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.2009עיקרי ממצאי ביקורת משרד הפנים לשנת  •

   



2010י הביקורת הפנימית בשנת "נושאים שטופלו ע

:  דוחות הביקורת בנושאים 1.

.פינוי פסולת מוצקה באלון תבור�

.שיפוץ כביש שרות כפר גדעון�

.עבודות החרום באחוזת ברק�

.כביש גישה לתמרת�

.כביש גישה לחנתון�

.שימוש ברכבים צמודים�

.התייחסות לדוחות הביקורת השנתיים של ועדות הביקורת בישובים2.

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.התייחסות לדוחות הביקורת השנתיים של ועדות הביקורת בישובים2.

:טיפול בתלונות הציבור בנושאים הבאים.     4

.טיפול המועצה בנושא מנחת מגידו       �

.ליקויי בטיחות של הקבלן המבצע כבביש הגישה לתמרת       �

.המקומי בתל עדשים בועדניגודי עניינים        �

ח המפורט של מבקר משרד הפנים  "טיפול בליקויי הדו.    5

.2009לשנת        



פרוייקטים של מחלקת הנדסה

פרוייקטים שבוצעו   5במהלך השנה בדקה הביקורת הפנימית �

:     להלן עיקרי הממצאים שנמצאו, במחלקת הנדסה

.התקשרות עם קבלנים שאינם קבלן רשום�

.העדר הסכמי התקשרות מתאימים�

.העדר קבלות לרכישת מכרזים�

.קביעת אומדן ללא ביצוע מדידות� .קביעת אומדן ללא ביצוע מדידות�

.העדר תיעוד לערבויות ביצוע�

.התארכות משך ביצוע וחריגה מלוח הזמנים�

.חריגות תקציביות�

.העדר תיעוד למסמכים מבססים לעלויות�

.מהפרוייקטיםהתנהלות רשלנית של קבלנים בחלק �

חשד להגשת חשבונות מנופחים ומעשים חריגים על ידי קבלן מבצע �

מהפרוייקטיםבחלק 
הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



פרוייקטים של מחלקת הנדסה

ממצאי הביקורת בנושאי ההנדסה נדונו עם הגורמים הרלוונטיים  �

.והמלצותיה שולבו בדוחות

:ולהלן עיקריהם, במקביל ננקטו פעולות תיקון�

כי חשבונות  , מסוים נבדק על ידי גורם מקצועי נוסף שקבע פרוייקט� כי חשבונות  , מסוים נבדק על ידי גורם מקצועי נוסף שקבע פרוייקט�

.הקבלן גבוהים מהנדרש

.מהפרוייקטיםנבדקו בשנית חשבונות הקבלן בחלק �

 940 - במספר פרוייקטים הופחתו חשבונות הקבלן והמועצה חסכה כ�

.ח"אלפי ש

בפרוייקטיםנבחנת האפשרות להקמת ועדה לאישור חריגות �
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שימוש ברכב צמוד

עיקרי הממצאים�

.מ שנתית"לחלק מהעובדים לא נקבעה מכסת ק•

.רלונטייםמ לגורמים "לא מופק דוח מעקב אחר ביצוע ק•

.מ לא חויבו כנדרש"העובדים שחרגו ממכסת הק•

.  חשש לשימוש פרטי ברכב במהלך יום העבודה•

המלצות הביקורת�

.מ במועד קבלת העובד לעבודה"לקבוע מכסת ק• .מ במועד קבלת העובד לעבודה"לקבוע מכסת ק•

.מ"לבחון ביצוע מעקב ממוחשב אחר ביצוע ק•

.לרענן את נהלי השימוש ברכב צמוד לעובדים•

תגובת המועצה�

.נקבע נהלים רלוונטיים עליהם יחתמו עובדים בעלי רכב צמוד•

.מ לכל העובדים"נבחנו ונקבעו מכסות ק•

.מ"נבחנת האפשרות לביצוע מעקב ממוחשב אחר נתוני ביצוע ק•

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



התייחסות לדוחות ביקורת מישובים
,  אלוני אבא: הוגשו מהישובים הבאים 2009דוחות ביקורת לשנת �

תמרת ונדונו בועדת הביקורת, בית שערים, הסוללים, שמשית

:ולהלן עיקרי הערותיה, הביקורת הפנימית בחנה את הדוחות�

.חלק מהדוחות הוגשו באיחור מהמועד שנדרש•

בחלק מהדוחות אין התייחסות לביצוע התקציבי ולליקויים משנה  •

מומלץ לצרף פרק נוסף לדוח בו יפורטו ממצאי הביקורת  . קודמת

.ואופן תיקון הליקויים, משנים קודמות

 לועדלהקפיד על יחסי גומלין והפרדה מתאימים בין הועד המקומי •

.האגודה השיתופית בישובים הרלוונטיים

.את פרסום תמצית הדוח לכל תושבי הישוב לודאיש •

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



ציבור תלונות
:טפלה הביקורת במספר תלונות  2010במהלך שנת  �

התלונה בגין טיפול המועצה ובקשה לבדיקה של : מנחת מגידוא-

.לא מוצדקתהתלונה נמצאה . הביקורת הפנימית

.תלונה בגין ליקויי בטיחות של קבלן מבצע: כביש גישה תמרתב -

.הועבר לטיפול מחלקת הנדסה. מוצדקתהתלונה נמצאה       

תלונה בגין ניגודי עניינים של חבר ועד האגודה  : תל עדשיםג-

.מוצדקתהתלונה נמצאה .החקלאית המכהן כחבר הועד המקומי .מוצדקתהתלונה נמצאה .החקלאית המכהן כחבר הועד המקומי

.חבר ועד האגודה לא ישתתף או יצביע בדיוני הועד המקומי הקשורים לאגודה     

תלונה בגין ניגודי עניינים בגין קרבת משפחה בין חבר           : תל עדשיםד -

התלונה נמצאה . ועד מקומי לחבר ועדת ביקורת המכהנים במקביל      

.  בחלקה מוצדקת

אך חוות הדעת           . ל במקביל"על פי צו המועצות אין מניעה חוקית לכהונתם של הנ      

במהלך הבדיקה בוצעו חילופי  . כי קיים חשש לניגודי עניינים, המשפטית מצאה        

.  גברי אשר בעקבותיהם החשש לניגודי עניינים הוסר       

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



מעקב אחר תיקון

.ליקויים 
ח"דו

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית



2012-2011תכנית הביקורת לשנים 
.ועדים מקומיים 2בדיקת התנהלותם של א -

.מרכז קהילתי הסוללים–ר"תבב -

.נהלי עבודה במחלקת הנדסהג -

+.60מחלקת ד -

. קליטת עובדיםה-

". מרכז פיס בשמשית"פרויקט ו -

.עדכון דוח הביקורת בנושא הרחבת הכביש לתמרתז -

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.עדכון דוח הביקורת בנושא הרחבת הכביש לתמרתז -

הליך התקשרויות עם : בדיקה מדגמית  בבתי ספר ביפעת ומזרע בנושאים כגוןח -

.'וכובטיחות , ניהול כספי, נהלי עבודה, בקרה ומעקב, ספקים

.מעקב אחר תיקון ליקויים ויישום המלצות. סיוע במתן תשובות לביקורת חיצונית  -ט

.כנציב תלונות) תושבי המועצה(טיפול בתלונות הציבור    - י

.או ועדת הביקורת/מטלות שונות על פי בקשת ראש המועצה ו - יא
זאת עקב אפשרות  , כי אין הכרח כי תכנית העבודה תושלם במלואה, העבר מלמד נסיון       

או מתן קדימויות לפי בקשת ראש   מסויימיםהתארכות משך זמן הביצוע של נושאים 
.  או ועדת הביקורת לביצוע ביקורות מיוחדות/המועצה ו



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2009עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

ביצוע תקציב רגיל. א

הנושא נבדק בשנית ולאחר  אלפי   234יתרת חובה ספקים בסך כולל של 

כי לא  , שנמצא למעלה מכל ספק

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

אלפי   234יתרת חובה ספקים בסך כולל של 

.ח טרם הועברו לתקציב הרגיל"ש
כי לא  , שנמצא למעלה מכל ספק

ניתן לגבות חוב זה נרשמו יתרות  

בסעיף  2010החובה בשנת 

.הוצאות משנים קודמות



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
2009עיקרי הערות לשנת 

תגובת המועצההערות מבקר משרד הפנים

הענקת תמיכות.  ב

ח"אלפי ש 25הוענקה תמיכה בסך 

.לעמותת הכדורסל ללא אישור

, כתוצאה מטעות בוצעה פעולה זו

מועברות   2010החל משנת 

התמיכות בהתאם להחלטות ועדת  

.התמיכות בלבד

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.התמיכות בלבד

הקריטריונים לתמיכות אושרו במועד  

ל  "מאוחר מהמועד שנקבע בחוזר מנכ

  18/9/2008בתאריך (, 4/2006מספר 

המקצועית   בועדהאושרו הקריטריונים 

אושרו במליאת   22/9/2008בתאריך 

כפי   1/9/2008המועצה במקום בתאריך 

).ל"שנקבע בחוזר מנכ

עקב שינויים במועד כינוס 

המליאה מסיבות שאינן תלויות  

אושרו הקריטריונים , במועצה

.כשבועיים לאחר המועד הנדרש

הנושא תוקן והקריטריונים לשנת 

 אושרו בישיבת מליאה 2011

. כנדרש 5/9/2010בתאריך 



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

אין הפרדה בין יתרות המחאות  

לגביה לבין יתרות כרטיסי  

תוקן

משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

לגביה לבין יתרות כרטיסי  

אשראי

קיימת אי התאמה בין נתוני מערך  

הגביה לבין אישורי בנקים 

וחברות אשראי 

תוקן



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

תוקן אין פנקס חוזים

חלקית

המועצה טרם סיימה את  

.הכנת הפנקס

משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.הכנת הפנקסחלקית

מועצת הרשות לא אישרה את  

תקציב הקרן לעבודות  פיתוח

תוקן



הליקוי מביקורות 

שנים קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

המועצה התחילה  

תקציבים   33בביצוע 

בלתי רגילים לפני  

בדרך כלל המדובר בהפרשי עיתוי לא לא תוקן

מהותיים בהם קיימות הוצאות להכנת 

המבוצעים  רים"בתב, או הפרוייקט

משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

בלתי רגילים לפני  

קבלת אישור משרד  

.  הפנים

המבוצעים  רים"בתב, או הפרוייקט

במסגרת תכניות חומש בישובים 

והמועצה ממנת את חלקה מהלוואות  

 רים"בתב, או 2008שאושרו בשנת 

בהם קיים חשש לאיבוד המימון עקב  

אי , מכניסה לחורף, הפיגור בביצוע

.'וכויכולת לפתוח כיתות וגנים בזמן 



הליקוי מביקורות 

שנים קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

משינויים ותוספות  , כ"הדבר נובע בדלא תוקן נמצאו  ם"מהתברי 35 - ב

משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

חריגות בביצוע ההוצאות  

מעבר למסגרת התקציב  

.  המאושרת

. במהלך הביצוע בפרוייקטהנדרשות 

שלא ישנו , המועצה עושה כל מאמץ

.מקרים כאלו

ללא   ם"תברי 18נמצאו 

פעילות לתקופה העולה על  

חודשים   12

במרבית המקרים המועצה ממתינה לא תוקן

להשלמת התקציבים שטרם נתקבלו  

כ ממשרדי "בד, ר"התבבטרם סגירת 

.הממשלה

חזרה



משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות

הליקוי מביקורות 

שנים קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

המועצה ממנה גרעון של 

.עמותה קשורה

תוקן 

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

.עמותה קשורה

דוחות כספיים של חברות  

קשורות לא הובאו לדיון 

.במועצת הרשות

תוקן 

חלקית

הדוחות הכספיים של חברות  

נדונו  ,  2009קשורות  לשנת 

 17בישיבת מליאה מספר 

5/9/2010מהתאריך 



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

המועצה ממנה רוב הכנסות של 

עמותה אשר עיקר הוצאותיה הינן  

.לשכר

תוקן 

משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

המועצה אינה נוהגת לרשום  

הערות אזהרה בטאבו לנכסי  

.חייבים בעייתיים

אין למועצה חייבים  לא תוקן 

בעייתיים ושיעורי הגביה 

100%מסתכמים לכדי 

ועדים מסוימים לא הגישו למועצה  

דוח כספי מבוקר כמתחייב מסעיף 

.לצו המועצות המקומיות' ד134

תוקן



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

המועצה מעסיקה עובדים  

באמצעות עמותות וגופים  

.כלכליים קשורים

תוקן 

חלקית 

הנושא מטופל ובמרבית המקרים 

.נפתר

תוקן חברות כלכליות ותאגידים 

משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

חברות כלכליות ותאגידים 

פועלים ממשרדי הרשות ואינם  

.מחויבים בשכר דירה וארנונה

תוקן 

 פרוגרמההמועצה לא הכינה 

.לשטחי ציבור

בעיקר בגלל בעיות תקציב וגודל לא תוקן

. שטחי המועצה

הנושא , עם הפתרון התקציבי

.יטופל 



הליקוי מביקורות שנים 

קודמות

.  הערת מ

הפנים

תגובת המועצה

א לא נחתם על ידי  "תקציב הג

חלק מהגורמים האמורים  

.לחתום עליו

נעשים מאמצים להחתים את כל  לא תוקן 

למרות שבחלק  . הגורמים

של גורמי חוץ  , מהמקרים

משרד הפנים -דוח ביקורת מפורט
עיקרי תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמות

הביקורת הפנימיתהביקורת הפנימית

של גורמי חוץ  , מהמקרים.לחתום עליו

אין הדבר , )משרדי ממשלה(

.עולה בידינו

העובדים שמונו לשמור על 

תיבת המכרזים לא נכחו בעת  

. פתיחתה

תוקן 



תודה


