרד לסוגייה זו בהמשך(

יוצר כפילות אסורה עם דמי אחזקת הטלפון ) מוגבל או מפוקח בצורה כלשהי

 .יםהמשולמת בשכרם של אותם העובד

מעבר לכל האמור לעיל נמצאה קבוצה של ארבעה עובדים בכירים שבנוסף    ..5.55

  .אחד-לכפילות דנן גם מחזיקה בשימושם שני טלפונים סלולריים שונים כל

הביקורת רואה בחומרה כי אחזקת מכשירים כפולים זו לא בוטלה בעקבות 

ל בה הומלץ לבטל את השימוש הכפו, ח קודם בנושא זה"הערת הביקורת בדו

כל זאת עוד לפני כל קשר לכפילות של שימוש . בשני מכשירים שונים לאותו עובד

  .זה עם אותו תשלום מכסת שיחות טלפון המשולם להם

  ].ל והגזבר דווחו לביקורת כי המכשיר השני ברשת מירס אינו בשמוש פעיל"המנכ[
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בנוסף רואה הביקורת ספק בצורך במתן טלפון עירייה לבעלי תפקידים    ..6.66

או , סביב היממה/מלבד לחיוניים שבעבודת שטח, מחלקה/שמתחת לרמת מנהל אגף

  .שעבודתם יכולה להתבצע כהלכה גם ללא טלפון סלולרי

 .ל ולמנהלת משאבי אנוש"מנכ- התפקידים נמסרה ל13רשימת 

  

  מסקנות והמלצות, סיכום

ם מיכסת שיחות טלפון לעובדים יסודו בשיפוי כספי על הוצאות שיתכנו תשלו .1

  .תפקיד/לעובד כשהוא נאלץ להשתמש בטלפון הפרטי לענייני עבודה

באוגדן תנאי , כאמור, ההגדרה מוסדה. לשם כך הוגדרה הזכאות לתשלום זה ובצדק

 .השרות של העובדים ברשויות המקומיות

הוא מיועד לשמש את , י העירייה"ון סלולרי ע מיום שניתן לעובד טלפ–עם זאת  .2

התקשורת הנדרשת לו לצרכי התפקיד ובהחלט ניתן להניח כי העובד לא משתמש עוד 

בכל מקרה לא יעלה על הדעת תשלום מיכסת . הביתי שלו/כך בטלפון הפרטי-לשם

שלא לדבר על (אחזקת טלפון פרטי בכפילות לשימוש בטלפון הסלולרי בתפקיד /שיחות

 .ויש לכן לבטלה) מוש בו לשיחותיו הפרטיותהשי

הביקורת ממליצה לקבוע איזה מהטלפונים הכפולים שמחזיקים ארבעה הבכירים  .3

 .יועדף והשני יבוטל

 בפרק 6סעיף (לקבוצת בעלי התפקידים שהצדקת הטלפון סלולרי להם היא בספק  .4

 .מומלץ לגרוע את הטלפונים לצרכי חיסכון –) הקודם והרשימות הנפרדות

 קפדני להקצאת טלפונים סלולריים שבו יקבעו גם למסד נוהלהביקורת ממליצה   .5

  .קריטריונים ברורים ומחמירים למי הם מוקצים ויוקצו בעירייה

מומלץ כי במקרים גבוליים של צורך ביצירת קשר נייד אל בעל תפקיד מסוים שיוכר 

  . בלבדלשיחות נכנסותמוצע להקצות טלפונים   -פי הנוהל -על

חריגים שיצדיקו בחינה מחודשת של הצורך במתן טלפון /י הנוהל מקרים מיוחדים"עפ

 ל"אישור ראש העירייה לאחר בדיקה קפדנית של מנכ מוצע שהם יחייבו   -סלולרי 

  .העירייה והמלצה מיוחדת שלו
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ומבלי , י העובדים"בהיות הטלפונים הסלולריים גם בשימוש פרטי ע,  מעבר לכך .6

ממליצה הביקורת לקבוע בצורה מוסדית  , פקח או לשלוט על כךשיש אפשרות ל

 בטלפון הסלולרי למכסות מוגבלות בסכום של שימוש,  מעוגן בנוהל, אישור

אשר מעל להן העובד יחוייב לשלם את ההפרש בגין השימוש )  100₪מומלץ בגובה (

 .הפרטי

בטל את יש ל -הביקורת ממליצה כי משיקולי מינהל תקין ומטעמים אתיים  .7

הכפילות של שימוש בטלפון סלולרי ושל תשלום מיכסת שיחות הטלפון 

  . במקביל

 . חשוב גם החיסכון שיושג עם יישום המלצות ביקורת זו 
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