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 3מאי 2021

לכבוד
מר עומר ואכד
ראש העירייה
נכבדי ראש העירייה ,
הנדון  :דוח מבקר העירייה

הנני מתכבד להגיש את דוח מבקר העירייה לשנת  ,2020בהתאם לסעיף 170ג' לפקודת
העיריות .
.1

בהתאם לתוכנית שנתית נערכה ביקורת במחלקת רווחה.

.2

אני מגיש לעיונכם את דוח הביקורת ואת ממצאי הביקורת המפורטים בדוח
שלהלן.

.3

הביקורת ערכה דוח מקיף במחלקת הרווחה ,כאמור .דוח הביקורת מצביע על
סדרים ְמנהליים בתהליכי העבודה ובפיקוח עליהם.
ִ
ליקויים ואי

.4

דוח הביקורת אינו דן בכלל הפעולות של המחלקה ,אלא באלה שבוקרו בלבד,
וההתמקדות היתה במספר מסוים של נושאים.

.5

אני מודה לכלל עובדי מחלקת רווחה על שיתוף הפעולה המלא בהכנת דוח
הביקורת.

.6

הביקורת נערכה בסיוע מומחה חיצוני .
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אני מוצא לנכון לציין לחיוב את שיתוף הפעולה המלא לו זכיתי מצד המבוקרים
במהלך הביקורת  ,ומבקש להודות ולהביע את מלוא הוקרתי לעמיתי בעבודה על
העזרה שהושיטו לי .
בהתאם לסעיף  170ג' לפקודת העיריות :
.1
.2

.3

.4
.5

המבקר יגיש לראש הרשות אחת לשנה דוח על ממצאי הביקורת שערך  ,בעת
הגשת הדוח ימציא המבקר העתק ממנו לוועדת הביקורת .
בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר ,יגיש ראש הרשות לוועדת
הביקורת את הערותיו על הדוח  ,וימציא לעירייה העתק מהדוח בצירוף
הערותיו .
וועדת הביקורת תדון בדוח המבקר ובהערות ראש המועצה הרשות ותגיש
למועצה לאשר את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסר לה
הערות ראש הרשות .
תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה
תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות .
סעיף  170ו' נקבע כי לא יפרסם אדם דוח ביקורת שנערך ע"י מבקר העירייה
או את תוכנו לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו לעירייה .

בכבוד רב
סאמי ח'וטבא
מבקר העירייה
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א .מבוא
 .1כללי
חוק שירותי הסעד ,תשי"ח( 1591-להלן" :חוק הסעד") מהווה את הבסיס
הממלכתי להגשת שירותי הרווחה האישיים בישראל .שירותים אלה מהווים את
מכלול תוכניות הרווחה שמטרתן לקדם ולשמר את רווחתם של אנשים המתקשים
בתפקוד אישי בשל נכות ,מחלה ,מגבלה ,גיל או מחסור כלכלי .החוק מספק מסגרת
ארגונית לאספקת שירותי הרווחה האישיים .משרד הרווחה והשירותים
החברתיים (להלן" :משרד הרווחה") הוא המופקד על ביצוע הוראות החוק .בפועל ,
מפקיד המשרד בידי הרשויות המקומיות את סמכויות הביצוע של שירותי הרווחה
הממלכתיים בתחומן .הפעילות בתחום השירותים החברתיים מוסדרת באמצעות
תקנון העבודה הסוציאלית (להלן" :תע"ס") של משרד הרווחה .לרשויות
המקומיות מועבר מהמשרד תקציב המיועד למימון שירותי הרווחה לתושביהן,
ובלבד שהמשרד אישר את השירותים .במדריך מ 11.9.11-שהוציא המשרד בנושא
"תקצוב בשירותי רווחה" נאמר" :בהיות נושא הרווחה נגזר ממדיניות לאומית
בתחום ,ממומנות הפעולות השוטפות בכ 75%-על ידי משרד הרווחה".
היתרה ממומנת בדרך כלל מכספי הרשויות המקומיות .חלק ניכר מהתקציב
שמעביר המשרד למנהל מיועד לתחומים הבאים:
• העסקת עובדי הרווחה בעירייה – משרד הרווחה אמור להשתתף בשיעור
 75%משכר העובדים (כולל עובדים מנהליים שהמשרד מאשר).
• השמת מטופלים במסגרות  -השמה היא החלטה על מסגרת
חברתית/טיפולית עבור מטופל לפרק זמן מוגדר מראש .במסגרת ההשמה
קושר המנהל בין המטופל לבין מערך מגוון של מסגרות )פנימיות ,משפחות
אומנה ,בתי אבות ,מועדוניות ,קייטנות ועוד( ,ומשבץ את המטופל על-פי
צרכיו .משרד הרווחה משתתף בעלויות השהייה של המטופל במסגרות
אלה ,לרוב ,בשיעור של . 75%

8

 .2רגולציה

הביקורת התבססה על הוראות החוק והצווים שלהלן:
• פקודת העיריות נוסח חדש.
• חוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות.
• תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ,תש"ם.1979-
• תקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח1987-
• נוהל רשויות מקומיות לשנת 2020
• חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א.1951-
 .3מתודולוגיית הביקורת ומטרתה
 3.1מטרת הביקורת הינה בחינת נאותות מיצוי הכנסות העירייה ממשרד הרווחה בנוגע
לשכר עובדי הרווחה והשמות של מטופלי רווחה במוסדות.
 3.2הביקורת ערכה פגישות ושיחות עם מנהל המחלקה ורואה החשבון של המחלקה,
וסקרה מסמכים שונים ,לרבות :דוחות שכר של משרד הרווחה ,דוחות מצבת עובדים
של משרד הרווחה ,דוחות התחשבנות ותקצוב של משרד הרווחה ,קבצי נתוני שכר
ודוחות אחזקת חניכים של משרד הרווחה.
 3.3הביקורת נערכה והתבססה על נתונים משנים  .2019-2020במסגרתה נבדקו תקינות
תהליכי העבודה הרלוונטיים.
הביקורת התבצעה באמצעות:
 .1שיחות עם הגורמים האחראים המעורבים בתהליכים השונים במחלקה
 .2בחינת תהליכי עבודה ,קיום נהלים ועמידה בהם.
 .3סקירה ועיון במסמכים השונים שהתקבלו.
 .4בדיקות מדגמיות לצורך בדיקת השכר והתקנים.
 3.4מטרת הביקורת הינה בחינת תהליכי עבודה רלוונטיים ואופן פעילותה של המחלקה,
לרבות:
 .1קיום נהלי עבודה
 .2קיום תוכנית עבודה שנתית
 .3אופן פעילותה ודיווחה של המחלקה אל מול משרד הרווחה
 .4מיצוי הכנסות בגין כוח אדם
 .5בדיקת רכיבי השכר
 .6בחינת שיטת התקצוב
9
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 4להלן תרשים המחלקה:
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א .נהלי עבודה
 5כללי
 5.1נוהל הוא מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו ,מנוהל
תחת שיטה לבקרת שינויים ומתאר ,מגדיר או מתעד עקרונות ,מדיניות,
תפקידים ,או פעילויות ותהליכי תכנון ,תפעול ובקרה ואשר מתאר תהליך
עבודה ,שיטה או מבנה ארגוני .נהלי עבודה הינם כלי חשוב שנועד להבטיח
התנהלות מיטבית תוך מתן אפשרות לפיקוח ובקרה .כתיבת נהלי העבודה
תורמת לסדר ,לארגון ,אחידות ולתיאום בין היחידות השונות .תהליכי עבודה
אחידים ,תקינים ומבוקרים המאפשרים חלוקת משאבים יעילה .לנוהל עבודה
מבנה אחיד הכולל מספר נוהל ,תאריך עדכון ומספר מהדורה על מנת שניתן
יהיה לעקוב אחר שינויים המבוצעים בו ומועדם.
נוהל תקין אמור לכלול חמישה פרקים הכוללים בדרך כלל את הנושאים
הבאים:
• מטרה  -בפרק זה תוגדר המטרה לשמה נכתב הנוהל
• מסמכים ישימים  -פירוט מסמכים עליהם הנוהל נשען באופן ישיר ,כגון
חוקי המדינה ,תקנות ,צווים ,תקנים או נהלים אחרים
• הגדרות  -הגדרת מונחים שיש להם משמעות מיוחדת בנוהל ופירוט בעלי
התפקידים האחראים לביצוע הוראות הנוהל
• שיטה  -זהו גוף הנוהל ,קרי פירוט השיטה או הגדרת התהליך .רשומים
האחראים לביצוע הפעילויות ,לוחות זמנים וגורמים לדיווח
• נספחים  -טפסים המשמשים לקיום הוראות הנוהל.
 6קיום נהלי עבודה
ממצאי הביקורת
הביקורת בדקה באם קיימים נהלי עבודה ,המפרטים באופן ברור את תהליכי
העבודה במחלקה ומנחים את עובדיה בעת ביצוע עבודתם.
מבדיקת הביקורת עולה ,כי על אף מורכבותם של תהליך ההשמה במסגרות
ותהליך קבלת ההחזרים מהמשרד בגין כוח אדם ,לא נמצאו במחלקה נוהלי
עבודה כתובים באופן שיגדירו את תהליכי העבודה בעירייה ,ובכלל זה הליכי
הדיווח למשרד ,בדיקת חריגים ,קביעת לוח זמנים וחלוקת אחריות וכן קיום
בקרות נאותות אחר הדיווחים ,ההחזרים וגביית ההשתתפות העצמית.
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הביקורת רואה חשיבות רבה לקיום נהלי עבודה פנימיים המאושרים על ידי
הנהלת העירייה אשר ינחו את עובדיה בביצוע תפקידם ויסייעו בהבנת תהליכי
העבודה והבקרה קל וחומר במחלקה המבוקרת אשר משפיעה על איכות חייה
של תושבים רבים.
הנ"ל עשוי לגרור טעויות אנוש והפסדים כספיים לעירייה.
נציין ,כי הנהלים אמורים להיות כתובים פורמט אחיד ,במתכונת מסודרת של
נוהל רשמי ,הכולל מהדורות והליך עדכון מובנה.

המלצות הביקורת

 .1יש להתוות ולהטמיע נהלי עבודה כתובים ומאושרים על ידי הנהלת העירייה
המסדירים את תהליכי העבודה ותתי התהליכים במחלקה מתחילתו ועד סופו,
בכדי לוודא כי העובדים בכלל ובעלי התפקידים הלוקחים חלק בפעילות
המחלקה מכירים את הכללים והנחיות לביצוע.
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ב .תוכנית עבודה שנתית
 7כללי
תכנית עבודה שנתית היא מתווה מפורט ,תחום בזמן ובמשאבים אשר מגדיר
מראש את מטלותיה של היחידה הארגונית ,כיצד יבוצע ,על ידי מי ,מתי ובאילו
משאבים .בנוסף קובעת התוכנית השנתית מהן התוצאות הרצויות מהעשייה.
 8קיומה של תוכנית עבודה מאושרת
הביקורת ביקשה לקבל תוכנית עבודה שנתית מאושרת המתארת את המחלקה
ואת פעילותה ,לרבות התייחסות להיבטים התפעוליים ,כספיים והמנהלתיים
השוטפים של המחלקה.
הביקורת בדעה לפיה אי הכללת נתונים כגון לו"ז ,תקציבים ויעדים מדידים
בתוכנית עבודה אינו מאפשר מימוש אופטימלי של פעילות המחלקה וקיום בקרה
נאותה ומדידה אחר פעילותו.
הביקורת סבורה כי תכנית עבודה אמורה לאפשר בחינה באמצעות מדדים
כמותיים האם בוצעה עמידה ביעדים אלו.
העדרה של תוכנית עבודה מסודרת ,הכוללת לוחות זמנים ,תקציבים ויעדים
מדידים ,אינו מאפשר מימוש אופטימלי של פעילות המחלקה וקיום בקרה נאותה
ומדידה אחר פעילותה.

המלצות הביקורת

 .2יש לכתוב תוכנית עבודה מסודרת הכוללת לוחות זמנים ,תקציבים ויעדים
מדידים אשר תאפשר מימוש אופטימלי של פעילות המחלקה וקיום בקרה
נאותה ומדידה אחר פעילותה.
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ג .תקציב משרד הרווחה
 9שיטת התקצוב
שירותי הרווחה ניתנים בידי עובדים סוציאליים (להלן" :עו"ס") הרשות מקומית
(בסיוע של עובדי מנהל וזכאות) וכן באמצעות עמותות ציבוריות וארגונים פרטיים
המספקים שירותים חברתיים תמורת תשלום מהמשרד ומהרשויות המקומיות.
לרשויות המקומיות מועבר מהמשרד תקציב המיועד למימון שירותי הרווחה
לתושביהן ,ובלבד שהמשרד אישר את השירותים.
במדריך מתאריך  16.05.14שהוציא המשרד בנושא "תקצוב בשירותי רווחה"
נקבע ,כי "בהיות נושא הרווחה נגזר ממדיניות לאומית בתחום ,ממומנות הפעולות
השוטפות בכ 75%-על ידי משרד הרווחה" .היתרה ממומנת בדרך כלל מכספי
הרשויות המקומיות .חלק ניכר מתקציב שמעביר המשרד למנהל מיועד למימון
התחומים הבאים:
הוצאות בגין עלות העסקת עובדי הרווחה בעירייה -המשרד אמור להשתתף
בשיעור  75%משכר העובדים (כולל עובדים מנהליים שהמשרד מאשר).
הוצאות בגין השמת לקוחות במסגרות – השמה היא החלטה על מסגרת
חברתית/טיפולית עבור לקוח לפרק זמן מוגדר מראש .במסגרת ההשמה קושר
המנהל בין הלקוח לבין מערך מגוון של מסגרות (פנימיות ,משפחות אומנה ,בתי
אבות ,מועדוניות ,קייטנות ועוד) ,ומשבץ את הלקוח על פי צרכיו .המשרד משתתף
בעלויות השהייה של הלקוחות במסגרות אלה ,לרוב ,בשיעור של .75%
תקצוב המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה ,נועד לאפשר מתן שירותי רווחה
לתושבי העיר .תקציב המחלקה ,אמור להיות ,ממומן ,כאמור בשיעור של כ75% -
על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
תקצוב לשנה שוטפת תלוי ניצול של התקציב בשנה שקדמה לה .בדיקה של ניצול
תקציב מתבצעת על ידי המשרד באמצעות דוחות ביצוע המועברים מהמחלקה.
המשרד ,בהתאם למגבלות התקציב שלו ,מתקצב רשויות מקומיות על פי מפתחות,
הנקבעים על ידו וביניהם גודל הישוב ,מספר התושבים ,הדירוג הסוציואקונומי
של הישוב וכו'.
התקציב הנקבע על ידי המשרד לכל רשות מהווה את הסכום הכולל מתוכו יממן
המשרד  ,75%כאשר במספר מקרים מצומצם קיים מימון מלא של המשרד בשיעור
.%100
מאחר ותקצוב המשרד (לשירותים חברתיים) אינו מספק מענה לכלל הצרכים,
הרשות בדרך כלל נאלצת להוסיף מתקציבה ,על מנת לתת מענה הולם לצרכי
הרווחה בעיר .ניצול התקציב באופן שוטף על פני השנה מתבצע בהתאם לדיווחים
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המועברים על ידי המחלקה .על העירייה לדווח על כל פעולותיה ,לנצל במלואו את
התקציב שאושר ולעשות כל מאמץ להגדילו.

 10בדיקת ניצול התקצוב
משרד הרווחה מתקצב את מחלקת הרווחה בתקציב ,הנקבע בהתאם
לקריטריונים קבועים וכן הנראה מתאים לצרכיה כפי שדווחו במהלך השנים .על
מחלקת הרווחה להקפיד ולדווח ,באופן מדויק ובמועד על כל ההוצאות אשר
ביצעה העירייה .משרד הרווחה מרכז מדי חודש את כל ההוצאות המועברות אליו
לתשלום בדוח מרכז המכונה "דוח תקצוב והתחשבנות" .הדוח מפרט את ההוצאה
החודשית ביחס לתקציב המאושר של משרד הרווחה והיתרה העומדת לזכות או
לחובת העירייה לאחר העברת התשלומים לעירייה על ידי משרד הרווחה.
הביקורת בדקה את נתוני התקצוב של העירייה בשנים .2019-2020
להלן התפלגות תקציב העירייה השנתי לפי שנים:

שנה

תקצוב

שינוי
באחוזים

2019

12,898,222

-----

2020

13,423,812

4.07%

2020
2019
ביצוע
תקציב
ביצוע
תקציב
14,327,571 13,423,812 13,584,360 12,898,222
21,430,543 21,206,864 20,276,124 20,390,010

הכנסות
הוצאות
אחוז הכנסות
מהמשרד
להוצאות ביחס 63%
העירייה
* נתוני הרשות המקומית

63%

67%

16

67%

מהטבלה עולה שאחוז השתתפות המשרד בתקציבים לשנים  2019-2020נמוך מ75% -
(להם זכאית העירייה) ,הדבר נובע מ  3 -גורמים:
א .קיימים בעירייה תקנים עירוניים הממומנים על ידי העירייה בלבד ,יובהר ,כי
תקנים עירוניים הינם במימון מלא של העירייה והיא לא מקבלת בגינם החזר
ממשרד הרווחה בעוד שתקנים ייעודיים הינם בתקצוב של עד  75%על ידי
משרד הרווחה והעירייה נושאת ביתרה (ראה הרחבה בסעיף .)10
ב .המשרד מכיר במלוא עלויות השכר ,עם זאת העירייה בוחרת לשלם לעובדים
מסוימים מעבר למה שקבע משרד הרווחה ולכן בעלויות אלו על העירייה
לשאת לבדה.
ג .קיימים פרויקטים/הוצאות בהם משקיעה העירייה ללא פנייה למשרד לקבלת
השתתפות או לחילופין הביצוע בפועל היה גבוה יותר מהתקציב.
להלן פירוט מספר סעיפים בהם קיימת חריגה מעבר לתקציב הרשות:
מס"ד

1
2
3

מס' כרטיס

שם כרטיס

ביצוע

1346700930
1846700840
1344600930
1844600840
1346722930
1846722840

מ.יום שיקומי לנכים
מ.יום שיקומי לנכי
מסגרות יומיות א.ותיק
מסגרות יומיות א.ותיק
מרכזי יום לנכים קשים
מרכזי יום לנכים קשים
תוכנית עם הפנים
לקהילה
תכנית עם הפנים
לקהילה
הסעות למעון יום
שיקומי
הסעות למעון יום ש
סידור במעונות-מש"ה
סדור מפגרים במוסד
סידור מפגרים במעון
יום
אחזקת ילדים בפנימ
אחזקת ילדים בפנימיה

560,548.00
782,198.00
77,712.00
128,154.00
109,590.00
154,522.00

1343801930
4
1843810840
5

6

1346701930
1846701840
1345100930
1845100840
1845200110

7

1343800930
1843800840
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הפרש-אי
ניצול מלוא
התקציב

אחוז
חריגה

-221,650.00

28.33%

-50,442.00

39.3%

-44,932.00

29.07%

-150,669.00

27.17%

403,701.00
554,370.00
66,094.00
176,005.00
1,600,503.00
2,160,813.00
718,037.62
157,046.00
217,524.00

-109,911.00

62.44%

1,278,347.62

44.4%

-60,478.00

27.8%

 10.1בחינת עדכון תקציב
להלן הפער בין התקציב לביצוע בפועל של הרשות בשנת :2019
2020
2019
פער
ביצוע
תקציב
פער
ביצוע
תקציב
הכנסו 903,75 14,327,57 13,423,81 686,13 13,584,36 12,898,22
9
1
2
8
0
2
ת
מהטבלה לעיל ניתן לראות ,כי בין השנים  2019ל 2020-חלה עלייה של 24.08%
בפער בין תקציב העירייה לביצוע בפועל.
מבדיקת הביקורת הפער הינו בשל  2גורמים עיקריים:
 .1מימון פרויקטים בהם השקיעה העירייה מעבר לתקציב שנקבע.
 .2היעדר עדכון תקציב .2020
המלצות הביקורת

 .3ש להקפיד על ביצוע מעקב ובקרה שוטפים אחר הניצול התקציבי בכל אחד
מהסעיפים לכל אורך השנה ולהקפיד לפנות למשרד הרווחה בבקשות לעדכון
התקציב בטרם בוצעה ההוצאה המהווה חריגה.
 11מיצוי הכנסות בגין כוח אדם
סעיף  1.2להוראה מספר  2.7לתע"ס קובע ,כי "מעסיקתם של עובדי מחלקות

לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הנה הרשות המקומית .שכרם משולם
על ידי הרשויות המקומיות ,כאשר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעביר
השתתפותו לרשות המקומית  75%מתשלומי השכר ,תנאים נלווים ותנאים
סוציאליים ,כפוף למבנה הארגוני המאושר על ידי המשרד מספר המשרות
שהוקצו על ידי המשרד הסכמי שכר כפי שנחתמו על ידי הממשלה עם ארגוני
העובדים ,הוראות תע"ס בהתאמה ומופיעים בדוח החודשי של המשרד".
מההנחיות עולה ,כי המשרד משתתף בשיעור של  75%משכר עובדי הרווחה
בעירייה (כולל עובדים מנהליים) התחשבנות עם המשרש מתנהלת על בסיס
התקינה שאישר המשרד לעירייה ,על פי מספר העובדים המועסקים בפועל בתקינה
האמורה ובהתאמה להסכמי השכר שנקבעו לכל תפקיד.
ישנם שני סוגי תקנים:
תקנים ייעודיים  -תקנים באישור משרד הרווחה המשתתף במימון עלות שכרם.
תקנים עירוניים  -תקני עובדים עירוניים שמשרד הרווחה אינו משתתף בעלות
שכרם.
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 11.1מימון עירוני עודף-נתונים כלליים
מספר תקנים מספר תקנים מספר תקנים חישוב
מספר
ייעודיים
ייעודיים
מאוישים
מאוישים לפי תקנים
(השתתפות
במנהל,
דוח משרד עירוניים
משרד
ייעודיים
מאוישים
הרווחה
שנה חודש ועירוניים לפי הרווחה)
(ללא
קובץ נתוני כוח
תקנים
אדם בעירייה
ייעודיים)
5.4
20.92
22.9
 2019דצמבר 26.32
2.17
17.45
22.9
 2020דצמבר 19.62
* הבדיקה בוצעה על עובדי מחלקת רווחה בלבד (ללא מעונות שכר מעונות היום
ומרכז הורים וילדים)
להלן נתוני מלוא עלויות השכר של עובדי מנהל השירותים החברתיים (לרבות
עובדים מנהליים) בשנת  ,2019שמימנה העירייה לפי קובץ נתונים שנמסר
ממחלקת משאבי אנוש; נתוני תשלומי ההשתתפות בפועל של משרד הרווחה לשנת
 ;2020סכום ההשתתפות העירונית בפועל (ההפרש בין מלוא עלויות השכר
העירוניות לבין סכום תשלומי ההשתתפות של משרד הרווחה(; הסכום המחושב
להשתתפות העירייה )לפי תקן של  %25מעלויות השכר( וסך המימון העודף
העירוני בש"ח לשנת ( 2019ההפרש בין הסכום המחושב להשתתפות המשרד לבין
סך השתתפות המשרד בפועל(:
המחושב
הסכום
השתתפות
המשרד סך המימון אחוז
סה"כ
משרד
להשתתפותשל  75%העודף של השתתפות
הוצאות
תקן
לפי
הרווחה
המשרד
העירייה
שכר
מסך כל העלויות
בפועל
56%
788,496
3,178,029 *4,237,372 *2,389,533
* הבדיקה בוצעה על עובדי מחלקת רווחה בלבד (ללא מעונות שכר מעונות היום
ומרכז הורים וילדים)
ממצאי הביקורת
מנתוני הטבלאות לעיל ונכון לחודש דצמבר  2019עולים הנתונים הבאים:
 .1בשנת  2019מימנה העירייה בעודף תשלומי שכר של עובדים המנהל בסך של
.₪ 788,496
משרד הרווחה משתתף בעלותן של כ 79%-בלבד מכלל המשרות המאוישות
במנהל (.)20.92/26.32
 .2התשלום העודף נובע משני גורמים (האומדן בוצע לפי עלות ממוצעת לתקן
בעירייה) ,כדלקמן:
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א .נכון לחודש דצמבר  ,2019קיימים  5תקנים עירוניים שעלותם לעירייה
מוערכת בכ .₪ 790,000-המשרד אינו מכיר בהם ואינו משתתף במימונם.
אילו המשרד היה מכיר במימונם היה מתקבל החזר בסך של כ600,000-
ש"ח ,אך בפועל לא מתקבל בגינם דבר .עלות עודפת זו בסך ₪ 600,000
מקורה בשני גורמים:
• מדיניות העירייה המשתקפת בתקציב ,להגדלת תקציב הרווחה
מעבר להוצאות שהמשרד מחייב אותה בגינן.
• אי הגדלת מספר התקנים הייעודיים המאושרים על ידי משרד
הרווחה .נמסר על ידי מנהל מחלקת רווחה ,כי הוגשה בקשה
להגדלת מספר התקנים הייעודיים -טרם אושרה הבקשה.
ב .קיימים  20.92תקנים ייעודיים מאוישים -לו היה המשרד מכיר במלוא
עלויות השכר שמשלמת העירייה ומשלם  75%מהן ,היה מתקבל (עבור
הפער בים תקן ייעודי לתקן ייעודי מאויש) סך של כ 3-מיליון  .₪בפועל
מתקבלים החזרי שכר בסך של כ 2.3-מיליון  ₪בלבד עבור תקנים
ייעודיים .ההפסד בגין אי הכרה במלוא עלות השכר ורכיביו של העובדים
המאיישים תקנים ייעודיים (בהם מכיר משרד הרווחה) ,מוערך בכ-
.₪ 616,800
המלצות הביקורת

 .4לדעת הביקורת ראוי כי ייעשו פניות חוזרות למשרד הרווחה בבקשה להגדלת
מספר התקנים המוקצים לעירייה.
 11.2מספר התקנים הייעודיים
על פי סעיף  2להוראה מספר  2.7לתע"ס" ,המשרד מקצה משרות על פי אמות
המידה המפורסמות בהוראה ." 16.2הוראת תע"ס מספר  16.2מ01.04.2008-
קובעת נוסחה להקצאת תקני כוח אדם במשרד ,המשקללת משתנים רבים ,כגון
מספר התיקים בטיפול הרשות ,נתוני רמה סוציו-אקונומית ביישוב ואינטנסיביות
הטיפול .תקנים החורגים מהמכסה שהקצה המשרד לעירייה ימומנו במלואם על
ידי זו האחרונה.
סעיף  3להוראה מספר  2.9לתע"ס קובע כי "פניה לשינוי תקן במחלקה תוגש על
ידי הרשות המקומית למחוז שבתחום שיפוטו היא נמצאת ,ע"ג טפסים המיועדים
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לכך ...הטופס יוגש בשלושה העתקים ...פנייה כנ"ל תוגש למחוז בהתאם לצורכי
המחלקה".
להלן נתונים אודות התקנים הייעודיים (שמשרד הרווחה מכיר ומשתתף במימונם)
המאושרים והמאוישים ,בהתאם לדוח מצבת כוח אדם של משרד הרווחה.
להלן מספר התקנים העירוניים וייעודים לפי קובץ נתונים שנמסר ממחלקת
משאבי אנוש ומצבת דוח כוח אדם של משרד הרווחה:

שנה

2019
2019
2019
2019
2019
2020

תקנים
מספר
מאוישים במנהל,
ייעודיים
חודש
לפי
ועירוניים
קובץ נתוני כוח
אדם בעירייה
אוגוסט 35
ספטמבר 37
אוקטובר 36
נובמבר 38
26.32
דצמבר
19.62
דצמבר

תקנים
ייעודיים

תקנים
ייעודים
מאוישים

פער

22.74
22.74
22.74
22.9
22.9
22.9

20.74
20.24
20.74
21.19
20.92
17.45

14.26
16.76
15.26
16.81
5.4
2.17

מהטבלה לעיל ניתן לראות ,כי:
א .נכון לחודש דצמבר  ,2020משרד הרווחה משתתף בעלותן של כ 88.93% -בלבד
מכלל המשרות המאוישות במנהל (.)17.45/19.62
ב .העירייה איישה באמצעות משאביה העצמיים  2.17תקנים עירוניים ,שלפי
האומדן עלותם השנתית מסתכמת בכ ,₪ 360,000-ולו היו מוכרים (לפי עלותם
המלאה לעירייה) היה מתקבל מהמשרד עוד  ₪ 240,000בשנה .לעירייה קיימת
יכולת למנוע מימון מלא בשל העובדה כי קיימים  5תקנים ייעודיים שאינם
מאוישים.
במקביל הועסקו עובדים בתקנים עירוניים ,שבעלות שכרם המשרד אינו
משתתף.
כלומר ,העירייה שילמה בשנת  2019את עלות שכרם של עובדים בתקנים
עירוניים ,ללא השתתפות של המשרד במקום לאייש תקנים ייעודיים עליהם
ניתן לקבל החזר של  75%ממשרד הרווחה.
ג .במהלך החציון הראשון של שנת  2019קיים פער בממוצע כ 14-תקנים ,כאשר
העירייה אינה מאיישת את מלוא התקנים המאושרים על ידי משרד הרווחה.
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 11.3איוש תקנים ייעודיים
כאמור משרד הרווחה מקצה לעירייה תקנים ייעודיים כל שנה .הקצאת התקן
משמעותה שבאם העירייה תאייש את התקן היא תהיה זכאית להשתתפות המשרד
בשכר העובד בשיעור של .75%
השתתפות המשרד בעלויות השכר בגין התקנים הייעודיים מותנית בדיווח חודשי
של המחלקה למשרד בנוגע לעובדים המאיישים את התקנים ובנוגע לשינויים בכל
אחד מרכיבי השכר שלהם .
הביקורת בדקה את כמות התקנים שהוקצו לעירייה לעומת כמות התקנים
שאוישו על ידה בשנים .2018-2020
להלן מספר התקנים הייעודיים אשר הוקצו לעירייה ,מספר התקנים שאוישו
בפועל והפער ביניהם:
שנה

חודש

תקנים
ייעודים פער
מאוישים
1.55
19.32
1.55
19.32
1.55
19.32
1.55
19.32
1.71
21.19
1.25
20.24
3
19.74
2
20.74
2.5
20.24
2
20.74
1.71
21.19
1.98
20.92
5.45
17.45

תקנים ייעודיים

20.87
 2019ינואר
 2019פברואר 20.87
20.87
 2019מרץ
20.87
 2019אפריל
22.90
 2019מאי
21.49
 2019יוני
22.74
 2019יולי
 2019אוגוסט 22.74
 2019ספטמבר 22.74
 2019אוקטובר 22.74
 2019נובמבר 22.90
22.90
 2019דצמבר
22.90
 2020דצמבר
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הביקורת בדקה בנוגע לחודש יולי  2019אילו תקנים ייעודיים לא אוישו על ידי
העירייה והאם הללו אוישו עד לחודש דצמבר  , 2020לשם מתן עדיפות באיוש
התקניים הייעודים על פני תקנים עירוניים.
להלן פירוט התקנים שאינם מאוישים בחודש יולי :2019

מס
ד

תיאור המשרה

1

עו"ס
גברים
עו"ס לזקן
עו"ס לטיפול נפגעי סם
עו"ס לטיפול נפגעי סם

5

עובד נוער וצעירים

2
3
4

ט.

משרה אחוז
מספר אחוז
מאושר לפי תקן משרה
מאויש
משרה
המשרד
בפועל

פער

באלימות 75% 21160

0%

75%

50% 22610
75% 23110
50% 23120
50% 170100
3

0%
0%
0%

50%
75%
50%

0%

50%

0

3

סה"כ תקנים

להלן פירוט התקנים שאינם מאוישים בחודש דצמבר :2019
מסד תיאור המשרה
ט.

עו"ס
1
גברים
עו"ס לטיפול נפגעי סם
2
מתאם הסעות
3
עו"ס משפחה
4
עו"ס משפחה
5
סה"כ תקנים

מספר
משרה

באלימות 21160

משרה אחוז
אחוז
מאושר לפי תקן משרה
מאויש
המשרד
בפועל
75%

75% 23110
16% 28200
20% 121000
75% 121400
2.61
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פער

0%

75%

0%
0%
13%
0%
0.13

75%
16%
7%
75%
2.48

להלן פירוט התקנים שאינם מאוישים בחודש דצמבר :2020
מסד תיאור המשרה

מספר
משרה

עו"ס משפחה
1
עו"ס משפחה
2
עו"ס משפחה
3
עו"ס משפחה
4
מזכירה
5
עו"ס לנפגעי סם
6
מבוגר
עו"ס קהילה עוצמה
7
תעסוקה
עובד
8
בעוצמה
עו"ס משפחה
9
עו"ס משפחה
10
מרכז נושא שיקום
11
מרכז ועדות החלטה
12
סה"כ תקנים

121100
121200
120800
121000
540100

אחוז
אחוז
משרה
מאושר לפי משרה
מאויש
תקן
בפועל
המשרד
0%
50%
50%
75%
0%
80%
13%
20%
0%
20%

פער
50%
25%
80%
7%
20%

23110

75%

0%

75%

21900

50%

0%

50%

21050

50%

0%

50%

21000
180900
6400
18800

75%
33%
50%
30%
6.08

0%
0%
0%
0%
0.63

75%
33%
50%
30%
5.45

ממצאי הביקורת
 .1כאמור ,העירייה איישה בחודש יולי  19.74 ,2019תקנים ייעודיים בגינם
התקבל מהמשרד סך של  ₪ 227,430בתחשיב שנתי מדובר על סך של כ 2.7
מיליון .₪
 .2בשנת  2019העירייה לא איישה את מלוא התקנים המוקצים לה על ידי המשרד
ובממוצע לא מאוישים  1.83בשנה.
 .3נכון לחודש יולי  ,2019מתוך  5המשרות הממומנות על ידי המשרד לא איישה
העירייה את כולן.
נכון לחודש דצמבר ( 2020בו קיים הפער הכי גדול) מתוך  12המשרות המוצגות
בטבלה לעיל אשר ממומנות על ידי המשרד לא איישה העירייה  10משרות
כלל ( 0%משרה).
המלצות הביקורת

 .5יש להקפיד על קיום בקרה ניהולית שוטפת ,ברמה חודשית ,אחר הדיווחים
המועברים למשרד הרווחה ולפעול למיצוי התקנים המוקצים לעירייה על ידי
המשרד.
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 11.4בחינת ממשקי העבודה בין המחלקות השונות
הביקורת סקרה את תהליך הדיווחים למשרד הרווחה ואת ממשקי העבודה בין
מחלקת משאבי אנוש ,מדור שכר ומחלקת רווחה.
מסקירת הביקורת עולה ,כי קיים ממשק עבודה שוטף בין מחלקת רווחה למחלקת
משאבי אנוש אולם לא קיים מנגנון בקרה יסודי עקבי ושיטתי המבטיח כי
המחלקה תעודכן לגבי שינויים בהשכלה ,בדרגה של העובדים ,ביציאות לחופשת
לידה ,בסיום העסקה וכדומה באופן מסודר אשר יבטיח מהימנות ונאותות
הדיווחים המועברים על ידי המחלקה למשרד הרווחה.
כך לדוגמא ,הביקורת דגמה  10עובדים (להלן" :מדגם שכר") בדיווחי חודש
דצמבר  2019ובדקה פערים בין גובה השכר המשולם על ידי העירייה בפועל לבין
גובה השכר המוכר על ידי המשרד.
להלן פירוט המדגם:
הפרש
השתתפות בין עלות
מעביד
המשרד
עלות
עלות
על פי
השתתפות שהיה
מעביד
אחוז שמשולמת מעביד
העירייה
אמור
המשרד
על
מוכרת
ת.ז.
להתקבל לבין
על
בפועל
משרה
בפועל
ידי
בגין  75%הסכום
ידי
**
המשרד
המוכר
משכר
העירייה*
על ידי
העובד
המשרד
-6,226
20,860
14634
19413 27813.86 100% 27635218
170 11564.96
11735
15648 12552.96 100% 28364123
-194 7888.028
7694
10258
7861.98 100% 29127495
419 11415.14
11834
15785
11073.5 100% 33551672
-2,190 14384.98
12195
16261 15080.34 100% 301057758
723 11123.24
11,846
15794 11049.47 100% 36651578
2,654 8268.405
10922
15603
8293.36 100% 36848703
610 11330.33
11940
15920 11286.35 100% 37004223
765
5190
5955
7900
5152.07 50% 36877884
3 14291.96
14295
19061 14811.81 100% 43219120
-3,267
סה"כ
* מתוך דוח  66לחודש דצמבר 2019
**מתוך דוח מצבת עובדים של הרווחה לחודש דצמבר 2019
מבדיקת הביקורת עולה ,כי קיימים פערים בין גובה השכר המשולם על ידי
העירייה בפועל לבין גובה השכר המוכר על ידי המשרד.
מדובר בפער שנתי של כ ₪ 40,000-עבור  10עובדים בלבד.
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המלצות הביקורת

 .6יש להקפיד על קיום בקרה נאותה אחר רכיבי השכר המדווחים למשרד
הרווח.
 .7יש להגדיר דוח בקרה חודשי אשר באמצעותו תבוצע השוואה בין תקבולי
משרד הרווחה בפועל לבין אומדן התקבולים הצפויים.
 11.5בדיקת רכיבי שכר עובדי הרווחה
השתתפות משרד הרווחה בעלויות השכר של התקנים הייעודיים מותנית בדיווח
חודשי של המחלקה למשרד הרווחה על קליטה ושינויים בהעסקה לגבי כל אחד
מהעובדים המאיישים תקנים ייעודיים(בהם משתתף המשרד) ,ולגבי כל רכיב
מרכיבי השכר המשולם לעובדים אלה .נתונים אלה אודות מצבת העובדים
בתקנים ייעודיים מדווחים למשרד באופן חודשי באמצעות מילוי טפסים ידניים,
על ידי מנהלת מדור כוח אדם.
הביקורת בחנה למדגם שכר את סמלי השכר הכוללים החזרים ממשרד הרווחה
באשר לחודש דצמבר ) 2019אשר מהם המשרד מנכה את חלק העירייה בשיעור
 ,)25%ובדקה את תקינות אחוז ההשתתפות של המשרד בעלות אותם עובדים ,כפי
שאפרט להלן:
 11.5.1תואר אקדמי
המשרד משתתף בעלות העירייה בשכר לכל אחד מהעובדים הזכאים לגמול תואר
אקדמי ,בהסתמך על תעודות רלוונטיות .המשרד מתנה את התוספת באישור
תכנית הלימודים במסגרת הוראת תע"ס ,כך שתהיה זיקה בינה לבין התפקיד
שמבצע העובד.
הביקורת איתרה  7עובדי מנהל המדווחים כבעלי תואר שני ,ובדקה כיצד מכיר
בהם המשרד.
מבדיקת הביקורת נמצאו  2עובדים אשר לפי דרגתם בעירייה הם בעלי תואר שני
ואשר מדווחים למשרד הרווחה כבעלי תואר ראשון בלבד .להלן פירוט המקרים
שנמצאו:
מוכר במערכת כוח מוכר
הרווחה
אדם עירונית

מספר עובד

שם עובד

26172072

בכרי תואר שני

27635218
33551672
36375483
43219120

עאסלה
מייסון
שלוש חאלד
חוטבא עולא
נעאמנה נסרין
מאדי הנד

תואר שני
תואר שני
תואר שני
תואר שני
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במשרד

תואר שני
תואר שני
תואר ראשון
תואר ראשון
תואר שני

המלצות הביקורת

 .8יש להקפיד על דיווח נכון של השכלת העובדים על מנת להבטיח קבלת
החזרים בגינם ממשרד הרווחה.
 11.5.2דרגה
משרד הרווחה מעדכן את דירוגי שכר העובדים בהתאם לדיווחים המועברים אליו
על ידי העירייה בעת קליטת העובד .בדיווחים יש לציין את מועד התחלת העבודה
של העובד ,את התפקיד ואת הדרגה המשולמת לו על ידי העירייה .כל דרגה
מתעדכנת על ידי המשרד אחת לפרק זמן קבוע מראש בהתאם למתח הדרגות
הקבוע למשרה אליה משובץ העובד .הכרה של המשרד בדרגה הרשומה בעירייה
עשויה לצמצם את הפערים בתשלומי השכר המובנים.
הביקורת בדקה האם דרגת העובד כפי שמעודכנת לצורך השכר בעירייה תואמת
לדרגה המדווחת למשרד הרווחה וכן האם העובד משובץ במשרה שמתח הדרגות
בה תואם את דרגתו.
מבדיקת הביקורת עולים ,הממצאים הבאים:
א .ב 4-מתוך  10מקרים דרגות העובד בעירייה שונות מדרגות המשרד ,כאשר ב2-
מקרים נרשמה במשרד דרגה נמוכה יותר מהדרגה בפועל של העובד בעירייה,
וזאת על אף שדרגתו בפועל מצויה בטווחה הדרגות שבהן המשרד מכיר .איוש
נכון יאפשר למצות את ההכנסות ממשרד הרווחה בגין התקנים האמורים.
ב .מבדיקת הביקורת נמצא עובד אשר דרגתו גבוהה ממתח הדרגות במשרה שהם
מאיישים להלן פרטי המדגם:
מספר
עובד
27635218
28364123
29127495
33551672
36651578
36848703
36877884

שלוש חאלד
חלאילה תגריד
בדארנה רגא
חוטבא עולא
נסאר גומאנה
בטאטא מרוה
נסאר ספאא
בדארנה
נסאר
3
ארוא
5
מאדי הנד

43219120

V
X
V
V
X
V
V

4

3

X

5

3

V

דרגה
דרגה
מעודכנת מדווחת
בעירייה למשרד

שם עובד

37004223

מקסימום
דרגה מאושר
ידי
על
המשרד
9
6
9
7
6
3
3

9
5
9
5
5
3
3

9
6
9
5
3
3
3
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תואם

מספר
עובד

שם עובד

 301057758עאסלה אמין

דרגה
דרגה
מעודכנת מדווחת
בעירייה למשרד
2

3

מקסימום
דרגה
מאושר תואם
ידי
על
המשרד
4

X

המלצות הביקורת

 .9יש להקפיד על דיווח נכון של דרגת העובדים וכן על איוש התקנים בהתאם
למתח הדרגות על מנת להבטיח את מיקסום ההחזרים המתקבלים ממשרד
הרווחה.
 11.5.3אחזקת רכב
לפי הוראה מספר  2.1לתע"ס ,המשרד ישלם מדי חודש תוספת אחזקת רכב רק
"לעובדים המאיישים משרות עו"ס ועו"ז (עובדי זכאות).
מבדיקת הביקורת עולה ,כי בגין כל העובדים המדווחים במשרות עו"ס ועו"ז
מקבלת העירייה החזר עבור אחזקת רכב.
נמצא תקין.
 11.5.4נסיעות
המשרד משתתף עבור כל אחד מהעובדים הייעודיים בקצובה קבועה של נסיעות
"באופן גלובלי בסכום אחיד לכולם דהיינו :עלות ":חופשי חודשי" (לפי מכתב
מראש ענף כוח אדם בלשכות המשרד).
מבדיקת הביקורת עולה ,כי בגין כל העובדים המדווחים מקבלת העירייה החזר
עבור נסיעות ,עם זאת העירייה שילמה עבורם נסיעות בחוסר .גובה החוסר עבור
העובדים שבמדגם הינו  ₪ 626לחודש ובסה"כ לשנה עבור  10העובדים שנדגמו
בלבד  .₪ 7,512להלן פירוט המדגם:
מספר עובד שם עובד
27635218
28364123
29127495
33551672
36651578
36848703
36877884

שלוש חאלד
חלאילה תגריד
בדארנה רגא
חוטבא עולא
נסאר גומאנה
בטאטא מרוה
נסאר ספאא

קצובת נסיעות לפי קצובת נסיעות לפי
משרד
עירייה
213
149
213
149
213
149
213
149
214
149
213
119
107
89.4
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קצובת נסיעות לפי קצובת נסיעות לפי
משרד
עירייה

מספר עובד שם עובד
37004223
43219120
301057758
סה"כ

בדארנה 149

נסאר
ארוא
מאדי הנד
עאסלה אמין

213
213
214
2026

149
149
1400.4

המלצות הביקורת

 .10יש לבצע בקרה חודשית אחר החזר הנסיעות.
 .11יש להקפיד על מתן החזר נסיעות בהתאם לדיווחי המשרד.
 11.5.5מעונות
תוספת מעונות היא תוספת חודשית המשולמת לעובדת שהיא אם או לעובד שהוא
אב לילדים עד גיל חמש .גובה התוספת העדכני הינו  ₪ 313לילד הראשון ובנוסף
 ₪ 211עבור הילד השני .גובה התוספת מתעדכן מעת לעת על ידי משרד האוצר
ומפורסם באתר משרד האוצר .התוספת ניתנת רק לאחד מבני הזוג ,משולמת עבור
מקסימום שני ילדים באופן אוטומטי ללא המצאת קבלות למעסיק.
מבדיקת הביקורת עולה ,כי בדצמבר  2019שילמה העירייה תוספת מעונות ל16-
עובדים ייעודיים (עובדים שמשרד הרווחה משתף במימונם) .בבדיקת תשלומים
אלה נמצא כי בגין  10עובדים (בעלי אחוז משרה זהה במשרד ובעירייה) לא הייתה
התאמה בתשלומים בין משרד הרווחה לבין העירייה .עבור  10עובדים אלה שילמה
העירייה בחודש דצמבר  ₪ 2,506עבור תוספת מעונות ,וקיבלה הכרה של ₪ 2,131
מתוכם .מדובר באי הכרה בעלות של  ,₪ 4,500ובהפסד (החזר של  )75%בסך 3,375
 .₪להלן פירוט המדגם:
מספר
עובד

שם עובד

 3684870בטאטא
מרוה
3
 3355167חוטבא
עולא
2
 2036897חטיב
חתאם
24
 43219120מאדי הנד
 3665157נסאר
גומאנה
8

תשלום אחוז
מהעיריי משרה
בעירייה
ה

תשלום אחוז
מהמש משרה
במשרד
רד

הפר
ש

528

100%

522

100%

6

44.94

100%

37

100%

7.94

422.4

80%

418

80%

4.4

359.94

100%

349

100%

10.94

44.94

100%

36

100%

8.94
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מספר
עובד

שם עובד

תשלום אחוז
מהעיריי משרה
בעירייה
ה

 36877884נסאר ספאא 179.97
נסאר
359.94
 37004223בדארנה
ארוא
 2036828סח
בדארנה 236.25
מראם
77
עאסלה
3010577
315
אמין
58
עאסלה
2617207
בכרי מייסון 14.83
2

תשלום אחוז
מהמש משרה
במשרד
רד

הפר
ש

50%

174

50%

5.97

100%

349

100%

10.94

75%

234

75%

2.25

100%

0

100%

315

33%

12

33%

2.83

המלצות הביקורת

 .12יש להקפיד על דיווח נכון ומלא של רכיב המעונות בהתאם למשולם בפועל
על ידי העירייה ,כדי שניתן יהיה לקבל החזר מלא בגין רכיב שכר זה ממשרד
הרווחה ראוי לציין כי אף שמדובר בסכומים קטנים מדי חודש הרי שהם
מצטברים לכדי מאות שקלים לשנה בגין כל עובדת.

ד .השמות מטופלים במסגרות השונות
 12כללי
בין פעולותיו מבצע המחלקה לשירותים חברתיים השמה של מטופלים במסגרות
ובמוסדות טיפוליים שונים ,כגון החזקת ילדים בפנימיות ובמשפחות אומנה,
השמת קשישים בבתי אבות ,החזקת מפגרים במוסדות ,סידור לילדים נזקקים
במועדוניות ,מעונות יום ,משפחתונים ועוד .מדי שנה מודיע משרד הרווחה
למחלקה על מכסת חודשי ההשמה במסגרות הטיפוליות אשר הוקצו לעירייה,
בחלוקה לתחומי הטיפול השונים (ילדים ונוער ,קשישים ,שיקום וכדומה).
בנוסף ,במהלך השנה מעדכן המשרד ,במידת הצורך ,את כמות המכסות בהתאם
לבקשות המחלקה ,בכפוף לתקציב המשרד .המחלקה מטפלת בכ 375-מושמים
במסגרות השונות .חלקה של העירייה בהוצאות ההשמה של הלקוחות במוסדות
הינו  25%וחלקו של משרד הרווחה – ( 75%למעט אוטיסטים ששיעור השתתפות
המשרד לגביהם הוא .)100%
בגין כל השמה במסגרת מועברים תשלומי ההשתתפות של המשרד באחת משתי
הדרכים הבאות:
30

א .במקרים רבים ,מממן המשרד בשלב ראשון את מלוא ההוצאה בגין ההשמה
במסגרת ,על -ידי תשלום ישיר למסגרות עצמן ,ורק בשלב שני מחייב את הרשות
בחלקה ובחלק של ההשתתפות העצמית שגבתה הרשות מהמטופלים (וזאת
באמצעות קיזוז חלקה של הרשות בעלות ההשמה מהתשלומים שהמשרד מעביר
לה).
ב .לעתים משלם המשרד לרשות המקומית את חלקו בלבד בעלות ההשמה
למסגרת ,והרשות המקומית מעבירה למסגרת את התשלום שהתקבל אצלה
ממשרד הרווחה ,בתוספת חלקה של הרשות בעלות ההשמה.
בנוסף לכך ,המחלקה גובה דמי השתתפות עצמית מהמטופלים או מבני
משפחותיהם ,במקרים שנקבע תשלום השתתפות עצמית בהוראת התע"ס.
בעירייה מועסקות  2עובדות זכאות במשרה מלאה ,כאשר כל עובדת זכאות
אחראית על תחום או פלח אוכלוסייה מסוים ומשויכת לצוות מסוים במחלקה.
העובדות אמונות על חישוב הזכאות ,קליטת טופסי ההשמה וגביית תשלומי
ההשתתפות העצמית .
כל השמה מחייבת אישור מנהל (דיגיטלי) ,חשב בודק את התקציב ולאחר מכן
הגזבר מאשר (במייל) .ההשמה משודרת למשרד ומייד מועברת למסגרת.
השמות למסגרות בבעלות העירייה מנהל מחלקה חותם בלבד ללא צורך מנהל
מסגרת.
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להלן תיאור תהליך השמות באמצעות מערכות המידע והטפסים הנלווים:
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 13חריגה מתקציב ההשמות של המשרד
מידי שנה קובע משרד הרווחה את התקציב שיוקצה לרשות המקומית ,בחלוקה
לתחומי הטיפול השונים .בקרה על ניצול התקצוב/מכסות יכולה להתבצע
באמצעות "דו"ח תקצוב והתחשבנות "שהמשרד מעביר לרשות המקומית מדי
חודש .לפני קבלת החלטה בעניין השמה ,יש לבדוק האם קיימים בחשבון
מכסה/תקציב פנויים בהתאם לסעיף הרלוונטי .אם אין תקציב מספיק להשמה,
יש לפנות למשרד הרווחה בבקשה להגדלת המכסה/התקציב.
אם נוצלה כל ההקצבה של המשרד לסעיף מסוים ולא הייתה חריגה ממנה ,הסעיף
הרלוונטי בדו"ח תקצוב והתחשבנות של חודש דצמבר (בסוף שנה) אמור לעמוד על
 0ש"ח.
מסקירת דוח תקצוב והתחשבנות של חודש דצמבר  2020נמצאו חריגות מהקצבה
ב 3-סעיפים ,בהיקף מצטבר של כ .₪ 235,000-משמעות הדבר ,כי קיימות הוצאות
שהעירייה לא קיבלה בגינן החזר ממשרד הרווחה (אף לא החזר של .)75%
להלן פירוט שלושת הסעיפים בהם נותרו חריגות:
א .סעיף תוכנית לאומית ילד ונוער (מספר סעיף  - (1038400נמצאה חריגה של
.₪ 77,479
ב .סעיף מועדוניות משותפות (מספר סעיף  -(1039441נמצאה חריגה של 37,682
.₪
ג .סעיף מרכזי טיפול באלימות (מספר סעיף  -(1039730נמצאה חריגה של
.₪ 119,807
המלצות הביקורת

 .13יש לבצע פניות למשרד בבקשה להגדלת התקציב.
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 14הפחתת תקציבי השמות בשל אי ניצולם
תקציב המשרד המוקצה לעירייה מנוהל בהתאם לצרכי העירייה ,על סמך הנתונים
שהעירייה מדווחת למשרד מדי חודש .במהלך השנה ,המשרד מגדיל או מקטין את
התקצוב הניתן לעירייה ,בהסתמך על הדיווחים החודשיים הללו .באמצעות
השוואה בין דו"ח תקצוב והתחשבנות של חודש ינואר  2020לבין חודש דצמבר
 2020נמצא ,כי בעקבות הדיווחים שהועברו במהלך שנת  2020הפחית המשרד את
התקציב במספר סעיפי השמות .רוב הפחתות אלה השפיעו גם על תקצוב סעיפים
אלה בחודש ינואר  .2021להלן מספר דוגמאות שנמצאו:
סעיף
תקציבי

90722210
90722220
91039440
91039770
91039750
91175060
90243420
90243410

תקציב
המשרד
דצמבר
2020

תקציב
המשרד
ינואר 2021

סכום
הפחתת
תקציב
המשרד
בשנת
2020

סכום
הפחתת
תקציב
המשרד
בשנת 2021

81333.33

69637.35

62,666.66

11695.98

18,666.67

106,666.66

58,722.20

65,333.33

47944.46

41,333.33

תקציב
שם הסעיף המשרד
ינואר 2020
שיקום
בקהילה-
מוגבלוי
תעסוקה
מוגנת
למוגבל
טיפול בילד
בקהילה
משפחות
במצוקה
בקהילה
מרכזי
עוצמה
נפגעי
התמכרויות
טיפול
מועדונים
אזרח ותיק
מסגרות
יומיות א.
ותיק

-22,666.67 266907.23 1,097,333.33 807,759.43 1,074,666.66
16009.57

4,266.66

197,466.66

193,200 181,457.09

191541

183842.89

192,240

7698.11

-699.00

88960

40272.81

0

48687.19

88,960.00

10000

0

10000

10000

0.00

86666.66

65548

90,666.66

21118.66

-4,000.00
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 15נהלי עבודה בתהליך ההשמה
הביקורת בדקה באם קיימים נהלי עבודה ,המפרטים באופן ברור את תהליכי
ההשמה במחלקה ומנחים את עובדיה בעת ביצוע עבודתם.
מבדיקת הביקורת עולה ,כי על אף מורכבותם של תהליך ההשמה במסגרות
ותהליך קבלת ההחזרים ,לא נמצאו במחלקה נוהלי עבודה כתובים באופן שיגדירו
את תהליכי העבודה בעירייה ,ובכלל זה הליכי הדיווח למשרד ,בדיקת חריגים ,וכן
בקרות נאותות אחר הדיווחים ,ההחזרים וגביית ההשתתפות העצמית עבור
השמת אדם עם מוגבלות ונוהל טיפול בטופס "עוזב/נשאר" .ראה הרחבה בסעיף
.6
 16שימוש במערכות מידע לצורך מילוי טפסי השמה ,בקרה ומעקב
מילוי טופס ההשמה מתבצע באופן ממוחשב דבר המאפשר בקרות המונעות ,בין
היתר ,אי מילוי שדות חובה בטופס ההשמה ושגיאות בנתוני היסוד ,אולם נמסר
לביקורת ,כי כיום לא מופקות דוחות חריגים לצרכי בקרה יעילה ,שוטפת
ואיכותית ,כך לדוגמה :מחולל דוחות המאפשר חיתוכים שונים של נתוני השמה
כגון :הצלבה של נתוני המושמים לנתוני מרשם התושבים ,או לנתוני תיקי
מטופלים שנסגרו.
המלצת הביקורת

 .14מומלץ להפיק דוחות בקרה לנתוני ההשמה לצורך מציאת חריגים
 17השתייכות מטופלים  -תשלום בגין תושבים חדשים ותושבים שעזבו את העיר
תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים) ,תשמ"ו 1986-כוללות מבחנים לקביעת
השתייכות המטופל ,דהיינו לקביעת הרשות החייבת לשאת בהוצאות הסעד
והטיפול .לרוב נושאת בעלויות ההשמה הרשות שבתחום שיפוטה מתגורר המושם
ו/או משפחתו.
תקנה  3קובעת את הכללים לקביעת הרשות החייבת בהוצאות הטיפול הסוציאלי
בילד .על פי תקנה (3ה)" ,לא נתקיים בילד או במפגר האמור בתקנות משנה (א) עד
(ד )1ישא משרד הרווחה בהוצאות הסעד או הטיפול הסוציאלי בילד ".
על פי תקנה , 5רשות שהגישה לאדם סעד ,שבהוצאותיו חייבת לשאת רשות אחרת,
תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות .על הרשות החייבת להחזיר ,תוך
שלושה חודשים מקבלת הפניה ,את הוצאות הטיפול הסוציאלי.
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 17.1בדיקת מקום מגורי המושם בעת השמה
נמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת רווחה ,כי המערכת אינה מאפשרת לפתוח
תיק אם אותו מושם אינו נמצא במרשם התושבים.
אם אינו נמצא במרשם התושבים  -נדרש ממנו חוזה שכירות או מבוצע ביקור
בביתו על מנת לוודא כי הוא תושב העיר.
נמצא תקין.
 17.2בחינת מושמים שעזבו את העיר
כאמור ,תקנה  3לתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים) תשמ"ו  1986 -עוסקת
בקביעת השתייכות הוצאות הטיפול לגורם המשלם במקרים של השמת ילדים.
הביקורת ביקשה לברר אם קיימים מקרים בהם העירייה נושאת למעשה בעלויות
השמתם של מטופלים בתחום ילדים ונוער שעזבו את העיר .לשם כך ,התקבל קובץ
ממערכת מרשם התושבים ,הכולל נתוני תושבים שעזבו את העיר בשנים 2015-
 .2019הקובץ הנ"ל הוצלב מול קובץ שהופק ממערכת מס"ר ושהכיל תנועות
השמה בתחומי ילדים ונוער לשנת . 2020
מבדיקת הביקורת עולה ,כי לא קיימים מקרים בהם העירייה נושאת בעלויות
השמתם של מטופלים בתחום ילדים ונוער שעזבו את העיר.
נמצא תקין.
 17.3בחינת מושמים שנכנסו לעיר
בתקנה  4לתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים) נקבע ,כי " (א) בהוצאות החזקה
במעון של זקן ,או בגיר שהוא בעל מום גופני או לוקה בשכלו ,או מטופל במוסד
לטיפול במשתמשים בסמים (להלן" :חוסה") ,תישא רשות סעד אשר בחמש
השנים שלפני כניסתו למעון התגורר החוסה בתחומה במשך למעלה מ 30-חודשים
ברציפות( .ב) לא התגורר החוסה בתחומה של רשות סעד לפני כניסתו למעון במשך
תקופה כאמור בתקנות משנה (א) ,תישא בהוצאות החזקתו במעון רשות הסעד
שבתחומה התגורר לפני כניסתו למעון".
הביקורת ביקשה לברר אם העירייה נשאה בעלויות השמתם של מטופלים בתחום
שיקום נכויות ,שהם תושבים חדשים שלא צברו את התקופה הנדרשת .לשם כך,
הביקורת ביקשה לקבל קובץ ממערכת מרשם התושבים ,הכולל נתוני תושבים
חדשים משנת  2015ואילך .הביקורת ביצעה הלימה מול קובץ שהופק ממערכת
מס"ר אשר הכיל תנועות השמה בתחום שיקום נכויות לשנת .2020
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מבדיקת הביקורת נמצאו  14מושמים בתחום שיקוים ונכויות אשר מתגוררים
בתחום הרשות החל משנת  2016ועד  ,2021קרי לא צברו את התקופה הנדרשת
ולמרות זאת העירייה נושאת בעלויות השמתם .להלן פרטי המושמים:
מס"ד תעודת זהות ישוב
 344475769עראבה
1
 228732731עראבה
2
 344653118עראבה
3
 225890383עראבה
4
 225065978עראבה
5
 225879543עראבה
6
 225877802עראבה
7
 343126264עראבה
8
 340569664עראבה
9
 224106542עראבה
10
 223999863עראבה
11
 214638959עראבה
12
 214638967עראבה
13
 322627514עראבה
14

תאריך כניסה
22/07/2019
25/06/2019
24/01/2019
11/09/2018
07/11/2018
13/03/2018
11/02/2018
03/10/2017
22/07/2017
18/01/2017
22/01/2016
03/01/2021
03/01/2021
04/12/2017

המלצת הביקורת

 .15יש לבצע מעקב ובקרה אחר קליטת כל המושמים בתחום שיקום נכויות,
בהתאם לתקנות שירותי הסעד ,קרי צבירת התקופה הנדרשת בתחומי העיר
לצורך קליטתם במסגרות ועל מנת שהרשות תישא בעלויות השמתם.
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ה .עמותות שונות המספקות שירותים למנהל השירותים החברתיים
 18הסכם ההתקשרות
המנהל מקיים התקשרויות ושותפויות עם מספר ארגונים שמספקים שירותים
חברתיים מגוונים לתושבי העיר עראבה.
מבדיקת הביקורת עולה ,כי במסגרת מתן השירותים החברתים לתושבי העיר
העירייה התקשרה עם  2עמותות מטעמה (לא כסמך מקצועי מהמאגר של המשרד).
הביקורת בדקה קיומם של חוזה התקשרות חתום ובתוקף .נמצא כי החוזה מול רנד
תם בחודש מרץ  .2021נכון למועד תקופת הביקורת (מאי  )2021החוזה אינו הוארך
ולא קיים אישור משרד הפנים להארכתו .להלן פירוט הבדיקה:
שם
העמותה

השירות המוענק

אלרואד

מענה
הנוער טיפולי חינוכי בקרב בני חוזה חתום ובתוקף 31.12.2024
טיפול ושיקום-אוכלוסייה עם החוזה תם בחודש מרץ -2021לא
הוארך החוזה ולא קיים אישור
מוגבלויות
משרד הפנים להארכתו.

רנד

קיים חוזה חתום בתוקף

המלצת הביקורת

 .16יש לחדש את החוזה עם רנד באישור משרד הפנים או לחילופין להחליף
ספק.
 19בחינת חובות העמותה על פי החוזה עם העירייה
 19.1ארנונה
מסקירת חוזה ההתקשרות עולה ,כי העירייה הקצתה לעמותות נכסים עירוניים
ובתמורה העמותות התחייבו לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהפעלת השירותים,
לרבות מיסים.
הביקורת בדקה באם העמותות שילמו הוצאות ארנונה בשנת  2020על פי חוק.
להלן פירוט ממצאי הביקורת:
• אלרואד -הארנונה שולמה לאחר קבלת הנחה של  2/3לפי צו הארנונה (אגרה בגין
פינוי אשפה)
• רנד-לא שולמה ארנונה לשנת .2020
המלצת הביקורת

 .17יש לחייב את עמותת רנד בתשלום ארנונה לפי החוזה.
 .18מומלץ לבצע מעקב ובקרה אחר ביצוע תשלומי הארנונה של העמותות עמן
נחתם חוזה.
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 19.2מנגנוני בקרה על פעילות העמותה
 19.2.1כינוס ועדת היגוי
את ניהול והפעלת המית"ר תלווה ועדת היגוי (להלן" :ועדת היגוי") שבה יהיו חברים:
מנהל מחלקת רווחה ,נציג המפעיל ומפקח מטעם משרד הרווחה.
בסעיף  12.3להסכם נקבע ,כי ועדת ההיגוי תתכנס לפי הצורך לפחות אחת לשלושה
חודשים ותדון בהפעלת המית"ר  ,בקביעת מדיניות ותכנים ,בנהלים ובקבלת עובדים
לצורך ביצוע יעיל וקפדני של הפעלת המסגרת.
הביקורת היקשה לקבל פרוטוקולים של הועדה לשנת  2020על מנת לבחון האם
התקיימו ועדות היגוי והאם הרכב הועדה היה בהתאם להסכם.
מבדיקת הביקורת נמצא ,כי לא התקיימו ועדות היגוי במלך שנת .2020
המלצת הביקורת

 .19יש לכנס ועדות היגוי בהתאם להסכם על מנת לדון בהפעלת מית"ר ,קביעת
מדיניות ותכנים ,נהלים ובקבלת עובדים לצורך ביצוע יעיל וקפדני של
הפעלת המסגרת.
 19.2.2ביקור נציג עירייה
מסקירת הביקורת אחר ההסכם שנחתם בין העירייה למפעיל ,לא נמצא סעיף לעניין
כתיבת דוח ביקור שייעשה במקום על ידי מנהל צוות או מנהל מחלקה ,שהמלצותיו
יובאו לדיון בוועדת ההיגוי הקרובה.
המלצת הביקורת

 .20יש לערוך דו"ח ביקור אחת לשנה שיהווה בסיס לדיון בוועדת ההיגוי .דו"ח
הביקור אחד יתעד באופן מפורט את אופן יישום כלל ההתחייבויות ,ויתייחס
לכל היבטי הפרויקט.
 19.3בחינת דוחות תקופתיים
בסעיף  12.5להסכם נקבע ,כי המפעיל יגיש למנהל דוחות תקופתיים במתכונת ובלוח
זמנים שייקבעו על ידי העירייה.
נמס לביקורת על ידי מנהל המחלקה כי התקבלו דוחות נוכחות של המטופלים בלבד,
עם זאת לא הועברו דוחות לעניין התכנים ,וקבלת העובדים
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 20התקשרויות עם מפעילי מסגרות מטעם משרד הרווחה
מסקירת דוח מסגרות לחודש נובמבר  2021שהועבר לביקורת עולה ,כי העירייה
בוחרת מספר ספקים מהמאגר הספקים של משרד העירייה.
משיחה עם מנהל מחלקת רווחה נמסר ,כי העירייה מתקשרת עם סמך מקצעי-נצרת
אלחנן במשך תקופה של למעלה מ 5-שנים.
בהנחיות להפעלת עובדים סמך מקצועיים נקבע ,כי "מחלקת רווחה חייבת להזמין

שירות רק מארגונים שפרטיהם מתפרסמים בחוזר מנכ"ל....המחלקה חייבת לעבוד
לפחות עם שני ארגונים ולא יותר מחמישה....מנהל המחלקה יבחר את הארגונים
שאיתם הוא מעוניין לעבוד מתוך רשימת הארגונים".
לדעת הביקורת יש לבחון ארגונים נוספים מטעם משרד הרווחה לצורך התנהלות
תקינה והעדר תלות בארגון אחד .אי ביצוע שינוי והחלפת הארגון עלולה לגרום
למחלקה להתקבע בדפוסי עבודה של הארגון עמו מתקשר ואי יכולת לבחון את
שירותיהם של ארגונים נוספים שייתכן שיטיבו עם המחלקה קל וחומר עם
המטופלים.

ו .ביקורת פתע
בתאריך  14לאוקטובר  ,2020התקיימה בקרת מפקחים במטרה לקבל תמונת מצב
על אופן התנהלות המחלקה בהיבט ארגון פנים מחלקתי והפעלת שירותים
בקהילה.
הבקרה התבצעה בהשתתפות כלל מפקחי הישוב ונבדקו  10מענים.
להלן הממצאים שעלו מהבקרה שהתבצעה:
• מסגרות המופעלות ע"י מפעיל חיצוני בהשוואה למסגרות שמופעלות ע"י
הרשות ,מתפקדים בצורה הרבה יותר טובה ,מבחינת ההקפדה על התנאים
הפיזיים וכ"א ומטופלים .בית חם עובד בצורה טובה ,מיתר נותן את התשומות
והטיפול הנדרש ,קיימת בעיה בתנאים הפיזיים שנמצאים בשלבים מתקדמים
מבחינת הטיפול .המע"ש שעבר להפעלה חיצונית לא מזמן והמצב מדווח כטוב
ובמגמת שיפור והתארגנות מרשימה.
• היעדר ראייה של כלל המענים  -כל מענה פועל בנפרד ללא ממשק עם האחר
וללא ממשק עם מחלקת הרווחה.
• היעדר עבודה משותפת בין גורמי המקצוע בתוך המחלקה לש"ח.
• כל מענה פועל בטריטוריה משלו ואין זיקה למחלקת הרווחה.
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• היעדר מיבנה ארגוני במחלקה לש"ח שמגדיר בבירור תפקיד ואחריויות מול
המענים ומול הנחיות ויישומן.
• מדיניות עדכנית של המשרד לא מועברת לעובדים בצורה מסודרת וכל עובד
פועל לפי ראות עיניו.
• מענים לא עבדו באופן פרונטלי על אף הנחיות ברורות של מנכ"ל המשרד ,כל
אחד משליך את האחריות על האחר.
• אין ניהול תקציב ואין תכנון.
• היעדרו של מנגנון מסודר לבקרה תקציבית.
• העסקת כ"א לא בהתאם לנדרש.
• מיעוט לקוחות המשתמשים בשירותים.
• לא קיים תהליך מוסדר של מעקב אחר תוצאות ההתערבות במענים.
• היעדר זמינות של גורמי המקצוע אחד לשני וכלפי הלקוחות .אחוז גבוה של
עובדים נעדר מהעבודה על בסיס יומיומי.
• אין הקפדה על שמירת התיקים במקומות בטוחים ,שלוש עובדות הסתובבו
עם תיקי המטופלים בתיקים האישיים שלהם ,דבר שמעלה תהיות לגבי
השמירה על חיסיון המידע לו מחויבים העובדים הסוציאליים.
• מחלקה לש"ח שלגביה מתקבלות תלונות מלקוחות במספר גבוה (בשנת 2020
היו  17תלונות).
• זמן התגובה של המחלקה לתלונות ארוך יתר על המידה לפעמים חודשים
ופניות חוזרות ונשנות של מפקחים למחלקה כדי שיתייחסו לתלונות וגם זה
לא עוזר תמיד.
• לאור האמור לעיל ,המשך הטיפול יקבע לאחר דיון של מנהלת המחוז ,מנהלת
הנפה וראש הרשות.
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להלן הפערים ולוז לתיקון הליקויים:
מס"ד נושא
1
2
3

4

5

6

פער

העברת
אבטחה
המאבטח
למחלקה
בכל המסגרות
תנאים
הדורשות
פיזיים
תיקון/שיפוץ
במסגרות
איוש כ"א
שחסרים אנשי
צריך
מקצוע
לאייש
ברצף
עבודה
ממשקי
עבודה בין לאורך כל שלבי
ההתערבות
במחלקה
לשירותים
בקהילה
ובין
העובדים
עצמם
סגירת הפער בין
גיוס
מספר
מטופלים
המדווחים לבין
מה שנדרש
עבודה עפ"י
נהלי
המשרד
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לו"ז לתיקון

אחראי לביצוע

לאלתר

מהל
המחלקה/רשות

עד חודשיים

מנהל
המחלקה/רשות

עד סוף ינואר

מנהל
המחלקה/הרשות

מנהל המחלקה
בניית
יחד עם רכזי
הממשק
השירותים וראשי
והטמעת
דרכי עבודה הצוותים
משותפים עד
אמצע 2021
המחלק
עד סוף ינואר מנהל
וראשי הצוותים
יחד עם רכזי
השירותים
מנהל המחלקה
לאלתר
ולאורך כל ורכזי השירותים
בלווי המפקחים
הדרך

 21מספר מטופלים במסגרת
הביקורת דגמה  5מענים ובדקה תיקון ליקויים בהתאם להמלצות הבקרה
שהתקיימה בחודש אפריל .2020
מבדיקת הביקורת עלו הממצאים הבאים:
מספר מטופלים לפי מספר
עדכני
תקן

שם המען

לטיפול 13

היחידה
בהתמכרויות
מרכז ילדים הורים יסודי
נתיבים להורות גיל הרך
מרכז קשר
מרכז אלימות
מועדונית גיל רך
יום חינוך ארוך

60
40
13
18
15
14

מדווחים פער

9

4

32
40
1
4
13
10

28
0
12
14
2
4

 22בדיקת תנאים פיזיים
במסגרת ביקורת הפתע בוצעה בדיקת התנאים הפיזיים של המסגרות השונות.
נמצא ,כי מסגרות הדורשות תיקון/שיפוץ .כמו כן ,נקבע לו"ז לתיקון-תוך
חודשיים ממועד הביקורת ,קרי עד תחילת ינואר .2021
הביקורת בדקה באם תוקנו/שופצו הליקויים באותן מסגרות ,בהתאם ללו"ז
שנקבע.
מבדיקת הביקורת עולים הממצאים הבאים:
מסגרת

נדרש
הפעלהעפ"י מודל בפועל
תאי שירותים -אין הפרדה בין
נשים לגברים ,מופרד בווילון,
המצב
המבקרים-פוגע בפרטיות של V
בטיחות
היו במהלך שיפוץ אשר טרם
הושלם

מועדון
מופת

X

מועדון
מופת

תוקנו
הליקויים

אינטרנט וטלפון

מיבנה מותאם
מית"ר
להפעלת עד 5
(מופעלת
עמותת מרחבים ,מטבח
ע"י
,מרחב חברתי
אלרואד)
וחדרים לצוות

לא קיים

ישן דורש שיפוץ .חדר העו"ס
בקומה שנייה דבר
שפוגע V
באפשרות לעקב אחר הפעילות
במהלך היום והתכנים
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 23אבטחת המחלקה
הכניסה הראשית של המח' נסגרה מאז תחילת ה"קורנה" במרץ  2020ונכון לחודש
אוקטובר  ,2020עברו ויצאו דרך הכניסה של הרשות .השומר של המח' הוצב
בכניסת בניין הרשות .כתוצאה מכך יוצא שהקומה שבה נכח השומר בעבר אינה
מוגנת ,אמנם השומר עושה סיורים מדי פעם אבל הדבר אינו מספק ,על כן הומלץ
בביקורת פתע לבחון להחזיר אותו לפתח המחלקה.
מבדיקת הביקורת עולה ,כי נכון לחודש יוני  2021שומר המחלקה הוצב שוב
בפתחה של המחלקה.
אין הערות לביקורת.

ממצאי הדוח הועברו למנהל מחלקת הרווחה לעיון ותגובה .
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פרק  : 2הליך אישור התקציב ברשות

כללי :
תקציב העירייה מורכב מהתקציב הרגיל המיועד להוצאות התפעוליות השוטפות של
העירייה ומהתקציב הבלתי רגיל המיועד לפעולות חד פעמיות ,בעיקר לפיתוח
תשתיות.
תפקיד התקציב הוא בעיקר קביעת היקף הפעילות לכל ענפי המשק של הרשות
(במונחים כספיים) כדי להבטיח מקורות כספיים למימון הפעילות להוות בסיס חוקי
לכל הוצאה שאין לחרוג ממנה ולשמש מסגרת לבקרה ,פיקוח וניתוח ולשמש אמצעי
שליטה לביצוע הפעילויות.
מקורות התקציב הרגיל הם מסי הארנונה המוטלים על התושבים והכנסות ממשרדי
ממשלה ,ממכירת שירותים ומגביית אגרות ,מקנסות  ,השתתפות הורים וכדומה.
ההפרש בין סך התקבולים של העירייה בשנת תקציב לבין הוצאותיה יוצר גירעון,
אשר אמור להשתקף בדוחות הכספיים של העירייה.
האחראית על התקציבים מוטלת על בגזברות אשר מכינה תקציב שנתי לכל מחלקות
העירייה ,כאשר מנהלי המחלקות מעורבים במידה משתנה בתהליך הכנת התקציב.

 .2הבסיס החוקי :
סעיף  206לפקודת העירייות קובע כי :
(א) הגזבר יכין הצעת תקציב לעיריה ,על פי הנחיות ראש העיריה,
וראש העיריה יגישנה לאישור המועצה לא יאוחר מחדשיים לפני
תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה; ראש העיריה
יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים קודם שיגישנה למועצה;
לא תאושר הצעת התקציב בעירייה איתנה ,אלא אם כן צורפה להצעה
חוות דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-
ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים
שקדמו לאותה שנת כספים.
(ב) המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה
ותאשר אותה ,בשינויים או בלא שינויים ,עד יום תחילתה של שנת
הכספים שאליה מתייחסת ההצעה; הוצעה במועצה של עירייה איתנה
הצעה לאישור הצעת התקציב בשינויים ,לא תאושר ההצעה אלא אם
כן ניתנה חוות דעתו של הגזבר ,לפני הדיון או במהלכו ,שלפיה
התקציב ,לאחר השינויים ,יהיה מאוזן ובר-ביצוע כאמור בסעיף קטן
(א).

45

 .3רקע :
בעקבות פניה של שני חברי עירייה אשר העלו לקויים שנפלו באישור עדכון התקציב
הרגיל לשנת  2020והצעת תקציב העירייה לשנת .2021
הנקודה הראשונה שעלתה לביקורת היא חוקיות קיום ישיבת ועדת הכספים
לאישור התקציב השנתי נערכה באותו יום כשעה וחצי לפני ישיבת מליאת מועצת
העיר שאמורה לדון באישור התקציב השנתי של העירייה .
הנקודה השנייה היא צירוף נספח שינויים לתקציב המוצע באותו יום של ישיבת
מליאת מועצת העיר לאישור התקציב ,נטען ע"י חברי העירייה כי היה צריך לשלוח
לחברי העירייה כל שינוי בתקציב כ שבועיים לפני ישיבת המליאה ולא באותו יום .
לכאורה בפנייה של חברי העירייה נפלה סוגייה משפטית וככלל אין בסמכות מבקר
העירייה לתת עמדה משפטית ואו חוות דעת משפטית על האמור ,על כן הפניתי את
העניין בפני היועץ המשפטי של העירייה אשר נתן את חוות דעתו כמפורט להלן :
א .סוגיית מועד קיום ישיבת ועדת הכספים :
הצעת התקציב תועבר למליאת העירייה ,לא יאוחר משבועיים לפני מועד הדיון
במליאה העירייה על אישור התקציב.
יש לציין כי ועדת הכספים היא ועדת חובה אך אין לה סמכות לאשר תקציבים או
לדחות אותם או לערוך בהם שינויים  ,מן הוועדה נדרש לדון ולברר את העניינים
הכספיים ולייעץ לעירייה ,אולם ראש הרשות לא יכול להציג את הצעת התקציב בפני
המליאה קודם שיציגה בפני ועדת הכספים .
הסמכות החוקית לאשר ,לדחות או לערוך שינוי בתקציב ,היא בידי המליאה.
על כן החוק לא התייחס לעניין מועד קיום ועדת הכספים ולוחות הזמנים של ועדת
הכספים ,לכאורה ישיבת ועדת הכספים בעניין תקציב העירייה נערכה באותו יום
של ישיבת המליאה לדיון באישור התקציב השנתי אינה פסולה ,אולם היה עדיף
לעשות זאת לפני כן.
יודגש כי ישיבת ועדת הכספים הייתה קבועה שבוע לפני כן והישיבה נדחתה לבקשת
חברי העירייה יחד עם הישיבה של מליאת העירייה לשבוע ימים.
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ב .סוגיית נספח השינויים בתקציב המוצע :
בתחילת ישיבת המלאה לאישור התקציב לשנת  2021חולק לחברי העירה מסגרת
תקציב מעודכנת אשר יותר גבוהה ב  ₪ 836,290כולל הסברים לשינוי הנ"ל .
השינוי הינו בשני פרקים  ,פרק רישוי עסקים ע"פי הרפורמה החדשה במימון משרד
הפנים ופרק הפעלת מרכז הגיל הרך במימון מפעל הפייס .
מסגרת התקציב הראשונה עמדה על סך ₪ 183,274,939
מסגרת התקציב המעודכנת עמדה על סך ₪ 184,111,229
חברי העיריה מר סעיד עאסלה ומר אחמד נמארנה טענו לאי חוקיות הישיבה בגלל
העדכון שלא נשלח אליהם כשבועיים לפני ישיבת המליאה ובקשו את עמדתו של
היועץ המשפטי של העירייה בעניין חוקיות ישיבת המלאה .
פנייתם של חברי העירייה מר סעיד עאסלה ומר אחמד נמארנה למבקר העירייה
בעניין חוקיות האמור לעיל  ,הינה סוגיה משפטית אשר אין בסמכותו של המבקר
לתת את עמדתו או חוות דעתו בסוגיות משפטיות .
על כן הפניתי את טענותיהם של חברי העירייה ליועץ המשפטי וגזבר ועירייה ולהלן
התיחסותם :
להלן תגובתו של היועץ המשפטי של העירייה :
היועץ המשפטי טען כי השינוי בתקציב הינו שינוי פשוט ,מינורי והמדובר בתקציב
משרות ייעודיות כפי שהסביר הגזבר ,ולא משמעותי ,ועדת הכספים דנה בשינויים
המוצעים והמליצה על עדכון התקציב המוצע לשנת  2021בפני מליאת העיריה ועל
כן ניתן להמשיך ולדון בסעיפי התקציב בישיבת המליאה .
בנוסף ציין היועמ"ש כי חבר העירייה מר אחמד נמארנה השתתף בדיון בועדת
הכספים ולא טען כל טענה שהיא כנגד התוספת ואילו חבר העירייה מר סעיד עאסלה
כלל לא טרח להגיע לישיבת וועדת הכספים על אף והוא חבר בה.
חברי העירייה קבלו את חוות דעתו של היועץ המשפטי ,למעט מר סעיד עאסלה ומר
אחמד נמארנה והמשיכו והשתתפו בדיון בסעיפי התקציב המתוקן אשר לכאורה
מהווה הסכמה לשינוי המוצע למסגרת התקציב .
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עמדת והמלצת הביקורת :
הביקורת בדקה באם קיימים נהלי עבודה ,המפרטים באופן ברור את תהליכי
העבודה במחלקת הגזברות להליך אישור התקציב השנתי .
מבדיקת הביקורת עולה ,כי לא נמצאו במחלקה נוהלי עבודה כתובים באופן שיגדירו
את תהליכי העבודה בעירייה בעניין.
הביקורת רואה חשיבות רבה לקיום נהלי עבודה פנימיים המאושרים על ידי הנהלת
העירייה אשר ינחו את עובדיה בביצוע תפקידם ויסייעו בהבנת תהליכי העבודה
והבקרה .אציין ,כי הנהלים אמורים להיות כתובים פורמט אחיד ,במתכונת מסודרת
של נוהל רשמי ,הכולל מהדורות והליך עדכון מובנה.
הביקורת ממליצה בפני ראש העירייה לאמץ נוהל מחייב בעניין תהליך אישור
התקציב השנתי של העירייה ,
על כן הביקורת ממליצה כי :
 -1גזבר העירייה יגיש בחודש אוקטובר לראש העיר את הצעת התקציב הראשונית
 -2גזבר העירייה ידאג לקיים דיוני תקציב בוועדת הכספים בחודש נובמבר בכל שנה
יוצג התקציב לוועדת הכספים בליווי הסברים רלוונטיים ע"י גזבר העירייה לצורך
גיבוש המלצה על תקציב מאוזן כולל אם מתרחשים שינויים ,בפני מליאת העירייה
 -3גזבר העירייה ידאג להעביר את הצעת התקציב ונספחיו כולל הערות ועדת
הכספים שבועיים לפני ישיבת המליאה שלא מן המניין שתתקיים בחודש דצמבר
לפני תחילת שנת הכספים החדשה.
המלצת הביקורת לשינויים בתקציב :
 .1מנהלי אגפים יגישו בקשות לשינויים ותוספות בתקציב במהלך השנה  .הבקשה
תכלול העברות מסעיף לסעיף גידול או קיטון בהכנסות ו/או הוצאות .
 .2כל השינויים והתוספות המחייבים אישור מליאת הרשות  ,לאחר דיון בוועדת
הכספים אשר תמליץ על השינויים  ,יועברו לאישור מליאת העיר .
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פרק  : 3דוח מבקר המדינה על שימוש הרשות ונבחריה ברשתות החברתיות
מבוא :
משרד מבקר המדינה בדק את השימוש של הרשות המקומית עראבה ונבחריה
ברשתות החברתיות  ,היקף השימוש ומטרותיו  ,הניהול הטכני  ,התכנים המועלים
על ידי הרשות ועל ידי ציבור המשתמשים ושימוש ראש העיר ברשתות החברתיות .
הרשתות החברתיות המקוונות העיקריות הנמצאות בשימוש כיום הן  ,פייסבוק
,טוויטר  ,אנסטגראם  ,יוטיוב וואצאפ .
המשותף לכולן הוא היכולת לאפשר למשתמשים בהן רישוי חברתי  ,יצירה  ,החלפה
והפצה של המידע העובר במהירות רבה לכל נקודה בעולם .
בשנים האחרונות הרשתות החברתיות תופסות מקום מרכזי בחיי השלטון המקומי
ולנבחרי הציבור  ,ודרכם הם מעבירים הודעות ומסרים לתושבים בין היתר על
אירועים ושירותים חברתיים .וכך יכול ציבור המשתמשים בהן להציג שאלות  ,לקבל
מידע או שירותים מהרשות  ,להתלונן ואף לשבח את הרשות ונבחריה ולהגיב על
פרסומים הן של הרשות ואו נבחריה אם בתמיכה או בהעברת ביקורת .

סכום :
הרשתות החברתיות מאפשרות לרשויות ולנבחריהן תקשורת ישירה  ,זמינה  ,שקופה
ובלתי אמצעית עם הציבור  ,המגבירה את מעורבותו בנעשה בהן .
על כן ראוי שהרשויות המקומיות ונבחריהן יעשו ברשתות החברתיות שימוש מיטבי
ויעיל למיצוי הפוטנציאל הגלום בהן  ,שימוש שיביא להגברת האימון של הציבור
ברשות ונבחריה .
על כן על הרשות ונבחריה לזכור כי פעילותם ברשתות החברתיות הם כפופים לכללי
המשפט הציבורי ולהן עליהם לנקוט זהירות כדי למנוע פגיעה בציבור .
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שם הגוף המבוקר :עיריית עראבה
מסגרת פרסום הדוח :דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2020
כותרת הדוח :שימוש הרשויות המקומיות ונבחריהן ברשתות החברתיות
להלן הליקויים שעלו בדוח הביקורת והמלצות הביקורת לתיקן הליקויים :
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מס'

1

כותרת
ליקוי

הליקוי/המלצת ביקורת

ליקוי  .1 -הביקורת העלתה כי ברשויות
מטרות
האמורות לא נמצא תיעוד לכך שנערך הליך
השימוש
סדור ומתוכנן בנוגע למטרות השימוש ברשתות
ברשתות
החברתיות החברתיות ולאופן השימוש בהן בדרך מיטבית
ויעילה .זאת ועוד ,ברשויות שנבדקו לא נמצאו
על ידי
נהלים כתובים ותוכניות עבודה המנחים את
הרשויות
הגורמים האחראים לתפעול הרשתות
המקומיות
ונבחריהן החברתיות ,לעניין התייחסות למטרות השימוש.
.2אף שרשויות רבות רואות בשימוש ברשתות
החברתיות כלי ליצירת מעורבות ,יזמות ושיתוף
פעולה עם הציבור ,בפועל הן משתמשות בהן
בעיקר ככלי נוסף לפרסום הודעות ולהעברת
מסרים ,ללא מעורבות של הציבור.
המלצה  -מומלץ שהרשויות המקומיות יכינו
נהלים כתובים לעבודה ברשתות החברתיות,
לרבות התייחסות למטרות השימוש בהן ,וכן
תוכניות עבודה שיעגנו מטרות אלו.

ליקוי  -מנהל השירותים הדיגיטליים ברשות
הניהול
המקומית
הטכני של
הרשתות  .1כל הרשויות המקומיות שנבדקו לא איישו את
החברתיות התפקיד ,וכולן אף לא ידעו על קיומו .2.עיריות
ירושלים ,תל אביב-יפו ,חיפה ורמת גן לא איישו
את התפקיד אך יש להן מערך או צוות ניו-מדיה
הכולל :מנהל מחלקה ,רכזי תוכן ,ומנהל ניו-
מדיה ,ועובדיו הם בעלי הכישורים הנדרשים לפי
התקן שקבע משרד הפנים.
2
המלצה  -מומלץ שהרשויות המקומיות ישקלו
את איוש תפקיד "מנהל שירותים דיגיטליים",
או לכל הפחות יוודאו שיהיה להם כוח אדם
מתאים לניהול הרשתות החברתיות בהתאם
לכישורים הנדרשים .על משרד הפנים לתת את
דעתו לנושא.
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הניהול
הטכני של
הרשתות
החברתיות

ליקוי  -השימוש במיקור חוץ נמצא כי כל
הרשויות האמורות עושות שימוש במיקור חוץ
למגוון צרכים  -לרבות הקמה ,מיתוג ,תחזוקה
ותפעול שוטף של חשבונותיהן ברשתות
החברתיות .חלק מהרשויות לא עיגנו את
התקשרויותיהן עם החברות החיצוניות
בהסכמים בכתב ,בחלק מההסכמים חסרו
פרטים מהותיים ,לא נקבע גורם מפקח על
עבודת החברה ולא צוין הסעד במקרה של הפרת
ההסכם.
המלצה  -נוכח החשיבות שבהגנה על המידע
האישי ושמירה על הסודיות ,מצופה מהרשויות
המקומיות לעגן את התקשרויותיהן עם החברות
בחוזה אשר בו ייקבעו סדרי העבודה עימן,
לרבות שמירה על כללי סודיות ואבטחת המידע
שאליו הן נחשפות במסגרת ניהול חשבונות
הרשויות.

ליקוי  -בכל הרשויות שנבדקו מרבית בעלי
התפקידים האחראים על ניהול הדף היו
ממחלקת הדוברות של הרשות ,נוסף על
העובדים האחרים.

4

בעלי
תפקידים
בדף
הפייסבוק
של הרשות

המלצה  -משרד מבקר המדינה ממליץ כי
לחשבון הרשות ברשת החברתית ייקבע מספר
מצומצם של מנהלים מתוך עובדי הרשות .זאת
מאחר שמנהלים אלה אחראים ,בין היתר,
לחלוקת התפקידים לניהול הדף ,והם יכולים
בכל רגע נתון ועל דעתם בלבד ,לשנות או לבטל
את סמכויות בעלי התפקידים האחרים בחשבון
ללא התראה מוקדמת .נוסף על כך ,ראוי
שהרשויות שנבדקו יבחנו אם יש צורך באיוש
התפקידים השונים ב ,ויגדירו את חלוקת
האחריות ואת התיאום בין המנהלי

5
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ליקוי . -היוועצות עם היועץ המשפטי של
הרשות בכל הנוגע לכללי הפרסום
הבדיקה ברשויות שנבדקו העלתה שמלבד
המועצה המקומית קצרין שום רשות לא פנתה
התוכן
ברשתות לקבלת חוות דעת מיועצה המשפטי בנוגע לתכני
החברתיות הפרסום ברשתות החברתיות שלגביהם התעוררו
שאלות משפטיות.
ברשויות
מקומיות
המלצה  -מוצע כי היועצים המשפטיים
ברשויות יפעלו לגיבוש הנחיות מתאימות
המבהירות את האסור והמותר ואת הדילמות
החוקיות הקיימות בהקשר זה ,ולהפצתן
לגורמים המאשרים את התכנים המפורסמים
ברשתות חברתיות .כמו כן מומלץ שהרשויות
המקומיות והאחראים לתכנים המועלים
ברשתות החברתיות יפנו ליועציהם המשפטיים
לקבלת חוות דעתם בסוגיות ודילמות העולות
בפרסום.

6

ליקוי  -הנגשת הרשתות החברתיות לאנשים
עם מוגבלות
נמצא שהרשויות שנבדקו לא פעלו למילוי חובתן
על פי תקנות הנגישות ולא הנגישו את התכנים
ברשתות החברתיות שלהן בהתאם לאפשרויות
התוכן
הרלוונטיות של כל פלטפורמה .כך לדוגמה,
ברשתות
פייסבוק מאפשרת מתן חלופה טקסטואלית
החברתיות
ברשויות לתמונות וכן מאפשרת הוספת תרגום לסרטונים
מקומיות
המלצה  -על הרשויות המקומיות לפעול
להטמעת תקנות הנגישות ברשתות החברתיות
שבהן הן פעילות ,בהתאם לאפשרויות שנותנת
הפלטפורמה הרלוונטית ,כך שיתאפשר לבעלי
מוגבלויות לקבל מידע ושירות באמצעות
הרשתות החברתיות באופן דומה ככל האפשר
לכלל הציבור.

7
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ליקוי  -ניהול תגובות וחסימת משתמשים
ברשתות החברתיות של הרשויות .1בכל
הרשויות שנבדקו ,למעט בעיריית טבריה ,היו
בעת הבדיקה משתמשים חסומים ,וכל הרשויות
התוכן
נוהגות במקרים מסוימים להסתיר או למחוק
ברשתות
החברתיות תגובות.2.הבדיקה העלתה כי בכל הרשויות לא
נשמר תיעוד לסיבות החסימה ולזהות הגורם
ברשויות
החוסם.
מקומיות

המלצה  -ראוי שהרשויות יבדקו את רשימת
החסומים אצלן ויוודאו אם נסיבות החסימה
עדיין תקפות .במקרים שבהם הרשויות
המקומיות מחליטות על חסימת משתמשים,
מחיקה ,או הסתרת תגובותיהם ,עליהן לשמור
אצלן תיעוד של נסיבות כל מקרה .על משרדי
הפנים והמשפטים לתת את דעתם לנושא ולבחון
ככל שיידרש קביעת כללים בנושא

תוכן
שהציבור
מעלה
לרשתות
החברתיות

ליקוי  -קיומם של תקנון או כללים לציבור
בדיקת דפי הפייסבוק של הרשויות שנבדקו
העלתה את הממצאים האלה :לעיריות ירושלים
,בית שמש ועראבה לא היו בעת הביקורת כללים
או תקנון לניהול פעולות הציבור בחשבון
הרשות .המועצה המקומית קצרין הוסיפה
תקנון כאמור בעקבות הביקורת.

8
המלצה  .1 -מן הראוי שעיריות ירושלים ,בית
שמש ועראבה יקבעו תקנון וכללי שימוש
בחשבונותיהן ברשתות החברתיות ויפרסמו
אותם במקום בולט בדף .2.משרד מבקר המדינה
ממליץ למשרד הפנים ,בשיתוף מרכז השלטון
המקומי ,לבחון גיבוש כללים או תקנון מומלץ
כדי לסייע לרשויות וליצור מתכונת אחידה לגבי
אופן ניהול התוכן של המשתמשים בחשבונות
הרשויות.
9
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טיפול
בפניות
ובתלונות
הציבור
המתקבלות
ברשתות
החברתיות

10

ליקוי  -ברשויות המקומיות האמורות אין
רישום וסיווג לתלונות המגיעות באמצעות
הרשתות החברתיות לצורך ביצוע מעקב סדור
ושיטתי אחר הפניות ותלונות הציבור ,לרבות
סטטוס ואופן הטיפול בהן.
המלצה  .1 -משרד מבקר המדינה ממליץ
לרשויות המקומיות לסנכרן את המידע
המתקבל מפניות ותלונות הציבור ברשתות
החברתיות בין כל הגורמים האחראים בהן,
לרבות :המוקד העירוני ,יחידות פניות הציבור,
הממונה על הטיפול בתלונות ,והמחלקות
העירוניות הרלוונטיות ,במטרה להבטיח טיפול
יעיל ומיטבי ומתן מענה מהיר לפונים.
 .2ראוי כי הרשויות המקומיות ישתמשו בערוץ
זה ככלי רשמי לקבלת פניות ותלונות מהציבור.
כמו כן ,מומלץ כי הרשויות יערכו מעקב שיטתי
וסדור אחר קבלת הפניות והתלונות המתקבלות
ואופן הטיפול בהן.

ליקוי  -על התכנים שהרשויות מעלות לרשתות
החברתיות חלים כללים ומגבלות משני סוגים:
מגבלות מכוח הדין ,כגון הפרה של זכויות
יוצרים ,לשון הרע ופגיעה בפרטיות ,ומגבלות
חוזיות שקבעה הפלטפורמה .נוסף על אלה חלות
התוכן
חובת תום הלב וחובת ההגינות ,לרבות ביחסי
ברשתות
עבודה.
החברתיות
ברשויות
מקומיות
המלצה  -על הרשויות המקומיות בכלל,
והגורמים האחראים על הרשתות החברתיות
ברשות בפרט ,להיות מודעים לתחולת כללי
המשפט הציבורי על פרסום התכנים שהם
מעלים לרשתות החברתיות ,ולוודא שבפרסום
אין משום פגיעה שלא כדין בזכויות כגון הזכות
לשוויון ,הזכות לפרטיות וזכויות יוצרים.
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ליקוי  -שמירת מידע  -גם תכנים שהרשויות
המקומיות מפרסמות ברשתות החברתיות
עשויים להיות בגדר החומרים שהרשויות
נדרשות לשמור על פי חוק הארכיונים והתקנות
שנקבעו לפיו.

11

12

התוכן
ברשתות
המלצה  .1 -ראוי שארכיון המדינה והרשם
החברתיות
ברשויות למאגרי מידע במשרד המשפטים יתנו את דעתם
לכך שברשתות החברתיות עשויים להצטבר
מקומיות
חומרים ארכיוניים של הרשויות המקומיות,
שישקלו כיצד לפעול כדי שאותם חומרים
יישמרו כנדרש ,וינחו את הרשויות בנושא זה.2.
מומלץ שהרשויות המקומיות יבחנו עדכון
נהליהן כך שיתייחסו גם לכל הנוגע לשמירת
החומרים הארכיונים שאותם הם מפרסמות
ברשתות החברתיות .3.על הרשויות המקומיות
להביא בחשבון את האפשרות שהפלטפורמות
יחליטו למנוע מהן את הגישה לדף שלהן או
למחוק תכנים ממנו ,בהתאם לתנאי השימוש
שלהן ,וכי במקרה זה לא תהיה להן גישה
לחומרים אלו; לפיכך עליהן לבחון את נושא
שמירת התוכן באופן עצמאי.

התוכן
ברשתות
החברתיות
ברשויות
מקומיות

ליקוי  -ניהול תגובות וחסימת משתמשים
ברשתות החברתיות של הרשויות :במחיקת
תגובות והסתרתן וכן בחסימת משתמשים
עלולה להיות פגיעה בזכות היסוד של הציבור
לחופש ביטוי.
המלצה  -על הרשויות המקומיות לעשות
שימוש במשורה במחיקת תגובות והסתרתן ,על
פי כללים ידועים מראש והמפורסמים לציבור -
כללים העולים בקנה אחד עם אמות המידה
המגדירות פגיעה בחופש הביטוי  -ולהקפיד
לתעד את נסיבות החסימה ,ההסתרה או
המחיקה .מומלץ שהרשויות המקומיות יפעלו
בהתאם לאותם כללים ,כך שבשיח המתנהל
בחשבונותיהן ברשתות החברתיות לא יהיו
תופעות של ביוש ,אלימות או הסתה.
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שימוש
ראשי
הרשויות
ברשתות
החברתיות
13

ליקוי  -התוכן בחשבונות של ראשי הרשויות
ברשתות החברתיות :בדיקת עיקרי הסממנים
שצוינו לעיל מעלה לכאורה כי בכל הדפים של
ראשי הרשויות שנבדקו  -נכללו תכנים הנוגעים
באופן ישיר לתפקידם הציבורי כראשי רשויות.
המלצה  -ראשי הרשויות שנבדקו צריכים
לאפשר לציבור חופש ביטוי ,ובעיקר חופש ביטוי
פוליטי ,בחשבונותיהם הציבוריים ברשתות
החברתיות .ראוי שראשי הרשויות יעשו שימוש
מושכל ומידתי בכלים של מחיקת התגובות,
הסתרתן או חסימת משתמשים .עליהם לעגן את
כללי השימוש ולפרסמם במקום בולט ככל
האפשר בחשבון ,וכן במקרים של פגיעה בחופש
הביטוי  -להקפיד על תיעוד נסיבותיה.
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פרק  : 4מעקב אחרי דוח ביקורת 2018
מכרז פומבי מס 25/2016
הקמה וליווי מרכזי למידה/העשרה  ,מעבדות רב תכליתיות למדעים וטכנולוגיה ,
כולל ריהוט ,אספקה  ,התקנה ותחזוקה של ערכות וסדנאות עבודה ויצירה
ממוחשבות ומבוססות מולטימדיה  ,לגיל הרך בבתי הספר  ,בגנם וספריה  ,ביצוע
השתלמויות והדרכות מורים והרצת חוגי העשרה בתחום המדעים הטכנולוגיה ,
הרובוטיקה  ,המולטימדיה  ,המתמטיקה והשפה האנגלית לכלל האוכלוסייה בעיר
עראבה .
ריכוז נתונים וממצאים והמלצות:
• בנובמבר  2016פורסם המכרז לבניית מרכזי למידה בבתי הספר ובמוסדות
חינוך לפי התיאור שנזכר בחוברת המכרז .
• למכרז הנ"ל ניגשו שני מציעים :
 .1חברת מרעי יישומים ובקרה בע"מ ( .החברה הזוכה במכרז)
 .2חברת פאנטום  2הפקות בע"מ.
• ההסכם עם הזוכה נחתם ביום . 06/07/2017
• צו התחלה עבודה ניתן ביום . 25/07/2017
• העבודה האמורה היא בבתי הספר ובגני ילדים לפי הממצאים .
• מדובר בתקציב בלתי רגיל  ,תקציב המכרז הוא מהקצאת מפעל הפיס השנתי
.
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להלן ריכוז הליקויים שעלו בדוח והמלצות הביקורת לתיקון הליקויים :
בדיקת שטח לכמויות לפי בתי ספר יסודי ראס אלעין
טבלת ממצאים
סעיף
במכרז

תיאור

סעיף
בדוח
(בחשבון)

תקין  /לא
תקין

ממצאים

מסקנות המלצות

ב1.2.

אספקה והתקנה
תחזוקה והדרכה
לערכת הדמיה
מבוססת
מולטימדיה בשפה
הערבית ללימוד
עצמי של נושאים
.....

1

תקין
(חלקית)

תוכנת מולטימדיה

מחיר מופרז ביחס
לעמדה אחד
תוכן אחיד ולא מתעדכן
 ,האפליקציה ישנה
יחסית  ,מקומית
ונמצאת במחשב
המורה בחדר שאין בו
עמדות מחשב.

(המחיר הינו עבור
הרשאת לעמדת
מחשב בודדת )
ב4.2.

אספקה והתקנה של 2
מערכות מורכבות
לבנית דגמים ,.....
כולל תוכנת הפעלה
וחומרי למידה

לא תקין

ב.4.2.

אספקה והתקנה של 3
ערכות בנייה של
מנגנוני ומכונות
פשוטות לכיתה ג,ד

לא תקין

• אין תוכנת
הפעלה
• אין חומרי
לימוד

לא נעשה שימוש בליגו
מחמת שאין הם
מתאימים לתונית
הלימודים  ,מדובר
בערכאות פשוטות .
יש להפחית .7000

סעיף
45
טבלה
ה
סעיף 3

אספקה והתקנה
מקרן חכם

4

• ערכת ליגו
פשוטה

עלות ערכה דומה
בשוק . ₪ 800
יש להפחית .2000

נמצא מקרן של
 3000BENQללא
מצבעים מה שלא
הופך אותו לחכם

תקין
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מחיר בשוק 3500-
 5000כולל התקנה
הערכה :להפחית
. ₪ 4000

כפל בסעיף צריך
חלק מהתקנת
המקרן כולל קופסת להפחית מחיר
חיבורים
₪ 981

טבלה
ה
סעיף
12

אספקה והתקנה של 7
נקודות חשמל
ונקודת תקשורת

לא תקין

טבלה
ה
סעיף
13

התקנת נקודת
תקשורת בודדת

6

לא תקין

נמצא כי הותקנו 12
נקודת תקשורת

טבלה
ה
סעיף
17

ארון תקשורת גודל
U 6דלת זכוכית
......

10

לא תקין

• נמצא כי
הותקן ארון
1

צריך להפחית את
הפרשי הסכום
. ₪ 4600

• נמצא כי
הנתב לא
תואם
למפרט
בתוכן

הפחתת סכומי הפרש .
הפחתת סכום הארון
כמו שמוצע במכרז
 3150במקום ()10575

• נמצא פנל עם
 12נק ולא 24
המחיר נמצא מופרז
ומוגזם לפי מחירון
דקל מחיר ₪ 1000

טבלה ו אספקה והתקנה של )11(8
סעיף  1שולחן עבודה מלבני
....

תקין

נמצאו  8שולחנות
לפי המפרט

טבלה ו ארון פינתי מתחת
סעיף  5למשטח

)12(9

תקין

נמצאו  3ארונות

טבלה ו שולח מורה במידות
סעיף 70/75/ 210 8

)12(10

תקין

נמצא שולחן מורה
לפי המפרט

המחיר הנקוב שונה
ממחיר המכרז (3330
במקום 1080 )2250

שולחן לעמדת
מחשב צמוד לשולחן
מורה 100/72/76
השולחן .....

)14(11

לא תקין

הארון לפי הסעיף
הקודם כולל כוננית
מחשב – סעיף
מיותר

לזכות העירייה בסכום
של ₪ 1125

להפחית ₪ 5300
המחיר מופרז לפי
מחירון דקל ארון עולה
.1500
להפחית . ₪ 3300

אין
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)15(12

לא תקין

נמצאו  18מ משטח
עבודה

טבלה ו משטח עבודה עשוי
סעיף  9סנדויץ 60/75

טבלה ו ארון מתחת למשטח )16(13
סנדוויץ 75-70/55 ,
סעיף

לא תקין

נמצאו  8ארונות לפי
המפרט

• צריך להפחית
 2000בגלל
מידות
• מחיר למ"א
מוגזם

11

• לפי המחיר
צריך  16ארון
ונמצא 8
להפחית
מהמחיר
₪ 9700
• מחיר מ"א
מאוד מוגזם

טבלה ו ארון אחסון כוננית
200/80/35
סעיף

)17(14

לא תקין

לא נמצא כוננית
נפרדת משולחן
המורה

לא תקין

נמצא באתר  8מטר
וילון ולא 17

14
טבלה ו וילון לפי תקן משרד )22(15
החינוך ....
סעיף
51
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• להפחית סכום
הסעיף 2520
• להפחית סכום
2835

62

סעיף
במכרז

תיאור

סעיף בדוח
(בחשבון)

תקין  /לא
תקין

ממצאים

מסקנות המלצות

טבלה א
סעיף 10

אספקה והתקנה
תחזוקה והדרכה לערכת
הדמיה מבוססת
מולטימדיה בשפה
הערבית ללימוד עצמי
של נושאים פיסיקה
.....

1

תקין
(חלקית)

נמצאה כי הותקנה
תוכנה אחת
שמכילה שלושת
הנושאים פיסיקה
,כימיה וביולוגיה
עם תוכן אחיד ולא
עדכני מסתמך כולו
ברובו על סרטוני
וידאו מהרשת .

מחיר מופרז ביחס לעמדה אחד

המחיר הינו הרשאה
עבור  25עמדה

תוכן אחיד ולא מתעדכן ,
האפליקציה ישנה יחסית ,
מקומית ונמצאת במחשב המורה
בחדר שאין בו עמדות מחשב.

ההרשאות הן עבור
 25עמדות אך נמצא
שיש עמדה בודדת
אחת
טבלה א
סעיף 11

אספקה והתקנה
תחזוקה והדרכה לערכת
הדמיה מבוססת
מולטימדיה בשפה
הערבית ללימוד עצמי
של נושאים כימיה
.....

2

לא תקין

על כן יש להפחית
סעיפים  2ו3 -
בחשבון

מחיר מופרז ביחס לעמדה אחד
תוכן אחיד ולא מתעדכן ,
האפליקציה ישנה יחסית ,
מקומית ונמצאת במחשב המורה
בחדר שאין בו עמדות מחשב.
להפחית . ₪ 16110

המחיר הינו הרשאה
עבור  25עמדה

טבלה א
סעיף 11

אספקה והתקנה
תחזוקה והדרכה לערכת
הדמיה מבוססת
מולטימדיה בשפה
הערבית ללימוד עצמי
של נושאים פיסיקה
.....

3

מחיר מופרז ביחס לעמדה אחד

לא תקין

תוכן אחיד ולא מתעדכן ,
האפליקציה ישנה יחסית ,
מקומית ונמצאת במחשב המורה
בחדר שאין בו עמדות מחשב.
להפחית ₪ 17901

המחיר הינו הרשאה
עבור  25עמדה
4

לא תקין

63

לא סופק רשיון
לשימוש באתר
אנגליש דיסקברי
.הותקנה רמה
בסיסית לבית ספר
יסודי

להפחית 3821

טבלה ב
סעיף 21

התקנת הערכה על כל
מחשב

5

לא תקין

לא נמצא קיצור דרך
להפעלת התוכנה

לא הותקנה התוכנה על
המחשבים בתוך בחדר התוקנה
רק על המחשב הראשי להפחית
()12753

טבלה ה
סעיף 13

התקנת נק תקשורת
בודדת למחשבים ....

)6 (5

לא תקין

נמצאו  6נק 17D
ישנות ועוד  6נק
רשת ישנות

להפחית עלות התקנה כמו כן
מחיר אחרי הנחה שונה ()1758

טבלה ה
סעיף 28

שולחן מחשב עם כוננית
....

)9 (6

לא תקין

נמצאו  7שולחנות
מורה ישנות הותקן
עץ חלוקה

להפחית מחיר שולחנות ולברר
מחיר מחיצות עץ ()9500

ביקורת מכרז מעבדות ומרכזי למידה בבתי הספר .
תיכון אלבוכארי (חשבונית )11581

64

סעיף
במכרז

תיאור

א1

ערכת הדמיה
מבוססת מולטי
מדיה תלת ממד
ללימוד עצמי
תמיכה וחיזוק
של הנושאים
במדעים
ומתמטיקה ....

א10

ערכת הדמיה
מבוססת מולטי
מדיה תלת ממד
ללימוד עצמי
תמיכה וחיזוק
של הנושאים
בפיסיקה לרמת
בית ספר תיכון
...

א11

א12

תקין /
לא תקין

סעיף
בדוח
(בחשבו
ן)
לא תקין
1

2

.
3
ערכת הדמיה
מבוססת
מולטימדי תלת
ממד ללימוד
עצמי תמיכה
וחיזוק של
הנושאים בכימיה
לרמת בית ספר
תיכון ....
ערכת הדמיה
מבוססת
מולטימדיה תלת
ממד ללימוד
עצמי תמיכה
וחיזוק של
הנושאים
ביולוגיה לרמת
בית ספר תיכון
....

4

לא תקין

ממצאים

מסקנות המלצות

נמצא תוכנה אוסף
סרטוני יוטיוב בנושאים
כמו תמונה מנספח א ,
התוכנה עובדת מקומית
לא מתעדכנת ואין בה
נושאים איך שנטען
בתיאור

המחיר מאוד מופרז
לעומת התוכן שיש
בתוכנה  ,החומר מאוד
דליל וניתן למצוא אותו
באתר יוטיוב או ברשת
 ,אין נושאים
שמתאימים או
מיועדים לילדי תיכון
עובדה עד היום לא
נעשה בה שימוש

לפי בדיקה שנעשתה
לא נמצא שום תוכנה
מלבד מה שהוזכר בסעיף בשטח לא נמצאה שום
תוכנה מלבד התוכנה
 1בטבלה זו
אשר הוזכרה בסעיף 1
בטבלה זאת  ,עם זה
ניתן להפחית את מחיר
התוכנה () ₪ 16110

לא תקין

לפי בדיקה שנעשתה
לא נמצא שום תוכנה
מלבד מה שהוזכר בסעיף בשטח לא נמצאה שום
תוכנה מלבד התוכנה
 1בטבלה זו
אשר הוזכרה בסעיף 1
בטבלה זאת  ,עם זה
ניתן להפחית את מחיר
התוכנה () ₪ 16110

לא תקין

לפי בדיקה שנעשתה
לא נמצא שום תוכנה
מלבד מה שהוזכר בסעיף בשטח לא נמצאה שום
תוכנה מלבד התוכנה
 1בטבלה זו
אשר הוזכרה בסעיף 1
בטבלה זאת  ,עם זה
ניתן להפחית את מחיר
התוכנה () ₪ 17901
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אין
במכרז

רישיון שימוש
באתר עבור
ערכות
מולטימדיה
ללימוד עצמי
וחיזוק שפה
אנגלית
ENGLISH
DISCOVERIS
או שווה ערך
רמה בסיסית 2
לבתי ספר חטיבת
ביניים ...

5

לא תקין

לא ניתן להתרשם כי
נמצא קישור בשיטת
יש רמות שמה ואפשר
טרמינל להפעיל את
לעבור מרמה לאחרת
ENGLISH
 DISCOVERISלא ניתן לפי התיאור הרמה
שום רישיון לבית הספר  ,הזאת מיועד לחטב
ומדובר כאן במרכז
שיטת העבודה היא
ממחשב אחד לשני  ,אין למידה אשר משמש רק
את התיכון ויש הפרדה
רשיון לכל העמדות
בין שני בתי ספר  ,לכן
כמתואר במפרט
הרמה הזאת לא
מתאימה ) ₪ 3821(.
בבדיקת המכרז
והנספחים לא היה
אזכור לרמה בסיסית 2
לחטב

אין
במכרז

התקנת הערכה
על כל תחנה
מחשב באתר
עבור ערכות
מולטימדיה רמה
בסיסית .... 2

6

לא תקין

מדובר במחיר להתקנה
הערכת לא מותקנת על
אשר לא נעשה סך הכול
המחשבים הקישור
לאתר נעשה דרך מחשב מדובר קיצור דרך
למחשב אחר בכתובת
אחד ושיטת טרמינל
מקומית ממוקם
כאילו מדוב ברישיון
גישה אחד ונעשה קיצור במרכז יש להפחית
דרך מכל עמדה (המחשב מחיר התקנה ₪ 10791
הראשי חייב להיות דלוק בבדיקת המכרז
אחרת כלום לא עובדת ) והנספחים לא היה
איזכור לרמה בסיסית
 2לחטב

א 24

7

רישיון שימוש
באתר עבור
ערכות
מולטימדיה
ללימוד עצמי
וחיזוק שפה
אנגלית
ENGLISH
DISCOVERIS
או שווה ערך
רמה בסיסית3
לבתי ספר חטיבת
ביניים ...
8
התקנת הערכה
על כל תחנה
מחשב באתר
עבור ערכות
מולטימדיה רמה
בסיסית .... 3

לא תקין

לא ניתן להתרשם כי
נמצא קישור בשיטת
יש רמות שמה ואפשר
טרמינל להפעיל את
לעבור מרמה לאחרת
ENGLISH
 DISCOVERISלא ניתן לפי התיאור הרמה
שום רישיון לבית הספר  ,הזאת מיועד לחטב
ומדובר כאן במרכז
שיטת העבודה היא
ממחשב אחד לשני  ,אין למידה אשר משמש רק
את התיכון ויש הפרדה
רישיון לכל העמדות
בין שני בתי ספר  ,לכן
כמתואר במפרט
הרמה הזאת לא
מתאימה ) ₪ 3821(.

לא תקין

מדובר במחיר להתקנה
הערכת לא מותקנת על
אשר לא נעשה סך הכול
המחשבים הקישור
לאתר נעשה דרך מחשב מדובר קיצור דרך
למחשב אחר בכתובת
אחד ושיטת טרמינל
מקומית ממוקם
כאילו מדוב ברישיון
גישה אחד ונעשה קיצור במרכז ומדובר בקישור
דרך מכל עמדה (המחשב אחד אשר משמש לכל
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הראשי חייב להיות דלוק הרמות יש להפחית
אחרת כלום לא עובדת ) מחיר התקנה ₪ 10791
9

רישיון שימוש
באתר עבור
ערכות מולטי
מידיה ללימוד
עצמי וחיזוק
שפה אנגלית
ENGLISH
DISCOVERIS
או שווה ערך
רמה בינונית 1
לבתי ספר חטיבת
ביניים ...
10
התקנת הערכה
על כל תחנה
מחשב באתר
עבור ערכות
מולטימדיה רמה
בינונית .... 1

11

רישיון שימוש
באתר עבור
ערכות
מולטימדיה
ללימוד עצמי
וחיזוק שפה
אנגלית
ENGLISH
DISCOVERIS
או שווה ערך
רמה בינונית 2
לבתי ספר חטיבת
ביניים ...
12
התקנת הערכה
על כל תחנה
מחשב באתר
עבור ערכות
מולטימדיה רמה
בינונית .... 2

לא תקין

לא ניתן להתרשם כי
נמצא קישור בשיטת
יש רמות שמה ואפשר
טרמינל להפעיל את
לעבור מרמה לאחרת
ENGLISH
 DISCOVERISלא ניתן לפי התיאור הרמה
שום רישיון לבית הספר  ,הזאת מיועד לחטב
ומדובר כאן במרכז
שיטת העבודה היא
ממחשב אחד לשני  ,אין למידה אשר משמש רק
את התיכון ויש הפרדה
רישיון לכל העמדות
בין שני בתי ספר  ,לכן
כמתואר במפרט
הרמה הזאת לא
מתאימה ) ₪ 3821(.

לא תקין

מדובר במחיר להתקנה
הערכת לא מותקנת על
אשר לא נעשה סך הכול
המחשבים הקישור
לאתר נעשה דרך מחשב מדובר קיצור דרך
למחשב אחר בכתובת
אחד ושיטת טרמינל
מקומית ממוקם
כאילו מדוב ברישיון
גישה אחד ונעשה קיצור במרכז ומדובר בקישור
דרך מכל עמדה (המחשב אחד אשר משמש לכל
הראשי חייב להיות דלוק הרמות יש להפחית
אחרת כלום לא עובדת ) מחיר התקנה ₪ 10791

לא תקין

לא ניתן להתרשם כי
נמצא קישור בשיטת
יש רמות שמה ואפשר
טרמינל להפעיל את
לעבור מרמה לאחרת
ENGLISH
 DISCOVERISלא ניתן לפי התיאור הרמה
שום רישיון לבית הספר  ,הזאת מיועד לחטב
ומדובר כאן במרכז
שיטת העבודה היא
ממחשב אחד לשני  ,אין למידה אשר משמש רק
את התיכון ויש הפרדה
רישיון לכל העמדות
בין שני בתי ספר  ,לכן
כמתואר במפרט
הרמה הזאת לא
מתאימה ) ₪ 3821(.

לא תקין

מדובר במחיר להתקנה
הערכת לא מותקנת על
אשר לא נעשה סך הכול
המחשבים הקישור
לאתר נעשה דרך מחשב מדובר קיצור דרך
למחשב אחר בכתובת
אחד ושיטת טרמינל
מקומית ממוקם
כאילו מדוב ברישיון
גישה אחד ונעשה קיצור במרכז ומדובר בקישור
דרך מכל עמדה (המחשב אחד אשר משמש לכל
הראשי חייב להיות דלוק הרמות יש להפחית
אחרת כלום לא עובדת ) מחיר התקנה ₪ 10791
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13

רישיון שימוש
באתר עבור
ערכות
מולטימדיה
ללימוד עצמי
וחיזוק שפה
אנגלית
ENGLISH
DISCOVERIS
או שווה ערך
רמה בינונית 3
לבתי ספר חטיבת
ביניים ...
14
התקנת הערכה
על כל תחנה
מחשב באתר
עבור ערכות
מולטימדיה רמה
בינונית .... 3

15

רישיון שימוש
באתר עבור
ערכות
מולטימדיה
ללימוד עצמי
וחיזוק שפה
אנגלית
ENGLISH
DISCOVERIS
או שווה ערך
רמה מתקדמים 1
לבתי ספר חטיבת
ביניים ...
16
התקנת הערכה
על כל תחנה
מחשב באתר
עבור ערכות
מולטימדיה רמה
מתקדמים .... 1

רישיון שימוש
באתר עבור
ערכות

17

לא תקין

לא ניתן להתרשם כי
נמצא קישור בשיטת
יש רמות שמה ואפשר
טרמינל להפעיל את
לעבור מרמה לאחרת
ENGLISH
 DISCOVERISלא ניתן לפי התיאור הרמה
שום רישיון לבית הספר  ,הזאת מיועד לחטב
ומדובר כאן במרכז
שיטת העבודה היא
ממחשב אחד לשני  ,אין למידה אשר משמש רק
את התיכון ויש הפרדה
רישיון לכל העמדות
בין שני בתי ספר  ,לכן
כמתואר במפרט
הרמה הזאת לא
מתאימה ) ₪ 3821(.

לא תקין

מדובר במחיר להתקנה
הערכת לא מותקנת על
אשר לא נעשה סך הכול
המחשבים הקישור
לאתר נעשה דרך מחשב מדובר קיצור דרך
למחשב אחר בכתובת
אחד ושיטת טרמינל
מקומית ממוקם
כאילו מדוב ברישיון
גישה אחד ונעשה קיצור במרכז ומדובר בקישור
דרך מכל עמדה (המחשב אחד אשר משמש לכל
הראשי חייב להיות דלוק הרמות יש להפחית
אחרת כלום לא עובדת ) מחיר התקנה ₪ 10791

לא תקין

לא ניתן להתרשם כי
נמצא קישור בשיטת
יש רמות שמה ואפשר
טרמינל להפעיל את
לעבור מרמה לאחרת
ENGLISH
 DISCOVERISלא ניתן לפי התיאור הרמה
שום רישיון לבית הספר  ,הזאת מיועד לחטב
ומדובר כאן במרכז
שיטת העבודה היא
ממחשב אחד לשני  ,אין למידה אשר משמש רק
את התיכון ויש הפרדה
רישיון לכל העמדות
בין שני בתי ספר  ,לכן
כמתואר במפרט
הרמה הזאת לא
מתאימה ) ₪ 3821(.

לא תקין

מדובר במחיר להתקנה
הערכת לא מותקנת על
אשר לא נעשה סך הכול
המחשבים הקישור
לאתר נעשה דרך מחשב מדובר קיצור דרך
למחשב אחר בכתובת
אחד ושיטת טרמינל
מקומית ממוקם
כאילו מדוב ברישיון
גישה אחד ונעשה קיצור במרכז ומדובר בקישור
דרך מכל עמדה (המחשב אחד אשר משמש לכל
הראשי חייב להיות דלוק הרמות יש להפחית
אחרת כלום לא עובדת ) מחיר התקנה ₪ 10791

לא תקין

נמצא קישור בשיטת
טרמינל להפעיל את
ENGLISH
68

לא ניתן להתרשם כי
יש רמות שמה ואפשר
לעבור מרמה לאחרת

מולטימדיה
ללימוד עצמי
וחיזוק שפה
אנגלית
ENGLISH
DISCOVERIS
או שווה ערך
רמה מתקדמים 2
לבתי ספר חטיבת
ביניים ...

התקנת הערכה
על כל תחנה
מחשב באתר
עבור ערכות
מולטימדיה רמה
מתקדמים .... 2

 DISCOVERISלא ניתן לפי התיאור הרמה
שום רישיון לבית הספר  ,הזאת מיועד לחטב
ומדובר כאן במרכז
שיטת העבודה היא
ממחשב אחד לשני  ,אין למידה אשר משמש רק
את התיכון ויש הפרדה
רישיון לכל העמדות
בין שני בתי ספר  ,לכן
כמתואר במפרט
הרמה הזאת לא
מתאימה ) ₪ 3821(.

18

לא תקין

מדובר במחיר להתקנה
הערכת לא מותקנת על
אשר לא נעשה סך הכול
המחשבים הקישור
לאתר נעשה דרך מחשב מדובר קיצור דרך
למחשב אחר בכתובת
אחד ושיטת טרמינל
מקומית ממוקם
כאילו מדוב ברישיון
גישה אחד ונעשה קיצור במרכז ומדובר בקישור
דרך מכל עמדה (המחשב אחד אשר משמש לכל
הראשי חייב להיות דלוק הרמות יש להפחית
אחרת כלום לא עובדת ) מחיר התקנה ₪ 10791

19

לא תקין

לא ניתן להתרשם כי
נמצא קישור בשיטת
יש רמות שמה ואפשר
טרמינל להפעיל את
לעבור מרמה לאחרת
ENGLISH
 DISCOVERISלא ניתן לפי התיאור הרמה
שום רישיון לבית הספר  ,הזאת מיועד לחטב
ומדובר כאן במרכז
שיטת העבודה היא
ממחשב אחד לשני  ,אין למידה אשר משמש רק
את התיכון ויש הפרדה
רישיון לכל העמדות
בין שני בתי ספר  ,לכן
כמתואר במפרט
הרמה הזאת לא
מתאימה ) ₪ 3821(.

לא תקין

מדובר במחיר להתקנה
הערכת לא מותקנת על
אשר לא נעשה סך הכול
המחשבים הקישור
לאתר נעשה דרך מחשב מדובר קיצור דרך
למחשב אחר בכתובת
אחד ושיטת טרמינל
מקומית ממוקם
כאילו מדוב ברשיון
גישה אחד ונעשה קיצור במרכז ומדובר בקישור
דרך מכל עמדה (המחשב אחד אשר משמש לכל
הראשי חייב להיות דלוק הרמות יש להפחית
אחרת כלום לא עובדת ) מחיר התקנה ₪ 10791
לא נמצא שום אוגר לכן
לא נמצא שום אוגר
נתונים  ,אחרי בירור עם ניתן להפחית את
המחיר של  3האוגרים
בית ספר גם הם לא
() ₪ 22680
יודעים במה מדובר

רישיון שימוש
באתר עבור
ערכות
מולטימדיה
ללימוד עצמי
וחיזוק שפה
אנגלית
ENGLISH
DISCOVERIS
או שווה ערך
רמה מתקדמים 3
תיכון ...
20
התקנת הערכה
על כל תחנה
מחשב באתר
עבור ערכות
מולטימדיה רמה
מתקדמים .... 3

אספקה והתקנה
של אוגר נתונים
כולל ממשק
וחיישנים
בסיסיים לבתי
ספר תיכון

21

לא תקין
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ה3

מחיר מופרז מאוד
מחיר בשוק נע בין
5900-6900

אספקה והתקנת
מקרן חכם ....

22

לא תקין

אספקה והתקנת
מקרן ....D3

23

לא תקין

נמצא מקרן של חברת
 EPSONללא ערכת
עטים לכתיבה
אלקטרונית
נמצא מקרן של חברת
 BENQללא ערכת
עטים לכתיבה
אלקטרונית

ה12

אספקה והתקנת
נק חשמל
ותקשורת למקרן

24

לא תקין

נקודת  18Dישנה בכיתה לפי סעיף ה 3.התקנת
המקרן תכלול חיבורי
לפי המפרט
חשמל ותקשורת
(הפחתה )981

ה13

אספה והתקנת
נקודות תקשורת
בודדת למחשב ...

מחיר מופרז מאוד
מחיר בשוק נע בין
5500-7000

25

לא תקין

נמצא כי בשני החדרים
יש  28נקודות כולל
הגישורים ולא כפי
שצוין בחשבון

יש להפחית את מחיר
ההפרש בין מה שנמצא
לבין החשבון () ₪ 8064

ארון תשורת גודל 29
U 6דלת זכוכית
כולל התקנה
בתוך הלוח ....

לא תקין

נמצא כי ישנו ארון
תקשורת  1בתוך מרכז
מדעים ולא  2כמו שצוין
בחשבון

יש להפחית עלות ארון
תקשורת כי נמצא
בשטח רק ארון אחד
() ₪ 4575

42

לא תקין

נמצא כי יש 12מ וילונות יש להפחית את היתרה
בין החשבון לפי
הבדיקה () ₪ 3969

אספק והתקנה
וילון לפי מפרט
....

סה"כ קיזוזים מחשבון זה ₪ 188,853 :
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תיכון אלבוכארי חשבונית :11650
סעיף
במכרז

תיאור

סעיף בדוח
(בחשבון)

תקין  /לא ממצאים
תקין

מסקנות המלצות

ה3.

אספקה והתקנת
מקרן חכם ....

1

לא תקין

נמצא מקרן של
חברת EPSON
ללא ערכת עטים
לכתיבה
אלקטרונית

ה12.

אספקה והתקנת
נק חשמל
ותקשורת למקרן

2

לא תקין

נקודת  18Dישנה
בכיתה לפי
המפרט

לפי סעיף ה3.
התקנת המקרן
תכלול חיבורי
חשמל ותקשורת
(הפחתה )981

ה13.

אספקה והתקנה
נקודות תקשורת
בודדת

3

לא תקין

נמצא כי יש 6
נקודות תקשורת
במעבדה כולל כל
האביזרים

יש להפחית את
הפרשי המחירים
(₪ 7000=294*24
)

ה14.

אספקה והתקנה
תעלה ... 60/60

4

לא תקין

לפי המדידה
בשטח נמצא כי
ישנם סה"כ  30מ'
תעלות חשמל
ותקשורת

יש לפחית
הפרשי מחירים
בין החשבונית
לנמצא בפועל
()3920

ה17.

ארון תקשורת U6
כולל אביזרים

7

לא תקין

נמצא כי ישנו ארון המחיר אינו
תקשורת כולל כל תואם את המחיר
הנקוב במכרז
האביזרים לפי
)1425( 3150
המפרט

ו2.

שולחן לעמדת
תלמיד וטכנולוגיה
במידות
180/80/70-75
השולחן ....

9

לא תקין

נמצא כי סופק
שולחן מלבני
120/60/75

הפרש המחיר בין
השולחנות לפי
המכרז ()7209

ו9.

אספקה והתקנה
משטח עבודה
עשיו סנדוויץ
מצופה פורמייקה

12

לא תקין

נמצא כי סופק
משטח כמתואר
כמות  21מ

המחיר מאוד
מופרז למחיר
משטח עבודה
עשוי מעץ מחיר

71

מחיר מופרז
מאוד מחיר בשוק
נע בין 5900-
6900
להפחית
3800ש"ח.

פלטת עת מצופה
פורמייקה משני
עמידה הצדדים
בשוק הוא עד
 , ₪ 300יש
להפחית מחיר 4
מ ()3960
ו11.

אספקה והתקנה
של ארונות
במידות 75-75/55
מתחת למשטח
עשוי ....

13

לא תקין

נמצא כי סופקו
13מ ארונות .

ו51.

וילון לפי תקן
משרד החינוך
לחדרי מחשבים

18

לא תקין

יש להפחית
נמצא כי סופק 3
הפרשי מחיר לפי
מר של וילון
לחלונות המעבדה כתב הכמויות
לפי המפרט במכרז ()5700

72

הפחתת מחיר 4
מ ארונות לפי
מחיר מכרז
()8404

אלבוכארי חשבונית : 11649
סעיף
בדוח
(בחשבון)

סעיף
במכרז

תיאור

ה3.

אספקה והתקנת 1
מקרן חכם ....

לא תקין

מסקנות המלצות

תקין  /לא
תקין

ממצאים

נמצא מקרן של מחיר מופרז מאוד
חברת  EPSONמחיר בשוק נע בין
ללא ערכת עטים 5900-6900
לכתיבה
להפחית .₪ 3800
אלקטרונית

ה6

שדרוג ארון
חשמל מעבדתי

2

לא תקין

ארון חשמל
תקין מעבר
למפרט

מעבדה בבנייה
חדשה לא בוצע שום
שדרגו הארון תקין
לפי הצורך כולל כל
האביזרים )2700(.

ה11

אספקה והתקנה 5
של נק' חשמל

לא תקין

נמצא כי יש 24
נק' חשמל

מס השקעים בפועל
אינו תואם את
הנמצא
בחשבונית()1458

ה12.

אספקה והתקנת 6
נק' חשמל
ותקשורת למקרן

לא תקין

נקודת 18D
ישנה בכיתה
לפי המפרט

לפי סעיף ה 3.התקנת
המקרן תכלול חיבורי
חשמל ותקשורת
(הפחתה )981

ה13.

אספקה והתקנה 7
נק' תקשורת
בודדת

לא תקין

נמצא כי יש 24
נק' תקשורת
במעבדה כולל
כל האביזרים

יש להפחית את
הפרשי המחירים
() ₪ 1440=294*5

ו28.

שולחן עם
כוננית מחשב
....

14

לא תקין

נמצא כי ישנם
 24שולחנות
למחשב לפי
המפרט

המחיר מוגזם
לכוננית 90סם עם
דפנות מחיר בשוק
. 900-1100

ה17.

ארון תקשורת
 U6כולל
אביזרים

7

לא תקין

נמצא כי ישנו
ארון תקשורת
כולל כל
האביזרים לפי
המפרט

להפחית 17000ש"ח .
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המחיר אינו תואם
את המחיר הנקוב
במכרז )1425( 3150

ו2.

שולחן לעמדת
תלמיד
וטכנולוגיה
במידות
180/80/70-75
השולחן ....

ו9.

אספקה והתקנה 12
משטח עבודה
עשיו סנדוויץ
מצופה
פורמייקה

לא תקין

ו11.

אספקה והתקנה 13
של ארונות
במידות 75-
 75/55מתחת
למשטח עשוי
....

לא תקין

נמצא כי סופקו
13מ ארונות .

ו51.

18

לא תקין

נמצא כי סופק  3יש להפחית הפרשי
מחיר לפי כתב
מר של וילון
הכמויות ()5700
לחלונות
המעבדה לפי
המפרט במכרז

וילון לפי תקן
משרד החינוך
לחדרי מחשבים

9

לא תקין

נמצא כי סופק
שולחן מלבני
120/60/75

הפרש המחיר בין
השולחנות לפי
המכרז ()7209

נמצא כי סופק
משטח כמתואר
כמות  21מ

המחיר מאוד מופרז
למחיר משטח עבודה
עשוי מעץ מחיר
פלטת עת מצופה
פורמייקה משני
עמידה הצדדים
בשוק הוא עד ₪ 300
 ,יש להפחית מחיר 4
מ ()3960
הפחתת מחיר  4מ
ארונות לפי מחיר
מכרז ()8404
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גני ילדים  ,אספקה והתקנה של מקרנים חכמים

תיאור

סעיף
במכרז
אספקה והתקנה
3
מקרן חכם כולל
זוע ואבזרים

סעיף בדוח
(בחשבון)
1

תקין  /לא ממצאים
תקין
לא תקין נמצא מקרן של
חברת EPSON
ללא ערכת עטים
לכתיבה
אלקטרונית

מסקנות המלצות
נמצא כי סיפק
 18מקרן במקום
 29מצורף רשימה
לגנים אשר נמצא
בהן מקרן יש
להפחית סכום
ההפרש
6551.7*11
=₪ 72069

ממצאים בגין הקצבה לגני ילדים
אחד מסעיפי המכרז היה אספקת והתקנת  29מקרנים חכמים כולל זרוע ואבזרים
נלווים כמפורט בהזמנה /חשבון בעלות כוללת של  190אלף שח .
מבדיקה שערכה הביקורת בגנים כולל בירור עם רכזת הגנים בעירייה  ,עולה כי
הותקנו בפועל  18מקרנים לפי פירוט שקבלתי מרכזת הגנים .
ביום  02/06/2018הקבלן המבצע הגיש חשבון לעירייה  ,מאושר ע"י מנמ"ר העירייה
 ,לפי החשבון ניתן לראות כי הוא דורש תמורה עבור  29מקרנים כולל התקנה
ואבזרים נלווים .מחישוב פשוט עולה כי שולם לקבלן ביתר בגין מקרנים שלא
הותקנו בפועל בגני הילדים על סך של . ₪ 72,069
75

ממצאים מסכמים:
 -1ניתן לראות לפי הטבלאות למעלה כי ישנם סעיפים אשר אינם תואמים את
כמויות המצוינות בחשבון הסופי .
 -2בטבלה ננקב סכום אשר יש להפחית אותו מהזכיין בגין הסעיף אשר נבדקו לפי
סכום החוזה החתום .
 -3נמצא כי לא נמסרו לבתי הספר רישיונות שימוש באתרי ובתוכנות אשר סופקו
לבתי הספר .
 -4נמצא כי רישיונות השימוש באתרי האינטרנט ללימוד אנגלית  ,נעשו בשיטה
טרמינל סרבר מקומי אשר התוכנה הותקנה והופעלה ממחשב אחד וחולקה
לשאר העמדות ולא חיבור לאתר כפי שתואר בחוזה המכרז ( .הבדיקה נעשתה
בתיכון אלבוכארי )
 -5נמצא כי לא נעשה שימוש ברובוטים אשר סופקו לבית ספר יסודי ראס אלעין
כי הם לא תואמים את המלצות משרד החינוך והבית ספר שוקל לרכוש רובוטים
אחרים בבית הספר אומרים שבכלל לא תואם איתן לגבי המעבדה אחרת היו
בוחרים רובוטים בהתאם לתוכנית הלימודים
 -6בריכוז ממצאים השתמשנו מלא מחיר מופרז וזה אחרי בירור והתייעצות עם
אנשי מקצוע לגבי מחיר התוכנות  ,אשר היו חלק בלתי מבוטל מהפרויקט.
 -7אחרי בדיקה של כמה פרויקטים ברשויות סמוכות לאותו זכיין ניתן להתרשם
כי המכרז זהה לחלוטין  ,ניתן להתרשם כי הזוכה במכרז היה מעורב באופן ישיר
בהכנת המכרז ביחד עם מנהל מחלקת מערכות מידע ללא כל התערבות או
מעורבבות למחלקת חינוך .
 -8הביקורת מעלה חשש סביר של משחק בתמחור המכרז וכי המכרז תומחר באופן
לא מקצועי וכי המחירים המופרזים המגיעים בפרטים מסוימים לפי שלושה
ממחיר השוק  ,אשר הוכנסו למכרז היו מתואמים מראש ללא בדיקת מחירי
שוק .
76

 -9לכאורה  ,לאור כל הממצאים שאוזכרו  ,ניתן לטעון כי במכרז נפלו פגמים
מהותיים בשלב המקדמי של המכרז ובכלל זאת ניגוד אינטרסים  ,שיתוף
מציעים ויצירת מגע עם מציע פוטנציאלי ,לכאורה ניתן להעריך תפירת מכרז ,
פגיעה בעקרון השוויון וההגינות ,פגיעה חמורה בעיקרון היעילות ,חסכון וטוהר
המידות .

סיכום והמלצה
לאור הממצאים שהועלו בדוח הביקורת ,לאחר בדיקת המפרט הכמותי ובדיקת
תמחור המכרז  ,לכאורה יש מקום לחשד סביר כי היה מדובר במכרז " תפור " אשר
כוון למעשה למציע הזוכה במכרז  ,חלקו הגדול של המכרז הינו אספקה והתקנה
של ערכות הדמיה מבוססת מולטימדיה  ,תוכנות מחשב ספציפיות שרק הזוכה
במכרז משתמש בהן ואו הבעלים הבלעדי של התוכנות .
על פי המפרט של המכרז יש חשש סביר כי עורך המכרז היה במגע ישיר עם הזוכה
במכרז בשלב עריכת המכרז ולא מן הנמנע כי הזוכה הינו זה שערך את המכרז ואף
תמחר אותו לפי שביעות רצונו בשל הדמיון עם מכרזים אחרים אשר זכה בהם
ברשויות אחרות (מפרטים כמעט זהים לחלוטין ).
המטרה העיקרית של מכרז פומבי הינה כפולה  ,האחת להבטיח שוויון ותחרות
הוגנת בין המשתתפים במכרז והשנייה היא למקסם את היעילות הכלכלית
למפרסם המכרז  ,במקרה שלנו ניתן לטעון כי המטרה העיקרית לא הגיעה ליעדה
הרצוי בשל בעלי אינטרסים המעוניינים למען טובתם האישית לסכלה באמצעות
שיטות ודרכי פעולה שהופכות את המכרז ל מכרז תפור וידוע מראש  ,ואחת מדרכי
הפעולה הנראית לעין במכרז הינה תיאום מחירים ושיתוף פעולה בין הזוכה למי
שערך את המכרז .
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תיאום המחירים המופרזים שהגיעו לפעמים לפי שלושה ממחיר השוק של חלק
מהפריטים כגון מקרנים ופריטים אחרים כמו שפורט .
לא יעלה על הדעת כי הזוכה במכרז הגיש חשבונות סופיים לכל פרויקט במכרז
התואמים את סכום ההקצבה המדויק ממפעל הפיס ובמיוחד לאחר מתן הנחה של
 10%במחירי הפריטים המופיעים בחוברת המכרז .
סכומי החשבונות היו צריכים להיות בערך של  90%מסכום ההקצבה  ,אבל דווחו
בפועל סכומים המהווים  100%מסכום ההקצבה !!!!!!!!!!!
(כאשר עובדים במעגל סגור המונה עובד יחיד אשר הוא האחראי על דרישת התקציב
לפרויקט  ,אחראי על הכנת המכרז בהתאם לאישור התקציב  ,אי שיתוף הגורמים
המקצועיים ואי שיתוף המחלקה שיש לה קשר ישיר (מחלקת החינוך) שכל המכרז
נגוע אליה ולא זו אף זו ,ראש העירייה ממנה אותו עובד להיום מפקח על הפרויקט ,
יש מקום לטעויות ,מרמה ,תכססנות ,הטעיות ומעילות.
על כן הביקורת ממליצה :
על הרשות לפנות לקבלן הזוכה במכרז ,להחזרת כספים ואו השלמת הפריטים שלא
הותקנו על פי דוחות הביצוע ואו כמו שהופיעו בחוברת המכרז ואושרו ע"י העירייה
בצורה לא נכונה .
• במידה ולא יהיה שיתוף פעולה ונכונות מהקבלן הזוכה לתיקון הליקויים
שהועלו בדוח  ,יש לשקול פנייה לערכאות משפטיות ואו למשטרת ישראל ,
אגף חקירות ומודיעין .
• לפני כל הליך  ,הביקורת ממליצה לקבל חוות דעת היועץ המשפטי של
העירייה .
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פרק  : 5הבסיס החוקי לעבודת המבקר
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