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  :ביקורת בנושא
   מכרזים–קבלת עובדים 

  

  כללי

 נקבעו משרות ו בתקנות אל, על ידי שר הפניםהליכי קבלת עובדים בעירייה נקבעו

או בדרגה .י ומעלה של דירוג המנהל7למשרות (וך מכרז פומבי שלאיושן קיימת חובה לער

ים יאו בכל דרגה של דירוגים המקצוע, ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים37

  ).האחרים

עובדים ,כי לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על משרות עובדי הוראה,עוד נקבע

אישי של ראש העירייה או מזכיר אישי של סגן ראש מנהל לשכה או מזכיר ,םסוציאליי

  .ושרה על ידי המועצהשהעסקתו א, העירייה בשכר

  

שפרסם מרכז , "אוגדן תנאי שירות חובות וזכויות של העובדים בשלטון המקומי"-ב

הנחיות ונורמות המטפלים בין ,הסכמים,רוכזו חוקים) האוגדן–להלן (השלטון המקומי 

  .היתר בנושא קבלת עובדים

  

  מטרות הביקורת

  .במכרזרות הביקורת לבדוק את נושא קבלת עובדים המחייבים טמ �

אשר מתפקידה על פי הגדרה ,לבדוק את ניהולה ותקינותה של ועדת מנגנון בעירייה  �

  .לגבש מדיניות כח אדם וטיפול בענייני עובדים בעירייה

  

  הליך הביקורת

ועיינה בתיקי מכרזים של ,עוזרת מנהל כח אדם, הביקורת שוחחה עם מנהל כח אדם

  . וועדת מנגנון ם וכן בתיקעובדים חדשים שנתקבלו בעירייה על פי מכרזי

  

  הערה

  .מנהל כח אדם הנוכחי ניכנס לתפקידו סמוך מאוד למועד הביקורת

  

  :לוח זמנים

  .2007 דצמבר – יוניהביקורת נערכה בין המועדים 
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  ריכוז ממצאים
  
  
  
  
  

 :הבאים  לעובדים בתפקידים שפורסמוהביקורת בדקה את תיקי המכרזים  �

 .דובר העירייה �

 .מנהל כח אדם �

  .שני פקחים �

 על פי  כנדרש,כי העירייה אינה מפרסמת את דבר המכרזים בשני עיתונים יומיים, נמצא

מחלקת כח אדם לא הציגה ). מכרזים לקבלת עובדים(בתקנות העיריות ) 2('  א6סעיף 

  .לביקורת עותק מפרסום בעיתונים למכרז מנהל כח אדם

  

עדה את ישיבותיה י או לפחות לא ת, מנגנון לא התכנסה במשך כשלוש וחצי שניםוועדת

  .ומממלא לא דנה בקידום עובדים

  

כי ועדת המנגנון לא מתכנסת או לפחות אינה עורכת ,מבדיקת תיק וועדת המנגנון עלה

  .יוניה בכתבדסיכומים על 

  

זאת כאשר דנה ,כי וועדת המנגנון התכנסה רק פעם והוציאה את סיכומיה בכתב,נמצא 

  . בעירייהודם הקודם מעבודתבפרישתו של מנהל כח א

  

מכרזים לקבלת ) 'ב (29תקנה ('  דברים על פי טופס גןועדת בחינה אינה רושמת זיכרו

  . דבריםןלמעט מקרה אחד בה נירשם זיכרו)עובדים

  

שכן הראשונה ועדת , ועדת בחינות בין ועדת מנגנון לבין ,הביקורת סבורה שיש להפריד

  .רשות ואלו השנייה ועדת חובה

  

  

  

  

    

  

  



 4 
 

  ח הביקורת המפורט"דו
   מכרזים-קבלת עובדים : בנושא 

  
  הבסיס החוקי

  

 הרשות המקומית היא הקובעת את מסגרת כוח 1995 מאז -על פי הוראות משרד הפנים

לאחר אישורה על ידי מועצת הרשות , למסגרת זו חייב להיות כיסוי תקציבי; האדם שלה 

  .היא טעונה אישורו של שר הפנים, המקומית 

  

הבאות להבטיח שהעירייה תאייש , דרך קבלת עובדים לעירייה עוגנה בהוראות שונות 

  .על סמך כישוריהם המקצועיים בלבד, משרות פנויות במועמדים מתאימים 

  

ראש העירייה "כי , בין היתר, נקבע)  הפקודה-להלן) ( נוסח חדש(בפקודות העיריות 

כי , עוד נקבע ". קצבה בתקציב המאושרלמשרות שיש עליהן ה... רשאי למנות עובדים 

אלא לאחר שראש העירייה או מי שהוא הסמיך לכך ... לא יתמנה אדם לעובד עירייה"

  ".הכריז על המשרה בפומבי

  

 ידי שר הפנים בתקנות אלה נקבעו משרות -הליכי קבלת עובדים בעירייה נקבעו על

או .  של דירוג המנהלי ומעלה7למשרות (שלאיושן קיימת חובה לערוך מכרז פומבי 

או בכל דרגה של דירוגים המקצועיים ,  ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים37בדרגה 

, כי לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על משרות עובדי הוראה , עוד נקבע ). האחרים

מנהל לשכה או מזכיר אישי של ראש העירייה או מזכיר אישי של סגן , עובדים סוציאליים 

  .שהעסקתו אושרה על ידי המועצה, ירייה בשכרעהראש 

  

שפרסם מרכז השלטון , " של העובדים בשלטון המקומיזכויותאוגדן תנאי שירות חובות ו"ב

המטפלים בין היתר , הנחיות ונורמות, הסכמים,רוכזו חוקים , )האוגדן–להלן (המקומי 

  .בנושא קבלת עובדים
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  מכרזקבלת עובדים על פי 

   מכרז פנימיחובת

התפנתה : "באוגדן תנאי שרות של השלטון המקומי קובע" מכרז פנימי: "פרק חמישי 

ולא הועבר אליה עובד קבוע המועסק באותה הרשות יפורסם ,  משרה ברשות המקומית

  ."מכרז פנימי

  

שנערכו בעירייה לפני שפורסמו ,  הפנימייםבמכרזים מסמכים שעסקולביקורת לא הוצגו ה

שכן פורסמו , אך לביקורת נודע מפניות עובדים שהשתתפו במכרז,הפומבייםהמכרזים 

  .מכרזים פנימיים

  

  הביקורת והמלצות ותהער

 .על מנהל כח אדם לאתר את תיקי המכרזים הפנימיים ולהציג אותם לביקורת לבדיקה

  

  

  חובת מכרז פומבי

ות המחייבות  נקבעו המשר1979 - ם"תש, )מכרזים לקבלת עובדים(בתקנות העיריות 

  .מרכז פומבי והליכי המכרז

  

 העירייה פרסמה מכרזים לקליטת בעלי התפקידים 2007 ותחילת שנת 2006במהלך שנת 

  ;הבאים 

 .דובר העירייה 

 .ל כח אדםהמנ 

 . פקחים2 

  

  ממצאים

  ;הביקורת בדקה את תיקי המרכזים לקבלת בעלי תפקידים שפורטו לעיל ולהלן הממצאים 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



 6 
 

  רסום בשני עיתונים העדר פ

המכרז יפורסם בשני ) מכרזים לקבלת עובדים(בתקנות העיריות ) 2('  א6על פי סעיף 

  .שאחד מהם לפחות עיתון יומי, עיתונים

  

מפרסמת את המכרזים במסגרת הפרסום של השלטון כי העירייה , ממצאי הביקורת העלו

  .אך לביקורת הוצג פרסום בעיתון יומי אחד בלבד,המקומי

  

  מינוי וועדת בחינה

כי מונתה וועדת בחינה על ידי ראש העיר לקראת פרסום כל , מבדיקת תיקי המכרזים עולה

, נציג ציבור, ל העירייה"מנכ, סגן ראש העיר, ראש העיר. מ.מ: אשר הרכבה , מכרז

  .והיועצת המשפטית

  .לא נימצא מסמך המינוי לוועדת הבחינה, בתיק המכרז לפקחים

  

  ת בחינהפרוטוקול וועד

כי וועדת הבחינה רשמה פרוטוקולים בעת שראיינה ובחנה , מעיון בתיקי המכרזים עולה

  .את המועמדים לתפקידים השונים

  

תקנה (' טופס ג, וועדת בחינה – דברים ןנרשם זיכרו, כי רק במקרה אחד, הביקורת מצאה

  .כנדרש מהתקנה, מסודר) מכרזים לקבלת עובדים) ('ב(29

  .או תצלום ממנו,לא צורף הפרסום שנערך בעיתון ,  אדם במכרז למנהל כח

  

  אישור משרד הפנים

היה אישור של וועדת , למכרזים של בעלי התפקידים שפורסמו כי ,ממצאי הבדיקה העלו

  .כנדרש על פי הנוהל, חריגים של משרד הפנים
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  והמלצות הביקורתהערות 

ם בשני עיתונים שאחד  לפרסם את המכרזים לכח אד,מחלקת כח אדם תפעל בעתיד

  .כנדרש מהתקנה, מהם לפחות עיתון יומי

  

 תפעל לסדר את תיקי המכרזים בצורה נאותה ותצרף תצלומי ,מחלקת כח אדם

  .הפרסומים בעיתונים למשרות

  

מחלקת כח אדם תאתר את כתב המינוי של וועדת הבחינה למכרז הפקחים ותצרפו 

  .לתיק המכרזים

  

תקנה ('  וועדת בחינה טופס ג– דברים ן לכתיבת זיכרותפעל בעתיד, מחלקת כח אדם

  .כנדרש מהתקנה) ) 'ב (29

  

  וועדת המנגנון

על ידי  מונתה  ועדת מנגנון ובחינה ,2003 בנובמבר 30תאריך מ 2 ' על פי פרוטוקול מס

  .מועצת העיר

  . עובדי עירייה3-ו, נציגי ציבור2,  חברי מועצת העיר3הרכב הוועדה נקבע 

שונה מההרכב שנקבע על ידי מועצת , נתה וועדת בחינה לקראת פרסום המכרזיםבפועל מו

  .העיר

  

  :בדיקת תיק וועדת מנגנון

 רק פעם הוועדת המנגנון התכנס  שלה מאז הקמתכי , בבדיקת תיק וועדת מנגנון התברר 

  . הקודםכדי לדון בפרישתו של מנהל כח אדם ,2006 באוגוסט 30אחת בתאריך 

  : כי תפקידי הוועדה ,השימושי לנבחרי ציבור שפורסם על ידי משרד הפניםעל פי המדריך 

 .גיבוש מדיניות כח אדם 

 -:טיפול במכלול ענייני העובדים לרבות  

 .כניסה לתפקיד-

 .צורת מילוי התפקיד-

 .תנאי שירות העובדים-

 .סיום התפקיד-
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  הביקורתוהמלצות הערות 

וועדת מנגנון צריכה להתכנס ולדון בהם שהיו נסיבות בהם הייתה , הביקורת סבורה

  ..ועוד,פיטורי עובדים ,  קידום עובדים: כגון ,ולא פעלה כך, מאז הקמתה

  

שתתכנס ותקבל ,שמאז מינויה של וועדת מנגנון לפני כשלוש וחצי שנים, ראוי היה

  .דיווחים בתחום כוח אדם

  

שכן וועדת , ינהשיש להפריד בין וועדת מנגנון לבין וועדת בח, הביקורת סבורה

כמו כן האחרונה , ואילו וועדת בחינה הינה וועדת חובה, מנגנון הינה וועדת רשות

 שקיים חששלקראת מכרזי כח אדם והרכבה משתנה במקרים " אד הוק"מוקמת 

  .שאחד מחברי הוועדה ימצא בניגוד עניינים

  

 150למנות את ועדת מנגנון במליאת המועצה בהתאם לסעיף , הביקורת ממליצה

לו וועדת בחינה יוא, הוראות שונות בעניין הוועדות ופקודת העיריות: ' וסימן ג

מכרזים לקבלת ( לתקנות העירייה 22-23 על ידי ראש העיר על פי סעיפים תמונה

  .1979-ם "תש, )עובדים
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  הערות
   ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  זים מכר–קבלת עובדים :בנושא 

  

  

 הנחתי את מנהל כח אדם לפעול בכל הקשור למכרזים פנימיים ,בעקבות הביקורת �

 .השרות של השלטון המקומיתנאי  באוגדן המפורטות הדרישות על פי,וחיצוניים 

 

הונחה לתקן את הליקויים שנתגלו בתיק המכרזים שנבדקו , מנהל כח אדם �

 .והשלכותיהם על תיקים אחרים שלא נבדקו בביקורת

 

לבין ,  בין וועדת המנגנון שהינה ועדת רשות,עתיד העירייה תפעל לביצוע הפרדהב �

 .קבלת עובדיםללצורך ביצוע מכרז  "אד הוק"ועדת בחינה שהינה ועדת חובה שמוקמת 

  

לפעול לקיום באופן תדיר ישיבות של וועדת , הנחיתי את יושב ראש וועדת המנגנון �

  . מכללי המינהל התקיןהמנגנון ולתעד את ישיבותיה בכתב כנדרש
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   תוהיעדרויוימי עבודה 
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  :ביקורת בנושא 
   ימי עבודה והיעדרויות

  כללי

נקבעו שעות וימי עבודה לעובדים ,המקומיבשלטון באוגדן תנאי השרות של העובדים 

 וכן ,חובה להטביע כרטיס נוכחות בכניסה וביציאה לעבודה וכן ה,ברשויות המקומיות

  .הדרכים כיצד לנהוג בעובדים הנעדרים והמאחרים לעבודה

  

 שעות שהם 42.5תחום שבוע עבודה יהיה ,1983 באפריל 1-על פי האוגדן נקבע כי החל מ

  . תחום השעות יהיה בתוקף כל ימות השנה, שעות חודשיות184

  

 וחצי שעות 37-ל אם מניקה בשנה הראשונה לא יפחת מכי שעות עבודה ש, נקבע

 8 וזאת עד למלאת לילד , שעות שבועיות40-ועד תום השנה תחזור העובדת ל, שבועיות

  .12שנים או לשני ילדים עד גיל 

  

  מטרה

 של ההנחיות שנקבעו באוגדן תנאי השרות על עובדי ,םיישומהביקורת ביקשה לבדוק את 

  :העירייה בנושאים הבאים 

 .שעות וימי עבודה �

 .החתמת שעות נוכחות �

  .הטיפול בהיעדרויות ואיחורים �

  

  הליך הביקורת

  . כח אדםעוזרת מנהל והמבקר קיים שיחות עם מנהל כח אדם , לצורך ביצוע הביקורת

 שמגישים ובדוחות נוכחות מרוכזים , עיינה בדוחות נוכחות אלקטרוניים וידנייםהביקורת 

  .מחלקותהמנהלי 

  

  ניםזמלוח 

  2007 דצמבר – יוניהביקורת נערכה במועדים 
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  ריכוז ממצאים
  

 שעות 35ברובם הגדול עובדים בפועל כי עובדי העירייה , נוכחות נמצאה פי דוחות לע

  אינה חדשה זותופעה.  שעות שנקבעו באוגדן תנאי השרות42,5 במקום ,שבועיות בלבד

  . ימים5בן מקוצר ה בעירייה וקיימת מאז שהוחלט במשק על שבוע עבוד

  

 37 היו זכאיות לעבוד , מניקות בתקופת הביקורתיו מזכירות שה2כי רק , מהבדיקה עלה

  . וחצי שעות ואינן זכאיות לכך37בפועל הרוב הגדול של המזכירות עבדו , וחצי שעות

  

 וחצי שעות כנדרש מחוקת 42 שבועיות במקום 37ות עבודה שבועיות של עבעניין ש

עיריית נס ציונה ומרכז '  נ מעוףהכי פסק דין הסתדרות , ורת מזכירההביק,העבודה

החליט בית  ,2007 במאי 28שניתן בתאריך  ) 199/05,200/05 (ק"השלטון המקומי ס

 1999 במרס 3שהחלו את עבודתם בעירייה עד " ותיקים"כי ביחס לעובדים ה,המשפט 

" חדשים"עובדים לאשר ב. העירייה מנועה מלשנות באופן חד צדדי את תנאי עבודתם

 וחצי 42 - אינם זכאים לעבודה פחות מ1999 במרס 3שהחלו את עבודתם אחר התאריך 

דן במחלוקת שנסבה על בעיריית נס ציונה כי פסק הדין , הביקורת מעירה.שעות שבועיות

  . וחצי שעות42 וחצי שעות במקום 40עבודה של 

  

למעט שלושה , ות בכניסה וביציאה מהעבודהכי עובדי העירייה מטביעים כרטיס נוכח,נמצא

ותקן שעון נוכחות הולמעט מספר עובדים מצומצם שבמקום עבודתם לא , עובדים בכירים

  .והעובדים במקומות אלו מגישים דוחות ידניים

  

כי העירייה פטרה עובדים מסוימים משתי חתימות בכניסה והיציאה לעבודה וחייבה ,נמצא 

עובדי האחזקה והתברואה :  והם , ביום בכניסה לעבודה בלבדאותם לחתום רק פעם אחת 

  .)ת"קבסיו(קצינות ביקור סדיר עובדי נוער 

  

 מפחיתה שעות מהעובדים הנעדרים לעבודה כל חודש ,מחלקת כח אדם בעירייה

  .אך לא מקפידה להפחית מהעובדים המאחרים את שעות האיחור לעבודה,בחודשו

  

 עובדים 3כי , נמצא. גים להחתים כרטיס פעם אחת ביום המנהלים הבכירים בעירייה נוה

  .בכירים אינם מחתימים אפילו פעם אחת ביום

 בכל 25 -ב אינם מקפידים להעביר את ריכוז הידני של עובדיהם בזמן ,מנהלי המחלקות

  .דבר המקשה על העבודה במחלקת כח אדם, חודש
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  :המפורט בנושאביקורת הח "דו
  העדריות ואיחורים,ון נוכחות החתמת שע, שעות העבודה 

  

  שעות וימי עבודה

  : באוגדן תנאי שרות של העובדים בשלטון המקומי קובע 5.1סעיף 

  . ימים5 ככלל הוא בן שבוע עבודה

 שעות 184שהם ,  שעות42.5 תחום שבוע העבודה יהיה 1989 באפריל 1 -החל מ

  . תחום שעות יהיה זה בתוקף כל ימות השנה,חודשיות

  :ת העבודה החודשיות והשבועיות לצורך חישוב ערך שעה להלן שעו

  ות שבועיותעש  שעות בחודש

173  40  

178  41  

180  41.4  

182  42  

184  42.5  

  

  

  ממצאים
  

בם הגדול למעט כי עובדי העירייה ברו, וממצאי הבדיקה על פי דוחות נוכחות בעירייה העל

 שעות שבועיות פחות מהקבוע 7,5-כ,  שעות שבועיות בלבד35עובדים בפועל , יחידים

  .באוגדן תנאי השרות

  

וזה איננה , כי שעות העבודה המופחתות הונהגו בעירייה לפני מספר שנים, לביקורת דווח 

  .תופעה חדשה של התקופה האחרונה

  הביקורתוהמלצות הערות 

כי העירייה פועלת בניגוד להוראות שנקבעו באוגדן תנאי שרות , הביקורת מעירה

  . שעות בשבוע7,5 עירייה ברובם הגדול עובדים פחות ועובדי

  

לה  את שעות העבודה בפועל ברשויות מקומיות הדומות ,הביקורת ממליצה לבדוק

ראוי שהחריגה ,  שלאור הנוהג שהשתרש לפני מספר שנים,הביקורת סבורה .בגודלן

  .על כל השלכותיה תיבדק מבחינה משפטית
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–תל (עות של עובדי העירייה נדון בבית משפט הש, כי נושא מספר,הביקורת מעירה

  . עיריית נס ציונה'  הסתדרות נ199/05)אביב יפו 

  

באשר , וחצי שעות כנהוג במשרדי ממשלה42בית משפט קבע שעובדי עירייה יעבדו 

שיעבדו על פי השעות שהיו ,  נקבע1999לעובדים שעבדו פחות  לפני ההסכם ממרס 

  .2007אחרונה בחודש מאי פסק הדין ניתן ל. לפני ההסכם

  

 וחצי 42 וחצי שעות במקום 40כי פסק הדין מתייחס לעבודה של , הביקורת מעירה

  .שעות

  

  

  שעות עבודה עובדת מניקה

  : באוגדן תנאי השרות של העובדים בשלטון המקומי קובע 5.4סעיף 

וונה  הכ–לילד עד גיל שנה זכאית לעבוד שעה אחת פחות מידי יום , אם עובדת שילדה

  .לאם לאחר הלידה

  

 וחצי 8 -הסדר זה חל על עובדת במשרה ועל עובדת במשרה חלקית המשובצת לעבודה ב

  .שעות עבודה ליום ברצף

  

 37.5 -שעות עבודתה של האם בשנה הראשונה לאחר הלידה יהיו לא פחות מ, לפיכך

למלאת  שעות שבועיות וזאת עד 40 - ועד תום השנה תחזור העובדת ל,שעות שבועיות

  .12 שנים או לשני ילדים עד גיל 8לילד 

  

  ממצאים

הרי שאין משמעות ,  שעות בשבוע37עירייה עובדים רק בלאור זאת שכל העובדים 

וכן אין משמעות גם לעובדת אשר יש לה ,  וחצי שעות37לקביעה שעובדת מניקה תעבוד 

  .12 ילדים עד גיל 2 שנים או 8ילד עד גיל 

  

 וחצי 37 עובדות היו זכאיות לעבוד 2כי רק , בוצת מזכירות העלהממצאי הבדיקה לגבי ק

  .שעות

  

  

  



 16 
 

  הביקורתוהמלצות  הערות 

אין ,  שעות37כי לאור זאת שעובדי העירייה ממילא עובדים רק , הביקורת סבורה

 והשני 8- ילדים אחד בן 2מקום ליישום הפחתת שעות עבודה לאם מניקה ולאם של 

  . 12בן 

  

  

  קרותגובת המב

 כל העובדים שהתקבלו בעירייה עד כי,בעקבות הביקורת מנהל כח אדם דיווח לביקורת 

עובדים שנתקבלו ,  וחצי שעות42 ' ימשיכו לעבוד פחות מ1999לתאריך דצמבר 

  . וחצי שעות שבועיות42לעבודה בעירייה אחרי מועד זה יחויבו לעבוד 

    

  החתמת שעות נוכחות

 המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה  נחתם בין,1989 באפריל 28ביום 

אשר קבע הנהגת שעון הנוכחות לגבי עובדי מדינה בדירוגים המיוצגים על , הסכם קיבוצי

  .ידי ההסתדרות

  

הואיל , הנהגת שעון נוכחות במקום העבודה קשורה קשר ישיר לשכר הניתן בגין עבודה

  .העובדועל פי דיווחי נוכחות בזמן עבודה משולם שכרו של 

  

  : באוגדן תנאי שרות של העובדים בשלטון המקומי קובע 5.6סעיף 

  ;עובד רשות מקומית חייב אישית להטביע את כרטיס הנוכחות בתחילת העבודה ובסיומה 

במקומות בהם אין שעון רישום נוכחות חייב העובד לחתום אישית בגיליון הנוכחות 

  ).לחתום כרטיס נוכחות של עובד אחר/יעאין עובד רשאי להטב(בתחילת העבודה ובסיומה 

  

  ממצאים

מחתימים כרטיס נוכחות מגנטי בארבעה שעונים מגנטיים המוצבים , עובדי העירייה

  -: במקומות הבאים 

 .בניין העירייה 

 .בניין מחלקת השרות 

 .בניין הקניון 

 .מחסן העירייה 
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  .יםעובדים אשר במקומות העבודה אין שעון נוכחות מגישים דוחות ידני

מערכת שעוני החתמה אינה מאפשרת לעובד להחתים את כרטיס הנוכחות בשעון אליו הוא 

  .או לא מוצב במקום עבודתו/ לא מורשה ו 

  

  החתמת כרטיס נוכחות בכניסה וביציאה

כי עובדי העירייה מחויבים להחתים את כרטיס הנוכחות בכניסה , ממצאי הבדיקה העלו

  .רטו בהמשךלמעט החריגים אשר יפו. וביציאה

    

 ,לא נמצא מסמך כל שהוא הקובע מדיניות לגבי מי מהעובדים מחויב בשתי חתימות ביום

  .ומי מהעובדים רשאי להחתים את כרטיס הנוכחות רק פעם אחת

  

  החתמת כרטיס פעם אחת ביום

וקצינות ביקור סדיר התברואה עובדי נוער , כי עובדי האחזקה, ממצאי הבדיקה העלו

  .יבים בחתימה אחת בכניסה לעבודה בלבד מחו)ת"קבסיו(

    

   עובדים בכירים–החתמת כרטיס פעם אחת ביום 

,  ואין משנה באיזה שעה ביום,כי מנהלים בכירים מחתימים פעם אחת ביום, מהבדיקה עלה

 עובדים בכירים אינם מחתימים באופן תמידי אפילו פעם אחת 3כי , למרות זאת נימצא

  .ח ידני"דו מתוכם מגישים 2אך . ביום

  

 נוכחות מגישים דוחות ן במקום שאין שעומועסקים עובדים  אשר 4כי , הבדיקה העלתה

  .עובד 1ומשרד הרישוי ,  עובד1בית החייל ,  עובדים2 משמר האזרחי : ידניים 

    

  הביקורתוהמלצות הערות 

שיש לבחון את סוגיית העובדים הפטורים מחתימה שנייה בסיום , הביקורת סבורה

נושא , ם שעות נוספותקבלישכן לדבר יש השלכה במיוחד על אלה אשר מ, דההעבו

  .שהביקורת תעסוק בו במקום אחר

  

להחיל את החתמה של פעם אחת ביום על יתר העובדים הבכירים , הביקורת ממליצה

  .וכן מומלץ שהחתימה תהייה בכניסה לעבודה
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  תגובת המבוקר

מנהלי אגפים חותמים פעם אחת ביום , תכל עובדי העירייה מחתימים שעון נוכחו

  .כל עובד שמאחר לעבודה מנכים את זמן האיחור משכרו.בבוקר

  

  שיטת דיווח נוכחות

 השעונים ,"ארמני"למערכת מסוג המחוברים  שעוני נוכחות 4 מוצבים כאמור בעירייה 

ם היחידה שרשאית לצפות ולבצע תיקוני, למחשב מזכירת כח אדם " און ליין"מדווחים 

  .במערכת

מנהלי המחלקות אמורים להעביר דיווח ידני מרוכז למזכירת ,  לחודש שמסתיים25בכל 

  .כח אדם

    

  ממצאים

ח הממוחשב "כי היא עורכת השוואה בין הדו, מזכירת מחלקת כח אדם דיווחה לביקורת

על פי . אשר מקבלת ממנהלי המחלקות,ח הידני המרוכז"ששולפת ממערכת המחשב לדו

, הצהרה, מחלה, חופשה, לימודים: כגון, ני מתבצעת השלמה של הימים החסריםח היד"הדו

  .בחירה ויציאה לתפקיד

  

ח נוכחות של עובדיהם ושל "כי מזכירת כח אדם מעבירה למנהלי מחלקות דו, נימצא

  .דבר הגוזל זמן, עובדים בודדים כל חודש

  

רישומים "ציאה נשארים כי כאשר מזכירת כח אדם מבצעת תיקון לשעות כניסה וי, נימצא

  .במחשב לצורכי בקרה" מקוריים

  

, אינם מקפידים להעביר את הריכוז הידני בזמן שנקבע, שחלק ממנהלי המחלקות, נימצא

  .דבר שיוצר קשיים מיותרים למחלקת כח אדם

  הביקורתוהמלצות הערות 

ל  שמנהלי המחלקות יעבירו את הריכוז הידני למחלקת כח אדם כ,הביקורת ממליצה

  .תפקיד וכדומהיציאה ב,הצהרה,  בחודש שהסתיים בצירוף אישורי מחלה25

  

או עובדים / אפשרות שמנהלי מחלקות ו ,  לבחון עם מנהלי התוכנה,הביקורת ממליצה

מבלי שתהייה להם הרשאה ,  רשום נוכחות שלהםןיוכלו לצפות ולהדפיס גיליו

  . אחרים במערכתלעשות שינויים
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  היעדרות ואיחורים

  : באוגדן תנאי השרות של העובדים בשלטון מקומי קובע 5.7יף סע

תנוכה ,  דקות30עובד שאיחר לעבודה יותר מאשר פעם אחת בחודש והאיחור הוא עד 

  . האיחורים במשך אותו החודשלכלממשכורתו תמורת הזמן השווה 

  

ם  חודשי3המשיך העובד לאחר באותה שנה יותר מפעם אחת בחודש כאמור בסעיף במשך 

בנוסף לניכוי , ישלח לו מכתב התראה על ידי מנהל היחידה בה מועסק העובד, נוספים 

  .ממשכורתו

  

כדי למנוע נקיטת אמצעי משמעת נגד העובד בגין האיחור , אין באמור בסעיפים דלעיל

  .לעבודה

  

יראו כאיחורים , איחורים שיוכרו על ידי ראש הרשות המקומית מסיבות של כוח עליון

  .ין לנכות ממשכורת העובד במקרה זהברשות וא

  

רשאי , בשל הצורך בטיפול רפואי אישי,  שעות ביום עבודה אחד3 -איחר עובד למעלה מ

ובמקרה זה יחויב חשבון חופשת המחלה , הממונה על העובד לשחררו מיום העבודה כולו

  .יום עבודה שלםבשלו 

  ממצאים

הזמן השווה לאיחורים לעובדים אשר כי העירייה אינה מנכה שכר , ממצאי הבדיקה העלו

  .כי פעם אחת בעבר יצאו מכתבים לעובדים אשר איחרו, דווח .מאחרים להגיע לעבודה

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

כי יש להקפיד על ניכוי משכרם של העובדים בתמורה לזמן השווה , הביקורת מעירה

  .ללא אישור" כרוני"לאיחורים לעובדים המאחרים באופן 

  

 בגין ,כי העירייה יכולה לנקוט באמצעים משמעתיים נגד העובדים, ורת מעירההביק

  .איחור לעבודה בנוסף לניכוי משכרם

  
  תגובת המבוקר

 העדריותהוחל בעריכת ביקורת ומעקב אחר כי ,בעקבות הביקורת דיווח מנהל כח אדם 

  .וחיסורים
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  הערות 
  ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  ימי עבודה והיעדרויות: א בנוש

  

  

באשר לשעות , היועצת המשפטית הונחתה לחוות דעתה בדבר הסוגיה שהעלה המבקר �

 .לאור פסק הדין של עיריית נס ציונה,העבודה בהם מחויבים עובדי העירייה 

 

יפעל ליישם את חוות דעתה של היועצת המשפטית באשר לשעות העבודה , מנהל כח אדם �

לאחר חודש (והחדשים ) 1999עד חודש מרס ( העירייה הוותיקים שמחויבים בהם עובדי

 ).1999מרס 

  

הונחו כל המנהלים הבכירים לחתום פעם אחת ביום , בעקבות הערות מבקר העירייה �

 .בכניסתם לעבודה

  

ח ומקפיד על "מנהל כח אדם מיישם את ממצאי הדו, ח מבקר העירייה "בעקבות ממצאי דו �

 .ל העובדיםניכוי זמן האיחור משכרם ש
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  עבור תוספת 
  עבודה בפיצול

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

    

  מחלקת כח אדם
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  :ביקורת בנושא 
  עבור עבודה בפיצול תוספת פיצול

  
  כללי

 את הקריטריונים לזכאות תוספת ,אוגדן תנאי שירות של העובדים בשלטון המקומי קובע

את הניכוי בעד וכן ,  של ימי פיצולת ואת ניכוי בעד כל ימי היעדרו,צולפיצול עבור ימי פי

  . של ימי פיצולתימי היעדרו

  

 אם התקיימו ארבעה תנאים ובניהם ,על פי האוגדן העובד יהיה זכאי לתוספת פיצול

  . וחצי שעות שבועיות42שהעובד מועסק 

  

 חלק יחסי מן התוספת  הפיצולתוספת מתנכההעירייה , נקבע באוגדן שאם העובד נעדר

  .תבעד כל יום היעדרו

  

  מטרה

  : כמפורטהביקורת ביקשה לבדוק את יישום הקביעות באוגדן באשר לתשלום

  .זכאות לימי פיצול �

 .תוספת פיצול עבור ימי פיצול שעות �

  .תניכוי תוספת פיצול בעד ימי היעדרו �

  

  הליך הביקורת

 כח אדם ועוזרתל כח אדם הביקורת קיימה שיחות עבודה עם מנה, לצורך הבדיקה

  .בעירייה

  

 ודוחות תוספת פיצול שהופקו 66טופס , של העובדיםשכרעיינה בתלושי הביקורת  

  .מחלקת שכרממחשב 

  

  לוח זמנים

  .2007 דצמבר –הביקורת נערכה בין המועדים יולי 
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  ריכוז הממצאים

  

  

ר אינם עומדים  עובדים אש50 -כי העירייה משלמת תוספת פיצול ל, הביקורת מצאה

  .בקריטריונים שנקבעו באוגדן תנאי השרות של מרכז השלטון המקומי

  

אשר אינם , עובדים 14נמצאו , םר אינם עומדים בקריטריוניש עובדים א50 -מתוך ה

 ימי עבודה 2עובדים אפילו יום אחד בפיצול ומוענקת להם תוספת פיצול בשיעור של 

  .בפיצול

  

 עבור ימי פיצול לעובדים שנעדרים מעבודתם ,ספת פיצול אינה מנכה תומחלקת כח אדם

ז השלטון רכ כנדרש משיעור הפחתה שנקבעו באוגדן תנאי השרות של מ,בימי פיצול

  .המקומי

  

 בעת שהעירייה הפסיקה ,הביקורת סבורה שהיה צריך לעדכן את הזכאים לתוספת פיצול

העירייה הפסיקה לעבוד  ימי עבודה ו5 -כאשר שבוע העבודה קוצר ל,לעבוד בפיצול 

  .בפיצול

  

שעל העירייה לפעול מול משרד הפנים באשר לתוספת המשולמת , הביקורת סבורה

כאשר בפועל עובדים אלו מבצעים יום אחד , ימי עבודה בפיצול 2לעובדים בגין 

  .דבר שאינו מקנה תוספת עבור עבודה בפיצול כל שהיא,בפיצול

   

 ,1999 במרס 3-המנוגדת להסכם שנחתם ב,  חריגהםתשלוכי כל תוספת , הביקורת מעירה

חושפת את ,1998שבו הוכשרו החריגות והתשלומים ששולמו לעובדים עד חודש אוגוסט 

  . לעירייההגורם שאישר את התוספות לחיוב אישי ואת העובד להשבת כספים
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  :בנושא המפורט ביקורת הח "דו
  תוספת פיצול עבור עבודה בפיצול

  

  כללי

מחייבים או שצורכי העבודה , יות מקומיות שבהן ניתנים שירותים ישירות לציבוררשו

להנהיג עבודה , בתיאום עם וועד העובדים , רשאי )  העירייה–להלן ( יהא המעסיק ,זאת

יום עבודה  "–אגב קיום הפסקת צהריים ארוכה להלן , ם המאוחרותיבשעות הצהרי

  ".יום עבודה" "מפוצל

  הבסיס החוקי

כי העובדים הנדרשים לעבוד ביום עבודה מפוצל יהיו זכאים ,  באוגדן קובע4.3,2.1 סעיף

  -: אם יתקיימו התנאים הבאים ,לתשלום כמפורט להלן 

 . שעות לפחות3משך הפסקת הצהריים היא  

 .דרך קבע לפחות בשני ימי עבודה מפוצלים בשבועעובד המועסק  

 .דה בעד יום העבודה המפוצלהעובד אינו זכאי לקבל הטבה בקיצור יום העבו 

 . שעות42.5העובד מועסק במסגרת שבוע עבודה של  

יחד עם זאת תוספת זו תחול על העובדים המנהליים ברשות המקומית שבה כלל  

 . שעות שבועיות42.5 -העובדים המועסקים פחות מ

    

ים אינם זכא, כי העובדים אשר אינם עומדים בקריטריונים שפורטו לעיל, ברור מאליו 

  .להענקת התוספת על פי השיעורים שנקבעו

  

  הנושאים שנבדקו

  : על הנושאים הבאים בבדיקההביקורת התמקדה 

 .תוספת עבור עבודה בפיצול �

  שיעור תוספת פיצול �

  תניכוי תוספת פיצול בעד ימי היעדרו �
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  שיעורי תוספת פיצול

 מרכז השלטון –צול של  באוגדן תנאי השרות שיעורי תוספת פי4.3,2.3על פי סעיף 

  :שיעורי תוספת פיצול הינם כדלקמן , המקומי

  

  מספר ימי עבודה

  המפוצלים לשבוע

שיעור התוספת לחודש באחוזים 

  מהמשכורת המשולבת

5  10.4%  

4  8.25%  

3  6.0%  

2  4.3%  

1  _  

  

  

  שיעורי תוספת לעובד במשרה חלקית

  .פן יחסי לחלקיות משרתוזכאי לתוספת פיצול באו, עובד המועסק במשרה חלקית

  

  

  תניכוי תוספת פיצול בעד ימי היעדרו

אם נעדר העובד מן ,  לאוגדן תנאי השרות של השלטון המקומי4.3,2.5על פי סעיף 

תנכה העירייה מתוספת פיצול חלק יחסי מן , העבודה ביום בו הוא חייב לעבוד בפיצול 

  :התוספת בעד כל יום היעדרות כאמור כדלקמן 

  

  

ימי עבודה הפיצול לשבע בהם מספר 

  מועסק העובד דרך קבע

  הניכוי בעד כל יום היעדרות

   של התוספת החודשית1/22  5

   של התוספת החודשית1/17  4

   של התוספת החודשית1/13  3

   של התוספת החודשית1/9  2
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  ממצאים

 אשר אינם, עובדים 50 -כי העירייה משלמת תוספת פיצול ל, ממצאי הבדיקה העלו

  ; ולהלן הפירוט , עומדים בקריטריונים שנקבעו באוגדן תנאי השרות של השלטון המקומי

 עובדים אינם עובדים אפילו יום עבודה אחד בפיצול ומוענקת להם תוספת פיצול 14 

 . ימי עבודה בפיצול2בשיעור של 

 ימי 2נקת להם תוספת פיצול בשיעור של  עובדים יום אחד בפיצול ומוע, עובדים36 

  .בודה בפיצולע

  

אין , כאשר עובד נעדר מהעבודה בימי פיצול שהיה צריך לעבוד בפיצול, מהבדיקה עולה

  .מנכים לו את החלק היחסי מתוספת הפיצול

  

,  בנושא טיפול בחריגות שכר1999 במרס 3הביקורת מודעת להסכם קיבוצי מיום 

   .1998כורת אוגוסט  אשר שולמו על ידי הרשויות המקומיות עד מש,המכשיר חריגות שכר

  

רק למי שמבצע בפועל עבודה , הביקורת סבורה שתוספת עבור עבודה בפיצול מיועדת

  .ין לה קשר עם ההסכם שהכשיר חריגות שכר ברשויות המקומיותוא,בפיצול

  

 לעובדי הדירוג האחיד 8.25% - ל4.3%כי התוספת המשולמת לעובדים נעה בין , נימצא 

  .סיכולוגי בהתאמה ולעובדי רווחה והשרות הפ

  

  . 120.000₪ - בכתעלות השנתית לתוספת עבור עבודה בפיצול נאמד

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

כי תוספת הפיצול משולמת בניגוד לקבוע באוגדן תנאי השרות של , הביקורת מעירה

  וחצי שעות עבודה42  ושהעובד יועסק ימי פיצול לפחות2 ,השלטון המקומי הדורש

  .בשבוע

  

 לבצע את הפיצול בפועל כמו , העובדים שמקבלים תוספת פיצול14חייב את יש ל

או לחילופין להפסיק להעניק  להם את תוספת , יתרת העובדים אם קיים צורך בכך

  .עבור עבודה בפיצול ולאלתר

  

הביקורת ממליצה לנכות את החלק מתוספת הפיצול לעובד בימים שנעדר בימי 
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  "תניכוי תוספת פיצול בימי היעדרו" המופיעים בסעיף על פי שיעורי הניכוי, הפיצול

  

 את ימי הפיצול ליום אחד שנעשתה בזמנו  ,הביקורת סבורה שההחלטה לצמצם

לאור קיצור שבוע העבודה משישה ימים לחמישה ימים , בשבוע סבירה והגיונית

  .אך היה גם צורך להפסיק את התוספת עבור ימי הפיצול ,בשבוע

  

 העובדים בגין 50 -באשר לתוספת המשולמת ל, ל מול משרד הפניםעל העירייה לפעו

כאשר בפועל מתבצע יום אחד בפיצול שאינו מקנה תוספת ,  ימי עבודה בפיצול2

  .כל שהיאעבור עבודה בפיצול 

  

 3כי תוספת חריגה המנוגדת להסכם , את שימת לבה של העירייה, הביקורת מעירה

 את הגורם שאישר את התוספת לחיוב חושפת,  שמשולמת לעובדים1999למרס 

  .ואת העובד להשבת הכספים, אישי

  

 

  תגובת המבוקר
  

, כי כל עובד שלא מבצע פיצול בפועל, בעקבות הביקורת דיווח מנהל כח אדם לביקורת

  )עובדים חדשים נדרשו לימי פיצול(לא מקבל תוספת פיצול 

 ת שהייתה משולמתתוספה בוטלה , עובדים ותיקים שלא מבצעים פיצול בפועל

 . לשכרם
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  הערות ראש העיר

  תוספת פיצול עבור עבודה בפיצול:  בנושא 

  

  

להעסקת את נושא תוספת הפיצול וצורכי העירייה , מנהל כח אדם הונחה לבדוק �

  .עובדים בפיצול ולקבוע הנחיות חדשות

  

 פעל לחייב עובדים המקבלים תוספת פיצול לבצע מנהל כח אדם, בעקבות הביקורת �

 .בימי פיצול כנדרשפיצול בפועל 

  

, אשר לא מבצעים פיצול בפועל ולא נדרשים לכך על מחלקת כח אדם, באשר לעובדים �

 .מנהל כח אדם פעל להפחית את התוספת הכספית שקיבלו עד כה עבור ימי פיצול משכרם

  

הוחל לנכות משכרם את התשלום , י פיצוללעובדים במשרה חלקית אשר נעדרים בימ �

  .תהיחסי בתוספת פיצול בגין ימי היעדרו
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  שעות נוספות וכוננות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מחלקת כח אדם
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  :ביקורת בנושא
  שעות נוספות ושעות כוננות

  
  כללי

  
זאת אלא אם קיימות חייב לעשות , עובד הנדרש על ידי הממונה עליו לעבוד שעות נוספות 

  .סיבות אישיות המתקבלות על דעת הממונה המונעת מהעובד להיענות לפניות הממונה

  

 יהיה באישור ראש הרשות המקומית או מי שהוא ,תשלום עבור עבודה בשעות נוספות

  .העובד ירשום את השעות הנוספות שעבד וידווח עליהן. הסמיך לכך ויבוצע לפי רישום

  

מכל הדירוגים שלגביהם לא נקבעו בהסכמים ארציים הוראות מקומיות עובדים ברשויות 

אחרי ,הנדרשים להימצא בכוננות ביתם לרגל צרכי עבודה, מיוחדות בנושא של כוננות

  .יקבלו תשלום עבור הכוננות, שעות העבודה

  

תשלום התוספת עבור הכוננות אינה נחשבת כחלק מן המשכורת לעניין חוק שירות המדינה 

ואו /  או לעניין כל הטבת פרישה אחרת – 1970 –ל "התש, )נוסח משולב) (ותגמלא(

אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי החל על אותו עובד ועל אותו  ,ןלעניין פיצוי פיטורי

  .עניין

  

  מטרת הביקורת
  

  : באוגדן בנושאים הבאים נקבעאם העירייה מיישמת את ה,לבדוק הביקורת ביקשה 

 .ר שעות נוספותתקציב ניהול ואישו �

 .תקציב ניהול ואישור שעות כוננות �

  

  הליך הביקורת

  .מנהל כח אדם וגזבר העירייה,ל העירייה "הביקורת שוחחה עם מנכ

  .כמו כן הביקורת הסתייעה בדוחות ממחלקת שכר ומחלקת כח אדם

  

  לוח זמנים

  .2007 דצמבר –הביקורת נערכה לסירוגין במועדים יוני 
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  ריכוז ממצאים

  

  לליכ

 של העירייה מכסת שעות הנוספות נקבעת 8' כי על פי נוהל מס, ממצאי הביקורת העלו

הקצאת השעות הנוספות למחלקות העירייה מתבצעת על ידי , בתקציב השנתי של העירייה

  .ל העירייה"מנכ

  

 שעות 2.041 -כי העירייה משלמת שעות נוספות בממוצע לעובדיה לחודש כ, נימצא 

  .  ₪ 78.771שהם , נוספות

  

  . 945.252₪ שעות נוספות שהם 24.492 -במונחים שנתיים העירייה משלמת כ

  

עוד , ל העירייה"אינם חתומים על ידי מנכ, כי מספר טפסים של שעות נוספות , נימצא

נימצא כי הטפסים לאישור שעות נוספות נערכים על טפסים שונים עליהם שמות הגורמים 

  . מחלקת השרות ואחזקה המטביעים חותמת המחלקהלמעט, המאשרים אינם ברורים 

  

 ₪  10,131שהם ,  שעות כוננות 285 -כי העירייה משלמת שעות כוננות לחודש כ, נימצא

 121,572 שעות ובשכר 3,420לחודש ובמונחים שנתיים העירייה משלמת שעות כוננות 

₪.  

  

 150, מהשכר200%פי כי העירייה משלמת כוננות שבתות וחגים לעובדי אחזקה ל, נימצא 

  . תוספת לשכר על פי תעריף שעה נמוך125%שעות כוננות רגילה לפי 

  

ללא קשר לביצוע , כי תוספת כוננות משולמת לפקידת סעד ולעובדי אחזקה, נימצא

ממנו ניתן ללמוד על ביצוע , ובפועל לא מתנהל מעקב במוקד העירייה, הכוננות בפועל

  .הפעלה
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   :בנושאורט המפביקורת הח "דו
  שעות כוננותו ,שעות נוספות

  

  שעות נוספות
  

  -:  באוגדן תנאי השרות של השלטון המקומי קובע 5.2סעיף 

חייב לעשות זאת אלא אם קיימות , עובד הנדרש על ידי הממונה עליו לעבוד שעות נוספות 

  .סיבות אישיות המתקבלות על דעת הממונה המונעת מהעובד להיענות לפניות הממונה

  

תשלום עבור עבודה בשעות נוספות יהיה באישור ראש הרשות המקומית או מי שהוא 

  .העובד ירשום את השעות הנוספות שעבד וידווח עליהן. הסמיך לכך ויבוצע לפי רישום

  

 . אחרי שמילא את מכסת שעות העבודה הרגילה,עבודת שעות נוספות תאושר לעובד רק

ד עבד בפועל מעל תחום יום העבודה החל על כשעות נוספות נחשבות רק שעות שהעוב

  .מקצועו

  

עובד מתחיל לעבוד אחרי השעה , אם מטעמים של סדרי עבודה או מטעמים אחרים

שנקבעה לתחילת העבודה או מקבל רשות להיעדר בשעות העבודה לעניין שאינו קשור 

  .יש לקחת בחשבון רק את שעות העבודה בפועל, בעבודתו

  

 עבור שתי השעות הנוספות 25%תשולם לעובד תוספת של , וספותעבור עבודה בשעות נ

 השלישית ומעלה לאחר הנוספת עבור השעה 50%לאחר יום עבודה הרגיל ותוספת של 

  .יום עבודה הרגיל
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  ממצאים

 של העירייה מכסת השעות נוספות נקבעת 8' מסכי על פי נוהל , ממצאי הביקורת העלו

הקצאת השעות הנוספות למחלקות העירייה מתבצעת  על ידי , ל העירייהבתקציב השנתי ש

  .ל העירייה"מנכ

  

 שעות 2.041 -כי העירייה משלמת שעות  נוספות בממוצע לעובדיה לחודש כ, נימצא

 שעות נוספות 24.492 -במונחים שנתיים העירייה משלמת כ.  78.771₪שהם , נוספות

  . 945.252₪שהם 

  

כי התשלום לשעות נוספות גדל בחודש ,  עולה2007לבין חודש יוני בהשוואת חודש מרס 

  .15%-כב והשכר 8% -יוני ביחס לחודש מרס בכ

  

 מהשכר הרגיל 125%משלמת את השעות הנוספות לפי כי העירייה , ממצאי הבדיקה העלו

  . על פי תעריף שכר שעה גבוה

  

ע השעות הנוספות של השרות והאחזקה מדווחים על ביצו,כי מנהלי המחלקות, נימצא

וזאת מכיוון שעובדים אלו אינם מחתימים כרטיס נוכחות בסוף יום ,עובדיהם בדיווח ניפרד 

  .העבודה

  

מנהל , נבדקו טופסי התשלום של השעות הנוספות ונימצא שהם חתומים על ידי העובד

  ).גזבר העירייה לא חתום(ל העירייה "המחלקה ומנכ

  

עוד נמצא , ל העירייה"אינם חתומים על ידי מנכ, ת נוספותכי מספר טפסים של שעו, נימצא

כי הטפסים לאישור שעות נוספות נערכים על טפסים שונים עליהם שמות הגורמים 

  . המחלקהלמעט מחלקת השרות והאחזקה המטביעים חותמת, המאשרים אינם ברורים
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  2007 יוניחלוקת שעות נוספות לפי מחלקות ועובדים לחודש 

  בשקלים  שעות' מס  עובדים' מס  המחלקה  'מס

  6.975  150  3  לשכת ראש העיר  .1

  689  18  1  גבייה  .2

  23.249  635  18  מחלקת תברואה  .3

  2.533  68  3  מחלקת פיקוח  .4

  1.093  30  1  מחלקת ביטחון  .5

א "הג' מחלקת ביטחון ע  .6

  )אחזקה(

4  150  5.657  

  2.809  60  3  מחלקת הנדסה  .7

מים (ה מחלקת אחזק  .8

  )וביוב

10  370  13.292  

  7.086  150  3  מחלקת גינון  .9

  1.013  28  1  מוקד עירוני  .10

  8.140  240  8  ס יסודי"אב בית בביה  .11

  1.202  30  1  ס על יסודי"אב בית בביה  .12

  1.183  30  1  בניין הקניון  .13

  2.915  60  1  מחלקת כח אדם  .14

  924  22  2  מחלקת שכר  .15

  78.771  2041  60  כ"          סה

  

  

  2007 יוני השוואות תקציב שעות נוספות בין החודשיים מרס 

  בשקלים  שעות' מס  עובדים' מס  תקופה  'מס

  78.771  2041  60  2007יוני   .1

  68.381  1891  54  2007מרס   .2

  10.390  150  6  גידול  .3

  1.15%  1.08%  1.11%  באחוזים  .4
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  הביקורתוהמלצות הערות 

כי לאור זאת שעובדי מחלקות השרות והאחזקה אינם מחתימים , מעירההביקורת 

 להוכיח שאכן העובדים קושי אובייקטיביקיים , כרטיס נוכחות בסוף יום עבודה רגיל 

  .מסיבה זו הגזבר לא חותם, מבצעים בפועל את השעות הנוספות

  

 לבין 2007כי בהשוואת תשלום שעות נוספות בין החודשים מרס , הביקורת מעירה

  . בשכר15% בשעות ועלייה של 8%של הייתה עליה  , 2007 יוניחודש 

  

  . ל העירייה"י השעות הנוספות יוחתמו על ידי מנכשכל טופס, הביקורת ממליצה

  

 על טפסים תתבצע ,הביקורת ממליצה שההגשה לאישור שעות נוספות, כמו כן

 חותמת  המחלקה  אחידים ושמות הגורמים המאשרים יהיו ברורים בצירוף הטבעת

  .אגף/

  

  תגובת המבוקר

 בשעות נוספות ובשכר עבור שעות נוספות השהעליי,מנהל כח אדם דיווח לביקורת 

  .נובעת בהתאם לגידול במספר העובדים

  

בעניין זה דיווח .קיים טופס אחיד לכל מחלקות העירייה, לצורך תשלום שעות נוספות

  .ישהליקויים תוקנו באופן חלק, מנהל המחלקה

  

  ממוצע שעות לעובד

  : שעות לחודש 35נו יהממוצע הכללי שמקבל כל עובד ה

  . שעות נוספות לחודש35ממוצע לעובד במחלקת התברואה הינו 

  . שעות נוספות לחודש40ממוצע לעובד במחלקת אחזקה וגינון 

  . שעות נוספות לחודש30ממוצע לאבות בית 
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  שעות כוננות

  :  של השלטון המקומי קובע באוגדן השרות4.3.3סעיף 

עובדים ברשויות מקומיות מכל הדירוגים שלגביהם לא נקבעו בהסכמים ארציים הוראות 

אחרי ,  בכוננות בביתם לרגל צרכי עבודהאהנדרשים להימצ, מיוחדות בנושא של כוננות 

  -:יקבלו תשלום עבור הכוננות כדלקמן , שעות העבודה

  . בעד כל שעת כוננות100% תשלום של -שלישבעד כוננות הנמשכת עד חמש שעות ו )א(

לעיל ) א( שעות תשלום בסכום זהה לזה שקיבל כאמור בסעיף8בעד כוננות הנמשכת  )ב(

 . שעות ושליש5בעד 

 תשלום בסכום זהה לזה שקיבל כאמור -בעד כוננות הנמשכת למעלה משמונה שעות )ג(

 משכר 2/3ום של  תשל– ואילך 9 השעות הראשונות ובעד השעה 8לעיל בעד ) ב(בסעיף 

 .בעד כל שעה, שעה 

תשלום התוספת עבור הכוננות אינה נחשבת כחלק מן המשכורת לעניין חוק שירות  )ד(

ואו /או לעניין כל הטבת פרישה אחרת-1970-ל"התש, ) נוסח משולב) (גמלאות(המדינה 

לעניין פיצויי פיטורין אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי החל על אותו עובד ועל אותו 

 .עניין

,  באוגדן השרות קובע שפקידי סעד במחלקה לשירותים חברתיים9,1,5 פרק 18סעיף  )ה(

 .יהיו זכאים לתשלום כמקובל לגבי יתר העובדים בשלטון המקומי

  

 ערך השעה לצורך חישוב שעת כוננות ותורנות יחושב לפי 1993 בספטמבר 1החל מיום 

  . מערך שכר לשעה כאמור0.9

  

 ומעלה בדירוג עובדי 8עובדים המדורגים בדרגה ,  ואילך1994 בספטמבר 1החל מיום 

  .1993 במרס 1 -מינהל ושירותים יוחזר חישוב ערך שעת כוננות ותורנות כפי שהיה עד ה

 בינואר 1 ועד בכלל יוחזר ביום 7לגבי עובדים בדירוג עובדים מינהל ושירותים עד דרגה 

 .1993 בספטמבר 1יה עד חישוב ערך שעות תורנות וכוננות כפי שה , 1996
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  ממצאים

כי העירייה משלמת שעות כוננות לעובדי אחזקה ופקידות סעד ,ממצאי הביקורת העלו

  .כנדרש מאוגדן תנאי השרות 

  

 ₪ 10,131שהם ,  שעות כוננות285 -כי העירייה משלמת שעות כוננות לחודש כ,נימצא

 121,572 שעות ובשכר 3,420 לחודש ובמונחים שנתיים העירייה משלמת שעות כוננות

₪.  

  

 200% שעות כוננות שבתות וחגים לעובדי אחזקה לפי 24כי העירייה משלמת , נימצא 

  . תוספת לשכר על פי תעריף שעה נמוך125% שעות כוננות רגילה לפי 150, מהשכר 

  

כי התשלום לשעות נוספות כוננות ,  עולה2007בהשוואת  חודש מרס לחודש יוני לשנת 

  .15% - ובשכר בכ13% -בחודש יוני  ביחס לחודש מרס  בכגדל 

  

ללא קשר לביצוע , כי תוספת כוננות משולמת לפקידת סעד ולעובדי אחזקה, נימצא

 ממנו ניתן ללמוד על ביצוע ,ובפועל לא מתנהל מעקב במוקד העירייה, הכוננות בפועל

  .הפעלה
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   :2007 יונים לחודש חלוקת שעות כוננות לפי מחלקות ועובדי

  התשלום  שעות' מס  עובדים' מס  **סמל תוספת  המחלקה  'מס

  2.147  60  1  187  רווחה  .1

  720  19  1  314  רווחה   .2

  2.091  40  3  287  אחזקה  .3

  5.173  170  *  314  אחזקה  .4

  10.131  285  5  -  כ"סה

  ותהער

  .287אותם עובדים שמקבלים לפי סמל תוספת *

  .   שכר100% -ות ששיעורן נמוך מ שעות כוננ–  187**

  ).200%. ( שעות כוננות שבתות וחגים-287   

  . שעות כוננות רגילה לימי חול- 314   

  

  :2007ויוני  בין החודשים מרס כוננותהשוואות תקציב שעות      

  

  בשקלים  שעות' מס  עובדים' מס  תקופה  'מס

  10.131  285  5  2007יוני   .1

  8.810  253  5  2007מרס   .2

  1.321  32 -  גידול  .3

  1.15%  1.13% - באחוזים  .4

  

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

 2007 ביחס לחודש מרס 2007כי השעות כוננות גדלו בחודש מרס , הביקורת מעירה

   .15% ובשכר 13%ב

  

 200%כי על פי אוגדן תנאי השרות העירייה אינה צריכה לשלם , הביקורת מעירה

ראוי לבדוק אם ניתנה אסמכתא מגורם אחר כל  ,  וחגים שבתותעבור שעות כוננות

  .  שהוא הנוגדת את הוראות האוגדן

  

כי על פי האוגדן שעות כוננות צריכות להיות משולמות על פי שכר , מעירההביקורת 

   .100%של 
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אשר ממנו ניתן ללמוד , ח הפעלה ולהעבירו למוקד "שיש למלא דו, הביקורת סבורה

  .עובדים בכוננותעל היקף הקריאות ל

  

  תגובת המבוקר

כי שעות כוננות משולמות על פי הקבוע באוגדן עבור , מנהל כח אדם דיווח לביקורת

 ואלו בעירייה בפועל 100%כי באוגדן נקבע לשכר כוננות , הביקורת מעירה.שעות

  . עבור שעות כוננות200%משלמת 

  

  שעות נוספות ושעות כוננות

  .2007 ביחס לחודש מרס 2007ננות ששולמו בחודש יוני כ שעות נוספות ושעות כו"סה

  

  בשקלים  שעות נוספות ושעות כוננות  סוג השעות  ד"מס

  88.902  2325  2007יוני   .1

  77.191  2144  2007מרס   .2

  11.711  181  גידול  .3

  1.15%  1.08%  באחוזים  .4

  

  

- היה כ2007ס כ שעות נוספות ושעות כוננות בין חודש יוני לחודש מר"הגידול בסה

  .15% - ובשכר לשעות נוספות כ8%

  

 ובשכר 27.900במונחים שנתיים העירייה משלמת שעות נוספות ושעות כוננות 

1.066824₪ .  
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  הערות 
  ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  שעות נוספות וכוננות: בנושא

  

  

הם בין הנמוכים ,פות וכוננות  מוציאה לנושא שעות נוסההסכומים הכספיים שהעיריי �

 .דומהגודל ביותר לעירייה בסדר 

 

חסכון ויעילות אמצעי העירייה נוקטת ,  של העירייה בתוכנית הבראההלאור הימצאות �

 .  זה שעות נוספות וכוננותל ובכל ככל האפשרהאת הוצאותיומצמצמת 

    

קרה ואישורים ועוברות פיקוח ובמוקצבות במשורה , בעירייהשעות נוספות וכוננות  �

 .ל העירייה" בראשות מנכשל מספר גורמים בעירייה כל חודש מתאימים 

  

הונחו לבחון את האחוזים המשולמים עבור ימי כוננות , מנהל כח אדם והגזבר �

 .ולפעול על פי האחוזים המופיעים באוגדן תנאי שירות של השלטון המקומי) 200%(
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  החופשה שנתית ומחל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  מחלקת כח אדם
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  :ביקורת בנושאח ה"דו
  חופשה שנתית ומחלה

  כללי
  

 1951-א "והוראות חוק חופשה שנתית תשיאוגדן תנאי שרות של מרכז השלטון המקומי 

, כשהם מחושבים על בסיס ימי עבודה, קובעים את זכאות העובדים לקבל חופשה מהמעביד

  .בהם היו יחסי עובד מעביד

  

 יום 55אוגדן תנאי השרות קובע את מספרי ימי החופשה הצבורה אשר זכאים לה העובדים 

  . ימי עבודה בשבוע 6 יום לעובדים לפי 66 - ימי עבודה בשבוע ו5לעובדים לפי 

  . יום בשנה30על פי האוגדן עובדים זכאים לחופשת מחלה בשיעור של 

  

 יום בשנה 22חודשית הינה אה כי מכסת החופשה השנתית לעובד במשכורת מל,נקבע

  . ימים בשבוע6 ימים לעובדים 26 - ימים ו5לעובדים 

  

  . כולל ימי המנוחה ושבועייםכן לא כי ימי החופשה הוא בגין ימי עבודה בפועל ועל , נקבע

  

  מטרת הביקורת

הביקורת ביקשה לבדוק אם העירייה מיישמת את הקבוע באוגדן ובחוק חופשה שנתית 

  -: כמפורט  1951-א "תשי

 .קביעת זכאות לחופשה שנתית �

 .ישום ומעקב חופשה צבורה �

  .רישום ומעקב חופשת מחלה �

  

  הליך הביקורת

הביקורת עיינה ,  כח אדם בעירייהועוזרת מנהל הביקורת קיימה שיחות עם מנהל כח אדם 

  .ומחלה שהופקו במחלקת כח אדם,בדוחות חופשה צבורה 

  

  לוח זמנים

  .2007דצמבר –ם יוני הביקורת נערכה במועדי
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  ריכוז ממצאים

  

  

העלו כי העובדים במשרה חלקית אינם מזוכים על פי הנוסחה נקבעה , ממצאי הבדיקה

  .דהיינו פחות זכאות לימי חופשה, באוגדן

  

אינם מזוכים בימי חופשה ומחלה כנדרש ) עובדים זמניים(כי עובדי פרויקטים ,נמצא 

  .מאוגדן תנאי שרות

  

, סייעות בתי ספר,גננות) עוזרות(סייעות ,  לקבוצת עובדיםחופשותמעקב לא מתקיים 

ספרנים לבורנטים , בבית ספר תיכון) אב בית(מזכירות בבתי ספר יסודיים אחראי אחזקה 

  .וליווי תלמידים צמודים ועובדי תרבות תורנית

  

  .כי המעקב מתנהל על ידי בתי ספר, עוזרת מנהל כח אדם דיווחה לביקורת

  

כי הם , ימים שכן דווח 26במקום , ימים בשנה22- בכי עובדי התברואה מזוכים, אנמצ

 5 ימים לעובדים 55 במקום , ימים65כך שמותר להם לצבור עד ,גם בימי ששיעובדים 

  .ימים בשבוע

  

 צברו עובדים ממחלקות שונות 8כי , הביקורת נמצאליום  בכח אדם נכון נתוניםעל פי ה

  . ימים65 - עובדים צברו מעל ל7ת התברואה במחלקו ימים 55-מעל ל

  

/ מועד פסח הבימי חול , מרוכזיםכי העירייה פועלת להוצאת עובדים לימי חופשה , נימצא 

זאת במגמה לחסוך בהוצאות של חשמל מים , מרוכזים בקיץ מועדי חופשה 2סוכות וכן 

  .וניקיון לעירייה

  

אה לחופשה בחודש מרץ כל שנה כנדרש כי לא מתקיים תכנון משוער למועדי יצי, נימצא 

  .מהאוגדן
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  :בנושא המפורט ביקורת הח "דו
  חופשה שנתית וחופשת מחלה

  

  חופשה שנתית 

  –:  באוגדן תנאי השירות של השלטון המקומי קובע 5.13סעיף 

ניתנת לשם נופש ומנוחה ואסור לעובד ") חופשה שנתית(" להלן –חופשת מנוחה שנתית 

  .מי החופשה השנתית אלא אם קיבל היתר לכך כדיןלעבוד בשכר בי

  

אלא אם קיבל היתר לצבירת , כל עובד חייב לנצל את ימי החופשה השנתית המגיעים לו

  .ימי החופשה השנתית

  

זכאים העובדים לקבל חופשה שנתית , 1951 –א "על פי הוראות חוק חופשה שנתית תשי

  .הם היו יחסי עובד מעביד לבין העובדב, כשהם מחושבים על בסיס ימי עבודה,מהמעביד 

  

   יום בשנה22מכסת החופשה השנתית לעובדים במשרה מלאה במשכורת חודשית הינה 

  . ימים בשבוע6 ימים לעובדים המועסקים 26 -ו,  ימי עבודה בשבוע5לעובדים המועסקים

  

  .עייםניצול ימי החופשה הוא בגין ימי עבודה בפועל ועל כן לא כולל ימי המנוחה השבו

  

  עובדים במשרה חלקית

על פיה יערך חישוב המכסה של ימי חופשה שנתית , באוגדן תנאי השרות נקבעה נוסחה

  .המגיעה לעובדים במשרה חלקית

  

הנוסחה קובעת שיש להכפיל את המכסה השנתית בימי העבודה אשר מגיע העובד לעבודה 

  .חלקי ימי עבודה בשבוע

  

  ממצאים

 אשר עובדים פחות מחמישה ימים ,עובדים במשרה חלקיתכי ה, ממצאי הבדיקה העלו

  .בשבוע אינם מזוכים על פי הנוסחה שנקבעה באוגדן השרות

  

כי העובדים אשר , בהצלבת נתוני מחלקת כח אדם לנתוני מנהל השרות הפסיכולוגי עלה

  .מגיעים בימים זהים זוכים לימי חופשה שונים
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) בחודש אוגוסט(שר עומדת לפרוש בקרוב כי עובדת שרות הפסיכולוגי א, עוד נימצא

  . ימים כמו עובדת במשרה מלאה22מזוכה בחופשה שנתית ,  ימים בשבוע3ועובדת 

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

כי יש לזכות עובדים במשרה חלקית על פי הנוסחה שנקבעה באוגדן , הביקורת מעירה

  .תנאי השרות

  

 אשר משרתם חלקית ולעדכן ,בדים לערוך בדיקה מקיפה לכל העו,הביקורת ממליצה

  .דיווח החופשה הצבורה 

  

שעומדת לפרוש מהשרות הפסיכולוגי לתקן את ימי החופשה הצבורה של העובדת יש 

  .שבוע ימי עבודה ב3 לפי 2007 באוגוסט 15 -ב

  

  )עובדים זמניים(עובדי פרויקטים 

  -:  באוגדן תנאי השרות של השלטון המקומי קובע 2,3,1-4סעיף 

זכאי העובד לחופשה שנתית ,  חודשים 3 -נמשכה עבודתו של עובד זמני למעלה מ) 'א (

  ).אם לא בוטח בקרנות ביטוח(במידה יחסית לחודשי עבודתו 

יקבל את חופשתו השנתית יחסית , העסוק ברשות מקומית רבע יום ומעלה, עובד חלקי) 'ב(

  ).אם לא בוטח בקרנות הביטוח(למספר שעות עבודתו 

  

אשר העירייה עורכת " הסכם מיוחד והעסקת עובדים פרויקטים חינוך" - ל24י סעיף על פ

או חופשה על פי הוראות / כי עובד יהיה זכאי לימי מחלה ו , עם עובדי הפרויקטים נקבע

  .החוק

  

  ממצאים

פרויקטים חינוכיים  לעובדים בכי מחלקת כח אדם אינה מנהלת,  הבדיקה העלויממצא

  .ה כנדרש מהוראות האוגדן וההסכם שהעירייה חתמה עליוזכאות וניצול חופש

  

  -:  עובדים בפרויקטים 24 -הביקורת מציינת שמדובר בכ

אשר מגיעה להם זכאות לחופשה על פי , "אופק" ו"פרויקטי רווחה חינוכיים", "טף אתגר"

  .האוגדן תנאי השרות
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  הביקורתוהמלצות הערות 

 זכאות לחופשה שנתית וניצולה לגבי  לפעול לרישום ומעקב,על מחלקת כח אדם

  .העובדים בפרויקטים כמו יתר עובדי העירייה

  

 יעל מנהלי הפרויקטים לקחת בחשבון את עלויות החופשות במסגרת תקציב

  .הפרויקטים

  

אם לא יתקיים רישום ומעקב , כי העירייה תהייה חשופה לתביעות, הביקורת מעירה

  .בת הוכחה על העירייה ולא על ידי העובדשכן חו, על זכאות וניצול ימי החופשה

  

ת אינו מצביע על ניצול שנתי של עובד אלא וח מעקב חופש"כי דו, הביקורת מעירה

  .ניצול חודשי בלבד

  

  העדר מעקב חופשה שנתית לעובדי מערכת החינוך

כי העירייה לא מנהלת מעקב לקבוצת עובדי מערכת , ח מעקב חופשות עולה"מעיון בדו

  :ם החינוך וה

אחראי אחזקה , מזכירות בתי ספר יסודיים , סייעות בתי ספר, גננות ) עוזרות (סייעות 

ומלווי תלמידים , לבורנטים, ספרנים,  ספר תיכוןימורים בבית, בבתי ספר) שרתים(

  .צמודים

  

  גננות) עוזרות(סייעות 

ייעות דן בתנאי העבודה של הס,  באוגדן תנאי שרות של השלטון המקומי 9.3.9סעיף 

  .עוסקים בחופשות של סייעות לגננות) ' ד-ו' ג(סעיפי משנה , לגננות 

  

" חוקת העבודה, מכוח םכל התנאים הסוציאליי"כי , באוגדן תנאי השרות נקבע) 'ג(סעיף 

  .אלא אם נקבע אחרת, לכלל עובדי הרשות המקומית חלים על סייעות לגננות

  

 5סת החופשה לסייעת גננת שלה וותק של כי מכ, באוגדן תנאי השרות קובע ) 'ד(סעיף 

עוד נקבע כי בהפרש זמן של החופשה . שנות עבודה ויותר תהייה כמכסת העובדים ברשות

 חודשי 12-תועסק הסייעת בעבודה מתאימה על ידי הרשות המקומית ותהייה זכאית ל

פשה  ימי חו8כי יזכו לעוד ,  שנים נקבע5 -לגבי סייעות אשר להן וותק פחות מ. שכר

  .בנוסף לחופשה לה זכאים עובדי הרשות המקומית
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  ממצאים

 -הגננת מעל לכי לא מתנהל מעקב לגבי זכאותם וניצול חופשה של , ממצאי הבדיקה העלו

וגם לא מתנהל מעקב על זכאותם וניצול חופשתם של גננות שהוותק שלהן פחות .  שנים5

  .ה בלבד ימים בשנ8 ימי חופשה ועוד 22 -זכאים ל,  שנים5-מ

  

 סייעות לגננות נכון לחודש דצמבר 59ראוי לציין שמדובר בקבוצה לא מבוטלת של 

2006.  

  

  הביקורתוהמלצות ת והער

 מעל תנות הן הוותיקונשיש לנהל מעקב על זכאותם של הסייעות לג, הביקורת סבורה

  . שנים5 -נות שהוותק שלהן פחות מנ שנים והן לג5-ל

  

  מזכירות בבתי הספר

דן בתנאי עבודה של מזכירות בתי ,  באוגדן תנאי שרות של השלטון הקומי9.3.4סעיף 

  .ספר ובחופשותיהן

  

כי מזכירות זכאיות לימי חופשה שנתית כמו יתר עובדי , על פי אוגדן תנאי השרות נקבע

בתמורה למשימות שיוטלו עליה על ידי הרשות ,  ימי חופשה פנימית16ובנוסף , העירייה

  .אסיפות הורים רישום תלמידים ועוד: המקומית כגון 

  

  ממצאים

אשר לא מתנהל מעקב ,  מזכירות בתי ספר9כי במצבת העירייה , ממצאי הבדיקה העלו

  .לזכאותם וניצול חופשותיהן בעירייה

  

  .כי מעקב על חופשות מתנהל על ידי בתי הספר, מזכירת מחלקת כח אדם דיווחה לביקורת 

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

שיש לנהל מעקב על זכאותם וניצול חופשותיהן של מזכירות בבתי , ורת סבורההביק

  .הספר
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  ).שרתים(אחראי אחזקה וניקיון בבתי הספר 

 באוגדן תנאי שרות של השלטון המקומי דן בתנאי עבודה של אחראי אחזקה 9.11סעיף 

ופשה כמו עובד כי אחראי אחזקה זכאי לימי ח, על פי האוגדן נקבע,  בבתי הספרןוניקיו

ת ו ימי עבודה שבועי6 עבור  ימי חופשה פנימית 8 - ובנוסף הוא זכאי ל,הרשות המקומית

  . ימי עבודה שבועיות5 -עבורשה פנימית פ ימי חו7 -ול

  

  ממצאים

אשר לא ,  אחראי אחזקה וניקיון בבתי ספר9כי במצבת העירייה , ממצאי הבדיקה העלו

  .ותיהםמתנהל מעקב לזכאותם וניצול חופש

  

  הביקורתוהמלצות ת והער

שיש לנהל מעקב על זכאותם וניצול חופשותיהם של אחראי אחזקה , הביקורת סבורה

  .וניקיון בבתי הספר

  

  

  מורים בבתי ספר על יסודיים

בבתי , קובע כי חופשת קיץ בחטיבת הביניים בבתי ספר העל יסודיים) 36 (0.1.17סעיף 

  . באוגוסט31  ביולי עד 21 -תהייה במדרש למורים וגננות 

  

זכאי לתשלום בעד חופשת קיץ יחסית ) לא פחות מחודשים(עובד שלימד רק חלק מהשנה 

  :לחודש עבודתו 

  

  . ימי חופשה לכל חודש עבודה בבתי ספר יסודי וגני ילדים במרכזי נוער ובמבחנים -6 

  .ם ובסמינריםבבתי ספר על יסודיי, ימי חופשה לכל חודש עבודה בחטיבת ביניים  - 7 

  

  ממצאים

אשר לא מתנהל , מורים בבתי ספר תיכון 18כי במצבת העירייה , ממצאי הבדיקה העלו 

מעקב לזכאותם וניצול חופשותיהם מהסיבה שהם זכאים לחופשת הקיץ של חופשת 

  .הלימודים בבתי הספר
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  הביקורתוהמלצות ת והער

 שמעל שנת הלימודים שיש לרשום ליד שמותיהם של המורים,הביקורת סבורה 

  .ח שהם זכאים לחופשת קיץ"בדו

  

יש לנהל את . אם יהיו כאלה בעתיד פחות משנת לימודים,באשר למורים חדשים

  .זכאותם לתשלום בעד חופשותיהם על פי חלק מהשנה שלימדו כמפורט לעיל

  

  סייעות בבתי ספר

  .פר באוגדן תנאי שרות דן בתנאי עבודה של סייעות בבתי ס9.3.7סעיף 

עוד , על פי האוגדן הסייעות יזכו לחופשה לימי חופשה שנתית כמו ליתר עובדי הרשות 

אוגוסט בימים שיקבעו על ידי – ימים בחודשים יולי 10כי הסייעות יעבדו ,נקבע באוגדן

  .הרשות

  

  ממצאים

אשר לא מתנהל מעקב ,  סייעות בבתי ספר 7כי במצבת העירייה , ממצאי הבדיקה העלו

 לחופשת הקיץ של בתי ספר למעט זכאיותזאת מכיוון שהם , וניצול חופשותיהם לזכאותם 

  . אוגוסט– ימים בחודש יולי 10

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

כי קיימת סתירה באוגדן תנאי השרות לגבי חופשותיהן של , הביקורת מעירה

שהם (ת כי ימי החופשה יקבעו כמו כל יתר עובדי הרשו, קובע ) 2(' הסייעות  סעיף ח

  ). יום22בדרך כלל 

  

  . אוגוסט– ימים בחודשי יולי 10 נקבע כי העירייה יכולה להעסיק אותם 1' ובסעיף ח

  

 ועל פי זה לנהל מעקב ,על מחלקת כח אדם לברר סתירה זו עם הגורמים המוסמכים

  .אחר זכאותם לחופשה וניצולה
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  לבורנטים וספרנים בבית ספר תיכון

 ימי חופשה כמקובל לעובדי רשות 22-כי לבורנטים זכאים ל, ן קובע באוגד9.3.17סעיף 

  . ימי חופשה פנימיים10מקומית ועוד 

/ כי הרשויות אשר משרדיהן סגורים בימי חול המועד פסח,  באוגדן קובע9.3.16סעיף 

  ימים אלו לא ינוכו ממכסת חופשתם. סוכות ישהו ספרני בית הספר העל יסודיים בחופשה

  ממצאים

לא נמצא מעקב באשר לזכאותם . עובדים 3וצת לבורנטים וספרנים מצבת העירייה בקב

  .וניצול חופשתם

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

 באשר לזכאותם וניצול חופשתם של הלבורנטים , מעקבתנהלמחלקת כח אדם 

  .ח ניהול מעקב חופשות בהתאם"והספרנים ותעדכן את דו

  

  "ם חונכים לתלמידי"ליווי תלמיד צמוד  

  . עובדים העוסקים כמלווים צמודים לתלמידים7במצבת כח באדם של העירייה נמצאים 

 ימי חופשה שנתית עבור 16 -החונך יהיה זכאי ל,  בחוקת העבודה106.3על פי סעיף 

 חודשי לימוד באותה שנת לימודים ויחסית למספר חודשי העבודה לגבי 10-העסקה ב

  ".בחוק חופשה שנתית"לא יפחת מהאמור מספר ימי החופשה , אותה שנת לימוד

  

  ממצאים

כי לא מתנהל מעקב לגבי זכאותם וניצול חופשתם של המלווים , ממצאי הבדיקה העלו

  .צמודים

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

מחלקת כח אדם תפעל לרישום ומעקב של זכאותם וניצול חופשותיהם של מלווים 

  .צמודים לתלמידים כנדרש מחוקת העבודה
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  העדר מעקב חופשות לעובדי תרבות תורנית

  . עובדים בתחום התרבות התורנית4על פי מצבת העירייה מועסקים 

  ממצאים

  .לא מתנהל מעקב לגבי זכאותם וניצול חופשתם כנדרש מיתר עובדי העירייה

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

בות הביקורת סבורה שיש לנהל מעקב על זכאותם וניצול חופשתם של עובדי התר

  .כנדרש מיתר עובדי העירייה, התורנית

  

  יציאה לחופשה

 בכך שהיא קובעת ימי חופשה ,כי העירייה פועלת להוצאת עובדים לחופשה, נמצא

  . מועדי חופשה בקיץ2סוכות וכן /חול המועד של חג פסח  בימי ,מרוכזים

-י " תשבכך שמיישמים את הוראות חוק חופשה שנתית, יתרונם של ימי חופשה מרוכזים

  .מים וניקיון לעירייה,  ובעקיפין חוסכים הוצאות חשמל1951

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

ואת המועד השני , בקיץ לכלל עובדי העירייהדהביקורת ממליצה לקבוע מועד אח

  . צורכי בני משפחתו פישית של העובד עלפלהשאיר לבחירתו החו

  

 של ימי חמישי  לחופשההלבחון אפשרות יציא, עוד הביקורת ממליצה לחלופין

ובכך הפגיעה בשירותי העירייה תהייה , בחודשי יולי אוגוסט כדוגמת עיריות אחרות

 העירייה הוצאות כדי להקטין את ה ישבשיטה זוגם  שלדעת הביקורת,מנמלית

  .וניקיון מים, חשמלב

  

שכן ,  לקבוע יציאה לחופשה מרוכזת בתחילת חודש יולי לא,עוד הביקורת ממליצה

  .שנת הלימודים הבאהמים אלה מערכת החינוך מתארגנת לפתיחת בי

  

ימי (בתמוז לתשעה באב ' ראוי גם שימי החופשה המרוכזים לא יונהגו בימים שבין יז

  .ת ובשמחותנוגוימים בהם שומרי המסורת ממעטים בתע)המצרים
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  צבירת חופשה

  -: באוגדן תנאי השרות של השלטון המקומי קובע . 5.13סעיף 

רשאי לצבור באישור הממונה על ענייני העובדים חופשה ,  ימים בשבוע6המועסק עובד 

  . ימים65עד 

  

רשאי העובד לצבור באישור הממונה ,  ימים5ברשויות מקומיות בהן נהוג שבוע עבודה בן 

  . ימים55חופשה עד 

  

בירת תימחק מחשבון צ,  יום לפי העניין55 יום או 65מעל , יתרת חופשה שלא נוצלה

  . בדצמבר של אותה שנה31החופשה של העובד בכל 

  

עובדים אשר לגביהם נקבע בחיקוק או בהסכם קיבוצי הסדר מיוחד לגבי איסור צבירת 

יחולו עליהם הוראות אותו חיקוק או ההסכם הקיבוצי וזאת על אף האמור בסעיף , חופשה

  .זה

  

  תכנון חופשה והגשת בקשה

המועדים המשוערים לניצול חופשתם בשנת התקציב בחודש מרס יודיעו העובדים את 

  .הבאה

  

עובד המבקש לצאת לחופשה יגיש מראש בקשה לממונה עליו ולא יצא לחופשה אלא 

  .באישור הממונה על היחידה בה הוא עובד

  

  ממצאים

,  ימים55 מים בשבוע והצבורה המותרת לסוף שנה הינה 5בעירייה כל העובדים עובדים 

  . ימים65 ימים בשבוע ומותר להם לצבור 6ה שעובדים למעט עובדי תברוא

  

שכן על פי הדיווח ,  ימים26 ימי חופשה במקום 22נמצא שעובדי התברואה מזוכים על 

  .עובדים גם בימי שישי

  

כי לאחר ניכוי ימי חופשה הצבירה המותרים לפי ימי עבודה עדיין , ממצאי הבדיקה העלו

  .דרש מאוגדן תנאי השרות של השלטון המקומייש עובדים שלא נמחקו להם הימים כנ
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. כי מחלקת כח אדם מנהלת מעקב אחר צבירת חופשה שנתית וניצולה בכל חודש, נימצא 

  .המעקב זמין לכל עובד ומופיע בתלוש השכר

  

ח צבירת חופשה בחלק מהמקרים הוותק לא רשום או שהוותק שרשום אינו "בדוכי , נימצא

  .הוותק בפועל של העובד

  

כנדרש מאוגדן . כי לא מתקיים תכנון משוער למועדי יציאה לחופשה בחודש מרץ, ימצאנ

  .תנאי השרות

  

  .כי העובדים אינם מגישים בקשה מראש ליציאה לחופשה, עוד נימצא

  

מספר העובדים ואת ימי החופשה שצברו מעל למותר , הטבלא הבאה מפרטת את המחלקות

  . יום מותרים לצבירה55י לאחר ניכו, 2006עדכניים לחודש דצמבר 

  

  :2006יתרות חופשה צברה שלא נוצלו מעל למותר לפי מחלקות לסוף שנת 

ימים מעל   מספר עובדים  מחלקה  'מס

  למותר

מספר ימים לפי העובדים 

  לאחר צבירה המותרת

1.    

  

  תברואה' מ

  

  

7  

  

  

  

461  

  

   199 – 1' עובד מס

   ימים93 – 2' עובד מס

   ימים85 – 3' עובד מס

   ימים38 – 4' ד מסעוב

   ימים25 – 5' עובד מס

   ימים18 – 6' עובד מס

   ימים6 – 7' עובד מס

   ימים11 – 1' עובד מס  19  2  הביטחון' מח  . 2

   ימים8 – 2' עובד מס

   ימים15 – 1' עובדת מס  15  1  הנדסה' מ  .3

   ימים7 – 1' עובד מס  13  2  טכנית' מ  .4

   ימים6 -2' עובד מס

   ימים10 – 1' עובד מס  16  2  הגינון' מ  .5

   ימים6 – 2' עובד מס

   ימים4 – 1' עובד ס  4  1  מוקד עירוני  .6
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  הביקורתוהמלצות הערות 

יש למחוק את ימי החופשה שלא , כי על פי אוגדן תנאי השרות, הביקורת מעירה

 ולגבי עובדי תברואה,  ימים בשבוע5 יום לעובדים שנוהגים לעבוד 55 - מעל לונוצל

  . ימים65 -מעל ל

  

 ימי חופשה 26 לפי , אינם מזוכים על פי האוגדן התברואהשעובדי, הביקורת מעירה

  . ימים65צבירה מותרת לגביהן הו

  

כמו כן .מרס בכל שנהבחודש מחלקת כח אדם תפעל לבצע תכנון שנתי לחופשה 

כאשר חופשתם , מחלקת כח אדם תפעל לאכוף שעובדים יגישו בקשה מראש 

  .נת חורגת מימי החופשה המרוכזים שנקבעות על ידי העירייההמתוכנ

  

  . צבירת חופשה וניצולהותח"על מחלקת כח אדם לעדכן את כל הפרטים בדו

  

  

  תגובת המבוקר

 ימים 55 - אוזנו החופשות ל2007כי נכון לסוף דצמבר , מנהל כח אדם דיווח לביקורת

  ). יום בשנה65 למעט חריגים ועובדי תברואה שרשאים לצבור(לעובד 

  .עו ימים בשב6בהיותם עובדים 

  

 חייב להגיש את ,ת לחופשהצא לוכי כל עובד שברצונ,בעקבות הביקורת נקבע 

  .הבקשה שבוע מראש
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  חופשת מחלה

  : אוגדן תנאי השרות של השלטון המקומי קובע 5.4סעיף 

  . יום30ור של זכאי לחופשת מחלה בתשלום משכורת מלאה בשיע, עובד במשכורת שחלה

  .ימי חופשת המחלה של כל שנות עבודתו של העובד ברשות המקומית

  

לא יאוחר מהיום , עובד הנעדר מעבודתו לרגל מחלה חייב להודיע לממונה הישיר שלו

, ימציא תעודת מחלה מאת רופא קופת חולים מוכרת, השלישי להיעדרו על דבר מחלתו

גל לעבודה לרגל מחלה ואם עדיין אינו מסוגל  את התקופה בה לא היה העובד מסוןשתציי

  .התקופה המשוערת בה לא יהיה מסוגל לעבודה, לחזור לעבודתו

  

 ימי עבודה רצופים 2או במשך , נעדר עובד מעבודתו לרגל מחלה במשך יום עבודה אחד

לידי , ימסור בשובו לעבודה, בהם הוא חייב להיות בעבודה ולא קיבל טיפול רפואי מרופא

עובד אינו . וחופשת המחלה של העובד תחויב בהתאם , ה הישיר שלו הצהרה על כךהממונ

יותר מאשר פעמיים במשך , רשאי להצדיק את העדרו לרגל מחלה על סמך הצהרה אישית

  .כל שנת כספים אחת

  

  ממצאים

כי מחלקת כח אדם מנהלת מעקב על זכאות לחופשה מחלה וניצולה , ממצאי הבדיקה העלו

  .מעקב זמין לכל עובד ומופיע בתלוש השכרה, בכל חודש

  

כך לדוגמה בחלק ,ח אינו מנוהל כיאות "כי הדו, ח זכאות לחופשת מחלה עולה"מעיון בדו

אינו תואם את הוותק של , ובחלק שהוותק רשום, מהמקרים הוותק של העובד לא רשום

  .העובד בפועל

  

  .ל הזכאות וניצול חופשותכי למספר עובדים לא מבוטל לא מתנהל רישום ע, עוד נימצא

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

שכן בעת , כי לניהול מעקב אחר חופשות מחלה חשיבות רבה, הביקורת מעירה 

  .ת אמור לקבל תשלום מהעירייה בעד ימי מחלה שלא נוצלו/ פרישה העובד 

  

אחר ח וכן תרשום ותעקוב "מחלקת כח אדם תפעל לעדכן את הוותק של העובדים בדו

  .ת והניצול של ימי חופשה לכל העובדיםהזכאו
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אינו מצביע על ניצול שנתי של , ימי מחלה חופשותח מעקב "כי דו, הביקורת מעירה

  .עובד אלא ניצול חודשי 

  

  תגובת המבוקר

  .כי הליקויים בימי מחלה טופלו, מנהל כח אדם דיווח לביקורת

  

  )עובדים זמניים(עובדי פרויקטים 

  -: י שרות של השלטון חוקי קובע  באוגדן תנא2.315סעיף 

זכאים לחופשת מחלה בשיעור של יומיים ) שלא בוטחו בקרנות ביטוח(עובדים זמניים 

  ).על פי תעודה רפואית מרופא מוסמך)  יום בשנה30(וחצי כחודש 

  

אשר העירייה עובדת ". פרויקטים חינוך"הסכם מיוחד להעסקת עובדים  "24על פי סעיף 

או מחלה על פי הוראות / כי העובד יהיה זכאי לימי חופשה  ו , ים נקבעעם עובדי הפרויקט

  .החוק

  

  ממצאים

כי מחלקת כח אדם אינה מנהלת על פרויקטים חינוכיים זכאות וניצול , ממצא הבדיקה העלו

  .כנדרש מהוראות האוגדן והסכם שהעירייה חתמה עליו, חופשת ימי מחלה

  

  -: ם בפרויקט  עובדי24 -הביקורת מציינת שמדובר בכ

אשר מגיעה להם זכאות לחופשת מחלה "  ואופק"  "פרויקטי רווחה חינוכית" "טף אתגר"

  .על פי האוגדן תנאי שרות ועל פי הסכם עבודה

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

לגבי ומעקב זכאות חופשת ימי מחלה וניצולה על מחלקת כח אדם לפעול לרשום 

  .ירייהכמו ליתר עובדי הע,עובדי פרויקטים 

  

על מנהלי הפרויקטים לקחת בחשבון את עלויות תשלום ימי מחלה בסיום הפרויקטים 

  .במסגרת תקציב הפרויקטים

  

אם לא יתקיים רישום ומעקב , כי העירייה תהייה חשופה לתביעות, הביקורת מעירה

  . שכן חובת ההוכחה על העירייה ולא על העובד, על זכאות וניצול ימי מחלה 
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  פשות מחלה לעובדי מערכת החינוךמעקב חו

כי העירייה מנהלת מעקב לקבוצת עובדי מערכת , ח מעקב חופשות מחלה עולה"מעיון בדו

, מזכירות בבתי ספר יסודיים, סייעות בבית הספר , גננות) עוזרות( סייעות: החינוך והם 

ווי ספרנים לבורנטים ומל,מורים בבית ספר תיכון ,)שרתים(אחראי אחזקה וניקיון 

  .תלמידים צמודים

  

  העדר מעקב חופשת מחלה לעובדי תרבות תורנית

,  עובדים4ח מחלקת כח אדם בעירייה עובדים במסגרת תרבות תורנית "על פי נתוני דו

  .ולא מתנהל לגביהם מעקב חופשת מחלה וניצולה

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

 חופשת מחלה מנהל כח אדם לנהל מעקב וניצולמחלקת כי על ,הביקורת סבורה

  לעובדי תרבות תורנית כמו יתר עובדי העירייה
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  הערות
  ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  חופשה שנתית ומחלה:  בנושא 

  

  

לא הייתה הקפדה , לאור מספר העובדים המצומצם במחלקת השרות בנושא התברואה �

 .תברואה לחופשות שנתיות כמקובל בעובדי עירייה אחריםעובדי ה, בעבר על הוצאת

 

הנחיתי את מנהל כח אדם לפעול להוצאת עובדי התברואה לחופשות שנתיות באופן  �

 . ימים בשנה65ולאזן את ימי החופשה הצבורה עד ,אינטנסיבי

  

 2007באשר ליתר העובדים נעשתה פעילות מיוחדת להוצאתם לחופשה במהלך שנת  �

למעט מספר מועט של העובדים שלזכותו ,  ימים בשנה 55צבירה של עד ולהעמידם על 

  .2008 ימים שחויבו לצאת ברבעון הראשון של שנת 55 -מעל ל

  

ולהקנות להם זכויות )עובדים זמניים(עובדי פרויקטים ב פלמנהל כח אדם הונחה לט �

 .י על פי אוגדן תנאי שרות של השלטון המקומ,בחופשות שנתיות ובחופשות מחלה
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  השתלמויות עובדים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  

  מחלקת כח אדם
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  :ביקורת בנושא
  השתלמויות עובדים

  

  כללי
  

עדכונים וחידושים בתחומים , השתלמות העובדים הינה פעולה לשיפור הרמה המקצועית

או להעלאת רמתו / די העובד ו ובנושאים שחלו בהם שינויים עשויים לתרום למילוי תפקי

  .המקצועית

  

 ראש העיר רשאי לאשר השתתפות בהוצאות , המקומיעל פי אוגדן תנאי שרות של השלטון

כי ההשתלמות נחוצה לעובד לצורך ,השתלמות של העובד או חלק מהן לאחר שנוכח לדעת

ובד לעבודה  של העווכן לצורך טיפוח יחס,לקידום בהתאם,לרכישת מקצוע ,מילוי תפקידיו 

  . הכלליותולהרחבת ידיעותי

  

  מטרה

  :העירייה פועלת להשגת המטרות הבאותהביקורת ביקשה לבדוק אם 

 .הוצאת עובדים להשתלמות לפי תוכנית שנתית �

 . להשתלמויות סבירהאם קיים תקציב שנתי  �

 למחלקות ולעובדים בתקציב וביציאה תהאם קיימת חלוקה פרופורציונאלי �

  .להשתלמויות

  

  ך הביקורתהלי
  

הסתייעה בכרטסת כמו כן ,  העירייהגזבר ,הביקורת קיימה שיחות עם מנהל כח אדם

  .השתלמויות מהנהלת חשבונות

  

  :לוח זמנים 
  

  .2007 דצמבר –הביקורת נערכה בין המועדים יוני 
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  ריכוז ממצאים
  

  

  

ות פרטיים כי חומר פרסומי ממארגני ההשתלמויות והדרכ, מבדיקת הביקורת עולה

משרד החינוך , אגודי עובדים, המחלקה להדרכה בשלטון המקומי : וממוסדות ממשלתיים

  . בין המחלקות העירייה על ידי מחלקת כח אדםמופץאינו ,ומשרד הרווחה 

  

 של העירייה 2005לשנת  ₪ 13,500סך על כי התקציב השנתי , ממצאי הביקורת העלו

 התקציב אזל 2007 ובשנת ,העובדים והמנהליםאינו עונה על צורכי ההשתלמויות של 

  .במחצית הרבעון השני

  

כי , נמצא, לפי מחלקות ובעלי תפקידיםםכי התקציב אינו מחולק פרופורציונאליי, נמצא

  . מתקציב ההשתלמות30% - בכ"נגס"ר אשר יצא לקורס ממושך עובד אח

  

ריונים מנחים קריט,במחלקת כח אדם לא נמצאה תוכנית באשר ליציאה להשתלמויות

  . לזכאות העובדים להשתלמויות

  

כי לא נקבעו קריטריונים ברורים וידועים לעובדים לגבי היציאה , הביקורת העלתה

  .להשתלמויות

  

  .2008כי בעקבות הביקורת שופר תקציב ההשתלמויות לעובדים לשנת , הביקורת מציינת

  

ציב קודם של שנת תקל ביחס 233%גידול של ,  45.000₪-ל ₪ 13.000מסך גדל ו

בשנת  ₪ 108.000 -מכמו כן גדל תקציב ההשתלמויות במסגרת האיגוד המקצועי . 2007

  .35%גידול של ,.2008בשנת  ₪ 145.800 - ל2007
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  :ח  ביקורת בנושא "דו
   עובדיםשתלמויותה

  

  כללי

עדכונים וחידושים בתחומים , הינה פעולה לשיפור הרמה המקצועית ההשתלמות 

או להעלאת רמתו /בנושאים שחלו בהם שינויים עשויים לתרום למילוי תפקידי העובד ו ו

  .המקצועית

  

להנהלת העירייה יש עניין להביא לשיפור בהרגשה הכללית של העובדים מבחינת תחושת 

  .השייכות והן להעלאת ההערכה לה זוכים העובדים מצד הממונים עליהם

  

תגרום להעלאת המוטיבציה , ל יוצא מהמתואר לעיל כפוע, יציאת העובדים להשתלמויות 

  .של העובדים לביצוע המוטל עליהם במסגרת עבודתם ותשפיע לטובה על מקצועיותם

  

,  שאינן קשורות באופן ישיר למקצועיותו של העובדתשגם ההשתלמויו,ראוי להדגיש 

, ימודיים שמטרתן היא העשרת הידע הכללי של העובדים וכן סיורים לתמשמע השתלמויו

  .משפיעות באופן חיובי על המוטיבציה של העובדים

  

  הבסיס החוקי
  

  -:  באוגדן תנאי השרות של השלטון המקומי קובע 6.1סעיף 

ראש הרשות המקומית רשאי לאשר השתתפות בהוצאת השתלמות של עובד או חלק מהן  

, ישת מקצועלרכ,  כי ההשתלמות נחוצה לעובד לצורך מילוי תפקידו,לאחר שנוכח לדעת

וכן לצורך טיפוח יחסו של העובד לעבודה ולחבריו , לקידום בהתאם למסלולי הקידום

  .ולהרחבת ידיעותיו הכלליות

  

ות יתחייב העובד להתמיד מתמורת השתתפות הרשות המקומית בהוצאות ההשתל

 ולהשתתף בבחינות הסיום ולשרת תקופה עבודותלמסור את כל ה, בהשתתפותו בקורס

  .עיף להלןכאמור בס

  

יתחייב ,  משכר הלימוד25%בכל מקרה בו תאושר לעובד השתתפות בסכום העולה על 

העובד לשרת תקופת שירות נוספת ברשות המקומית על פי הטבלאות שיקבעו על ידי ראש 

  .אולם בשום מקרה לא תפחת התקופה משנה אחת. הרשות המקומית
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  ושאים שנבדקונ

  -: ושאים הבאים  התמקדה בביקורת על הנהביקורת

 .יציאת העובדים להשתלמויות 

 .תקציב ההשתלמויות 

 .ביצוע הבדיקה הסתייעה הביקורת בכרטסת מהנהלת חשבונותלצורך  

  

  יציאת עובדים להשתלמויות

 מגיע חומר אודות השתלמויות באופן שוטף ,ולמנהל כח אדם בעירייה ,לעובדים , למנהלים

   :ממוסדות ממשלתיים כלהלן ממארגני השתלמויות והדרכות פרטיים ו

 ).ם" מפע–להלן (המחלקה להדרכה באגף השלטון ומנהל מקומי במשרד הפנים  

, ות בדבר ימי עיון השתלמויות מקצועיות / ת המנהלים והעובדיםיו/המיידע את הרשות 

 .סדנאות לימוד וקורסים

גוד אי, איגוד המהנדסים, איגוד המשפטנים , ר " איגוד המח–איגודי עובדים  

המביאים לידיעת החברים בהם את מפרט ההשתלמויות הנערכות ואת ', וכו, המבקרים

חשיבות היציאה להשתלמות ומיידע את העובדים בחידושים ובעדכונים שחלו במקומות 

 .העבודה או במקצוע

 . סדנאות השתלמויות לפסיכולוגים-הסתדרות הפסיכולוגיים 

 .למנהלים סדנאות השתלמות למורים ו–משרד החינוך  

 . השתלמויות במגוון רחב של נושאים לעובדים סוציאליים–משרד העבודה והרווחה  

 

  ממצאים

אינו מופץ בין מחלקות ,  כי חומר פרסומי כפי שתואר לעיל ,מבדיקת הביקורת עולה

  .וממלא לא מגיע לידיעת המנהלים העובדים . העירייה על ידי מחלקת כח אדם

  הביקורתוהמלצות הערות 

לגבי השתלמויות העומדות , העובדים אינם מודעים בדרך כלל , ת הביקורתלדע

להתקיים ובמיוחד אינם מודעים לגבי זכויותיהם בנושא ההשתלמויות המקצועיות 

  .כמופיע באוגדן תנאי שרות העובדים כפי שהוזכר לעיל

  

  כי מצב זה ישונה ומנהל כח אדם המטפל בנושא ההשתלמויות ידאג, הביקורת מציעה

באופן שוטף ומוסדר להפצת מידע מפורט למנהלים בדבר השתלמויות הנוגעות לכלל 



 68 
 

  .עובדי העירייה 

  תקציב ההשתלמויות

הביקורת בדקה את התקציב אשר העירייה מעמידה לנושא השתלמויות ועובדים 

  .ולמנהלים

  

ת וכן א , 2006 -2005הביקורת התמקדה בתקציב השתלמויות וחלוקתו למחלקות לשנים 

  .התקציב המתוכנן לעומת הביצוע

  

   :2005 - 2006להלן חלוקת תקציב השתלמויות לשנים 

  2005שנת   2006שנת   מחלקה  ד"מס

  אחוזים  תקציב  באחוזים  תקציב    

  0.17%  2185  0.15%  2.505  משפטית-מ  .1

  0.01%  140  0.13%  2.170  כח אדם ומשכורת-מ  .2

  0.07%  910  0.11%  1.800  הנדסה' מ  .3

  0.01%  200  0.03%  577  לשכת המבקר  .4

  0.11%  1429  0.10%  1.619  ונבחרים לשכת ראש העיר  .5

  0.09%  1190  0.09%  1.590  לשירותים חברתיים' מ  .6

  0.04%  500  0.16%  2.580  ביטחון ורכש' מ  .7

  -  -  0.11%  1.830  השרות הפסיכולוג  .8

  0.30%  3820  0.030%  550  אחזקה' מ  .9

  -  -  0.003%  50  השרות' מ  .10

  0.02%  260  0.05%  840  חינוך' מ  .11

  0.8%  1100      גזברות  .12

  100%  12486  100  16221  כ"סה  .13
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  תקציב לעומת ביצוע

  -; העלתה את הנתונים הבאים 2005-2006בדיקת תקציב לעומת ביצוע לשנים 

    ד"מס  2005  2006

  פער  ביצוע  תקציב  פער  ביצוע  תקציב

  - 3.216  12.486  10.000  3.779  16.221  20.000  מויותהשתל  .1

  125%  125%  100%  19%  81%  100%  באחוזים  .2

  

 19% - העירייה לא ניצלה כ2006כי בשנת , מניתוח הנתונים שבטבלא לעיל עולה

 מהתקציב שיועד 25% - העירייה חרגה ב2005מהתקציב שיועד להשתלמויות ואלו בשנת 

  .תלהשתלמויו

  

  2007מת ביצוע שנת תקציב לעו

 ₪ 13.500 - כ2007כי העירייה הקציבה לשנת ,  עולה2007מנתוני התקציב לשנת 

פועל , נוצל כל התקציב2007כי במהלך במחצית הרבעון השני לשנת , הביקורת מצאה

  .אם לא יהיה שינוי בתקציב, יוצא מכך שעובדים לא יצאו להשתלמויות

  

  ממצאים

 הדן בנושא יציאת עובדים  של העירייה15'  נוהל מסכי קיים, ממצאי הבדיקה העלו

 הנוהל מפרט את הליך הגשת הבקשה ליציאה להשתלמות ולאישורה על ידי ,להשתלמויות

  .הגורמים המוסמכים

  

כי אין במחלקת כח אדם נוהל אשר מפרט עקרונות מנחים או , הביקורת העלתה

גם התקציב השנתי ,  כתוצאה מכך, ברורים וידועים לגבי היציאה להשתלמויותםקריטריוני

או על פי תכנון , של ההשתלמויות מתבצע באופן אקראי ולא על בסיס הגדרת הצרכים

אילוץ בקבלת החלטות ולא כלי לביצוען כפי , ולכן התקציב מהווה למעשה, ארוך טווח

  .שהיה צריך להיות

  

לקות ובעלי כי התקציב אינו מחולק פרופורציונאלית לפי מח, ממצאי הבדיקה העלו

  .תפקידים 
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נוצל כבר  ₪ 13.500 בסך של 2007כמו כן עלה מהבדיקה שהתקציב שנקבע לשנת 

  .דבר שמעיד על תקציב קטן וחוסר תכנון, במהלך הרבעון הראשון של השנה

  

 2007לשנת מרוכז השתלמויות במסגרת האיגוד המקצועי שנערכים בלכי התקציב ,נימצא

  .₪ 108.000עמד על 

  

 לא 2006למרות שבשנת , כי התקציב להשתלמויות אינו מספיק, בדיקה העלוממצאי ה

  . הייתה חריגה מהתקציב2007ואילו בשנת , נוצל מלוא התקציב

  

  כי עובד אחד שיצא לקורס ממושך , מבדיקת התקציב ההשתלמויות למחלקות עולה

  . של כלל ההשתלמויות מהתקציב30% -כ" נגס "

  

אינם יוצאים להשתלמויות והתקציב ברובו הגדול הוקצה כי העובדים , מהבדיקה עלה

  .למנהלים להשתלמויות וכנסים של האיגודים המקצועיים

ובהגשת דרישות של מנהלי המחלקות לגיבוש ,  בתוכנית עבודה שנתית של העירייה

  .אין ההתייחסות לנושא ההשתלמויות, התוכנית השנתית 

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

אינו עונה על , כי התקציב השנתי שנקבע לנושא הדרכה וקורסים, הביקורת מעירה

  .צורכי העירייה ויש לפעול להגדלתו

  

  . בין מחלקות והעובדיםתכי התקציב אינו מחולק פרופורציונאלי, הביקורת מעירה

שיש להפריד בין תקציב המיועד לקורסים ממושכים  שערכו גבוה , הביקורת סבורה

  .שהם בדרך כלל קצרות, ת להשתלמויולבין תקציב המיועד, יותר

  

כי על העירייה לבחון דרכים שיביאו לכך ששיעור גבוה יותר מקרב , הביקורת סבורה

  . מדי שנהוהעשרתיוהעובדים יצאו להשתלמויות מקצועיות 

  

אשר יקבע עקרונות , ל העירייה "להקים צוות בראשות מנכ, הביקורת ממליצה

  .למויותמנחים וקריטריונים ליציאה להשת

  

בין היתר הצוות יחלק , הצוות יגבש תוכנית השתלמויות רב שנתית מחולקת לשנים 

  . לגודל המחלקות ובעלי התפקידיםתאת התקציב בצורה פרופורציונאלי
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שבמסגרת הגשת תוכנית עבודה שנתית יגישו מנהלי המחלקות , הביקורת ממליצה

יות של מחלקת כח אדם לריכוז מבלי להוריד מהאחר, תוכנית השתלמות למחלקותיהן 

  .נושא ההשתלמויות 

  

הביקורת ממליצה לקיים ימי עיון והשתלמויות העשרה למנהלים מרוכזים בדומה 

  .אחת לשנה" שורש"להשתלמויות ב

  

, ניהול,הביקורת ממליצה לקיים השתלמויות לעובדי העירייה בתחום מתן שירות

  .מיחשוב חסכון וייעול

  

  .ם להשתלמויות"פעול לקבלת התקציב המגיע מהמפעעוד הביקורת ממליצה ל

  .רב שנתית וולשלבו בתוכנית ההשתלמות שנתית 

  

חזית השתלמויות וקורסים של משרד הפנים ומרכז תהביקורת ממליצה להישען על 

 .תהשלטון המקומי בעת הכנת תוכנית ההשתלמויו

  

  תגובת המבוקר
 תקציב ההשתלמויות לעובדים כי,בעקבות הביקורת דיווח מנהל כח אדם לביקורת

  .2007 ביחס לתקציב שנת 233%גידול של , ₪ 145.000 - גדל ל2008לשנת 

  

  גדל אגוד המקצועי הכי התקציב להשתלמויות במסגרת ,עוד דווח לביקורת 

  .35%גידול של  ,2008בשנת  ₪ 145.800 - ל2007 בשנת 108.000-מ
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  הערות
  ראש העיר
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  הערות העיר 

  השתלמויות עובדים: בנושא 

  

  

הוריתי על ,  של המנהלים והעובדיםתכמי שדוגל בצורך לשפר את רמתם המקצועי �

 .הגדלת התקציב בתחום ההשתלמויות ובהדרכה לעובדים

  

 ₪ 13.500 גדל תקציב ההשתלמות באופן משמעותי מסך של 2008בתקציב של שנת  �

 .בהשתלמויות שנערכות על ידי המוסדות   ) 235%ול של גיד( ₪ 45.000לסך של 

  

תקציב השתלמויות גדל מסך , באשר להשתלמות הנערכות על ידי האגוד המקצוע �

 ).38%גידול של  (2008בשנת  ₪ 145.800 לסך של 2007,בשנת  ₪ 108.000

    

הוציא מנהל כח אדם מסמך חלוקת תקציב המיועד , באשר לשיפור הנהלים והשקיפות  �

  . לעובדים ולמנהלים של כל המחלקות2008להשתלמויות לשנת 
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  קידום מזכירות 
  השוואת נתוני שכרו

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

    
  
  

    
    
    

  מחלקת כח אדם
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  :ביקורת בנושא 
   קידום מזכירות ופקידות

  כללי

הוחלט על פי ,  ופקידותתבעקבות פניות של מספר עובדי עירייה ובעיקר של מזכירו

  .הרייר ועדת ביקורת לבדוק את שכרן וקידומן של מזכירות ופקידות בעי"המלצת יו

  

  מטרה

מטרת הביקורת לבדוק האם המזכירות והפקידות מקודמות בדרגות על פי מסלולי הקידום 

  .והאם למזכירות ולפקידות מוענקות תוספות שכר והחזר הוצאות על בסיס שוויוני

  

 מזכירות ופקידות בעירייה אשר לחלקן תנאי עבודה דומים ומדורגים 22ת בדקה הביקור

  .בדירוג אחיד

  

  .הביקורת לא בדקה את מזכירות בית הספר

  

  : נושאים שנבדקו 

  .קידום מזכירות ופקידות �

  . תוספות שכר–השוואת נתוני שכר  �

  . החזר הוצאות-השוואת נתוני שכר �

  

  הליך הביקורת

 מחלקת כח עוזרת,  הביקורת שוחחה עם מנהל מחלקת כח אדם,לצורך ביצוע הבדיקה

  .מנהלת מדור שכר וחשבת שכר, גזבר העירייה,אדם

  

  שיתוף פעולה

  .הביקורת זכתה לשיתוף פעולה בעת עריכת הביקורת

  

  לוח זמנים

  . לסירוגין2007 דצמברהביקורת נערכה בחודשיים יולי 
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  ריכוז ממצאים

    

  

 יי המחסום העיקרי לשכרם הנמוך של העובדים מקורו במסלולכ, ממצאי הבדיקה העלו

 8העירייה פעלה לשיפור שכרם של , למרות מסלולי הקידום הנמוכים . הקידום הנמוכים

  . מקרב המזכירות שנבדקו הוענקה להם חצי דרגה לדרגה36% -מזכירות כ

  

ת לה לשפר את  אשר מאפשר,נוספה עוד זכות לעירייה) 2007יולי ב(כי לאחרונה , נמצא

 שנים בדרגה 4שכרם של העובדים על ידי דרגה אישית חצי דרגה לאחר שהיה של 

  . מהעובדים5% עד 3% - וזאת רק ל13 שנים עד דרגה 3 וחצי דרגה נוספת כל ,אחרונה

  

 מזכירות 22מתוך ) 31% (מזכירות 7נמצא כי רק ,בבדיקת הענקת גמול השתלמות 

, אינן מקבלות גמול השתלמות ) 68%( מזכירות 15%,שנבדקו מקבלות גמול השתלמות

  .וקריטריונים נוספיםבהעדר צבירת שעות השתלמות 

  

 מקבלות תוספת כפיים אשר נועדה , פקידות שנבדקו22כי ארבע מזכירות מתוך , נמצא

  .לעובדים בעבודת כפיים פיזית על פי אוגדן תנאי השרות

  

עומס אשר בעיסוקן אין מכנה משותף שלוש מזכירות מקבלות תוספת כי , עוד נימצא

  .להצדקת תוספת עומס שאינה מאופיינת באוגדן תנאי השרות

  

 שנדגמו מקבלות אחזקת רכב 22מתוך ) 31%( מזכירות 7כי , ממצאי הבדיקה העלו

  .אינן מקבלות אחזקת רכב כלשהי) 69%( מזכירות 15ואילו ,בדרגה כל שהיא 

  

פנתה למשרד הפנים להעלות בדרגה כי העירייה  ,דיווח מנהל כח אדם, בעקבות הביקורת

עדיין לא נתקבלה ,  שעל פי התקן היוםתאחת את המזכירות מעבר לדרגה המקסימאלי

  .תשובה ממשרד הפנים לבקשת העירייה
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  :ח הביקורת המפורט בנושא"דו    
  קידום מזכירות ופקידות

  

  קידום מזכירות ופקידות. א

  כרהעלאה בדרגה בעקבות הסכמי ש

עובד יכול לעלות בדרגה במסגרת מסלול הקידום  ,  באוגדן תנאי השרות3.2על פי סעיף 

  :או מתח הדרגות הצמודות למשרתו אם עונה לאחד התנאים הבאים 

יקודם בדרגה לאחר שהשלים את זמן , עובד שלמשרתו צמודות בתקן כמה דרגות )א(

  .השהות בדרגה כפי שנקבע במסלולי הקידום

גם ) מ"פז( בדרגה ימותנה בנוסף לשהייה של פרק זמן מינימאלקידום העובדים  )ב(

, תעודות מקצועיות, מבחנים מקצועיים , הכשרה מקצועית ,השכלה (בכישורי העובד 

 .כפי שיקבע במסלולי הקידום) ב "רישיונות וכיו

  

כל בקשה להעלאה בדרגה של העובד תוגש על ידי מנהל היחידה שבה עובד העובד בצירוף 

  .לממונה על ענייני העובדים אשר יפעל בהתאם להוראות, תו חוות דע

פניות של ועד העובדים להעלאה בדרגה יועברו לממונה על ענייני עובדים אשר יפעל 

  .בהתאם להוראות

  

יקודם העובד והדבר יובא , כי העובד המומלץ להעלאה בדרגה עונה על הדרישות, נמצא

תשלח הודעה על כך , הדרישות כמפורט לעיל לא ענה העובד על ; לידיעת ועד העובדים 

  . עובדיםדלמנהל היחידה שבה עובד העובד ולווע

  

  ממצאים

פקידות מקורו /כי המחסום העיקרי לשכרם הנמוך של מזכירות , ממצאי הבדיקה העלו

  .במסלול הקידום הנמוכים

  

 36%- מזכירות כ8למרות מסלולי הקידום הנמוכים העירייה פעלה לשפר את שכרם  של 

  .מקרב המזכירות שנבדקו והעניקה להם בין חצי דרגה לדרגה 

  

שכר יסוד לדרגה זו הינו , בדרג המנהלי + 9 הינה ,הדרגה הנפוצה ביותר למזכירות אגף

 0.75%ובשיעור של ,  שנות ותק30 - לכל שנה עד ל1%ועוד תוספת ותק של  ₪ 2.972

  . שנות ותק30-לכל שנת ותק מעל ל
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 5, )50% + (9 מזכירות בדרגה 11רות שנדגמו על ידי הביקורת נמצאו  מזכי22מתוך 

 1- ו8 מזכירה בדרגה 1, ) 13% (11 מזכירות בדרגה 3,) 22% (10מזכירות בדרגה 

  .9מזכירה בדרגה 

  

שערכה חצי דרגה לאחר +) תוספת (לעירייה ניתנה זכות להעניק תוספת שהיה בדרגה 

  . שנים בדרגה אחרונה3שהות של 

  

רק בשנים , למי שהיה זכאי לה+) תוספת (ירייה ניצלה זכות זו להענקת דרגת שהיה הע

  .האחרונות

  

נוספה עוד זכות לעירייה לשפר את שכרם של העובדים ) 2007יולי (כי לאחרונה , נימצא

 שנים בדרגה אחרונה וחצי דרגה 4על ידי הענקת דרגה אישית חצי דרגה לאחר שהיה של 

  .13ה  דרג שנים עד3נוספת כל 

  

  +)תוספת (תוספת שהיה בדרגה 

  : באוגדן תנאי שרות השלטון המקומי קובע3.2.12סעיף 

 3ואשר שהה בדרגתו , אף אם דרגתו דרגה אישית מלאה , ומעלה3עובד אשר דרגתו הינה 

  .מקבל תוספת שהייה בדרגה,שנים לפחות

  

מטעם , וסד להשכלהאו לימודים במ/לרבות תקופת השתלמות ו, שהייה בדרגה בסעיף זה

  .הרשות ובמשכורת מלאה או במשכורת חלקית

  

, התוספת האמורה לעיל נחשבת כחלק מן המשכורת לכל דבר ועניין לרבות לגמלאות

  .ולפיצויי פיטורין והיא תתבטל עם עלייתו של העובד בדגה, תגמולים
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  ממצאים

ועל , הנוכחית מעל לשלוש שנים כי מספר מזכירות שוהות בדרגה , ממצאי הבדיקה העלו

  +).תוספת (פי האוגדן מגיעה להם תוספת שהייה בדרגה 

  

כי לא הוענקה למזכירות תוספת שהייה בגלל שדרגתם הנוכחית של , לביקורת הוסבר

  .המזכירות הינה גבוהה מעל למסלול הקידום

  

יעה להם אשר על פי הוותק בדרגתם הייתה מג,הטבלא הבא מפרטת רשימה של מזכירות 

  .מועד הדרגה האחרונה על פי נתוני מחלקת כח אדם,דרגת שהייה כנדרש מהאוגדן

  

  עובדים מעל לשלוש שנים בדרגה נוכחית

דרגה   עובד' מס  ד"מס
  אחרונה

דרגה 
  נוכחית

דרגה שהייה 
  נדרשת

  הערות

   26דרגה אחרונה לפני   +10  10  1.8.1981  1' מס  .1
  24ונה לפני דרגה אחר  +10  10  1.1.1983  3' מס  .2
  22דרגה אחרונה לפני   +10  10  1.11.1985  5' מס  .3
 7דרגה אחרונה לפני   +11  11  1.1.2000  9' מס  .4

  שנה
 32דרגה אחרונה לפני   +10  10  1.9.1975  10' מס  .5

  שנה
 12דרגה אחרונה לפני   +9  9  1.8.1995  20' מס  .6

  שנה
  

  הביקורתוהמלצות הערות 

  קבלת דרגת תוספת שהייה , על האוגדן תנאי שרותכי על פי , הביקורת מעירה

למעט שהותו של העובד בדרגה ,  מיוחדיםם אינה מצריכה קריטריוני,+)תוספת (

  . שנים3לפחות 

  

 שנים ולכן 32-4כי המזכירות המפורטות ברשימה לא קודמו בין , הביקורת מעירה

 שדרגתם גבוהה זאת למרות,היא סבורה שיש מקום לפעול להעניק להם דרגת שהייה 

  .1999 שהיה לפני מרס ממסלול הקידום

  

 על העלאה בדרגה המליץ כדי ל, הרשימה לעילבפירוטהביקורת מעירה כי אין 

 המפורטים אלא כדי להציג נתונים על עובדים שעומדים בקריטריונים, לעובד כלשהו

  .באוגדן תנאי השרות של השלטון המקומי
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  הענקת דרגה אישית

נקבע שרשות מקומית , , 2007 ביוני 26 מיום 199' מס, אוגדן תנאי שרותעל פי עדכון 

  ).עדכון חדש.(רשאית להעניק דרגות אישיות ברשויות מקומיות

  -; קובע ,  באוגדן תנאי שרות 3.2.14סעיף 

כל רשות מקומית תקבע קריטריונים למתן דרגות אישיות לעובדים כפוף בין היתר לכללים 

  ;הבאים

 לעובד שהגיע לשיא מתח הדרגות הצמוד לתפקידו ואין עוד ביכולתו ןית תינתדרגה איש. א

  .להתקדם בסולם הדרגות

במסלול (+)  שנים בדרגת השהייה4הדרגה האישית תוענק בתום שהות של לפחות . ב

  .קידומו של העובד

לרבות חריגות שכר שהוכשרו בהסכם . לא תוענק דרגה אישית לעובד בעל חריגות שכר. ג

  . מהשכר המשולב22% ושסך כל התוספות אינו עולה בערכו על 1999מרס  ב3

  ) .כולל (13תתאפשר קבלת דרגה אישית לעובדים השוהים עד דרגה . ד

 מקרב 5% עד 3% -תתאפשר הענקת דרגות אישיות ל, בכפוף לעקרונות המנויים לעיל. ה

 ובכפוף ליכולת למספר העובדים המועסקים בה, בהתחשב בגודל הרשות, עובדי הרשות

  .התקציבית של הרשות

   

  ממצאים

 מאפשר הענקת דרגה אישית 2007מחודש יוני ,  העדכון האחרון באוגדן תנאי שרות

 שנים בנוסף לקריטריונים אחרים אשר 4 -לעובדים אשר שוהים בדרגתם האחרונה מעל ל

  .פורטו לעיל

  קריטריון וותק לדרגה אישיתבעלי מזכירת 

' מס  ד"מס
  עובד

ריך דרגה תא
  אחרונה

דרגה 
  נוכחית

דרגה 
  אישית

  הערות

 7דרגה אחרונה לפני   10  +9  1.1.2000  12' מס  .1
  .שנים

 32דרגה אחרונה לפני   +10  10  1.2.1972  16' מס  .2
  .שנה
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  הביקורתוהמלצות הערות 

  . הוותק בלבדןכי העובדים שפורטו לעיל עומדים בקריטריו, הביקורת מעירה

הרי הדרגה , כי היא תוענק ללא קריטריונים נוספים, הייה אשר נקבעבניגוד לדרגה ש

 4 של מספר קריטריונים נוספים בנוסף לוותק של  בתנאיםדהיהאישית מוענקת בעמ

   .שנים בדרגה אחרונה

  

אלא , כדי להמליץ על עובד כלשהו, כי אין בפירוט הרשימה לעיל, הביקורת מעירה

  .דים בתנאי בסיסי לקידוםכדי להציג נתונים על עובדים שעומ

  

  תגובת המבוקר

כי קידום עובדים טופל חלקית כל המזכירות הומלצו , מנהל כח אדם דיווח לביקורת

  . על פי האוגדן למשרד הפניםתנוספת מעל לדרגה מקסימאלי לדרגה לקידום

  .בשעות נוספות על ביצוע שעות נוספות בפועלנבחנת אפשרות לתגמל מזכירות 
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   תוספות שכר– השוואת נתוני שכר .ב

  גמול השתלמות

 באוגדן דן בנושא גמול השתלמות לעובדים המדורגים בדירוג עובדי מינהל 9.4.7סעיף 

  .ושירותים

  

תנאי לקבלת גמול השתלמות מותנה בעבודה בכל הקריטריונים שנקבעים על הוועדה 

  .לגמול השתלמות

  

לצרף תעודות ולהגיש אותם ,  נידרש למלא טפסיםלצורך קבלת גמול השתלמות העובד

  .להסתדרות המעוף מנהל עובדי משק ופקידים

  

גמול השתלמות משולם ) 2007מעודכן לחודש מרס  (ח"ש 328גמול ההשתלמות על סך 

  .לזכאים לאחר שהעבירו תעודות מתאימות ומילוי מכסות השעות הנדרשות

  

  ממצאים

 מזכירות מקבלות גמול 22מתוך ) 31%(רות  מזכי7כי רק , ממצאי הבדיקה העלו

  .השתלמות

  

חלקן לא קיבלו תעודות , אינן מקבלות גמול השתלמות מסיבות שונות) 68%( מזכירות 15

חלקן . ם מאחר ומשרד הפנים לא העביר להם כסף"ם עקב חוב של העירייה למפע"מהמפע

  .ת לגמול השתלמותשל הפקידות לומדות ועדיין לא השלימו את השעות הנדרשות לזכאו

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

 הינו ,הביקורת מעירה שאחת האפשרויות לשיפור שכרן של המזכירות על פי חוק

  .עידוד המזכירות להשלים את השעות הנדרשות לזכאות לגמול ההשתלמות

  

  .ם"גזברות העירייה לטפל בסוגיה של קבלת התעודות מהמפע,על מחלקת כח אדם 

  

אשר מטרותיה לסייע בידי , ת השתלמותילעירייה לקבוע תוכנ, הביקורת ממליצה

כפי שמקובל , המזכירות להשלים השעות הנדרשות לזכאות ולגמול השתלמות

  .ברשויות אחרות
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  תוספת כפיים

כי במגמה לקדם את שכרם של העובדים בעבודות ,  באוגדן תנאי שרות נקבע4.11-1סעיף 

המועסקים בשירות הרשויות , עודד עובדים כאלהמתוך הכרה בצורך ל, כפיים פיזיות

לכן הוסכם על מתן תוספת בשיעור של . לה נדרש מאמץ פיזי,םתהמקומיות להתמיד בעבוד

  . מהשכר המשולב10%עד 

  

 לאוגדן נקבעו תנאים לקבלת תוספת עבודת כפיים ההסדר חל על הפועלים 4.3.1 3בסעיף 

, מקצועות המתכת, מפעל הזנה: ים כגוןמקצועיים ובלתי מקצועיים המדורגים בתפקיד

, שרברבות, חשמלאות תאורת רחוב, ריצוף, חפירות, ומדרכות, כבישים, הביוב,הבניין 

  .סיוד ופועלי גינון , נגרות

  

  ממצאים

,  מהן מקבלות תוספת עבודת כפיים 4כי , פקידות ומזכירות נימצא22מבדיקת רשימה של 

תוספת עבודת כפיים נועדה . גדן תנאי השרותמבלי שיהיו זכאיות לתוספת על פי או

  .לעובדים בעבודות כפיים פיזיות

  ;מזכירות המקבלות תוספת עבודת כפיים / להלן הפקידות 

 . 429₪ – 6' עובדת מס 

 . 421₪ – 11' עובדת מס 

 . 482₪ – 19' עובדת מס 

 . 391₪ – 22' עובדת מס 

  הביקורתוהמלצות הערות 

ודת כפיים שניתנה למזכירות נוגדת את תנאי אוגדן כי תוספת עב, הביקורת סבורה

  .השרות

  

כיצד תוספת המיועדת לעובדים בעבודה פיזית הוענקה , על מחלקת כח אדם לברר

  .למזכירות ולפקידות

  

 במרס 3 לפני הסכם  היולמזכירותשניתנו  התוספות םראוי שמחלקת כח אדם תבדוק א

  .1998ש אוגוסט  והופיעו אצל אותן פקידות בשכר של חוד1999

  בניגוד לאוגדןהרי אינה חוקית, 1999 במרס 3אם התוספת ניתנה אחרי הסכם 

  .1985 –ה " התשמ התקציב לחוק יסודות29ובניגוד לסעיף 
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  תוספת עומס

  : מזכירות כמפורט להלן 3 -כי העירייה משלמת תוספת עומס ל,ממצאי הבדיקה העלו 

 . 367₪- 1' עובדת מס 

 . 367₪ – 7' עובדת מס 

 . 367₪ – 18' עובדת מס 

  

 הומי היא האוכלוסיי" תוספת עומס"הביקורת לא מצאה בתאגיד תנאי שירות אפיון של 

  .הזכאית לה

  

  .כי העובדות שהוענקה להם התוספת עיסוק שונה ואין להם מכנה משותף, עוד נימצא

  הערות הביקורת

 ה האוכלוסייומיהי" תוספת עומס,על מחלקת כח אדם לברר מה מקורותיה של 

  .הזכאית לה

  

מדוע שלא תוענק לאותן המזכירות , אם התוספת חוקית ומאושרת ,עוד ראוי לבדוק

  .העושות עבודה דומה

  

  תוספת גמול

   -:כדלקמן " תוספת גמול" מזכירות 3 -העלו כי העירייה משלמת ל, ממצאי הבדיקה 

 . 643₪ מהשכר 15% – 1' עובדת מס 

 . 737₪  מהשכר15%  - 7' עובדת מס 

 . 241₪ מהשכר 5% 19' עובדת מס 

  

 הזכאית הומי האוכלוסיי" תוספת גמול"הביקורת לא מצאה בתאגיד תנאי שרות אפיון של 

 המזכירות המקבלות את תוספת 3-כי לא קיים מכנה משותף באשר ל, עוד נימצא.לה

  .הגמול

  הביקורתוהמלצות הערות 

 הת גמול ומי היא האוכלוסיי מה מקורותיה של תוספ,על מחלקת כח אדם לברר

  .שזכאית לה

  

אם התוספת חוקית ומאושרת מדוע לא תוענק לאותן המזכירות , עוד ראוי לבדוק

  .העושות עבודה דומה
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  "תוספת מנקו"

התוספת מתעדכנת אחת לשנה בחודש , זכאים עובדים העוסקים בגבייה" לתוספת מנקו"

  .פברואר

  

 על פי סכום הגבייה השנתי ומחושבת בגין מזומן התוספת מוענקת לפי סכומים המתעדכנים

  .ושיקים בלבד

  

  ממצאים

התוספת מוענקת "  תוספת מנקו" עובדות העוסקות בגבייה מוענקת להם 2כי רק , נימצא

  . באוגדן תנאי השרותתלהם על הכנסה מקסימאלי

  

  שעות נוספות

על ידי הממונה עובד הנדרש ,  באוגדן תנאי שרות של השלטון המקומי קובע5.2סעיף 

  .וחייב לעשות זאת אלא אם קיימות סיבות אישיות,עליו לעבוד שעות נוספות 

תשלום עבור עבודה בשעות נוספות יהיה באישור ראש הרשות המקומית או מי שהוא 

  .הסמוך לכך ויבוצע לפי רשום

  

  ממצאים

 שעות  מזכירות מוענקות3 -כי ל,  מזכירות ופקידות עולה22מבדיקת נתוני שכר של 

  -; נוספות כמפורט 

  . שעות16  - 21' עובדת מס,   שעות30  - 14' עובדת מס,  שעות18 - 1' עובדת מס

  

  הערות 

כי השיקולים להענקת שעות נוספות לשלושת העובדות שפורטו , הביקורת סבורה

  . עליהןולעיל סבירות לאור תפקידן והמשימות שהוטל
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  צאות החזר הו–השוואת נתוני שכר . ג

  והחזר הוצאות לבעל רכב אישי/ אחזקת רכב 

ראש הרשות המקומית או ,  באוגדן תנאי שרות של השלטון המקומי 4.4.6-5על פי סעיף 

מי שהוסמך לידו יקבע את העובדים הזכאים להחזר השתתפות בהחזקת רכב ואת מכסת 

, יר ומורשהתשלום החזר הוצאות מותנה בכך שלעובד רכב כש.הקילומטרים לה הם זכאים

  .בבעלותו המלאה רכב במשך כל השנה ושהוא בעל רישיון נהיגה בר תוקף

מ ומעלה בחודש זכאי גם להחזר הוצאות ביטוח " ק500עובד הזכאי לאחזקת רכב של 

  .ורישוי

  

  ממצאים

  .מהאמור לעיל ההטבה והחזר הוצאות לאחזקת הינה סמכות הרשות המקומית

  ;פקידות עולים הממצאים הבאים /ת  מזכירו22מבדיקת נתוני השכר של 

  )גרה מחוץ לקריית מלאכי(מ " ק1.000 מקבלת לפי 5' עובדת מס

  .מ" ק700 מקבלת לפי 7' עובדת מס

  .מ" ק600 מקבלת לפי 2' עובדת מס

  ).גרה מחוץ לקריית מלאכי(מ " ק500 מקבלת לפי 13' עובדת מס

  ).ז בלבד'אקלומטר(מ " ק500 מקבלת לפי 14' עובדת מס

  ) מ בלבד"ק( ₪ 265  מקבלת סך 21'  עובדת מס1

  ).זכאות( ₪  290 מקבלת 8'  עובדת מס1

  

 שנדגמו מקבלות אחזקת בדרגה 22מתוך ) 31%( מזכירות 7כי , ממצאי הבדיקה העלו

ואף על פי שממלאות תפקיד דומה מאלה , אינן מקבלות ). 69% (15כלשהי ואלו 

  .ת מחוץ לקריית מלאכי עובדות גרו2כי , ראוי לציין. שמקבלות

  

מ זכאי לביטוח חובה " ק500שמקבל מעל מי כי על פי אוגדן רק , עוד הביקורת מצאה

בפועל העירייה מחזירה תשלומי ביטוח חובה ומקיף גם לאלה שאושרה להם , ומקיף

  .מ" ק500אחזקה של 

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

יטריונים לתשלום אחזקת  יש לבחון את הקר,כי לאור הממצאים, הביקורת ממליצה

  .דומיםלתגמל על פי תפקיד ותנאים רכב למזכירות ופקידות ו



  

  

  

  

  

  

    

  

  
  

  הערות
  ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  קידום מזכירות והשוואת נתוני שכר:  בנושא 

  

  

 ושרות השכר שנחתם בין השלטון המקומי לבין הסתדרות הפקידים ועובדי מינהלהסכם  �

 מאפשר להמשיך לשלם תוספות כספיות שונות למזכירות וותיקות 1999 מרס 3בתאריך 

 ).1999אחרי מרס (מה שלא מתאפשר לגבי מזכירות חדשות , ) 1999עד מרס (

 

 

ופועלת לשיפור שכרם באופן ,העירייה מודעת לשכרם הנמוך של מזכירות העירייה �

 .מתמיד מול משרד הפנים

  

מצאת בתוכנית הבראה קיימת מגבלה בשדרוג שכר של כלל מאחר והעירייה נ �

 . למי שעומדים בקריטריונים הנדרשיםאך פועלת באופן נקודתי לשפר את השכר, המזכירות

    

 על ידי הקניית ,הנחיתי את מנהל כח אדם למצוא דרכים אחרות לשיפור שכרם של  �

ומדות בקריטריונים  במטרה להעניק גמול השתלמות למזכירות שע,נקודות בהשתלמויות

  . וצברו נקודות זכותהנדרשים
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  :ביקורת בנושא
  שכר מנהלים

  )לא סטטורים (
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  מחלקת כח אדם
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  :ביקורת בנושא 
  )לא סטטורים(מנהלים בכירים 
  

  כללי
עובדי ו ,יםוהסתדרות הפקידהסכם בין השלטון המקומי לבין הסתדרות הכללית החדשה 

  .1999 במרס 3מינהל ושירותים נחתם ביום 

    

 באפריל 1 -יים שנחתמו ונקבעו מקומההסכם בא להסדיר בין היתר את כל ההסכמים המ

  .1998 באוגוסט 31ועד ,1982

  

ההסכם הקיבוצי אסר על מתן הטבות שכר לעובדים ללא אישור הממונה על 

  .ים מסוימים בעירייה בחוזה בכיריםהממונה קבע כי ניתן להעסיק בעלי תפקיד,השכר

  

  מטרת הביקורת

  :את פעולות העירייה בנושאים הבאיםהביקורת ביקשה לבדוק 

תואם את הדירוג שנקבע ואושר על  )לא סטטורים(אם שכרם של המנהלים הבכיריםה �

  .ידי משרד הפנים

  

  השיטה

בתיקים ש עיינה במסמכים,לצורך הבדיקה עיינה הביקורת בתלושי שכר של המנהלים 

  . ומנהלת מדור שכרגזבר העירייה,אישיים ושוחחה עם מנהל כח אדםה

  

  לוח זמנים

  .2007הביקורת נערכה בין המועדים יוני דצמבר 
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  ריכוז ממצאים
  

  
  
  

לרוב מוטל על ).םילא סטטור( מנהלים בכירים 9בעיריית קריית מלאכי מועסקים 

  .על מספר נושאיםהמנהלים יותר מתפקיד אחד ואחריות 

  
  

כי השכר המופע בדירוג , של המנהלים עירייה לשינוי שכרםהעלה פבשנים האחרונות 

  .האחיד אינו הולם את התפקידים הרבים המוטלים עליהם

  

  : המנהלים אינו אחיד ונקבע כדלקמן 9כי שכרם של ,ח הביקורת התברר"ביום עריכת דו

  .י משרד הפנים מנהלים נקבעה להם משכורת כוללת על יד4 -

  ).םיסטטור כמו(ל " מנהלים נקבע להם שכר באחוזים משכר מנכ2 -

  . מנהלים נקבע להם שכר על פי דירוג האחיד והמקצועי3 -

  

אף על ,כי למספר עובדים אין הסכם אישי מתויק בתיק, בבדיקת התיקים האישיים נימצא

 אושרו על ידי משרד בין העירייה למשרד הפנים ניתן ללמוד שהסכמיםפי שבהתכתבות 

  .הפנים

  

 המדורגים בדירוג אחיד ומקצועי ומנהל אחד שמקבל משכורת 3- מתוך ה2כי , נימצא

  .משולמים להם שעות נוספות על מנת שיקבלו שכר סביר) מנהל(כוללת 

  

זאת ,יש להעלות את השכר במקום הקצאת שעות נוספות , הביקורת סבורה שלעובדים אלו

  .וע השעות הנוספות אינה ניתנת לבקרה אובייקטיביתמכיוון שהשליטה בביצ

  

  .שלא קיימת שום חריגה מהשכר שקבע משרד הפנים למנהלים, מבדיקת השכר עולה
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 :ח הביקורת בנושא"דו
  )םלא סטטורי(בדיקת שכר מנהלים בכירים 

  

  כללי
  

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות נחתם הסכם בין 1999 למרס 3 -ב

לבין מרכז השלטון המקומי בשמו ובשם , הפקידים עובדי מינהל והשירותים מצד אחד

הסכם זה בא להסדיר בין היתר את כל ההסכמים . הרשויות המקומיות החברות בו מצד שני

 אשר לא 1998 באוגוסט 31 ועד 1982 באפריל 1 -נקבעו והונהגו מ, המקומיים שנחתמו

  .סכמי עבודה שבמשרד האוצראושרו על ידי הממונה על השכר וה

  

 אסר על מתן הטבות שכר לעובדים ללא אישור הממונה על 1999ההסכם הקיבוצי ממרס 

אך התיר עריכת הסכמים מקומיים להעסקת עובדים על , 1998 באוגוסט 31 -שכר החל מ

כי ניתן להעסיק בעלי ,בהתאם לכך קבע הממונה על השכר. פי כללים שנקבעו על ידיו

ל העירייה וכן "סוימים בעירייה בחוזה בכירים במשכורת הנגזרת משכר מנכתפקידים מ

  .להעסיק בעלי תפקידים אחרים בחוזים מיוחדים בדירוג קבוע

  

  ממצאים

  ).לא סטטורים( מנהלים בכירים 9בעיריית קריית מלאכי מועסקים  

  .לרוב מוטל על המנהלים יותר מתפקיד אחד ואחריות על מספר נושאים

  

כי השכר המופיע בדירוג האחיד אינו ,אחרונות פעלה העירייה לשינוי שכרם בשנים ה

  .הולם את התפקידים הרבים המוטלים עליהם

  

  :אחיד ונקבע כדלקמן  המנהלים אינו 9כי שכרם של ,ח הביקורת התברר"ביום עריכת דו

  . מנהלים נקבעה להם משכורת כוללת על ידי משרד הפנים4 -

 ).כמו סטטורים(ל "אחוזים משכר מנכ מנהלים נקבע להם שכר ב2 -

 . מנהלים נקבע להם שכר על פי דירוג האחיד והמקצועי3  -

  

 מדורגים בדירוג אחיד ומקצועי ומנהל אחד שמקבל משכורת 3 - מתוך ה2כי , נמצא

  .משולמים להם שעות נוספות על מנת שיקבלו שכר סביר ) מנהל(כוללת 

  .גת שכר ממה שנקבע ממשרד הפניםשלא קיימת חרי,מבדיקת שכר המנהלים עולה
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  בדיקת תיקים אישיים
  

  : ולהלן הממצאים ,הביקורת בדקה את קיומם של מסמכים בתיקים האישיים של המנהלים
  

  'מנהל א
  

נמצא אישור משרד הפנים על גובה שכר הסכם עבודה בין העירייה למנהל ולא , לא נימצא

 8הל כח אדם וגזבר העירייה מיום כן נמצא טופס מרכיב שכר חתום על ידי מנ, המנהל

  .2007במאי 

  

שאין צורך בהסכם ואישור משרד הפנים כאשר שכרו של , מנהל כח אדם הודיע לביקורת

  .מנהל נקבע לפי דירוג מקצועי ואין חריגה ממתח דרגות שנקבע 

  

  'מנהל ב

 לא נימצא הסכם עבודה בין העירייה למנהל ולא נימצא אישור משרד הפנים על אישור

  .משכורת כוללת

  

  'מנהל ג

 ונמצא אישור משרד הפנים 2006 במאי 28נמצא הסכם עבודה בין העירייה למנהל מיום 

  .2006 במאי 28על משכורת כוללת מיום 

  'מנהל ד

 נמצא ואישור משרד הפנים על 2007 ביולי 3נמצא הסכם עבודה בין העובד לעירייה מיום 

  .2007 ליולי 2 משכר בכירים מיום 50%

  

  'מנהל ה

לא נימצא הסכם עבודה בין העובד לעירייה ולא נמצא מסמך משרד הפנים המאשר את 

  .המשכורת הכוללת

  

  'מנהל ו

הסכם עבודה בין העובד לעירייה ונימצא אישור משרד הפנים למשכורת כוללת , לא נימצא

כן , כמו כן ונקבע שהשכר ישונה עם סיום הלימודים הנדרשים, 2006 במאי 28מיום 

  .2005 במאי 9ימצא טופס מרכיב שכר מיום נ
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מנהל כח אדם דיווח שהמנהל סיים את לימודיו ובקרוב ישונה דירוגו יחתום על הסכם 

  .ויאושר על ידי משרד הפנים

  

  ' מנהל ז

  .השכר נקבע על פי אוגדן תנאי שרות של השלטון המקומי,מנהל ותיק 

  

  'מנהל ח

נימצא מסמך של משרד הפנים המאשר דירוג אין הסכם עבודה בין העובד לעירייה לא 

  ).2006 שכר בכירים מחודש מרס 50%קיימת בקשה לאשר (ודרגה 

  

צורך בהסכם ובאישור ממתח דרגות שנקבע משרד , מנהל כח אדם הודיע לביקורת שאין

  .כיוון שהעובד מדורג בדירוג האחיד ואין חריגה מהדירוג, הפנים 

  

  'מנהל ט

 ונימצא אישור משרד הפנים 2006 באוקטובר 1 לעירייה מיום הסכם בין העובד, נימצא

  . משכר בכירים50%על 

  

  הביקורתוהמלצות ת והער

אך , הביקורת מציינת שהעירייה פעלה לשיפור שכרם של מנהלי מחלקות בעירייה

  .קיימת הגבלה עקב היות העירייה בתוכנית הבראה

  

על תפקידם המוגדר בניתוח הביקורת סבורה שמנהלים הממלאים תפקידים נוספים 

  .ראויים לתגמול הולם בשכרם, עיסוקם

  

  : מחלקת כח אדם תפעל להשלים את המסמכים החסרים בתיקים האישיים

אף על פי שמהתכתבות בין .הסכמי עבודה עם מנהלים ואישורים של משרד הפנים

  .ניתן ללמוד שלא קיימות חריגות שכר כלשהן, משרד הפנים לבין העירייה

  

לא ניתן לבדוק אם שכרם בפועל של המנהלים תואם , דר מסמכים בחלק מהתיקיםבהע

 הפנים בין משרדתכתבויות מההאף על פי ש.את ההסכמים ואישורי משרד הפנים 

  . ללמוד שלא קיימות חריגות שכר כל שהןניתןלבין העירייה 
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הסכמי ולערוך ,לאתר את אישורי משרד הפנים , הביקורת ממליצה למנהל כח אדם

  .העבודה למנהלים שלא חתומים על הסכמים אישיים

  

קיים צורך בעריכת הסכמים , הביקורת סבורה שגם למנהלים בדירוג אחיד ומקצועי

  .מתאימים

  

המדורגים בדירוג ) 'וח-א( העובדים 2לפעול לעדכון שכרם של , הביקורת ממליצה

  .ר ובכך להימנע מלשלם שעות נוספות"אחיד והמח

  

בדומה לשכרם הכולל של ' לפעול לעדכון שכרו הכולל של מנהל ה, מליצההביקורת מ

  .ובכך להימנע מלשלם שעות נוספות'  ד-ו' ג' ב

  

כאחוז משכר בכירים כמקובל ' עול לעדכון שכרו של מנהל ופהביקורת ממליצה ל

  .ברשות מקומית בהיקף דומה
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  הערות
   ראש העיר
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  הערות ראש העיר 

  )לא סטטורים(שכר מנהלים : בנושא 

  

  

 .נקבע על פי הדירוג המקצועי להם הם משויכים) לא סטטורים(שכרם של מנהלים  �

ומכאן .חלק מהמנהלים נוטלים לעצמם תפקידים נוספים מעבר למוגדר בתחום עיסוקם

משכרם  אחוז לקבלתנובעת הפעילות של העירייה לפעול לשיפור שכרם על ידי העברתם 

  .מנהלים בכיריםשל 

 

אך קיימת ,העירייה פועלת באופן מתמיד לשיפור שכרם של מנהלי מחלקות בעירייה  �

דבר שהעירייה מתמודדת איתו כמו יתר ,הגבלה עקב היות העירייה בתוכנית ההבראה

 .הנושאים האחרים מול משרד הפנים

  

ים לעצמם תפקידים נוספים על כך שהם נוטל, אני מוקיר ומעריך את מנהלי המחלקות �

  .מעבר למוגדר בתחום עיסוקם ואכן הם ראויים לתגמול הולם
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  :יקורת בנושאב
   שכר מנהלים

  )םסטטורי(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  מחלקת כח אדם
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  :בדיקה בנושא 
  )סטטורים(שכר מנהלים בכירים 

  

  כללי
  

שכר במשרד האוצר שפורסם בחודש של משרד הפנים והממונה על הבחוזר משותף 

  נקבע חוזה אישי מיוחד להעסקת עובדים וטבלת שכר לפי גודל הרשות 2002דצמבר 

  .המקומית

  

  :עובדים סטטורים לעניין הרשויות המקומיות הם

  .ומבקר הרשות, מהנדס הרשות, יועץ משפטי, גזבר) לא שני התפקידים(ל או מזכיר"מנכ

  

 לעובדים הסטטורים ברשויות המקומיות על םמקסימאלייר החוזר קובע תנאי העסקה ושכ

  . 1985- לחוק יסודות התקציב 29פי כללים אחידים שיעמדו בדרישות סעיף 

  

  מטרה

  :הביקורת ביקשה לבדוק את הנשאים הבאים 

  האם השכר בפועל של מנהלים הסטטורים תואם למה שנקבע בחוזה הממונה על שכר  �

 .2002 בדצמבר 26נים מיום ל משרד הפ"אוצר ומנכ     ב

  .הימצאותם של הסכמי עבודה ואישורי משרד הפנים בתיקים אישיים �

  

  השיטה

בתיקים שעיינה במסמכים , המנהלים שללצורך הבדיקה עיינה הביקורת בתלושי השכר

  . ומנהלת מדור שכרגזבר העירייה,האישיים ושוחחה עם מנהל כח אדם

  

  לוח זמניים

  .2007דים יוני דצמבר הביקורת נערכה בין המוע
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  ריכוז ממצאים

  

  

  .כי העירייה העלתה את שכרם של שלושה מתוך חמשה עובדים בכירים, הבדיקה מצאה

 מועצת העיר אישרה את – דהיינו, הליך העלאה בשכר בוצע על פי כללי המינהל התקין

   .אשרר את העלאההעלאה ומשרד הפנים 

  

תואם את טבלאות השכר ,ם למנהלים הבכירים כי השכר המשול, ממצאי הבדיקה העלו

ל משרד הפנים מיום "שנקבעו בחוזר הממונה על השכר להסכמי עבודה במשרד האוצר ומנכ

  .2002 בדצמבר 26

  

  . לתנאים סוציאלית של מנהל אחדהפרשותהכי לא הייתה הקפדה בתחום , נימצא

  

 מעדכון של השלטון כנדרש,כי למנהל אחר לא עודכן התשלום להוצאות כלכלה , עוד נימצא

  .המקומי

  

ל משרד הפנים " לעובדים הבכירים שנוגדים את חוזר מנכ,לא נמצאו חריגות שכר כלשהן

  .ומשרד האוצר
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  :ח הביקורת המפורט בנושא"דו
  )סטטורים(שכר מנהלים בכירים 

  
  

  כללי
  

וצר פרסמו ביום  משרד הפנים והממונה על שכר והסכמי עבודה במשרד האל "מנכ

לפי ( בחוזר משותף הצעה לחוזה אישי מיוחד להעסקת עובד וטבלת שכר 26.12.2002

  .לעובדים הסטטורים ברשויות המקומיות) גודל הרשות

  

, יועץ משפטי, גזבר) לא שני התפקידים( מזכיר אול "מנכ: עובדים סטטורים לעניין זה 

  .מהנדס הרשות ומבקר הרשות

  

 ברשויות מהמקומיות ם לעובדים הסטטוריםעסקה ושכר מקסימאליי קובע תנאי הרהחוז

  ;הקובע כי ,1985,  לחוק יסודות התקציב 29י כללים אחידים שיעמדו בדרישות סעיף "עפ

  

,  לא יסכים על שינויים בשכר32גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף ) א (29" 

ת הקשורות לעבודה ולא ינהיג בתנאי פרישה או בגמלאות או על הטבות כספיות אחרו

אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה ,שינויים או הטבות כאמור 

  ".או באישורו של שר האוצר

  

  ממצאים
  

  . מנהלים בכירים5בעירייה בקריית מלאכי עובדים 

  .שכרם של העובדים הבכירים אושר על ידי מועצת העיר ועבר את אישור משרד הפנים

 על פי הטבלא 100%ל שהוא " העובדים הבכירים נקבע כאחוז משכר מנכ5כרם של ש

שקבע האוצר בהתאם לגודל הרשות שכר הבכירים מתעדכן ידי הממונה על השכר באוצר 

  .ומשרד הפנים אחת לשנה בחודש ינואר

  

  עדכוני שכר 

אישר את מועצת העיר המליצה על העלאת שכרם של שלושה עובדים בכירים ומשרד הפנים 

  .2007 במרס 18העלאת השכר במסמך מיום 
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הביקורת בדקה את נושא שכר בכירים ונימצא שהשכר שמשולם למנהלים תואם את 

ל "טבלאות השכר שנקבעו בחוזר הממונה על השכר ובהסכמי עבודה במשרד האוצר ומנכ

  .2002 בדצמבר 26משרד הפנים מיום 

  

  בדיקת תיקים אישיים

 נמצאו הסכמי עבודה ואישורי משרד הפנים על העסקה ועל העלאת בכל התיקים האישיים

  .השכר

  

  ;ממצאי הבדיקה בתיקים העלו את הממצאים הבאים 

  'מנהל א

כאשר ,  כגון הסעיף הדן בפנסיית יסודםלא נמחקו מהסכם עבודה הסעיפים הלא רלוונטיי

  .למנהל יש ביטוח מנהלים

  

  'מנהל ב

 לא הופרשו תשלומים עבור אובדן כושר עבודה עד כי בתקופה מסוימת בעירייה, נימצא

  . לבטוח מנהלים25%

  

מסמך של הגזבר המורה לזכות רטרו אקטיבי את המנהל על סמך אישור הסוכן , נימצא

  .שהעובד שילם את אובדן כושר עבודה משכרו

  

  'מנהל ג

כנה כפי שעוד, חודשיים 10כי העירייה לא עדכנה את דמי הכלכלה לעובד במשך , נימצא

  .ליתר הבכירים

בפועל קיבל  ₪ 721.80על פי אחוזי שכרו של המנהל היה צריך לקבל דמי כלכלה בסך 

481₪  .  

  

  הביקורתוהמלצות הערות 
  .2007בגין ימי כלכלה רטרו מחודש ינואר ' מחלקת כח אדם ושכר יבצעו תשלום למנהל ג

  

  .על מנהל כח אדם ושכר להקפיד על הפרשות תנאים סוציאליים
  
  

להכניס לטופס מרכיבי שכר את ההפרשות לתנאים סוציאליים פנסיה , הביקורת ממליצה

  .וקרן השתלמות וכן להחתים את העובד על הטופס,ביטוחים
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  :ביקורת בנושא
  קרנות השתלמות

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
    

  מחלקת כח אדם
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  :ביקורת בנושא
   קרנות השתלמות

  כללי
 חודשי עבודה הזכאי 12כי עובד לאחר ,לטון המקומי קובע אוגדן תנאי השרות של הש

לקביעות בהתאם לחוקת העבודה ולהסכמים קיבוציים תהא זכאותו להצטרף לקרן 

  .השתלמות בתום התקופה

  

כנדרש מאוגדן ) עובד (2.5% -ו) מעביד (7.5%הם , הפרשות העירייה לקרן ההשתלמות

  .חרי ציבורתנאי השרות והסכמים של עובדים סטטורים ונב

  

  .זכאותו של העובד להצטרף לקרן השתלמות לא תהא מותנת במתן קביעות

  

  המטרה 

  :מטרת הביקורת לבדוק אם העירייה פועלת לפי אוגדן תנאי השרות

  .האם העובדים הזכאים לקרן השתלמות צורפו לקרן �

האם העירייה מעבירה תשלומים הלק של המעביד והחלק של העובד כסדרם לקרנות  �

 .למותהשת

    

  הליך הביקורת
  

עוזרת הגזבר מנהלת , הביקורת קיימה שיחות עם גזבר העירייה, לצורך ביצוע הביקורת 

  .ומנהל כח אדם,מדור שכר

  

  .הביקורת הסתייעה בדוחות שהופקו ממדור שכר ומהנהלת חשבונות
  

  לוח זמנים
  

  .2008הביקורת נערכה בחודש ינואר 
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  ריכוז ממצאים
  
  
  

הפרשות העירייה .קרנות ההשתלמות השונות לכי העירייה מפרישה , בדיקה העלוממצאי ה

  .על פי הקבוע בחוק 2.5 והפרשות העובד 7.5% )המעביד(

  
  

 29 עובדים ממחלקות השונות כאשר מתוכם 35 -כי העירייה לא מפרישה ל, נימצא

  .זמנייםעובדים כעובדים מוגדרים 

  

לעריכת ארבעה הסדרים העירייה העירייה פעלה  החובות לקרן השתלמות ןלצורך פירעו

  .לפריסת תשלומים מול קרנות ההשתלמות

  

ף חודש אוגוסט ו בסעירייהכי העירייה סיימה לפרוע את חובות ה, ממצאי הבדיקה העלו

  .2007כמו כן העירייה משלמת את השוטף כולל חודש דצמבר . 2007

  

 החוב ןפירעושנעשה לינטנסיבי טיפול האהחיוב את לציין ללנכון הביקורת מוצאת 

  .דבר שרשויות אחרות מתקשות לעמוד בו, לקרן השתלמות ףהמצטבר והשוט

  

כי תיערך בדיקת זכאותם של העובדים אשר לא , בעקבות הביקורת דיווח מנהל כח אדם

  .ח המבקר"פעל לפי ממצאי דוויהופרשו עבורם תשלומים לקרן השתלמות 
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  :פורט בנושאח הביקורת המ"דו
  קרנות השתלמות

 

  כללי
 חודשי עבודה זכאי 12כי עובד לאחר , אוגדן תנאי השרות של השלטון המקומי קובע

  . החודשים12להצטרף לקרן השתלמות בתום תקופת 

  הגדרות
  

לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים ,  היא קופת חיסכון לשכירים– קרן השתלמות

 העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים שנועדה במקור לשמש את, שיתופיים

 האפיק -אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חסכון כלכלי לטווח בינוני, ולימודי המשך

  .שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל,היחיד שלא לטווח ארוך

   

אם ,טורות ממס הכנסהלפי חוקי מדינת ישראל הפקדות העובד והמעסיק לקרן השתלמות פ

הפרשה של ( מהשכר ברוטו 7.5%ועד ) הפרשה של העובד( מהשכר ברוטו 2.5%הן עד 

 -וזאת עד לתקרת שכר חודשי של כ,)לכל היותר פי שלושה מחלק העובד, המעסיק

אך עליהם לא , ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה ). 2005 -נכון ל( ₪ 15,712

  .יחול הפטור

  

,  לאחר שלוש שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה-ן השתלמותפדיון קר

הפטור ממס ניתן לכל מטרה לאחר שש . למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס

מאחר . 62 או האישה מעל גיל 67שלוש שנים במקרה של גבר מעל גיל ( שנים לפחות 

, צבר בקרן לאחר תום שש שניםשהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי שימוש בכסף שנ

עובדה זו הפכה את הקרנות ההשתלמות . ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא השתלמות

  .גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות) פטור ממס(לערוץ חיסכון 
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  הבסיס החוקי
  

  -: לאוגדן תנאי השרות של העובדים בשלטון המקומי קובע 6.2.1:סעיף 
הרשויות המקומיות זכאים להצטרף לקרנות השתלמות הקיימות בשיתוף עם עובדי 

  :האיגודים המקצועיים השונים כגון 

  ; קרן השתלמות של מהנדסים -

  ; קרן השתלמות של הנדסאים וטכנאים -

  ;ר " קרן השלמות של המח-

  ;) ע.ל.ק( קרן השתלמות של העובדים הסוציאליים -

  ; קרנות השתלמות למורים -

  .רן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ק-

  

  הצטרפות לקרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

 חודשי עבודה הזכאי לקביעות 12 עובד לאחר )1(:  "לאוגדן נקבע ) ד (6.22בסעיף 

בהתאם לחוקת העבודה ולהסכמים קיבוציים תהא זכאותו להצטרף לקרן השתלמות בתום 

להצטרף לקרן השתלמות לא תהא מותנית במתן כתב  זכאותו של העובד )2(התקופה 

  ". חודשי עבודה 12המועד לתשלום יהיה לאחר ) 3(. קביעות

  

הצטרפות לקרנות השתלמות יכולה להיעשות : " לאוגדן נקבע ) ב (6.2.1בסעיף 

  ".רטרואקטיבית לתחילת חודש ינואר כל שנה

  

  אחוזי הפרשה מעביד עובד

 הפרשת 2.5% הפרשת המעביד ועוד 7.5%: הם אחוזי ההפרשה לקרן ההשתלמות 

ההפרשות לקרן ההשתלמות הוא בהתאם לאחוזים שנקבעו מהשכר המשולב . העובד

 באוגדן ולפי חוק 7.3.2ורכיבי שכר אחרים שהם רכיבי שכר לצורך גמלאות על פי סעיף 

  .1970ל "נוסח משולב התש) גמלאות(שירות המדינה 
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  ממצאים

 העירייה מפרישה לקרנות 2007 באוקטובר 24 -גזברות העירייה נכון לח מ"על פי דו

  -: השתלמות של העובדים כמפורט  

 הערות מספר העמיתים שם הקרן 'מס

  14 ש עובדים סוציאליים"קה .1

  3 ש פסיכולוגים"קה . 2

  5 ש אקדמאים"קה .3

  2 ש מהנדסים"קה .4

  180 ש דירוג מנהלי"קה . 5

  1 טרינרש ו"קה . 6

  1 ש ביטחון אביעד נגב"קה . 7

  1 ש משפטנים"קה .8

  כ עובדים שיש להם"סה

 קרן  השתלמות

207  

  

  הפרשות לקרן

  כנדרש מאוגדן )עובד( 2,5% - ו)מעביד(  7.5%הם , הפרשות העירייה לקרן השתלמות

  .תנאי השרות והסכמים של עובדים סטטוריים ונבחרי ציבור

  

  :ומים עובדים שמקבלים שכר מהעירייה הוא כדלקמן  רש66ח "על פי דו

  231-עובדים קבועים   .א

   29 –עובדים שעתיים   .ב

   

  . עובדים לקרן השתלמות בלבד207 העירייה מפרישה עבור 66ח "על פי דו

  

  : עובדים כדלקמן 53 -כי העירייה לא מפרישה ל, ממצאי הבדיקה העלו

   .24-עובדים קבועים -

  .19 –עוזרות גננות שעתיים -

  .1-) בשרות הפסיכולוגי( עובד ניקיון -

   .1-)א"עובדת בכ( סייעות בית ספר -
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  .1 – ליווי תלמידים -

  .7 – עובדי המחלקה לתרבות תורנית -

  והמלצות הביקורת הערות 

ולהפריש להם קרן , לגבי העובדים הקבועים 66' להשוות את ט, הביקורת ממליצה

  .השתלמות כנדרש מאוגדן תנאי שרות

  

 שיש להפריש נקבע) 'ד (6.22כי על פי האוגדן תנאי השרות סעיף , הביקורת מעירה

  . חודשים12לאחר  שעבד ,לקרן השתלמות לעובד

  

ולהפריש עבורם , הביקורת ממליצה לערוך בדיקה מקיפה לאתר את העובדים הזכאים 

 . לקרן השתלמות  על פי אוגדן תנאי השרות

  

  תגובת המבוקר

דיווח לביקורת שיערוך בדיקה מעמיקה לגבי העובדים אשר לא , מנהל כח אדם

ח "יבדוק את זכאותם לקרן השתלמות ויפעל על פי דו,הופרשה להם קרן השתלמות 

  .המבקר

  

  תשלומים לקרן השתלמות

 2007סוף אוגוסט העירייה טיפלה בחובות שהצטברו בקרן השתלמות ופרעה אותם עד 

 את ההפרשות לקרן השתלמות כולל חודש דצמבר כמו כן העירייה משלמת באופן שוטף

2007.  

  

 העירייה הפרידה את הכרטסת בהנהלת חשבונות בין החוב המצטבר 2005בחודש יולי 

  .לתשלומים לחובות השוטפים

  

כי העירייה  טיפלה בפירעון החוב לקרן השתלמות ,ממצאי הבדיקה בהנהלת חשבונות העלו

  :כמפורט 

  . 1,932,063₪ - החוב עמד על– 2003 בדצמבר 31 בתאריך -

  . 2,537,234₪ החוב עלה על – 2004 בדצמבר 31 בתאריך -

  . 1,851,681₪ – הוקטן החוב ל2005 במהלך שנת -

  . 685,552₪ החוב עמד  על - 2005 בדצמבר 31 בתאריך -
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  .0 החוב עמד על - 2006 בדצמבר 31 בתאריך -

  .0 החוב עמד על - 2007 בדצמבר 31 בתאריך -

  .2007כולל חודש דצמבר ,  הועברו תשלומים שוטפים2007מהלך שנת ב

  

  הסדרים לפריסת חוב

העירייה פעלה לעריכת הסדרי , כי כדי לטפל בחוב שרבץ על העירייה , הביקורת מצאה

  .פריסת תשלומים  עם קרנות ההשתלמות

  

  1' הסדר מס

 כולל רבית 2,843,547 ובו נעשתה פריסת חובות על סך 2004 נערך בשנת 1' הסדר מס

  .והצמדה

  .2002-2004 בגין השנים 2006התשלום אחרון היה בחודש מאי 

  

  2' הסדר מס

כולל רבית  ₪ 953,703 ובו נערכה פריסת חובות על סך 2005 נערך 2' הסדר מס

  .והצמדה

  .2005יולי , 2004בגין השנים נובמבר , 2006התשלום האחרון היה בחודש ספטמבר 

  הערה

  . שולמו בנפרד2005אוקטובר –שים אוגוסט החובות לחוד

  

  3' הסדר מס

כולל  ₪ 407,087 ובו נעשתה פריסת חובות על סך 2006 נערך בשנת 3' הסכם מס

  .ריבית והצמדות

-ו ,2005בגין החודשים נובמבר דצמבר  , 2006התשלום האחרון היה בחודש ספטמבר 

  .2006ינואר פברואר 

  

  4' הסדר מס

כולל תשלום  ₪ 682.2006 נעשתה פריסת חובות על סך 2006 בשנת 4' הסכם מס

  .ורביות

  .2006אוגוסט –בגין החודשים מרץ , 2007התשלום האחרון היה בחודש אוגוסט 
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  ביקורתהוהמלצות הערות 

 ₪ 2,537,234העירייה פעלה לפירעון חובות לקרן השתלמות ששיאם היה בסך 

  .2004בחודש דצמבר 

  

ה את החובות המצטברים וגם את התשלומים במהלך השנים העירייה שילמ

  .השוטפים

  

 העירייה סיימה לפרוע את החובות המצטברים וגם 2007 בדצמבר 31נכון לתאריך 

  .2007כולל חודש דצמבר , את התשלומים השוטפים 

  

הביקורת מציינת לחיוב את הטיפול האינטנסיבי בפירעון החוב המצטבר והשוטף 

  אחרות מתקשות לעמוד בודבר שרשויות, לקרן השתלמות
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  הערות 
  ראש העיר
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  הערות ראש העיר 

  קרנות השתלמות: בנושא 

  

אני רואה בעובדים המשאב הכי חשוב שיש , כמי שעומד בראש המערכת העירונית �

את , לכן עם כניסתי לתפקיד הנחיתי את הדרג המקצועי להעמיד בראש מעייניהם, לעירייה

 .בעירייה נושא השכר ותנאי השרות של העובדים

  

העירייה פעלה באופן עקבי ומתמשך והצליחה לחסל את החוב הגדול שהייתה ,לאור זאת �

 .שנים רבות לפני כןחבה לקרנות ההשתלמות 

  

המופקדים על  את הטיפול המסור שעשו גורמי העירייה , לנכון לציין לחיובמוצא אני  �

 .יאו לסיומו המוצלחעל מנת להב,  זהתחום 

 

 ,2007בסוף חודש אוגוסט  העירייה סיימה לשלם את החובות לקרן השתלמות �

 .סדירשוטף והתשלומים השוטפים מתבצעים באופן 
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  התייחסות המבוקר

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    

  מחלקת כח אדם
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  התייחסות המבוקר
  

  2007 דצמבר 17
  ח"טבת תשס' ח 

  
  

  :לכבוד 
  מר שלום בן שטרית

  מבקר העירייה
  כאן

  
  

  ,נכבדי
  
  

  א ושכר"ח ביקורת במחלקת כ"דיווח תיקון ליקויים לדו: הנדון 
  

  . לא טופל– מכרזים –קבלת עובדים . 1

  .לא טופל – ועדות מנגנון

  

  . טופל–שעות ימי עבודה . 2

יצא ( שעות 42.5וד  מחויב לעב1999 במרץ 3 לעבודה לאחר תאריך לכל עובד שהתקב

  .השאר במתכונת הנוכחית). ציונה-חוזר משרד הפנים בנושא זה עיריית נס

  

  . טופל–החתמת שעון . 3

  .כל עובדי העירייה מחתימים שעון נוכחות מנהלי אגפים מחתימים פעם ביום בבוקר

  .כל עובד שיאחר האיחור מנוכה משכרו

  . וחיסוריםתו נערכת ביקורת ומעקב אחרי היעדרוי– היעדרויות

  

  . טופל-תוספת פיצול. 4

עובדים חדשים (כל עובד שלא עובד בפיצול הלכה למעשה לא מקבל שכרו עבור פיצול 

  .לעובדים ותיקים שלא מבצעים פיצול הורדה התוספת מהשכר). נדרשו לשני ימי פיצול

  

  . טופל חלקית–שעות נוספות . 5

ישנו טופס אחיד .ל במספר העובדים  בשעות נוספות ובשכר גדלה בהתאם לגידוההעליי

  .שכל מנהלי המחלקות אמורים לקבל

  . שעות כוננות משולמות ככתוב באוגדן – .שעות כוננות
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  . טופל–חופשה שנתית . 6

ועובדי ,למעט חריגים (  ימים לעובד 55 - כל ימי החופשה יאוזנו ל2007עד דצמבר 

  ). יום65תברואה שרשאים לצבור 

  

ישנן המלצות גם לעובדים .(ה מגיש את הבקשה שבוע ימים מראשעובד שיוצא לחופש

  ).זמניים זה עדיין בטיפול משפטי

  

   טופל–ימי מחלה . 7

  .   ביקורת לגבי ימי חופשההישנ

  

   לא טופל–השתלמות עובדים . 8

  . בכדי לאמוד וללמוד את הקצבה שתינתן להשתלמויות2008ממתין לתקציב 

  

  .קית טופל חל–קידום משכורות . 9

 אפשרית על פי האוגדן נעשה מהלך מול משרד הפנים תכל המזכירות בדרגה מקסימאלי

ישנה אפשרות שנבחנת לתת לכל מזכירה , בכדי להעלות לכל המזכירות דרגה אחת כמו כן

  .שעות נוספות

  

  
  

)-(  
  ,בברכה 

  אבי עמית
  מנהל מחלקת כח אדם

  
  
  
  
  

  :העתק 
   ראש העיר–מר מוטי מלכה 

  ל העירייה" מנכ-מןמר חיים ויצ
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אחזקת מערכות חשמל 
  ועבודות חשמל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  מחלקת האחזקה
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  :בנושאהמפורט ביקורת ח "דו
  אחזקת מערכות חשמל ועבודות חשמל

  

  :כללי 
 הותקנו על ידי משרד הפנים מחייבים את 1987-ח "התשמ) מכרזים(תקנות העיריות 

  .על פיהםלפעול העירייה 

  

וצאת המכרז וניהולו על ידי גוף ציבורי מתבצעים במסגרת כללים ונהלים מוגדרים ה

  .אשר נגזרים ממערכת ענפה של חוקים ותקנות משפטיים, היטיב

  

נערכה ביקורת בנושא אחזקת מערכת החשמל ועבודות ,על פי תוכנית עבודה של הביקורת 

  .חשמל העירייה

  :הביקורת /מטרת הבדיקה 
  

  .ות למכרז ופעולות ועדת מכרזים נעשו על פי כללי המנהל התקיןלבדוק אם ההכנ �

  .לבדוק את ההסכם ואת קיומם של מסמכים על פי תנאי ההסכם  �

  .לבדוק את פעולות הפיקוח בעבודות אחזקת חשמל ועבודות חשמל �

  .לבדוק את נושא הגשת החשבוניות והתשלומים לקבלן החשמל �

  .ות וחומריםלבחון את התקציב מול ביצוע בנושא עבוד �

  

  הליך הביקורת
  

  :בעלי תפקידים הבאיםנושא עם בהביקורת קיימה שיחות 

  .ר ועדת מכרזים"מ ראש העיר ויו.מ

  .ל העירייה"מנכ

  .גזבר העירייה

  .מנהל אגף האחזקה

  .קבלני החשמל

  .אחראית מכרזים

  .אחראית חוזים

יש להנהלת במסמכים שהקבלן מג, הביקורת עיינה בפרוטוקולים של ועדת המכרזים

  .חשבונות

  לוח זמנים
  .2008ובחודש ינואר , 2007הביקורת נערכה בחודשיים דצמבר 
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  ריכוז ממצאים
  

כי המסמכים של המכרז לעבודות חשמל הועברו לגניזה במחסן , ממצאי הבדיקה העלו

 טוקולי בהעדר מסמכי המכרז לא ניתן לבדוק את פרו.2001שכן המכרז משנת , העירייה

נדרשה שמשפטית הוכן את חוות דעת , שהוקמו לבדיקה וניהול המשא ומתן נהשועדות המ

  . על ידי ועדת מכרזים

  

ר את מסמכי המכרז ולא להעבירם לגניזה כל זמן שהקבלן ושיש לשמ, הביקורת סבורה

  .ממשיך את עבודתו על פי אותו מכרז

  

 ובעוד 2001 אפריל 1 הזוכה הסכם ליום 2כי העירייה חתמה עם מציע מספר , נמצא

  : משמעות הדבר היא . 2001 ביוני 15ההחלטה על זכייתו נדונה ואושרה בוועדה רק ביום 

שההסכם נחתם עם הקבלן הזוכה לפני שאושרה המלצת ועדת המכרזים על ידי ראש העיר 

 1כי הקבלן עבד בעירייה מעל לשנה ללא חתימה על הסכם מתאריך , עוד נמצא).דאז(

  .2004ריל  באפ28 עד 2003באפריל 

  

, או מנהל אחזקה ערבות בנקאית/כי אין בידי גזברות העירייה ו, ממצאי הבדיקה העלו

 ומממלא לא מופיעה העירייה ואין אחריות ,פוליסות ביטוח ואישורי תשלומי פרמיות

נושא הפיקוח והבקרה על העבודה ולא ללא נמצאה התייחסות כל שהיא בהסכם .צולבת

עובדיו על פי על וכן אין הצהרה שהקבלן מתחייב לשמור ,בלןפורטו דרישות בטיחות מהק

  .חוק

  

כאשר במוקד העירוני , עמודי תאורת רחוב לא תקינים 54-ח היו כ"כי בתקופת הדו, נמצא

כי עמודי החשמל בעירייה אינם ממוספרים כמקובל , נמצא. פניות מכל הסוגים29דווח על 

  .יווח למוקד העירונירישום והדהברשויות אחרות דבר שהיה מקל על 

  

הביקורת סבורה שעל העירייה לבחון בעתיד הוצאות מכרז על פי אחזקת עמוד כולל 

עוד הביקורת סבורה שיש לבחון בעתיד את הפרדה בהוצאות . אספקת חומרים מהקבלן

  .ואחזקת מוסדות,המכרז בין אחזקת עמודי תאורה

  

בהעדר תקציב לחומרים והזמנת שנמצאו עמודי תאורה לא תקינים זמן רב , לאור זאת 

  . 2008תקציב לחומרי חשמל ועבודות חשמל יגדל בשנת הראוי ש,מנוף
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  ח הביקורת המפורט"דו

  מל ועבודת חשמלאחזקת מערכות חש: בנושא 

  וועדת מכרזים  .א
 

על פי הרשום בספר הפרוטוקולים של ועדת המכרזים נרשם המכרז לאחזקת חשמל 

  .01/01מכרז מספר ,עבודות חשמל

לפני שהעירייה אימצה לעצמה מתכונת ,2001ראוי לציין שהמכרז נערך בשנת 

  .חדשה מסודרת לעריכת מכרזים

  בדיקת פרוטוקולים

  : מעיון מפרוטוקולי ועדת המכרזים שנרשמו על ידי ועדת מכרזים עולים הממצאים הבאים

שמות הוועדה רשמה את , ועדת המכרזים התכנסה לפתיחת מעטפות המכרז–11.03.2001

  .הסכומים והמסמכים שנמצאו במעטפה, המציעים 

  

  . עובדי עירייה וקבלן חשמל אחד2, חבר מועצה, ר הועדה"יו- : הרכב הועדה

  . להעביר את המסמכים לבדיקתם של עובדי עירייה מול דרישות העירייה- : החלטה

  

  . ועדת המכרזים התכנסה ודנה בהצעת הקבלן הזול ביותר– 18.03.07

  . חברי מועצה4 : עדההרכב הו

הוועדה החלטה , לאור אי הסכמה לגבי כישוריו ויכולתו של הקבלן הזול ביותר : החלטה

  .להעביר את החומר לחוות דעתו של היועץ המשפטי

  

  . ועדת המכרזים התכנסה ודנה בדבר הקמת ועדת משנה– 11.05.01

  . חברי מועצה2-ר הועדה ו" יו- :הרכב הועדה

 2 -ר ועוד חבר מועצה נוסף ו"ועדת משנה בראשות חבר מועצה כיו להקים - : החלטה

  .אשר תבדוק את כישוריו ויכולתו של הקבלן הזול ביותר , עובדי עירייה

  

 ועדת מכרזים התכנסה ודנה בתוצאות בדיקת ועדת משנה ובחוות דעת של -31.05.01

  .היועץ המשפטי

  . חברי מועצה3ר הועדה ועוד " יו- :הרכב הועדה

 הבא בתור ולהקים צוות של ועדת משנה לניהול 2 הוחלט לפנות למציע מספר - :לטההח

  . חברי מועצה ושני עובדי עירייה2-משא ומתן מורכבת מ
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  . הועדה התכנסה ודנה בתוצאות ועדת המשנה לניהול משא ומתן-15.06.01

 5%ממליצים לבקש ממנו להוריד ,  כזוכה2'   הועדה מוצאת את מס- :הרכב הועדה

  .הועדה מינתה צוות של חברי מועצה לסגור את המחיר הסופי עם הקבלן. מהצעתו

  

  דווח לביקורת שמסמכי המכרז הועברו לגניזה במחסן   ,  לא נמצאו מסמכי המכרז

  .2001שכן המכרז משנת ,  העירייה

  

  ליווי משפטי

  .על פי הפרוטוקולים היועץ המשפטי לא נכח באף מישיבות הועדה

לא ניתן היה , אך בהעדר מסמכי המכרז, דה דרשה חוות דעת מהיועץ המשפטיכאמור הוע

  .לעיון בחוות דעת שניתנה

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

לא ניתן לבדוק את פרוטוקולי ועדות המשנה שהוקמו לבדיקה ,בהעדר מסמכי המכרז

  .ולניהול המשא ומתן וכן חוות דעת היועץ המשפטי

  

 היה 11.05.06 המכרזים בישיבה שהתקיימה ביום תועדכי הרכב , הביקורת מעירה

 חברים 4 חברי הועדה במקום מינימום 3נכחו , לא היה רוב להחלטות הועדה , חסר

  .מהוועדה

  

 כל זמן ,שיש לשמור את מסמכי המכרז ולא להעביר אותם לגניזה, הביקורת סבורה

  .שהקבלן ממשיך את עבודתו על פי אותו מכרז

    

יעוץ (לחוק הרשויות המקומיות ,  הזמנת חובה - 6 על פי סעיף כי, הביקורת מעירה

 . קיימת חובה להזמין את היועץ המשפטי לוועדת מכרזים,1975-ו "תשל) משפטי
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  הסכם לאחזקת מערכת חשמל ולביצוע עבודות חשמל. ב

 בעוד ההחלטה על ,2001 באפריל 1 הזוכה הסכם ביום 2' העירייה חתמה עם מציע מס

 משמעות הדבר היא שההסכם ,2001 ביוני 15יתו נדונה ואושרה בוועדה רק ביום זכי

  .המלצת וועדת המכרזים על ידי ראש העירלפני שאושרה , נחתם עם הקבלן הזוכה

  

  אופן ההתקשרות

 חודשים וניתן להאריכו לתקופה קצובה של 24 למשך 2001 באפריל 1החוזה נחתם ביום 

  .על ידי העירייה ובהסכמת הקבלן,נים  ש5 חודשים עד לתקופה של 12

  

 5 העירייה האריכה את ההסכם לתקופה של 28.04.04כי ביום , ממצאי הבדיקה העלו

  .שנים במסגרת ההסכם למחיקת חוב חלקי שנערך בהסכם תוכנית ההבראה של העירייה

  . 2009 ביולי 28לתאריך על פי ההארכה ההסכם יהיה בתוקף עד 

  

 באפריל 1ללא חתימה על  הסכם מתאריך  בעירייה מעל לשנה כי הקבלן עבד, נימצא

  2004 באפריל 28 עד 2003

  

והקבלן הסכים לקבל  ₪ 616,850על פי ההסכם העירייה הייתה חייבת לקבלן סך של 

ויתרת  ₪ 100,000על פי ההסכם שולם לקבלן במזומן סך של  ₪ 493,480סכום של 

  .כל אחד ₪ 393,.10ם חודשיים שווים על  תשלומי36 - נפרסו ב393,480החוב על סך 

  

במסגרת ההסכם למחיקת חוב חלקי התחייב הקבלן בהסכם למחוק חוב לעירייה על סך 

123,270 ₪ .  

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

כי חתימת הסכם עם הקבלן לפני שהומלץ על ידי ועדת מכרזים , הביקורת מעירה

אך מחמת ,תמיהות וספקות רבות  מעלה ,ואושר כדין על ידי ראש העיר באותה עת

גם לאור , לא ניתן להגיע לממצאים החלטיים בעניין זה ) 2001שנת (הזמן שעבר 

  . זאת שהמסמכים הועברו לגניזה

  

 לעיין בהסכם הישן ,2004כי ראוי היה בעת הארכת החוזה בשנת , הביקורת מעירה

  .יום בדומה להסכמים  שהעירייה עורכת כ,ולשפרו בסטנדרטים החדשים
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 1כי הקבלן עבד בעירייה ללא הסכם מעל לשנה החל מתאריך , הביקורת מעירה

 מועד נחתם הסכם עם הקבלן במסגרת תוכנית 2004 באפריל 28 עד 2003באפריל 

  .ההבראה

  

 לפעול בעוד מועד להכנת המכרזים ,על מנהלי האגפים האחראים להכנת המכרזים

 .הקודמיםם של המכרזים  חודשים לפני שיפוג תקופת6 -החדשים כ

  

  בדיקת ההסכם

ומכיוון ,נמצאו ליקויים , 2001 באפריל 1בבדיקת ההסכם שנחתם עם הקבלן בתאריך 

  .ראוי שהליקויים יתוקנו,2009 ביולי 28שעל בסיס זה בוצעה ההארכה להסכם עד 

  

  ערבויות
  

פקד מטעם הבטחת מילוי התחייבויותיי על פי הסכם  זה תו"כי , להסכם קובע 39סעיף 

שלושים (₪  אלף 30.000ערבות בנקאית על סך ,הקבלן בידי העירייה או בידי בא כוחה 

אוטונומית וצמודה למדד חודש ,הערבות תהיה בלתי מוגבלת בזמן). אלף שקלים חדשים

 הערבות היא ערבות ביצוע הבאה בנוסף לערבות שהגיש המפעיל יחד עם 2001ינואר 

  ".קומההצעתו במסגרת המכרז ולא במ

  

 כי אין בידי גזברות העירייה או בידי גורם כלשהו בעירייה,ממצאי הביקורת העלו

  . להסכם39כנדרש מסעיף  ₪ 30,000ערבות ביצוע על סך 

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

 ₪ 30,000על גזברות העירייה לדרוש מהקבלן להביא לעירייה ערבות ביצוע על סך 

 . להסכם39כנדרש מסעיף  , 2001ש ינואר  בלתי מוגבלת בזמן צמודה למדד חוד

  

  הערת המבקר

   . 30,000₪הקבלן הביא לגזבר העירייה ערבות בנקאית על סך , בעקבות הביקורת
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  ביטוחים

על ) נזקי גוף ורכש('  להסכם הקבלן ימציא לעירייה פוליסת ביטוח צד ג44על פי סעיף 

  .הלתובע ולמקר $ 5,000,000גבולות האחריות על סך 

  

על הקבלן להמציא לעירייה ביטוח חברת מעבידים בגין כל העובדים וכל , כמו כן 

  .העוסקים בקשר לביצוע עבודות החשמל

  

להסכם הקבלן ימציא לעירייה העתקי פוליסות ואישור תשלומי ביטוח '  ג6על פי סעיף 

  . ימים מיום חתימת ההסכם7תוך 

  

על  העתקי פוליסות וגם אין אישוריםכי אין בידי העירייה , ממצאי הבדיקה העלו

  .תשלומי הפרמיות וממלא לא מופיעה העירייה בפוליסה ואין אחריות צולבת

  הביקורתוהמלצות הערות 

על מנהל האחזקה לדרוש מהקבלן להעביר לה פוליסות ביטוח ואישור תשלום פרמיות  

 .יש להוסיף את שם העירייה בפוליסה וכן סעיף אחריות צולבת, כמו כן

  ציוד וחומרים

החומרים ואמצעי העזר הדרושים לצורך ביצוע שירותי , כי הציוד ,  בהסכם קובע20סעיף 

תחול עלותם המלאה ,חשמל עבודות חשמל אשר יהיו באיכות מעולה ככל שיהיו דרושים 

  .על הקבלן

  .כי העירייה רוכשת על חשבונה את מוצרי החשמל עבור הקבלן, בפועל נימצא 

ועל פי , למכרז' שכן בנספח  ג, טעות במקורו בהסכם 20רה שסעיף הביקורת סבו

  .פרוטוקולי הועדה נדרשו המציעים להגיש הצעותיהם לעלות שעת עבודה בלבד

  הביקורתוהמלצות הערות 

 .על פי דרישות המכרז, הביקורת ממליצה לתקן את ההסכם 

  העדר סעיפים בחוזה 

לא פורטו דרישות , הביקורת על העבודהכי אין התייחסות לנושא הפיקוח ו, נימצא

  .הבטיחות מהקבלן וכן אין הצהרה שהקבלן ישמור על זכויות עובדיו על פי חוק

  הערת המבקר

וכן רישיון ,  פוליסת הביטוח למנהל אגף האחזקהבעקבות הביקורת הקבלן הביא את

  .הסמכה חשמלאי ראשי כנדרש מההסכם
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   פיקוח על עבודת הקבלן.ג

   :כי הקבלן מתייצב כל יום בשעה,הפיקוח על עבודת קבלן החשמל נמצא בבדיקת נושא 

  . בצהריים13:00 בבוקר ועד השעה 7:00

  

 כל יום הקבלן מקבל ממנהל האחזקה תוכנית 13:00 ועד השעה 7:00הקבלן עובד משעה 

עבודה יומית המבוססת בעיקרה על רשימת התלונות בסוף היום מדווח קבלן החשמל על 

ומנהל האחזקה מעדכן את המוקד העירוני באמצעות ,לות שתוקנו בכתב ביצוע התק

  .המחשב שבמשרדו

  

כי פעמיים בשבוע עורך בדיקה מדגמית אקראית על עבודות ,מנהל האחזקה דיווח 

  .ללא תיעוד על הבדיקה המדגמית, שהקבלן דיווח על ביצוען

  

תיקוני הבטיחות : אשר מנהל האחזקה דיווח שהעדיפות לתיקון הפניות נקבעת על ידו כ

ניתנת עדיפות לגני ילדים ומוסדות , כמו כן. מקבלים עדיפות גם אם הופנו מאוחר יותר

  . חינוך

  

  עבודות נוספות שלא במסגרת האחזקה השוטפת

על פי דיווח של מנהל האחזקה עבודות שלא במסגרת אחזקה שוטפת בסכומים לא גבוהים 

כאשר העירייה , זקה השוטפת על ידי הקבלןולא מחייבים מכרז מתבצעת במסגרת האח

  .רוכשת את החומרים באמצעות מנהל הרכש של העירייה

  

  או ועדת רכש ובלאי/עבודות המחייבות מכרזים ו

עבודות אשר מחייבות מכרז או ועדת רכש ובלאי מתבצעות על ידי ועדת רכש ובלאי וכן 

  .ועדת מכרזים בהתאם לסכומי המכרז

  

  שעות עבודה

 עד 7:00יווח של מנהל מחלקת האחזקה קבלן החשמל אמור לעבוד כל יום משעה על פי ד

  . התשלום החודשי לקבלן קבוע ומשולם על פי ההסכם13:00
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  שיטת הפיקוח

  .בצירוף חשבונית) פרפורמה(אחת לחודש קבלן החשמל מגיש למנהל האחזקה חשבון 

  .לתקופה חודשית ,ח הביצוע לתקופה של חודש קודם"מנהל האחזקה מצרף את דו

  .ח ביצוע לתקופה של חודש קודם לתקופה חודשית"מנהל האחזקה מצרף את דו

  

  .ח הביצוע מפרט את הליקויים ועבודות שביצע הקבלן באותו החודש"דו

  

  .הבדיקות המדגמיות והאקראיות מבוצעות ללא תיעוד בכתב 

 כה הצביעו שעבודת כי כל הבדיקות המדגמיות שעשה עד, מנהל האחזקה דיווח לביקורת

  .הקבלן מתבצעת כראוי

  

  .הקבלן מסייע לעירייה מול חברת החשמל, כמו כן 

  

עוד דיווח מנהל האחזקה כי כאשר הקבלן אינו מסוגל לתקן תקלות הוא מדווח מידית על 

  .כך למנהל האחזקה

  

  בדיקת פניות במוקד העירוני

 2007כי במהלך שנת , מצאלמוקד העירייה נ)2007 באוקטובר 18עד (מבדיקת הפניות 

 868 פניות ומתוכם טופלו 891היו פניות בנושא חשמל ממוסדות חינוך ותאורת רחוב 

  . פניות עדיין פתוחות29 -פניות ו

  

 82: כי ממוצע פניות בחודש לתיקוני חשמל הינו , על פי הנתונים המוזכרים לעיל נמצא

  .פניות

  

  פניות לתאורת רחוב

 עמודים לתאורת 54 -דווח כי קיימם כ, ל וממוקד העירייה"מנתונים שנתקבלו מהמנכ

  . פניות מכל הסוגים29כ "כאשר במוקד מדווחים סה,רחוב לא תקינים 

  

מהמוקד הוסבר כי הדיווח בפניות על תאורת רחוב לא רושמים את כמות העמודים אלא על 

  .כל הרחוב נרשמת פניה אחת בלבד
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 של 2,800 עמודים מתוכם 3,600 -בעיר כעל פי הערכה של הקבלן החשמל קיימים 

  . של חברת חשמל המורכבים עליהם פנסים של העירייה800העירייה ועוד 

  

 דבר שהיה ,אחרותמקומיות כי עמודי החשמל אינם ממוספרים כמקובל ברשויות , נמצא

  .מקל על הרישום ודיווח נכון למוקד העירייה

  

  מיסוד הפעלת קבלן חשמל ופיקוח

כי ראש העיר הנחה אותו להכין מכרז חדש לאחזקת ,  דיווח לביקורתמנהל האחזקה

מערכות חשמל ועבודות חשמל סמוך לסיום ההסכם הנוכחי אשר יעמוד בסטנדרטים 

  .החדשים שהעירייה אימצה לעצמה

  

ל "ברשות המנכ" אחזקת נושא משק החשמל בעירייה"לאחרונה התקיים דיון בנושא 

ובה הוחלט כי מנהל אגף האחזקה הינו האחראי ) 2007  בדצמבר16סכום הפגישה ליום (

אחראית הגנים הייתה רוכשת חומרים או : לדוגמאכך ,הבלעדי על משק החשמל בעיר

קבלן החשמל היה מקבל , וכן. מספקת אותם לקבלן החשמל ללא ידיעתו של מנהל האחזקה

  .הנחיות לעבודות חשמל מגורמים אחרים בעירייה

  

ל שבו הוטלה "ל ידי מנהל האחזקה כי לאחר סיכום הפגישה של המנכעוד דווח לביקורת ע

עליו האחריות של משק החשמל בעירייה קיים ישיבת עבודה עם הקבלן ובו הובהר לו 

  .מסגרת העסקתו ומהם תחומו אחריותו

  

היינו אחרי , בישיבה הקבלן העלה טענות שהוא מבצע עבודות מעבר לשעות עבודתו 

  .ואינו מפוצה על עבודות אלו,תיקון בתקלות בשעות הערב, 13:00השעה 

  

  תשלום שעות נוספות לקבלן תשלום שעות נוספות לקבלן
  

  .13:00כי הקבלן דורש לקבל שעות נוספות כאשר מבצע עבודות מעבר לשעה , נימצא

שכן כל הפעילויות יכולות , גזבר העירייה טען שהקבלן אינו צריך לקבל שעות נוספות

, וגם אם היה צורך לבצע עבודות אחרי שעות הפעילות , להתבצע בזמן השעות המוקצבות 

  .הרי לא קיים ניצול מלא לשעות הפעילות בבוקר

התכוונה שהתשלום כי  בהנחה שהעירייה ,הביקורת סבורה ,באשר לתשלום שעות נוספות 

שמשולם לקבלן כולל הפעלתו מעבר לשעות העבודה הרי הייתה צריכה לציין זאת בחוזה 
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הקבלן מתחייב לבצע ולהשלים עבודות גם בשעות בלתי מקובלות " : בזו הלשון 

  ".לילות וכיוצא בזה וללא כל תמורה נוספת/ וחריגות לרבות בערבים 

    

דעתו ההפעלה מעבר לשעות העבודה נכללה מנהל האחזקה הסביר לקבלן החשמל של

  .וכלולה בהסכם ההעסקה

  

לדעת מנהל האחזקה  על העירייה להתקשר עם מהנדס חשמל חיצוני בודק  לחשמלאי 

  .בודק על בסיס שעתי שישמש כמפקח על עבודות החשמל כנדרש מחוק החשמל

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

 לתעד את הביקורת המדגמיות אחת לתקופה, הביקורת ממליצה למנהל האחזקה 

  .שהוא עורך על עבודת הקבלן ועל טיבה

  

כי הקבלן יעמוד לרשות העירייה כל יום לרבות ימי , ד להסכם נקבע  ,5על פי סעיף 

   .13:00 ועד השעה 7:00שישי מין השעה 

  

כי ההסכם שקיים היום בין הקבלן לעירייה אינו מכיל את כל , הביקורת מעירה

נושאי בטיחות נושאי : כגון ,  תקנות המכרזים ואין בו סעיפיםהדרישות על פי

  .שמירת זכויות עובדי קבלן מפרט טכני ועוד

  

 לדעת הביקורת מגבלת הזמן הנו נושא שצריך לתת עליו את הדעת בעת עריכת הסכם 

  .וכן הדרישה להעמיד מספר עובדים,החדש

  

יעים בתקנות העיריות  לעדכן את ההסכם בהתאם לסעיפים שמופ,הביקורת ממליצה

  .1987ח "התשמ) מכרזים(

  

לבחון אפשרות להוציא מכרז בעתיד על פי אחזקת עמוד כולל , הביקורת ממליצה 

  .אספקת חומרים מהקבלן למעט נזקי תאונות

  

לאחזקת מוסדות הביקורת ממליצה לבחון את ההפרדה בהוצאת המכרז בין אחזקת 

  .עמודי תאורה לאחזקת מוסדות

 .לתקן את ההסכם לאחר הבהרת נושא השעות נוספות, מליצההביקורת מ
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  בדיקה בהנהלת חשבונות. ד

  כללי

הביקורת בדקה את הפיקוח והתשלומים של קבלן החשמל בהנהלת חשבונות ולהלן 

  :הממצאים 

 לינואר עד חודש אוקטובר 1 -כי לקבלן החשמל שולם עד למועד הביקורת מ, נמצא

2007.  

 הסתיימה בחודש 2004ובות שהייתה לקבלן על פי ההסכם משנת כי פריסת הח, נמצא 

  .2007יולי 

  

  : הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית בחשבוניות ששולמו לקבלן ולהלן הממצאים 

 - חשבוניות שהקבלן קיבלן תשלום עבור אחזקה שוטפת שולם לקבלן בממוצע כ8 -ב

  :לחודש ולהלן הפירוט  ₪ 26,898

  : עובדים כמפורט 3י שעות העבודה המשולמים על פי העסקת כ,חשבון הפרופורמה מפרט

  

  . לחודש ימים9,703= לשעת עבודה  ₪ X 80.86 שעות 120 –יעקב אהרונוב 

  . לחודש ימים9,703= לשעת עבודה  ₪ X 80.86 שעות 120 -פרץ אשר 

  .לחודש ימים ₪ 3,881= לשעת עבודה  ₪ X 48.52 שעות 80 –ללא שם 

  . 89826₪,מ "כ כולל מע"סה

  .ל" כנ10,268פקודת זיכוי ,ח ריכוז פניות מטופלות חתום על ידי מנהל האחזקה "דו

  

  11682' פקודת זיכוי מס

  .2007 חודש ספטמבר 3185' חשבונית מס , 11482' פקודת זיכוי מס

   3,5437 – 2007חשבון פרופורמה ספטמבר 

  .בנוסף לתשלום הרגיל

  . 5,505₪ורה  שעות נוספות עבור התקנת עמודי תא53

  . 1,242₪ שעות נוספות מנוף תאורת רחוב 12

  

הביקורת סבורה שיש לצרף הזמנה ותיעוד על ביצוע והאישורים הנדרשים לאישור 

עוד הביקורת סבורה שיש להגיש חשבונית בנפרד ופקודת זיכוי . העבודה ולביצועה

  .על עבודה שאינה כלולה בהסכם,נפרדת
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   11723' פקודת זיכוי מס

 עבור עבודות חשמל בטיחותיות 523'  צורפה הזמנה מס11723' קודת זיכוי מסלפ

  .מ"כולל מע ₪ 2,500על סך " אל המעיין"במועדון 

  

  .ר"כי הכספים למשימה זו הינה מכספי תב, הבדיקה העלתה

  .ר"בעקבות הביקורת הנהלת חשבונות ביצעה תיקון והעבירה את ההוצאה לחשבון תב

  

  נותהניהול בהנהלת חשבו

כי הקלסרים מסודרים , מבדיקת הנושא בפיקוח ובהתחשבות בהנהלת חשבונות נימצא

  .והמסמכים מתויקים לפי סדר רץ

  

במקור וכן אישור על ניהול פנקסי חשבונות ' כי לקבלן יש אישור על ניכוי מס, נמצא 

  .2009 במרץ 31בתוקף עד 

    

  הביקורתוהמלצות הערות 

נה ואישורים על הוצאות נוספות שלא במסגרת שיש לצרף הזמ, הביקורת מעירה

  .ההסכם

  

  .הביקורת ממליצה להגיש הוצאות נוספות שלא במסגרת ההסכם בחשבוניות נפרדת

  

כי הניהול והרישום בהנהלת חשבונות נמצא מסודר ומעודכן , הביקורת מציינת

 .לחודש הביקורת
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   חשמלחומריתקציב לעומת ביצוע אחזקה ו. ה

  כללי

  .ביקורת בדקה את התקציב מול הביצוע שעמד לאחזקת תאורת רחוב ומוסדות חינוךה

כי התקציב שעמד לנושא רכישת חומרי חשמל לא הספיק לרכישת , ממצאי הבדיקה העלו 

  .חומרים

  

  2007-2005להלן תקציב לעומת ביצוע לשנים 

2005שנת  2006שנת  2007שנת  מסגרת ' מס  

   ביצוע תקציב פער ביצוע תקציב פער צועבי תקציב

1. 

  

תאורת 
 רחוב

180,000 179,000 1,000+ 240,000 247,868 7864+ 180,000 179,939 

מוסדות  .2

 חינוך

180,000 113,000 67,000+ 182,000 139,000 43,000- 200,000 199,563 

 379,502 380,000 -35132 386,868 422,000 +68,000 292,000 360,000 כ"          סה

  

  

  . ₪ 35,132 היה עודף תקציב על סך 2006על פי הנתונים בשנת 

 החודשים הנותרים ישולם 2בהנחה שעבור ,  חודשים בלבד10 - ל2007הנתונים לשנת 

 13,172 -הרי העודף התקציבי יצומצם ל) X 2 ₪ 27414(בדומה לתשלום חודשי בעבר 

 ₪ .+  

  

  תקציב חומרי חשמל

  .2005-2007 חומרי חשמל לשנים להלן תקציב מול ביצוע של

 3,664עודף תקציב  ₪ 67,146 כולל שריון :ביצוע  ₪ 70,810:  תקציב – 2007שנת 

 ₪+  

  . 8,212₪ גרעון תקציבי 34,956 :ביצוע ₪  30,000:  תקציב – 2006שנת 

  +. ₪ 15,044עודף תקציבי  ₪ 34,956 : ביצוע  ₪ 50,000:  תקציב – 2005שנת 
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   הביקורתות  והמלצהערות

  . מתקציב של החומרים30% לא נוצל 2005כי בשנת , הביקורת מעירה

  

 פנסי תאורה לא דולקים ולא תוקנו עקב חוסר 54 -על פי דיווח קיימים כ

  .תקציב לחומרים

  

 פנסים לתאורת רחוב מחוסר חומרים לתיקוני 54 -לאור זאת שלא תוקנו כ

 .2008חומרי חשמל בשנת ראוי לאמוד מחדש את התקציב הדרוש ל, חשמל
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  התייחסות המבוקר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  מחלקת האחזקה



 134

  התייחסות המבקר
                                          

  
  
  
  
  

    
                 7/1/2008 

 
 
  
  
 
 

  לכבוד
  האחים אהרונוב שלמה ויעקב

  מרכז דוד סנטר 
  קרית מלאכי

  במסירה ידנית
  
  
  ,נ,א
  
  

  .. צירוף מסמכים-דוח מבקר העירייה:              הנדון
  

אבקשך להעביר אלי ללא כל דיחוי נוסף עותק " קבלן חשמל " בהמשך לביקורת מבקר העירייה בנושא 
  של פוליסות הביטוח בגין עבודתך עבור העירייה בתחומי העיר קרית מלאכי 

  :יל על הפוליסה להכ
  .את שמה של העירייה כמבוטחת בגין כל תביעה שתוגש כנגדה בגין עבודתכם עבור העירייה  .א
 .הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת   .ב

שתופקד בידיי גזברות העירייה וכן עותק  ₪ 30,000ס "כמו כן להעביר אלי עותק מערבות בנקאית ע
  .מצולם של רישיון חשמלאי מוסמך

  
   מוטי מלכה   מר- ראש העיר: העתקים 

   מר חיים ויצמן-ל העירייה"             מנכ
   מר שלום בן שיטרית-             מבקר העירייה
   עידית לוי -             יועצת משפטית

  
 
 
 

)                                                                                                    -(  
                                                                                         בברכה           

  אביטבול) מישל (                                                                                        מאיר 
                                          מנהל האגף                                                       
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  התייחסות המבוקר
  

  2008 בינואר 17

    
  :לכבוד 

  גבי שוורץ
  גזבר העירייה

  
  

   ערבות בנקאית:הנדון
  

  : לגבי ערבות ביצוע לחוזה 15/01/2008שובה למכתבך שנתקבל אצלנו בבת
סוכם , בהסכם נושים"ד לוי ,כי במשא ומתן איתך ועם החשב המלווה וען עו, להזכירך

, פ שאתם משחררים אותנו ממתן ערבות ביצוע עקב הורדת סכומי כסף גדולים"בע
  ".הסכם נושים"ב
  

  .  50.000₪ -המסתכם בכ, יתר על כן נשאר אצלכם תשלום של לפחות חודש וחצי
  . יום אחרי45וגם בסיום החוזה בנינו התשלום האחרון יתקבל 

  
  .רים ממתן ערבויות בנקאיתהמסקנה היא שאנחנו פטו

  
  .גם בהסכם נושים לא נדרשו להמציא ערבות בנקאית, לתשומת ליבך

  .08/01/2008ניתן למר מישל אבוטבול בתאריך ' פוליסת ביטח צד ג* 
  
  
  
  

)-(  
  ,בברכה

  מ"שלמה יעקב אהרונוב בע/ ב
  קבלנים לעבודות חשמל
  קריית מלאכי

  
  
  

  :העתק 
   מר מוטי מלכה-ראש העיר

   חיים ויצמן– העירייה ל"מנכ
   מר שלום בן שטרית–מבקר העירייה 

  .עידית לוי'  גב–יועצת משפטית 
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  הערות
  ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  מערכות ועבודות חשמל:  בנושא 

  

העירייה החלה להכין מכרזים על פי מתכונת עדכנית על פי חוק , עם כניסתי לתפקיד  �

 .רזים תוך שמירה על כללי המינהל התקיןחובת המכ

  

ל העירייה ומנהל האחזקה שבעת חידוש החוזה בחודשי יולי "הנחתי את מנכ �

מכרז חדש לעבודות חשמל על פי המתכונת החדשה של המכרזים שנערכים  לערוך,2009

  .בעירייה

  

 אשר יכלול חומרים ,לביצוע מכרז כוללניליישם את המלצת המבקר העירייה תפעל  �

 . הזוכהואמצעי שינוע ממקורות הקבלן

  

ואחזקת , באשר להפרדה בין אחזקת תאורת רחוב ,העירייה תבחן את המלצת המבקר �

 .העירייהמוסדות 

  

 באשר , בדוחות המבקרפיעווגזבר העירייה פעלו לתיקון הליקויים שהו,מנהל האחזקה  �

  .למסמכים שהיו חסרים לקבלן החשמל
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מערכת ב יקורת ב
  מיחשוב לניהול 

  דוחות חנייה

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  מחלקת הפיקוח העירוני
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  :ביקורת בנושא

  מערכת מיחשוב לניהול דוחות חנייה

  רקע

חתמה הסכם עם העירייה לאספקת שירותים לגביית " מ"ר שירותי חנייה בע"שוה"חברת 

-ב "התשנ) העמדת רכב וחנייתו(כי דוחות חנייה לאכיפת חוק העזר לעיריית קריית מלא

  .2007 במרץ 1 ביום 1992

  .ח הראשון" מועד בו הוגש הדו2007 ביוני 8 -בפועל החברה החלה לפעול ב

  .2008 במרץ 31 ועד ליום 2007 באפריל 1תוקף ההסכם החל מיום 

  

  ממצאים עיקריים

  "מ"ר שירותי חנייה בע"שוה"הסכם עם חברת 

ולהלן " מ"ר שירותי חנייה בע"שוה"רכה העירייה עם הביקורת בדקה את ההסכם שע

  -;הממצאים 

ואין בו מחויבות מפורטת של החברה לעירייה , כי ההסכם הוא כללי, הביקורת סבורה •

 .בכל התהליך עד לאכיפת דוחות החנייה לפי שלבים 

אשר בו מתחייבת החברה ) כמעין מפרט טכני(הביקורת סבורה שהיה צורך לצרף ניספח  •

  . בדוחות החנייה לפי שלבים עד גמר האכיפהלטפל

) גבייה( תקנות המיסים – 'ניספח א, על פי הכתוב בגוף ההסכם היה צריך להיות מצורף •

 .'לא צורף נספח א -   2004ד "התסש) 5' מס(

 אישור על קיום -'ניספח ב, על פי הכתוב בגוף ההסכם היה צריף להיות מצורף  •

 .'להסכם לא צורף ניספח ב -טוח ביטוחים חתום על ידי חברת הבי

 

 .לא נמצאו פוליסות ביטוח חתומות על ידי חברות הביטוח כנדרש מהסכם •

  

  "שנחתם בקריית גת", בראש ההסכם נרשם •

  הביקורתוהמלצות הערות 

  . עד גמר האכיפהחנייהלפעול לקבלת התחייבות מפורטת לטפול לפי שלבים בדוחות ה

  -;לצרף להסכם את הנספחים החסרים 

   .2004ד "התסש) 5' מס( תקנות המיסים גבייה –' ניספח א
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  . אישור על קיום ביטוחים כנדרש מהרשום בגוף ההסכם–' ניספח ב

  .לפעול לקבלת פוליסות ביטוח כנדרש מההסכם

  .שנחתם בקריית מלאכי ולא קריית גת; לתקן את ההסכם 

  

  מערכת מחשוב לניהול דוחות חנייה

 מנוצלים על 2,  מכשירים להגשת דוחות חנייה3לעירייה כי החברה סיפקה , נימצא 

  .ידי הפקחים ואילו מכשיר שלישי אינו מנוצל בהעדר פקח נוסף

כדי להגביר את הגשת דוחות ,נציג החברה הציע לספק לעירייה אופנוע ללא תשלום 

  .החנייה

נציג , עדיין לא קיבלה את התוכנה לניהול הפיקוחכי העירייה , ממצאי הבדיקה העלו

  .החברה הבטיח שתוך חודש העירייה תקבל את התוכנה

  

תתחיל החברה לשלוח דוחות , כי רק בסוף החודש דצמבר, נציג החברה הודיע לביקורת

  . בתוכנת הניהולהעל פי העדכון שיתבצע על ידי העיריי, לחייבים

  

 בקשה) ' א7תקנה (' טופס א) 2007 בנובמבר 19(נציג החברה קיבל ביום הבדיקה 

המיועד למשרד ) 1981-א "לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ(לקבלת מידע מאת גוף ציבורי 

  .התחבורה על ידי ראש העיר

  

בקשה לקבלת ) 'א (7תקנה (' ביום הביקורת דרש נציג החברה ממחלקת הפיקוח טופס א

המיועד למשרד הפנים  )1981-א "לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ(מידע מאת גוף ציבורי 

בעקבות הביקורת הפיקוח שלח  -.טפל בדוחות שחוזרים עקב כתובות שגויותכדי ל

  .לחברה את המסמכים המיועדים למשרד הפנים

  

  .כי אחראי המיחשוב העירייה לא היה מעורב ברכישת התוכנה, ממצאי הבדיקה העלו

  

עוד דווח לביקורת על ידי אחראי המיחשוב בעירייה כי החברה הבטיחה לפני מספר 

  .ם לספק את תוכנת הניהול ולא עמדה בהבטחותיהחודשיי

  

והטיפול " ר"השו" העבודה עם חברת תחילתביום לפני , נמצא שהוגשו דוחות חנייה

  . בהעדר קבלת אישור לשימוש במאגר של משרד התחבורה,לא נימשך
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 508 -הפעלת מערכת המיחשוב הוגשו כ) 2007 ביוני 8(כי מאז ,  העלוממצאי הבדיקה

 במספר זה לא נכללים בדוחות שבוטלו או.  עקב טעויות הפקחים22ם בוטלו דוחות מה

מכיוון שלא נתקבלה התוכנה להשלמת המעקב הפיקוח , ידי הוועדה לערעוריםהומרו על 

  .מהשליטה ובאכיפה

  

למחלקת הפיקוח אין נהלים כתובים להפעלת המחלקה וליחסי גומלין עם החברה 

  .המפעילה

  

  ותהערות והמלצות עיקרי

 אין מעקב ללא קבלת התוכנה, נת הניהול  מיידית את תוכתספקלדרוש מהחברה ש

  .ושליטה על הדוחות וממלא אין אכיפה

  

שיש לקיים התייעצות עם אחראי המיחשוב כל אימת שהעירייה ,הביקורת סבורה 

  . מערכת מחישובבאמצעותמתקשרת עם גופים כל שהם שפועלים 

  

 הקודמים שהוגשו לכשתקבל אישור לשימוש על מחלקת הפיקוח לטפל בדוחות

ת ו לפני שתסתיים שנה מאז קר, משרד הפנים במיידי,במאגר משרד התחבורה

  .העבירה

  

חברה ההביקורת סבורה שיש לקיים דיוני מעקב על תהליך הטיפול בדוחות ומחויבות 

  .למעקב ולאכיפה של דוחות החנייה

  

  .נפק על ידי החברההביקורת ממליצה לנצל את המכשיר השלישי שהו

  

ובכך , הביקורת ממליצה לבחון המלצת החברה לספק את האופנוע ללא תשלום

  .להגביר את נוכחות הפקחים

  

  בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי

בבדיקת נושא הבקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי במקרה זה משרד התחבורה עולים 

  -; הממצאים הבאים 

  

ירייה הגישה בקשה לממונה על המערכות מידע במשרד  הע2005 בדצמבר 4בתאריך 

  .ט העירייה"התחבורה על ידי קב
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 העירייה הגישה בקשה לממונה על מערכות מידע במשרד 2006 בספטמבר 20תאריך 

  .התחבורה על ידי אחראי מחישוב בעירייה

  

 אישר הממונה על אבטחת המידע במשרד התחבורה שקיבל את 2005 בדצמבר 8בתאריך 

  . ושלח את האישורים לגורמים המאושרים2005 בדצמבר 4שת העירייה מיום בק

  

עדיין , ומעל לשנה מהבקשה השנייה, כי לפני שנתיים מהגשת הבקשה הראשונה ,נימצא

ביום הביקורת ,אין בידי העירייה אישור לקבלת מידע ממאגרי המידע של משרד התחבורה

ידע של משרד התחבורה ומשרד דרש נציג החברה לקבל בקשה לשימוש במאגר המ

     .  .הפנים

  הביקורתוהמלצות הערות 

ניראה תמוה לביקורת שכמעט שנתיים העירייה מטפלת בקבלת אישור לשירותי 

 בגורל  מה עלה, מבלי לברר,מידע ממשרד התחבורה וכל פעם מגישה בקשה חדשה

  .בקשה הקודמתה

  

לא נאכפו בהעדר קבלת ,ם משמעות הדבר שכל דוחות החנייה שהוגשו על ידי הפקחי

  .דבר שגרם להפסדים כספיים לעירייה, המידע ממשרד התחבורה

  

לא יהיה המשך בלעדי האישור , יש לעקוב אחר קבלת האישור ממשרד התחבורה

  .טיפול באכיפת דוחות החנייה

  

הביקורת ממליצה להכין נהלים להפעלת מחלקת הפיקוח אשר יכללו את הטיפול 

  .עים מחוקי עזר של העירייהבלדוחות הנובדוחות חנייה וגם 
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  הערות
  ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  מערכת מיחשוב לנושא דוחות חניה:  בנושא 

  

העירייה רכשה תוכנה מיוחדת לנושא , לצורך אכיפה אפקטיבית של דוחות חנייה �

  .2007 במחצית השנייה של שנת  התוכנה הייתה בהרצה.מעקב ואכיפה של דוחות חנייה

  

 לקידום דיונים שוטפים ודיוני מעקב להכניס ל העירייה"מנכפעל , בעקבות הביקורת �

 .את מערכת המיחשוב לפעולה באיכות וברמה הנדרשת

 

 ובימים ,ל הוזמנה החברה והכניסה את התוכנה לפעולה"בעקבות דיוני המנכ �

ותשלח ,א שולמו על ידי התושבים הקרובים החברה המפעילה תפיק דוחות חנייה של

 .הודעות תשלום לתושבים שלא שילמו עד כה על פי ההודעה הראשונה של העירייה

  

, להמשך ההתקשרות של העירייה עם חברת התוכנהדוחות אלא הינם מבחן התוצאה  �

 עם 2008לאורם תבחן העירייה את המשך החוזה שעתיד להתחדש בחודש אפריל 

 .החברה
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  התייחסות המבוקר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

___________________________________________________________

  מחלקת הפיקוח העירוני
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  המבוקרהתייחסות                                             

  

3/12/2008  

  :לכבוד 
  מבקר העירייה

  מר שלום בן שטרית
  

   מבקרח"התייחסות לדו: הנדון 

  25.11.2007דוחות חניה מתאריך : בנושא 

  

'  בנושאים השייכים למח11.07. 25ח מבקר העירייה מתאריך "להלן התייחסותי לדו

  .הפיקוח 

ותאריכים לפי סוגי החלטה טופל נפתחו פתיחת תיקים החלטות הוועדה לפני שמות   .א

  .תיקים

 במקרים בודדים כאשר ברצוני לציין שמנהל המחלקה לא מבטל דוחות לפי רצונו אלא  .ב

 כן –כמו .ח"הנהג מגיע ולא הספקתי לשלוח אך על פי שיקול דעתי אני מבטל את הדו

 .אני לא ממליץ לבטל דוחות אלא רק על פי היועצת

ניתנו אישורים והנושא ייושם לאחר קבלת . הוגשה בקשה למשרד הפנים ותחבורה  .ג

 .ר"התוכנה מחברת שוה

וחברת בזק טרם ביצעה את ההתקנה ,  קו תוכנההחברה הגישה בקשה לבזק להתקין  .ד

 .ברגע שיתקינו את הקו אנו נקבל את התוכנה

 .אנו נקליד את הדוחות הישנים והחדשים, ברגע שנקבל את התוכנה   .ה

המכשיר השלישי נמצא בידי אריה יוסף וברגע שנתקבל תגבור בכוח אדם אנו ננצל את   .ו

 .המכשיר

וכעת אני ,אישורים ממשרד הפנים התקבלו ה, הוגשו בקשות למשרד הפנים ותחבורה  .ז

 .ממתין לאישור ממשרד התחבורה

  .לידיעתך וטיפולך אודה

  ,בברכה)-(
  וקנין סמי 

  הפיקוח העירוני' מנהל מח
  

  . מר חיים ויצמן–ל העירייה "מנכ.  מר מוטי מלכה-ראש העיר: העתקים 
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  קרהמבו                                              התייחסות 

  

  ל העירייה"מנכ

, ר בנוכחות היועצת המשפטית " עם נציג חברת שוה2007 בדצמבר 4התקיים דיון ביום 

  .ומנהל מערכת מידע ומיחשוב בעירייה, ט העירייה"קב, מנהל מחלקת הפיקוח העירוני

  :להלן סיכום הדיון 

  .2007 בדצמבר 31 החברה תספק תוכנה עד -

  .ש במאגר המידע ממשרד הפנים ומשרד התחבורה החברה תפעל לקבלת אישור לשימו-

  אשר יהווה תוספת לחוזה ,  החברה תמציא מסמך המכיל את כל הטיפול בדוחות עד אכיפתם-

  .2007 בדצמבר 30 - יקבע דיון מעקב ב-

  

  ".בזק"דווח בעל פה לצורך חיבור למאגרי המידע ולתוכנה הוזמן קוו טלפון משירות 

  

  הערות המבקר

דווח כי הוזמן טלפון ,ל העירייה" התקיים דיון מעקב במשרד מנכ2008ינואר  ב10בתאריך 

  .ויותקן במשרד בפיקוח הנוכחי

  

שכן אם התושב לא יקבל הודעה ראשונה ,כי חייבים לפעול בהקדם , הביקורת מעירה

  .ח יתבטל"הדו, ח החנייה "מהעירייה במשך השנה על דו

  

  .2007ל ידי פקחי העירייה בחודש יוני שהדוחות הראשונים ניתנו ע, ראוי להזכיר

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  



 148

  ח"שבט תשס' ל 
   2008 פברואר 06 

  לכבוד
  מר מוטי מלכה 

  ראש העיר
  כ   א   ן

  
  
  

  דוח המבקר-מעקב דוחות חניה: הנדון
  

  : ל להלן התייחסותי"בהמשך לביקורת המבקר בנושא הנ .1

  ט עם המבקר ומנהל הפיקוח לצורך תיקון ליקויים  "נעשתה עמ  .א

  2007'  דצמ3התייחסות מנהל הפיקוח נמצאת בסוף החוברת מתאריך   .ב

 י המבקר תוקנו מערכתית ומיושמים בשטח בליווי צמוד "כל הליקויים שהועלו ע  .ג

הסעיף האחרון שנותר פתוח והינו נושא ההדרכה לגבי הפעלת תוכנת השליטה   .ד

  "שוהר"י סיכום עם חברת " עפ6.2.08שהותקנה באגף התבצעה  בתאריך 

  

  .לידיעתך .2

  

  

  
  
  
  

                                            
)                                                                               -(  

  ,בכבוד רב
  

  חיים ויצמן
  ל" מ נ כ 

  : העתקים
  מ ראש העיר"מ-מר דוד גלעם

  סגן ראש העיר-מר בוריס בורוכוב
  מבקר העירייה -תמר שלום בן שיטרי

  מנהל מחלקת פיקוח-מר סמי וקנין
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 בנושא העלאת ביקורת 
  "בבית ציפורה"שכר 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
  

   קריית מלאכיהקרן לפיתוח
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   העלאת שכר: בנושאביקורת
  ללא אישור  בבית ציפורה

  

 "קרן קריית מלאכי לפיתוח" שהוא גם גזבר , גזבר העירייהשערךביקורת שגרתית ב

קרן קריית "והעוזרת שלה ללא אישור " בית ציפורה"הבחין בהעלאת שכר של מנהלת 

  .גזבר העירייה עדכן את ראש העיר בדבר המעשה" פיתוחלמלאכי 

  

בנושא העלאת השכר ובנושאים " בבית ציפורה"ערכתי ביקורת על פי בקשת ראש העיר 

  .ח המצורף"אחרים והממצאים מפורטים בדו

  

  מטרה

העלתה " בית ציפורה"לברר כיצד אירע שמנהלת , הנהלים בדבר העלאת השכרלבדוק את 

  ".קרן קריית מלאכי לפיתוח"מבלי שההעלאה אושרה על ידי הנהלת , את השכרלעצמה 

 טרם הפקתם הסופית לעובדים והעברת ,לבחון את הפיקוח והבקרה על תלושי השכר

  . לחשבון העובדים בבנקכסףסכומי 

  

כי לא נערכה ביקורת מקיפה בקרן למעט הנושאים ,קורת מציינת למען הסר ספק הבי

אך הביקורת בדקה מספר נושאים אשר לדעתה יש להם השפעה על , שפורטו לעיל

  .המקרה

  -:שנבדקו נושאים 

  ).ועד מנהל וועדות ביקורת, אספה כללית (קיומם ופעילותם של מוסדות העמותה  ♣

  .2004-2006ת ציפורה בשנים ההוצאות לשכר לעומת ההוצאות הכלליות בבי ♣

  .והעוזרת בעקבות ההעלאה, בית ציפורה "שכר מנהלת ♣

, בית ציפורה"על פי מסמך התקציב של " בית ציפורה"תקציב השכר של מנהלת  ♣

  .ח"לטיוטת הדו" בית ציפורה"הנובעת מהתייחסות מנהלת )בדיקה חדשה(

חודש (חרון  עד להעלאה לפני המקרה הא2003-2007בדיקת העלאת שכר בשנים  ♣

  ).2007פברואר 

  .פדיון ימי חופשה צבורה בכסף ♣

  .זכויות לצבירת ימי חופשה ♣

  .מול שכר לפני ההעלאה, שכר שנתי מתוכנן לאחר ההעלאה  ♣

  .  תהליך הבקרה על תלושי שכר ♣
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  סמכות הביקורת

מעוגנת בפקודת " קרן קריית מלאכי לפיתוחב"לבצע את הביקורת , סמכות מבקר העירייה

  ".כגוף עירוני מבוקר) "ב (170עיף העיריות ס

  הליך הביקורת

בנוכחות , התקיימה שיחת בירור ראשונית על ידי ראש העיר, לצורך ביצוע הבדיקה

  .ל הקרן קריית מלאכי לפיתוח גזבר העירייה ומבקר העירייה"מנכ, מנהלת בית ציפורה

מ . עם מבנוסף ו, הביקורת שוחחה עם כל בעלי התפקידים שפורטו לעיל,במהלך הבדיקה

  .בקריית מלאכי" קרן ויזל" נציגת מנהלת החשבונות ועם, ראש העיר

 ולהגיש את הממצאים עד יום , לבצע את הבדיקה על ידי ראש העירבאותו מעמד נתבקשתי

   .12:00:  ביוני שעה 10' א

  

  .ח"בוצעו בירורים והשלמות בדו,ח "לאחר הגשת טיוטת הדו

  ח" לטיוטת הדוהתייחסות

ראו בסוף , ח"ומנהלת חשבונות העבירו את תגובתם לטיוטת הדו" בית ציפורה"מנהלת 

  .ח"הדו

 םח נוספו נושאים לבדיקה ובוצעו התיקונים הרלוונטיי"בעקבות התגובות לטיוטת הדו

  . שנמצאו מוצדקים

  םלוח זמני

  .2007 ביוני 3-17הביקורת נערכה בין המועדים 

  שיתוף פעולה

  .ביקורת במהלך הבדיקה שנערכההנבדקים שיתפו פעולה עם ה

  הערה

הביקורת תשאף " בבית ציפורה"לאור המקרה הנוכחי החמור שנתגלה בניהול הכספי 

   .2008לבצע ביקורת מקיפה ברבעון השני של שנת 

  

  הערת המבקר

ולמנהל , ראש העיר ערך שימוע למנהלת בית ציפורה,לאור ממצאי הביקורת 

  :החשבונות והחליט 

  .2008תסיים את תפקידה ותצא לפרישה מעבודה בסוף שנת , ,  ציפורהבית,  מנהלת -

  . נרשמה הערה בתיק האישי על ידי ראש העיר– מנהלת החשבונות -
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  ממצאים עיקרייםריכוז .1

עלות את שכרה ושכר ה ביקשה ממנהלת החשבונות של הקרן ל"בית ציפורה"מנהלת 

דווח , 2007 בפברואר 28 מיום  במכתב2007, החל משכר חודש פברואר ,העוזרת שלה 

  .10% -כי הבקשה להעלות את השכר ב,פ "בע

  

 15%- ושכר העוזרת הועלה בכ18%-בכ" בית ציפורה"בפועל הועלה שכרה של מנהלת 

  . שדווח עליהם בעל פה10%לעומת 

  

מבלי , "קרן ויזל"פעלה להעלות את השכר בשיתוף עם נציגת " בית ציפורה"מנהלת 

  1.ואישור משרד הפנים כנדרש" הקרן קריית מלאכי לפתוח"נהלת לקבל אישור של ה

  

עמותה "שהיא " שקרן קריית מלאכי לפיתוח" היה לדעת "בית ציפורה"מנהלת על 

  .ורק היא מוסמכת לעסוק בהעלאת שכרה בלבד" עירונית

  

קרן קריית "חתום על ידי " בית ציפורה"כי הסכם העבודה של מנהלת , ראוי לציין

ולכן הפנייה להעלאת שכר הייתה צריכה להיות למעביד החתום על " תוחמלאכי לפי

  ".קרן מלאכי לפיתוח"דהיינו ,ההסכם העבודה בלבד

  

גזבר הקרן או שניהם , ל הקרן" את מנכשתעדכןשל הקרן היה מצופה ות מנהלת חשבונמ

  .לבצע את העלאה" בית ציפורה"ממנהלת  כאשר קיבלה את המכתב ,יחד

  

בכך שהפסיק לשלם , על פי אוגדן תנאי שירות של השלטון המקומי,ן הגזבר פעל כדי

  .חופשה צבורה בכסף בתלוש השכר

  

 בספטמבר 1החלה לעבוד מתאריך " בית ציפורה"לביקורת הוצג הסכם עבודה ובו מנהלת 

  . שנים כפי שדווח לביקורת8 חודשים ולא 7- שנים ו3 – 2003

  

  ).מועד כריתת החוזה החדש (2003 בספטמבר 1לא נימצא החוזה הישן לפני 

כן נמצא תיעוד במערכת השכר על , עבדה בחלקיות משרה" בית ציפורה"כאשר מנהלת 

  .העסקתה לפני כן

  

                                                 
  .תאגידיםלצו הקמת ) 4 (6סעיף  1
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כי לא הייתה העלאת שכר בשכר מנהלת , ח העלו"ממצאי הבדיקה לאחר טיוטת הדו

  .2007 עד לחודש בפברואר 2003בין השנים "  בית ציפורה"

  

 ימי חופשה צבורה בכסף 22 שולמו 2005 ובשנת 2004שנת כי ב, עוד נימצא

  . 17.666₪למנהלת בית בסך 

  

כי ערב פדיון ימי , נימצא,  חודשים8 - שנים ו3מבדיקת תלושי שכר לאחור במשך 

  . ימי חופשה101" בית ציפורה"עמדו לזכות מנהלת )2004מרס (החופשה 

  

 ימי 75 -כ" בית ציפורה"מנהלת  עומדים לזכות 2007כי נכון לסוף אפריל , נימצא 

  .חופשה צבורה

  

כי השכר עלה בין , ח "כי לאחר בדיקה מחודשת בעקבות תגובה לטיוטת הדו, נימצא

 תימוכין ראו תגובת מנהלת חשבונות – כפי שהמנהלת מדווחת 9.2% ולא 16.5% -18%

  .שמכינה את חישובי השכר בפועל

  

 12-היה מחולק ל( מתבצעת נכון והתקציב שאם היה השכר מאושר והפעולה הייתה,נימצא

דבר , 9.1%- חודשים ב11-השכר החודשי היה נמוך מאשר תקציב שחולק ל) חודשים

טבעי שכאשר (בחשוב השנתי  ₪ 18.180בסך " הקרן"שגרם להוצאה שנתית נוספת של 

  ). מחלקים מספר עם מכנה גדול יותר המנה קטנה יותר

  

קרן לפיתוח קריית ," קרן ויזל"ין העירייה וניבדק בהסכם המשולש ב,  נימצא

 ולא נימצא בו דבר וחצי דבר הקשור לנושאי 1997 באוקטובר 29-שנחתם ב" מלאכי

  .בפרט" ובבית ציפורה"בכלל " קרן קריית מלאכי לפיתוח"שכר עובדים ב

  

 ראו -)1996 ביולי 11(מאז היווסדה " עמותה עירונית"היא " קרן קריית מלאכי לפיתוח"

  ".עמותה לא עירונית"גם בקנה מידה של , 26 עד 22נויים בתקנון המצוי סעיפים השי

  .רק על ידי ההנהלה הממונת עליו , עובד בעמותה מועלה שכרו / מנהל 

  

כי הביקורת סבורה שיש , מרמה כן, ח "הביקורת לא הזכירה מעשה גניבה בטיוטת הדו

פונים , ורת כפי שדווח לביקורתואם אין תקש,או מהגזבר /ל ו "לקבל את אישור המנכ

  .ר הוועד המנהל"לראש העיר שהוא יו



 154

בבדיקה שהגזבר מבצע כל חודש על תלושי השכר בעיקרה באה לבדוק טעויות או שגיאות 

  .אינה באה לבדוק העלאת שכר שחייבים היה להביא לידיעתו של הגזבר,לא מכוונות 

  

 ראש העיר על הסכם עבודה עם .מ.במהלך הביקורת נבדקה הטענה בדבר חתימתו של מ

 .ל הקרן"כאשר הוא לא היה באותה התקופה מנכ" בית ציפורה"מנהלת 

 1 -ראש העיר דיווח לביקורת שאין לו הסבר לגבי רישום התאריך שרשום בהסכם ה. מ.מ

  .2002 בספטמבר 1 -במקום ה , 2003בספטמבר 

 

  העדר פיקוח בקרה ואי חשיפה לסיכונים

בית "ל הקרן לבין מנהלת "כי לא התקיימו כלל יחסי עבודה בין מנכ, ממצאי הבדיקה העלו

ולא אפשרה את "  וייזלקרן"מנהלת הקרן החליטה לשתף פעולה רק עם נציגת " ציפורה

  .ל הקרן"מעורבותו של מנכ

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

ה יש ב, כי ניהול כספים על ידי שני בנו אנוש ללא גורמים נוספים, הביקורת מעירה

  .כדי למנוע זיהוי חשיפות לסיכונים מיותרים

  

  נהלים

שיש בהם כדי להגדיר תפקידים ולקבוע תחומי " בבית ציפורה,לא נמצאו נהלים כל שהם 

  .התפקידים השוניםאחריות של בעלי 

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

כי בנהלים אשר מגדירים תפקידים ותחומי אחריות שתולות הפיקוח ,הביקורת מעירה

על מנהל הקרן ,  יש בהם כדי למזער סיכוניםאשר,בקרה הפנימית של ההנהלהוה

  .בפרט" בבית ציפורה"להכין נהלים לכל בעלי התפקידים בקרן בכלל ו
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  מסקנות .2

 בכך שהוציאה מכתב למנהלת , חרגה מסמכותה"בית ציפורה"מנהלת כי , רהוהביקורת סב

  .גזבר הקרןאו /ול הקרן "ללא ידיעת מנכ, רת  העוזושכרהחשבונות להעלות את שכרה 

  

לדעת " מעובד ציבור סביר " בניגוד לנדרש "בית ציפורה"מנהלת במעשיה פעלה 

קרן " את דבר העלאת השכר מהנהלת , ניסתה להסתיר"בית ציפורה"מנהלת הביקורת 

  "קריית מלאכי לפיתוח

  

נהגה שלא  "בית ציפורה"מנהלת כי , ערת לאור הממצאים הביקורת הגיעה למסקנה  מצ

" עמותה עירונית" שהוא ,במרמה והפרה אמונים בתאגידפעלה , על פי כללי המנהל התקין

  ".קרן קריית מלאכי לפיתוח"

  

בכך , "מעובד ציבור סביר" כי גם מנהלת החשבונות פעלה בניגוד לנדרש ,הביקורת סבורה

  .או גזבר הקרן/ושלא מצאה לנכון לעדכן את מנהל הקרן 

מנהלת החשבונות פעלה שלא על פי , או גזבר הקרן/ל הקרן ו"צם הסתרת המידע ממנכבע

  .והתרשלה בקיום המוטל עליה מתוקף תפקידה, כללי המנהל התקין 

  

" פרוץ"סעיף ,  בהסכם עבודה10טמון בסעיף " ששורש הרע"הביקורת סבורה 

  .כרואפשר להגמיש אותו אם רוצים בכך כשרוצים להעלות את ההוצאות לש

  

ובין , גזבר העירייה , ל הקרן"הביקורת סבורה שהיחסים הבין אישיים בין מנכ

ובניגוד לכללי המינהל , ומנהלת החשבונות מתוחים מאוד "  בית ציפורה"מנהלת 

  ".בית ציפורה"ו, ויש בהם כדי לפגוע בעבודה התקינה והשוטפת של הקרן, התקין 
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  המלצות .3

  -;  הביקורת ממליצה לראש העיר כדלקמן,לאור הממצאים ומסקנות

  להסכם   16 וסעיף 15על פי סעיף " בית ציפורה"לפעול לסיום עבודתה של מנהלת  ♣

  על ידי מתן הודעה של  ,   דהיינו הפסקת עבודתה-  עבודה עם מנהלת בית ציפורה 

  .כנדרש מהסכם העבודה,  חודשיים מראש

  

 ולא לשלול ,  על כל חלקיהם16 - ו15יפי לא ליישם במלואם את סע, הביקורת ממליצה ♣

  ".בית ציפורה"     את פיצוי הפיטורין ממנהלת 

  

 חודשיים 3להחזיר את הפרשי ההעלאה שקיבלה בגין " בית ציפורה"לדרוש ממנהלת  ♣

  .ולוודא החזרת הפרשות המעביד מהקופות והגופים השונים

  

 3י ההעלאה שקיבלה בגין להחזיר את הפרש" בית ציפורה"לדרוש מהעוזרת של מנהלת  ♣

  .ולוודא החזרת הפרשות המעביד מהקופות ומהגופים השונים, חודשים

  

הביקורת , ומכיוון שלא הוכח אינטרס אישי למניעיה , באשר למנהלת החשבונות ♣

 .אשר תתויק בתיקה האישי, ר הקרן"להסתפק בנזיפה חמורה על ידי יו, ממליצה

  

ובכך להימנע מטעויות ,במיומנות בעבודתה על מנהלת החשבונות לפעול בזהירות ו ♣

 .בהקלדת נתונים בעתיד

  

ובקרן " בבית ציפורה"על גזבר הקרן לפעול למחיקת ימי חופשה צבורה שלא נוצלו  ♣

 .על פי הכללים שנקבעו על ידי משרד הפנים" קריית מלאכי

  

 ;ח וההתרשמות במהלך הביקורת"לאור תגובות טיוטת הדו ♣

  

בסדרי העבודה " בית ציפורה"ו,תן להמשיך להפעיל את הקרןשלא ני, הביקורת סבורה ♣

לכן יש לשפר .הקיימים והיחסים הבין אישיים המתוחים בין מנהלי ועובדי הקרן

 בין ההנהלה הבדחיפות רבה את יחסי העבודה המתוחים והחורגים מכל פרופורצי

 .לעובדים
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הולמת ומסוכנת  בהסכם אינה 10 שכר על פי סעיף הביקורת סבורה שהשיטה לשלם ♣

על פי דירוג הוראה או "  בית ציפורה"לכן הביקורת ממליצה לשלם שכר למנהלת .לקרן

ובלבד שהשכר לא ימשיך להיות משולם על , אחוז משכר מסוים שיקבע משכר בכירים

 ".הגמישה ומעורפלת"פי הנוסחה 

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

ל "למנכ" בית ציפורה"ין מנהלת כי עקב יחסי הגומלין העכורים ב, הביקורת מעירה

בבית ", שליטה בקרה ופיקוח שוטף, שיתוף פעולה, נושאים של עבודת מטה, הקרן

  .ליקויים"  ציפורה

  

עת בת מעורבים יותר יו היה לה,ל הקרן וגזבר העירייה"כי על מנכ, הביקורת מעירה

 הכנת שורשיה של העלאת השכר היו נחשפים ונמנעים כבר בעת שכן ,הכנת התקציב

  .התקציב

  

, "להתנהל כפי שהתנהל"היה לא להניח למצב ,  ל הקרן"כי על מנכ, הביקורת סבורה

כפופה לו והייתה חייבת " בית ציפורה"מנהלת , ל הקרן"כי מעצם מינויו כמנכ

  .להישמע להוראותיו

  

תקציב ( להסכם עבודה 10כי השיטה בה נקבע השכר לפי סעיף , הביקורת סבורה

  .טומנת בחובה סיכונים מיותרים לקרן) חודשים 12שכר חלקי 

  

  

  .ח" התייחסות המבקר לתגובות טיוטות הדוסכום

ח "ולמנהלת החשבונות על תגובותיהן לטיוטת הדו, "בית ציפורה"אני מודה למנהלת 

  .ועל שיתוף הפעולה בעת עריכת הבדיקה

  

מהתגובות  כדי להבהיר חלק םח הסופי  נעשו התיקונים הרלוונטיי"בממצאי הדו

  .כפי שנמצאו לנכון על ידי הביקורת,ח "לטיוטת הדו

  

, י ומהמלצותייאיני רואה לנכון לשנות ממסקנותי, ח" למרות התגובות לטיוטת הדו

  . ח"כפי שהופיעו בטיוטת הדו
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  ח הביקורת המפורט"דו
  "לעמותה עירונית"הבסיס החוקי . א

  כללי

בידי הרשות .  לידי תאגידים שהן מקימותתיוהרשויות המקומיות מוסמכות להעביר פעילו

המקומית יש בדרך כלל לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בתאגידים אלה 

, הקמתם נועדה . אך הם פועלים כישויות משפטיות נפרדות, ) תאגידים עירוניים-להלן(

בביצוע תפקידיה ולשחרר פעילויות מסוימות "להקל על הרשות המקומית ,בין היתר 

מטרת " הוא– המאפיין מנגנון ציבורי באשר ימהצורך להתמודד עם מנגנון בירוקראט

הקמתו של תאגיד עירוני היא אפוא ליצור גוף שמסוגל לפעול ביעילות ובגמישות יחסית 

  .אך נמצא בשליטת הרשות ובפיקוחה

  

היא מותירה בידה את , כאשר רשות מקומית מעבירה חלק מפעולותיה לתאגיד עירוני

הן מכיוון שהיא רשאית להמשיך לעסוק בה בעצמה במקביל ,ליטה על אותה פעילותהש

  .והן מכיוון שהיא שולטת בפועל בתאגיד, לתאגיד

  

  .אחד מסוגי התאגידים שרשויות מקומיות רשאיות להקים לצורך זה הוא עמותה

הזכות לייסד עמותה ניתנת )חוק העמותות-להלן (1980-ם "התש, על פי חוק העמותות

החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת , לשני בני אדם או יותר

. עמותות נוצרות עם רישומן אצל רשם העמותות במשרד המשפטים.רווחים בין חבריו

  .ועד מנהל וועדת ביקורת,מוסדות החובה של העמותה הם אסיפה כללית

  

  "עמותה עירונית"יתרונות בהקמת 

יכולה להניב יתרונות ובהם הקלת העומס הכספי המוטל על רשות ההסתייעות בעמותת 

משום שעמותות רשאיות לגייס משאבים בדרך של קבלת תרומות כספיות או , המקומית

ייעול ,שיפור השירותים המסופקים; מתקנים וציוד , תרומות בשווה כסף כמו מבנים

חלק ניכר מיתרונות  . המערך התפעולי ועידוד המעורבות של הקהילה בפעילות עירונית

שלעיתים אינה מתאפשרת ביחידות , אלה ניתן לייחס לגמישות התפעולית של העמותה

 הסבוך של מנגנון יאינה נזקקת למבנה הבירוקראט, בין היתר,העמותה: הרשות המקומית 

והמבנה הארגוני שלה ותהליך קבלת , היא מתמחה בתחום מוגדר; הרשות המקומית 

והיא יכולה לשתף בקבלת ההחלטות ובמתן ; ים לתחום ההתמחות ההחלטות בה מותאמ
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השירותים גורמים מקצועיים ותושבים הפועלים על בסיס התנדבותי בלי שיכהנו כחברי 

  .מועצה או עובדי הרשות

  

  "עמותה עירונית"הקמת 
 

או , על רשות מקומית החפצה לייסד עמותה למטרה שהיא בגדר סמכויותיה ותפקידיה

אם בידי . לקבל את אישור שר הפנים לכך,  בה או נוהגת בה מנהג בעליםשהיא חברה

". עמותה עירונית"העמותה היא , הרשות המקומית לפחות מחצית כוח ההצבעה בעמותה

בין היתר לקבוע מנגנוני פיקוח , חלים דינים מיוחדים שמטרתם " עמותה עירונית"על 

על , הפיקוח על מילוי תפקידי העמותהכדי להגביר את , מחוץ לרשות המקומית, נוספים 

השימוש בתקציבים ובתמיכות שהיא מקבלת ועל אופן מילוי תפקידם של נציגי הרשות 

מנגנוני הפיקוח נועדו גם לייצור מערכת בקרה שתבטיח שהרשות . המקומית בעמותה

ובוחנת אותן ,המקומית נוהגת בעסקאות שהיא מבצעת באמצעות התאגיד בזהירות הראויה

  .אויכר

  

" עמותה עירונית"הקמת . מנגנוני פיקוח ובקרה אלה חלים כבר בשלב ייסוד העמותה

על ,  לאחר ייסוד העמותה2טעונה כאמור אישור של שר הפנים וכפופה לתנאים שיקבע 

  . הרשות המקומית לפקח עליה פיקוח שוטף

  

) המועצהגם : להלן(לפחות פעם בשנה על ראש הרשות המקומית להגיש למועצת הרשות 

ח ופרוטוקול ישיבת המועצה שבה "העתק הדו. ח "דוח על מצבה ועל המועצה לדון בדו

,  אישור שר הפנים נדרש גם לחלק מהפעולות שהעמותה מבצעת3נידון יועבר לשר הפנים 

 ותשלום שכר או כל תמורה אחרת 4כגון הספקת שירותים שהם בסמכות הרשות המקומית 

  .המכהנים בעמותה כנציגי הרשות המקומיתלחברי המועצה או לעובדיה 

  

שהוציא רשם העמותות , "עמותה עירונית"על פי נוהל פנימי להקמת ,  נוסף על כך 5 

צריכה לכלול " עמותה עירונית"רשות מקומית המבקשת להקים , שבמשרד המשפטים

בתקנון העמותה הוראות שלפיהן כל ההתקשרויות העמותה להזמנת עבודה ייעשו לפי 

                                                 
 )הקמת תאגידים( לצו העיריות 1סעיף  2
 . לצו הקמת תאגידים5סעיף  3
 . לצו הקמת התאגידים) 5(6סעיף  4
  .לצו הקמת התאגידים) 4 (6סעיף  5
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תנאי השכר וההעסקה של העובדים לא יחרגו ; ללים שחלים על הרשות המקומית הכ

הכללים הנוגעים לניגוד עניינים ולהעסקת קרובי משפחה ; מהמקובל ברשות המקומית 

  .החלים ברשות המקומית יחולו גם על העמותה ועוד

  

  סעיפים בפקודת העיריות

פעלה העירייה " , ) פקודת העיריות-להלן) (נוסח חדש( א לפקודת העיריות 249לפי סעיף 

שמטרותיה במסגרת סמכויות העירייה .... עמותה.... והוקמה....  פי סמכויותיה-על 

ויש בידי העירייה לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בתאגיד כאמור , ותפקידיה

  :יחולו הוראות אלה , ) תאגיד עירוני-להלן(

נציגים אלה יכול ; גיה בגוף המנהל של התאגיד העירונימועצת העירייה תקבע את נצי) 1 (

  ;שיהיו גם חברי המועצה או עובדי העירייה 

חובת נציגי העירייה להקפיד על כך שפעולות התאגיד העירוני יהיו במסגרת סמכויות ) 2 (

חובת האמון שהם חבים לעירייה לעולם תהיה עדיפה על חובתם כלפי ; העירייה ותפקידיה 

   ;התאגיד 

יחסי , ייבחרו כך שיישמרו ככל האפשר, שהינם חברי המועצה, נציגי העירייה כאמור ) 3(

  ... ;הכוחות של הסיעות במועצה

לא יחולו על תאגיד עירוני בשל כך בלבד שחבר המועצה או ) א( א 122הוראות סעיף ) 4(

  ".עובד העירייה הוא נציג העירייה בגוף המנהל שלו

  

ומית לא תייסד תאגיד לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות מועצת על פי הצווים רשות מק

אלא ,הרשות המקומית ותפקידיה ולא תנהג בהם מנהג בעלים ולא תהייה חברה בעמותה

  .באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע

  

  

  

  

  

  

   מוסדות העמותה.ב



 161

   כללי.1

רה על ידי רשם הוקמה ואוש" קרן קריית מלאכי לפיתוח ", על פי התקנון שהוצג לביקורת

  .1996 ביולי 11 - על ידי משרד הפנים בהאושרו 1996ביולי  15 -העמותות ב

  

  ; מטרות העמותה .2

  .'איכות החיים וכו,רווחה,מדע,אמנות,תרבות,קידום ופיתוח קריית מלאכי בתחומי חינוך. א

  .היהדות והמדע, העמקת התודעה והחינוך בתחומי התרבות. ב

  .ידום מטרות העמותהגיוס כספים לצורך ק. ג

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

גיוס כספים לצורך קידום מטרות העמותה בוטל על ידי המייסדים ורשם ' סעיף ג

  .1996 ביולי 7 -העמותות על פי מסמך מ

  

  .ולכן יש לפעול לתיקון התקנון בהתאם, כי העמותה מגייסת תרומות, הביקורת מעירה

  

   פרוטוקול לבחירת הנהלה חדשה.3

". קרן קריית מלאכי לפיתוח"עם כינון מועצת העיר הנוכחית התקיימה אסיפה כללית של 

 האספה בחרה את הגופים 2003 בדצמבר 31על פי פרוטוקול האסיפה התקיימה ביום 

  -;הבאים 

  . מר מוטי מלכה –יושב ראש הקרן  ♣

  . מר אשר אלבז–ל הקרן "מנכ ♣

  . מר גבי שוורץ–גזבר הקרן  ♣

  . מר מישל טפירו–) ר"יו(וועדת ביקורת  ♣

  .מר יוסף יוזביץ,  מר בוריס בורוכוב–חברים בוועדת הביקורת  ♣

  .ועובדי העירייה,  מורכב משבעה חברי מועצת העירייה-וועד מנהל ♣

  . משרד רואה חשבון ליאון אורליצקי–רואה חשבון  ♣

  

  הערות הביקורת

ק העמותות כי ייסוד העמותה והקמת מוסדותיה נעשו על פי חו, הביקורת מעירה

  ."עמותה עירונית" הדנים החלים על פי ועל 1980מ "התש
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כי על מנהל הקרן לעדכן את רשם העמותות בדבר השינויים שחלו , הביקורת מעירה

  .בהרכב הוועד המנהל ובוועדת ביקורת

  
  

   אסיפה כללית.4

  -; את תפקידי האספה הכללית כדלקמן, של האסיפה הכללית קובע '  בסימן ב7סעיף  

תדון בהם ובהון , תשמע דינים וחשבונית של פעילות הוועד ועל פעילות וועדת הביקורת

  .וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד

  .ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת ובמינוי רואה חשבון, תחליט על האישורים

  

ובחרה , 2003 בדצמבר 31 -כאמור התקיימה אספה כללית בעת כינון המועצה הנוכחית ב

  .סדות הקרןאת מו

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

הכללית של הקרן כל שינוי בהרכב כי יש להביא לדיון באספה , הביקורת מעירה

  .וועדת ביקורת ובמינוי רואה חשבון כנדרש מוך העמותות, הוועד

  

   הוועד המנהל.5

 . 2003 בדצמבר 31נה עם כינון מועצת העיר הנוכחית בתאריך וכאמור הוועד המנהל מ

  .ל שהוא נציג הציבור"ומנכ;  עובדי עירייה3;  חברי מועצת העיר3;  חברים 7עד מונה הוו

הוועד ינהל את ענייני העמותה ובידו "  קובע 1980 –ם " לחוק העמותות התש25סעיף 

 בחוק העמותות או בתקנון אסיפה הכללית או למוסד אחר תהיה כל סמכות שלא התייחדה

  ".ממוסדות העמותה

  

  )הנהלת הקרן(הוועד המנהל  רשימת 5.1

  -; ממצאי הביקורת בנושא רשימת חברי הוועד המנהל העלו כמפורט

עודכנו שמות חברי הוועד המנהל , התקיימה אסיפה – 2006 במרס 19בתאריך  ♣

 .מונה מר שמעון עמר) ל"ז(ובמקום מר יפת מדר 
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ת  נתונים שנמסרו למבקר רשם העמותות צמצמה א– 2006 בספטמבר 18בתאריך  ♣

, מר גדעון מהרי) ל"ז( מר מיכאל בוהדנה – מהרשימה והופחת: חברים 6 -הרשימה ל

 ) .ל"ז(ומר יפת מדר ,נוספו לרשימה מר מוטי מלכה ראש העיר, מר שמעון עמר

  

   פעילות הוועד המנהל5.2

הינו , הגוף בעל הסמכות הרחבה ביותר בעמותה,  לחוק העמותות לעיל 25על פי סעיף 

  .הוועד המנהל

  -;  פרוטוקולים בהם התכנס הוועד המנהל של הקרן כמפורט להלן 2לביקורת הוצגו 

ל העירייה דאז שאינו " התקיים דיון בראשות מנכ– 2004  באוקטובר18בתאריך  ♣

 .בקרן" ויזל" הדיון נסב על זכות חתימה של נציג קרן –חבר בוועד המנהל של הקרן 

  . ונושאים שונים2004ן לשנת  סקירת מאזן הקר– 2005 בנובמבר 13בתאריך  ♣

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

אינה מספיקה " בית ציפורה, של הוועד המנהל ב מעורבותוכי , הביקורת סבורה 

  .ומקיפה

  

כי יש לעדכן את רשימת חברי הוועד המנהל בישיבת האסיפה , הביקורת מעירה

  .הקרובה

  

  וועדת הביקורת .6

וועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו " קובע  1980-ם " לחוק העמותות התש30סעיף 

את עניינה הכספים והמשק של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האספה 

  .הדין וחשבון הכספי, את המלצותיהם לעניין אישור ליתהכל

  

  הרכב וועדת ביקורת 6.1

  -; בדיון במועצת העיר הנוכחית מונו החברים הבאים 

 .ירומר מישל טפ -ר "יו ♣

 . מר בוריס בורוכוב-חבר ♣

 . מר יוסף יוזביץ-חבר ♣
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 ועל פי מה שנימסר לרשם 2006 בנובמבר 16בפרוטוקול אסיפה כללית מיום 

  -; העמותות מינו החברים הבאים 

 מר אלי עזראל ♣

 .מר מישל טפירו ♣

 

   פעילות וועדת הביקורת6.2

 3קורת התכנסה וועדת הבי, כי מאז כינון המועצה הנוכחית, ממצאי הבדיקה העלו

  -; פעמים כדלקמן 

 .2003ח ביקורת ואישור מאזן לשנת " דיון בדו– 2003 בדצמבר 16בתאריך  ♣

 .2003ח ביקורת ואישור מאזן לשנת " דיון בדו– 2003 באוקטובר 27בתאריך  ♣

 ואישור הצעת תקציב 2005ח הביקורת ואישור מאזן לשנת " דו– 2005 בנובמבר 14 ♣

  .2006קרן לשנת 

 

  הביקורתוהמלצות  הערות

ולא בדקה , כי וועדת הביקורת דנה רק בדוחות הכספיים של הקרן, הביקורת מעירה 

  . ולא דנה בתחום המשקי ובפנקסי החשבונות של העמותה

  

  

  מורשי חתימה בקרן. 7

  מר מוטי מלכה ראש העיר ♣

  ל הקרן"מר אשר אלבז מנכ ♣

   גזבר העירייה וגזבר הקרן-מר גבי שוורץ ♣

  העמותותביקורת רשם 

 וממצאיו הצביעו על 2006 בספטמבר 18רשם העמותות ערך ביקורת מעמיקה בקרן ביום 

  .ניהול תקין וראוי
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   תקציב ושכר.ג

   תקציב ושכר.1

  2007לשנת " בית ציפורה"תקציב 

 2.028הינו " בית ציפורה"ח תקציב " אש3.909הינו " קרן קריית מלאכי לפיתוח"תקציב 

  ".לפיתוחקרן קריית מלאכי " מכלל תקציב 52%ח שהוא "אש

 , 50%ח שהם " אש1.014 -נאמדים ב" בבית ציפורה" , קרן וייזל"מקורות המימון של 

  .יתר התקציב מקרנות עמותות ופרויקטים אחרים

  ההוצאות לשכר .2

   2004-2006לשנים " בית ציפורה"ההוצאות לשכר לעומת ההוצאות הכלליות של 

  הערות  באחוזים  הוצאות לשכר/כ הוצאות"סה  אותכ הוצ"סה  שנה  ד"מס

  מאזן בוחן  74%  . 1.152.463₪  . 1.541.411₪  2006  .1

  בפועל  72%  . 1.525.652₪  . 2.111.711₪  2005  .2

  בפועל  70%  . 1.383.573₪  1.978.830  2004  .3

  

  

  2007אפריל - חודשים ינואר4 - ל הכלליות הוצאות לשכר לעומת ההוצאות

  -; בוחן כדלקמן על פי מאזן 

  . 609709₪ –הוצאות לשכר  ♣

  . 427997₪ –הוצאות לשכר  ♣

 .70%מ –באחוזים  ♣

  הביקורתוהמלצות הערות 

   .4% - גדלו ב2006 ביחס לשנת 2004, כי הוצאות לשכר בשנת, הביקורת מעירה 

  .הרי הוצאות לשכר לא יגדלו,  תתנהל כמו רבעון ראשון2007אם יתרת השנת 

  

  עלאת השכר חישוב עלות ה.3
  

ואפריל , מרס,  חודשיים פברואר3מנהלת החשבונות הקלידה למחשב העלאת שכר עבור 

  .2007לשנת 
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  "בית ציפורה"שכר מנהלת  3.1

   ;להלן חישובי השכר ברוטו ושכר כולל עלות המעביד לפני ההעלאה ואחרי ההעלאה

  )לפני ההעלאה(.15.335 כולל עלות מעביד - ₪ 11.251שכר ברוטו  -  2007ינואר  ♣

אחרי ( .18.099 כולל עלות מעביד - ₪ 13.233 שכר ברוטו - 2007פברואר  ♣

  )ההעלאה

   ₪ 2.764 כולל עלות מעביד - ₪ 1.982 שכר ברוטו - ח"הפרשים בש ♣

  .18% כולל עלות מעביד - ₪ 17.61% - ח שכר ברוטו"באחוזים בש ♣

  . ותלושי שכר106הנתונים מבוססים על פי טופס 

  

  ;לאת השכר הייתה ובוצעה בפועל עבור כאמור הע

  ;אפריל כדלקמן , מרס,  פברואר– חודשיים 3

  . X 3 = 5.946₪ ₪ 1982-שכר ברוטו - ♣

  . X 3 = 8.292₪ 2.764שכר כולל עלות מעביד  ♣

  . X 3 = 2.337₪ ₪ 779: עלות מעביד נטו לקופות ומשרדי ממשלה היא 

  

  עוזרת המנהלת 3.2

  -; כולל עלות מעביד לפני ההעלאה ואחרי ההעלאהלהלן חישוב השכר ברוטו ושכר

  . 5.281₪כולל עלות מעביד  ₪ 3.855 - ברוטו2007ינואר  ♣

  . 6.115₪כולל עלות מעביד  ₪ 4.457 – ברוטו 2007פברואר  ♣

  . 843₪כולל עלות מעביד  ₪ 602  -ח שכר ברוטו "הפרשים בש ♣

  . 15.74%₪ כולל עלות מעביד 15.61%  -ח שכר ברוטו "באחוזים בש ♣

  

  -; העלאת השכר הייתה ובוצעה בפועל עבור 

  -; אפריל כדלקמן ,  פברואר מרס– חודשיים 3 ♣

  .  1.806₪=  חודשיים X 3 ₪ 602שכר ברוטו  ♣

  . 2.502₪=  חודשיים X ₪ X 3 834שכר כולל עלות מעביד  ♣

  . 696₪=  חודשיים X 3 ₪ 232עלות מעביד נטו לקופות ומשרדי ממשלה היא  ♣

  

 ₪ 31.166 –" בית ציפורה"ים עלות השכר כולל עלות מעביד לגבי מנהלת במונחים שנתי

  . 10.008₪ולעוזרת 
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  הביקורתוהמלצות הערות 

 , 16% - ולעוזרת כ18% -למנהלת כ;כי ההעלאה בשכר הייתה , הביקורת מעירה 

  .לביקורת כפי שדווח 10%ולא 

  

  "ציפורהבית " על פי הכנת תקציב 2007תקציב  השכר לשנת . 4

נבדקו נתוניה אל מול מסמך , ח " לטיוטת הדו"בית ציפורה"בעקבות תגובת מנהלת 

  -; ולהלן הממצאים " בית ציפורה"התקציב שהוכן על ידי 

  ).אב בית, עוזרת,מנהלת (. 338.000₪:  כולל מאושר בתקציב השכר מנהל

  .) 73.812₪( שכר מזכירה בניכוי ♣

  .) 46.188₪ ( שכר אב הביתבניכוי  ♣

  . 218.000₪" בית ציפורה"שכר מנהלת היתר ל

  

 218.000= ₪  19.818:  השכר היה צריך להיות ,  בהסכםעל פי נוסחה שנקבעה

  11).                                                               רשכמובן לא קיבל אישו(

  199.089=  ₪ 18.099בפועל שולם על פי תלושי שכר 

                 11     

  .הביקורת לא קיבלה הסבר למה החישוב לא נעשה לפי הנוסחה שנקבעה

  

הרי אם נוסיף את משכורת ,  הייתה מאושרת ומיושמת נכון10בהנחה שהנוסחה בסעיף 

" בית ציפורה"נקבל תקציב שנתי לשכר מנהלת , חודש ינואר לתקציב של חודש פברואר 

  -: כדלקמן 

         חודש11 -תקציב ל      ינואר  שכר חודש             כ תקציב"סה

214,424     ₪       =15.335         ₪    +199.099₪   

   חודשים השכר היה12כ התקציב היה מחולק לפי "אם סה

                    17.867 ₪  =12:  214.424₪  .  

  

: 11=  ₪ 18.099 חודשים והשכר נקבע לפי 11 -בפועל כאמור התקציב חולק ל

  . תוך התעלמות מהשכר ששולם בחודש ינואר199.098
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  הביקורתוהמלצות הערות 

אם היה לה אישור היא , תהביקורת סבורה שהפעולה שהייתה צריכה להיעשו

של ולדבריה . לחודש ₪ 19.818ואז השכר החודשי היה ) 218.000לפי : (כדלקמן 

השכר כולל   הרי)200.000: 12לפי (תקציב לשכר הוא המנהלת בית ציפורה ש

  . 18.099₪בפועל השכר שנקבע הינו    16.666₪חודשי היה 

  

   המקרה האחרון לפניבדיקת העלאות שכר. 5

בדקה את תלושי השכר מאז כריתת הסכם העבודה החדש מחודש ספטמבר הביקורת 

  : עד ההעלאה האחרונה בגינה נערכה הבדיקה ולהלן הממצאים 2003

 ).מועד חתימת החוזה במשרה מלאה(₪  9.818 שכר יסוד – 2003ספטמבר  ♣

 . ₪ 9.818 שכר יסוד – 2004דצמבר  ♣

 . 9.818₪ שכר יסוד 2005דצמבר  ♣

 . 9.818₪ שכר יסוד 2006דצמבר  ♣

 . 9.818₪ שכר יסוד 2007ינואר  ♣

 . 11.800₪ –) מועד העלאת השכר ללא אישור (2007פברואר  ♣

כפי , ופשה צבורה בכסף אך כולם נבעו מפדיון ימי ח2004היו שינויים השכר בשנת  ♣

 .שמפורט בהמשך

 

  הביקורתוהמלצות הערות 

לא הועלה מאז הסכם עבודה "  בית ציפורה"כי שכרה של מנהלת , הביקורת מעירה

  .ח"למעט ההעלאה האחרונה בה דן הדו , 2003 בספטמבר 1 -ב

  

  שכר שנתי מתוכנן לאחר ההעלאה מול השכר לפני ההעלאה על פי תלושי שכר. 6

  : כדלקמן 2007שבו נעשה השינוי השכר החזוי לשנת  , 2007תוקצב לשנת שכר מ

  . 15.338₪ –השכר הכולל בחודש ינואר 

  . 214.424₪) חודשיים12(כ שנתי "סה
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  2006שכר ששולם בשנת 

  . 11X15.335 ₪ 184.02₪- 2006על פי תלושי שכר לשנת 

  . 30.404₪ יהיה 2006 לשנת 2007הפרש שכר בין שנת 

  . 30.404₪  יהיה 2006 ביחס לשנת 2007ל השכר בשנת " פי החישוב הנעל

 : 30.404 (16.52% - עלה2006 ביחס לשנת 2007ל השכר בשנת "על פי החישוב הנ

  .ח" מטיוטת הדו1.5%הפרש של ). 184.020

  

  פדיון ימי חופשה צבורה בכסף. 6

לל ימי חופשה צבורה כי העלתה את שכרה בג, בין הסוגיות שטענה מנהלת בית ציפורה 

הנושא ניבדק , קיבלה אותם בשכר לתקופה מסוימת והופסקו על ידי הגזבר,שהיו לרשותה

  :ולהלן הממצאים

  :שולמו ימי צבירה בכסף כדלקמן " בית ציפורה"כי למנהלת , מהבדיקה עולה

  .  X 803₪  =8.030₪ ימים 10 -2004שנת 

  . X 803₪  =9.636₪ ימים 12 – 2005שנת 

  . 17.666₪שהם  ,  ימים22שולמו כ "סה

 הופסקו תשלומי פדיון חופשה צבורה בכסף על פי הנחיית הגזבר 2005בחודש אוקטובר 

  . פעולה התואמת את הנחיות משרד הפנים

  

  זכויות לצבירת ימי חופשה .7

, כי על פי הדיווחים, עולה" בית ציפורה"מבדיקת זכויות צבירת ימי חופשה של מנהלת 

 ימים 22נפדו כאמור ,  יום101עמדה על , 2004 תחילת הפדיון בחודש מרס הצבירה ערב

  . ימים75 עומדת על 2007בכסף יתרה לחודש אפריל 
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  מסקנות

  .2003 בספטמבר 1מהתאריך " בית ציפורה" לא הייתה העלאת שכר בשכרה של מנהלת 

בניגוד  ₪ 17.666 שהם 22פדתה ימי חופשה צבורה בכסף " בית ציפורה"מנהלת 

  .להנחיית משרד הפנים

  

  הביקורתוהמלצות הערות 

אסור היה לשלם פדיון ימי , " קרן קריית מלאכי לפיתוח"כי ל,הביקורת מעירה

על גזבר העירייה היה , שכן הדבר נוגד את הנחיית משרד הפנים, חופשה בכסף

,  יום55 -למחוק לקראת סוף כל שנה את עודף ימי החופשה שלא נוצלו מעל ל

  . ימים בשבוע6 יום לעובדים 65- ימים בשבוע מעל ל5לעובדים 

  

" בית ציפורה"ולאחר שמנהלת ,הביקורת מעירה כי הגזבר נתן הנחייה לאחר הפדיון 

  .   17.666₪ יום שהם 22פדתה 

  
  

   תהליך הבקרה על תלושי שכר .8
  
  -; על פי דיווח של המתושאלים בדיקת שכר מבוצעת כדלקמן  

  . מתבצעת על ידי מנהלת חשבונות הקרן– יקה ראשונהבד. א

  ".בית ציפורה" מתבצעת על יד מנהלת – בדיקה שנייה. ב

  . מתבצעת על ידי הגזבר– בדיקה שלישית. ג

  

  הביקורתוהמלצות הערת 

 אך הביקורת ממליצה , תלושי השכר סבירהמבוצעת בהשהבדיקה ,הביקורת סבורה 

 נתונים של תלוש חודש קודם מול  בואשר יופיעו, ח ממערכת השכר"לבחון הפקת דו

  .תלוש שכר של חודש נוכחי
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   הסכם עבודה.ד

  "בית ציפורה"מנהלת הסכם עבודה עם . 1

קרן קריית מלאכי "שנחתם בין ", חוזה עבודה מיוחד"אשר כותרתו , בבדיקת הסכם עבודה

ש להם השלכה על בדיקת אציין מספר פרטים אשר י, "בית ציפורה"לבין מנהלת  , לפיתוח

 7 - שנים ו3( 2003 בספטמבר 1' תחילת העבודה בקרן על פי החוזה הינה מ;המקרה והם 

  ).חודשיים

  

תמורת עבודתה בפרויקט ישולם לעובדת סך של הקצבה ", חוזה העבודה קובע - 10סעיף 

  ).עלות (12שנתית לתוכנית חלקי 

  

 3כולל , התנאים בסיום העבודה בפרויקטקובע את התנאים הנלווים לשכר ואת - 11סעיף 

  .חודשי הסתגלות

  

אלא אם , קובע את ההליך להארכת תוקפו של החוזה בשנה נוספת אוטומאטית- 12סעיף 

  .עד חודשיים לפני תום כל שנה על כך , כן המעביד הודיע לעובד על סיום 

  

הפסיק את רשאי המעביד ל, על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה ", קובע- 15סעיף 

כן רשאי , מתן הודעה של חודשיים מראשעל ידי , ת בכל עת/ה של העובד/שירות

על ה /ת עבר/אם העובד , בכל עת ללא תשלום פיצוייםה /המעביד להפסיק את  עבודתו

  ."ה בצורה לא הוגנת/או התנהג, המשמעת

 והמעביד , יסודית של חוזה זההפרה לעיל תחשב ל5,7,9הפרת סעיפים " קובע - 16סעיף 

  ".וללא זכות לפיצויי פיטורין, יהא רשאי להביא לסיומו של חוזה עבודה זה לאלתר 

  

ת להישמע להוראות /ת מתחייב/קובע העובד", לעיל - 16 המצוטט בסעיף 5סעיף 

  ".בקשר לביצוע העבודה בפרויקט ועל פי הוראותיו כפי שיהיו מפעם לפעם, המעביד

  

ת יקדש / העובד" קובע, ודן בנאמנות העובד, לעיל 17גם הוא מצוטט בסעיף  - 7סעיף 

יכולתה /תפעל כמיטב יכולתו / תקדיש לעבודתו של המעביד את כל ידיעותיו וניסיונו ויפעל

מחדל העלול לפגוע בעבודתו של המעביד באינטרסים שלו או בשמו / וימנע מכל מעשה 

  .הטוב
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  התייחסות המתושאלים .ה
  

  " ורהבית ציפ" התייחסות מנהלת .1
  

קרן קריית "בתשובה לשאלת הביקורת בדבר העלאת שכר על ידי הגורמים המוסמכים של 

  ;לביקורת את הדברים הבאים " בית ציפורה"דיווחה מנהלת " לפיתוח

מקרן . "והדבר לא נעשה, להעלות את שכרי" מקרן ויזל"מזה כשנה וחצי ביקשתי   .א

, "ל "לבקש לא מהגזבר ולא מהמנכלא ביקשתי כי אין לי ממי ,"קריית מלאכי לפיתוח 

 ".בית ציפורה "דברי מנהלת 

 

ומכיוון שאיני יכולה ,  ימי חופשה צבורה100 -לי כ לפני כשנה וחצי התברר שהיו  .ב

לפדות בכסף יום אחד " קרן ויזל"ביקשתי מנציגת , לנצל אותם עקב העבודה המרובה

חלתי לקבל שכר של יום נות הקרן והתו  מנהלת חשב-לצורך כך נתתי הנחייה ל,בחודש

 .עד שהדבר נודע לגזבר והתשלום הופסק, נוסף אחד בחודש

 

ביקשתי להעלות את " קרן ויזל"ם נציגת ע , 2007 כאשר ישבתי על התקציב לשנת  .ג

ומכיוון ששכרי נקבע על פי תקציב ,  שנים לא הייתה העלאה בשכרי 8 -שכן מזה כ, שכרי

הוסכם על ,  בחודש בגין ימי חופשה צבורההפרויקט וגם הופסק לי תשלום יום אחד

ההעלאה ,לאור זאת שהכנת התקציב הייתה בחודש ינואר ,  משכרי10%העלאה של 

 .ראוי להזכיר שהתקציב אושר על ידי הנהלת הקרן, חודשים11הייתה התקציב חלקי 

לים "ל הנוכחי ומנכ"באשר ליחסי הגומלין עם המנכ, ציינה " בית ציפורה"מנהלת   .ד

לים בעבר אשר היה איתם שיתוף פעולה "כי היו מנכ" בית ציפורה"ציינה מנהלת ,אחרים 

והיא מעדיפה להשקיע את , ל הנוכחי אין בניהם כימיה "אך עם המנכ, מי יותר, מי פחות

 .כל זמנה במתקן ובילדים

 

שלא דיברה עם ראש העיר , ציינה שהיא מצטערת על כך" בית ציפורה"מנהלת   .ה

ל "לא היה מקום לדבר עם המנכ, לעיל '  אך כאמור בסעיף א,באשר להעלאת שכרה

 .ועם גזבר העירייה שהוא גם גזבר הקרן" קרן קריית מלאכי לפיתוח "

 

הוציאה " קרן ויזל"כי לאחר ישיבת התקציב עם נציגת , ציינה" בית ציפורה"מנהלת .ו

ת שכר שתעלה את שכרה וא" קרן קריית מלאכי לפיתוח"מכתב למנהלת חשבונות של 

בית "באשר לאב הבית כתבה במכתב מנהלת ,  מהתקציב 11העוזרת על פי התקציב חלקי 
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ל והוא אמור "אב הבית הגיע לעבודה דרך המנכ"לדבריה , ל "באחריות המנכ" ציפורה

  ".לטפל בו

  התייחסות גזבר העירייה. 2

קריית מלאכי קרן "גזבר העירייה נוהג לבדוק את תלושי השכר של עובדי העירייה ועובדי 

 את תשומת משוךאבל יש בה כדי ל, לדבריו הבדיקה אינה מעמיקה , כל חודש" לפיתוח

  .הלב לטעויות משמעותיות

  

, 2007לחודש אפריל " קרן קריית מלאכי לפיתוח"בבדיקת תלושי השכר של עובדי 

 9.818 - ספרות מ5 - ספרות ל4 - עלה מ"בית ציפורה"מנהלת  כי שכר היסוד של ,הבחין

גזבר העירייה עשה בדיקה לאחור והתברר שהעלייה בשכר בוצעה . ₪  11,800 -ל₪ 

את " בית ציפורה"כבר שילמה למנהלת " קרן קריית מלאכי" ו2007כבר בחודש פברואר 

  .אפריל, מרס,  חודשים פברואר3ההעלאה בשכר במשך 

  

שלא " יפורהבית צ"בדבר העלייה בשכר של מנהלת , גזבר העירייה עדכן את ראש העיר

ולא אושרה על ידו בתפקידו כגזבר העמותה וגם כחבר ועד העמותה של , והובאה לידיעת

  ".קרן קריית מלאכי לפיתוח"

  

הוציאה מכתב למנהלת " בית ציפורה"כי מנהלת , כי בדיעבד נודע לו , גזבר העירייה ציין

, לדבריו ציפה . על העלאת שכרה ושכר העוזרת שלה, חשבונות מבלי ליידעו ובלי אישורו

לפני שביצעה את העלאת , הייתה צריכה להציג לו את המכתב ,כי מנהלת החשבונות 

  .השכר

  

   התייחסות מנהלת החשבונות.3

בית " מכתב ממנהלת 2007 בפברואר 27כי קיבלה בתאריך , מנהלת החשבונות דיווחה 

ת ביצעה את מנהלת החשבונו, המנחה אותה להעלות את שכרה ושכר העוזרת"  ציפורה

בית "כי אם קיבלה מכתב ממנהלת , שכן לדבריה יצאה מתוך הנחה, ההעלאות בשכר

ל וסבורה שקיבלו עותקים "עדכנה את הגזבר והמנכ" בית ציפורה"הרי מנהלת , " ציפורה

  .מהמכתב
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  קרן קריית מלאכי לפיתוח"ל " התייחסות מנכ.4

ל הקרן לבין "ים בין מנכלשאלת הביקורת בדבר קיום קשרי עבודה ותיעוד מסמכ

  -; דיווח מנכל הקרן כדלקמן, בית ציפורה"מנהלת 

היא פעלה לבד לא הייתה , " בית ציפורה"לא התקיימו יחסי עבודה ביני ובין מנהלת   .א

 ".קרן וייזל"והיא ניהלה את כל העניינים ביחד עם נציגת , מוכנה לשמוע לי

  

ך לצערי הנושא נעצר ובקשתי לא א,או להוציאה לגמלאות , בעבר הצעתי לפטר אותה  .ב

 .נידונה ומממלא לא מולאה

  

 נשים ללא פיקוח ובקרה 2יתנהל על ידי . ₪ מליון 2לא יעלה על הדעת שתקציב של   .ג

 .ל הקרן"וללא שיתוף מנכ

  

  ראש העיר. מ.התייחסות מ. 5

ראש . מ. מ-ל" בית ציפורה"בודה בין הקרן לבין מנהלת ע בהסכם 10לצורך הבהרת סעיף 

  -; יר שחתם בזמנו על ההסכם ולהלן התייחסותוהע

גוזרים ממנו תקציב להוצאות כלליות וממנו , " לבית ציפורה"כאשר קובעים תקציב . א

  .תקציב הוצאות לשכר לעובדים ומנהלת

הרי השכר יכול לעלות ובמצבים , מכיוון שמדובר בשכר שהוא תמורה לפרויקט . ב

  .מסוימים לרדת

  .טב ידיעתו לא היה הסכםיכי למ,דווח ,  שהיה בחלקיות משרהלשאלת ההסכם הישן. ג

  

  , 2003 בספטמבר 1 -ב" בית ציפורה"לשאלת חתימתו על הסכם עבודה עם מנהלת 

ל הקרן " היה לא בתפקיד מנכ2003 באפריל 28 -כאשר על פי פרוטוקול האסיפה מיום ה

  : דיווח לביקורת כדלקמן 

 למד 2001בשנת , למשך כשנתיים 2001קרן בשנת ל ה"למיטב ידיעתו התמנה להיות מנכ

  .את נושא הקרן שהייתה אז בגרעון

חת שנת הלימודים נחתמו חוזים עם כל העובדים ובכללם י עם פת2002בחודש ספטמבר 

  ".בית ציפורה"מנהלת 
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  הערות
  ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  "בית ציפורה: "בנושא 

  

  

 בית ציפורה ולמנהלת החשבונות של ת למנהל,יקורת בוצע שימוע על ידיבעקבות הב �

 ."קרן קריית מלאכי לפיתוח"

 

ל הקרן "הונחה מנכ, באשר ליתרת הליקויים שנתגלו כתוצאה מביקורת מבקר העירייה �

 .ח מבקר העירייה"אכן תוקנו כל הליקויים כפי שדווח בדו, לפיתוח  לתקן את הליקויים

  

האחריות " . קרן לפיתוח קריית מלאכי"ינו מוסד המופעל על ידי ה" בית ציפורה" �

 .מוטלת על הוועד המנהל" בית ציפורה"להפעלה תקינה וסדירה של 

  

בית "ל הקרן וגזבר העירייה לבין מנהלת "בעקבות הביקורת שופרו החסים בין מנכ �

 .ת נשכרתדבר שגרם לתוצאות חיוביות ממנו המערכת יוצא, ומנהלת החשבונות " ציפורה

  
  
  
  
  
  
  
  



 177

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   המבוקריםהתייחסות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    

   קריית מלאכיהקרן לפיתוח
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  'ניספח א
  ח"לטיוטת הדו" בית ציפורה" מנהלת תגובת 

  

                                                                                             ד "בס
  ז"ד סיון תשס"כ 

  2007ני  יו10
  
  

  לכבוד 
  מר שלום בן שטרית

  מבקר העירייה
  קריית מלאכי

  
  

  ,אדון נכבד
  
  

  בדיקה בנושא העלאת שכר בבית ציפורה: הנדון
  

  :להלן התייחסותי 
ל "זאת לאחר שמנכ" 12הסכום המתוקצב חלקי ", 10סעיף , כתוב החוזה העבודה  .1

את התקציב והתקציב  העיר אישר –הקרן אישר את התקציב בית ציפורה וגזבר הקרן 
  .נחתם כחוק באסיפה כללית

  
בפועל . 12לא נכתב סכום במכתב לא דובר על סכום אלא הסכום המתוקצב חלקי . 2

  .9.28% = 200.000 –ל  ₪ 183.000 -העלאה מ
  
או הובהר שעובדי הקרן הם במסגרת השלטון /או נכתב ו /או נאמר ו /מעולם לא נדרש ו. 3

  .המקומי ומשרד הפנים
  
  .2005העמותה לדברי המבקר הפכה להיות עמותה עירונית בשנת . 4

 שונה סמנהלת בית ציפורה עד כתיבת מסמך זה לא ידעה כי העמותה נמצאת בסטאטו
 סוחלים עליה הרשאות העלאות של השלטון המקומי ובפועל לא מוצאו שינויי הסטאטו

  .לגבי עובדי בית ציפורה
  
  .תפקידול הקרן מ"בתקופה זו התפטר מנכ. 5
  
  .לא במרמה לא בגניבה,  בחוזה האישי10מכתב מנהלת בית ציפורה נבע מסעיף . 6
  
,  קרי בית ציפורה כפופים לתנאי השרות של השלטון המקומי–אם אכן עובדי הקרן . 7

כשבמשק השכר ,  שנות עבודה לא הועלה השכר בשקל לעובדים9.5 -8איך יתכן שבמשך 
  .היו העלאות
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  . כמנהלת1999מיוני : ציפורה מועסקת מנהלת בית . 8
  . כיועצת אחראית על גיוס משאבים בשליש משרה1998-1997

  
  ":שתי נשים"ניהול הכספים לא היה בין . 9
  .ל והגזבר"ח כספי חתום על ידי המנכ"כל חודש צא דו. א
  .ח תכני"ח הכספי הועבר דו"עם הדו. ב
  .בכתב או בדרך אחרתל הקרן "כל פעילות חריגה הועברה לידיעת מנכ. ג
  

  .ל הקרן היה בתקופת התפטרות"מנכ. 10
  

אולי מנהלת החשבונות הייתה אמורה , נכתב מכתב . בשום אופן לא הוסתר כלום. 11
  .היא אמונה על הכספים ולא המנהלת, לגזבר

יכול " פשע"אם המעשה הוא . דף ריכוז השכר נמסר לגזבר לביקורת בקרה וחתימה
  . תשלום העלאה הראשוןלפנית היה הגזבר לעצור זא

  
עד עצם הרגע הזה לא נמסר שינוי . אולי טעות שגיאה, לא הפרת אמונים, לא במרמה . 12

  . לעמותה עירוניתסהסטאטו
  
  
  

)-(  
  ,בכבוד רב
  מנהלת בית ציפורה
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  'ניספח ב
  ח"לטיוטת הדו" בית ציפורה" מנהלת תגובת 

  
  

  
 ז"ב סיון תשס"כ

  2007ני  יו08 
  

  לכבוד
  מר שלום בן שיטרית

  מבקר העירייה
  כאן

  

  
  ,אדון נכבד

  

  
  ח ביקורת בנושא העלאת שכר מנהלת בית ציפורה"התייחסות לדו: הנדון

  
  

בנוגע לתפקידי כמנהלת  ח הביקורת "הריני להגיש לך בזה את התייחסותי לדו
  .  מלאכיתהחשבונות של הקרן לפיתוח קריי

יפה כלשהי באשר לתפקודי כמנהלת החשבונות של אין לדעתי כל מקום לנז
  :הקרן מהנימוקים הבאים

  

 בממצאים העיקריים לפסקה בה צוין 1בתחילת דברי אתייחס לסעיף  .1
 ושכר העוזרת הועלה 18% -בפועל הועלה שכר של מנהלת בית ציפורה ב כ"

אני מבקשת לציין בפניך את , "  שנדרשו במכתב10% לעומת 15% -בכ
כתב של מנהלת בית ציפורה אלי לא צוין מעולם גובה אחוז העובדה שבמ

 . אלא כמתחייב מחוזה העסקתה של המנהלת, העלאת השכר
  

ממנהלת החשבונות של הקרן היה מצופה שתעדכן "לגבי הפסקה הקובעת  .2
גזבר הקרן או שניהם יחד כאשר קיבלה את מכתב מנהלת /ל הקרן "את מנכ

רמים שמנהלת בית ציפורה תמיד היא זו  הרי ידוע לכל הגו ," בית ציפורה
שקובעת בהעדר סמכות פעילה הממונה מעליה ולעצם העניין כל החומרים 

במערכת , הקשורים לבית ציפורה מועברים באופן שוטף לגזבר העירייה 
ל "היחסים הקשה ששררה עד לא מכבר שאף גרמה להתפטרותו של מנכ

דתם של אלה שלא ביצעו אותה הקרן אין ולא ניתן לצפות ממני לבצע את עבו
לטעמי האישי נפלתי קורבן , מה גם שהדבר לא נכלל בהגדרת התפקיד שלי

אני , ל הקרן ומנהלת בית ציפורה "מנכ, בין גזבר העירייה " למלחמות"
מבקשת להוסיף ולציין שגזבר הקרן המשמש גם כגזבר העירייה פועל מזה 

של הקרן ואף בודק זמן רב להפסיק את עבודתי כמנהלת החשבונות 
י ראש "התקשרות עם קבלן חיצוני לביצוע העבודה מהיום שבו הועברתי ע

העיר לשמש כמזכירתו של מנהל אגף אחזקה ותשתיות עירוניות בנוסף 
 .לתפקידי כמנהלת חשבונות של הקרן

 

מעולם לא הסתרתי שום מידע מאף גורם בקרן לפיתוח ובכללם גזבר  .3
 . המידע היה והינו נגיש לכל, ל הקרן"כראש העירייה ומנ, העירייה 
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בתפקידי כמנהלת החשבונות של הקרן לפיתוח מיום הקמתה ועד עצם היום  .4
הקרן לפיתוח ואני בתפקידי של . הזה ביצעתי את עבודתי ללא כל דופי ורבב

מנהלת חשבונות של הקרן עברנו ועוברים מדי שנה ביקורות של גורמים 
ענייניה . מס הכנסה וכדומה,  העמותותחיצוניים ממשלתיים כגון רשם

ח "רו. י שני גורמים א"הכספיים השוטפים של הקרן מבוקרים באופן שוטף ע
 .וגזבר הקרן המשמש גם כגזבר העירייה' חיצוני ליאון אורליצקי ושות

 

מעולם לא הסתרתי את התלושים ואת דבר העלאת שכרה של המנהלת  .5
אל ) כמתחייב מהנחיית הגזבר( ף התלושים הועברו באופן שוט, משום גורם

 .גזבר העירייה לביקורת ולאישור כבר בחודש פברואר
  

  

 בסיטואציה שנוצרה ובמערכת היחסים הקשה ששוררת בין כל :לסיכום  .6
מנהלת בית , ל הקרן"הגורמים הקשורים לניהול הקרן לפיתוח דהיינו מנכ

ני כעובדת זוטרה ציפורה וגזבר העירייה לא ניתן בשום פנים ואופן לצפות ממ
כל שעשיתי היה למלא , וכאדם סביר ליטול צד כל שהוא בעימות קשה זה

את תפקידי על הצד הטוב ביותר כפי שאני עושה זאת מיום הקמתה של 
  .הקרן לפיתוח

מהיום בו קיבלתי הנחייה כתובה ממנהלת בית ציפורה בנוגע להעלאת שכרה 
העלתי על דעתי שהדבר לא מבלי ש ושכר העוזרת שלה ביצעתי את הפעולה 

מה גם מעיון בחוזה העסקתה של מנהלת , עבר את האישורים הנדרשים לכך 
 המדבר על התמורה של המנהלת בגין העבודה 10בית ציפורה בסעיף 

בפרויקט קובע הסעיף ששכרה של המנהלת ישולם על בסיס ההקצבה 
  .בצעתי והוא הדבר שאותו בדיוק ) עלות (12השנתית של התוכנית חלקי 

לא ניתן בשום פנים ואופן לצפות ממני כאדם סביר אשר עד לפעילות 
השוטפת של מנהלת בית ציפורה ושל האמורים לפקח על עבודתה לחשוש 

  . אפילו לרגע שמדובר בהליך לא תקין
בנסיבות אלה אני שבה ומבקשת להדגיש שאין כל מקום לנזיפה כלשהי 

  .ח"ך למחוק הערה זו מהדוח ומבקשת ממ"במסקנות הסופיות של הדו
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)-(  
  בברכה 
  מנהלת חשבונות
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  ח מבקר העירייה"דיווח תיקון ליקויים לדו
  "בבית ציפורה"

  הליקוי 
  

 חודשיים 3להחזיר את הפרשי ההעלאה שקיבלה בגין " בית ציפורה"לדרוש ממנהלת  ♣

 .ולוודא החזרת הפרשות המעביד מהקופות והגופים השונים

  תיקון הליקויאופן 

 הכספים הוחזרו לקרן במלואם

  הליקוי 
 3להחזיר את הפרשי ההעלאה שקיבלה בגין " בית ציפורה"לדרוש מהעוזרת של מנהלת  ♣

  .ולוודא החזרת הפרשות המעביד מהקופות ומהגופים השונים, חודשים

  אופן תיקון הליקוי

 הכספים הוחזרו לקרן במלואם

  הליקוי 
ובכך להימנע מטעויות ,בזהירות ובמיומנות בעבודתה על מנהלת החשבונות לפעול  ♣

 .בהקלדת נתונים בעתיד

  אופן תיקון הליקוי

ל והונחתה לבצע את כל הפעולות החשבונאיות בכתב "מנהלת החשבונות הוזמנה למנכ

  בלבד

  הליקוי 
ובקרן " בבית ציפורה"על גזבר הקרן לפעול למחיקת ימי חופשה צבורה שלא נוצלו  ♣

 .על פי הכללים שנקבעו על ידי משרד הפנים" קריית מלאכי

  אופן תיקון הליקוי

 .נושא זה עדיין בטיפול הגזבר שהינו גזבר הקרן שהוא גזבר העירייה

  הליקוי 
 בהסכם אינה הולמת ומסוכנת 10 שכר על פי סעיף הביקורת סבורה שהשיטה לשלם ♣

דירוג הוראה או על פי "  בית ציפורה"לכן הביקורת ממליצה לשלם שכר למנהלת .לקרן

ובלבד שהשכר לא ימשיך להיות משולם על פי , אחוז משכר מסוים שיקבע משכר בכירים

 ".הגמישה ומעורפלת"הנוסחה 

  אופן תיקון הליקוי

  . בתיאום קרן אלי ויזל וקרן קרית מלאכי לפיתוח2008סעיף זה יטופל במהלך שנת 
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  הליקוי 
שם העמותות בדבר השינויים שחלו כי על מנהל הקרן לעדכן את ר, הביקורת מעירה ♣

 ..בהרכב הוועד המנהל ובוועדת ביקורת

  אופן תיקון הליקוי

  .הרכב ועד המנהל תוקן .1
 .דווח על כך לרשם העמותות .2
 . רשימה מעודכנתהוכנה .3

  הליקוי 
, כי יש להביא לדיון באספה הכללית של הקרן כל שינוי בהרכב הוועד, הביקורת מעירה ♣

 .ואה חשבון כנדרש מהעמותותוועדת ביקורת ובמינוי ר

  אופן תיקון הליקוי

 טופל בהתאם לנהלים

  הליקוי

אינה מספיקה " בית ציפורה,כי מעורבותו של הוועד המנהל ב , הביקורת סבורה  ♣

  .ומקיפה

  אופן תיקון הליקוי

ל הקרן "ועד המנהל משתדל לקיים פגישות וביקורים בבית ציפורה במיוחד של מנכ

  .נים בדיונים וישיבות שמתקיימיםויתר חברי הועד מעודכ

  הליקוי

כי יש לעדכן את רשימת חברי הוועד המנהל בישיבת האסיפה , הביקורת מעירה ♣

  .הקרובה

  אופן תיקון הליקוי

   רשימת חברי ועד המנהל מעודכנתהוכנה

  הליקוי

ולא בדקה , כי וועדת הביקורת דנה רק בדוחות הכספיים של הקרן, הביקורת מעירה  ♣

 .חום המשקי ובפנקסי החשבונות של העמותהולא דנה בת

  אופן תיקון הליקוי

ל הקרן יעביר בקשה לועדת הביקורת לבצע ביקורת פיזית בבית ציפורה וכן "מנכ

  . של ההוצאות בבית ציפורהרישומיםלבדוק התנהלות 

  
  )-( אשר אלבז מנהל קרן לפיתוח ,בברכה
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  קרן לפיתוח קריית מלאכי
  

   2007 יוני 27 רביעי יום 
  
  
  
  

  :לכבוד
   מר אשר אלבז- ל קרן לפיתוח קריית מלאכי"מנכ

  
  

  
  

   בנושא העלאת שכר ללא אישורחשבונות. מ' שימוע לגב: הנדון
  

בעניין בדיקת נושא העלאת שכר בבית ציפורה ללא אישור  , חשבונות.מ נערך שימוע 27.06.07בתאריך 
 שהוא גם גזבר הקרן ההעירייך גזבר וזאת לאחר ביקורת שגרתית שער"  מלאכיתקריי קרן לפיתוח"

  .ח מבקר העירייה שבדק את הנושא"ובהתאם לדו
  

  :הנוכחים
  

   מר מוטי מלכה- קרית מלאכיר קרן לפיתוח"יו .1
  מר שלום בן שטרית-מבקר העיריה .2
 .קרן הל "מנכ .3
 סלי אזולאי'   גב-  ש"היוהממתמחה מטעם   .4
 .מנהלת החשבונות .5

  
  

   :חשבונות.משימוע 
  

ני מניח שאת יודעת מדוע הוזמנת לשימוע ולפיכך אני מבקש לשמוע בצורה מסודרת את א: ראש העיר 
  .דברייך  על מנת שתינתן לך הזדמנות להשמיע את גרסתך שכן כידוע האירוע שקרה אינו דבר שגרתי

  
לא הרווחתי שום דבר מכך להיפך רק הפכו אותי ,  בתום לבההפעולה שנעשתה היית: חשבונות.מ

  .אני רגילה שהיא אומרת לי מה לעשות ואני מבצעת, י הוראה מלאה וביצעתי אותהקיבלת.לאשמה
  

  ? היא בעלת הבית שלך"בית ציפורה"מנהלת האם את מרגישה  : ראש העיר
  
  .היא בעלת הבית שלי,  כן כך אני מרגישה במהלך כול השנים:חשבונות.מ
  

ק שחותמים עליו וכן 'ק וצ'ות על כל ציש התדיינ, כל הדברים שנעשו הם בגדר עשייה : ל  הקרן"מנכ
קיימת התדיינות לגבי כל תלוש משכורת ואם הייתה חריגה את צריכה לדעת שלהיפך אנחנו חתמנו בתום 

  .ק'לב על הצ
  . לתת תשומת לב הנכון שמדובר בעניין שהנהלת החשבונות צריכה היית

  .המכתב אינו  היה  ישירות כלפייך 
  .לי לבדוק מה הבקשות כשחותמים אי אפשר לחתום על משכורת ב

  ).עוגיות(נכון שאת מביאה לתשומת ליבנו כול שקל ושקל שאנו משלמים אפילו עד הפרט האחרון
  . גורמים3- כול הוראה ושינוי את מביאה לידיעתנו שכן המכתב צריך להיות מכותב ל

  . לא קובעת כלום על כסף"בית ציפורה"מנהלת את צריכה לדעת שבשגרה  
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אך אני מבקשת שאם אני נשארת בעבודה שיהיו לי ,  ברור לי שגם אני לא קובעת כלום:ונותחשב.מ
  ".בית ציפורה"למנהלת שאני אדע בדיוק כול דבר שנוגע , נהלים ברורים

  
ואני אמרתי החשבונות .במ רודה ה היית"בית ציפורה"שמנהלת אני זוכר היטב : ל הקרן"מנכ

. למאמרתי , "בית ציפורה"למנהלת ה מספר הצעות שתשמע נתתי ל,  שתשמע בקולההחשבונות.מל
  . כמה פעמים אם את רוצה שיהיה לך טוב את  צריכה לוותרחשבונות

  
נכון , היא נתנה לי הוראות ואני ביצעתי אותן , "בית ציפורה"מנהלת רציתי לרצות את : חשבונות . מ

שר קיבלתי את המכתב ממנהלת בית גזבר הקרן  כא, ל הקרן "הדבר כי הייתי צריכה ליידע את מנכ
ולא כך פעלתי אך לא עשיתי כך כי לא רציתי אלא כי לא ידעתי ולא חשבתי , ציפורה לבצע את העלאה

  .באותו רגע כך
  
  
  
  

  :החלטות  ראש העיר
  

 .תרשם הערה בתיק האישיחשבונות . למ .1
 
 .חשבונות. מ' יובהרו נהלי עבודה ברורים לגב .2

  
כול , ל הקרן" לא תיעשה ללא תיאום עם מנכ"בית ציפורה"ילות ביש לשים דגש רב כי אף פע .3

ו יאושרו ויוחתמו על "תלוש משכורת וכ, ל הקרן וכן כול מסמך "י מנכ"פעילות תהיה חתומה ע
 .ל הקרן"ידיו של מנכ

 
 .התקציב יהיה מפורט לפרטי פרטים ולא כללי כפי שנעשה עד היום  .4

 
 .החוזה יהיה חתום כפי שמקובל .5

  
פ החלטת " שלח ע"בית ציפורה"מנהלת חשבונות הקרן תאזן את משכורתה הבאה של מנהלת  .6

 את העלאת "בית ציפורה"מנהלת  לנכות משכרה הכולל של חשבונות. מהוועדה דהיינו על 
מנהלת מחובתה של  . 02-04/07 במהלך החודשים "בית ציפורה"מנהלת השכר אותה קיבלה 

  .לים המקובלים להגיש בקשת העלאה בנה"בית ציפורה"
  

 .ל הקרן ליישם החלטות ראש העיר"על מנכ .7
  
  
  
  
  

    
          ) -(              ) -(          ) -( 

 _______________                     ____________________________                          
 סלי אזולאי–מתמחה                                      ל הקרן" מנכ                        מוטי מלכה - ראש העיר 
  

  
  :העתקים

   מר מוטי מלכה- ראש העיר
   מר שלום בן שיטרית-מבקר העירייה

   מר אבי עמית- א"מנהל כ
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  קרן לפיתוח קריית מלאכי
  

  2007 יוני 27 רביעי יום                                                                                                      
  
  

  רית מלאכיל קרן לפיתוח ק"מנכ: לכבוד
  

  
   בעניין העלאת שכר ללא אישור"בית ציפורה"מנהלת שימוע : הנדון

  
 מנהלת חשבונות  בעניין בדיקת נושא העלאת "בית ציפורה"מנהלת ל נערך שימוע  27.06.07בתאריך 

 וזאת לאחר ביקורת שגרתית שערך גזבר " מלאכיתקריי קרן לפיתוח"שכר בבית ציפורה ללא אישור 
  . שהוא גם גזבר הקרןההעיריי

  
 :הנוכחים

  
   מר מוטי מלכה-מ" קר קרן לפיתוח"יו .1
  מר שלום בן שטרית-ההעיריימבקר  .2
 מ" קל קרן לפיתוח"מנכ .3
 סלי אזולאי'   גב-  ש"היוהממתמחה מטעם   .4
  "בית ציפורה"מנהלת  .5

  
כן זימנתי אותך לשימוע לאור פרשת העלאת השכר וזאת ש,  האם את יודעת מדוע הינך כאן:ראש העיר

לאחר שהוריתי למבקר העירייה לבדוק את העניין והוא הוציא סיכום  אשר הגבת לו ולאור תגובותייך 
  .זימנתי אותך לשימוע

  
 הדברים אינם נכונים ההעירייתחילה אומר כי גם לאחר הסיכום שהוציא מבקר : "בית ציפורה"מנהלת 

  . במשכורת אך עניין זה משני 9.2% אלא 20%-יים  כי העלאה איננה בואינם אמית
  

  . זה לא עניין עקרוני :ראש העיר
  

אם , לא קיבלתי שום העלאה בשכר,  שנים8פ חוזה מזה כבר " אני פועלת ע":בית ציפורה"מנהלת 
, צטער על כךאולי טעיתי ויש לי רק שוב לה, עשיתי משהו שלא היה צריך להיעשות אני מצטערת על כך

 שנעשתה ה שנים עבודתי וכן המון כסף שנכנס לפרויקט יזקפו לזכותי שכן כול העשיי8אני מקווה שזכות 
  .בבית ציפורה הינה עומדת ותקפה לזכותי

  
  :החלטת  ראש העיר

  
  :הגעתי להחלטות הבאות, עידית יפת לוי' הגב, לאחר היוועצות עם היועצת המשפטית

  

 .ק האישי של לאה שלח תירשם נזיפה חמורה בתי .1
  

 . פורשת מעבודתה בהסכמתה"בית ציפורה"מנהלת  2008בסוף שנת העבודה  .2
 

כל , ל הקרן"יש לשים דגש רב כי אף פעילות בבית ציפורה לא תיעשה ללא תיאום עם מנכ .3
יאושרו ויוחתמו על ' תלוש משכורת וכו, ל הקרן וכן כול מסמך "י מנכ"פעילות תהיה חתומה ע

 .ל הקרן"כידיו של מנ
 

 .התקציב יהיה מפורט לפרטי פרטים ולא כללי כפי שנעשה עד היום  .4
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 .החוזה יהיה חתום כפי שמקובל .5
 

נושא העלאת שכר שנעשה ללא אישור הגורמים המתאימים  יוקפא והכספים שהתקבלו  .6
 . יוחזרו2007מרץ ואפריל לשנת העבודה , בחודשים פברואר

 
פ החלטת הוועדה " ע"בית ציפורה"מנהלת תה הבאה של מנהלת חשבונות הקרן תאזן את משכור .7

 את העלאת השכר אותה "בית ציפורה"מנהלת לנכות משכרה הכולל של חשבונות .מדהיינו על 
 להגיש בקשת "בית ציפורה"מנהלת מחובתה של  . 02-04/07קיבלה לאה במהלך החודשים 

 .העלאה בנהלים המקובלים
  

 .העירל הקרן ליישם החלטות ראש "על מנכ .8
  
  
  

  
  

    ) -(      ) -(          ) -(  
 ________________          _______________                           _______________        

 סלי אזולאי–מתמחה                                      ל הקרן   " מנכ             מוטי מלכה -ראש העיר
 
  
  
  
  

  :העתקים
  לכה מר מוטי מ- ראש העיר

   מר שלום בן שיטרית-מבקר העירייה
   מר אבי עמית- א"מנהל כ
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  קובלנות/בדיקות 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  מחלקת הגבייה
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 :בנושאקובלנה בדיקה 
  ביטול דוחות חנייה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

    
  

  מחלקת הפיקוח העירוני
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  :בדיקה בנושא  
   ביטול דוחות חניה

  כללי

 לכאורה אי סדרים בנושא הבקשות םבעקבות קובלנה של תושב העיר שלדבריו קיימי

בדקתי את הקובלנה ובין היתר החלטתי להרחיב את הבדיקה , ביטול דוחות חניה/לבירור

  .גם למערכת המיחשוב לניהול דוחות חנייה

  

  מטרת הבדיקה

ביטול דוחות /ה בירורלבדוק את סדרי המנהל הקיימים בעירייה בדבר טיפול בבקש •

 .חנייה

וכן את יחסי הגומלין עם , לבדוק את התפקוד של מערכת המיחשוב לניהול דוחות חנייה •

 . החברה המפעילה בנושא אכיפת דוחות חנייה על פי ההסכם

  

  הליך הביקורת

הביקורת עיינה במסמכים במשרד מחלקת הפיקוח בתיקי הוועדה , לצורך ביצוע הבדיקה

עם היועצת , ל העירייה"כמו כן הביקורת שוחחה עם מנכ,המשפטית במשרד המחלקה 

לצורך הבהרת . מנהל הפיקוח והפקח במחלקה, המתמחה במחלקה המשפטית, המשפטית 

הוזמן נציג החברה למשרד ," מ"ר שירותי חנייה בע"שוה"נושאים ביחסי גומלין עם חברת 

  .המבקר

  תיקון ליקויים

ח תיקון ליקויים מפורט עם העתק למבקר "רייה דול העי"מנהל הפיקוח ידווח למנכ

  .ח" יום מקבלת הדו30 תוך העירייה עותק למבקר

  

  ח"התייחסות לטיוטת הדו

   2007 בדצמבר 4ל העירייה דיון בנוכחות נציג החברה ביום "בעקבות הביקורת קיים מנכ

 .ח" ראה בסוף הדו-ח "התייחסות לטיוטת הדו -

  לוח זמניים

  .2007נובמבר -דש אוקטוברהביקורת נערכה בחו
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  ביטול דוחות חנייה/ בדיקת בקשה לבירור 

  עיקרי ממצאים

 הסמיך את היועצת 2007 באוקטובר 25היועץ המשפטי לממשלה במכתבו מיום 

המשפטית להיות קובעת לעניין ביטול הודעות תשלום קנס בעבירות של ברירת משפט 

  . קריית מלאכילפי חוק עזר עירוני של עיריית, שהן עבירות 

  

 229ביטול דוחות חניה על פי הוראות סעיף / כי העירייה מטפלת בבקשות לבירור, נימצא

  . לתקנות סדר הדין הפלילי'  א42וסעיף , לחוק סדר הדין הפלילי

  

, בירור דוחות חניה/לא נמצאו נהלים כתובים כל שהם בנושא הטיפול בבקשה ביטול

  .כתובל נוהל "בעקבות הבדיקה הכין המנכ

  השיטה בפועל

  :השיטה בפועל השיטה בפועל פועלת כדלקמן 

רשאי להגיש ערעור בכתב על טופס בקשה שהוכן , ח חניה "תושב לאחר שקיבל דו •

 .בעירייה למחלקת הפיקוח או למוקד העירוני

לצרף ,ולנמק את בקשתו ,התושב נדרש למלא על טופס הבקשה את פרטיו האישיים  •

 .ח החניה ביום העבירה"ביטול דו/ה לבירורמסמכים ולחתום על הבקש

 .ח"מחלקת הפיקוח מצרפת תמונה של הרכב בעת שעבר את העבירה לדו •

היועצת , ל "המנכ; לצורך דיון בבקשות פועלת בעירייה ועדת ערעורים אשר חבריה  •

 .מנהל מחלקת הפיקוח והמתמחה,ט העירייה "קב, המשפטית

 

  דיוני הועדה 

 -:בע ומנוהל כדלקמןדיוני הועדה בבקשות נק

על שולחן הוועדה דנים בבקשות ובצירוף רשימה של דוחות שמכינה המחלקה  •

 .המשפטית

כמו כן , נמצא שאין רישום על תוצאות הדיונים בטבלא המצורפת לבקשות בדיונים •

 . בקשות27- בקשות בעוד הדיון התקיים ב14בטבלא נרשמו 

תב תשובה למבקש בדבר ההחלטה נמצא שלאחר הדיון היועצת המשפטית מוציאה מכ •

 .שנתקבלה
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אשר עדיין לא , כי בהעדר תוכנת ניהול דוחות חנייה, במהלך הבדיקה התברר •

סופקה על ידי החברה לא ניתן לעדכן את הביטולים ועלול להיות מצב שהמבקש 

ואילו המערכת תמשיך להזרים , ח מהיועצת המשפטית"מקבל מכתב על ביטול הדו

 .כולל תוספת פיגוריםשלום הקנס לו בעתיד דרישה לת

     מועד 2007 ביוני 7עוד נמצא שאין מעקב ושליטה על דוחות החניה שהוגשו לפני  •

 .פארק-בו  העירייה התחילה להפעיל את מערכת הטלא   

 .נמצא שקיים מעקב במערכת על דוחות שנעשו בטעות ובוטלו על ידי מערכת הפיקוח •

 כך שלא ניתן להמשיך בשלב , לניהול דוחות החנייההחברה עדיין לא סיפקה את התוכנה •

 .זה את המעקב והאכיפה בדוחות

  

  בדיקה מדגמית

 ולהלן 2007 באוגוסט 30הביקורת ערכה בדיקה מדגמית על החלטות הוועדה מיום 

  ;הממצאים 

כ "סה  בקשות   ד"מס

  בקשות

דוחות 

  שבוטלו

דוחות 

  שהומרו

דוחות 

  שנדחו

דרישה 

  למסמכים

  1  11  10  5  27  ות בקשהמספר   .1

  0.04  0.41  0.37%  0.18%  100%  באחוזים  .2

  

 55%שהם , 15על פי הנתונים בטבלא מספר הדוחות שהומרו לאזהרה או בוטלו 

  .מהבקשות

כי הנימוקים להמרה ולביטול הדוחות הם , עוד נימצא על פי מכתבי היועצת המשפטית 

  -: כדלקמן 

  .7 –הומרו בהמלצת מחלקת הפיקוח  •

  .3  – בנסיבות המקרה בוטלו •

 .12 –בקשות שנדחו  •

 .1 –דרישה להשלמת מסמכים  •

   27 –כ בקשות "סה

  

  . מהבקשות בהמלצת מחלקת הפיקוח 25% דוחות שהם 7כי הומרו , מהנתונים עולה 
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  .כי אין טעם להגיש את הדוחות ולהמליץ על ביטולם, הביקורת סבורה 

  

  .  בהמלצת מחלקת הפיקוח אינו סביר)25%(הביקורת סבורה שאחוז הבקשות שהומרו 

כי עובדי מחלקת הפיקוח משתמשים בסיסמא אחת שמוקד את למנהל יחידת , נימצא

  .הפיקוח בכניסה למחשב

  

 שהוקצתה למנהל אכי עובדי מחלקת הפיקוח נכנסים למערכת המיחשוב בסיסמ, נמצא

  .דבר שלא מאפשר מעקב על כניסות למערכת המיחשוב, הפיקוח

  

  הביקורתהמלצות והערות 

 .את כל הבקשות המועלות לדיון, להקפיד לרשום בטבלת דיוני הוועדה •

 . שהוכן בטבלאבמקום הוועדה דיונילרשום את תוצאות  •

 אשר תצורף לו ,להוציא פרוטוקול על כל ישיבה כפי שמקובל בכל הישיבות •

 .הטבלא של דיוני הוועדה

ריכים ולפי סוגי לתייק את החלטות הוועדה בקלסרים נפרדים לפי תא •

 .הומר במחלקת הפיקוח העירוני/בוטל/  נדחה :ההחלטה

לקבוע קריטריונים , מבלי לפגוע בשיקול דעת של הוועדה הביקורת ממליצה •

 .ברורים וגלויים

ואין טעם ,לדעת הביקורת אחוז הדוחות שבוטלו בהמלצת הפיקוח גבוה  •

 .בהגשת דוחות ואחר כך לבטל אותם

השליטה והמעקב יהיה באחריות בלעדית של מחלקת הביקורת ממליצה שכל  •

 .הפיקוח

, סיסמת כניסה בנפרדהביקורת ממליצה שלכל עובד במחלקת הפיקוח תוקצה  •

  .כך שיהיה מעקב עדכונים על ביצוע עדכונים ושינויים
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  קובלנה נגד בדיקת 
   של גובה

  ם"מלגהגבייה  חברת 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________________________________  

  גבייהמחלקת ה
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  :ה בנושא בדיק
  ם" קובלנת מר חיים יחזקאל פור נגד גובה של חברת מלג

  
  כללי

הינה חברה אשר מבצעת שרותי גבייה ואכיפה לעיריית קריית מלאכי ם "חברת מלג

  .ייהשוכרת גובים אשר מבצעים עבורה עיקולים מנהליים וגבבמסגרת זו החברה 

  

ם שלדבריו "מר חיים יחזקאל פור הגיש קובלנה למבקר העירייה נגד גובה של חברת מלג

  . ₪ 246ולא החזיר לו עודף של ) דולרים(גבה ממנו חוב של העירייה בכסף זר 

  

  מטרה

 אם אכן דברי ,ם ולפעול להחזרת החוב"מטרת הבדיקה לבדוק את הנושא עם חברת מלג

  .מר חיים יחזקאל נכונים

  

  ליך הבדיקהה

עם מנהל הגבייה ושלחה מכתבים למנהל ,הביקורת קיימה שיחות עם מר חיים יחזקאל פור

   מרחב דרוםם"ומנהל מילג,הגבייה

  

  שיתוף פעולה

  .מנהל הגבייה שיתף פעולה עם הביקורת בביצוע הבדיקה

  

  לוח זמנים

  .2007הבדיקה נערכה בחודשיים יוני אוקטובר 
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  רקע
  

' הגיעו לביתו ברחם " בתלונה שגובי חברת מלגלמבקר העירייה יחזקאל פור  פנה מר חיים

 ןולמכור מיטלטלי" לתפוס" מצוידים בכתב הרשאה 2007 במאי 3  בתאריך 24ם "רמב

  .2004משנת  ₪ 508כ של "בגין חוב אגרת חינוך בסה

  

כ של "לו סהוהחזירו  $ 200לדברי המתלונן הגובים קיבלו ממנו באותו מעמד סכום של 

כ "לאחר מאמצים רבים הצליח לקבל תמורת התשלום קבלה מהעירייה על סה.  100₪

  .2007 במאי 3שניתנה ביום  ₪ 250

  

בהנחה שמותר .  4.27X 200 = (854₪( ₪ 4.27 ערך הדולר היה עלדבריו ביום האירו

 ₪ 346) = 854-508) ($(בדולרים  ₪ 508כ "היה לגובה לגבות ממנו את החוב על סה

   .יותר ₪ 246ולקח ממנו ,  ₪ 100הגובה החזיר לו לדבריו 

  

בעוד  ₪ 250מסמך שמודע לו ששולמו ) החייב(במעמד תשלום הגובה מסר למתלונן 

  .$ 200שקיבל ממנו 

  

 840בשקלים ($ 200המתלונן לא קיבל קבלה רשמית מהגובה על הסכום ששילם בסך 

₪ .(  

 

  ממצאים
  :ם בכתב לביקורת כמפורט "רחב דרום של חברת מילגבעקבות הביקורת דיווח מנהל מ

  . המשמשת קבלן הוצאה לפועל" איב"הנושא ניבדק מול חברת המעקלים  •

כי לתושב לא היה כסף ישראלי והציע לשלם בכסף זר ,הגובים של החברה טענו  •

  ). דולרים(

  

עוד אשר חתם שאין לו , למר יחזקאל פור ₪ 200בהתערבות מנהל מרחב דרום הוחזרו  •

  .תביעות נוספות נגד הגובים

  

    "איב"הגובים ננזפו הן על ידי מנהל מרחב דרום והן על ידי מנהל המחלקה של חברת  •

  

  



 197

  הביקורתוהמלצות הערות 

כי המקרה פורסם באמצעי התקשורת והיה בו כדי לגרום לתדמית , הביקורת מעירה 

  .שלילית לעירייה

  

להיפגש עם הגובים לפני תחילת ,יהכי על מנהל מחלקת הגבי,הביקורת  סבורה 

שכן הם פועלים ,העבודה בעיר קריית מלאכי ולהזהיר אותם שיפעלו בהגינות ובנימוס

  .בשם העירייה 

  

החדירה לרשות הפרט היום הינה ,כי לגובים סמכויות רחובות מכח החוק ,ראוי להזכיר

  .בפני עצמה ואין צורך להוסיף על כך" טראומה"

  

לכן מין ,מהאוכלוסייה אשר הגובים פוקדים אותה כוללת קשישיםשחלק ,חשוב לציין 

  .הראוי שיושרם של הגובים לא היה מוטל בספק

  

  הערת המבקר

 ננזף והחזיר סך "ם "מלג"בעקבות הביקורת הוזמן הגובה על ידי  מנהל מרחב חברת 

  .למלין ₪ 200של 
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נגד קובלנה  תבדיק
  :בנושאת הגבייה מחלק

  עיקול חשבון בנק
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________________________________  

  גבייהמחלקת ה
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  חשבון עיקול  : בדיקה בנושא 
  דולי ועקנין ' בנק של גב

  
  רקע

כי ,  בקריית מלאכי  התלוננה בפני ראש העיר12/24'  יהודה  מס-בר' דולי ועקנין מרח' גב

להפתעתה התברר , ניגשה למשוך כסף ממכשיר הכספומט 2007 בספטמבר 20 בתאריך

שחשבונה עוקל על ידי מחלקת הגבייה של העירייה למרות שהיא אינה חייבת כספים  

  .לעירייה

  

כשניגשה למשוך כסף , לדבריה המקרה היה ערב יום הכיפורים כשהבנק היה סגור

  .ילדיה הפעוטיםם לי לרכוש מוצרים חיוני כדיממכשיר הכספומט

  

 ולהגיש לו את הממצאים מסקנות ,ראש העיר ביקש ממבקר העירייה לבדוק את תלונתה

  .והמלצות על מנת שמקרים מסוג זה לא ישנו בעתיד

  

  מטרה

כיצד מחלקת הגבייה מבצעת עיקול לתושב שאינו חייב כסף , הביקורת ביקשה לבדוק

  .לעירייה

נהלים שנקבעו והאם יש צורך בחיזוק הבקרות האם הליך עיקול בבנקים מתבצע על פי ה

  .על מנת להימנע ממקרים דומים בעתיד

  

  הליך הביקורת

עיינה בנהלים שקיימים במחלקת הגבייה וכן שוחחה עם מנהל , הביקורת קיבלה מסמכים

  .הגביה ומנהל האכיפה במחלקת הגבייה

  

  שיתוף פעולה

ת והבטיחו להקפיד  שבעתיד מקרים מנהל הגבייה ומנהל האכיפה שיתפו פעולה עם הביקור

  .כאלה לא ישנו

  

  לוח זמניים

  .2007 בנובמבר 6הבדיקה נערכה ביום 
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  ממצאים עיקריים
  

  .אינה חייבת כספים למחלקת הגבייה בעירייהדולי ועקנין ' כי גב, ממצאי הבדיקה העלו
  

 סכום שלומית החייבת לעירייה' כי מספר תעודת הזהות של חייבת אחרת בשם גב,נמצא 

  .דולי ועקנין' הוקלד במערכת על שמה של הגב ₪ 6,500של 

  

אף ,תעודת זהות בלבד' מעקל מתמקד על מסה מכך שהבנק תהטעות המצטערת נובע

  .שלומית מיכאל' המופיעים בעיקול שייכים לבעלת החוב הגבהאחרים שהפרטים 

  

א תעודת זהות אך כל ההליך כאמור נש,הנהלים שברשותה פי מחלקת הגבייה פעלה על 

  . בעלת החוב קריית מלאכי5הכלנית ' מיכאל שלומית מרח' דולי ועקנין ולא של גב' של גב

  

והבטיח שהמקרה ,ניןקדולי וע' ביום הביקורת הכין מנהל אגף הגבייה מכתב התנצלות לגב

  .לא ישנה בעתיד

  

ן בכל רישומי אך עדכו,דולי ועקנין תוקן' מנהל הגבייה דיווח שמספר תעודת הזיהוי של גב

  .מחלקת הגבייה יופיע כאשר יגיע קובץ ראשון

  

  מסקנות

 של הטעות המצערת נובעת מכך שבמחלקת הגבייה בעבר הקלידו את מספר תעודת הזהות

שלומית '  לרשום את תעודת הזהות של החייבת גבעל העיקול במקוםדולי ועקנין ' גב

  .מיכאל

  

 לא שינתה את מספר תעודת הזהות של  אירעה טעות דומה ומחלקת הגבייה2004בשנת 

  .דולי ועקנין' גב

  

רק ,מחלקת הגבייה לא יכלה לעלות על הטעות בשום מקרה בגלל הטעות בתעודת הזהות 

  .אם תתחיל לבצע השוואות נתוניה עם מערכת מימד של משרד הפנים
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  המלצות עיקריות

  

הפרטים של מחלקת הגבייה לפני ביצוע עיקולים ותפיסות להשוות את , הביקורת ממליצה

  .כבקרה נוספת). מערכת של משרד הפנים (עם מערכת מימד

  

וכך , כחודש לפני החגיםהביקורת ממליצה שאין להתחיל בביצוע הליך עיקולים ותפיסות 

  .למנוע עוגמת נפש מהתושבים 

  

וידווח ביצוע ,יוודא את תיקון מספר תעודת הזהות בכל הקבציםמנהל מחלקת הגבייה 

  .תקורלבי

   

 בנוסף יאושר בחתימת ידו של מנהל אגף הגבייהשכל עיקול ותפיסה , הביקורת ממליצה

  .למנהל האכיפה

  

לכן יש להגביר את הבקרות ,קשה יהיה למנוע את הטעות המצערת , לאור הממצאים 

  .שפורטו לעיל בהמלצות

  

  קרוהערת המב

' חלקת הגבייה לגבנשלח מכתב התנצלות על ידי מנהל מ, בעקבות ממצאי הביקורת

  .ועקנין

  .כמו כן תוקן מספר תעודת הזהות השגוי בכל קבצי הגבייה

  "מימד"כי יבצע בדיקה נוספת לפני ביצוע עיקולים עם מערכת , מנהל הגבייה הודיע

  ).מערכת מידע של משרד הפנים ( 
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  מעקב תיקון ליקויים 
   מבקר העירייהח "לדו  

  2006 לשנת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  מבקר העירייה
  2006ח מבקר העירייה לשנת "דול ליקויים דיווח תיקון 
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  מרכז חוסן טיפול בהתמכרויות: בנושא

  

 המרכז פועל ללא רישיון החל , אין רישיון הפעלה "חוסן" למרכז – העדר רישיון הפעלה

  .15.12.2004-מ

  אופן תיקון הליקוי

כיבוי אש את . ברות העיר לא שילמה את התשלום למהאישור אינו ניתן מכיון שגז

  .בסוגיה זו" תקועים"זימנו את כיבוי אש ואנו , חלקנו ביצענו

  

ואין פעילות יזומה לשנת ,  לא נמצאה תוכנית עבודה להפעלת המרכז– תוכנת עבודה

2006.  

  אופן תיקון הליקוי

יזומה לא נעשית כי זה פעילות , תוכנית עבודה הינה מוגדרת וניתן לקבל דיווח במקום

  .תלוי בתקציב

  .ולהגדרת בעלים תפקידים , נהלים כתובים להפעלת המרכז,  לא נמצאו– נהלים

  אופן תיקון הליקוי

במרכז מצוין כי מנהל המרכז הינו מקסים בוהדנה והמדריכה הינה אילנה אמר ומצוין 

                  .תפקידם בלוח מודעות

  

דיווח של נפגעי סמים בסוף כל שנה כנדרש מהוראת  לא מתבצע רישום ו– רישום ודיווח

  .ס"התע

  אופן תיקון הליקוי

         .ח"לכל מטופל יש תיק במרכז ובתיק הפונה קיים דו .1

          .יש דוח חצי שנתי לפיקוח על פעילות היחידה .2

  

דבר שיש לו , כי לא מתעדכנים הרשומים בתיקי המטופלים,  נימצא– עדכון רישומים

  .פר המטופליםהשפעה על תיעוד מס

  

  

  

  

  אופן תיקון הליקוי
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        .סוגיה זו נבחנה עם מר מקסים בוהדנה מנהל היחידה

               .נרכשו תיקים לפונים .1

             .מילוי כל הטפסים הנדרשים בוצעו .2

  

 מנהל המרכז אינו מנהל יומן אירועים לתיעוד פעילות המרכז כנדרש – יומן אירועים

  ).2005ק באוקטובר והופס, בעבר נוהל(ס "מהוראות התע

  אופן תיקון הליקוי

לא מולא יומן אירועים והעובד מקסים בוהדנה יחד עם הפיקוח נדרש לבצע זאת 

  . מחדש ולהתמיד במילוי היומן

  

ולא ממוינים  דבר המקשה על השליטה ,נמצאו תיקים לא מסודרים ולא מעודכנים  – ארגון

  .הדיווח והטיפול בנזקקים

  אופן תיקון הליקוי

  . נעשה מיון בתיקי הפונים במסגרת מיון מעודכן של מטופלי המחלקה12/06ב 

  

כי אין פח אשפה גדול בסביבת המתקן והאשפה מושלכת  בשקיות ליד ,  נימצא– אשפה

  .דבר שלא עולה בקנה אחד עם הדיווח שמתבצע ניקיון כל יום במרכז.הכניסה לחצר

  אופן תיקון הליקוי

סופק פח גדול , ון נבדקה וטופלה על ידי גזבר העירייהשעות הניקי, סוגיית הניקיון

  . ע"באחריות שפ

  

המתקן אינו , עשן על פי תקן שרותי הכבאות/  בהעדר מערכת גילוי אש – ציוד כיבוי אש

  .2005 בינואר 1 -מאושר להפעלה החל מ

  אופן תיקון הליקוי

        . אך עד היום אין מענה, מספר פעמיםבעטייה שפנינו סוגיהזו 
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  .וציוד משרדי לעבודה השוטפת,העדר מיכון משרדי – מיכון משרדי

  אופן תיקון הליקוי

        .מיכון משרד ותקציב תלוי באישור גזבר העירייה ופרנסי העיר

                  

  .בחדר שבו אמורה לשבת מדריכת הטיפולית אינו תקין מזה זמן רב– מזגן

   אופן תיקון הליקוי

          .ציב העירייה ואישור גזברתיקון מזגן הינו תלוי בתק

  

האחסון לא ראוי והמשרד . משרדים מאוחסנים פריטי מזון בעיקר שימוריםה באחד - מזון

  .לא נועד למטרה זו

  אופן תיקון הליקוי

באחד החדרים יעדנו זאת להוות מחסן לאיסוף ציוד למטופלים וזאת מפאת חסך 

                  .במקום מעין זה ברשות
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  2006ח מבקר העירייה לשנת "דודיווח תיקון ליקויים ל
  תיקי נזקקים: בנושא 

  

,  המעקב של המטופלןאינם מקפידים למלא את גיליו, ם העובדים הסוציאליי- מעקבןגיליו

  . של הנזקקכאשר הם נפגשים עימו או מקבלים מסמכים הנוגעים לעניינו

  אופן תיקון הליקוי

ה סוגיה כאובה והבהרתי זאת חזור ושנו לעובדים נושא עדכון תיקי מטופלים הינ

  .נרענן סוגיה זו שוב, בישיבות צוות וראשי צוותים אשר אחראים לפקח ולעקוב

  

, ראשי הצוותים לעובדים/  לא נמצאו נהלים כתובים של מנהלת המחלקה – נהלים

  .המגדירים את אחריות העובדים  ומפרטים הנחיות לביצוע תפקידיהם

  הליקויאופן תיקון 

ס שמגדיר תחומי אחריות ותפקיד של כל בעל "הנחיות ופרוט תפקידים מפורט בתע

  .תפקיד

  

 הביקורת לא מצא דיווחים כל שהם בכתב על מעקב וטיפול בנזקקים – דוחות ומעקב

  .מהעובדים סוציאליים לראשי הצוותים ולמנהלת המחלקה

  אופן תיקון הליקוי

כתב יד של כל פגישה עם מטופלים ומצוין מנהלת המחלקה מקיימת רישום בספר ב

  . לבצע טופס ספציפי למעקב2008ניתן  ל ' לא וכו/אם טופל כן

  

-66כי חלק מהעובדים סוציאליים מטפלים במספר תיקים בין ,  נימצא- ממוצע התיקים

  . תיקים  לכל עובד סוציאלי90על פי הבדיקה המדגמית ממוצע התיקים הינו ,  תיקים132

   הליקויאופן תיקון

  

בישיבה שהתקיימה עם ראשי צוותים הוחלט כי חלוקת התיקים תעשה בהתאם 

  .ותק בעבודה והתמחות מקצועית, לאחוזי משרה
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    2006ח מבקר העירייה לשנת "דיווח תיקון ליקויים לדו
  מחלקת רישוי עסקים: בנושא

  

  סדרי מינהל   

דבר , ח רישוי עסקים אינו מאוישכי תפקיד מפק, ממצאי הביקורת העלו – מבנה ארגוני

  .הפוגע במהלך ביצוע הפיקוח באופן סדיר ושוטף 

  אופן תיקון הליקוי

העובד יוסי בוהדנה מבצע פיקוח רישוי עסקים באופן , הליקוי תוקן באופן חלקי

  .חלקי

א מר אבי עמית על העברת עובד מתוך המערכת "קיימתי שיחה עם מנהל כ, כמו כן

  .רישוי עסקים' לאגף השירות למח

  מאגר המידע והמיחשוב

כי לא קיים הסכם חתום בין העירייה ,  ממצאי הביקורת העלו– הסכם עם מפעיל התוכנה

  .לבין מתחזק התוכנה

  אופן תיקון הליקוי

אולם לצערי מחשב עדיין אין ואני , התוכנה והתוכנה אף הותקנה' נחתם הסכם עם חב

  ..2008תקווה כי יירכש מחשב בתקציב 

  

כי מערכת המידע של המחלקה אינה ,  הביקורת מצאה-משקים למערכות המידעמ

הפיקוח עליהם , מקושרת למאגרי המידע של העירייה הקשורים לתהליכי רישוי עסקים 

במערכת המידע של מחלקת הגביה , כמו כן לא נמצא.ואכיפת הוראות החוק בתחום זה

  .אשר ניתן לרשום בו את מהות העסק" שדה"

  קון הליקויאופן תי

הנושא , התוכנה שנותנת שירות לעירייה' מטרופולינט חב' התקיימה פגישה עם חב

  .ל מטרופולינט"עדיין בטיפול של מנכ

  

כי אין ,  מבדיקת אתר האינטראנט של העירייה נמצא – אתר האינטראנט של העירייה

  .באתר נתונים על תהליך רישוי עסקים 
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  אופן תיקון הליקוי

תבקשים לאתר האינטרנט נמצאים בתהליך עיבוד סופי באגף לפני החומרים המ

  .לצורך פרסומם מסירתם לאגף המחשוב

  עסקים הפועלים ללא רישיון עסק

 עסקים חייבי 350כי מתוך ,  ממצאי הביקורת העלו– עסקים הפועלים ללא רישיון עסק

ל העסקים  מכל42% עסקים הפועלים ללא רישיון עסק שהם 148קיימים , רישיון עסק

  מחויבי רישיון

  ).לדווח נתונים עדכניים ליום הדיווח(אופן תיקון הליקוי 

 התחלנו טיפול יותר אינטנסיבי על מנת לסיים את רוב 2007במהלך שנת העבודה 

  . ההליכים להוצאת רישיונות לרוב העסקים שללא רישיון עסק

  2008גמר טיפול ימשך בשנת העבודה 

  

כי קיימים אחוזים גבוהים של ,  ממצאי הביקורת העלו-וןהתפלגות עסקים ללא רישי

 61% בתחום עינוג הציבור 38%, בתחום המזון; עסקים הפועלים ללא רישיון עסק 

  .40% ובתחום המסחר 48%בתחום תעשיה ומלאכה , 54%בתחום רכב ותעבורה 

  

  ).לדווח נתונים עדכניים ליום הדיווח(אופן תיקון הליקוי 

בנושא אירועים תחת כיפת . ר פיקוח בנושא מזון בשיתוף משרד הבריאותאנו מבצעים תגבו

  . השמיים הליקויים טופלו ויש הקפדה על הוצאת רישיון על כל אירוע

 מהווים 103 בקשות שסורבו מתוך 42כי , הביקורת העלתה– מסורבי שירות הכבאות

  . מכלל העסקים הפועלים ללא רישיון נוגעים לשירותי הכבאות40%מעל 

  

  ).לדווח נתונים עדכניים ליום הדיווח(אופן תיקון הליקוי 

חשוב לציין שכיבוי אש היה בעיצומים ולכן היה קיים פער גדול במתן האישורים יש 

בנוסף למפעלים .לציין שעם חזרה לעבודה תקינה של כיבוי את הפער הולך וניסגר 

  .צוע דרישות כיבוי אששהיו קיימות בעיות בנושא התקיים שימוע ולוחות זמנים לבי

  

 מבין הבקשות שסורבו 52כי ,  ממצאי הביקורת העלו– מסורבי הוועדה לתכנון ובניה

  . נוגעים לוועדה לתכנון ובנייה50% מהווים מעל 103מתוך 

  ).לדווח נתונים עדכניים ליום הדיווח(אופן תיקון הליקוי 

  . הנושא מטופל בשיתוף מהנדס העיר מר יצחק נבט 
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  קויים בתיקיםיתרת לי

  01407/' ס תיק מס"מתנ

  . ללא רישיון אופן תיקון הליקוי2005 לינואר 1-ס פועל מ"המתנ

  ).לדווח נתונים עדכניים(אופן תיקון הליקוי 

   397רישיון ' ס מס"הוצא רישיון עסק כחוק למתנ

  חדר כושר

  .לא ניפתח תיק ברישוי עסקים ומממלא אין רישיון עסק

  ).דווח נתונים עדכנייםל(אופן תיקון הליקוי 

ס על בקשה לפתיחת הליך "חדר הכושר הועבר לאולם הספורט יצא מכתב למתנ

  .רישוי

  מקוואות טהרה

  .אין רישיון עסק להפעלת המקוואות

  ).לדווח נתונים עדכניים(אופן תיקון הליקוי 

  .נפתחו בקשות למתן רישיונות עסק למקוואות

  שוק רוכלים

מועד  . (2005 ביוני 22 - נמצא בהליך משפטי מ– 08/003" שוק רוכלים פתוח"  .א

  ).2007 בינואר 1הדיון נדחה לתאריך 

  ).לדווח נתונים עדכניים(אופן תיקון הליקוי 

  .8.1.2008 נקבע תאריך חדש למשפט –המשפטית ' בטיפול המח

  )אטליז–סופר מרקט  (265/ 08 ,01808/תיק ' מס

 30 עד 2006 בפברואר 28 -יון קבוע מלבעל העסק הונפק ריש, מעיון בתיק עולה כי

 יום 60למרות ששירותי כבאות התנו הוראות סידורי כבאות לפרק זמן של , 2007למרץ 

ולמרות שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה קבעה תנאים לרישיון . ממועד גילוי הליקויים

  .כמו כן לא נימצא רישיון עסק לממכר מוצרי בשר, והמליצה על רישיון זמני

  ופן תיקון הליקויא

טיפול שלוקח (העסק נמצא בטיפול סופי מול סידורי כבאות : מ"א ויקטורי בע.ב.א

במקביל נמצא בטיפול מול אגף ההנדסה להסדרת היתר ) זמן בגלל אופי העסק וגודלו



 210

: ' בקשות למתן רישיון עסק שאחד מהם תיק מס4ל קיימים "לעסק הנ. הבנייה כחוק

  עסק להפעלת אטליז בקשה לרישיון – 04/264

  

  )מרכול (25904/, 01708/, 26004/, 26104/תיק ' מס

   לא נימצא רישיון עסק,הוועדה לתכנון ובנייה ושירותי כבאות לא אושרו

  אופן תיקון הליקוי

  מול שרותי כבאות.התקיים שימוע בנושא כיבוי בעל העסק : הכי זול למהדרין

  על מערכת הגילוי המותקנת בעסקבעל העסק התחייב להציג אישור מכון התקנים 

  )מסגרייה (10040/' תיק מס

  אין רישיון עסק

  אופן תיקון הליקוי

 לבעל העסק הונפק רישיון עסק כחוק –) משה נירוסטה(הפעלת מערכות טכנולוגיות 

  .393: רישיון'  מס10.6.07לאחר סיום הליך הנדסה בתאריך 

  0384/' אטליז מס

 ולא נקטו נגדו צו הליכים, חודשיים9 - שנים ו4 - כבעל העסק מפעיל את האטליז מזה

  .משפטיים

  אופן תיקון הליקוי

נמצא בטיפול , הוטרינרית' המח+ הנדסה ' י מח"העסק נדחה ע: שלמה ווקראט

  .8.1.2008הלשכה המשפטית נקבע מועד חדש למשפט לתאריך 

  10040/מסגריה מספר תיק 

  אין בידי בעל המסגרייה רישיון עסק

  קון הליקויאופן תי

  ...)ראה תשובה למעלה(רישום כפול של אותה בקשה 

  21204/-213מספר תיק ) מאפיה(קונדיטוריה 

  .הבעלים התחלפו ואין רישיון עסק חדש

  אופן תיקון הליקוי

  . בעל העסק סגר את הבקשה– 04/212' תיק מס: קונדיטוריית עדן 

   אשהנדסה וכיבוי' י מח" הבקשה נדחתה ע– 04/213: 'תיק מס
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  06607/' אולם שמחות תיק מס

וללא אישור שירותי הכבאות ולא כיבד , בעל העסק הפעיל את האולם ללא רישיון עסק

  .תנאי הפרוטוקול

  אופן תיקון הליקוי

הבעלים החדשים פתחו בהליך רישוי ,  הוחלפו לבעלים חדשים–אולמי ורסאי גולד 

  .חדש

  03507/תיק ' אולם שמחות מס

  רישיון עסקהאולם פועל ללא 

  אופן תיקון הליקוי

, 31.12.07 - ועד ל18.1.07לאולם הונפק רישיון זמני לשנה בתאריך : אולמי קברנה

 ונמצא בטיפול 23.10.07העסק נמצא בתהליך חידוש לרישיון עסק שהחל בתאריך 

  .הנדסה' למתן היתר סופי מול מח

  00401/' תיק מס

  .ק לו רישיון עסקועדיין לא הונפבעל המספרה שילם את האגרה 

  אופן תיקון הליקוי

'  הונפק רישיון לעסק מס18.3.07 בתאריך - מאירוב רחמים–מספרה של פעם 

  .365: רישיון

  פיקוח

כי אין מפקח במחלקת רישוי עסקים וממילא לא קיימת ,  נמצא -מפקח רישוי עסקים

 הנערכים תוכנית ביקורת סדירה בעסקים וכן לא קיים רישום מרוכז בפרטי הביקורת

  .בעסקים 

  אופן תיקון הליקוי

   .הנושא ממתין לתקציב שנת העבודה הבאה להוצאת עובד להכשרה 

לא קיימת תוכנית ביקורת סדירה בעסקים וכן לא ניתן לדעת מה היקף – מפקח תברואן

  .הפיקוח התברואתי במשך השנה

  אופן תיקון הליקוי

י תוכנית "ופא הוטרינרית עפמאז הביקורת פיקוח של התברואן מתבצע בשיתוף הר

  .  מסודרת
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  פיקוח על עסקי מזון

 38% עסקים לממכר מזון שהם 78 -כי כ, ממצאי הביקורת העלו –פיקוח על עסקי מזון 

  .פועלים ללא רישיון עסק ואשר רישיונם צורך חידוש אחת לשלוש שנים

  אופן תיקון הליקוי

  . הנושא נמצא בטיפול שוטף

  "רוכלים"פיקוח על מזון בשוק 

בבדיקה שערכה הביקורת בשוק רוכלים הדוכנים  – "רוכלים"פיקוח על מזון בשוק 

  .הפועלים בשוק אינם מפוקחים על ידי רשות הרישוי

  אופן תיקון הליקוי

  בנוסף יתבצע פיקוח מתוגבר על השוק.כל נושא שוק הרוכלים נמצא בהליך משפטי 

  אכיפה

 עסקים ללא רישיון עסק במחלקת רישוי 103כי קיימים , הביקורת מצאה  – אכיפה

 העסקים 103כי למרות שקיימים , הביקורת מצאה .עסקים המחויבים ברישיון עסק

  הפועלים ללא

  

 כתבי אישום בלבד בין השנים 13מחלקת רישוי עסקים הגישה מתוכם , רישיון עסק

2004-2005.  

  

  אופן תיקון הליקוי

הליכים נגד בעלי עסקים נוספים  חשוב  נשלחו הודעות על פתיחת 2007במהלך שנת 

להדגיש שאנו ממצים עם בעלי העסקים את כל ההליכים לפני פתיחת הליכים 

  . משפטיים
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  ק שלא הסתיים הטיפול בהם במועד עריכת הביקורת"פירוט תיקי עמ

נקבע מועד חדש ,יאותר על ידי התביעה ,  הנאשם לא אותר - 0511003/ק "תיק עמ •

 .2007 בפברואר 28ן בתאריך לדיו

  )דיווח מצב עדכני( דיווח אופן הליקוי

  .10.1.06 -התיק רישוי סגור מ,  בית השווארמה–אלישקוב מרבי 

 נקבע מועד חדש, יאותר על ידי התביעה , הנאשם לא אותר - 0510292/ק "תיק עמ •

  .2007 בפברואר 28לדיון בתאריך  

במקום פועל עסק חדש  (6.2.06יך  קיוסק סלי העסק נסגר בתאר–אלול אבי 

  .433: 'רישיון מס' מס"  טעמים4המושבה פלאפל "

הנאשם הציג ליועצת המשפטית מסמכים המעידים שהיו בידו - 0420146/ק "תיק עמ •

הנושא הועבר לבדיקת מחלקת רישוי ,2004 ביולי 20רישיונות זמניים מלפני התאריך 

 .עסקים

  )כנידיווח מצב עד( דיווח אופן הליקוי

ש בנושא כפי שנשלח בתאריך "ב העתק מתגובתי ליועמ" מצ–כחלון אליעזר 

25.10.06..  

. הנאשם טען שאין לו חלק בעסק ואחיו הוא מנהל את העסק- 0510110/ק "תיק עמ •

הועבר . לדיון יוזמן אחיו של הנאשם2006 בנובמבר 22נקבע מועד דיון חדש ליום 

 .מי הבעלים של העסקלבדיקת מחלקת רישוי עסקים כדי לברר 

  )דיווח מצב עדכני( דיווח אופן הליקוי

הבעלים שפתחו בהליך . 2.8.05 התיק נסגר בתאריך –שטרית עופר " פיצה שטרית"

בעל , הרישוי היה מר עופר שטרית שנתן את פרטיו האישיים בעת פתיחת התיק

  . ש"העתקי המסמכים עברו ליועמ, העסק היה במשרד ורשם תצהיר לסגירת הבקשה

בעקבות אירוע זה נבנה טופס מילוי פרטים הכולל את חתימת בעל העסק והעתק 

  .מצילום תעודת הזהות הכולל את הספח בו מצויינת כתובתו של בעל העסק

  

 נקבע 2005הנאשם טען שהיה לו רישיון עסק לפני ספטמבר - 0510289/ק "תיק עמ •

וכן הועבר  ,2006מבר  בנוב1לתזכורת היועצת המשפטית העבירה לתביעה ליום 

 .לבדיקה למחלקת רישוי עסקים
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  )דיווח מצב עדכני( דיווח אופן הליקוי

     1.1.08המשפטית במכתבה מתאריך '  התיק בטיפול המח-שי בוקרה" פיצה יורס"

  . מתקיים דיון בעניינו8.1.08נמסר כי בתאריך  

  

נקבע  מועד דיון , באה הוצא כנגדו צו ה, הנאשם לא הגיע לדיון- 0510114/ק "תיק עמ  

 .2007 בפברואר 28לתאריך 

  )דיווח מצב עדכני( דיווח אופן הליקוי

 בעל העסק פתח בהליך רישוי בתאריך –עייש ) קוקו(יעקב " מינימרקט קוקו"

  .404: רישיון'  והונפק לו רישיון כחוק מס12.4.07

 נקבע, הוצא כנגדו צו הבאה, הנאשם לא הגיע לדיון- 0420144/ק "תיק עמ •

  .2007 בינואר 10מועד דיון חדש בתאריך 

  )דיווח מצב עדכני( דיווח אופן הליקוי

 נמסר כי 1.1.08המשפטית במכתבה מתאריך '  התיק בטיפול המח-שלמה ווקראט 

  . מתקיים דיון בעניינו8.1.08בתאריך 

  

 .2007 בפברואר 28 הדיון נדחה ליום -0420144/ ק"תיק עמ •

  )וח מצב עדכנידיו( דיווח אופן הליקוי

 8.1.08 נמסר כי בתאריך 1.1.08המשפטית במכתבה מתאריך ' התיק בטיפול המח

  .מתקיים דיון בעניינו

  

 .2007 ביוני 6 הדיון נידחה ליום – 0510206/ ק"תיק עמ •

  )דיווח מצב עדכני( דיווח אופן הליקוי

  ).המשפטית' נעשתה בדיקה מול המח(התיק לא מופיע בשום רישום ' מס

  

 .2007 באפריל 25הדיון נידחה ליום  – 0420143/ ק" עמתיק •

  )דיווח מצב עדכני( דיווח אופן הליקוי

  נקבע דיון נוסף ,  בטיפול המחלקה המשפטית–" יורם סלוק"מספרת 

  .26.2.08לתאריך 
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  אגף השירות
  רישוי עסקים-איכות הסביבה-תברואה

  הדברה והמחלקה הוטרינרית

08-8500887  
  ד"בס

  
  ז"תשס, חשווןב' ג
  2006,  באוקטובר25

  

  לכבוד
  עידית יפת' הגב

  ש"יועמ
  
  

  ,נכבדה' גב
  
  

  0420146/ק "עמ.  ת–אליעזר כחלון : הנדון
  

דבר שלא היה בעבר ויסייע , ח לאחר הדיונים בבית המשפט"ראשית ברצוני לברך אותך על הנפקת הדו
  !"יישר כוח... "בעדכון הנתונים ביננו בעתיד

  

  .מסמכים שקיימים בתיק הרישוי של מר אליעזר כחלוןלפנייך כל ה
בקשתו לקבלת רישיון עסק לא אושרה עד לסגירת ; ל הגיש בקשה לרישיון עסק" הנ02בשנת , לידיעתך

  .8.8.05העסק שנסגר על פי הרישומים שבידינו בתאריך 
  

  .לפרטים נוספים יש לפנות לאגף רישוי עסקים
  

 הנדסה וכבאות ופלט נתוני   ' י דחיית בקשה ממחמכתב, ב העתק אישור כיבוי אש"מצ   ���
 

 .          תיק
    

) -(  
  ,                                                                                       בכבוד רב

   גלעם                                                                                       ניסים
                                                                                           מנהל אגף השירות

  
  :העתקים

   ראש העיר-מר מוטי מלכה   
  מ ראש העיר" מ-מר דוד גלעם  

   סגן ראש העיר–מר בוריס בורוכוב 
  ל" מנכ-מר חיים ויצמן 
  04/029: 'תיק רישוי מס

    

 !ו ביחד שותפים לעשייה כולנו ביחד למען הקריהכולנ
Z:\10.2006ש 'ש תביעה בבימ'תגובה ליועמ-אלייעזר כחלון אטליז\רישוי עסקים.doc  
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   2006ח מבקר העירייה לשנת "דיווח תיקון ליקויים לדו
  השירות הווטרינרי: בנושא 

  
זאת , ווטרינרי בתוך משרדי אגף השרות אינו ראוי הפעלתו של השרות ה– מבנה פיזי

מכיוון שבעלי הכלבים מכניסים את הכלבים לקבל חיסון באותה העת  שהאגף מספק 

  .ופגיעה במהלך העבודה התקין,דבר המהווה מפגע תברואתי , שירותים אחרים

  אופן תיקון הליקוי

הועלה בבקשה הנושא . הוטרינרית מצריך מבנה בנפרד' אופן פעילותה של המח

 מבנה יוצאהוטרינרית ' רב של פעמים והובטח כי למח' י מנהל האגף מס"לטיפול ע

  . יביל אשר ימוקם מאחורי המבנה של אגף השירות

כי משאיות הקירור המובילות בשר ודגים המגיעים לבדיקה ,  נמצא – חניית משאיות

ו כן לא ניתן לבצע כמ, אסורהחונים בסמוך למשרד אגף השירות במקום שהחנייה בו 

  .פריקת מוצרים לשם בדיקתם בעת הצורך

  אופן תיקון הליקוי

אופן בדיקות , מאחר ואין מקום אחר בו ניתן יהיה לבצע בדיקות משנה בצורה חוקית

  . המשנה מתבצע כפי שהוצג בזמן הביקורת

 על מנת שיוכל לבצע את עבודתו כנדרש מתקנות,  לשרות הווטרינרי אין מחשב– מחשוב

   .2004ה "התשס"  הסדרות הפיקוח"

  אופן תיקון הליקוי

  .הנושא נמצא בטיפול של מנהל האגף

בחוקים .  והם אינם עדכניים 1959 חוקי עזר בתחום חיסון כלבים הם משנת – חוקי עזר

  .נמצאים סעיפים לא רלוונטיים לימינו 

  אופן תיקון הליקוי

  1 – 1934פי פקודת כלבת אנו עובדים ל, אין חוק עזר בתחום חיסון כלבים

  . חדש2005, 2004, 1992חוק הסדר כלבים 

 שנים והומלץ לסגירה על ידי 4 -כי האטליז פעל ללא רישיון עסק מזה כ,  נמצא– אכיפה

  .משרד הבריאות 
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  אופן תיקון הליקוי

' יש אישור מהמח,   לאור תיקון כל הליקויים שנמצאו–אטליז שלמה ווקראט 

  .ישיון לאטליזהוטרינרית למתן ר

 השירות הווטרינרי אינו מפקח על מכירת ביצים מחוץ לתחומי רשתות – מכירת ביצים

  .המזון 

  אופן תיקון הליקוי

מפקח על מכירת ביצים במקום הידוע ומוכר למשרד ) מזון(חוק בריאות הציבור 

  ..סופר חנות וכדומה: כמו, הבריאות

  . לפיצוח של משרד החקלאותכל מכירה במסגרת אחרת הינה באחריות המחלקה

הפיקוח הווטרינרי תברואתי אינו מקיים ביקורת סדירה  – פיקוח על חנויות לממכר מזון

בתי , אולמות אירועים, מרכולים, מסעדות, מזנונים: ושוטפת על חנויות לממכר מזון כגון 

  .ממכר לשווארמה וגריל למיניהם

  אופן תיקון הליקוי

'  חדש של הכנת דיווח חודשי לגבי פעילות המחבעקבות הביקורת הופעל נוהל

  .הוטרינרית

לפני הביקורת נערכות ביקורות באופן שוטף אולם לא דווח על הביקורת באם לא 

  ).'קיים דיווח שוטף של מכתבים בתיקי המח(נמצאו בעיות בעסק 

 השירות הווטרינרי אינו מבצע פעילות כל שהיא לאתר כלבים לא – העדר פעילות בשטח

  .חוסנים שבעליהם לא הגיעו לבצע בהם חיסוניםמ

  אופן תיקון הליקוי

לצערי בהעדר תביעות ,  מכתבים להגעה לחיסונים לבעלי הכלבים3נשלחים לפחות 

  .משפטיות או ברירות קנס אין באפשרותי לטפל בליקוי זה

 השירות הווטרינרי אינו מנצל את סנקציות הקנס המופיעה בחוק עזר – סנקציית הקנס

  .עירוני הן לגבי בעלי הכלבים אשר לא חידשו רישיונות והן לגבי בעלי כלבים משוטטים

  אופן תיקון הליקוי

הוטרינרית תעבוד בשיתוף ' והמח,  יתוקן הליקוי2008החל משנת , בעקבות הביקורת

  .הפיקוח העירוני' פעולה עם מח
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 קריאה מהשרות על שלוכד הכלבים שמגיע בעקבות,  נמצא – תשלומים ללוכד הכלבים

בכל מקרה גם אם הוא לא לוכד אפילו  ₪ 600מקבל תשלום בסך של , כלבים משוטטים 

  .כלב אחד

  אופן תיקון הליקוי

הלוכד יוצא , הוטרינרית' י הודעה של המח"הלוכד מגיע לעבודת לכידה בעיר עפ

הליך עבודה זה ידוע ומקובל בכל . לסיור בעיר במטרה ללכוד כלבים משוטטים

  .רשויותה

  .כי לא קיים פתרון מוסדי לבעיית חתולי רחוב,  נמצא– חתולי רחוב

  אופן תיקון הליקוי

היו הרבה מקרים שטופלו על ידי בעזרת . י חוות דעת רפואית"החתול נלכד עפ )1

  .לוכד

אסור לתפוס ולהעמיד חתול  "2.6.04 מתאריך 4884/00צ "על פי פסק דין בג )2

 .לחסן ולהחזירו למקום ממנו נלקח, לעקר, סרסל, צ יש לתפוס"הנחיית בג" רחוב

 :להלן הפירוט, עלות פעולות אלו בא בדרישה כספית מרשות המקומית )3

 . 150₪ה /לכידת חתול   ���

 . 50₪סירוס    ���

 . 150₪עיקור    ���

 . 32₪חיסון    ���

 . 300₪= ימים X 10 ₪ 30 ימים 10 -פנסיון החלמה לאחר ניתוח ל   ���

 ).עיקור( ₪ 632כ " סה1' עלות הכוללת לטיפול בחתולת רח   ���

 ).סירוס( ₪ 532כ " סה1' עלות הכוללת לטיפול בחתול רח   ���
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  מעקב תיקון ליקויים
  ח רואה חשבון"לדו

  2006לשנת 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________________________

  ח רואה חשבון"דו
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  ח"ים לדודיווח תיקון ליקוי
  ' פרק ב-  2006רואה חשבון לשנת 

  

  כללי
  

מעט ,  ליקויים8 מופיעים 2006 הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת לשנת – 'בפרק ב

  .ליקויים ביחס לשנים קודמות

  .'העירייה טיפלה גם בליקויים המפורטים בפרק ד

  ; להלן פירוט תיקון הליקויים 

    ביצוע תקציב רגיל
  . אושר במועצת העירייה באיחור וזאת בניגוד לקבע בחוק2006 התקציב לשנת 1. ב

  אופן תיקון הליקוי

 התקציב אושר במועצת העיר 2007בשנת : הליקוי תוקן , העירייה הפנימה את הליקוי

  .2007 בינואר 25בתאריך 

  .2008 בינואר 22 התקציב אושר במועצת העיר בתאריך 2008בשנת 

    

  ביצוע תקציבי הפיתוח 

עירייה לא הפקידה בחשבונות בנק נפרדים כספים שנתקבלו עבור תקציבי פיתוח  ה3. ב

  .המיועדים לביצוע כמתחייב מהקבוע בפקודת העיריות

  אופן תיקון הליקוי

ים " נוהלו התבר2007 ליוני 30 ועד 2004 ביולי 1כמו בשנים עברו החל מתאריך 

ים לחשבון "את כספי התבר הממשלה מעבירה 2007 ליולי 1החל מתאריך . בחשבון נפרד

ים ולשלם מחשבון זה "הסילוקין לא רואים עניין בלהעביר את הכסף לחשבון תבר

  .ש שאליו מועברים כספי הפיתוח"אלה ישירות מחשבון עו,לקבלנים

  רישום דיווח כספי והתקשרויות 

  .ח"  בעירייה אין ספר מכרזים הכולל את רשימת המכרזים שנערכו בשנת הדו4.ב
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  אופן תיקון הליקוי

בעקבות הביקורת שודרג ספר מעקב , אך לא הוצג לביקורת, למעשה היה ספר מכרזים
  .המכרזים ומנוהל על ידי אחראית המכרזים

  

ח בגין המחאות לגבייה בסוף כל שנת "במחלקת הגבייה אין הקפדה על הפקת דו 5.ב

 הרשומים באישור ולפיכך לא ניתן לבצע התאמה לסכומי ההמחאות לגבייה,הכספים 

  .הבנקים

  אופן תיקון הליקוי

  . מחלקת הגבייה מפיקה המחאות מעותדות2007החל משנת 

  ארנונה ומים

 העירייה אינה מפרידה במערך הגבייה בין חובות מסופקים ארנונה לחובות מסופקים 6. ב

  .ביוב מים ואחרים

  אופן תיקון הליקוי

חלק של חובות המים מזערי . על פי סימננומערכת הגבייה מבחינה בין חוב מים וארנונה 

  .ומתייחס לחייבים נפטרים

  . חובות מסופקים במערך הגבייה אינם מעודכנים 7. ב

  אופן תיקון הליקוי

  .החובות אכן מעודכנים וצמודים למדד וצוברים רבית

  חייבים

לרבות ,סוגי נכסים, לא נתקבלו לידינו גיול חובות בחתך שנים ובמיון של סוגי שירות8. ב

  .הבחנה בין נכסים בבעלות ונכסים בשכירות וכן הבחנה בין חובות יחיד וחובות בהרחבה

  אופן תיקון הליקוי

יצר קושי בעיבוד , באופן לא מסודר" מטרופולינט"ממערכת האוטומציה למערכת המעבר 

  .ח"ולכן לא ניתן להפיק את הדו,הנתונים 

  נושאים אחרים

   .1965ה "ה לישיבות רשות הרישוי בחוק התשכהיועצת המשפטית לא זומנ 9. ב

  אופן תיקון הליקוי

מהנדס העירייה ומזכירת הוועדה לתכנון ובנייה הונחו לזמן את היועצת המשפטית 

  . לחוק תכנון ובנייה30לישיבות רשות הרישוי כנדרש מסעיף 
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  2006ח רואה חשבון לשנת "דיווח תיקון ליקויים לדו
  ).ליקויים ישנים(' פרק ג

  כללי

 ליקויים 9מופיעים ליקויים ישנים משנים קודמות מופיעים , מעקב תיקון ליקויים ' בפרק ג

  .5 – תוקן חלקית -.4 – לא תוקן -: כמפורט להלן 

  .ח הביקורת הבא של העירייה"לא יופיעו יותר ליקויים אלו בדו, ראוי שלאחר דיווח זה

  -:להלן פירוט תיקון הליקויים 

  תוח ביצוע תקציבי פי

  הליקוי

ים מעבר במסגרת "ח קיימות חריגות בביצוע ההוצאות בתבר"נת הדוש בסוף 7.ב

  .₪ מיליון 2.9-התקציבית המאושרת בסך של כ

  אופן תיקון הליקוי

  .יםר"הליקוי לא רלוונטי מפני שהתקציבים אוזנו בעת סגירת התב

  חייבים

  הליקוי

  .₪ אלפי 557 הינו בגובה של 2006  בדצמבר31 סך חובות עובדי העירייה נכון ליום 9.ב

  אופן תיקון הליקוי

  .התשלום מבוצע לאורך שנים, לעובדים קיימים הסדרי פריסה על חוב

  מערך השכר והעסקת עובדים

וזאת ,  ימי חופשה55 -צברו יותר מ) רובם עובדי תברואה( מספר רב של עובדים 10. ב

  .ל העובדים בשלטון המקומיבניגוד לאמור באוגדן תנאי שירות חובות וזכויות ש

  אופן תיקון הליקוי

עובדים (העירייה פעלה להוצאת עובדי תברואה לחופשה ועובדי תברואה אוזנו למעט יום 

 אשר חויבו לצאת לחופשה במחצית הראשונה של עובדים 6נותרו ).  ימים בשבוע6

2008.  

  נושאים אחרים

 או לתושבים בעלי חובות  ניתנה הנחה גם לתושבים להם חוב משנים קודמות13.ב

  .שוטפים
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  אופן תיקון הליקוי

  .2007העירייה ביטלה את הנחות הוועדה לתושבים שלא שילמו את חובם בסוף שנת 

  . וועדת ביקורת לא התכנסה בתדירות המתחייבת על פי החוק14. ב

  אופן תיקון הליקוי

 עם זאת לא תכונס יחד,הוועדה לענייני ביקרת תפעל להתכנס אחת לרבעון כנדרש מהחוק

  .הוועדה כאשר אין לה על מה לדון

  הליקוי

 העירייה לא קיימה את הוראות החוק בדבר דיווח על איכות המים בכך שאופן 15.ב

  .הפרסום לא תאם את ההנחיות

  אופן תיקון הליקוי

  . העירייה פרסמה דוחות איכות מים לפי רבעונים בעיתונים ובדוחות תקופתיים של ארנונה

  יהליקו

  . דוחות התאגידים העירוניים לא נדונו במועצת העיר16. ב

  אופן תיקון הליקוי

קרן קריית מלאכי לפיתוח ואופק עמותת :  2006 עמותות לשנת 2דוחות של , הליקוי תוקן

  .2007 בנובמבר 25 ביום 52' אושרו בישיבת מועצת העיר מס,נכים

  אופן הליקוי

  .ק באזור התעשייה בלבדכי סקר הנכסים נעשה ר,הליקוי לא תוקן

  .2008העירייה תפעל לתיקון הליקוי במהלך שנת 

  ניהול נכסים ובטיחות
  

ח מעודכן על מצבת הנכסים שבבעלות העירייה כאלה " לא נמצא בעירייה דו17.ב

 הוצא מכרז לביצוע סקר נכסים אשר יבוצע 2006בשנת : תגובת העירייה . שמושכרים 

  .2007-ב

  הליקוי
  . לא צורפה כמוטבת בפוליסות הביטוח המדינה18. ב
  

  אופן תיקון הליקוי

  .העירייה פנתה בעבר לסוכן הביטוח שידאג לצרף את המדינה כמוטבת

  .2008 בינואר – 10בעקבות הביקורת חודשה הפנייה לסוכן הביטוח על ידי הגזבר מיום 
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  הבסיס החוקי לעבודת המבקר

  )14/1/2002 מיום 80' מעודכן עד לתיקון מס(: פקודת העיריות

  מינוי עובדים ופיטוריהם: 'סימן א

, )6' מס(,   )3' מס(ה "התשנ, ן"התש, ט"התשל, )2' מס(א "התשל: תיקונים [מינוי פקידים
  ]ב"התשס

אנשים ראויים למשרות , נות לעירייה למ– ולפי דרישת הממונה חייבת –מועצה רשאית ) א.(167

רופא , מפקח תברואה, מהנדס, מזכיר או מנהל כללי וכן גזבר: והן, לכולן או למקצתן, המפורטות להלן

מינוי נושאי . אפשר למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות המפורטות בזה; ורופא וטרינר

  .ימשרה כאמור בסעיף קטן זה ייעשה בדרך של מכרז פומב

  ;תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה, בהחלטה ברוב חבריה, המועצה )ב(

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

  ;הוא יחיד )1(

  ;הוא תושב ישראל )2(

  ;הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון )3(

הה בחוץ לארץ  הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבו )4(

  ;או שהוא עורך דין או רואה חשבון, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, לעניין זה, שהכיר בו

 ;הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת )5(

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

  .שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית

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

  .שנים מתום כהונתו כחבר מועצה

למשך כל תקופת כהונתה , לא יכהן כמבקר אותה עירייה, מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה )2ג(

  .שאליה היה מועמד, של אותה מועצה

רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו אחד , )ג(ף קטן על אף הוראות סעי )ד(

אם הוא רכש ניסיון במשך , כמבקר העירייה, )ג(לסעיף קטן ) 5(-ו) 4(מן התנאים המנויים בפסקאות 

  .1992- ב"התשנ, עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

  ]ב"התשס, )3' מס(ה "התשנ: תיקון[ר מועצה שלא מינתה מבק

, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר, ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר) א.(א167

  .תוך הזמן הנקוב בצו, 167כאמור בסעיף 

רשאי הממונה למנות מבקר לעירייה ולקבוע את , לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור  )ב(

  .שכרו
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  )ט"התשל: תיקון(משכורת 

  ).ג(לפי סעיף קטן   )ב(

מנהל כללי או פקח תונח לפני ועדת , מהנדס, מבקר, יועץ משפטי, במהלך מינוי למשרת גזבר) 1(  )1ב(

  המכרזים חוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה בדבר קיום הרשעה של המועמד 

  

במהלך מינוי למשרת ; דחומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקי, בעבירה אשר בשל אופייה

  יועץ משפטי 

  . יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה167אנשים שנתמנו כאמור בסעיף . 168

  ]ב"התשס, ה"התשנ, ן"התש, ט"התשל: תיקונים[דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת 

יהן  למשרות שיש על167ראש העירייה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא הוזכרו בסעיף ) א(170

  .הקצבה בתקציב המאושר

וכן למשרת היועץ המשפטי ) א (167לרבות למשרות המנויות בסעיף , לא יתמנה אדם לעובד עירייה

אלא לאחר שראש העירייה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים , לעירייה

החליטה ועדת ; ל משרד הפניםעל ידי היועץ המשפטי ש, תונח לפני ועדת המכרזים חוות דעת כאמור

; תחליט המועצה בעניין מינוי אדם למשרה כאמור, המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי

  .לרבות נושא משרה בעירייה הממלא תפקידי פיקוח, "פקח"בפסקה זו 

יקבע בתקנות כללים בדבר דרכי מכרז , באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, השר  )ג(

ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות , אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, יוופרט

  .חובת מכרז, בתנאים שיקבע, שעליהן לא תחול

, על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת תעסוקה) ב(לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן   )ד(

  .1959-ט"התשי, לפי חוק שירות התעסוקה

מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה בהתאם לתקנים שיקבע ראש העירייה בהסכמת   )ה(

תקנים לפי סעיף קטן זה יקבעו ). ד(עד ) א(שר הפנים בתקנות ועל פי האמור בהוראות סעיפים קטנים 

 .בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי, בידי השר בהתחשב במספר התושבים

עד למועד . ברשומות) ט"התשל: תיקון(עה חדשים מיום פרסומו תקנות לפי סעיף זה יותקנו תוך ארב(

  ).פרסום הקובץ לא הותקנו התקנות

לא  ימונה  עובד ולא יכהן  אדם כעובד  ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא אם כן התקיימו בו ) 1ה(

  ).4(עד ) 1)(ג (167הוראות סעיף 

לאשר מינויו של  ,  בהסכמת מבקר העירייה,רשאי ראש העירייה, )1ה(על אף הוראות סעיף קטן ) 2ה(

אם רכש נסיון במשך שבע שנים בעבודת ) 4)(ג (167אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

  .1992- ב"התשנ, ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

  .  עובד המבצע פעולת ביקורת–" עובד ביקורת", בסעיף זה

ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר , ה דינם כשאר עובדי העירייהעובדי לשכת מבקר העיריי )ו(

  .העירייה בלבד
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אלא בכפוף , שלא בהסכמתו של מבקר העירייה, לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה )ז(

 ).1(א171להוראות סעיף 

  ]ב"התשס, )2' מס(ה  "התשנ, ן"התש, ט"התשל, )2' מס(א "התשל: תיקונים[ תפקידי המבקר

  :ואלה תפקידי המבקר) א.(א170

, נעשו כדין, 1965-ה"התשכ, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, לבדוק אם פעולות העירייה )1(

  ;תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון, בידי המוסמך לעשותם

 ;לבדוק את פעולות עובדי העירייה )2(

טוהר , נהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דיןלבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל ה )3(

  ;המידות ועקרונות היעילות והחיסכון

לבקר את הנהלת החשבונות של העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה  )4(

 .והחזקתו מניחות את הדעת

, ן לגבי כל תאגידתיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכ) א(הביקורת לפי סעיף קטן   )ב(

 קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי , מוסד, מפעל

למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה . אותה שנת תקציב או שהעירייה משתתפת במינוי הנהלתם  )ג(

  ".גוף עירוני מבוקר"ייקרא להלן 

את נושאי הביקורת בתקופה , עבודתו השנתיתיקבע המבקר את תכנית ) א(בכפוף לאמור בסעיף קטן   )ד(

  –פלונית ואת היקף הביקורת 

  ;על פי שיקול דעתו של המבקר )1(

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

ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים , על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת )3(

  .לשנת עבודה

  .תו את הדרכים לביצוע ביקורתוהמבקר יקבע על פי שיקול דע  )ה(

, לרבות הצעת תקן, מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו )ו(

היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב . במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה

ה של העירייה ובגודל תקציבה כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומ, השנתי של העירייה

  .השנתי

כפי שהגיש אותן , ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה  )ז(

  .במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי, מבקר העירייה

  ) ב"התשס, ן"התש: תיקון(המצאת מסמכים ומסירת מידע 

חברי , ראש המועצה הדתית וסגניו,  עובדי העירייה,חברי המועצה, ראש העירייה וסגניו) א.(ב170

ימציאו למבקר , חברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, עובדי המועצה הדתית, המועצה הדתית

אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו , כל מסמך שברשותם, על פי דרישתו, העירייה

  .בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה, למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש



 228

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

לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את , רגיל או ממוחשב

  .העירייה או של גוף עירוני מבוקר

יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או ,  מידע החסוי על פי דיןלגבי )ג(

 .לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע

כל איסור , לעניין עבודתו האמורה, יחולו עליו, עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה  )ד(

 .והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה

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

בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא ; או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר

 .להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו

  ) ב"התשס, ן"התש, ט"התשל: תיקונים(דוח המבקר 

לא יאוחר , הדוח יוגש אחת לשנה; המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך) א.(ג170

יפרט את , בדוח יסכם המבקר את פעולותיו;  באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח1-מ

סעיף קטן זה בעת הגשת הדוח לפי ; הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות . ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת

  ].נוסח משולב [1958-ח"התשי, ב לחוק מבקר המדינה21-א ו21סעיפים 

רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת דוח על , )א(בנוסף לאמור בסעיף   )ב(

שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו ממצאי ביקורת 

 .לעשות כן

תוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את   )ג(

 .  הערותיו על הדוח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו

תדון בדוח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את הוועדה לענייני ביקורת   )ד(

לא ). ג(כאמור בסעיף קטן , סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה

תדון הוועדה בדוח המבקר ותגיש , הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה

יכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה למועצה לאישור את ס

לזמן לדיוניה , אם ראתה צורך בכך, בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא. לוועדה

  .כדי לאפשר להם להגיב על הדוח, נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר

תקיים המועצה דיון מיוחד בהם , ום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיהתוך חודשיים מן הי) 1)(ה(

  .ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור

, )ד(לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן ) 2 (

ימציא המבקר עותק הדוח , מהדוח בצרוף הערותיואו לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק 

לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש 

  . העירייה
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לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו , לא יפרסם אדם דוח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו) ו(

, ואולם מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי, ת של מבקר העירייהולא יפרסם ממצא ביקור, למועצה

  . להתיר פרסום כאמור, באישור הוועדה

היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה הוא צד לעשיית ) ז(

עניין ישירות יעביר המבקר את ה, 1977-ז"התשל, לחוק העונשין' סימן ב' עבירה לפי הוראות פרק ה

  .לידיעת מבקר המדינה

חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העירייה במילוי תפקידו , דוחות  המבקר. 1ג170

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

לחוק )ב( א 21שמונה לפי הוראת סעיף , עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים-הצוות. א1ג170

  ). חוק מבקר המדינה–בסעיף זה ) (נוסח משולב(1958- ח"התשי, מבקר המדינה 

ח שהגיש מבקר העירייה ושנדון על ידי המועצה "הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון שנמצאו בדו) ב(

  .ותם של ליקויים בעתידובדרכים למניעת הישנ, לפי העניין,) 2(או ) 1) (ה( ג 170לפי סעיף 

  

ח מבקר העירייה נדון על "הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדו) ג(

  .וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים, ידי המועצה

דחייה זן בפני מבקר העירייה ובלבד שינמק , ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסיים) ד(

  .לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות, בכתב , והוועדה לענייני ביקורת

  . ב חוק מבקר המדינה21 – א ו 21אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים ) ה(

  )ן"תש: תיקון(ח ביקורת או ממצא ביקורת "פרסום דו

או תנאי בהיתר ) ו(ג170ומפר בכך את סעיף ,  חלקו או תכנו או ממצא ביקורתח או"א  המפרסם דו334

  . מאסר שנה–דינו , שניתן לו לפי הסעיף האמור

  )ן"תש: תיקון(        תקנות 

תקנות כאמור לעניין פעולתו . השר רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה של הפקודה .347

ח שהוא מגיש טעונות אישור הוועדה לענייני ביקורת המדינה " בדושל מבקר העירייה או לעניין הטיפול 

 .של הכנסת

  )136על פי הוראת סעיף (תוספת שנייה לפקודת העיריות 

  תקנון בדבר ישיבות מועצה והנוהל בהן

  דיונים מיוחדים: עשר-פרק שנים

  הצעות תקציב והיטלי ארנונות,  דינים וחשבונות59סעיף 

לדיון מיוחד בדוח השנתי שהגיש הגזבר שיהיה לכל המאוחר חודש לאחר ראש העירייה יקבע מועד   )א(

ג 170ח מבקר המדינה יהיה באופן ובמועדים הקבועים בסעיף "הדיון בדוח מבקר העירייה ובדו; הגשתו

 .לפקודה
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  ) ב"התשס, ן"התש: תיקון(פיטורי עובדים בכירים   )ב(

  )... א. (171

, אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים  מחבריה, לא יפוטר מבקר העירייה שהוא עובדה) 2)(ב(

  .לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה

אלא לאחר , לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העירייה או היועץ המשפטי לעירייה)   ג(

  .הפיטוריםשניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בעניין 

גם על השעיית מבקר העירייה או , בשינויים המחויבים, יחולו) ג(-ו) ב(הוראות סעיפים קטנים )   ד(

  .היועץ המשפטי לעירייה

לפי חוק הרשויות המקומיות , האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת)  ה(

בשל עבירת משמעת , ד עירייה שסעיף זה דן בולפסוק בדבר פיטוריו של עוב, 1978-ח"התשל, )משמעת(

  .כמשמעותה בחוק האמור

  ]ב"התשס, )2' מס(ח "התשנ, ן"התש, ט"התשל: תיקונים[ועדה לענייני ביקורת 

המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דוח של מבקר המדינה ) א.(ג149

בכל דוח של משרד הפנים על העירייה ובכל דוח של , רייהושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעי

והיא רשאית לדון בכל דוח ביקורת , ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, מבקר העירייה

  .הוועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה; אחר על העירייה שהוגש לפי דין

את ההרכב הסיעתי , ככל שניתן, היה תואםהרכב הוועדה י; מספר חברי הוועדה לא יעלה על שבעה  )ב(

 .סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת, ראש העירייה; של המועצה

מהאופוזיציה ולא יכהן ) 2(יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה ) 1(  )ג(

  ;כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר

בין , אם התקיימו בסיעתו, ראו את יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציהלעניין סעיף זה י

  :לפחות כל אלה, היתר

  ;סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה  )א(

  ;לסיעתו אין ייצוג בוועדת ההנהלה  )ב(

  ;מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה  )ג(

  .ש העירייה או לניהול העירייהסיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת רא  )ד(

יהיה יושב ראש , היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד  )2(

  :הוועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה

  ;הוא אינו חבר בוועדת ההנהלה  )א(

  ;הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים  )ב(

  ;א אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקרהו  )ג(

  .אם יש במועצה יותר מסיעה אחת, סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה  )ד(

  תפקידים וסמכויות של מבקר העירייה כפי שנקבעו בתקנות
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  1974-ד"תשל-ה) דין וחשבון מבקר העירייה(תקנות העיריות 

  :י מתקין תקנות אלהאנ,  לפקודת העיריות347 בתוקף סמכותי לפי סעיף 

  תאריך הגשת דין וחשבון .1

דין וחשבון המתייחס לשנת , לא יאוחר מהאחד באוגוסט בכל שנה, מבקר העירייה יגיש לראש העירייה

  .הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי הביקורת שערך

 תוכן דין וחשבון .2

  .הליקוייםויפרט בו את ,  בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת

 המלצות .3

  . המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד

 רשימת מעקב .4

הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים וחשבונות קודמים ושל ממצאי 

 יציין אם הליקוי והוא, הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה

  .שעליו הצביעו תוקן

  תחילה .5

  .תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן

   1987-ח"התשמ) מכרזים(תקנות העיריות 

  מכרז זוטא .   8

 שקלים 26,000שערכה עולה על , העירייה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה) א(

  ). מכרז זוטא–להלן (על פי מכרז שאינו פומבי ,  שקלים חדשים127,000אולם אינו עולה על , חדשים

   2וזאת לפי תקנה ,  בכל חודש לפי שיעור עלית המדד16-הסכומים הנזכרים לעיל מתואמים ב: הערה(

אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא ותקבע את אמות , הוועדה תנהל רשימה של ספקים וקבלנים  )ב(

כל ספק או קבלן ; רשימה זו תהיה פתוחה לעיון הציבור; הקבלנים האלההמידה שלפיהן יפנו אל הספקים ו

החליטה הוועדה שלא לצרף קבלן או ספק ; רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והוועדה תדון בבקשתו

לא תחליט הוועדה אלא ; תנמק את החלטתה, או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, כאמור לרשימה

  .ק או קבלן להביא את טענותיו בפניהלאחר שאפשרה לאותו ספ

וכן , את רשימת הספקים והקבלנים כאמור ולמבקר העירייה הוועדה תמציא אחת לשנה למועצה  )ג(

פירוט זה יהיה פתוח . פירוט הספקים והקבלנים שראש העירייה פנה אליהם לפי תקנה זו במכרזי זוטא

  .לעיון הספקים והקבלנים הכלולים בו

  1998- ח"התשנ) רישום וניהול טובין, ניהול מחסנים,  רכישותהסדר(תקנות העיריות 

  ספירת מלאי. 26

; בכל מחסני העירייה)  הספירה–להלן (תיערך ספירת מלאי , בסוף שנת הכספים, אחת לשנה לפחות) א(

  . ובהשתתפות הגזברמבקר העירייהמנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח 

  


