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  החברה הכלכלית  א.

  
  

  תיקון  המלצות  ותגובת החברה ממצאים עיקריים

  היקף הפעילות הינו מצומצם.

הפעילות המבוצעת בחברה הינה בהתאם למדיניות הנקבעת 

  .במועצה

ה נושאים לבדוק אפשרות שילוב בתכניות העבודה של החבר

  אשר יגדילו את מעורבותה בישובים ומתן סיוע לתושבים.   

הנושא ייבחן במסגרת התכנית האסטרטגית שמכינה 

  המועצה הכוללת גם פרק לפיתוח כלכלי.

  לא קיימים נהלי עבודה תפעוליים ייעודיים. 

פעילות החברה נעשית על פי נהלי העבודה הנהוגים במועצה 

  נים.ובהתאם להנחיות משרד הפ

לבחון את נהלי המועצה ובמידת הצורך, להתאימם לפעילות 

  החברה ולאשרם בדירקטוריון.

הלים נבחנו וסוכם לשוב ולאמץ את נהלי העבודה הנ

  הנהוגים במועצה ובהתאם להנחיות משרד הפנים.  

אינם  2007מרבית הנושאים שהומלצו בתכנית האסטרטגית משנת 

   מבוצעים על ידי החברה.

המבוצעת בחברה הינה בהתאם למדיניות הנקבעת  הפעילות

  במועצה.

  אב לביצוע בטווח של-לגבש מדיניות ותוכנית

  מספר שנים וממנה, תגזור החברה תכנית עבודה 

  שנתית ותקציב.

הנושא ייבחן במסגרת התכנית האסטרטגית שמכינה 

  המועצה הכוללת גם פרק לפיתוח כלכלי.

הנהלת חשבונות ועם מורי אין הסכם התקשרות עם נותן שירות 

  הנהיגה, אין הסכם העסקה עם הקופאי.

  המלצות הביקורת מקובלות.

לעגן את תנאי העסקת לשכת השירות ומורי הנהיגה בהסכם 

  התקשרות מפורט.

  לערוך הסכם העסקה לקופאי.

  בוצע-לשכת השירות ומורי הנהיגה

  

  בטיפול -הסכם העסקה לקופאי

רישום בגליון אלקטרוני  ללא ציון  הקופה הקטנה  מנוהלת באמצעות

 תאריכים ושם המושך.

  יופק נוהל קופה קטנה ויוכנס לשימוש דוח קופה.

לקבוע נוהל קופה קטנה, לנהל דוח קופה ולאשר כל הוצאה ע"י 

  גורם מוסמך כפי שיקבע.
  ההמלצות בוצעו ונקבע נוהל קופה קטנה

אה לתקופה בהשוו 2010יתרת רווח בית הספר לנהיגה במחצית שנת 

 .60% -מקבילה אשתקד ירדה ב

  הנושא נבחן בעבר וייבדק שוב.

מומלץ לבחון את הכדאיות כלכלית הכרוכה בהפעלת בית הספר 

  . לנהיגה

  

הכדאיות הכלכלית נבחנה במסגרת דירקטוריון החברה 

  וסוכם להמשיך בפעילות
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  מעקב רישום נוכחות  ב.

  

  ממצא הביקורת  .1ב.

  

  וכחות המקושר למערכת הממוחשבת.במועצה מופעל שעון נ

  נמצאו התערבויות ידניות רבות בנתוני נוכחות החודשיים של עובדי מועצה.
  
  המלצות הביקורת  .2ב.

  
 לרענן תקופתית את נהלי רישום הנוכחות. •

  להפיק דוח מעקב רבעוני אחר ההתערבויות ידניות לעיונו של מנכ"ל המועצה. •

  לנקוט באמצעי מנהליים לחריגות. •

  

  תיקון הליקויים  .3.ב

  

  כל הליקויים תוקנו, כדלקמן:  

  

  רועננו נהלי החתימה לכל עובדי המועצה. •

  צומצם מספר העובדים החותמים באמצעות הטלפון. •
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  ועד מקומי כפר ברוך  .ג

  

  המלצות  ריים ממצאים עיק

  רישום חסר בפרוטוקולים של ישיבות הועד המקומי.

  . הפרוטוקול לא נחתם על ידי יו"ר הועד

  ועדות של הועד המקומי אינן מגובות בפרוטוקול.של ישיבות 

  לרשום פרוטוקולים מפורטים לישיבות הועד המקומי ולאשרם בחתימה.

  לתעד ישיבות של כל ועדה בפרוטוקולים.

  .על המועצה לפעול למינוי ועדת ביקורת כמתחייב     טרם מונתה ועדת ביקורת לועד המקומי כמתחייב.

  על הועד המקומי לאשר את מינוי רו"ח במליאת המועצה כנדרש.   רה את מינויו של רו"ח כמתחייב מצו המועצות. המועצה לא אש

  בחלק מסעיפי התקציב הביצוע נמוך או לא בוצע כלל ובחלק הביצוע גבוה מהתקציב שאושר.
יש להתייחס לתקציב כפי שאושר במליאת המועצה וכל שינוי של סעיף בתקציב יש לאשר 

  ב במועצהשו

פרוטוקול זכויות החתימה של הועד שהתקבל מהבנק אינו מתאים להחלטת הועד המקומי בדבר 

   זכויות החתימה של הועד.

לעדכן את זכויות החתימה בחשבון הבנק של הועד המקומי בהתאם לכללים אשר נקבעו 

חלט על בצו המועצות המקומיות והחלטת הועד. לשלוח את צילום פרוטוקול הישיבה בה הו

  זכויות החתימה לבנק, לצורך עדכון. 

  לבצע התאמה לחשבון הבנק במועדים תכופים יותר.   התאמת בנק מבוצעת אחת לשנה. 

  מומלץ להשתמש בפנקס המחאות הכולל העתק המאפשר תיעוד לצרכי בקרה.  הועד המקומי משתמש בפנקס המחאות ללא העתקים.

  לאשר את עובדי הועד המקומי במועצה.  המועצה כמתחייב. עובדי הועד המקומי לא אושרו על ידי 

  העובדים אינם נדרשים לאשר בחתימה את דיווחי הנוכחות.
לערוך טופס דיווח נוכחות אחיד אשר יכלול את כל נתוני הדיווח הנדרשים ויאושר בחתימת  

  העובד.

  ם הספקים הקבועים.לערוך הסכמי התקשרות מפורטים ע  אין הסכמי התקשרות עם ספקים קבועים.

  לטפל בהקדם במפגע הבטיחותי ובמידת הצורך, להסתייע בשרותי מהנדס המועצה  מבנים נטושים הנגישים לעוברי האורח ומהווים סכנה בטיחותית. 2נמצאו 

  
על פי המלצת ועדת הביקורת המועצתית, מחלקת הישובים תעקוב אחר תיקון הליקויים העולים מדוחות הביקורת בישובים.
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  קיבוץ הסוללים –שיפוץ חדר האוכל  1445תב"ר   ד.
  

  תיקון  המלצות  ממצאים עיקריים ותגובת מהנדס 

שלבי ביצוע לפרויקטים במסגרת תכנית החומש שאושרו על ידי מהנדס 

  ועצה, חסרים את כל הפירוט הנדרש.המ

לקבוע שלבי העבודה במסגרת של נהלים מפורטים במתכונת 

  מקובלת ולאשרם, בהנהלת המועצה.

  

של אגף הנדסה  קיימים נהלי עבודה פנימיים

  המובאים לידיעת הנהלת המועצה.

סעיף העבודות הנוספות שלא נצפו מראש באומדן הקבלן מהווה את עיקר 

  בית החריגה וזאת למרות משך הזמן הארוך של התכנון. התוספת התקצי

לא ניתן לצפות עבודות פירוקים מראש, התארכות התכנון נבעה משינויים 

  וחלופות שהקיבוץ בקש  לערוך בגלל בעיות תקציביות.

לבחון משפטית את אחריות המתכנן להתייקרות העלויות עקב 

  העבודות הנוספות שנתגלו בתחילת הביצוע.

האפשרות לביצוע בקרה תכנונית מקצועית של פרוייקטים  לבדוק

   גדולים שתכלול אף בדיקה כמותית שהוערכה באומדן.

בקרה תכנונית וכמותית תגדיל את 

התקורות. יתכן ונכון יהיה לעשות בפרויקטים 

  גדולים. 

  ומעלה).₪ מיליון  10(

קבלת לא מצאנו  הצעת מחיר לבחירת מתכנן הפרוייקט. ולא נערך נוהל 

  הצעות מחיר לבחירת המתכנן.

לקבלת הצעת מחיר חסכונית למועצה, מומלץ לקבוע קריטריונים מקדימים 

  לבחירת מתכנן ולערוך נוהל הצעות מחיר.

במטרה להוזיל את העלויות, הועסק מתכנן ראשי קבוע ברוב פרוייקטי 

  הבינוי על בסיס שכ"ט קבוע כשיעור מהאומדן.

ם לבחירת מתכנן ולערוך נוהל הצעות לקבוע קריטריונים מקדימי

  מחיר.

ברוב המקרים אנו עובדים על פי תעריף ידוע 

של משרד השיכון או משרד הביטחון, 

בהנחה הניתנת מראש ושכ"ט נקבע כסכום 

  סופי.

באישורי הביטוח שהוגשו  בוצעו מחיקות ותיקונים בכתב יד ללא חתימת 

  חברת הביטוח ליד התיקונים.

  קפו אישור הביטוח שהגיש המפקח.נמצא, כי פג תו

  אישורי הביטוח נבדקים ומאושרים על ידי יועץ הביטוח של המועצה.

מומלץ להימנע מביצוע תיקונים ידניים. במידת הצורך, יש לוודא קיום 

  חתימת חברת הביטוח ליד התיקון הידני.

לנהל מעקב שוטף אחר תקפות הביטוחים ולוודא, את החלפתם או 

  .חידושם במועד

הנושא נבדק ואושר על ידי יועץ הביטוח 

  ואושר.

  כמו בערבויות.מבוצע מעקב שוטף 

ימים לאחר פקיעת  14 -חידוש ערבות הביצוע של הקבלן התקבלה במועצה כ

  תוקף הערבות המקורית ועוד בטרם סיום הפרוייקט. 

  קיים מעקב אחר תוקף הערבויות.

  נעשה מעקב ממוחשב באגף הכספים.  מועד.לקבוע נוהל למעקב אחר תקפות ערבויות מבעוד 

  ימים מלוח הזמנים לביצוע הפרוייקט.  30 -הקבלן חרג ב

אלפי ש"ח.  60הוטל על הקבלן קנס בגין חודש פיגור המסתכם בסך של 

הקבלן העביר את הסתייגויותיו והנושא יועבר להחלטת צוות הבדיקה של 

  המועצה.

לנושא זה ולקבוע, את  לקיים דיון במסגרת צוות הבדיקה המיוחד

  דרכי הפעולה שינקטו.

נושא הקנסות הובא לדיון בצוות המיוחד בו 

שותפים מנכ"ל, גזבר, מהנדס ומנהל 

  הפרוייקט
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  תיקון  המלצות  ממצאים עיקריים

  א.  גביית ארנונה

חברת הגבייה מ.ג.ע.ר, אינה משלמת שכ"ד וארנונה בגין השימוש 

  במשרדים.
  תוקן.  רות בהתאם.לעדכן את הסכם ההתקש

, לרבות מכרז לנושא הגביהנערך  2011בחודש יוני 

  מרכיבי הגביה והקשור בה.

  

הסכם ההתקשרות עם חברת מ.ג.ע.ר, אינו קובע את משך תקופת 

  ההתקשרות.

לא נערך מכרז פומבי, לבחירת הקבלן שביצע סקר נכסים ולא בוצע 

  ת.כיפה המנהליאמכרז זוטא לבחירת הקבלן לביצוע ה

  לפעול בהתאם למתחייב בצו המועצות.

לבחון הצעות מחיר נוספות לביצוע אכיפה מנהלית לערוך הסכם 

  התקשרות מתאים.

  על המועצה להקפיד על תשלומי הארנונה של נבחריה.  נמצא חבר מליאה בעל יתרת חוב גדולה
המדובר בחוב הנובע מהפרש חיוב בין אזור א' 

  לאזור ב'.  

  מחלקת הנדסה ב.   פרוייקטים

  לא נמצאו נהלי עבודה מעודכנים.

  שימוש חלקי במערכת המידע במחלקה.

  לערוך נהלי עבודה.

  להטמיע את השימוש במערכת המידע במחלקת

  ההנדסה.

  קיימים נהלי עבודה פנימיים. 

  ג.   דוחות ביקורת מישובים

  רבים מהישובים אינם מגישים דוחות ביקורת שנתיים כמתחייב
צה לאכוף את סמכותה להשתמש באמצעים נדרשים לתיקון על המוע

  הליקויים.

הנושא בטיפול וכבר נשלחו הנחיות מתאימות 

  לישובים.

  

  

 


