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 2015מרץ  01         

 לכבוד

 מר פטר וייס 

 

 נכבדי ראש המועצה,

, זאת על  פי צו המועצות 2014לשנת  4הנני מתכבדת  להגיש את דו"ח מבקרת המועצה מספר 
 דו"ח על ממצאי הביקורת (תיקון תשנ"ז).המקומיות (מועצות אזוריות) 

 דת הביקורת והוראות החוק המתייחסותדו"ח זה כולל כמידי שנה פרק כללי ובו הכללים לעבו
כולל  תקציר ביקורות  2014לביקורת במועצה האזורית. החלק הארי של הדו"ח השנתי  לשנת 

התרכזה בשני  2014בהתאם לתכנית העבודה לשנה זו. הביקורת בשנת  2014שנערכו במהלך שנת 
בשני התחומים היתה  המצאי והמלאי ונושא הרווחה. הביקורת ,תחומים עיקריים ניהול הרכש

 רוחבית והקיפה את כלל הפעילות והתהליכים. 

הקו המנחה את הביקורת הוא היותם של עובדי המועצה ונבחריה משרתי ציבור, וכך גם אני  רואה 
 תפקידי כשליחה של הציבור. 

מטרת הביקורת בין היתר, קידום האיכות, היעילות והאפקטיביות בפעולות המועצה ופעולות 
עובדיה; הגדלת הכנסותיה והקטנת הוצאותיה של המועצה. קידום הנ"ל מתקיים ע"י מתן המלצות 
איכותיות ליישום ע"י המבוקרים וכמו בשנים קודמות, גם בשנה זו קיימת הסתייעות רבה בדוחות 

ע"י ראש המועצה, נבחריה ומנהליה. דוחות הביקורת מהווים אמצעי חשוב ומרכזי הביקורת 
 לתיקון הליקויים שנמצאו במהלך הביקורת. 

הביקורת פועלת בהתאם למספר עקרונות: הקפדה על דיוק העובדות והממצאים, הנעשית ע"י 
ביקורת אופקית בדיקות חוזרות ונשנות של כל פרט ופרט  יחד עם היחידות המבוקרות; העדפת 

רחבה בפונקציה מסוימת על מנת שתציג מבט כולל, רחב ורב ממדי של המבנה הניהולי. ביקורת 
באופן הזה יאפשר התייחסות כוללת וגיבוש המלצות בתהליך של דיון משותף בין המבקרת לבין 

 היחידה המבוקרת, וגורמים נוספים במועצה הקשורים לתחום המבוקר. 

הלך הביקורת ואחריה הינו חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת, מלאכת תגובת המבוקרים במ
הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה ולעיתים תוצאת הביקורת אינה קלה גם למבוקרים על 
כן המבקרת מקפידה שהכללים המנחים את עבודת הביקורת בקביעת העובדות והמסקנות, יהיו 

ת כוללת מספר שלבים החל מבירור עובדתי עם המבוקר גלויים לעין וידועים למבוקרים. הביקור
תוך שניתנת לו אפשרות להמציא לביקורת הסברים ומסמכים, עבור לשלב הכנת טיוטות הדו"ח 
וקיום פגישות שמטרתן הבהרת פרטים שלדעת הביקורת טרם הובהרו סופית. השלב האחרון של 

תו מתפרסמת כחלק מדו"ח הביקורת התהליך הוא הכנת הדו"ח הסופי עליו מגיב המבוקר ותגוב
השנתי. המבקרת נוהגת בכבוד באדם המבוקר והמבוקרים במהלך השנה נהגו באותה מידה והגיבו  

 בצורה  ענייניות ומקצועיות לדוחות הביקורת. 
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 כשהתחלתי את תפקידי במועצה ביצעתי סקר סיכונים שהינו שלב ראשון בעבודת הביקורת ועל 

 את  תכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות של הביקורת.בסיסו הכנתי 

סקר והערכת הסיכונים הינם מתודולוגיה מובנית שחשיבותה בהכרת המועצה, התהליכים 
העיקריים המבוצעים במסגרתה, איתור נקודות התורפה וגיבוש מענה מתאים לסיכונים הן ע"י 

לניהול הסיכונים אשר המועצה חייבת  מבקרת המועצה והן ע"י הדרג הניהולי. הסקר מהווה בסיס
בקיומו בכדי לשמור על היעילות, האפקטיביות והחיסכון כחלק מניהול מושכל של  הסיכונים 

 שהמועצה חשופה אליהם בהתאם לשינויים החלים מעצם פעילותה.

בחלוף כארבע שנים מעריכת הסקר הראשון, יש צורך בביצוע סקר חדש על בסיס הסיכונים ונקודות 
תורפה שיאותרו. סקר זה יעשה ע"י מומחים בתחומים ספציפיים על מנת להכין תכנית עבודה ה

 מיטבית עבור המועצה בתחום הביקורת ועבור הדרג הניהולי בניהול הסיכונים.

אחד מהמאפיינים של תכנון עבודת הביקורת הינו הקושי לקבוע במדויק את היקף העבודה, לאור 
יש להמשיך ולהעמיק כדי להגיע אל שורש הבעיה ולגלותה במלוא  האפשרות שבמהלכה יתברר כי

היקפה. עבודת הביקורת בודקת את היקף הליקוי על שלוחותיו; הסיבות להיווצרות הליקוי ומי 
הנושא באחריות לכך; פונקציות דומות או זהות בהן עלולים להתגלות ליקויים זהים ואפשרויות 

 ם שנגרמו לה כתוצאה מפגיעה בזכויותיה.המועצה לתבוע ולקבל פיצוי על נזקי

תגובש כמידי שנה  יחד אתך, חברי וועדת הביקורת ובעלי התפקידים  2015תכנית הביקורת לשנת 
השונים על מנת להקיף עד כמה שניתן את כלל פעילות המועצה ובהתחשב בכוח האדם והאמצעים 

 העומדים לרשות הביקורת. 

ה, מנהליה ועובדיה על שיתוף הפעולה המלא וההתייחסות ברצוני להודות לך, לנבחרי המועצ
העניינית להמלצות הביקורת. תפישת הביקורת ע"י קברניטי המועצה ככלי ניהולי שמטרתו לשפר 

 ולייעל את הארגון מניב תוצאות המקיפות את כלל התהליכים במועצה. 

הפוריים שמהווים השלמה אני מודה לוועדת הביקורת ולעומד בראשה על העזרה הרבה  והדיונים 
 לעבודת הביקורת. 

אודה לך אם תואיל למסור תשובתך לדין וחשבון זה כמתחייב בצו המועצות המקומיות (מועצות 
 אזוריות).

עותק מהדו"ח הועבר כחוק לחברי וועדת הביקורת, אשר תפקידה לדון בדו"ח ובהערותיך עליו 
 ולהגיש את סיכומיה והמלצותיה למועצה.

 ד"ר עמירה מוסקוביץ                                                                                                           

 מבקרת המועצה                                                                                                               

 

 יו"ר וועדת ביקורת -ר ארז העתק:  מר תמי

 חבר –מר גרשון צחור              

 חבר    -מר יואל ויינגרטן               

 חבר        –מר יוסי אלוני              
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 י"ב בשבט תשע"ה                                                                                                                              
  2015פברואר     01                                                                                                                              

 
 

 לכבוד
 יו"ר -מר תמיר ארז

 חבר -מר גרשון צחור
 חבר -מר יואל ויינגרטן

 חבר -מר יוסי אלוני
 חברי ועדת ביקורת

 
 

 א.נ.,
 
 

  2014לשנת  4דו"ח מבקרת המועצה מס' הנדון:                                
 

מועצות (בהתאם לצו המועצות המקומיות  4הנני מתכבדת להגיש את דו"ח  הביקורת מספר 

 .)אזוריות

 

על ועדת הביקורת לדון בדו"ח הביקורת ובהערות ראש המועצה ולהגיש למועצה לאישור את 

 סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה. 

סיכומיה והצעותיה, רשאית היא אם ראתה צורך בכך לזמן לדיוניה נושאי בטרם תשלים הועדה את 

 משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

 

תוך חודשיים מיום שבו הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד  בהם 

 ותחליט בדבר אישור ההצעות.   

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                   

 

 מוסקוביץד"ר עמירה                                                                                                                          

 מבקרת המועצה                                                                                                                                           

                                                                                          

 תק:עה

 ראש המועצה -מר פטר וייס
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           11/5/2015  

 לכבוד  

 חברי מליאת המועצה

                          

 3סיכומים והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקרת המועצה מס'  -פרוטוקול ו.ביקורת הנדון: 

 

 אלוני יוסיו וינגרטין  יואל ,צחנובר צחור גרשון: תמיר ארז יו"ר הועדה, נוכחים

 מבקרת המועצה. –ד"ר  עמירה מוסקוביץ                

                        

. צו המועצות המקומיות, מועצות אזוריות "ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר 1.145בהתאם לסעיף 

שנמסרו ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום 

 לה הערות ראש המועצה".

 ועדת הביקורת דנה בדו"ח המבקרת ובהערות ראש המועצה ומתכבדת להגיש סיכומיה והצעותיה.

נושאי הביקורת נבחנו ע"י עריכת סקר סיכונים בכלל המחלקות והתהליכים בתוכן ולאחריו הוכנה תוכנית 

 בטווח של חמש שנים. רב שנתית. התכנית הרב שנתית מקיפה את כלל מחלקות המועצה 

 תכנית עבודה שנתית הוגשה לראש המועצה ולועדת הביקורת כנגזרת של התכנית הכוללת. דו"ח 

 הביקורת השנתי עסק בשני נושאים בהתאם לתוכנית העבודה השנתית:

 ניהול רכש מלאי ומצאי .1
 רווחה .2

 
 הקודמות:כמו כן המבקרת בדקה וסקרה בדוח המעקב אחר תיקון הליקויים את הביקורות 

 : 1ביקורת מס' 

 מינהל כללי  •

 כ"א ושכר  •

 מערך ביקור סדיר למניעת נשירה מבתי הספר •
 : 2ביקורת מס' 

 מכרזים  •

 רישוי עסקים  •
 3ביקורת מס' 

 המועצה מבקר מינוי על סקירה •

 הגזם נושא •

 ובניה לתכנון ועדה •

 מלאי ספירת על פיקוח •
 

התהליכים בכל נושא בהתאם לתקני החוקיות, היעלות דו"חות הביקורת בדקו ביסודיות והקיפו את כלל 

 והחיסכון המבוצעים בכל אחת מהיחידות במועצה.

לדו"חות הביקורת צורפה התייחסות המבוקרים, נכון למועד עריכתם, סיכום יישום המלצות הביקורת 

 לדו"ח השנתי התקבלו בתשובתו של ראש המועצה  לדו"ח השנתי.

וף הפעולה המקצועי והענייני של נבחרי ועובדי המועצה עם מבקרת המועצה, הועדה מציינת בחיוב את שית

 שיתוף החשוב לעבודה משותפת לשיפור עבודת המועצה.

 .4תודה מיוחדת למבקרת המועצה הגב' עמירה מוסקוביץ שהוציאה תחת ידה את דו"ח הביקורת מספר 

 

 בברכה

     יו"ר  וחברי ועדת ביקורת    -תמיר ארז
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 כללי

לשלטון המקומי חשיבות בשיפור איכות חייו של האזרח במדינת הרווחה המודרנית, המגזר ההולך 

ומתרחב, מרכז עוצמה פוליטית, ומנהלית שממדיה נרחבים. המושגים שלטון מקומי ושלטון מרכזי 

אינם מייצגים שני גופים מונוליטים העומדים זה מול זה או הנתונים ביחסים היררכיים. קיומה של 

שונות  בשלטון המקומי נראה כמובן מאליו משום שכל רשות מקומית היא יחידה מנהלית ופוליטית 

העומדת בפני עצמה וברשויות המקומיות בינן לבין עצמן. קיים שוני מבחינת המשאבים הכלכליים, 

התרבותיים והחברתיים בין הרשויות אך אין משרד ממשלתי שאינו משפיע באמצעות חוק 

 לפעולות המתרחשות בתחום הרשות המקומית. והוראותיו 

ויכולתן הארגונית  ,מעורבותם של מסגרות השלטון המקומי לסוגיהן באיכות חייו של האזרח מחד

כספית לספק את השירותים הנתבעים מהן מאידך הינם נושאים בעלי ממד ציבורי חשוב בישראל  -

 ובעולם.

לו היעיל של השלטון המקומי, כמו גם דרישות המשאבים הכספיים הרבים הנדרשים לקיומו ותפעו

הנשיאה באחריות הציבורית, העלו שוב ושוב את שאלת קיומם, יעילותם ותרומתם של מנגנוני 

פיקוח, בקרה וביקורת על פעולותיהם של גופים במגזר זה. מקומה ומעמדה של הביקורת הציבורית 

ית) הנוטים להדגיש באופן הצהרתי את מעוגנים  בחקיקה ובכתבי אחריות וסמכות (ביקורת פנימ

 מקומה החשוב ואי תלותה של הביקורת.

הביקורת עד שנות השמונים התמקדה בתכני ביקורת מסורתיים ובעיקר בנושאי הסדירות 

והחוקיות, הביקורת המאוחרת עוסקת בתכנים מתקדמים המקיפים את כלל פעולות המקומיות 

 וכללים ביקורת של יעילות, חסכון ואפקטיביות.   הארגונים השונים (הציבוריים ופרטיים)

למסגרות הביקורת המקצועית הן הציבוריות החיצוניות והן הפנימיות נודעת חשיבות רבה לקיומו 

של תהליך הנשיאה באחריות ציבורית והפיקוח התפעולי והכספי ציבורי. גופי הביקורת השונים 

וח והבקרה במגזר רחב זה כמו במגזרים אמורים לסייע בקיום התהליך במימוש סדרי הפיק

 ציבוריים אחרים.

במידה רבה תפקידי המבקר, חוזק מעמדו  1978בעקבות תיקון לפקודת העיריות, הורחבו בשנת 

ובוטלה כפיפותו לראש הרשות. תיקונים  משמעותיים נוספים במהלך השנים קבעו את מעמדו של 

קבות מסכת שיקולים ודיונים בוועדה לביקורת מבקר הרשות המקומית ובגיבוש דפוסי פעולתו בע

 המדינה של הכנסת. 
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 הבסיס החוקי לעבודת המבקר במועצה האזורית 
 

 )2008במרץ  9. ב' באדר התשס"ח 2/2008(חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 

ה) המחייב 13) לפקודת המועצות המקומיות (סעיף 2התקבל תיקון תשס"ז ( 10.4.2007בתאריך 

 המועצות האזוריות למנות מבקר פנימי ולהקים ועדה לענייני ביקורת.גם את 

 

 :התיקון נכנס לתוקף ואלה עיקריו. 1

החלת סעיפים מפקודת העיריות על מועצות מקומיות, לרבות מועצות אזוריות בשינויים  .א

 המחויבים לפי הפירוט הבא:
 . מינוי פקידים167סעיף 

 (ב) "המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.  –(ד)  –(ב) 

 (ג) לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר העירייה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:

 הוא יחיד; )1(

 הוא תושב ישראל; )2(

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;   )3(

להשכלה גבוהה )  הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד 4(

זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או  ןבחוץ לארץ שהכיר בו, לעניי

 רואה חשבון;
 )  הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.5(

 )  הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של 6(

 חירות חרשות המקומית.רשימת מועמדים שהתמודדה בב      

 ) לא ימונה ולא יכהן כמבקר עירייה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן עברו עשר 1(ג

 שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה עירייה, או שנתיים מתום כהונתו כחבר        

 מועצה בעירייה גובלת.       

 בקר באותה עירייה, למשך ) מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה, לא יכהן כמ2(ג

 כל תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד.       

 (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינוי של אדם אשר לא

 ) לסעיף קטן (ג), כמבקר 5( -) ו4נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות (      

 רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו העירייה, אם הוא       

 .1992 -בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב      
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 א. מועצה שלא מינתה מבקר 167סעיף 

 א.   "ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה                

 , תוך הזמן הנקוב בצו".167מבקר, כאמור בסעיף                       

 

 א. (א) ואלה תפקידי המבקר 170סעיף 

 , 1965-) "לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1(                

 על טוהר המידות ועקרונות היעילות  נעשו דין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה                      

 ;ןוהחיסכו                      

 ) לבדוק את פעולות עובדי העירייה;2(     

 ) לבדוק את סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל 3(     

 דין,  של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות  היעילות          

 ;ןוהחיסכו          
 ) לבקר את הנהלת החשבונות של העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה  4(     

 ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.           

 פי סעיף  קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן (ב)  הביקורת ל           

 לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת במינוי הנהלתם.                 

 למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".                 

 לאמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי  (ג) בכפוף            

 -הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת                 

 ) על פי שיקול דעתו של המבקר;1(            

 ) על פי דרישות ראש העירייה לבקר עניין פלוני;2(            

 עדה לענייני ביקורת ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה של ) על פי דרישת הו3(            

 של שני נושאים לשנת עבודה.                 

 (ד) המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו".            

 

 ב. המצאת מסמכים ומסירת מידע 170סעיף 

 

 העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו,(א) "ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי 

 חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני       

 מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת       

 הסבר  מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או      

 שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.      

 (ב) למבקר העירייה או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל 

 מאגר מידע רגיל או מממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים       

 העירייה של גוף עירוני מבוקר.אוטומטי של העירייה או של המשרתים את       

 (ג)  לגבי מידע חסוי על פי דין, יחולו על מבקר העירייה ועל העובדים מטעמו המגבלות 
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 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.      

 

 

 אמורה, (ד)  עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו לעניין עבודתו ה               

 כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.                      

 (ה)  לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של                

 מוועדותיו של גוף עירוני מליאת המועצה או של כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה                       

 מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי  עובד מעובדיו"                         

 

 ג. דו"ח המבקר 170סעיף  

(א) המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך;  הדו"ח יוגש אחת  

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדו"ח  01 -לשנה, לא  יאוחר מ

יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את ליקויים הליקויים שמצא וימליץ על תיקון 

דו"ח לפי סעיף קטן זה, ימציא הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת ה

המבקר עותק לוועדה לענייני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע 

 (נוסח משולב). 1958 -ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21 -א ו 21בהוראות סעיפים 

(ב) בנוסף, רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולעדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת   

ת שיראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו שערך בכל ע

 לעשות כן.

(ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לווידה לענייני 

ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף 

 הערותיו.

מבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה (ד) הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח ה 

לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה 

כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה 

ד תום האמורה, תדון הוועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה ע

חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה; בטרם תשלים הוועדה 

את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה 

 של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.  

עדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון ) תוך חודשיים מן היום שהגישה הוו1(ה)  (

) 2מיוחד בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור; (

לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור 

בסעיף קטן (ד), או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף 

הערותיו, ימציא המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח 

 ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה. 

 

(ו)  לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד 

קר העירייה, ואולם מבקר שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מב

 העירייה או ראש העירייה רשאי, באישור הוועדה, להתיר פרסום כאמור". 
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 . חומר שאינו ראיה  1ג  170סעיף 

"דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העירייה במילוי  

כך לשמש ראיה בהליך תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל 

 משמעתי".

 

 א. פרסום דוחות ביקורת או ממצא ביקורת 334סעיף 

ג' (ו) או תנאי  170"המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף 

 מאסר שנה". -בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו

 

ות האזוריות כי מבקר יכהן  ב. "הסמכת השר לקבוע בצו המועצות מקומיות ובצו המועצ

 במשרה חלקית בהתחשב במספר התושבים של המועצה. 
 

ג.  נקבע בחוק כי מבקר פנים המועסק  בחלקיות משרה, יהיה רשאי להשלים את משרתו 

 בכפוף לתנאים הבאים:   

 -"כאשר השלמת המשרה הינה באותה מועצה מקומית שבה הוא מכהן כמבקר .1

הציבור. מינוי זה יעשה על פי המלצת ועדת הביקורת, בתפקיד הממונה על תלונות 

 ובאישור המועצה לאחר שמצאה כי אין בתפקיד זה כדי לפגוע במילוי תפקידו.

כאשר השלמת המשרה הינה בעיסוק מחוץ למועצה המקומית, יש צורך באישור  .2

 המועצה והשר לאחר שאישרו כי התקיימו התנאים הבאים:

 וי תפקידו או במעמדו כמבקר;אין בעיסוק כדי לפגוע במיל  .א

אין ולא עלול להיווצר ניגוד עניינים, בין העיסוק או העבודה הנוספת לבין תפקידו  .ב

 כמבקר;

אין בעיסוק או בעבודה הנוספת משום תחרות בלתי הוגנת עם מי שהינו עובד  .ג

 המועצה המקומית;

 הצהרת המבקר על התמורה שיקבל בעבור העיסוק או העבודה; .ד
 פנים במשרה מלאה אינו רשאי לעסוק בכל עבודה נוספת. מבקר       

 

"לצורך קבלת אישור השר על הרשות המקומית להגיש בקשה מסודרת למנהל האגף  .3

לכ"א ושכר ברשויות המקומיות. הבקשה תכלול פרוטוקול אישור המועצה וחוות 

 דעת של היועץ המשפטי של הרשות המאשר כי התקיימו התנאים שלעיל".
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ד. "הסמכת השר, באישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, לקבוע בצווי הכינון 

לרבות דרכי מינויו של המועמד, תנאים ודרכים לפיטורי מבקר, דרכי  –הוראות  שונות 

 מינויים  לעובדים בלשכת המבקר וכן דרכי הכנתו ואישורו של תקציב  לשכת המבקר".
 מועצות המקומיות.לפקודת ה 35ה.  בוטל סעיף 

ו.  "עוד נקבע בתיקון כי כל עוד לא קבע השר הוראות כאמור לעיל או עד תום שנתיים מיום 

 יעמדו בתוקפן ההוראות הקבועות בצווי הכינון". –פרסום החוק, לפי המוקדם מבינהם 
ז. יודגש כי מי שמונה כדין לתפקיד מבקר פנימי במועצה מקומית או אזורית לפני החלת 

לפקודת העיריות או  167תיקון זה, והתקיימו בו תנאי כשירות למינוי כמבקר לפי סעיף 

 צווי הכינון, ייחשב כאילו מונה כמבקר לפי הוראת חוק זה".
היקף משרת מבקר פנים במועצה  -ח. "תיקון צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)

ות המקומיות (מועצות אזורית מכוח סמכותו של השר, פורסם תיקון לצו המועצ

אזוריות) כך שנקבעה חובת מינוי מבקר פנים למועצה האזורית לפי הוראות צו המועצות 

 ולפי המפתח הבא: 1962 -המקומיות (שירות עובדים) התשכ"ב

ימונה מבקר פנימי בהיקף  -תושבים או יותר  20,000במועצה אזורית שבתחומה  .א

 משרה מלאה.

ימונה מבקר פנימי בהיקף של  -תושבים  20,000 -מ במועצה אזורית שבתחומה פחות .ב

 חצי משרה". 
(א) לתוספת הרביעית של צו המועצות המקומיות (מועצות  26סעיף  -ט. ספירת מלאי

אזוריות) קובע כי אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי בכל 

 מחסני המועצה וכי זו תיערך בפיקוח מבקר המועצה. 

 

 ועדת ביקורת.  2
 

 ) לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)2תיקון : התשכ"ה (מס' 

 א.  המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.            

 ב.  ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת ביקורת.            
בד שבמועצה   ג. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובל      

 המועצה שראש במועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות או

בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת  הסיעות כל נציגי של בקולותיהם נבחר לא שלה

 של בחירתו בעד הצביע שלא הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת ההנהלה או

 המועצה". ראש
 

 

 

 

 

 

 תפקידים וסמכויות  ועדת הביקורת  

15 
 



 

 :וסמכויותיה הביקורת ועדת תפקידי (א) אלה. א39

 לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין. ) 1(  

 לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה  )2(  

 המאושר.        

 )  לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או 3(  

 מבקר המדינה בפני המועצה.        

 

 , ידיעות, המועצה עובד או, מועצה חבר מכל לקבל רשאית הביקורת ועדת (ב) 

 .תפקידה" למילוי לה הדרושים והסברים מסמכים      

 

 (ד) לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות) קובע כי יושב ראש של ועדה 48ס' 

 מועדות המועצה חייב לקרוא לישיבה על פי דרישה של ועדת הביקורת.              

 

 ועדת ביקורת של הועד המקומי.  3

  

ביקורת א לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות) מתייחס למינויה של ועדת 130סעיף 

 בועד מקומי, לתפקידה ולסמכויותיה וקובע כדלקמן:

 

   מתוך, מקומי ועד חברי אינם אשר, היישוב תושבי מבין ביקורת ועדת תבחר (א)  המועצה

 .מועמדותם את שיציעו תושבים רשימת       

 

 .חמישה על יעלה ולא משלושה יפחת לא הביקורת ועדת חברי (ב)   מספר

 

  את תבדוק, כדין לפועל הוצאו המקומי הועד החלטות אם תבדוק הביקורת ועדת  (ג)

   וכן המאושר תקציבו במסגרת נעשו פעולותיו כי ותוודא המקומי הועד חשבונות      

 .קודמות בביקורות נמצאו אשר המקומי הועד בפעולות ליקויים תוקנו אם תבדוק      

 

  ועד עובד או מקומי ועד חבר מכל לקבל הביקורת ועדת רשאית, תפקידיה ביצוע לצורך  (ד)

 הדרושים. והסברים מסמכים, ידיעות, מקומי      

 

  טיוטת המקומי לועד הביקורת ועדת תמציא שנה כל מתום חודשים שלושה בתוך  (ה)

  הערות להעיר לו ותאפשר המקומי הועד לפעילות שיתייחס מפורט ביקורת דו"ח       

  המקומי הועד בהערות דיון תקיים הביקורת ועדת; ימים שלושים בתוך לטיוטה       

 .הסופי הביקורת דו"ח את ותערוך       

 

 

 

  ראש, המקומי הועד לידי הביקורת ועדת תמציא, שנה כל מתום חודשים חמישה (ו)   בתוך
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  הביקורת דוח; הסופי הביקורת דוח את המועצה של הביקורת ועדת ולידי המועצה       

  בתוך היישוב תושבי לכל יופץ ממנו תמציתי וסיכום ביישוב תושב כל לעיון פתוח יהא       

 .למועצה" הגשתו ממועד ימים 14       

 
 

 2008 -חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח  .1

    

 א.    ממונה על תלונות הציבור במועצה מקומית הוא מי שממונה על פי חוק זה ע"י מועצת 

 הרשות המקומית.       

    

 מועצת רשות מקומית תמנה את  -. חובת מינוי ממונה על תלונות הציבור1(א)  2ב.    סעיף 

 מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור, ואולם היא רשאית למנות         

 לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכל בלבד שלא יהיה בעיסוקו         

 האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור.       

    

 יה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלויבמילוי תפקידו יה -עצמאות 3ג.   סעיף 

 ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד.      

    

 הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית  -הגשת דין וחשבון - 15ד.   סעיף 

 במאי בכל שנה. המועצה תקיים דיון בעניין  1 -דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ       

 הדין וחשבון בתום חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור פתוח לעיון הציבור        

 ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.       

 

  למועצה האזורית גזר מונתה עובדת מועצה כממונה על תלונות הציבור כחוק.

 בשנה זו תגיש דין וחשבון כמתחייב בחוק.
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 ניהול רכש מלאי ומצאי          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  ניהול רכש, מלאי ומצאי                                                                              
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ניהול הרכש במועצה האזורית הוא תחום אחריות מורכב במרכזו עומד הגורם האנושי,   האחראים 

על ניהול הרכש והמצאי מחויבים בראש וראשונה לשמירה על האינטרס הציבורי ועקרונות 

הקניינות הציבורית. התקציב הציבורי שהמועצה מאשרת לצרכי רכש, מחייב הקפדה יתרה על 

ות, בדיקת צרכי הרכש, בקרה ושליטה בהוצאות ובהתקשרויות חוזיות עם תהליך קבלת ההחלט

הספקים. הבטחת איכות התהליך החל משלב התכנון, קבלת ההחלטות, תיאום, בבקרת הביצוע 

 ובלמידת החוק, התקינה והחידושים בתחום הרכש והמלאי. 

  

הכנה לקראת תכנית נושא הרכש נכלל בתכנית הביקורת הרב שנתית של מבקרת המועצה ולאחר 

העבודה השנתית עם גורמי המועצה השונים. כנושא מרכזי בתחום הביקורת התפעולית במועצה 

הוגדרו היקף ויעדי הביקורת ונערך סקר מקדים  בטרם עריכת הביקורת. המועצה רואה חשיבות 

ה בנושא הרכש ומתכוונת למנות מנהל רכש, זאת  לאור הצורך בניהול מקצועי במועצה גדול

ומורכבת בה מתבצעות מאות רכישות  והתקשרויות מידי שנה בשנה. לפיכך יעדי הביקורת שונו 

ונערך שאלון ביקורת שמטרתו העיקרית לבחון את כלל עבודת הרכש וניהול המלאי של המועצה 

כאשר היעד המרכזי הוא הכנת דו"ח שיכלול המלצות בהתאם לליקויים באם יתגלו במהלך 

 הביקורת.

 

הרכש מטרתו ניהול קניינות נבונה, אחראית, אופטימלית חסכונית ויעילה שתתאים לצרכי מערך 

המועצה ותהא אפקטיבית למשימותיה בהתאם לתקציב המועצה המאושר. כחלק מהסקר המקדים 

מבקרת המועצה נפגשה  והתייעצה עם מנהלי רכש ותיקים  ברשויות מקומיות  ומנהלי רכש בחברות 

רה  ציבורית  גדולה על מנת ללמוד על השינויים והחידושים בתחום הרכש, זאת שונות אחת מהן חב

בכדי להמליץ  המלצות לניהול רכש מתקדם במועצה האזורית גזר. דו"ח הביקורת כולל את הוראות 

החוק, הנוהל, חוזרי מנכ"ל,  ובהתאם לאוגדן ניהול רכש, מלאי ומצאי ברשויות המקומיות בחלקים 

 נבחרים.

 

הביקורת התגלו ליקויים רבים ומהותיים בתכנון וניהול הרכש והמלאי בניגוד לכללי המנהל  במהלך

התקין. הליקויים בולטים בניהול הרכש, בתכנון הרכש, העדר בקרות מתאימות בכל התהליך 

וליקויים בניהול המלאי  ורישומו. חברי וועדת הרכש הממלאים תפקיד זה בנוסף לתפקידיהם 

תפקידם באחריות ובמקצועיות והליקויים שהתגלו בעבודת הוועדה נובעים האחרים ממלאים 

 ברובם מהכנת החומר שהובא בפני הוועדה כפי שיפורט בהמשך הדו"ח.

הביקורת מבקשת לציין כי כל הרכישות וההתקשרויות התבצעו על פי התקציב המאושר של 

 המועצה.

 

של הדו"ח מקיף את כל הנושאים דו"ח ביקורת זה מחולק לשלושה חלקים, החלק הראשון 

הרלבנטיים לניהול רכש והוא הועבר למנהלת רכש בכדי  שיהווה בסיס בתחילת עבודתה במועצה. 

החלק השני כולל את הממצאים שהעלתה הביקורת בתחום הרכש ומועברים למנכ"ל, לגזבר וליו"ר 

ים של הדו"ח וכולל וועדת הרכש להתייחסות. החלק השלישי הוא תוצר של שני החלקים הראשונ

את המלצות הביקורת לתיקון הליקויים. בטרם העברת הדו"ח למבוקרים  לקבלת תגובתם 

 התקבלו הערות היועצת המשפטית של המועצה עליו. 
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במהלך עריכת הביקורת ובטרם הושלמה טיוטת הדו"ח הועברו הליקויים לעוסקים במלאכת הרכש 

עלו במהלך הביקורת כמו מינוי  מנהלת רכש, וכתיבת ואלה פעלו לתיקון חלק גדול מהליקויים ש

 נוהל רכש המתאים לשינויים בהליך הרכש בהתאם להמלצות הביקורת. 

 

 

 כללי.1

אוגדן משרד הפנים  למנהלי הרכש מתבסס על שילוב עקרונותיהן של גישת הניהול על פי יעדים 

)MBO  - Management by Objectives י () ועל גישת הניהול האיכותTQM – Total Quality 

Management  הגישה הראשונה מתייחסת להגדרות מדויקות וממוקדות מראש של היעד ,(

(המוגדר בממדים אופרטיביים) כקודמות לדרכי הביצוע.  הגישה השנייה תומכת בתהליכי שיתוף 

כלל צוותים בקבלת ההחלטות ובהגדרת היעדים, אך מדגישה במיוחד את השאיפה למצוינות של 

 גורמי הניהול והביצוע בכל דרגי הארגון ושיפור מתמיד של האיכות.

מאז כתיבת האוגדן נוספו תיאוריות חשובות נוספות בניהול כגון תיאוריית הניהול האוטונומי 

תקינה בינלאומית    ISO    ,EFQMותיאוריות אחרות, ארגונים משלבים תקינה בינלאומית כמו 

בחברות הנסחרות בבורסה. תקנים אלה המגדירים נוהלי    SOXשלמגזר הציבורי ובתחום הרכ

בטחת איכות, בחינת יישום הנהלים ומידת הטמעתם בכל אעבודה ברורים ברמות שונות  כוללים 

הדרגים והתהליכים. כמובן שקיימת התייחסות  מרכזית לבקרת התהליכים ולפעולות מתקנות כל 

 האופטימלית תוך כדי השינויים החלים בארגון.אלה מטרתם השגת היעדים בצורה 

  

בתכנון וביישום פעולות היחידה בהתאמה לחוקים ולנוהלי העבודה  תאיכות הרכש בארגון נמדד

הקיימים בה כדי להבטיח את האיכות הדרושה מבחינת חסכון בעלויות, בחירת ספקים נכונה, 

ת, תמיכה והדרכה לאחר הרכישה. תהליכי בדיקה להתאמת המוצרים והשירותים לצרכי המחלקו

בטרם מתחיל תהליך הרכש חייבים לבדוק את צרכי המועצה תוך בחינת הרכישות שכבר נעשו האם 

אפיון נכון של מפרטים וצרכים יכול לחסוך בתקציב המועצה   .הן תאמו לצורך או נבעו מהרגל

  וכשת.כספים רבים וחשוב לא פחות לשפר את רמת השירות והמוצרים שהמועצה ר

מערך הרכש צריך לשמור בראש ובראשונה על האינטרס הציבורי, תכנון אסטרטגי חייב להיעשות 

בהתאמה לתקציב הרכש המאושר של הרשות. על פי עקרון השוויון יש לאפשר סיכוי הוגן ושווה 

 לכל ספק. 

ש מדיניות קבלת ההחלטות בנושא הרכש כוללת שלבים בתהליך קבלת ההחלטות של יעדי הרכ

וכוללים איסוף נתונים מדויק על צרכי השימוש והייעוד של הפריטים / שירותים ועל הספקים; 

קבלת אלטרנטיבות רכש רלוונטיות ובחינת היתרונות והחסרונות של כל אחת, בחירת ההצעה 

 המתאימה לרכישה.  

תית במהלך התהליך חייבת להיות בקרה מנהלית השואפת למצוינות ברכש וכוללת בדיקה שיט

הנערכת בעקביות בשלבי תהליך שונים כדי לבדוק האם הביצוע תואם לתכנון, לחוק, לנוהל 

ולתקנים שנקבעו, על מנת לתקן טעויות או למזער פערים שנתגלו על מנת שלא ישנו בעתיד. מערכת 

הבקרה כוללת בין השאר גם בדיקת שביעות הרצון של המשתמשים מהמוצר/ שירות, ומאמינות 
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ן שירות ותמיכה. לבקרה זו חשיבות רבה היות שממצאיה ישמשו בסיס להתקשרויות הספק במת

 עתידיות. 

רכש במועצה חייב להיות מבוסס על העסקת כוח אדם מקצועי ומתאים מבחינה מקצועית ואישית 

בשל הרגישות הכספית והאתית בעבודה זו והקשר עם הספקים. כללי אתיקה לעוסקים ברכש 

הול רכש ומלאי ברשויות המקומיות שנערך ע"י משרד הפנים ואיגוד מנהלי מפורטים באוגדן ני

 הרכש.   

 :הגדרות

כלל ההתקשרויות שהמועצה עושה לרבות אלו המחייבות מכרז (במכרז הטיפול הוא מול  -רכש 

 וועדת המכרזים).  

 רכישת שירות/עבודה/ עבודה קבלנית שהחוק מתיר.   -התקשרות 

שמונה לתפקיד מנהל הרכש ואחראי על ניהול הרכש והמלאי, רכישת טובין עובד   -מנהל רכש 

 אספקתם, אחסנתם ולקביעת רמת מלאי.

 

ספק סחורות או ספק שירותים לרבות קבלן ובעל מלאכה המקבלים על עצמם לספק מוצר,  -ספק

 שרות  או לבצע עבודה עבור המועצה. 

 

 1958 –מקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח התוספת השנייה בצו המועצות ה –תקנות המכרזים 

 המגדירה את ההליכים החוקיים הרלבנטיים במכרזים.

 

 

 תהליך  הרכש. 2

ציוד שנרכש במועצה יכול להיות מתכלה  (כדוגמת ציוד משרדי, חומרי עבודה, כיבוד ...) ושאינו  

נותני שירותים  מתכלה (מצאי כדוגמת מחשבים, ריהוט...). בנוסף המועצה מתקשרת עם ספקים

 וקבלנים לביצוע עבודות שונות.

בהליך הרכש יש להבחין בין דרישת טובין ובין הזמנת טובין, דרישה היא בקשה להצטיידות 

ואספקה והיא באחריות מנהל המחלקה או מי שהוסמך על ידו  ומופנית למנהל הרכש. הדרישה 

ל לסייע למנהל הרכש בקבלת הצעות כוללת את תיאור הפריט המבוקש, כמות, מחיר וכל פרט שיכו

 המחיר וקבלת ההחלטות.  

משרד הפנים מפרסם מעת לעת את סכומי ההתקשרות לפיהם אמורה המועצה להחליט על האופן 

בו תתבצע ההתקשרות (מכרז/ מכרז זוטא) נוהל הרכש נקבע עפ"י מדיניות המועצה לגבי סכומי 

 ועדת הרכש.ההתקשרות ובהתאמה מספר הצעות המחיר ודיון בו

אישור תקציבי על דרישה לאספקה חייב להתקבל לאחר בדיקת נכונות הסעיף התקציבי, היתרה 

התקציבית של המחלקה, אומדן ערך הדרישה, ההקצבה השנתית המאושרת, סך כל ההוצאות 

והיתרה. לאחר קבלת כל האישורים תועבר הדרישה לטיפול מנהל הרכש אך בהעדר כיסוי תקציבי  

 רישה.  תדחה הד
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הזמנת טובין  היא הפניית ההזמנה ע"י מנהל הרכש של הרשות לידי הספק שנבחר למימוש הרכישה. 

ההזמנה  מהווה בסיס להתקשרות של הרשות עם הספק שנבחר ע"י וועדת הרכש בהתאם לפרטי 

הרכישה ותנאי התשלום, בכפוף להצעת המחיר שלו ולמוסכם בינו לבין מנהל הרכש. על הזמנת 

ין מוסמך לחתום מנהל הרכש. הזמנות הטובין צריכות להיות מתויקות בסדר עוקב לשם הטוב

מעקב ביצוע ולצרכי תכנון עתידי. בסוף כל שנה מועברות ההזמנות  הפתוחות באופן אוטומטי לשנה 

  שאחריה, יש צורך בעריכת בדיקה ועדכון של העברת היתרות באופן שוטף. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הליך הרכש -זרימהרשים ת

 

 מחלקה מזמינה 
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 המסגרת החוקית לעבודת הרכש במועצה. 3

, עוסקת התוספת 1958 -א' לצו המועצות מקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח  80בהתאם לסעיף     

 הרביעית לצו בהסדרי הרכש, ניהול המחסנים ורישום הטובין במועצה המקומית. 
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 קניות ומחסניםא."  80סעיף 

 עצה תסדיר את קניותיה, את ניהול המחסנים ואת רישום וניהול הטובין בהתאם  המו                  

 להוראות שבתוספת הרביעית".                  

על מועצת הרשות למנות מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי שבאחריותם, בין היתר הכנת צריכה 

 תקופתית קביעת הפריטים שנכללו בתכנית הרכש התקופתית. 

רכישות יבוצעו באישור מראש של ועדת הרכש והבלאי, למעט רכישה הכרחית ודחופה שבאישור 

 מנהל רכש ואספקה.

למערך הרכישות / התקשרויות עם ספקי שירותים היררכית לפי סכומי ההתקשרות,  בהנחיית 

 החשב הכללי המפרסם מעת לעת את סכומי ההתקשרות המחייבות מכרז. 

נייה לצו צמודים למדד ועודכנו לאחרונה בהתייחס למועצות אזוריות כל הסכומים בתוספת הש

 :15.1.14מיום   20,000שמספר התושבים בהן עולה על 

 . ₪ 142,700חוזים יהיו פטורים ממכרז אם ערכם אינו עולה על :   -) 3( 3בסעיף 

, אולם אינו ₪ 142,700ניתן להתקשר בחוזה עפ"י מכרז זוטא אם ערכו עולה על:    –(א)  8בסעיף 

 . ₪ 697,200עולה על 

 142,700מכרז זוטא ישלח לפחות לארבעה ספקים או קבלנים אם ערכו עולה על  –) 1(ד) ( 8בסעיף 

 . ₪ 384,400אולם אינו עולה על 

 348,400מכרז זוטא ישלח לפחות לשישה ספקים או קבלנים אם ערכו עולה על  –) 2(ד) ( 8בסעיף 

 . ₪ 697,200אולם אינו עולה על 

 יש צורך במכרז פומבי. - ₪ 697,200מעל סכום של 

 כל הסכומים הנ"ל אינם כוללים מע"מ. 

  מכרז זוטא.3.1

מטרתו  של מכרז זוטא לאפשר למועצה גמישות תפעולית עד סכום מסוים  כפי שהוצג לעיל  לרכישה 

מכרז לכל דבר ועניין או התקשרות ובעצם פוטרת אותה מפרסום של מכרז פומבי.  מכרז זוטא הינו 

וחלים עליו כל הכללים למעט השוני בחובת הפרסום בין המכרזים כל שאר הליכי המכרז זהים 

 בעיקרם. 

התקנות מאפשרות בתנאים מסוימים  לפרסם מכרז שאינו פומבי,  באותם מיקרים בהם סכום 

של מכרז פומבי החוזה אינו עולה על הסכום הפטור, רשאית הרשות המקומית שלא לפנות בהליך 

 לתקנות המכרזים. 8ולפנות בהליך של מכרז זוטא בהתאם לסעיף 

התנאי לפנייה למציעים במסגרת מכרז זוטא, הינה קיומה של רשימת ספקים מורשים. ספקים 

מורשים הינם ספקים שהרשות המקומית  פנתה אליהם  בעקבות פרסום מכרז פומבי ואשר עמדו 
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להיכלל ברשימת הספקים הרשומים במאגר הספקים/קבלנים של  בתנאים שפורסמו והביעו רצונם

 המועצה.

 מאגר ספקים.3.2

הרשות פונה לספקים/ קבלנים ומזמינה אותם להיכלל במאגר הספקים. כל ספק המעוניין להיכלל 

במאגר, רשאי להגיש בקשה להצטרפות למאגר. ועדת המכרזים דנה ומחליטה האם לאשר או 

לדחות את הבקשות להיכלל ברשימה. ככל שהחליטה הוועדה לדחות בקשה להצטרפות או לגרוע 

 תיעשה בכפוף למתן זכות טיעון לקבלן/ספק בפני הוועדה. ההחלטה –קבלן רשום 

רצוי כי ספר הספקים יעודכן במידת האפשר אחת לשנה במקרים הבאים: בתום שנת כספים,  לפני 

תום תקופת חוזה עם ספק או לקראת יציאה למכרז חדש. על אף שבתקנות לא קיימת דרישה חד 

 הספקים ונותני השירותים.    משמעית לעשות כך  חשיבות גדולה לשיפור מערך

הערכת הספקים נעשית באמצעות טופסי משוב שמנהל הרכש מעביר למנהלי המחלקות ובו הם 

ממלאים את חוות דעתם על אותו ספק או נותן שירות.  חשוב שיהיו קריטריונים זהים להערכת 

 איכות המוצרים והשירות. 

 מנהל רכש 3.3

מינויים, המועצה מחויבת למנות מנהל  5(תיקון: תשנ"ט) בסעיף בהתאם לפרק ג': הסדר רכישות 

 רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי.

 (תיקון תשנ"ט)  מינויים".  5סעיף 

 מועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי".

כפיפות מנהל הרכש  על פי האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות  מנהל השלטון המקומי 

הפנים היא לגזבר המועצה האחראי לכל ההיבטים הכספיים הקשורים במערך המלאי במשרד 

 והרכש (אוגדן משרד הפנים). 

 (תיקון: תשנ"ט) תכנון צריכה תקופתי".  6סעיף 

מנהל רכש ואספקה, בשיתוף עם מנהלי היחידות ומנהלי המחסנים ובתיאום עם הגזבר, יכין בכל 

לצורכי היחידות והמחסנים ובהתאם לתקציב המאושר של  רבעון, תחזית ותכנית צריכה, בהתאם

 המועצה באותה שנה ותזרים המזומנים שלה".   

 

 תפקיד מנהל הרכש 3.3.1

 תכנון וארגון העבודה ביחידת הרכש כולל ניהול המצאי. 3.3.1.1

 אחריות על קביעת מדיניות המלאי של המועצה. 3.3.1.2

 יחידות.בדיקת צרכי רכש לפי דרישת ה  3.3.1.3
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 עריכת מכרזים ופרסומם  (בהתייעצות עם היועץ המשפטי).  3.3.3.4

 אימות פרטי הרכישה עם דרישות המזמין.     3.3.3.5

 ניהול מו"מ עם ספקים לקבלת הצעות מחיר.  3.3.3.6

 תיעוד של הצעות המחיר.   3.3.3.7

 ם המאושרים).העברת ההזמנות לאישור ועדת הרכש והמלאי (בהתאם לסכומי   3.3.3.8

 מילוי הזמנת הטובין והעברתה לידי הספק לביצוע.   3.3.3.9

 קבלת החלטות על רכישות וביטולן בהתאם לצורך.   3.3.3.10

 מעקב ובקרה אחר אספקת טובין למחלקות הרשות, טיפול בתלונות על טיב, מועדי      3.3.3.11

 אספקה וכמויות החורגות מהתנאים לחוזה הרכישה.                

 פיקוח על העברת חשבוניות לתשלום לספקים.   3.3.3.12

 אישור תשלומים לספקים, בכפוף לאישור הגזבר ומורשה החתימה על ההזמנה ועל    3.3.3.13

 התשלום.               

 ל טובין ושירותים וריכוז סדר היום  ופרוטוקולים ייצוג רכש ואספקה בוועדת מכרזים ע  3.3.3.14

 מישיבותיה.               

 

מעקב ובקרה על ניהול המצאי, אחריות על תנועת פרטי המצאי בין המחלקות ומוסדות המועצה, 

 סיווג וסימול פריטי המצאי ברשות ואחריות על שלמותו ודיוק בפרטי קובץ המצאי.

 מחלקות ובמוסדות המועצה.אחראי על עריכת ספירת מלאי ב

מנהל רכש ומלאי רשאי לבצע רכישות  הכרחיות ודחופות בהתאם לשיקול דעתו וללא אישורה של 

וועדת רכש ובלאי. כל רכישה כזו יכולה להגיע עד לסכום הקבוע בתקנות המכרזים (המתעדכן בחוזר 

מוקדם של וועדת רכש מנכ"ל משרד הפנים).  מנהל הרכש ידווח על רכישה שבוצעה  ללא אישור 

 ובלאי, בישיבתה הקרובה של הוועדה ויסביר מדוע הרכישה  הכרחית ודחופה. 

  ועדת רכש 3.4

 1958 –א' לצו המועצות המקומיות  (מועצות אזוריות), התשי"ח  80בהתאם להוראות סעיף 

 ובהתאם לתוספת הרביעית לצו, על המועצה האזורית למנות ועדת רכש.

ועדת חובה בכל סוגי הרשויות ותפקידה אחריות על כל פעילויות הרכש של הרשות ועדת הרכש הינה 

ורישומו, דיווח על רישום אי התאמות בין המלאי ובין הרישומים בספרים וכן מחליטה על ייעודם 

 של טובין בלתי ראויים לשימוש ושאינם ניתנים למכירה (בלאי).

חברים בה נבחרי ציבור. בהתאם ולאור הדרישה הרכב הועדה כולל עובדים מקצועיים בלבד ולא 

להרכב מקצועי והצורך במתן ביטוי להיבטים הכספיים והמשפטיים שהם לב ליבה של הועדה, 

 .וליועץ המשפטי מומלץ שבהרכב הועדה יהיה ייצוג לגזבר
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 :תפקידי הועדה וסמכויותיה 3.4.1

קביעת קווי המדיניות לרכישות הרשות (בהתחשב בצריכה שנתית במסגרת התקציב המאושר. 

במסגרת זו הועדה צריכה להכין בתאום עם הגזבר ובהתאם לתקציב המאושר תכנית רכישות 

 שנתית לכל יחידות הרשות.  

החלטה  על ההצעה ובחירת הספק מתחשבת בגובה ההצעה, טיב ואיכות הטובין והתאמתם 

רישות המחלקה המזמינה, מועד האספקה, חוות דעת הנסמכת על ניסיון עם הספק ובהתאם לד

 לנהלי המועצה, ככל שקיימים.  

בקבלת הצעות מחיר ניתן להחליט על קיום הליך של  -בשונה מהכללים החלים על המכרז הפומבי 

שה לקבלת ניהול משא ומתן עם המציעים זאת בכפוף לציון אפשרות זו מראש כבר בעת הבק

ההצעות ובתנאי שהפנייה לקיום משא ומתן תיעשה לכל המציעים שהשתתפו למען שמירה על עקרון 

 השוויון. 

ועדת הרכש והבלאי אינה משמשת כתחליף לוועדת מכרזים. גם רכישות מתקציב פיתוח או 

רו מהקצבת משרדי הממשלה חייבות אישור של ועדת רכש ובלאי לפני ביצוען. אם הרכישות אוש

 ע"י הגזבר, ועדת הכספים וראש הרשות הן יובאו לידיעת ועדת הרכש והבלאי. 

 :מפרט את שלבי הרכש הבאיםהנוהל מקובל   3.4.2

 פנייה להזמנת שירות 3.4.2.1

 הזמנת רכישה  3.4.2.2

 הליך פנייה לקבלת הצעות מחיר  3.4.2.3

 פנייה לספקים/ קבלנים  3.4.2.4

 מחיראופן הגשת הצעת ה  3.4.2.5

 דיון בוועדת הרכש   3.4.2.6

 דיווחים לאחר תום ביצוע השירותים/ העבודה   3.4.2.7

 אחריות תוקף וסמכות   3.4.2.8

 על הוועדה להתכנס בקביעות בהתאם לצורך ולמדיניות המועצה.     3.4.2.9

 כל הציוד חייב להיות ממוספר ומסומן.     3.4.2.10

 מערכת ניהול  רכש ומלאי 3.5

 באחד מהאמצעים הנמצאים המפורטים ..." המועצה תנהל פנקס". 3סעיף  ול פנקסיםניה

"מערכת עיבוד נתונים אוטומטית מרכזית לניהול טובין... ; מערכת עיבוד נתונים אוטומטית 

 נפרדת.."  (במספר תנאים). 
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וסמכויות  יעדי מערכת ניהול  הרכש והמצאי צריכים  להיות מוגדרים וכוללים את  הגדרת אחריות

לבעלי התפקידים משתמשי המערכת.  איסוף נתונים לתכנון ולהקמת מאגר נתוני מצאי תקין. תכנון 

 אמצעי הפעלה ובקרה של המערכת של המערכת לניהולה השוטף.

המערכת צריכה לשלב הרשאות ברמת הרשות, ברמת הנתונים וברמת המשתמש על פי הגדרת 

הרשות.  זאת כדי להבטיח מאגר רישום מצאי שלם, עדכני ונגיש עבור הדרגים התפעוליים 

 והניהוליים המורשים הרלבנטיים.  

הטובין מניעת מערכת מוגדרת  מאפשרת מעקב וקבלת נתונים מדויקים של יתרות המצאי;  עלויות 

כפילויות; שליטה בנקודות תורפה למניעת אובדן, גניבות,  העברות וניידות של פריטי המצאי של 

הרשות; הבטחת הסדרים והחזרים כספיים מגורמים שונים כגון חברות ביטוח בגין ציוד שנגנב, 

 אבד או ניזוק. 

ים למערכות הנהלת חשבונות, מערכת הפועלת בצורה אופטימלית משפרת את הקשרים הרב כיווני    

 גזברות, רכש ויחידות הארגון השונות. 

 ספירת מלאי רישום וניהול מצאי (אינוונטר)  3.6

המועצה כולל את כל הפריטים הנמצאים בשימוש ושאינם מתכלים בשימוש שוטף. על מצאי מצאי 

פיכך בלאי של המצאי חל בלאי מסיבות שונות (שימוש, תנאי אחסון לא תואמים, קלקול ועוד...) ול

במועצה אינו נמדד במונחים של פחת טבעי של הציוד. עקרונות רישום המצאי בהתאם לחוק ולנוהל 

 מבטיח שליטה על שלימותה של מערכת המצאי ועל תכנון ויישום נהלי העבודה.

 רישום המצאי  3.6.1

 ותיה, בפנקס הטובין.(א) רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי במועצה, על יחיד.  30סעיף 

 (ב) המצאי יסומן בסמל המועצה, בסימון שככל האפשר אינו ניתן למחיקה.                  

 (ג) כל יחידה במועצה שבה קיים מצאי, תופיע ברישומי המועצה כיחידת רישום                          

 עצמאית, כפי שיורה רשם הטובין, ותצוין במספר זיהוי נפרד.                   

 (ד) מנהל יחידה, או עובד היחידה שמונה לכך בידו, ינהל  את רישום המצאי באותה                    

 יחידה".                   

ר ממחלקה למחלקה חייב ציוד שנתקבל במחלקה ע"י רכישה מתקציבי הרשות, או ציוד שמועב כל 

להירשם ברישום המצאי של כל יחידה. רישום ציוד מהווה אסמכתא להגשת תביעות לחברת 

 הביטוח.  

עובד המועצה או עובד חברה במיקור חוץ יהיה אחראי על ניהול תקין של הרישום (רישום ומעקב), 

 החתמה ומספור  הציוד. הימצאות הציוד, בדיקה שנתית של נכונות דו"ח המחשב עם פירוט המצאי,
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. "אחת לשנה, במועד שיקבע רשם המצאי, תיערך ספירת המלאי בכל יחידה לפי טופס 33סעיף 

, בשינויים המחויבים,  וממצאיה יועברו לרשם 28-ו 27(ג), -(א) ו  26המיועד לכך בהתאם לסעיפים 

 המצאי". 

 ספירת מלאי 3.6.2

פעם בשנה בהתאם לדוחות המחשב שיופצו ע"י  ספירת ציוד צריכה להיות מבוצעת בכל מחלקה

מנהל הרכש, מנהל היחידה  אחראי לביצוע הספירה ולהעברת דו"ח מסכם  למנהל הרכש במועד 

שנקבע. הדו"ח הסופי חייב שישקף את מצב  המצאי הן מבחינת כמות הפריטים (ציון חוסר או 

 תקינות הציוד. עודף) , התאמת המספרים המוטבעים בהתאם לדו"ח המחשב ובדיקת

 בנוסף לספירת המלאי יבצע מנהל הרכש ביקורת יזומה במצאי בהתאם ללוח זמנים שיקבע. 

 דיווח על נזקים   3.6.3

לרשם המצאי על נזקים שנגרמו למצאי לפי סדרי דיווח שעליהם מנהלי היחידות ידווחו  . "34סעיף 

 הורה רשם המצאי".

לאי מוצדק ימולא ע"י מנהל המחלקה והעובד שהציוד במקרה של גילוי חוסר, נזק, גניבה או ב

באחריותו טופס לגבי נזק / אובדן/ בלאי. הטופס יועבר אל מנהל הרכש בתוך שלושה חודשים 

מקרות המקרה במידה ולא מטופל יובא המקרה בפני הנהלת הרשות בליווי הסבר מנהל היחידה. 

 המקרה הובא לדיון בוועדת הרכש. ביטול רישום  הציוד וזיכוי המחלקה יבוצע רק לאחר ש

 גריעת פריטים        3.6.4

. " גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן,  או השבתה או מכל סיבה אחרת, תיעשה רק 35סעיף 

באישור ועדת רכש ובלאי; ערכו של הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה בעת הגשת 

 הדו"ח.

 וזיקתם לרכש וניהול המלאיתפקידים נוספים במועצה  3.7

 יועץ המשפטי 3.7.1

, מחייב כל רשות במינוי יועץ משפטי. ליועץ 1975 –חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו 

המשפטי של המועצה תפקידים וסמכויות בזיקה לרכש. היועץ המשפטי עורך  בדיקה משפטית 

ראשונית לבחינת סוג ומהות ההתקשרות, ואת תנאיה של ההתקשרות החוזית של המועצה עם 

י החוזה שנחתם עמו, הטיפול הספק. בהתאם לכך. במקרים של אי עמידת הספק או הקבלן  בתנא

עובר להליך משפטי שיכול לכלול התראות, פסילת הספק או לחילוט הערבות שניתנה בעת חתימת 

 החוזה בין הספק/ קבלן לרשות.

היועץ המשפטי מסייע בטיפול  בתלונות  ומטפל בתביעות ספקים  כנגד המועצה. היועץ המשפטי 

 הפנים ולהגשת מסקנותיו לגורמים הבכירים ברשות.רשאי להעביר לבדיקת התלונות ע"י  מבקר 

 :מבקר המועצה 3.7.2
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א.  170) לפקודת המועצות המקומיות המחייב גם את המועצות האזוריות,  סעיף 2תיקון תשס"ז  (

) מגדיר את תפקידיו של המבקר הפנימי, ובהם בין היתר ביקורת הנהלת החשבונות של הרשות 4(

ת כספי הרשות ורכושה. בין חובותיו של מבקר המועצה עריכת המקומית ובדיקת דרכי החזק

 ביקורת על ניהול מחסני הרשות, ועל ספירת המלאי, המצאי המתקיימות בה. 

 

 ממצאי הביקורת .4

הרכש תופס מקום מרכזי בניהול המועצה, בתחילת עריכת הביקורת במועצה האזורית גזר לא היה 

תחום זה היה הגזבר בעזרת ועדת הרכש ויושב ראש הוועדה. גורם ייחודי העוסק ברכש והממונה על 

המועצה האזורית גזר לא מינתה מנהל רכש כמתחייב בחוק, המועצה מינתה ועדת רכש ומינתה לה 

 יו"ר בהתאם לחוק. 

מאחר ובמועצה גזר לא היה  מנהל רכש, לקראת הכנת תקציב המועצה השנתי כל מחלקה הציגה 

את בקשתה לאישור תקציבה על פי צרכיה. לכל מחלקה  ומחלקה למנהלת החשבונות הראשית 

מוגדר סעיף רכש שנתי. במידה ויש חריגה בסעיף רכש למנהלת החשבונות הראשית הרשאה לבצע 

 העברה מסעיף לסעיף בתוך תקציב המחלקה למעט בסעיפי חינוך, רווחה, שכר וכיו"ב. 

רכש של מחלקתו, באחריותו לאתר יתרה בהליך הרכש  במועצה  כל מנהל מחלקה משמש כמנהל ה

תקציבית בטרם הרכישה ולהעביר  מספר הצעות מחיר בהתאם לסכומים שנקבעו ועל פי נוהל 

הרכש. כל מנהל קיבל עותק מנוהל ועדת הרכש שהוכן במועצה ע"י המנכ"ל והגזבר ובסיוע היועצת 

 המשפטית של המועצה.

במקרים דחופים. ברשויות בהן יש מנהל רכש  וועדת הרכש מתכנסת אחת לשבוע ובהתאם לצורך

הוא זה האחראי להכנת פרוטוקול על דרישות/ הזמנות שאושרו בוועדת רכש ובלאי, בציון אומדן 

כספי לכל הזמנה וכן סיכום כללי של ההזמנות שאושרו. הפרוטוקול מועבר לסבב חתימות בין חברי 

וחברי הוועדה בהתאם לנוהל המועצה, לא הוועדה. במועצה נערך ונחתם הפרוטוקול ע"י היו"ר 

 נערך אומדן כספי וסיכום כללי של ההזמנות שאושרו בישיבה.

בסיום הישיבה מועברות דרישות / הזמנות מאושרות והדחויות לעדכון הסטטוס התקציבי של כל 

מחלקה ויחידה של המועצה בהתאם להחלטת הוועדה. במועצה בה יש מנהל רכש הוא האחראי 

ת המחלקות והיחידות בסטטוס הדרישה. במועצה האזורית גזר יו"ר הוועדה מעדכן את לעדכן א

מנהלי היחידות השונות בסטטוס ההזמנה. פרוטוקולים של ישיבות הוועדה נסרקים בלשכת ראש 

 המועצה ומועברים לארכיון המועצה.

החברות שתי  הרכש עושה תפקיד זה בנוסף להיותו מנהל מחלקת התחבורה במועצה,  יו"ר ועדת 

הוועדה ממלאת תפקידה  בתי הספר במועצה.על בוועדת הרכש הן סגנית הגזבר ואחראית 

 . רוכשת ציוד בסמוך למועד הצריכהוהמועצה אינה מחזיקה מחסן במקצועיות ובאחריות. 

 נוהל  רכש 4.1 
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ומתייחס לרכש במועצה ולתפקיד  וועדת עזרת היועצת המשפטית של המועצה נוהל הועדה נכתב ב

, הנוהל 15.11.13הרכש בלבד,  הנוהל  הועבר  לכלל עובדי המועצה. נוהל רכש נכנס לתוקפו ביום 

שהוכן ייעודי לתהליך הרכש ולעבודת הוועדה  ואינו כולל נוהל לביצוע רכישת טובין וניהול מלאי 

 תאים לעבודה במצב בו תהליכי רכש מתקיימים כשאין מנהל רכש. וספירתו. הנוהל מ

הנוהל מפרט את סכומי ההתקשרות שנקבעו , בסמכות המועצה לקבוע את היררכית הסכומים 

 ₪ 1,500ולפיה קבלת הצעות המחיר עד לסכום הפטור ממכרז.  לפי הפירוט  ללא וועדת רכש : עד 

 שתי הצעות.  ₪ 4,000ועד  ₪ 1,501נדרשת הצעת מחיר אחת ; מ

שלוש הצעות;  ₪ 30,000ועד  ₪ 12,001שתי  הצעות;    ₪ 12,000ועד  ₪ 4,001הצעות לוועדת רכש  מ

פנייה לשלושה  ₪ 140,800ועד  ₪ 75,0001פנייה לשלושה ספקים/ קבלנים;  ₪ 75,000ועד   ₪ 30,001

 ספקים/ קבלנים.

 כל הסכומים  אינם  כוללים מע"מ.

 

 בת לניהול הרכשמערכת ממוחש 4.2

אין מערכת ייעודית לרכש המופעלת ע"י מנהל רכש, המערכת הקיימת משותפת לכל העוסקים 

ברכש ולכל אחד  גישה למערכת  עפ"י ההרשאה שניתנה לו. כל מנהל מחלקה בודק את יתרת תקציב 

סעיף הרכש בטרם מעביר אל יו"ר ועדת הרכש לאישור ולאחר אישורו מועבר אל מנהלת החשבונות 

קה האם  הסעיף התקציבי  תואם את אופי ההוצאה. כל אחד ממנהלי המחלקות הראשית לבדי

והעוסקים ברכש פועל עם מודולה המשרתת רק אותו ומאחר ואין מנהל רכש כל יחידה עובדת 

באופן עצמאי ולא ניתן לקבל דוחות  מפורטים  מה שהיקשה מאוד על עבודת הביקורת. לא ניתן 

ל בדיקה נערכה מול כל אחד מהעובדים בתחומו ואי יכולת לאתר היה לקבל רצף אירועים ובעצם כ

הזמנות ש"נמחקו" ממסך מסוים בזמן שעברו לטיפול עובד אחר. מערכת רכש נועדה לאפשר קבלת 

מידע זמין ומעודכן באשר למצב ההתחייבות ויתרת התקציב (משלב הדרישה ועד להוצאת התשלום 

ן אפשרות לקבל חתכים על פי ספקים, סכומים לספק), המערכת כוללת בקרות מתאימות וכ

ומוצרים. הפקת דוחות ומידע זמין יאפשרו למשתמשים השונים במערכת הרכש  לתכנן, לבחון 

 ספקים שונים , לנהל מלאי איכותי ולבקר את הפעולות השונות שמבוצעות בתהליך הרכש. 

מנוהל במערכת  ממוחשבת בתחום ניהול המלאי, המועצה שוכרת שירותים במיקור חוץ, המלאי 

נפרדת ושונה ממערכת הרכש והנהלת החשבונות של המועצה ובעצם נוצר מצב בו אין קשר בין 

 המלאי שנרכש לבין המלאי שנרשם. 

 

   תכנון מערך הרכש 4.3

לא קיים תכנון שנתי ורב שנתי של מערך הרכש. ברכישות גדולות ובמקרים דחופים ניתן היה לחסוך      

 כספים רבים אין עוררין כי תכנון מביא לעבודה יעילה  ולניצול משאבים אופטימלי. 
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נשכר ע"י המועצה יועץ להכנת  2011בולט במיוחד נושא תחזוקת תחנות השאיבה במועצה,  בשנת      

סקר תחנות שאיבה וביוב  (הסקר נערך כחלק מתביעה משפטית). הסקר כלל סטטוס  של כל תחנת 

ותחנה ואומדן ביצוע התיקונים הנדרשים. המועצה לא הכינה תכנית עבודה ותכנית השקעות לתחום 

הביוב ובעצם  המועצה התקשרה עם קבלן לתחזוקת תחנות השאיבה והתיקונים הנוספים בתחנות 

לדברי מנהל המחלקה, עפ"י תקציב פנוי או עפ"י מקרים דחופים. מנהל המחלקה  השתמש מבוצעים 

 .₪ 1,312,547שילמה המועצה לספק שזכה בכל העבודות  2013בהליך הצעות מחיר ובשנת 

דוגמאות נוספו להעדר תכנון: הצללות, כיתות שמע, רכישת  מחשבים, מנהלי המחלקות מבקשים 

 לא נעשית תכנית שתוזיל את העלויות בזכות "עקרון הגודל".הצעות מחיר בעת הצורך ו

 

 ניהול  המלאי וספירתו 4.4

המועצה מעסיקה חברה חיצונית שתפקידה ניהול המלאי של המועצה ורישומו, גריעת פריטים או 

הוספתם מתבצעת באופן שוטף תוך רישום וסימון הפריטים.  מידי שנה מועבר דו"ח אינוונטר 

רכישות שביצעה המועצה במהלך השנה, הדו"ח אינו כולל את הפריטים שנגרעו המכיל את סך ה

אלא רק המלאי עפ"י מחלקות. ספירת מלאי אינה מבוצעת אחת לשנה וליקוי זה הופיע בדו"ח 

 של המועצה האזורית גזר. 2013הביקורת לשנת 

וקול אחד בלבד בסמכות  וועדת הרכש  גריעת פריטים מהאינוונטר. במהלך הביקורת נמצא פרוט

ובו בקשה לגריעת מחשבים עם רשימה מצורפת. למרות מספר  פניות   3.14.14של  ישיבת רכש מיום 

והעברת פרוטוקול הוועדה לאחראית על רישום המלאי לא התקבל אישור לביצוע הגריעה או כל 

 מסמך המעיד על גריעת פריטים ועדכון המלאי עד למועד סיום כתיבת  דו"ח זה.  

   

חלק מההצעות לא מוגשות ע"י המנהלים בצורה  המתאימה   הגשת בקשות לאישור יו"ר ועדת הרכש  4.5

להזמנת שירותים/ מוצרים, יו"ר הועדה מחזיר לפונה את הבקשה  אך לבסוף מאשר את כל 

 הבקשות. 

 

בלות נמצא כי ברכישת ציוד משרדי לא מתק הוצאת הזמנות לאותו ספק ללא קבלת הצעות נוספות 4.6

המשרדי  כולל פריטים קבועים לעיתים יש שינויים  אך  ציודהכלל  בטרם רכישה. הצעות מחיר 

 69,870על סך של  עמד  2013לרוב מדובר באותם פריטים. סך כל הרכישות מהספק חברת פ' בשנת 

 .₪ 51,160סך הרכישות מהספק עמד על סך של   22/7/14עד  1/1/14, מ2013בשנת  ₪

 

(כאלה שאינם במאגר הקבלנים ולא התקיים לגביהם   לאותם ספקים לקבלת הצעות מחיר פנייה  4.7

מכרז), בחלק מהמחלקות נמצא כי מנהל המחלקה פונה לספקים קבועים ולא מרחיב את מעגל 

הספקים לקבלת הצעות נוספות. הרחבת מעגל הספקים יכולה לתרום בחלק מהמקרים להוזלה 
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מכרז פומבי לקבלת הצעות  2012במחיר ובחינת מתן שירות טוב יותר. המועצה פרסמה  בשנת 

 33בתחום התשתיות, לאחר המכרז גובשה רשימה של מאגר קבלנים בתחומים שונים, המאגר כולל 

קבלנים. בביקורת נמצא  כי מנהל מחלקת התשתיות  פנה רק לשני קבלנים  מתוך הרשימה בשנת 

ושיפוצים, מסגרות שתחום עיסוקם פיתוח וכבישים ועבודות חשמל, בתחומים אחרים (בינוי  2013

גידור, קבלנים נוספים בפיתוח כבישים, אינסטלציה וביוב וכיו"ב) הפנייה היתה לספקים שאינם 

 במאגר הקבלנים לקבלת הצעת מחיר.  

 

הזמנה לרכישת פסנתר, מנהלת בית הספר   קבלת הצעות מחיר על מוצר כשהמפרט אינו זהה  4.8

ה ספקים כל ספק נתן הצעה לסוג אחר של פסנתר, למוסיקה האחראית ביקשה הצעות מחיר משלוש

במכתב של המנהלת  המוסיקלית המליצה על פסנתר אחד מבין השלושה מאחר והחברות שמהן 

התקבלו הצעות המחיר לא מייבאות את אותם סוגים. בוועדת הרכש דנו בהצעות,  ועדת הרכש לא 

לפני מע"מ)  ₪ 200רו היה זול בקיבלה את המלצת המנהלת המוסיקלית ובחרה בפסנתר אחר (מחי

 . 

 

),  דנה הוועדה  בשתי 2/6/14באותה ישיבת ועדת רכש  (מתאריך   פיצול הזמנות באותה עבודה 4.9

עבודות באותו גן (חיפוי קרקע והעבודה השנייה מתקן אקסטרים), היתה פנייה לאותם ספקים 

ספק. כשסך שתי העבודות  הצעות  בהתאמה לכל עבודה. הוועדה בחרה באותו 5ו 4והתקבלו 

סכום  שעל פי חוק מחייב עריכת מכרז זוטא ולא הליך הצעות מחיר. עד  ₪ 227,319הסתכם ב 

לסיום דו"ח הביקורת החלה מנהלת הרכש בעזרת היועצת המשפטית בהכנת מכרזי מסגרת לתחום 

 גני המשחקים.

 

למועצה תקציב כיבוד ובתוכו תקציב לרכישות מצרכי מכולת לבניין   - הסכם אספקת מצרכי מזון 4.10

המועצה ביקשה הצעות מחיר עפ"י הסכם  2013המועצה ולמועדוניות שמפעילה המועצה. בשנת 

ומפרט שנערך בעזרת היועצת המשפטית של המועצה.  אם הבית היא האחראית על הזמנה וקבלת 

וכה  כוללת את  ההנחה  הגדולה ביותר ממחיר שמופיע בצד מצרכי מזון וכיבוד המועצה. ההצעה הז

רשימת מוצרים שנכללו בבקשה להצעות. המציעים התבקשו  להגיש את ההצעה לתיבת הרכש. 

בביקורת עלה כי הספק שזכה סיפק מוצרי מזון למועצה ללא הסכם בתקופה שלפני חתימת 

 ההסכם.

בשלוש הצעות,  בהחלטות הוועדה צוין כי "המסגרת  דנו 24.10.14בישיבת וועדת הרכש מיום          

בהסכם".  לפי הסכום  6.3+ מע"מ על פי סעיף  ₪ 140000תקציבית שנתית לא תעלה על סך של 

היתה חייבת  להיות פנייה לארבעה  ספקים עפ"י נוהל הרכש של המועצה  והסכומים המפורסמים 

 את תיעוד הפנייה לספקים. בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ומנהל המחלקה צריך לצרף 

 14.10.13של ההסכם  שתוקפו מ ₪ 140,000בביקורת נמצא כי קיימת חריגה מהסכום הכולל של 

(מועד עריכת הביקורת) סך שך   7.9.14ועד    14.10.13, הסכום ששולם לספק מ 14.10.14ועד 
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מערכת הנהלת סכום שוודאי מחייב עריכת מכרז  זוטא עפ"י חוק ובקרה מונעת ב ₪ 224,028

החשבונות שתחסום את הוצאת ההזמנות בסכומים החורגים מההסכם. בהתאם להמלצת 

 לרכישת מזון וכיבוד. 2014/2015הביקורת נערך מכרז זוטא לשנים 

אם הבית האחראית על הזמנת מצרכי המזון מנהלת רישום  מסודר  של  ההזמנות ותעודות המשלוח 

ים בהתאם להזמנה. מידי חודש עורכת טבלה המחולקת לכל ומקפידה על  בדיקת המוצרים שמגיע

המחלקות עם ההזמנות שביצעו ומעבירה אל מנהלת החשבונות הראשית. לאם הבית האחראית על 

הזמנת מצרכי המזון אין בקרה ומעקב על המצרכים המגיעים למועדוניות, אלה באחריות 

 האם תואמים להזמנה שנעשתה בגינם.המועדוניות ואלה לא מעבירים דיווח על קבלת המצרכים ו

בנוסף לרכישת מוצרי המזון רוכשת המועצה כיבוד ממספר ספקים המוזמן ומאושר ע"י אם הבית, 

במספר מיקרים מחלקות הזמינו  כריכים מספק שבעבר עבד עם המועצה אך אם הבית שהשיגה 

 כריכים זולים יותר ועובדת עם ספק אחר.

 

   - ביוב כוני שאיבהתחזוקת מהצעות מחיר   4.11

 בתחומי המועצה גזר שלושים תחנות שאיבה.

המועצה קיימה סקר תחנות ע"י יועץ מקצועי  כבסיס לתביעה נגד  קבלן שביצע תחזוקה בתחנות 
 השאיבה  בצורה כושלת. 

 המועצה הגיעה להסכם וקיבלה פיצוי על הכשלים והליקויים בביצוע העבודות.

עלה המועצה בצורת התקשרויות זמניות עם הקבלן  ש' לביצוע מסיום ההתקשרות עם הקבלן פ
 תחזוקת המכונים וקבלנים נוספים כמו חשמלאים וכיו"ב.

המועצה פעלה לפרסום מכרזים חדשים אחד לעניין אחזקת קווי הביוב והשני לתחזוקת תחנות 
ולאחר השאיבה. בשני מכרזים אלה זכה קבלן ולאחר תקופה קצרה התקשה לבצע את העבודות 

 שימוע בפני וועדת המכרזים ההתקשרות עמו הסתיימה בהסכמת הצדדים.

עד לפרסום מכרז חדש (על בסיס הסקר שערך היועץ מטעם המועצה לצורך התביעה) והתחלת 
עבודת הזוכה במכרז, התקשרה המועצה עם הקבלן ש' לביצוע עבודות התחזוקה ושיקום מכוני 

ועד חודש  2013. לקבלן ש' שילמה המועצה  מפברואר השאיבה ועם קבלנים בתחומים נוספים
 לחודש.   ₪ 96,170לחודש ועד  ₪ 81,500(כולל) תעריפים של בין   2013אוגוסט 

חודשים ונערך פרוטוקול על מצב תחנות  36נחתם הסכם עם  חברת ג' למשך   2013בחודש יולי 
יות מלאה על תחזוקת השאיבה והליקויים, לתיקון ע"י המועצה בטרם תקבל החברה אחר

 התחנות.

 לחוזה שנחתם:  1בנספח ב 

הקבלן יתחזק ויתפעל את תחנות הסניקה לביוב של המועצה כולל  –" העבודות במסגרת המכרז  1.2

יומיים, טיפול שוטף  –אספקת כל החומרים והאביזרים כולל משאבות ומנועים. סיורים יום 

בתחנות וטיפול בתקלות. שאיבה וניקוי בורות רקב ובורות השאיבה גם אם מולאו בגבבה וכל חומר 

 כתוצאה משטיפת קווים או כל גורם חיצוני אחר".

 "העבודה הנדרשת מהקבלן היא לבצע את כל סוגי העבודות הנדרשות להפעלה". 1.3
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ומצבן לא יהיה סיבה לאי ביצוע   AS ISמקבל את התחנות "בדיקות מוקדמות ... הקבלן  12בסעיף 

 תיקונים  או טיפולים. 

במועד חתימת הסכם זה, יתבצע סיור מסירה של התחנות, לרבות רישום הערות ביחס למצב קיים 

של תחנות. המפרט הטכני להפעלה ואחזקת תחנות סניקה  ודו"ח מהנדס החתום ע"י המועצה גזר 

 להסכם.  1נספח ב'וחברת ג' מצורפים  כ

 ירשמו ויתוקנו ע"י המועצה ועל חשבונה. –הערות בדבר ליקויים  במועד המסירה 

עם השלמת מסירת התחנות, הקבלן יהיה אחראי לכל דבר ועניין לתחנות ולא תשמע כל טענה בדבר 

 פגם ו/או ליקוי נוסף (ככל שלא נרשם בפרוטוקול המסירה ).

 א לכל דבר ועניין של הקבלן".ממועד זה האחריות על התחנות תה

"ביצוע ... הקבלן מצהיר עוד כי בדק את כל המסמכים והנתונים הרלוונטים לחוזה וכי לא  13סעיף 

תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר עמן ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי 

 ביישומם".

 "אספקת ציוד, מתקנים וחומרים 25סעיף 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונות הוא את כל הציוד, מתקנים, החומרים והדברים האחרים  25.1

לרבות חלקי חילוף הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב הדרוש ותפקוד תקין של התחנות, 

 .ומשאבות, כל הציוד הנדרש חדש ומקורי"

קבלן, לרבות בלאי, ובכלל זה " רכישה ואספקה כל הציוד והחומרים על חשבון ה 39.1.5סעיף 

מוצרים מכניים, חשמליים, ואלקטרו מכניים, כולל צנרת, אביזרי מתכת, משאבות, מנועים 

ואביזרים הידראוליים, עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה ותפקוד תקין של 

 תחנות השאיבה עפ"י מסמכי החוזה".

על מנת לבצע תיקונים ולמסור את התחנות תחזוקת  המועצה לא ערכה תכנית השקעות כמתחייב
 החברה בהתאם לליקויים שהתגלו בתחנות השאיבה.

במקביל לעבודות התחזוקה  שעשתה חברת ג' פנתה המועצה לקבלת הצעות מחיר על תיקונים 

שונים וניקוי  בורות השיקוע, בכל הפעמים וועדת הרכש בחרה  בקבלן ש'. כל העבודות מחודש 

ועד למועד עריכת הביקורת אושרו בוועדת רכש, כאשר מכל הצעות המחיר שהתקבלו  2013אוגוסט 

הביקורת מבקשת לציין כי וועדת  לביצוע העבודות הקבלן ש' היה הזול ביותר ולכן הוועדה בחרה בו.

 הרכש פעלה בהתאם לחוק ומילאה תפקידה כאשר אישרה את ההצעות הזולות ביותר. 

י הקבלן ש' משמש קבלן משנה של החברה לתחזוקת תחנות השאיבה במהלך הביקורת נמצא כ
ובמקביל מועסק ע"י המועצה באמצעות הצעות מחיר. הדבר היה ידוע לבעלי התפקידים במועצה 
והיועצת המשפטית הבהירה כי החברה רשאית להעסיק קבלן משנה עפ"י ההסכם שנחתם  עם 

 המועצה.

ות ותיקון תקלות שבר עפ"י הצורך וקבלנים נוספים המועצה מעסיקה קבלן נוסף לפתיחת סתימ

 כדוגמת קבלני חשמל וכיו"ב.
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כשנה לאחר חתימת החוזה ביקשה החברה להגדיל את התשלום לביצוע התחזוקה:  " לאחר בחינה 

מעמיקה של המצב בשטח כי יש צורך בהרחבת היקף העבודה הן מבחינת המטלות והן מבחינת 

העבודות הנוספות)".... " התמורה החודשית בגין העבודות הנוספות  כמות התחנות המטופלות (...

 לחודש (לא כולל מע"מ)".  ₪ 20,445...תעמוד על 

שילמה המועצה סך של   2013ביוני   30(התחלת עבודתה של חברת ג'  ועד  2013מחודש ספטמבר 

 120,626מועצה משלמת בו אושרה תוספת לחברת ג' , ה 2014ביוני  30מידי חודש,  מיום  ₪ 96,500

עבור שבעה חודשי תחזוקה של תחנות השאיבה שילמה המועצה  לחברה  2013מידי חודש. בשנת  ₪

 917,556ועד חודש ספטמבר (כולל), שילמה המועצה סך של  2014ומתחילת שנת   ₪ 482,000סך של 

₪  . 

 2014ודש יולי ראש המועצה הורה לגורמים האחראים להפסיק עבודתו של הקבלן ש' ורק בח

 עבודתו הופסקה. 

; המכרז 2011הביקורת ערכה בדיקה של נספח להסכם  עם חברת ג' שהוכן ע"י יועץ המועצה בשנת 

החתום ע"י מפקח שמועסק במועצה לצורך כך;   2013שפרסמה המועצה; דו"ח מסירת התחנות  ב

חברת ג' ובדיקת הגשה ואישור חשבונות, מכתבים ומסמכים שונים; הגדלת היקף העבודה ל

 העבודות שביצע הקבלן ש'. 

הממצאים שעלו בביקורת מצביעים על כך שלמפקח המועסק ע"י המועצה האחראי על קיום 

ההסכם עם החברה המתחזקת את התחנות, אין תיעוד מסודר של עבודת התחזוקה, אין יומני 

עבודה ורישום כלל העבודות שבוצעו בכל תחנה מאז החתימה על ההסכם ועד למועד כתיבת דו"ח 

סירה מסודרת של התחנות לאחריות החברה המתחזקת ובעצם המועצה זה. עוד נמצא כי אין מ

ממשיכה לשלם לחברות אחרות בגין עבודות שונות שיתכן והיו יכולות להיכלל בהסכם כפי שפורט 

 לעיל (ואשר בגינן הוגדל בגינן סכום ההתקשרות עם החברה). 

לא נמסרו תחנות השאיבה מאחר ולא נוהלו יומני עבודה מסודרים ע"י המפקח ובעצם התיקונים 

לאחריותה המלאה של החברה, פנתה המבקרת לבדיקת החשבונות שהוגשו ושולמו לחברת ג' 

ולקבלן ש'. בבדיקת החשבונות נמצא כי בפעם אחת לפחות היתה כפילות בתשלום, בנוסף נמצא כי  

בהם  חברת ג' קיבלה תשלום באישור המפקח, מנהל מחלקת התשתיות והגזבר בשלושה חודשים

 לא היה כלל פירוט העבודות שבוצעו באותם חודשים.

(במקביל להתקשרות עם חברת ג') הסתכם  1.7.14 – 1.1.13התשלום בגין העסקת הקבלן ש'  מיום 

ובנוסף בוצעו עבודות כגון חשמל ותיקונים אחרים שבוצעו בתחנות. סך  ₪ 1,819,711בסך של 

לחברת ג' הסתכמה להערכת מנהל מחלקת  ההוצאה בתחזוקת תחנות השאיבה מעבר לתשלום

 בתקופה זו. ₪התשתיות בכשלושה מיליוני 

 

פוט המועצה החייבים באגרת ביוב לפי כללי הרשויות צרכני מים בתחום שי - הקמת מסד נתונים  4.12

המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד  שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), 

.  מנהלת המחלקה לאחר קבלת ייעוץ משפטי פנתה בהליך הצעות מחיר  לשלוש 2010 –תשע"א 
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חברות במטרה לקבל הצעת מחיר להקמת מסד הנתונים ולהפקת חשבון חודשי לכל בית אב.  

התקבלו הצעות משתי חברות, החברה השלישית ענתה שאינה עוסקת בתחום זה יותר. הצעה אחת 

 הקובע ובעצם ועדת הרכש דנה בהצעה אחת בלבד. נפסלה מאחר והוגשה לאחר התאריך

 בהליך נפלו מספר פגמים:      

בשנה מחייב על פי נוהל וועדת הרכש של המועצה פנייה  ₪ 142,600סכום העולה על  -מספר ההצעות       

 לארבעה מציעים, מנהלת המחלקה פנתה לשלושה בלבד. 

אחר וסכום ההתקשרות מחייב עריכת מכרז זוטא. לא מתאים במקרה דנן מ -הליך הצעות מחיר       

.  ₪ 1.85ובנוסף חשבון חודשי לכל בית אב בסך  ₪ 22,000ההצעה כוללת  תשלום חד פעמי בסך 

מפרט את מספר  בתי האב שאליהם אמורה החברה  1בבדיקת המסמכים שצורפו להצעה  נספח ב

לפני   ₪  146,376ם השנתי יהיה , התשלו6594הזוכה לשלוח את החשבון החודשי: סה"כ בתי אב 

 מע"מ סכום המחייב על פי חוק  הליך של מכרז זוטא. 

שירות המאופיין במסדי נתונים בו התקשרות עם חברה רצוי שיעשה למספר  -מבחינה ניהולית        

שנים, שינוי החברה נותנת השירות מוביל לצורך בביצוע התאמה בין התוכנה שלה לזו של החברה 

(לא תמיד הדבר ניתן ואז יש להקים מסד נתונים חדש). זכיית חברה חדשה תחייב את החדשה 

המועצה לפעול להעברת הנתונים ו/או  הקמת מסד נתונים חדש דבר הכרוך בתקציבים נוספים 

ובהפרעה לעבודה השוטפת של העובדים האחראים. בימים אלה, לקראת תום שנת ההתקשרות עם 

יכה להיערך להמשך בניית מסד הנתונים והנפקת החשבונות ובמקביל חברת מ.ג.ע.ר  המחלקה צר

 להכין מכרז לבחירת חברה שתספק שירות זה.

 

 

 המלצות הביקורת. 5

 

 תהליך הרכש המומלץ 5.1

 הפעילות המבצע מס"ד

 הכנת דרישה, רישום והקלדה לתכנת הרכש המזמין 1

 הדרישה באמצעות חתימה אישור מנהל היח' 2

 הדרישה מבחינה תקציבית וחשבונאיתבדיקת  חשבונותהנהלת  3

ת הדרישה: ספקים, עלות ואיכות והכנתה לאישור ועדת בדיק רכשמנהל  4

 רכש ובלאי 

אישור ועדת הרכש והעברת ההזמנה ליחידה לתיאום  קבלת ועדת רכש ובלאי 5

 וקבלת המוצרים מהספק
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המוצרים בדיקת ההתאמה שלית ההזמנה לספק, כשמתקבלים  מנהל הרכש והמלאי 6

 בין ההזמנה להספקה

 ת חשבונית ויצירת תעודת כניסה מתאימה.קליט מנהל הרכש והמלאי 7

 סימון המוצרים הבלתי מתכלים

 

 

הל שתפקידו וסמכויותיו יהיו בהתאם לתפקיד המתואר   מנ מומלץ כי ימונה   מינוי מנהל רכש 2.5

האחראי הבלעדי על קבלת הצעות מחיר על פי דרישת בדו"ח זה. חשוב ביותר שמנהל  הרכש  יהיה 

המחלקות  היה זה שמקבל ייעוץ מקצועי אם נדרש ברכישות מיוחדות.  יו"ר ועדת הרכש, עובד 

בצורה סודרת ואחראית בנוסף על תחום אחריות רחב כמנהל מחלקת התחבורה. בהיקף הזמנות 

מנהל רכש שסמכויותיו ואחריותו והתקשרויות גדול כמו במועצה גזר חייבת המועצה למנות 

 מפורטים בדו"ח זה. עד לסיום דו"ח הביקורת מינתה המועצה מנהלת רכש כחוק.

 

מומלץ לשנות את התוכנה ולהגדירה להפעלה ניהול ובקרה  של מנהל הרכש    כנה לניהול רכשות 5.3

ימות על פי הנכנסת.  התוכנה צריכה לכלול  את כל תהליך הרכש והבקרות בו ובהרשאות המתא

המשתמשים, הוצאת דוחו"ת  רלבנטיים למנהל הרכש ולוועדה שיאפשרו תכנון, מעקב, קטלוג 

 פריטים, מלאי על פי מחלקות, חוות דעת על ספקים ואת כלל המרכיבים שהובאו בדו"ח זה. 

 

תאם הנוהל הקיים במועצה נכתב  כנוהל וועדת רכש בה לביצוע רכישת טובין וניהול מלאי  נוהל  5.4

לתנאים הקיימים כאשר אין מנהל רכש. מומלץ להחליף את  הנוהל ולהתאימו לאחר מינוי מנהל 

רכש. הביקורת ממליצה לכתוב נוהל שיגדיר תהליך רכש מוגדר ואחיד בהחלטות ובביצוע. נוהל 

יסדיר תהליך רכש אחיד לרכישת טובין ויופץ לכל עובדי הרשות. מאחר והנוהל הקיים במועצה אינו 

חוות דעת על שירותים ומוצרים, גריעת ציוד,  ולל את כל הטיפול במלאי,  ניהולו (כולל ממחושב),כ

דיווח על חוסר או נזק לציוד, מספור סימון ורישום וכן החובה לבצע  ספירת מלאי. עד לסיום דו"ח 

הביקורת החלו במועצה בעזרתה המקצועית של היועצת המשפטית לכתוב נוהל חדש המקיף את 

 ללי תהליכי הרכש כפי שהוצגו בדו"ח זה.כ

 

מועצה  בהתאם לתכנית העבודה השנתית ובמסגרת התקציב ה  קביעת קווי מדיניות לרכישות  5.5

המאושר ומשאבי המועצה. מומלץ כי מנהל הרכש בעזרת ועדת הרכש יכינו תכנון תחזית צריכה 

התחזית תהיה מתואמת עם  שנתית של מחלקות הרשות לפריטים שנרכשו במהלך שנת התקציב.

מנכ"ל וגזבר המועצה ותקבל אישור כל הגורמים. עם קבלת אישור מנהל הרכש יעדכן את  מנהלי 

 המחלקות ויחידות הרשות בהחלטות. 
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מומלץ שמנהלת הרכש תכין תכנית רכש שנתית שתוגש בתכנית העבודה   תכנית רכש שנתית 5.6

בהתאם לתכנית העבודה של המועצה בממשקים בנושא הרכש לאישור. לאחר אישור התקציב ע"י 

מליאת המועצה ומשרד הפנים יכין מנהל הרכש בתיאום עם גזבר המועצה תכנית רכש שנתית 

יבל מהמחלקות. התכנית תיבדק ותאושר ע"י וועדת בחלוקה לרבעונים מתוך כלל תכניות הרכש שק

 רכש ובלאי.  

 

מדיניות המועצה  בה נרכשים פריטים סמוך למועד הצריכה  – מלאי וציוד שנרכש בקביעות 5.7

והפעלת קבלנים ( לדוגמא: ציוד משרדי, כיבוד, חומרים וכלי עבודה), מחייב קיום של מגוון של 

ת ואפשרות הספקת פריטים בפרק זמן קצר יחסית. מומלץ ספקים לסוגי הציוד הנדרשים ברשו

שמנהלת הרכש תרכז את הנושא עבור המחלקות.  חשוב שהספקים השנתיים יוגבלו  עד הסכום 

המחייב מכרז ושסכום זה יופיע במערכת על מנת שלא יהיו חריגות ולא יועברו סכומים בין סעיפים 

יפי התקציב. כך נכון גם לגבי זוכים במכרז ובכך יחרגו מתקרת הסכום שנקבע בהסכם או בסע

 (בעיקר בעבודות תשתית) ואשר מספקים גם הצעות מחיר  בעבודות שאינן כלולות במכרז.

 

חשוב שאפיון וניסוח  הפנייה לספק לקבלת הצעת מחיר תהיה   הגדרות הרכש בטרם ביצוע 5.8

שפטיים וכל דבר שהמועצה מנוסחת באופן מדויק אם יש צורך לכלול בבקשה פרטים טכניים, מ

 מבקשת.  

 

בלווי  וכןשיעפ"י נוהל רכש  ע"י הסכמי מסגרת אומומלץ שיעשה  הצעות מחיר לביצוע רכישות  5.9

. הכנת מאגר ספקים  והכנת מכרזים שנתיים לפריטים מתכלים על היועץ המשפטי של המועצה

החלה המועצה בהכנת מכרזי בסיס קטלוג פריטים שנרכשו במהלך השנה. עד לסיום דו"ח זה  

 מסגרת ומאגר קבלנים וספקים.

בכל ההתקשרויות התלויות במשך זמן ובמערכות מורכבות (כגון חברות  הסכמים מתמשכים  5.10

שירותי מחשוב), מומלץ  להכין הסכם באמצעות היועץ המשפטי של המועצה ויועצים מתאימים  

 הדרך החוקית לבצעה.במיוחד דרושה הקפדה יתרה על סכום ההתקשרות ו

 

לפצל עבודה למספר תחומים  ובמיוחד שהסכום    חוקי  חל איסור פיצול הצעות באותה עבודה  5.11

 הכולל של העבודה מחייב מכרז זוטא ולא הליך הצעות מחיר.  

 

בתוך תהליך הרכש חייבת להתנהל בקרה מנהלית, בדיקה שיטתית    הרכש תהליך בקרות ב 5.12

שנועדה להבטיח אם הביצוע תואם את התכנון והיא נערכת בעקביות בכל שלבי תהליך הרכש 
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וניהול המלאי. בכל שלב ושלב של תהליך הרכש חייבות להיות בקרות מסוגים שונים בהתאם לכל 

 שלבי התהליך עצמו (בקרות מתריעות, מונעות וכיו"ב). שלב שמטרתן לתקן את הטעון תיקון  כבר ב

לא מתקיימת מערכת בקרה או בידוק פנימי סדיר בכל נושא הרכישות / התקשרויות למתן         

שירותים. דגשים בבקרה הפנימית  צריכים לכלול את הפרדת התפקידים וחלוקת הסמכויות 

אישור תשלום לספקים, מבצע התשלום  (הפרדה בין האחראי על הזמנת הרכש, קבלת הטובין,

בפועל, אחראי על  הרישום בהנהלת החשבונות של המועצה); בקרות בכל הקשור להזמנת הסחורה 

( קיום נוהל מסודר להזמנות, הגדרת קריטריונים וצרכים כתנאי להתקשרות עם ספק, מעקב 

ורה ועבודה בהתאם ופיקוח אחר ההזמנה וכו'); בקרות בקבלת הסחורה (קיום נוהל קבלת סח

לנוהל, השוואת תעודת משלוח להזמנה, בדיקה איכותית וכמותית של הסחורה המתקבלת וקבלת 

משוב על הספק על איכות הסחורה והשרות, במידה והתקבלו דברים שאינם בהתאם להזמנה 

בקרה על הזמנת הסחורה לרבות עדכון  הנהלת החשבונות של המועצה ופנייה לספק); בקרות 

אחר התחשבנות עם ספקים, התאמת תעודות המשלוח לחשבונית, אישור תשלום לספקים  מעקב

 וביצוע התשלום בפועל).  

 

הביקורת ממליצה לקיים דיון בהשתתפות הגורמים המקצועיים והיועצת  תחזוקת מכוני השאיבה 5.14

 המשפטית בהתאם לממצאי הדו"ח. 

 

  , הצביעה על הצורך במינוי מנהל רכש2013"ח לשנת המלצת הביקורת בדו ניהול המלאי וספירתו 5.13

את כלל הרכישות, רישומן במחלקות השונות ואחת לשנה יערוך  את  שירכז באמצעות תכנת הרכש

ספירת המלאי כקבוע בחוק. מערכת ניהול המלאי צריכה לעבוד בממשק עם מערכת הרכש הקיימת 

לה חייבת להירשם וכך כל גריעה ציוד באישור ועל אותו מסד נתונים, כל רכישה של ציוד בלתי מתכ

 וועדת הרכש .

 

 מכלול גורמים בסיסיים שיבטיח ניהול רכש איכותי 5.14

ובדיקת צרכים ועד  יעדיםדיניות וקבלת החלטות משלב הגדרת מ ;שמירה על האינטרס הציבורי

מועצה; בקרה מנהלית על איכות הרכש ויישום נהלי מעקב;  –לביצוע; שמירה על יחסי ספק 

 העסקת כוח אדם מתאים. 

 ניהול נכון ומבוקר בהתאם לחוק ולכללים עשוי לחסוך לקופת המועצה כספים רבים.
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 מחלקת רווחה                                                                                             

    

                                                                                   .2014לתכנית העבודה של מבקרת המועצה לשנת נערכה בהתאם הביקורת במחלקת הרווחה  

, הביקורת הקיפה את 2013הביקורת בחנה את כלל הפעולות הניהוליות של מחלקת הרווחה בשנת 
ובחינת אופן ניהול תקציב הרווחה  כלל עבודת המחלקה: בחינת המבנה הארגוני והניהול השוטף

של המועצה; אופן ההתחשבנות עם משרד הרווחה ותהליכי פיקוח ובקרה של המחלקה במסגרת 
ההתחשבנות עם המשרד. במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם גורמים במועצה ואנשי מקצוע 

במחלקה  נערכו  בתחום הרווחה, נערך שאלון ביקורת, התקבלו מסמכים ודוחות. כחלק מהביקורת
בדיקות מדגמיות בתחומים שונים. בנוסף לביקורת שנערכה ע"י מבקרת המועצה, נערכה ביקורת 
דיווחי המחלקה למשרד הרווחה באמצעות ו.ר.ד חשבונאות  בע"מ על מנת לבדוק האם המועצה 

             מקבלת את כל התשלומים המגיעים לה בהתאם לחוק.

חברתיים  (להלן: "המשרד"), תפקידו בשיתוף עם משרדים אחרים משרד הרווחה והשירותים ה
 לאתר, למנוע, לטפל ולסייע לכל אדם הנתון במצב משבר זמני או מתמשך. 

 המשרד מטפל בחמש אוכלוסיות יעד (מתוך אתר האינטרנט של המשרד):

 פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות במצבי משבר, זמני או מתמשך.

 ורגנת והלא מאורגנת, פועלת בתחומי הרווחה.החברה האזרחית, המא

 הציבור הרחב.

 הקהילה המקצועית של העוסקים במתן שירותי רווחה.

מקבלי החלטות ומעצבי המדיניות המשפיעים על רווחת התושבים והקהילות בשירות הציבורי 
 ובדרגים הפוליטיים.  

ויות המקומיות השונות שירותי המשרד ניתנים באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברש
ובאמצעות יחידות משנה של המשרד כגון ביטוח לאומי, שרות מבחן לנוער, השרות לטיפול באדם 

 המפגר ועוד.

מחלקת רווחה וקהילה במועצה האזורית גזר (להלן: "המחלקה"), נותנת שירותים לכלל תושבי 
שונים: זקנה, נוער,  המועצה. צוות המחלקה מורכב מעובדים סוציאליים המתמחים בתחומים

 טיפול משפחתי וזוגי, בעיות אישיות, טיפול בחריגים וטיפול בגיל הרך. 

שירותי הרווחה מיועדים לכלל תושבי המועצה. מטרת מחלקת הרווחה לעזור ולשפר מצבו של 
הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה ולסייע לכל תושב בפתרון בעיותיו ומתן מענה לצרכים 

ה פעילות לקבוצות גיל שונות. כל פעילות המחלקה והטיפול בפרט נעשה בסודיות מיוחדים. במחלק
 ובשמירה על האתיקה המקצועית.

 

 :המטרות העיקריות של המחלקה  כפי שמפורסמות באתר האינטרנט של המועצה האזורית גזר

 התערבויות פרטניות ומשפחתיות במצבי משבר ובכל הגילאים מילדות עד זקנה. המצבים בהם
מדובר כוללים לידת ילד חריג (פיגור; אוטיזם; נכות), קשיים במסוגלות הורית, אלימות במשפחה, 
התעללויות פיזיות ומיניות בילדים, מחלות והשלכותיהן, שכול, גירושין, זקנה, מצבי חירום אישיים 

 ולאומיים ועוד.
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 פיתוח מתמיד של שירותי הרווחה על פי צרכי התושבים.

תפנית חיובית בחיי הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, סיוע בפתרון בעיות ומענה עזרה ביצירת 
 לצרכים מיוחדים.

 קיום פעילות ענפה לוותיקי המועצה: טיולים, הרצאות, נופשים ועוד. 

, הביקורת הקיפה 2013-2014הביקורת בחנה את הפעולות הניהוליות  של מחלקת הרווחה בשנים 
ינת המבנה הארגוני והניהול השוטף ובחינת אופן ניהול תקציב הרווחה את כלל עבודת המחלקה, בח

של המועצה; אופן ההתחשבנות עם משרד הרווחה ותהליכי פיקוח ובקרה של המחלקה במסגרת 
ההתחשבנות עם המשרד. במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם גורמים במועצה ואנשי מקצוע 

לו מסמכים ודוחות. כחלק מהביקורת במחלקה  נערכו בתחום הרווחה, נערך שאלון ביקורת, התקב
בדיקות מדגמיות בתחומים שונים. בנוסף לביקורת שנערכה ע"י מבקרת המועצה, נערכה ביקורת 
דיווחי המחלקה למשרד הרווחה באמצעות ו.ר.ד חשבונאות  בע"מ על מנת לבדוק האם המועצה 

 מקבלת את כל התשלומים המגיעים לה בהתאם לחוק.

י הביקורת מראים כי המחלקה מנוהלת בהתאם לכללי המנהל התקין, במקצועיות, ביעילות ממצא
 ובחסכון. 

ברצוני להודות למנהלת ולצוות מחלקת הרווחה על  התייחסותם הרצינית והמקצועית לביקורת 
 ועל שיתוף הפעולה הפורה.

  

 

 ממצאי הביקורת   .א
 כללי  .1

 הבסיס החוקי לעבודת מחלקת הרווחה

אכיפת חוקים אלו והקצאת  חוקים שונים, הרווחה במועצה האזורית גזר פועלת מתוקףמחלקת 
התקציבים על ידי הממשלה לביצועם הינם באחריות המשרד. המועצה משמשת זרוע מבצעת בלבד 
של חוקים אלה ועליה לתת מענה לתושבי המועצה באמצעות התקציבים אותם מקציב משרד  

 הרווחה למטרה זו.

 . 1958 -עד, תש"ח שירותי הס

 . 1996 –חוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו  -חוק העבודה הסוציאלית 

 .1955 -הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) תשט"ו חוק 

 .1960 –חוק הנוער (טיפול והשגחה) תש"ך 

 . 1969 –חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט 

 . 1966 –חוק ההגנה על החוסים תשכ"ו 

 תקנון העבודה הסוציאלית.

התע"ס  (תקנון עבודה סוציאלית) מאגד את הוראות המנהל הכללי של משרד הרווחה למחלקות 
 הרווחה ברשויות המקומיות וכולל את החוקים, התקנות וההוראות בעבודה סוציאלית. תוקפן 

ד טיפול בנזקקים החוקי של ההוראות המופיעות בתע"ס הוא מכוח התקנות לחוק שירותי הסע
 .1986תשמ"ו 
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בצוות המחלקה עובדים סוציאליים המתמחים בתחומים שונים: הגיל הרך, נוער, זקנה, בעיות 
 אישיות, טיפול משפחתי וזוגי וטיפול בחריגים. 

מטופלים   3,160בתי אב, סה"כ  1109במחלקת הרווחה נכון למועד כתיבת דו"ח זה מטופלים 
 י המועצה האזורית גזר. מכלל תושב 12.5%המהווים 

אחת לשבוע מקיימת מנהלת המחלקה הדרכה לגבי מיקרים חדשים ובחינה מקצועית של התפתחות 
 במקרים קיימים עם כל אחד מהעובדים הסוציאליים.

 אחת לשבועיים מקיימת המחלקה ישיבת צוות בה נערכות הרצאות, הצגת מקרים ודיון בהם.

לקה ע"י כל עובד סוציאלי המעדכן ומתייעץ אתה בקבלת הדיווח מבוצע ישירות למנהלת המח
 מיקרים חדשים, הכנת תכנית טיפול ובטיפול במקרים קיימים.

המועצה והמחלקה שמו להן כמטרה חשיבות פיתוח שירותי רווחה בקהילה כדוגמת מעונות יום, 
בעת שעולה הרצאות בתחום המשפחה, תכניות מניעה לשימוש בסמים ובאלכוהול ונושאים נוספים 

 צורך. 

 

 :פעילות המחלקה נחלקת לשלושה תחומים עיקריים

 נהלים, חלוקת עבודה ותפקידים של עובדי המחלקה. –ארגוני 

 טיפול ע"י העובדים הסוציאליים וגורמי מקצוע נוספים. –טיפולי 

 עמידה במסגרת התקציב תוך ניצול מקסימלי באמצעות דיווח מתאים. –תקציבי 

 

 כוח האדם מחלקת הרווחה מבנה ארגוני ו .2

במחלקת הרווחה עובדות מנהלת שבהכשרתה עובדת סוציאלית ועשר עובדות סוציאליות 
המטפלות בתחומים שונים.  בנוסף מועסקת מזכירה, עובדת זכאות האחראית שבנוסף לתפקידה 

תושבים קיבלו שירות בתחנת משרד הפנים  275, 2104מנהלת את תחנת משרד הפנים (בשנת 
עצה). במחלקה מועסקת רכזת מתנדבים שבאחריותה טיפול בתרבות הפנאי לתושבים וותיקים במו

 ומשמשת כיועצת ראש המועצה למעמד האישה.  

 העובדים הסוציאליים העובדים במועצה רשומים בפנקס העובדים הסוציאליים בהתאם לחוק. 

באחריות מחלקת הרווחה מופעלות שמונה מועדוניות ובהן מועסקות שמונה מדריכות ותשע 
סייעות. העובדות הסוציאליות אחראיות על המועדוניות ועל העובדות במועדוניות בחלוקה לפי 

 ישובים. 
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 :מצבת כ"א מחלקת רווחה .3

 מספר עובדים דרוג היקף משרה תפקיד
 

 1 עו"ס 1 מנהלת
 10 עו"ס  8.65 עו"ס 

 3 מנהלי 3 עובדי מנהל וזכאות
 9 מנהלי כל מדריכה) 0.85(7.65 מדריכות 

 10 מנהלי כל סייעת) 0.70( 7 סייעות
 33  משרות 27.3 סה"כ

 

 

 השתלמויות .4

מנהלת מחלקת הרווחה מידי שנה מתכננת את יציאת העובדות במחלקה להשתלמויות מקצועיות. 
רק חלק מהעובדות במחלקה השתתפו בהשתלמויות וביותר מהשתלמות אחת, בעוד  2013בשנת 

 האחרות לא השתתפו בהשתלמויות כלל.  

 

 

   2013השתתפות בהשתלמויות בשנת                                   

 כמות ימים שם סוג שם

משפחות מתמודדות  יום עיון       1עו"ס 
 עם צל הפגיעה המינית

1 

 3 יועצות למעמד האשה כנס 1עובדת 
החוק למניעת הטרדה  יום עיון 1עובדת 

 מינית
1 

הפרעות ביחסים או  יום עיון 2עו"ס 
 יחסים בהפרעה

1 

סמי פיצוציות: מידע,  יום עיון 3עו"ס 
 השפעות והתמודדות

1 

השתלמות של הרשות  השתלמות  3עו"ס 
הלאומית   לסמים 

 ואלכוהול

2 

השתלמות עובדי  כנס 2עובדת 
 מנהל וזכאות

3 

 3 מפגש מנהלי מחלקות כנס 4עו"ס 
 0.5 מפגש מנהלי מחלקות יום עיון 4עו"ס 
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 תרשים מבנה ארגוני

 

מנהלת מחלקה

רכזת מתנדבים עובדים  
סוציאליים

ד וכוללני"ס

מדריכה וסייעת

שיקום

ס שיקום"עו

משפחתונים

רכז  
משפחתונים

מועדוניות

מדריכות8
סייעות8

טיפול במשפחה

נתיבים

מדריכה1
סייעת1

ס משפחות"עו

מדריכים6
סייעות6

ד תחנה  "ס
לייעוץ משפחתי

נוער

חוק נוער

מדריכה1
סייעות2

עובדת נוער

קשישים

מנהלת זכאות

מזכירת מחלקה
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 סקירת פעילות המחלקה .ב
 משפחות  .1

 המחלקה מפעילה תחנה לייעוץ זוגי ומשפחתי.

 המשפחה.קבוצות לכלכלת 

יום בריאות בשיתוף אגף התרבות והרצאות לקהל הרחב בנושא הורות.  2014המחלקה קיימה בשנת 
קיימה המחלקה יום בריאות בשיתוף אגף התרבות והרצאות לקהל הרחב בנושאי  2014בשנת 

מתוכננת הקמת תחנת גישור והעמקת הטיפול בנושאי בריאות בעלי אופי  2015הורות. בשנת 
 מניעתי. 

 עובדת סוציאלית האחראית על תחום המשפחות ובנוסף על שלוש מועדוניות. 

העבודה עם המשפחות כוללת מגוון רב של נושאים לעיתים ההורים פונים ביוזמתם לקבלת סיוע 
 (כלכלי, תפקודי וכדומה) ולעיתים המשפחות מופנות ע"י גורמים שונים כמו אלה במערכת החינוך.

ורים להם קושי בטיפול בילדיהם, בתחילה נעשות פגישה אחת או עובדת המשפחות מדריכה ה
שתיים על מנת להכיר את המשפחה והאם קיימים מעגלי תמיכה של משפחה מורחבת או חברים  

 ולאחר מכן נבחר הטיפול.

קיימת בעיה דורית של עוני, במחלקה מכינים תכנית טיפול לא רק על ידי מתן עזרה כספית אלא 
 תעסוקה והדרכה בניהול הכספים במשפחה.למציאת מקומות 

 חלק מעבודה של עובדת המשפחות מתרכז בתיווך עם מוסדות מתאימים.

 נתיבים להורות  

פרויקט טיפולי מיוחד שמטרתו  טיפול משולב להורים וילדיהם במקרים של קשיי הורות. הטיפול 
בעזרת בעלי חיים וטיפולים כולל טיפול פסיכולוגי, התערבות חברתית, הדרכה הורית, טיפול 

 הורחבה התכנית גם למשפחות להן ילדים בגיל בית הספר. 2014נוספים בהתאם לצורך. בשנת 

 ועדה למניעת התאבדות

בעלי תפקידים מהמועצה וממשרד הבריאות מכינים אסטרטגיה משותפת שמטרתה מניעת 
נת להתאימה לרושת התאבדות. קיימת תכנית כוללת של משרד הבריאות אותה בוחנים על מ

המקומית. במהלך הדיונים המקצועיים נבחרה אסטרטגיה של הכשרת "שומרי סף" (מורים, 
יועצים, מדריכי נוער, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים). ההכשרה של השרות הפסיכולוגי התחילה 

 וכוללת ארבעה מפגשים. בנוסף נבנה רצף טיפולי מרגע הזיהוי ומהן הפעולות הנדרשות. 

פעילויות נוספות במסגרת המחלקה שבהן משתתפים בני נוער מרחבי המועצה גם כאלה שאינם 
 מטופלים ע"י מחלקת הרווחה כגון קבוצת אילוף כלבים, פסיכודרמה , פוטותרפיה וסטיילינג.

 ילדים ונוער .2

 מועדוניות ומשפחתונים

זיאל, פתחיה, יציץ ומשמר מועדוניות  בישובים בית חשמונאי, בית עו 9המחלקה מפעילה  בסה"כ 
 דוד. המועדונית בישוב יציץ משותפת עם מחלקת החינוך במועצה. 

טיפולית משלימה  –משרד הרווחה והשירותים החברתיים הגדירה מועדונית כ"מסגרת חינוכית 
הפועלת לאחר שעות הלימודים, חמישה ימים בשבוע. במועדונית מקבלים החניכים טיפול אישי 

ר קשריהם החברתיים והמשפחתיים, העשרה לימודית חברתית, סיוע בהכנת וקבוצתי לשיפו
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שיעורי הבית וארוחה חמה. כמו כן עובדי המועדוניות מטפחים את הקשר שבין ההורים למועדונית 
 ואת הקשר שבין ההורים לילדיהם".

שרה פעילות במועדוניות כוללת פעילות יצירתית במשחקים, מלאכות ואומנויות, פעילויות הע
 שונות והכנת שיעורי בית בדגש על  טיפוח  הרגלי הלמידה של הילדים.

ישנם מספר סוגים של מועדוניות: מועדונית בשיתוף משרד החינוך, מועדונית טיפולית אינטנסיבית, 
מועדונית לא אינטנסיבית כל אלה באחריות משרד הרווחה. במועצה מופעלות מועדוניות בשיתוף 

כוח האדם במועדוניות נעשה בכפוף לחוק מניעת העסקה של עברייני מין  משרד החינוך. העסקת
 ).1.33(בתע"ס הוראה  2001 –במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התש"א 

ילדים, השרות ניתן לכלל הילדים במועצה למעט  150בשנת הלימודים תשע"ה מבקרים במועדוניות 
לילדים על פי קריטריונים שנקבעו במחלקת מקרים בהם קיים העדר מקום ואז ניתנת קדימות 

 הרווחה. 

המועדוניות  המאושרות ממומנות ברובן ע"י משרד הרווחה, יתרת המימון מגיע מתשלום ההורים 
 והשתתפות המועצה. 

העובדות הסוציאליות האחראיות על המועדוניות בהיבט המקצועי מדריכות כיצד לעבוד עם 
עם ילדים מסוימים. במקרה של קשיים העובדות  הילדים במיוחד כשמתעוררים קשיים

הסוציאליות מכינות תכנית התנהגותית ועורכות תצפיות הן על העובדות והן על הילדים. העובדות 
 הסוציאליות מטפלות באופן פרטני וקבוצתית עם הורי ילדים הנזקקים לטיפול.

קה לביקורת פנימית של בקרה על המועדוניות מבוצעת ע"י מפקחי משרד הרווחה ועובדי המחל
 המשרד.

ילדים, על אף ריבוי המסגרות הפרטיות ברחבי המועצה  50משפחתונים בהם יש  9ברחבי המועצה 
 מספר הפעוטות בפעוטונים שבפיקוח המועצה באמצעות מחלקת הרווחה לא ירד. 

 נוער

באופן מזה כארבע שנים מועסקת עובדת סוציאלית במועצה המטפלת בנערים ונערות נזקקים 
פרטני. העובדת הסוציאלית מתאמת בין כל הארגונים והמוסדות הקשורים בבני הנוער (בתי ספר, 

חודשים) ואחריו  3מרכז טיפול, מחלקת הנוער במועצה וכיו"ב). לעיתים מעבירים לקלט חירום (עד 
ן לפנימייה  שנדרש אבחון פסיכודיאגנוסטי כדי להתאים את סוג הפנימייה ואת הטיפול הנכו

(במקרה של פנימייה טיפולית).  במקרים מסוימים אפשר לעבוד עם המשפחה והנער או הנערה  
 נשארים בביתם.

מסגרת אליה מגיעים  –עובדת הנוער בקשר עם מספר מוסדות כגון מרכז לתקיפה מינית; "בית חם" 
מות נוספות; שלוש פעמים בשבוע לשיחות, חוגים ופעילויות מתאי  14-20נערים ונערות  בגילאים 

תכנית מנטורינג באוניברסיטת ת"א לנערות במצוקה, הנערות לומדות אחת לשבוע במשך שנה 
ומוכשרות לעבוד עם נערות במצוקה; הפנייה והכוון לשירות לאומי; פרויקט "הילה" השלמת שנת 

 לימודים או בחינות בגרות לאלה שצריכים מסגרת שונה מבית הספר התיכון. 

התקיימו קבוצות  2014פרטני בבני הנוער חלקם מטופלים גם באופן קבוצתי. בשנת בנוסף לטיפול ה
מתכננת המחלקה סדנאות לבני  2015העצמה לנערות, סדנת הורים וקבוצות אילוף כלבים. בשנת 

 הנוער, לרכזי הנוער, לצוותים החינוכיים ולהורים.

צאות, הצגות בבתי הספר בשיתוף עם הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול מקיימת המועצה הר
ובמושבים. ההרצאות ניתנות גם להורים וגם לילדיהם. המחלקה קיימה סדנא וחמש הרצאות  

 לשתי קבוצות הורים בין המרצים היו בכירים ומוכרים בתחומים אלה.

תקציבי הטיפול בנוער ממומנים  ומפוקחים ע"י משרד הרווחה (בהשתתפות המועצה בגובה של 
 ף הרשות למלחמה בסמים).וממקור נוס 25%
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 גיל ה"זהב" תושבים וותיקים .3

גברים.  העובדת הסוציאלית האחראית על התושבים הוותיקים  67 –נשים ו  62תושבים מעל גיל 
, משמשת כפקידת סעד ובתפקידה זה מכינה כעשים תסקירים בשנה 1981 –החלה בתפקידה ב 

 לבית המשפט.  

ומעלה  80 -המחלקה מבקרים באופן תדיר את כל בני ה על פי הנחיית ראש המועצה, עובדי 
 .100 -וחגיגות ימי הולדת לבני ה 90 -המתגוררים ביישובי המועצה, ברכות לבני ה

הפעולות הנוספות במסגרת החוק מתקיימות ללא תקציב נוסף ובשל כך נעשה פנייה למשרד 
 לאזרחים וותיקים לכתוב תכנית אב אך המיזם הוקפא בשלב זה. 

 וק סיעודח

תכנית לכל מי שמקבל חוק סיעוד (עזרה בבית, חיתולים, מרכז יום ועוד) , העובדת הסוציאלית 
תושבים שמקבלים חוק  307עובדת בתכנה המקושרת לתכנת הביטוח הלאומי. ברחבי המועצה 

 סיעוד.  

 ת. ), פעולות יומיו ADLהזכאות לחוק סיעוד נבחנת  בכמה פרמטרים כגון גיל וקריטריון (

הטיפול בקשישים נעשה ע"י עמ"א (עובד מקצועי מוסמך) ובנוסף יש אחיות שהן הקשר לקשישים 
ובחלק מהמקרים קשישים הזקוקים לעזרה מאותרים ע"י האחיות ומעבירות לעובדת הסוציאלית 

 הפנייה לטיפול. 

 פרויקטים ותקציבים נוספים

ת הרווחה מהווה קשר בין מתנדבים פרויקט אוזן קשבת בשיתוף האחראית על המתנדבים במחלק
המגיעים למחלקה ומתקשרים טלפונית לתושבים הוותיקים לפי רשימה שמעבירה העובדת 
הסוציאלית. בשיחות אלה מתעניינים בשלומם של האזרחים הוותיקים ומציעים להם להשתתף 

 בפעילויות השונות שמציעה המועצה. 

אזרחים הוותיקים, התקציב מחולק עפ"י המועצה מעמידה תקציב לציוד בסיסי לרווחת ה
 קריטריונים של מחלקת הרווחה.

בשנה החולפת היה תקציב שהגיע מקרן העזבונות וייעודו שיפוצים ושטיפולי שיניים. התושבים 
 הוותיקים במועצה נעזרו בתקציב השיפוצים אבל אף לא אחד השתמש בתקציב טיפולי השיניים. 

תושבים  44ממשרד הרווחה ועל פי החלטתו. בשנה החולפת קיבלו תלושי מזון לחגי תשרי, תקציב 
וותיקים תלושים אלה, התלושים מגיעים ישירות לביתם של התושבים הוותיקים ממשרד הרווחה 

 והמחלקה רק מקבלת דו"ח המפרט למי נשלחו.

 קהילה תומכת

משרד הרווחה, המועצה מפעילה את תכנית קהילה תומכת מזה כשלוש שנים וחצי בשיתוף אש"ל, 
בתי אב. כל תושב וותיק המצטרף  206הישובים  והמועצה.  נכון למועד כתיבת דו"ח זה  בתכנית 

 ₪ 54 –לתכנית מקבל חיבור ללחצן מצוקה, תיקונים קלים בביתו ופעילות חברתית בתמורה ל 
"תגבור" . לאחרונה זכתה במכרז חברת ₪ 26 –לחודש והמועצה ב  ₪ 50 –בחודש. היישוב משתתף ב 

 36לחודש וכל בית אב (בישובים שהצטרפו) ישלם סך של  ₪ 14 –דבר שמאפשר הוזלת השירות ב 
₪ . 

היישובים הלוקחים חלק בתכנית ומממנים חלק מההוצאה בגין התכנית הם: כפר ביל"ו, רמות 
דה, יד מאיר, גני הדר, סתריה, עזריה, ישרש, פתחיה, פדיה, בית חשמונאי, בית עוזיאל, קיבוץ חול

 רמב"ם, יציץ, כרמי יוסף, כפר שמואל ומצליח.
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 הפעלת מרכז יום

 במרכז היום מתקיימת פעילות פנאי, הרצאות, מופעים, נופשים, מסיבות וכיו"ב.

הפעלת המרכז נעשית באמצעות מיקור חוץ ע"י חברת "דנאל". נכון למועד כתיבת דו"ח זה רשומים 
 46ים הממוצע ביום עלה במשך השנים והוא עומד על  תושבים וותיקים. מספר המבקר 106במרכז 

 תושבים. 

 

 רכזת מתנדבים, יועצת לקידום מעמד האישה ואחראית על תרבות עמים .4

 מתנדבים

מתנדבים המשתתפים במגוון פעילויות. האחראית על תחום ההתנדבות  250 -במועצה פועלים כ 
הוותיקים, עבודת ההתנדבות נעשית במרכז במועצה עוסקת גם בריכוז פעילות הפנאי של התושבים 

היום, בספרייה האזורית, גני ילדים (זה"ב לגן), חלוקת ארוחות חמות, עזרה לקישים בליווי חולים 
לבתי חולים וקניית תרופות, ביקורי קשישים מרותקים לבתיהם, אוזן קשבת, מתנדבים בקופות 

 חולים, מתנדבים בבי"ס אקשטיין.

 

 במועצהקידום מעמד האישה 

קבע חוק מינוי יועצת. עפ"י חוק זה תפקידה לפעול  2000 -חוק הרשויות המקומיות, התש"ס  
בתחומי הרשות המקומית לצורך קידום מעמד האישה והשיויון בין המינים, ביעור ההפליה נגד 
נשים ומניעת אלימות נגדן. במסמך שפרסם מרכז המחקר של הכנסת שהוגש לוועדה לקידום מעמד 

נמצא כי "עיקר עיסוקן של היועצות הוא בארגון פעולות תרבות ופנאי לעובדות  2012שה  בשנת האי
הרשות ולכלל הנשים ברשות המוניציפלית..." וקראו "להרחיב את פעילות היועצות תוך מתן כלים 

 ומשאבים הנדרשים לצורך כך".

נשים. בתחילת השנה  14ל  במועצה גזר הקימה היועצת לקידום מעמד האישה הקימה שולחן עגול ש
מכינות תכנית שנתית לפעילות  לכלל נשות המועצה כגון: הרצאות, סדנאות, טיולים וכיו"ב. בין 
הפעילויות נשים צועדות בירוק, חונכות לאימהות צעירות, שירותים לבריאות האישה (ממוגרפיה, 

 יקט ומלווה אותו.  בדיקות סוכר, תזונה נכונה). כל חברה בשולחן העגול אחראית על פרו

 תרבות עמים

 ארגון ערבים כגון: ערב יוצאי מרוקו, ערב טוניסאי וערב אשכנזי.   

למועצה יש תורמים המבקשים להישאר אנונימיים ואשר תרומתם משמשת לרכישת שמיכות 
 לקשישים, קמחא דה פסחא ועוד.
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 2013 - 2011 -  יםלשנ מטופלי הרווחהטבלת 

 נושא
 מס' המשפחות

 2011בשנת 

 מס' המשפחות

 2012שנת 

 מס' המשפחות

 2013בשנת 

 35.64% 377 34.3% 405 33.9% 384 זקנה

 23% 254  24%    285 22.3% 252 תפקוד הורי לקוי וילדים בסיכון

 8.5% 97 10.3% 123 10.8% 122 בריאות לקויה ונכות

 9.6% 103 9.2% 110 9.4% 107 אבטלה ומצב כלכלי קשה

 9.02% 100 9.7% 116 10.7% 121 בעיות אישות ואלימות במשפחה

 2.16% 24  2%    24 1.9% 22 התמכרויות והסתבכות עם החוק

 7.5% 81 5.8% 70 6% 68 פיגור שכלי ואוטיזם

 2.3% 25 2.3% 28 2.4% 27 מחלות נפש

 0.9% 10 1%    12 1.1% 12 הוריות-משפחות חד

 1.38% 16 1.4% 17 1.5% 17 העדר דיור ואי קליטה חברתית

 100% 1,057 100% 1,190 100% 1,132 סה"כ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 נתונים לשנת מטופלי רווחה 
 

 באחוזים מספר המקרים נושא                    
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 זקנה
 

384 33.9% 

 תפקוד הורי לקוי וילדים בסיכון
 

252 22.3% 

 לקויה ונכותבריאות 
 

122 10.8% 

 אבטלה ומצב כלכלי קשה
 

107 9.4% 

 בעיות אישות ואלימות במשפחה
 

121 10.7% 

 התמכרויות והסתבכות עם החוק
 

22 1.9% 

 פיגור שכלי ואוטיזים
 

68 6% 

 מחלות נפש
 

27 2.4% 

 הוריות-משפחות חד
 

12 1.1% 

 העדר דיור ואי קליטה חברתית
 

17 1.5% 

 
 סה"כ

 
1,132 

 
100% 

 

 

 

 

 2012נתונים לשנת   מטופלי רווחה                                                       

 אחוזים מספר המקרים נושא                  
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   34.3%    405 זקנה                  

   24%       285 תפקוד הורי לקוי וילדים בסיכון

  10.3%    123 בריאות לקויה ונכות

 9.2%    110 אבטלה ומצב כלכלי קשה

 9.7%    116 בעיות אישות ואלימות במשפחה

 2%       24 התמכרויות והסתבכות עם החוק

 5.8%    70 פיגור שכלי ואוטיזם

 2.3%    28 מחלות נפש

 1%       12 הוריות-משפחות חד

 1.4%    17 העדר דיור ואי קליטה חברתית

 100.0%   1,190 סה"כ      

  

 

 

 

 

 

 2013נתונים לשנת  מטופלי רווחה                                        

34.3%

24.0%

10.3%

9.2%

9.7%
2.0%

5.8%2.3%1.0%
1.4%

100.0%

אחוזים

זקנה

תפקוד הורי לקוי וילדים בסיכון

בריאות לקויה ונכות

אבטלה ומצב כלכלי קשה

בעיות אישות ואלימות במשפחה

התמכרויות והסתבכות עם החוק

מוגבלות שכלית ואוטיזם

מחלות נפש

משפחות חד הוריות

העדר דיור ואי קליטה חברתית

כ"סה
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 אחוזים אב-מספר בתי נושא                  

 35.64% 377 זקנה                  

 23% 254 תפקוד הורי לקוי וילדים בסיכון

 8.5% 97 בריאות לקויה ונכות

 9.6% 103 ומצב כלכלי קשהאבטלה 

 9.02% 100 בעיות אישות ואלימות במשפחה

 2.16% 24 התמכרויות והסתבכות עם החוק

 7.5% 81 מוגבלות שכלית ואוטיזם

 2.3% 25 מחלות נפש

 0.9% 10 הוריות-משפחות חד

 1.38% 16 העדר דיור ואי קליטה חברתית

 100% 1,087 סה"כ      

  

 

 

 

 

 

 

 

35.64%זקנה 

בריאות לקויה ונכות  
מוגבלות שכלית  2.3%מחלות נפש 8.5%

7.5%ואוטיזם 

תפקוד הורי לקוי  
23%וילדים בסיכון 

אבטלה ומצב כלכלי  
9.6%קשה 

העדר דיור ואי  
קליטה חברתית  

1.38%

הוריות  -משפחות חד
0.9%

התמכרויות  
והסתבכות עם החוק  

2.16%
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 הממונה על תלונות הציבור -מחלקת רווחה  תלונות  על .ג

. מחייב מינוי ממונה על 1(א) 2בסעיף  2008 –חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח 
תלונות הציבור במועצה, המועצה גזר מינתה עובדת לתפקיד זה כדין והאחרונה מטפלת בתלונות המופנות 

 למועצה לרבות תלונות מחלקת הרווחה. 

תלונה היתה  2013הביקורת בדקה את תלונות הציבור שהופנו אל הממונה על תלונות הציבור ונמצא כי בשנת 
 אחת על עובדת סוציאלית האחראית על תחום הקשישים במועצה.

בבחינת התלונה נמצא כי הטיפול הועבר למנהלת מחלקת הרווחה וזו סיימה את הטיפול בתלונה כשבוע 
 לאחר קבלתה. 

 לבד מתלונה זו לא נמצאו תלונות נוספות על המחלקה. 

 

 תקציב מחלקת הרווחה .ד

ע"י משרד הרווחה עפ"י מפתחות הנקבעים על ידו (מספר  75%של המועצה ממומנת ככלל בשיעור 
אקונומי,  מצב תיקים וכו'). תקציב זה קטן מצרכיה של הרשות, ולכן -התושבים בישוב, מצב סוציו

נאלצת הרשות להוסיף מתקציב הרשות בכדי לתת מענה הולם לצרכי הרווחה שרוצה להעניק 
גזר ממשרד הרווחה, משרדים אחרים והשתתפות  לתושבי המועצה. הכנסות המועצה האזורית

 בממוצע מסך התקציב.  65%תושבים מגיעות לגובה של 

ניצול תקציב משרד הרווחה מתבצע על סמך דיווחים של מחלקת הרווחה שמועברים למשרד במשך 
כל השנה. הקפדה  על ביצוע ומעקב של מחלקת הרווחה הם תנאי הכרחי למיצוי התקציב המגיע 

. פעולות מחלקת הרווחה חייבות להיות מאושרות על ידי משרד הרווחה, באמצעות בעלי למועצה
תפקידים שונים כדוגמת מנהל השירות למפגר ומנהל השרות לזקן המפעילים מפקחים שתפקידם 
לאשר את כל הפעולות בכל אחת מהיחידות במחלקת הרווחה במועצה בנושא המקצועי בלבד. 

דות שאמור להיות מאושר בהתאמה לדרישות המקצועיות של העוסקים האחריות על תקציבי  היחי
 במתן השרות, מטופל ע"י מנהלת מחלקת הרווחה. 

במחלקה לא עובד חשב, לעובדת הזכאות אין הכשרה בהנהלת חשבונות  ומנהלת המחלקה נעזרת 
 בחשב משרד הרווחה ובשתי עובדות בהנהלת החשבונות של המועצה. 

 

 :חה מורכב משני סוגים עיקרייםתקציב מחלקת הרוו .1

השתתפות משרד הרווחה בתשלום משכורות עובדי המחלקה במועצה   תקציב כוח אדם ושכר
 בהתאם לתקנים שאושרו ע"י המשרד.

 (מורכב מסעיפים כמותיים וסעיפים כספיים)   תקציב פעולות

ית, תקציבים תקציבים הנקבעים במכסות שקובע המשרד אשר יודע רק בדיעבד את העלות הסופ
אלה כוללים: החזקת קשישים במעונות; החזקת ילדים בפנימיות ומשפחות אומנה  עפ"י חוק נוער; 
החזקת תושבים בעלי פיגור במוסדות; החזקת נכים במוסדות; סידור ילדים במפתן; מעונות יום 

ים (מעונות ומשפחתונים; מועדוניות (טיפוליות, גיל הרך, ביתיות, אומנה יומית); מסגרות למפגר
יום טיפוליים, אמונים, יום לימודים ארוך, מעשי"ם, מועדונים. בכל המקרים הנ"ל משרד הרווחה 

 מתקצב על פי תעריף קבוע לאדם בכל אחת מהמסגרות. 
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העברת התשלום ממשרד הרווחה למועצה מותנה בסיווגים שלהלן כאשר הכלל קובע שהתשלום 
 מהתקציב מידי חודש: 21/1הינו 

אלו סעיפים שההקצבה לגביהם עבור אירועים  חד פעמיים כמו חימום וקייטנות  -סעיפים שנתיים
 מהתקציב. 1/12בתקציבים אלה ההעברה נעשית בעת ביצוע ההוצאה כולה ולא 

סעיפים שההקצבה לגביהם באה בהמשך לדיווח המועצה והוצאתם  -סעיפים על פי דיווח המועצה
לומים שהמועצה מבצעת בפועל. דיווח המועצה חשוב שיהיה מלא אל הפועל נעשית באמצעות תש

 וזאת מאחר שדיווח  חסר יוביל לתשלום חסר.

סעיפים שבהחלטת משרד הרווחה  ניתנים לייעוד מסוים וביצוע שלהם ממומן  – ארצי –סעיפים 
 במלואו ע"י המשרד (לדוג' נוער חרדי). 

הרווחה למוסדות שונים לאחר שהמועצה בדקה  חלק ניכר מהתשלומים מבוצעים ישירות ע"י משרד
את נכונות הדיווחים  מבחינת כמות מקבלי השירות, סיווגם והתעריף בגינם  המוגשים ע"י מוסדות 

 אלה.

 קבוצות הדוחו"ת והפלטים לקבלת תקציב משרד הרווחה .2

 דו"ח הכולל את מרכיבי השכר שהמועצה משלמת לעובדי מחלקת הרווחה, ומשרד – דו"ח כ"א
 66הרווחה משתתף בו בהתאמה להסכמי השכר שנחתמו ולתקנים שאישר. הדו"ח מקביל לדו"ח 

 של המועצה.

דיווח שמבוצע ע"י מחלקת הרווחה המפרט את כל   – דו"ח הוצאות רווחה  (תקצוב והתחשבנות)
 הוצאות שהוצאו ע"י המועצה בהתאם לצרכי המחלקה.  

לאת המועצה (חתום ע"י מנהלת מחלקת הרווחה וגזבר דיווח  באמצעות טופס שממ – דו"ח הועדות
המועצה) בגין הזמנת שירות ממוסדות שונים לקבלת חניך /מטופל למסגרתם ומאשר את חיוב 
המועצה (בתי אבות, מעונות יום וכיו"ב) ואת השתתפות משרד הרווחה בהתאם לתקציב המאושר. 

ו ו/או עזיבתו את המסגרת (הטופס אינו הדיווח כולל את שמות החניכים/ מטופלים ותאריך קליטת
 כולל את העלות הכספית של טיפול המוסד בחניך/ מטופל).

 פירוט שמי של כלל החניכים /המטופלים השוהים במסגרות ובצדו העלות הכספית.   – פלט מסגרות

דיווח המאפשר למחלקת הרווחה של המועצה להזמין המחאות ישירות ממשרד הרווחה  – מת"ס
לטובת מוטבים שנקבעו ע"י מחלקת הרווחה במטרה לשמור על צנעת הפרט של הפונים לקבלת 

 שירות ממחלקת הרווחה.  

 

 ניתוח והסברים – 2013תקציב שנת  .3

הרווחה במועצה גזר, מהם קיבלה אש"ח למחלקת  9,117סך של  2013המשרד הקציב  בשנת 
 מסך ההקצבה של המשרד. 75.6%אלש"ח, המהווים  6,898המועצה 

אלש"ח. בפועל, המועצה הוציאה סך  13,356, ב 2013המועצה תקצבה את הוצאות הרווחה בשנת 
 אלש"ח מהמתוכנן. 222אלש"ח, סכום הגבוה ב  13,577של 

, בהשוואה להוצאות בסך 2013אלש"ח בשנת  9,864המועצה העבירה דיווח למשרד על הוצאות בסך 
 אלש"ח.   47כלומר גידול של   2012אלש"ח אשר דווחו בשנת  9,817

אלש"ח  8,989אלש"ח, מהן נתקבלו הכנסות בסך  13,577הוצאות בסך  2013המועצה הוציאה בשנת 
 מהמשרד ומגורמים נוספים.
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  2013קציב מחלקת הרווחה  שנת ת                                             

 ביצוע תקציב 
                    הוצאות

 אלש"ח 
 

% 
  

 אלש"ח
 
  % 

 הכנסות 
 משרד הרווחה

13,356  13,576.49 101.65 

 הכנסות
 השת' מטופלים  

7,807 58.45 7,881.38  58.05 

 

 

   2013תקציב המחלקה בחלוקה לשכר ולפעולות שנת                                 

 פער משרד הרווחה מועצה 
פרקי 

 התקציב
  אלש"ח

% 
  אלש"ח

 
% 

  אלש"ח
% 

 53.64 1910 46.36 1650.78 26.67 3,560.87 שכר 
 36.59 3583.87 63.41 6,211.26 73.33 9,795.13 פעולות

 

 

 

מעל לקבוע בתקנות  9%, 34%הגיע ל  2013שיעור השתתפות המועצה בתקציב המחלקה בשנת 
השתתפות המועצה בהוצאות המחלקה. הבדיקה שנעשתה בו.ר.ד  25%המשרד הקובעות שיעור של 

כסביר בהתחשב בעובדה שמשרד הרווחה אינו משתתף  9%חשבונאות הצביעה על השיעור של 
 . 2013אלש"ח בשנת  401לקה אשר הגיעו לסך של בעלויות החזקת והפעלת המח

ובחלק  24%יחס ההכנסות מהוצאות בפרק שירותים למפגר הינו תקין וחלק המועצה עומד על 
 .100%מהסעיפים השתתפות המשרד הינה בשיעור של 

, כתוצאה מהוצאות עבור הסעת נכים אשר לא  40%חלקה של המועצה בפרק שירותי שיקום הינו 
רד הרווחה ועל כן לא התקבלה השתתפות המשרד בגינם (קיימת אפשרות שייקלטו נקלטו במש

 ). 2014בשנת 

ביצוע ההכנסות בפרק שירותי תקון (מסגרת על פי צו בית משפט) גבוה יותר מביצוע ההוצאות בשל 
 רישום ההוצאות בפרקים אחרים.

 שמו בפרקים אחרים.בפרק עבודה קהילתית  נרשמו רק ביצוע  ההכנסות מאחר וההוצאות נר

אלש"ח, אינן שייכות לפרק רווחה (נתון זה מתייחס למועדונית  125הכנסות ממשרד החינוך בסך 
באחד מהישובים שהמועצה מפעילה), ורשומות בפרק זה. ו.ר.ד חשבונאות ממליצים להעביר 

 רישומים אלה לפרק החינוך.

וחים מהמחלקה באיחור רב, יוצר העדר הלימה ברישומי ההוצאות במשרד אשר בו נקלטים הדיו
לבין הדיווחים שדווחו  2013פער בדיווחים. הפער בין ביצוע ההוצאות בפועל על ידי המחלקה בשנת 

 אלש"ח. 1,784היה בסך  2013ונקלטו בדו"ח ההתחשבנות בשנת 
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 גבייה מצד ג'   .4

מ.א. גזר
נספח 4

ריכוז הוצאות והכנסות רווחה לפי פרקים לשנת 2013

מס"ד
פרק

 תקציב
 ביצוע

 תקציב
 הוצאות פעולה

 הוצאות שכר
 ביצוע

 פער ביצוע
אחוז הכנסות 

מהוצאות
 חלק המועצה

1
מינהל הרווחה

1,012,000
     

1,012,050
     

707,000
        

312,140
        

 
442,641

      
 

754,781
        

 
-257,269

     
 

134%
-34%

2
רווחת הפרט והמשפחה

154,000
        

155,231
        

1,069,000
     

219,337
        

 
849,966

      
 

1,069,303
     

 
914,072

      
 

15%
85%

3
שירותים לילד ולנוער

3,150,000
     

2,111,337
     

4,489,000
     

1,795,408
     

 
1,672,696

   
 

3,468,104
     

 
1,356,767

   
 

61%
39%

4
שירותים לזקן

473,000
        

473,218
        

1,438,000
     

993,650
        

 
455,364

      
 

1,449,014
     

 
975,796

      
 

33%
67%

5
שירותים למפגר

2,667,000
     

2,668,419
     

3,486,000
     

3,497,906
     

 
-

              
 

3,497,906
     

 
829,487

      
 

76%
24%

6
שירותי שיקום

1,324,000
     

1,325,317
     

2,121,000
     

2,220,733
     

 
-

              
 

2,220,733
     

 
895,416

      
 

60%
40%

7
שירותי תיקון

61,000
          

61,012
          

46,000
          

51,478
          

 
-

              
 

51,478
          

 
-9,534

         
 

119%
-19%

8
עבודה קהילתית

75,000
          

74,793
          

-
                

-
                

 
-

              
 

-
                

 
-74,793

       
 

0%
0%

סה"כ לפי אשכולות
8,916,000

     
7,881,377

     
13,356,000

   
9,090,653

     
 

3,420,667
   

 
12,511,319

   
 

4,629,943
   

 
63%

37%
9

הכנסות משרד החינוך
-

                
124,804

        
-

                
-

                
 

-
              

 
-

                
 

-
              

 
0%

0%
10

הכנסות משרד התעשייה
-

                
983,621

        
-

                
1,065,643

     
 

-
              

 
1,065,643

     
 

82,022
        

 
92%

8%
סה"כ לפי שונות

-
                

1,108,425
     

-
                

1,065,643
     

 
-

              
 

1,065,643
     

 
82,022

        
 

0%
0%

סה"כ כללי
8,916,000

     
8,989,802

     
13,356,000

   
10,156,296

   
 

3,420,667
   

 
13,576,962

   
 

4,711,965
   

 
66%

34.7%

 הכנסות
הוצאות

* הנתונים נלקחו מהדוחות הכספיים של המועצה נכון ליום 27.1.2015.
** ביצוע ההכנסות בפרק מינהל הרווחה נובע מהשתתפות משרד הרווחה בשכר בעוד שהוצאות השכר מפוזרות בין הפרקים.
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ות את חלקם על פי הוראות המשרד, על המחלקה לערוך חישובי זכאות למקבלי השירות ולגב
בשירות. המחלקה מדווחת למשרד את סכומי הגבייה הנדרשים ממקבלי השירות ועל פי הם מחייב 
המשרד את המועצה. במידה והמועצה אינה מצליחה לגבות את מלוא החיובים, אזי עליה לשאת 

 בעלותם.

ך של אלש"ח. בפועל המחלקה הצליחה לגבות ס 615המשרד חייב את המועצה סך של  2013בשנת 
 אלש"ח  ממקבלי השירותים.  984

אל"ש,  615נמצא כי המשרד חייב את המועצה עבור השתתפות חניכים במסגרות רווחה בסך של 
אשל"ח. ו.ר.ד חשבונאות מציינת  369אלש"ח, פער של  984בעוד שבפועל ביצעה המחלקה גבייה בסך 

אשר   נוספות כמו הפעילות במשפחתוניםכי ייתכן ומדובר בגבייה עבור שנים קודמות ועבור פעולות 
 אינן באות לידי ביטוי ברישומי המשרד.

מנהלת המחלקה הסבירה את נתון הגבייה הגבוה בשירותים הנרחבים שמעניקה המחלקה 
 לתושביה ואינם נכללים במסגרת השירותים שנכללים בשירותי המשרד.

 

 

 שכר עובדי המחלקה .5

נספח 6מועצה אזורית גזר
חיוב משרד הרווחה עבור השתתפות במסגרות רווחה

מול הגבייה המתבצעת על ידי המועצה
לשנת 2013

פערסה"כ גבייהשם הסעיףמס' סעיףסה"כ חיובשם הסעיףמס' סעיף
         5,239אחזקת נכים בפנימיות621040
       36,217מ.יום שיקומי לנכים622110
         1,474מ.יום שיקומי לאוטיסט622112
            576-             -            576הסעות נכים לתעסוקה622015
            722-             -            722נופשונים להבראה622140
            100-             -            100שיקום נכים בקהילה622210
         8,585מפגרים במעון טיפולי855420
         1,587שירותים תומכים למפגר855430
         9,337הסעות למ.יום למפגר855431
         5,358מעש"ים855470
            684-             -            684נופשונים למפגר855920
       49,908-            312השתת.תושבים-סידור מפגרים יום1345200420       50,220סידור מפגרים במוסדות856410
            964-             -            964טיפול בהורים ובילדיהם881040

            600-             -            600משפחות במצוקה בקהילה1025410
            750-             -            750טיפול בפרט ובמשפחה1026041
        56,240       59,088השתתפות תושבים-פנימיות1343800420         2,848אחזקת ילדים בפנימיות1038410

         1,250השתת.תושבים-עם הפנים לקהילה1343501420
     106,325השתת' תושבים-מועדונית בית עוזיאל1343706420
            459השתת.תושבים-מועדוניות1343700420
     158,311מועדונית ב.חשמונאי1343701420
     264,062השת.תושבים-מועדוניות פתחיה1343702420
     112,044השת.תושבים-מועדוניות עזריה1343703420

         7,238-       46,243השת.תושבים-מועדוניות יציץ1343704420       53,481מועדוניות משותפות1039441
       17,694-         6,900השתת' תושב-נופש ועזרת בית ותיקים1344400420       24,594אחזקת זקנים במעונות1042410
       74,952מסגרות יומיות לזקן1043410
            407מועדונים תוכ.העשרה1043431
       15,351-             -       15,351הסעות במועצות אזוריות1072480
            875-             -            875טיפול בנוער ובצעירים1164023

          6,360         6,360השתת.תושבים-תחנה לטיפול משפחות1342400420             -
          4,423         4,423השתת.תושבים-הדרכת הורים1342410420             -
          8,919         8,919השתת.תושבים-ילדים משפחתונים1343900420             -
        30,263       30,263השתת.תושבים-פעוטון משמר דוד1343901420             -
        14,500       14,500מאבק בסמים ואלכוהול1347310420             -

    368,823   983,618סה"כ חיוב   614,795סה"כ חיוב

      367,562     166,855טיפול בילד בקהילה1039440

        27,137     102,496השתת.תושבים-מרכז יום לקשיש-קופה1344500420

            594-       24,273שירותים למפגר קהילתי-השתת תושב1345300420

       44,985-     153,019תוכנית עם הפנים לקהילה1038417

רשותמשרד הרווחה

         5,540-       37,390השתתפות תושבים-נכים מסגרת יום1346600420
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ואת  2013השתתפות משרד הרווחה בשכר העובדים בחודש דצמבר ו.ר.ד חשבונאות בדקו את 
המועצה בחודש זה. בבדיקה נכללו כל רכיבי השכר בגינם מעביר המשרד ת יותלושי השכר כולל עלו

 את השתתפותו.

 :המשרד מעביר תשלום עבור שכר בשני אופנים

 באמצעות תקני כוח אדם על בסיס המצבה שנקבעת על ידו.

פעולה שמתקבלים במועצה בכפוף למכסות שמועברות מהמשרד עבור כל מטופל  באמצעות תקציבי
 השוהה במסגרת.

תקנים לעובדים, המועצה העסיקה את העובדים במחלקה  9.03 2013המשרד הקציב בשנת 
 בהתאמה למספר התקנים שהקציב המשרד.

העובדים לפי אלש"ח עבור כלל  131עלות המעביד לחודש דצמבר ששולמה על ידי המשרד היתה 
 22אלש"ח. פער של  154תקן משרד הרווחה, בעוד שעלות המעביד המשולמת על ידי המועצה היתה 

אלש"ח. פער זה סביר בהשוואה לרכיבי השכר בהם אין השתתפות של המשרד כמו אחזקת רכב 
 ברשות שהיא מועצה אזורית על כל המשמעויות הנובעות מכך.

השכר הבאים: דרגה (מעבר העובדת מרשות אחרת), גמולי  בבדיקה נמצאו מספר פערים ברכיבי
) ושעות כוננות (אושרו בשל 1999השתלמות (פער הנובע תוספת שקלית שנתנה לפני הסכם שכר 

 תפקידים נוספים שביצעה העובדת).

ביצוע ההכנסות בפרק מנהל הרווחה נובע מהשתתפות המשרד בשכר כל עובדי המחלקה לעומת 
לקות בתוך מספר פרקים בהתאם לעלותם בכל פרק ופרק. חלוקה זו יוצרת הוצאות השכר המחו

 פער בשל רישום שגוי בהכנסות שאינו מקביל להוצאות.

השתתפות המועצה בפרקים רווחת הפרט והמשפחה, שירותים לילד ולנוער ופרק השירותים לזקן 
צאה מהוצאות השתתפות המועצה הקבועים בתקנות המשרד כתו 25%הינו בשיעור הגבוהה מ 

 השכר שהוספו לפרקים אלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013השתתפות המשרד בשכר עובדים בשנת                                        
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עלות שכר  סעיף תקציבי
 במועצה (ש"ח)

השתתפות  סעיפי השתתפות משרד הרווחה
משרד הרווחה 

 (ש"ח)

    מנהלה

 1,005,366 המחלקהשכר עובדי  442,641 1.841000110

 6,684 ביטחון עובדים מאבטחים 849,966 1.842000110

 64,225 מרכזי ועדות חוק סיעוד  

 1,076,275 סה"כ מנהלה 1,292,607 סה"כ מנהלה

    תקציבי פעולה

 191,476 * תוכנית עם הפנים לקהילה 311,778 1.843000110

 224,083 * טיפול בילד בקהילה 1,360,917 1.843500110

 108,973 * מועדוניות משותפות 455,364 1.844000110

 524,532 סך תקציבי פעולה 2,128,059 סך תקציבי פעולה

* השתתפות תושבים בתקציב      
 המועדוניות

686,985 

 1,211,517 סך הכנסות מתקציבי פעולה  

 2,287,792 סך תקבולים 3,420,666 סה"כ תשלומים

 

 

 

 סיכום

שנערכה במחלקת הרווחה הקיפה את כלל פעולות המחלקה והתייחסה להיבטים  הביקורת
 ניהוליים, ארגוניים, תפעוליים וכספיים. בנוסף נבדקו מדדי היעילות, האפקטיביות והחיסכון.

למעט מספר ליקויים שוליים, לא נמצאו בביקורת ליקויים מהותיים כלל. בכל המדדים שנדבקו 
נמצא כי המחלקה והעומדת בראשה ממלאים תפקידם ביעילות, באחריות ומשקיעים עבודה רבה 

רווחת התושבים. נמצא כי מנהלת  –על מנת לספק שירותים איכותיים בתחום כה משמעותי 
חלקה בראייה רחבה וכוללנית של הרווחה ויוזמת פעילויות נוספות שאינן המחלקה מנהלת את המ

 נכללות בתקציב המשרד וכל זאת למען רווחת התושבים.
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 מעקב אחר תיקון ליקויים
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 מעקב אחר תיקון הליקויים                                                                                   
 

תפקידה של הביקורת אינו מתמצה בהתרעה ובחשיפת ליקויים בלבד, אלא זו חייבת להיות גם 

ם, לשם שיפור ביקורת בונה, הפועלת לכך שפגמים שנמצאו יתוקנו וכי יופקו הלקחים הנדרשי

 עבודת המועצה.

 

המבקרת רואה בתיקון הליקויים את תכליתה של הביקורת לתיקון הליקויים והמעקב אחר 

תיקונם משמעות ניהולית, תהליך מעקב תקין, ווידוא שהמלצות הניתנות ע"י מבקרת המועצה וע"י 

מתורגמות להנחיות גורמי הביקורת החיצוניים (רואה חשבון, משרד הפנים, משרד מבקר המדינה) 

 ביצוע פרטניות ומחייבות.

 מבקרת המועצה וועדת הביקורת פועלים למעקב אחר תיקון הליקויים וקיום המלצות  הביקורת.

שיתוף פעולה זה יוצר תהליך ביקורת מיטבי הכולל דיאלוג פתוח בין גופי הביקורת השונים, הנהלת 

 מדו"חות הביקורת השונים. המועצה והמבוקרים באשר לממצאים והמלצות הנגזרות

 

כאשר אין תהליך מעקב אפקטיבי יתכנו השלכות על מעמדה הארגוני ואי תלותה של הביקורת, 

היות והיא עלולה להיתפס כארגון תיאורטי המנפיק דוחות ביקורת וחסר יכולת לאסוף את ביצוע 

פת הנהלת המועצה  המלצותיהם. מובן שבמצב זה עלול להיות עיקור של פוטנציאל הביקורת וחשי

 לסיכונים שזוהו ולא טופלו.

 

מערך לביצוע מעקב אפקטיבי אחר המלצות הביקורת במועצה האזורית גזר  הינו גורם משמעותי 

בתפישת הביקורת כיחידה אפקטיבית, המוסיפה ערך מוסף להשגת מטרות ויעדי המועצה. המערך 

מועברים דו"חות ביניים שמטרתם לתת  הוא אובייקטיבי ובלתי תלוי כבר במהלך עבודת הביקורת

 דו"ח הביקורת הסופי. בלמנהלים אפשרות לתקן את הליקויים בטרם ייכת

                                                 

במועצה האזורית גזר תהליך המעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות אפקטיבי כתוצאה 

התהליך בכל דרכי הניהול בארגון, תוך שקיפות מלאה למנהלים מכך שהנהלת הארגון הטמיעה את 

 השונים במועצה, לנבחרים ולציבור.
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 פיקוח על ספירת מלאי                                                                                                 
 
 הפיקוח על ספירת מלאי.אחד התפקידים המוטלים על מבקר המועצה הוא 

(א) לתוספת הרביעית של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) קובע  26סעיף  -ספירת מלאי

כי אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים תערך ספירת מלאי בכל מחסני המועצה וכי זו תיערך 

 בפיקוח מבקר המועצה.

שויות המקומיות עם הכנסת שווי ערך , חל שינוי פרדיגמטי בנושא הרכש והמלאי בר1999בשנת 

המלאי למאזנה הכספי של הרשות ומחויבותה במיחשוב המלאי ובתכנון הצריכה (דו"ח הועדה 

כחלק  1999). בשנת 1999ליישום שיטת הדיווח הכספי ברשויות המקומיות, משרד הפנים, דצמבר 

הליך הרכש וניהול מהערכות לשינוי בשיטת הדיווח הכספי הוכנס תיקון לחוק המסדיר את 

ובתוספת  1558המחסנים ברשות המקומית (תקנות העיריות הסדר קניות וניהול מחסנים, תשי"ט 

 החמישית לצו המועצות המקומיות).  

חשיבות רבה לניהול הרכש והמלאי, מבקרת המועצה בודקת בנוסף לעודפים ולחוסרים את 

 הרשימה על המלאי וצורת השימוש בו יעילה ככל הניתן.

 

המועצה גזר מעסיקה חברה חיצונית שתפקידה ניהול האינוונטר של המועצה. גריעות ו/או תוספות 

 של פריטים למלאי מתבצעת באופן שוטף תוך רישום וסימון הפריטים.

רישום האינוונטר נעשה בכל מחלקות המועצה ובמוסדות החינוך. גריעת פריטים מהאינוונטר 

 המועצה.נעשית באישור ועדת רכש של 

מידי שנה מועבר דו"ח אינוונטר המכיל את סך הקניות שביצעה המועצה במהלך השנה, הדו"ח אינו 

מכיל את הפריטים שנגרעו, אלא רק את המלאי הכללי ע"פי מחלקות. ספירת המלאי נעשית באופן 

 שוטף במהלך השנה ואינה מתבצעת אחת לשנה, למועצה אין נוהל ספירת מלאי.

 

שכירת מנהל רכש שיהיה מתפקידו לנהל את כל רכש  2014אישרה בתקציבה לשנת  מליאת המועצה

נכלל נושא הרכש, מלאי ומצאי המלצות  2014במועצה על כל מרכיביו. בשנת העבודה לשנת 

בנושאים אלה הועברו לגזבר המועצה, גזבר המועצה בתגובתו לדו"ח ציין כי יפעל לתיקון הליקויים 

 מצאי.בכל נושא הרכש הבלאי ו

תקציב המועצה חייב באישור משרד הפנים ולאחריו תתקיים הערכות עם הגורמים הרלוונטים ובין 

 היתר הכנת נוהל אינוונטר וספירת מלאי.
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 טבלה מרכזת -מעקב אחר תיקון ליקויים

 חלקית לא תיקן תיקן ליקוי מחלקה הדו"ח נתש
   + מבנה ארגוני מינהל כללי 

   + תכנית עבודה  

   + קבועות םישיבת מנהלי  

   +  נהלים בארגון  

   + חלוקת תחומי אחריות וסמכויות משאבי אנוש 

   + בדיקות רפואיות  

  _    חוות דעת עובדים  

   + החזר הוצאות תפקיד לבעלי רכב אישי  שכר 

   + תוספת מנקו   

   + העלאה בדרגה וקביעות עובדים משאבי אנוש 2010/1011

   + תעריף הוצאות משתנות שגוי  

   + 2.33%במקום  2%הפרשה לפנסייה בשיעור   

   + לעובד להשלמת פיצויים 2.33%אי הפרשה  

   + תשלום תוספת טלפון   

   + בחירת קופת גמל וקרן השתלמות  

   + תשלומי תוספת למומחה  

   + תשלומי תוספת לפסיכולוג  

   + ניכוי דמי חבר  

   + בדיקת תלושי שכר  

חינוך ביקור  

 סדיר

   + בדיקת יומני נוכחות תלמידים בבתי ספר

מינהל כללי  2012

 מכרזים

   + מכרזים

  _  שימוש במאגר הספקים שנבחר במכרז
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 חלקית לא תיקן תיקן ליקוי מחלקה הדו"ח נתש
2012 

  

 רישוי עסקים

  

  

  

נוהל מאגר המידע בשיתוף עם המחלקות 

 השונות 

+   

   + תנאים פיזים לעבודה

   + חלוקת עבודה ותוספת כ"א

 תיעוד וסריקת תיקי רישוי עסקים ועדכונים

 במערכת הייעודית במחשב

+   

הסברה ונגישות למידע בעלי עסקים 

 בתחומי המועצה

+   

  +  רישוי כלל העסקים שבתחומי המועצה

עמידה ביעד עסקים מורשים ושנקבע 

 2014בתכנית עבודה לשנת 

     + 

   +  מתן רישוי עסקים לאירועים

 +     רישוי לאולם הספורט וחדר כושר

  +   רישוי מקוואות

 +    אכיפה ופיקוח על עסקים

  _   ספירת מלאי גזברות 2013

   + מכרז גזם תברואה 2013     

   + יומני עבודה

   + בקרה

   + העתק דו"חות שקילה

אישורי חשבונות של קבלן האיסוף ע"פ 

ביצוע בפועל ולאחר התאמה לדיווחי 

 המפקח

+   

2013 

  

ועדה לתכנון 

 ובנייה 

גיבוש מדיניות אכיפה בועדה המקומית 

בשיתוף עם התובעת המשפטית והיועץ 

 המשפטי של הועדה

+   

ועדה לתכנון 

 ובניה 

   + חוסר במפקחים

 + +  עליה במספרי טיפול בתלונות  

 +   מס' תיקי פיקוח שנפתחו

מס' תיקי פיקוח שהועברו למחלקה 

 המשפטית 

  + 

מס' תיקי פיקוח שנפתחו בגין ביצוע עברות 

 לחוק 210לפי סעיף 

  + 

 +   מס' תיקי חקירה שהוגשו לתביעה
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 חלקית לא תיקן תיקן ליקוי מחלקה הדו"ח נתש
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 ובניה 

 +   מס' כתבי אישום שהוגשו לבית משפט

 + +  מס' צוי הפסקה מינהליים שנמסרו  

 +   מס' צוי הפסקה שיפוטיים שנמסרו

 +   מס' צוי הריסה שנתנו והודבקו 

מס' צוי הריסה שיפוטיים שנתנו בתיקי 

 הועדה 

  + 

 +   מס' גני אירועים שפועלים ללא היתר
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