


 הביקורת הפנימית

 כללי

 

ל "מתועדים אצל מנכ, דוחות ביקורת מפורטים

באתר  , לאחר הצגתם במליאההמועצה ויפורסמו 

 .האינטרנט של המועצה

 
 

 



 הביקורת הפנימית

 2014י הביקורת הפנימית בשנת "נושאים שטופלו ע
 :דוחות הביקורת בנושאים 1.

 

 יובלי העמק" 2013דוח ביקורת לשנת." 

הערכות לחרום. 

מוקד המועצה ופניות ציבור. 

ועד מקומי תל עדשים. 

בינוי בית הספר עמקים תבור 1582ר "תב. 

חמירה סוואעדכבישים  1693ר "תב. 

 לביד הנדסה"ביסוס תשלומים לספק." 

 

 .התייחסות לדוחות הביקורת השנתיים של ועדות הביקורת בישובים2.

 

 (.פירוט להלן)טיפול בתלונות הציבור 3.

 

 .2013ח המפורט של מבקר משרד הפנים לשנת "טיפול בליקויי הדו.      4

 



 חברת יובלי העמק – 2013ביקורת לשנת 

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

וביצעה פרוייקטים  החברה לא השלימה את תכנית העבודה •

 .תוכננו בתכניתשלא 

מתמשכים  פרוייקטים : תכנית העבודה השנתיתבלפרט : המלצה

 . לביצועמשנים קודמות המתוכננים 

על המבוצעים על ידי גורמים אחרים ואינם מתוקצבים פרוייקטים 

 .יובאו לידיעה, ידי החברה

הקובע את אופן שיתוף הפעולה בין אגף הנדסה לא נמצא נוהל •

 .  בפרויקטים בהם יש נגיעה לתחומים משותפים, ויובלי העמק

לקבוע נוהל המסדיר את שלבי התחלת ביצוע ופיקוח על  :המלצה

 .משתתפות מספר מחלקותפרוייקטים אשר במסגרתם 
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 חברת יובלי העמק – 2013ביקורת לשנת 

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

 .בחלק מתיקי העובדים חסרו מסמכי קליטה מבססים•

נהלי עבודה המסדירים את אופן קבלת עובד לעבודה  לא נמצאו 

 .התאקלמותו בחברהאחר ומעקב 

בין  , לערוך נוהל קבלת עובד חדש בחברה אשר יכלול: המלצה

 .  'וכועריכת פגישת היכרות עם מנהלי החברה , היתר

נדרשים למלא יומני עבודה הכוללים  אינם , בחברהעובדי השטח •

 .  פירוט של המשימות שביצעו במהלך יום העבודה

לנהל יומני עבודה יומיים אשר יפרטו את הפעולות  מומלץ : המלצה

 . שבוצעו במהלך היום על ידי עובדי השטח

 .שוקלת להשתמש במערכת אינטרנטית לניהול משימותהחברה  -תגובה 
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 הערכות לחרום

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

על פי דיווח של ראש מטה החרום במועצה נכון לחודש נובמבר  •

כל הליקויים שנמצאו בביקורת של תוקנו טרם כי , עולה 2013

 .2013העורף שנערכה בחודש יולי מרחב תבור בהגנת 

 

 .  הליקוייםאת להשלים את תיקון יש : המלצה

אחר אופן אחזקת מכלי המים שחולקו  לבצע מעקב שוטף , בין היתר

ולבחון מקורות חלופיים לקבלת מי שתיה במקרים של לישובים 

בהקדם במיפוי לטפל , וכן. פגיעה ברשת המים של חברת מקורות

גז גדולים הנמצאים בחלק ומצבורי מפעלים עם חומרים מסוכנים 

 (. GIS) לבחון שימוש במערכת ממוחשבת מומלץ  . מהישובים
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 הערכות לחרום

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

נעזרה הביקורת בשאלון אותו  , לחרוםהישובים הערכות לבחינת •

מצד הישובים לשיתוף פעולה  היענות  . התבקשו נציגי הישוב למלא

 .  מאודנמוכה הייתה 

כי הערכות יישובי המועצה  , עולהשהתקבלו לתשובות בהתאם 

בדיקת  : שונים כגוןלחרום טרם הושלמה ונדרש לטפל בנושאים 

 .'השלמת ציוד לחרום וכו, כשירות מקלטים

 

על מחלקות  , הישובים חרוםלהעריך את מוכנות במטרה : המלצה

לתיקון ולפעול  סקר המוכנותאת המועצה הרלוונטיים להשלים 

 .שימצאוליקויים 
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 הערכות לחרום

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

,  בין היתר, מצאנו תיעוד לריכוז נתונים אודות מוסדות החינוךלא •

 . לחרום אצל קצין בטיחות בתי הספרבנושאי היערכות 

לחרום החינוך הערכות מוסדות ריכוז נתונים אודות לערוך : המלצה

 .ט"באופן שוטף על ידי הקבשיעודכנו 

.  התבקשו מוסדות החינוך למלא שאלון, לבדיקת המוכנות לחרום•

  .מאודנמוכה מצד מוסדות החינוך לשיתוף פעולה הייתה היענות 

כי הערכות לחרום במוסדות החינוך , מהתשובות שהתקבלו עולה

השלמת אמצעים : לוקה בחסר וישנם נושאים שטרם הושלמו כגון

 .'בדיקת כשירות המקלטים וכו, לשעת חרום

לרכז  , סקר ההערכות לחרום במוסדות החינוךאת להשלים : המלצה

 .  לתיקון בהתאםהנתונים ולפעול את 
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 מוקד המועצה ופניות ציבור

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

אין שיתוף פעולה שוטף בין מוקד המועצה  , פי שיחות שערכנועל •

למרות מאפיינים דומים בפעילותם , והממונה על פניות הציבור וזאת

 .ותפקידיהם

בנוהלי העבודה את חובת שיתוף הפעולה בין לקבוע : המלצה

 .ל ואופן השיתוף"הגופים הנ

ל המועצה  "מנכבישיבה מיוחדת בהשתתפות הערת הביקורת נדון הנושא בעקבות 

 .וסוכם על אופן שיתוף הפעולה

דוח שעות עבודה של המוקדניות מידי חודש ממלאת מנהלת המוקד •

 .באופן ידני

להגדיר את שעות המשמרות ואת טווח החריגות  : המלצה

האפשריות במשמרת ולבסס את עבודת המוקדניות בחתימה בשעון  

 .  הנוכחות הקיים במועצה

 הביקורת הפנימית



 מוקד המועצה ופניות ציבור

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

נמצאה התאמה בין מצאי שעות שבת וחג  הקיים למספר השעות  לא •

 100 -בהיקף של כ 1-6/2013ששולמו בפועל בתקופת החודשים 

 .כי חלק מהשעות הן תגבורים שבוצעו, הוסבר. שעות

לצמצם את כמות השעות המבוצעות בשבתות וחגים יש : המלצה

תאושר בכתב על ידי מנהל מחלקת  תוספת שעות , ההכרחילמינימום 

 .הביטחון

שנים שלמה המועצה   7במהלך כי , עולהשערכה הביקורת מחישוב •

בהיקף נסיעות של מוקדניות תשלומי יתר בגין  ניר.שלקבלן 

 . ₪ 170,000 -כשהוערך על ידי הביקורת בסכום של 

 .ולדרוש החזר תשלומי היתר ששולמו ניר.שלפנות לקבלן : המלצה

פנתה המועצה לקבלן והושב סכום של , בעקבות ממצא הביקורת

85,000 ₪. 
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 ועד מקומי תל עדשים

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 

שהם חברי ועד האגודה השתתפו בדיונים שנערכו  חברי ועד מקומי •

בישיבות הועד המקומי בנושא מתן אישור בחתימה של הועד  

המקומי על בקשת היתר שהוגשה לוועדה לתכנון ובניה על ידי  

 .  להקמת מטמנה מסחרית, האגודה החקלאית

כי חברי הועד  , ניגוד עניינים יש להקפידלמניעה של : המלצה

החברים אף בהנהלת האגודה לא ישתתפו בדיונים הנוגעים ליחסי  

 .לאגודההגומלין בין הועד המקומי 

כמתחייב מצו   2012ועדת הביקורת לא הגישה דוח ביקורת לשנת •

כי הועד המקומי אינו מתייחס  , ועדת הביקורת מסרר "יו .המועצות

 . לליקויים שנמצאו ולהמלצות לתיקון, לדוחות הביקורת

לממצאיו ויישום  אפקטיביות דוח ביקורת תלויה באופן ההתייחסות •

היא חובת הועד המקומי כלפי תושבי הישוב לבחון את  זו , המלצותיו

  .הנדרשיםמהות הממצאים ולבצע את התיקונים 
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 ועד מקומי תל עדשים

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

היא בגין ( 2013בשנת  62%-כ)תקציבו של הועד המקומי עיקר •

עלולה לחשוף את הועד  , זועובדה . הרךהפעלת מערכת החינוך לגיל 

 .  המקומי לקשיים כלכליים אפשריים

להקמת אגודת חינוך שתרכז את הטיפול  במערכת החינוך  הועד המקומי פועל  -תגובה 

 .  בישוב

 . מהמועצה להעסקת עובדי הועדאישור נמצא לא , למועד הדוחנכון •

הועד המקומי לקבל את אישור המועצה להעסקת על : המלצה

 .משרהאו היקף בשכר שינוי עובדיו ולכל 

הסתכמה   2012התחייבות הועד לעתודה לפיצויים נכון לסוף שנת •

 .₪אלפי  202 -לסך של כ

 .ההתחייבותלצמצום יש להיערך : המלצה

לצמצם  , מהשכר וכן 81/3%החליט על הפרשה מלאה לפיצויים בשיעור של הועד  -תגובה 

 .מהתקציב מ"הבצאת יתרת ההתחייבות לפיצויים באמצעות יתרות 
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 ועד מקומי תל עדשים

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

נהלי עבודה כתובים המסדירים את אופן ההתקשרות עם אין •

  .ספקים

 .הרכשנוהל מפורט וכולל לכל שלבי לערוך : המלצה

 

,  ביניהםהסכמי התקשרות חתומים עם חלק מהספקים העיקריים אין •

 2012שהיקף ההתקשרות עמו בשנת " צרכניה בכפר"הספק 

 . ₪אלפי  448 -הסתכם לסך של כ

 .כמתחייב" צרכניה בכפר"לא נערך מכרז פומבי לבחירת הספק 

  .ספקים עיקרייםלערוך הסכמי התקשרות עם : המלצה

בהתאם להוראת צו  יש לפעול , להגברת השקיפות והשוויוניות

 ".צרכניה"פומבי לבחירת המועצות לעיל ולקיים מכרז 
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 בינוי בית הספר עמקים תבור 1582ר "תב
   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 

לביצוע שלב א ותכנון ראשוני לכלל הפרוייקט שאושר  תקציב •

  .₪אלפי  9,500לסך של סתכם ה

לבחירת קבלן הביצוע וכלכלה למשק המועצה התקשרה עם החברה •

תוספות  /לאחר הפחתותל "מסגרת משכבלבד על בסיס מפרט 

 .נדרשות

 .שכר טרחהבטבלת השיקולים לבחירת אדריכל לא כללה התחשבות •

מומלץ לכלול בקריטריונים את , בבחירת אדריכליםאף : המלצה

 .  ט הנדרש ואת היקף השפעתו על הבחירה"גובה שכ

ט יקבע "כי שכ, מקצועיים והובהר מראשמשיקולים נעשתה אדריכל כי בחירת  -תגובה 

 .זהלפי תעריף משרד השיכון למבנים מסוג 

מ עם יועצי הקונסטרוקציה ופיתוח הנוף "המועצה ניהלה מו•

מ עם היועצים "כי נוהל מו, מצאנו סימוכין לכךלא . שנבחרו

 .מחירהאחרים שהגישו הצעות 

המועצה לנהוג בשוויוניות ושקיפות בכל הקשור  על : המלצה

 .מ שנערך"מולבחינת הצעות מחיר של ספקים ולתעד כל 
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 בינוי בית הספר עמקים תבור 1582ר "תב
   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 

בהם נבחנו , יועץ נוף ויועץ הניקוזבחירת : נמצאו מקרים כגון•

הצעות מחיר שלא במספר הנדרש על פי הוראות החוק ובהתאם  

 .להיקף ההתקשרות

, העתק מפוליסת הביטוחבמספר התקשרויות עם מתכננים לא נמצאו •

בהתאם  , לוח תשלומים של שיעורי פרמיה וקבלות ביצוע תשלומים

 .  ההתקשרותלהסכם 

אי התאמת סכום : נמצאו ליקויים במספר אישורי ביטוח כגון

 .לצידןמחיקות ותוספות ידניות ללא חתימה , הביטוח להסכם

 .המועצהעל ידי יועץ הביטוח של כל אישורי הביטוח המתקבלים מאושרים  -תגובה 

 .  וביסוסקרקע , יועצי הבטיחותלא נמצא הסכם התקשרות עם •

בהם קיימות השפעות  בהתקשרויות לעבודות תכנוניות : המלצה

הסכם ולוודא קיום של ביטוח אחריות  יש לערוך  ,עתידיות

 .מקצועית

 הביקורת הפנימית



 בינוי בית הספר עמקים תבור 1582ר "תב

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 

מעלות המבנה  95%טרום סופי של הקבלן בהיקף של  4' חשבון מס•

למרות שלא התקבל אישור מסירה חתום על ידי מפקח הבניה , אושר

 (.ולדברי המפקח הפרוייקט טרם נמסר למועצה)כנדרש מההסכם 

 .  המבנה אוכלס ומשמש את בית הספר, ובפועלהחליטה לקבל את המבנה המועצה  -תגובה 

 

הפרוייקט טרם הסתיים והקבלן טרם מסר את  , 31/3/2014נכון ליום •

 .הפרוייקט למועצה ואף לא סיים לתקן את הליקויים שנמצאו

כי הקבלן מאחר  , לטבלת הזמנים שערך מנהל הבינוי עולהבהתאם 

 .העבודותבאופן מהותי בסיום 

 .קנסותדיון בצוות להטלת לקיים : המלצה
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 חמירה   סוואעדכבישים  1694ר "תב

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 

הסתכמה לסך וניקוז ועלותו תאורה , הפרויקט כלל סלילת כבישים•

 2,259תקציב הפרוייקט הראשוני עמד על . ₪אלפי  2,621 -של כ

 . ₪אלפי  2,690 -ועודכן במהלך הביצוע לסך של כ₪ אלפי 

הביקורת לקבלת מסמכים ומידע מאגף  הזמן בין בקשות מרווח •

מספר  )מהותי לבין קבלת דרישותיה הם ארוכים באופן הנדסה 

 (.  חודשים

אגף הנדסה להיענות לדרישות הביקורת באופן מהיר על : המלצה

 .  חוקפי כנדרש על ויעיל 

 

יובלי העמק המתפעלת את תשתיות המים והביוב במועצה לא  חברת •

 . שותפה בהליכי התכנון הביצועיים בפרוייקט
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 חמירה   סוואעדכבישים  1694ר "תב

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

ל חברת יובלי העמק ומנהל התפעול לבין מהנדס  "בין מנכמתכתובות •

במהלך  המועצה ומנהל הפרוייקט בנושא תשתית המים בישוב 

 .  ל לוקה בחסר"כי שיתוף הפעולה בין הגופים הנ, הביצוע עולה

 

במטרה  , בין היתר, חברת יובלי העמק הוקמה על ידי המועצה: המלצה

 .  אותןלקבל אחריות על מערכות המים והביוב ולתפעל 

את שיתוף הפעולה בין כל הגורמים  אשר יסדיר נוהל יש לערוך 

החל משלב התכנון וכלה בשלב  , פיתוחאו בינוי הקשורים לפרוייקט 

ישיבות תיאום ועדכון תקופתיים  לקבוע , וגמר תשלום וכןהמסירה 

 .  משותפים באתר העבודה

 

 

 הביקורת הפנימית



 חמירה   סוואעדכבישים  1694ר "תב

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

נמצא תיעוד להליך בחירת היועצים שבוצע או בחינה של לא •

 .  הצעות מחיר

 .  ולתעדםלערוך סקרי הצעות מחיר יש : המלצה

. לא נמצאה פוליסת ביטוח של המתכנן והמפקח כנדרש מההסכם•

מחיקות ותוספות ללא חתימה  : נמצאו ליקויים באישורי ביטוח כגון

 . ואי התאמות לסעיפי ההסכם לצידן

להקפיד על נאותות פוליסת הביטוח ואישור חברת  יש : המלצה

 .הביטוח בהתאם להסכמים

 .חלק מהיועציםלא נמצאו הסכמי התקשרות ואישורי ביטוח של •

מהיועץ המתכנן לעגן את ההתקשרות בהסכם ולדרוש : המלצה

 .מקצועיתלערוך ביטוח אחריות 

 

 הביקורת הפנימית



 חמירה   סוואעדכבישים  1694ר "תב

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 
 

, "פלגי מים", ט יועץ המים והביוב"נמצא ביסוס לתשלום שכלא •

 .₪אלפי  26 -בסך של כ

כי ברשותו מסמך  , מאשר החשבונות לתשלום לוודאעל : המלצה

המבסס את  ', הצעת מחיר מאושרת וכו, הסכם התקשרות: כגון

 .  נאותות היקף החשבון שהוגש על ידי הספק

 – 1/3/2014בתקופה : נמצאו ליקויים בערבות הביצוע של הקבלן•

תוקף   .הייתה הערבות בתוקףלא ( טרם סיום הפרוייקט)10/3/2014

ימים  60-היה כ, ערבות הביצוע הראשונה שהגיש קבלן הביצוע

ימים לאחר מועד סיום  30במקום מתוכנן של הפרוייקט לפני סיום 

 .לפי ההסכםהמתוכנן 

 187 -ביצע עבודות נוספות בהיקף כספי שהסתכם בסך של כהקבלן •

 .משכר הקבלן 9% -כשהם  ( מ"לא כולל מע)ח "אלפי ש

 .  להקפיד על תכנון מפורט וצמצום העבודות הנוספותיש : המלצה
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 " מ"לביד הנדסה בע"ביסוס תשלומים לספק 

   עיקרי הממצאים וההמלצות  : 

עם הספק תשלום ריטיינר חודשי בסך   Iנחתם הסכם  1/2010בחודש •

 .מ בגין עובד יחיד"מע+ ₪  23,500

הקובע ריטיינר חודשי     הספקנחתם הסכם עם  12/2011בחודש •

   .מ בגין עובד שני"מע+ ₪  23,500בסך 

עם הקבלן על ביטול ההתאמה לריטיינר  סוכם , 2013שנת בתחילת 

שיעור  על בסיס טבלת בגין העובד השני והתחשבנות החודשי 

   .מהיקף הפרוייקט

נמצא סיכום כתוב וחתום על ידי מורשה חתימה עם הקבלן  לא 

 .ט זה ולא ידוע המועד המדויק לשינוי"לשינוי התחשבנות שכ

 .ל"הסיכום נעשה בהחלטה של המהנדס והגזבר ונרשם בהודעת דוא -תגובה 

 .  לא ניתן לאמת במדויק את נאותות התשלומים, ביסוס ראויבהעדר 

כל שינוי בהסכם התקשרות יבוצע באמצעות נספח מאושר  : המלצה

 .  בחתימת מורשי חתימה כמתחייב וחתימת הספק

 הביקורת הפנימית 



 התייחסות לדוחות ביקורת מישובים

 ישובים בלבד הגישו למועצה דוחות   8,   2014נכון לסוף שנת

 (.מכלל הישובים 20% -כ) 2013ביקורת לשנת 

 :2013להלן פירוט הישובים אשר הגישו דוחות ביקורת לשנת     

 

 

 

 

 

 ישובים לא הגישו דוחות ביקורת   15, השנים האחרונות  5במהלך

 (.2014נכון לסוף שנת )כלל 

נסקרים על ידי הביקורת הפנימית , דוחות הביקורת המוגשים

 .מוצגים ונדונים בישיבת וועדת הביקורת המועצתית, במועצה

 

 

 

 

 הביקורת הפנימית

 גבעת אלה בית שערים אלוני אבא

 נהלל כפר החורש הסוללים

 שריד קיבוץ מרחביה



 התייחסות לדוחות ביקורת מישובים

הערותיה עיקרי ולהלן ,הדוחות את בחנה הפנימית הביקורת: 

 

  משנה ולליקויים התקציבי לביצוע התייחסות אין מהדוחות בחלק•

   .קודמת

  הביקורת דוח לממצאי המקומי הועד של התייחסות אין לעיתים•

   .ולהמלצותיו

 .הישוב תושבי לכל הדוח תמצית פרסום את לוודא יש•

  השיתופית לאגודה המקומי הועד בין הגומלין יחסי את להסדיר יש•

 .בישוב
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 ציבור תלונות

 נתונים סטטיסטיים 

 

 

 הביקורת הפנימית

 שינוי 2013 2014 שנה

 7+ 13 20 מספר תלונות

 2+ 4 6 תלונות מוצדקות

 2+ 3 5 תלונות בחלקן מוצדקות

 2- 5 3 תלונות לא מוצדקות

  5+ 1 6 תלונות שלא נבדקו

 2.5% 37,069 37,986 שנה  מספר תושבים לסוף

 50% 1:2851 1:1899 תלונות: יחס תושבים 



 ציבור תלונות
  פירוט תלונות ציבור: 

  .מוצדקת - ביוב לקוי : תברואה •

 .הוגשה למבקר המדינה, לא נבדקה –סטטוס מבנה לא מתאים   :  ארנונה•

 .המדובר בפנייה שטופלה על ידי מנהל הכנסות, לא נבדקה –זכאות להנחה                 •

 .בסמכות ועדת הבחירות המרכזית, לא נבדקה –טוהר בחירות לוועד המקומי :   מקומי •

 הוגשה למבקר המדינה וטופלה על ידי סגן ראש   , לא נבדקהדרישת תשלום נוספת לפיתוח : הרחבות •

 .המועצה                     

 . לא מוצדקת –תקן רב לישוב :    מקומי•

 .לא מוצדקת, אי תשלום שכר במועד:     חינוך•

 .בסמכות רשם האגודות, לא נבדקה -בנושא אגודה שיתופית :    מקומי•

 .בחלקה מוצדקת -אופן הטיפול של אגף רווחה :    רווחה•

 .  בחלקה מוצדקת –שרות תחזוקה מתקני כיבוי :   הנדסה•

 .בחלקה מוצדקת –תשלום דמי פיתוח : הרחבות•

 .מוצדקת –זימון נציג הישוב למליאה לישיבות הועד :   מקומי•

 .בחלקה מוצדקת –אספקת מי שתיה לקויה :   מקומי•

 .מוצדקות –תלונות בגין חריגות מהיתר בניה  2:     תכנון ובניה•

 .בחלקה מוצדקת –שימוש פרטי ברכב הפקח : איכות סביבה•

 .מוצדקת –א "נאותות תשלום פיצויים בגין סיום יחסי עובד מעביד עם קבלן כ: א"קבלן כ•

 .מוצדקת –אי סדרים בוועד מקומי : מקומי•

 .המדובר בסוגיה משפטית, לא נבדקה –פרסום החלטת ועד : מקומי•

 .לא מוצדקת, נאותות גביית אגרה בגין קבלת מסמך אישור מהמועצה: אגרות•
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 הביקורת הפנימית

 דוח ביקורת משרד הפנים

 2013לשנת 

 



 כללי

 

המועצה סיימה את שנת  , לדוחות הכספיים המבוקריםבהתאם •

ח בתקציב הרגיל  "אלפי ש 361 -ביתרת עודף בסך של כ 2013

 .  כ הביצוע"מסה 0.13%-המהווים שיעור של כ

 

יתרות זמניות שנצברו בתקציב הבלתי רגיל לתאריך  •

 .ח"מיליון ש 15.6 -הסתכמו לסך של כ, 31/12/2013

 

כי הממצאים העיקריים  , על פי דוח הביקורת המפורט עולה•

כוללים  , (בדוח הביקורת המפורט' פרק ב) 2013השוטפים לשנת 

 .סקר נכסים והקצאת מקרקעין: הערות בנוגע ל 2
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 הביקורת הפנימית

 עיקרי ממצאים

 ובטיחותנכסים ניהול 

המועצה התחילה , 2007התבססה על סקר נכסים שהסתיים בשנת המועצה 

 . 2015האמור להסתיים בשנת  2013בסקר חדש בשנת 

העדר סקר . מיישוביה 28-המועצה טרם ערכה סקר נכסים ל, 2013לשנת נכון 

נכסים מעודכן אינו מאפשר למועצה לבדוק האם חיובי הארנונה כוללים את כל  

 .  ונכונות סיווג הנכסיםהמחויבים לרבות נכונות השטחים , הנכסים חייבי ארנונה

 :המועצהתגובת 
 

,  תסיימווהיא מישוביה  19-סיימה המועצה סקר ב 6/2014עד לחודש •

 . 2015במהלך שנת 
 

דונם וביצוע   350,000 -ישובים והיא משתרעת על שטח של כ 40במועצה •

 .הוא מבצע לא פשוט, סקר
 



 הביקורת הפנימית

 (המשך)עיקרי ממצאים 

 ניהול נכסים ובטיחות

לא קבעה תבחינים  , לא מינתה וועדת הקצאת קרקעותהמועצה 

להקצאת מקרקעין ובחלק מהמבנים לא נמצאו חוזים בין המועצה  

מבנים בישובים   2מתוכם , מבנים 6הוקצו )לגוף המוקצה לו מבנה 

 ( .חנתון והושעיה ללא חוזה
 

 :המועצהתגובת 
 

 .החוזים 2-מהנדס המועצה מקדם טיפול ב•

.  נושא הועדה לא טופל עד כה, עקב בעיות שונות וסדרי עדיפויות•

תוקם ועדה והנושא יבוא לידי  , ל המועצה יקדם את הנושא"מנכ

 .סיום
 



 הביקורת הפנימית

 ליקויים בעקבות ביקורות  מעקב תיקון 

 קודמותשנים 
 

הליקוי מביקורות שנים  

 קודמות

 תגובת המועצה סטטוס

המועצה לא הקפידה בכל 

המקרים לקבל מהגופים 

הנתמכים את כל המסמכים  

 על פי נוהל תמיכות המחוייבים

 לא תוקן

 

במרבית המקרים הקפידה  

המועצה לקבל את כל  

המסמכים הנדרשים ובשנת  

 .הוגברה ההקפדה, 2014

יתרת חובה ספקים בסך כולל  

ח טרם הועברו  "אלפי ש 93של 

 .לתקציב הרגיל

 תוקן

 

 

 תוקן   .אין פנקס חוזים



 הביקורת הפנימית

 ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמותתיקון 

הליקוי מביקורות שנים   

 קודמות

 תגובת המועצה סטטוס

המועצה התחילה בביצוע 

תקציבים בלתי רגילים  18

לפני קבלת אישור משרד  

 .  הפנים

 לא תוקן

 

 רים"התב לכל ,דבר של בסופו

 .אישור ניתן

  נמצאו רים"מהתב 51 -ב

  ההוצאות בביצוע חריגות

 התקציב למסגרת מעבר

 -כ של בסך המאושרות

  .₪ אלפי 13,421

 תוקן לא

 

 אך מסוימות חריגות ישנן אכן

  הרשות מטפלת ,דבר של בסופו

  סיומו לידי מגיע והוא בנושא

 .כנדרש

 לאישור תברים בהצגת

  פרטי רק מוצגים המועצה

  מקצועי פירוט ללא ההכנסות

 ההוצאות של

 תוקן
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הליקוי מביקורות שנים  

 קודמות

 תגובת המועצה סטטוס

  הגישו לא מסוימים ועדים

 מבוקר כספי דוח למועצה

  לצו (ד)134 מסעיף כמתחייב

 המקומיות המועצות

 תוקן לא

 

 יכולתה ככל פועלת המועצה

 בנושא לטפל

 מספר איישה לא המועצה

 על הקפידה ולא חובה ועדות

 חלק של ישיבות קיום

  בתדירות ,או כלל מהועדות

 .ראויה

 הנוכחית בקדנציה יתוקן הנושא תוקן לא

 .המועצה של

 תיקון ליקויים בעקבות ביקורות  עיקרי 

 קודמותשנים 



 הביקורת הפנימית

 תגובת המועצה סטטוס הליקוי מביקורות שנים קודמות

  חשבונות בפרטי בהם מקרים מספר נמצאו

 לשם למועצה ישובים שהמציאו הבנק

 מספרי נכללו ,כספיות העברות ביצוע

 ממספרי השונים החשבון בעלי של ישויות

   .המקומי הועד של הישות

מקרים בודדים   2-3היו  לא תוקן  

של מספרי ועדים שונים 

אך החשבונות עצמם  

 .היו תקינים

 .הנושא טופל ותוקן

 באמצעות עובדים מעסיקה המועצה

 .קשורים כלכליים וגופים עמותות

תוקן  

 חלקית

נושא זה הסתיים כמעט  

 .במלואו

התלושים תוקנו עוד  לא תוקן לתקנות בניגוד מופקים שכר תלושי

בתלוש השכר לחודש  

12/2012. 

 תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמותעיקרי 



 הביקורת הפנימית

הליקוי מביקורות  

 שנים קודמות

 תגובת המועצה סטטוס

קיימת אי אחידות בחוזים 

אישיים לעובדים בשכר 

 .בכירים

 לא תוקן  
 

הסכמי העובדים הבכירים נלקחים  

 .מאתר משרד הפנים

קיימים עובדים ותיקים שלהם 

י  "הסכם עבודה שנוסח ע

י משרד  "ש ואושר ע"היועמ

 .הפנים

המועצה מעמידה רכב 

עובדים בלי   15-צמוד ל

שבחנה כדאיות כלכלית  

 .וחלופות נוספות לנושא

 תוקן

 תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמותעיקרי 



 הביקורת הפנימית

 תגובת המועצה סטטוס הליקוי מביקורות שנים קודמות

  פרוגרמה הכינה לא המועצה

 .ציבור לשטחי

 לא תוקן

 

 

 ,המועצה של הרב שטחה עקב

 הכרוכה הרבה הכספית העלות

  יטופל הנושא ,זה בפרוייקט

 .בהמשך

בהתקשרות רבת שנים של המועצה  

עם החברה למתן שירותי הנהלת 

חשבונות נמצאו ליקויים בהסכם  

ההתקשרות בין הצדדים וכן 

במנגנון עדכון שכר הטרחה לחברה 

כן נמצאו ליקויים  . על פני השנים

בנהלי בקרה פנימית הקשורים  

לבדיקת החשבונות השוטפים של 

 .  חברה זו ואישורם לתשלום

 .הנושא נמצא בבדיקה לא תוקן

בזמן הקרוב יסוכם הנושא מתוך  

 .לצאת במכרז חדש, כוונה

 תיקון ליקויים בעקבות ביקורות שנים קודמותעיקרי 



 הביקורת הפנימית

הליקוי מביקורות  

 שנים קודמות

.  הערת מ

 הפנים

 תגובת המועצה

נמצאו ליקויים בהליכי  

מכרז הסעות ובהתקשרות  

עם חברת ההסעות שזכתה 

 .במכרז

 יתוקן וחלקן תוקנו מההערות חלק לא תוקן

 .הבא במכרז

א לא נחתם על  "תקציב הג

ידי  חלק מהגורמים  

 .האמורים לחתום עליו

  על חותמים שלא חיצוניים גופים יש לא תוקן

 .הפנים משרד לרבות ,התקציב

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

 חזרה



 תודה

 אלי יהודה

 מבקר המועצה  

 .והממונה על תלונות הציבור


