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תקציר דוח ביקורת בנושא "שעות נוספות ,שעות כוננות וקריאת פתע"
הביקורת בנושא שעות נוספות ,שעות כוננות וקריאות פתע נערכה בחודשים יוני-
אוגוסט .4102
שעות נוספות ,הנן שעות עבודה בפועל ,מעל מכסת שעות העבודה הרגילות .שעות
העבודה הנוספות ,מיועדות לאפשר להתגבר על עומס עבודה זמני ,או לביצוע
משימות זמניות ו/או מיוחדות.
תוספת כוננות ,הנה תוספת המשולמת לעובד תמורת נכונותו להעמיד עצמו
לרשות המועצה לפרקי זמן שונים ,כפי שהוקצו לו מעבר לשעות העבודה הרגילות,
לצורך ביצוע מטלות דחופות ואחרות לפי דרישת האחראי או מי מטעמו.
קריאת פתע -הנה תוספת המשולמת לעובד שחזר לביתו לאחר שעות העבודה
ונקרא לחזור לעבודתו אחרי הפסקה של שעה לפחות ,ממועד סיום עבודתו
 1הוצאות המועצה לשעות נוספות שעות כוננות וקריאות פתע.
הוצאות המועצה לשעות נוספות ,כוננות וקריאות פתע בשנים :2112-2112
בשנת  4102הסתכמה ההוצאה של המועצה לשעות נוספות ,כוננות וקריאת
פתע בכ  0,121אלפי  . ₪תוספת הוצאה של  221 -אלפי  ₪לעומת שנת - 4104
שיעור גידול של כ 42% -לעומת שנת 4104
בשנת  4102גדלה ההוצאה לשעות נוספות ,כוננות וקריאת פתע לעומת שנת
 4104בכל היחידות הארגוניות למעט החינוך.
יחד עם זאת ,בשנת  ,4102הסתמנה ירידה של כ 04% -בהוצאות.
עדכון ינואר  :2112עם סיום שנת  ,2112נמצא כי הוצאות המועצה לשעות
נוספות ,כוננות וקריאת פתע בשנת  2112ירדו בכ 11% -לעומת .2112
מומלץ לבחון את הסיבות לגידול בהוצאות המועצה לשעות נוספות שעות
כוננות וקריאות פתע ,ולהנהיג תקציב שנתי (ראה סעיף  2.2להלן) ,שיאפשר
קביעת יעד ,ובקרה על השגתו.
 4תקציב שעות נוספות
על פי תהליכי עבודה נכונים ומקובלים ,יש לקבוע תקציב שנתי ,בשעות ובכסף
להיקף השעות הנוספות ,ברמת המועצה ,האגפים ,והמחלקות .התקציב הינו
כלי ניהולי ,המאפשר תכנון הקצאת משאבים ,ומסגרת מחייבת להוצאות בכל
יחידה ובכלל הארגון .התקציב משמש גם ככלי לפיקוח ובקרה.
בביקורת נמצא ,כי אין תקציב שנתי בשעות ובכסף להיקף השעות הנוספות
ברמת היחידות הארגוניות וברמת המועצה.
המלצות:
 גזבר המועצה ומנהלת משאבי אנוש יגבשו הצעת תקציב שנתי לשעות
נוספות ,בשעות ובכסף ,ברמת היחידות הארגוניות וברמת המועצה.
 מנהלת משאבי אנוש ,ומנהלי היחידות ,יערכו בקרה על ניצול התקציב.
 2שעות עבודה ומנוחה
"חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א "1591אוסר העסקת עובדים בשעות
נוספות ,מלבד במקרים המוגדרים בחוק ,או לפי היתר של שר התעשייה
המסחר והתעסוקה .בהתאם להיתר להעבדה בשעות נוספות במפעלים שבהם
עובדים שבוע עבודה בן חמישה ימים" ,עובד לא יועבד יותר מחמש עשרה
שעות עבודה לשבוע"
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מנהלת משאבי אנוש מסרה לביקורת ,כי לפני כשנתיים התקבלה החלטה על
תקרה של  01שעות בחודש לעובד.
בבדיקה של ביצוע שעות נוספות לחודשים ינואר -אפריל  ,2112נמצא ,כי
ככלל (למעט מקרה אחד  ,אין חריגה מהמכסה המרבית הנ"ל.
 2דיווח על נוכחות בעבודה -הדפסת שעון נוכחות
בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות נקבע כלהלן ...." :יותקנו בכל
היחידות ברשויות המקומיות שעוני נוכחות ותהיה החתמת שעון בכל
כניסה ויציאה מהעבודה לגבי כל העובדים המועסקים ביחידה.".......
בביקורת נמצא כי ,ככלל ,יש הקפדה על החתמת כרטיס נוכחות במועצה.
במועצה קיים נוהג לפיו עובד היוצא ממקום עבודתו לעבודה מחוץ למקום
העבודה ,אינו מחתים את כרטיס הנוכחות .שעת סיום העבודה מדווחת
ידנית.
המלצות:
 מנהלת משאבי אנוש תפיק אחת לחודש דוח חריגים לגבי החתמת שעון
הנוכחות ,תעביר הדוח לבדיקת מנהלי האגפים /מחלקות ,ותקבל דיווח
על הסיבות ו/או הבירור והטיפול שנעשה.
 מנהלת משאבי אנוש תודיע למנהלים ולעובדים ,על חובת החתמה
בכני סה ויציאה ממקום העבודה ,גם כאשר יש יציאה לעבודה מחוץ
למקום העבודה.
 1תוספת כוננות
תוספת כוננות ,הנה תוספת המשולמת לעובד תמורת נכונותו להעמיד עצמו
לרשות המועצה לפרקי זמן שונים ,כפי שהוקצו לו מעבר לשעות העבודה
הרגילות ,לצורך ביצוע מטלות דחופות ואחרות לפי דרישת האחראי או מי
מטעמו.
בביקורת נמצא כמפורט בדוח ,כי בשנת  4102הסתכמו הוצאות המועצה בגין
תשלום כוננות בכ ,₪ 221,011 -עלייה של  ! 10%לעומת .4104
מומלץ לבחון חלופות חסכוניות יותר להסדרים הקיימים לכוננויות ,וקריאות
פתע.
 0קריאת פתע -היקף הוצאות המועצה
קריאת פתע -הנה תוספת המשולמת לעובד שחזר לביתו לאחר שעות העבודה
ונקרא לחזור לעבודתו אחרי הפסקה של שעה לפחות ,ממועד סיום עבודתו
סעיף ( 42.2ב) בחוקת העבודה ברשויות המקומיות קובע כללים לגבי התשלום
לעובדים בגין קריאת פתע" :קריאת פתע -עובד ,שחזר לביתו אחר שעות
העבודה ונקרא לחזור לעבודתו בקריאת פתע ,אחרי הפסקה של שעה אחת
לפחות ממועד סיום עבודתו ,מקבל תשלום כמקובל ,בעד מלוא השעות
הנוספות בהן עבד .התשלום לא יהיה פחות מאשר בעד ארבע שעות עבודה
רגילות"... .
בביקורת נמצא (כמפורט בדוח) ,כי בשנת  4102הסתכמו הוצאות המועצה בגין
קריאות פתע בכ 022 -אלף  ,₪עלייה של  ! 011%לעומת .4104
מומלץ לבחון חלופות חסכוניות יותר להסדרים הקיימים לכוננויות ,וקריאות
הפתע.
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 2קריאת פתע -אופן חישוב התשלום לעובדים
בביקורת נמצא (כמפורט בדוח) ,כי אופן חישוב שעות קריאות הפתע וקיזוז
שעות הכוננות במועצה ,תקין ותואם את חוקת העבודה לעובדים ברשויות
המקומיות.
 8כוננות וקריאת פתע במינהל התפעול -הפעלת הכוננים
במהלך כל ימות השבוע משובצים כוננים שתפקידם לטפל ,במפגעים שונים,
מעבר לשעות העבודה הרגילות.
סה"כ שעות הכוננות בחודש מסתכמות ב 211 -שעות.
מנהל אגף התפעול קבע רשימת אירועים שבהם יש להפעיל את הכונן.
בביקורת נמצא ,כי הפעלת הכוננים הינה בהתאם לרשימה ,על ידי מוקד
גלבוע ישירות ולא ע"י גורם ניהולי במועצה.
בביקורת נמצא ,כי מספר קריאות הפתע עומד על כ 01 -קריאות לחודש,
דהיינו כ 4 -קריאות בממוצע ליום.
בגין כל אירוע הנמנה על רשימת האירועים מתבצעת קריאת פתע נפרדת.
הטיפול במפגע מתמשך בדרך כלל כמחצית השעה.
במספר רב של פעמים ,הפער בין סיום העבודה בגין טיפול במפגע אחד,
להתחלת הטיפול במפגע נוסף הוא שעה אחת .בפועל נרשמות  4קריאות פתע,
עבודה של חצי שעה בכל פעם ,ותשלום של  2שעות בגין  4קריאות.
הביקורת בדעה כי ניהול ותזמון יעיל יותר של קריאות הפתע ,וטיפול ביותר
ממפגע אחד בקריאת פתע יכול להביא לחיסכון משמעותי.
 9כוננות וקריאת פתע במינהל התפעול -עלות כוללת
בבדיקת ביצוע קריאות הפתע במינהל התפעול נמצא שלעיתים הכונן נקרא
לפתע פעמים או שלוש בשעות הכוננות.
בביקורת נמצא ,כי העלות הכוללת החודשית של הכוננות וקריאות הפתע ל4 -
העובדים במינהל התפעול נאמדת בכ .₪ 02,111 -העלות השנתית נאמדת בכ-
.₪ 010,111
מומלץ לבחון חלופות חסכוניות יותר להסדר הקיים בתפעול לכוננויות,
וקריאות פתע.
 11דיו וח על ביצוע כוננויות וקריאות פתע ,בקרה והזנה למערכת הנוכחות
והשכר
ביקורת נמצא כי הדיווח של עובדי האחזקה ,על כוננויות וקריאות פתע,
מאושר ע"י מנהל האחזקה וסמנכ"ל התפעול ,מועבר למשאבי אנוש ,נבדק
ע"י רכזת משאבי אנוש ומוזן למערכת הנוכחות (.)PICO
הדיווח המאושר של יתר העובדים של יתר העובדים ,מועבר ישירות לבדיקה
של חשבת השכר ,אינו מועבר לבקרה של משאבי אנוש ואינו מוזן למערכת
הנוכחות.
בהתאם להוראות התקשיר (סעיף ( 42.112א) ) "אין לאשר כוננויות ואין
לבצע תשלום עבור כוננויות בעת חופשה ,השתלמות ,מילואים ומחלה או כל
היעדרות המונעת ביצוע הכוננות".
בבדיקה מדגמית נמצא ,כי דווח ואושר לעובדת במח' הרווחה בחודש יוני
 4102שעות כוננות ביום מחלה.
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מומלץ לרענן ההוראה כי אין לאשר כוננויות ואין לבצע תשלום עבור
כוננויות בעת חופשה ,השתלמות ,מילואים ומחלה או כל היעדרות המונעת
ביצוע הכוננות.
מומלץ להעביר את כל הדיווחים של העובדים על שעות כוננות וקריאת פתע
למשאבי אנוש ולשלב את הנתונים של כל העובדים במערכת הנוכחות.
 11סמלי תשלום
לצורך תשלום השעות הנוספות ,הכוננויות וקריאות הפתע משתמשת המועצה
בסמלי התשלום הבאים:
סמל  -211שעות נוספות
סמל  -022שעות כוננות
בביקורת נמצא ,כי קריאות הפתע לעובדים הסוציאליים ,המשולמות בהתאם
להסכם ב ,411% -נרשמות בסמל שעות כוננות ( ,)022ולא בסמל שעות נוספות
 211כפי שנרשם לשאר העובדים.
מומלץ לבצע רישום אחיד של שעות קריאות הפתע ,בסמל שעות נוספות ,או
בסמל חדש שיוקצה לרישום קריאות הפתע.
 12נושאים שטופלו במהלך הביקורת
 תיקון המקדם לתשלום כוננות בגין  1.2שעות מ 11% -ל11.1% -
 תיקון המקדם לתשלום כוננות בגין יותר מ 8 -שעות מ 66% -ל66.1% -
 תשלום  2שעות בגין קריאת פתע בשבת ,גם אם לא חלפה שעה מסיום
קריאת פתע קודמת.
 הפקת דוח חריגים.

ביום  29בספטמבר  2112קיים מנכ"ל הרשות דיון על הממצאים וקיבל החלטות לתיקון
הליקויים.
סיכום הדיון מצורף לדוח.
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הביקורת בנושא מוקד המועצה ,010 -נערכה בחודשים אוגוסט ספטמבר .4102
המוקד העירו ני הוא פונקציה שמטרתה קבלת פניות בנוגע למטרדים ומפגעים ברחבי
המועצה המקומית קרית טבעון ,ומתן מידע על פעולות ושירותים הניתנים על ידי המועצה.
המוקד פועל  42שעות ביממה 2 ,ימים בשבוע ,וצריך להיות כתובת אחת המאפשרת לתושב
לקבל תשובות ולרשות לטפל בפניות.
בתקופה ינואר יוני  4102התקבלו במוקד  2,421פניות /תלונות וטופלו  2,414תלונות .
 .0כח אדם ומבנה ארגוני.
בהתאם למבנה הארגוני הקיים ,מוקד המועצה כפוף מנהל אגף התפעול.
מוקד המועצה מהווה ערוץ תקשורת בין התושב לבין המועצה .קבלה של משוב
מציבור התושבים חיונית ,היות שלתושבים יש השפעה על פעולת הרשות ,והרשות
צריכה להקשיב לציבור התושבים.
"אחראי פניות הציבור" במועצה משובצת במנהל הכללי וכפופה למנכ"ל המועצה ,
ולפיכך יש הגיון רב כי רכזת המוקד תשובץ גם היא במנהל הכללי.
מומלץ לשקול שיבוץ המוקד במנהל הכללי בכפיפות למנכ"ל המועצה.
 .4מוקד גלבוע אונליין"
דרך ההפעלה של מוקד המועצה שונה בין רשות לרשות.
קיימים שלושה מודלים עיקריים להפעלת מוקדים עירוניים:
א .מוקד מקומי באחריות מלאה של הרשות המקומית.
ב .מוקד המתופעל ע"י קבלן חיצוני -חברת  call centerפרטית בניהול המועצה
המקומית.
ג .מוקד מקומי בתפעול חלקי של המועצה המקומית ובגיבוי של חברתcall center
פרטית.
ברשות המקומית קרית טבעון מופעל המודל השלישי.
מוקד "גלבוע אונליין" מהווה את מוקד המועצה לאחר השעה  ,01:21בסופי שבוע
ובחגים .מוקד גלבוע אונליין מתעד את הפניות בתוכנת המוקד ,ומנתב את הפניות
לכוננים שהוגדרו על ידי המועצה.
בשנת  4102חויבה המועצה על ידי מוקד "גלבוע אונליין" בכ 10 -אלף ₪
במחצית הראשונה של  ,4102חויבה המועצה ע"י מוקד "גלבוע אונליין" בכ 40 -אלף
.₪
בביקורת ראינו כי אין הסכם התקשרות פורמלי בין מהמועצה לבין מוקד " גלבוע און
ליין".
בביקור ת נמצא ,כי אין גורם במועצה אשר הוגדר פורמלית כאחראי על ההתקשרות
והקשר של המועצה עם מוקד גלבוע אונליין.
המלצות:
מומלץ להגדיר במועצה גורם ניהולי שיהיה אחראי על הקשר ועל ניהול הסכם
ההתקשרות עם מוקד גלבוע.
אם תתקבל החלטה להמשיך לקבל שירותים ממוקד חיצוני ,יש לקיים הליך מסודר
לבחירת נותן השירות ,ולערוך הסכם פורמלי עם הגורם שיבחר.
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 .2הגדרת תפקידי המוקד
להגדרת תפקידים פורמלית ביחידה ארגונית יש חשיבות .הגדרת התפקיד קובעת את
היקף הסמכות והאחריות המוטלות על בעל התפקיד /היחידה.
נוהל להפעלת מוקד המועצה אמור להגדיר את הסמכות והאחריות בניהול והפעלת
המוקד ,להתוות ולכוון את אופן הפעלת המוקד ,ולהגדיר בצורה ברורה את המטלות
עליהן מופקד המוקד.
הביקורת קיבלה מאחראית המוקד ,העתק מ "נוהל מוקד  "010מתאריך  02במרץ
 . 0000בנוהל לא צוין ,מי הגורם אשר אישר את הנוהל .הנוהל אינו מעודכן ,אין בנוהל
הגדרה של סמכות ואחריות המוקד ,ואין התייחסות לקשר עם המוקד החיצוני.
יש חשיבות לקיומו של נוהל עבודה כתוב ברור ועדכני.
הביקורת ממליצה לגבש נוהל מעודכן להפעלת המוקד .הנוהל יכלול את הגדרת
הסמכות והאחריות של המוקד ,מטלות המוקד אופן הפעלת המוקד ,אופן העברת
המידע ו הקשר בין המוקד למנהלים והיחידות הארגוניות במועצה.
 .2פניות התושבים למוקד העירוני
פניית תושב למוקד העירוני נעשית באמצעות הטלפון  010או  ,12-0120420חיוג
מקוצר בסלולר (סלקום) * ,01020או בפקס .120120420
מומלץ לאפשר פניות למוקד ,גם ב  mailובאמצעות אתר האינטרנט של המועצה.
באתר האינטרנט של המועצה יש  4לשוניות  :לפניות הציבור ,ולפיקוח העירוני.
מומלץ להוסיף לשונית לפניה למוקד .116
 .1הקלדת הפניות למערכת המוקד
ע"פ המתכונת הקיימת כיום ,אחראית המוקד מקבלת את פניית התושב ורושמת את
פרטי פנייתו .הקל דת הפנייה למערכת הממוחשבת נעשה לאחר מכן אם בסמוך ,או
במועד מאוחר יותר.
בביקורת הןפק דוח המובנה במערכת והמתייחס לפער הזמן בין קבלת הפנייה לבין
ההקלדה במערכת.
בתקופה ינואר יוני  4102הוקלדו  400פניות בהפרש של  21דקות או יותר בין מועד
ההקלדה לבין המועד בו התקבלה הפנייה 002 .פניות הוקלדו בהפרש של שעה ויותר
מהמועד בו התקבלה הפנייה.
מומלץ לשנות את תהליך העבודה ,כך שהפנייה תוקלד בו זמנית עם קבלתה .באופן
זה ניתן יהיה לתת לפונה את מספר הפנייה .הקלדה של פרטי הפנייה במועד
קבלתה תאפשר להעביר את הפניה מיידית לגורם המטפל ,הן במסרון והן בדוא"ל.
 .6טיפול בפניות דחופות ע"י המוקד החיצוני
אחד מהיתרונות של מוקד מקומי ,הוא ביכולת לתת מענה זמין מהיר ומקצועי לפניות
הדורשות טיפול דחוף של המועצה המקומית .תפקיד המוקד המקומי להוות כתובת
אמינה וקשובה עבור התושב ,ולהפעיל את הגורם שייתן מענה לפניית התושב.
בביקורת נמצא ,כי המועצה הגדירה כנדרש את הפניות ,בהתאם לסוגים ,פניות שיש
לרשום במערכת המוקד ,פניות שבנוסף לרישומן ,יש להפנותן לכונן המועצה ,ופניות
שיש להפנות לניידת האבטחה.
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 .2אופן התקשורת בין המוקד לגורמים המטפלים במועצה.
ביקורת נמצא כי ניתן לשלב בתוכנת המוקד הן מסרונים ( )smsוהן הודעות דוא"ל
אשר ישלחו אוטמטית מתוכנת המוקד לגורם המטפל שהוגדר ,מיד לאחר הזנת
התלונה/פנייה לתוכנת המוקד.
הפעלת האופציה של משלוח המסרונים ( )smsמתוכנת המוקד מותנה בחיבור סלולרי
לתוכנת המוקד ,עניין שהוא אפשרי ורצוי.
הביקורת ממליצה לנצל את יכולות מערכת המוקד ,להסדיר את האפשרות לשליחת
מסרונים (הודעות  )smsמתוכנת המוקד לגורמים המטפלים /נותני השירות.
עוד מומלץ להגדיר במערכת בממוחשבת לכל גורם מטפל  -משלוח ההודעה הן
בדוא"ל והן במסרון ()sms
 .2הודעה לתושב על סיום הטיפול בפנייתו.
ההתפתחות של תפיסת השירות של גופים ציבוריים מעצימה את החשיבות של מוקדי
שירות כגורם הנמצא בצומת שבין התושב לרשות.
הודעה יזומה לתושב בתום הטיפול על הסיום בטיפול בפנייתו ,תעביר לתושב מסר ,כי
המועצה מבצעת מעקב על הטיפול בפנייתו ,ותחזק את שביעות הרצון מהשירות שהוא
מקבל מהמועצה.
בביקורת נמצא ,כי ניתן לשלב בתוכנת המוקד מסרונים ( )smsאשר ישלחו מתוכנת
המוקד לתושב ,מיד לאחר סיום הטיפול בפנייה וסגירתה בתוכנת המוקד.
הפעלת האופציה של משלוח המסרונים ( )smsמתוכנת המוקד מותנה בחיבור סלולרי
לתוכנת המוקד.
הביקורת ממליצה לנצל את יכולות מערכת המוקד ,להסדיר את האפשרות לשליחת
מסרונים (הודעות  )smsמתוכנת המוקד לתושבים ולהודיע להם על סיום הטיפול
בפנייתם.
עוד מומלץ לעגן חובת ההודעה לתושבים על השלמת הטיפול בפנייתם בנוהל
המוקד.
 .0שביעות הרצון של התושבים מהטיפול בפנייתם והשירות שניתן להם.
תוכנת המוקד מאפשרת ותומכת בבדיקת שביעות רצון של התושב מהטיפול בפנייתו
והשירות שניתן לו ,ובמערכת הממוחשבת קיים מסך ייעודי המאפשר לרשום ולתעד
את המשוב שמתקבל מהתושב.
עד לפני מספר שנים היה קיים נוהג (שהופסק) לפיו אחראית המוקד הייתה מתקשרת
בכל שבוע לכ 01% -מהתושבים שפנו למוקד ופנייתם טופלה כדי לברר את שביעות
רצונם מהטיפול.
התקשרות אל התושב לבדיקת שביעות רצונו בתום הטיפול  ,תעביר לתושב מסר ,כי
המועצה מתעניינת בשביעות רצונו ,ותחזק את שביעות הרצון מהשירות שהוא מקבל
מהמועצה.
בדיקת שביעות רצון התושבים יכולה לתת מידע על טיב השירות שניתן ,תאפשר שיפור
השירות ,תהווה דיאלוג חיובי בין הרשות לתושביה ותחזק את הקשר בין התושב
לרשות.
הביקורת ממליצה להנחות את אחראית המוקד לערוך בדיקה של שביעות רצון
הפונים מהשירות/טיפול שניתן להם ,בהיקף של כ 11% -מהפונים .יש לתעד את
הבדיקה במערכת הממוחשבת ,ולדווח אחת לתקופה (חודש) למנכ"ל הרשות על
תוצאות בדיקת שביעות הרצון של התושבים מטיפול בפנייתם.
עוד מומלץ לעגן ביצוע בדיקת שביעות רצון הפונים בנוהל המוקד.
7
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 .11פניות שלא טופלו ,או שטופלו ולא נסגרו במערכת
הביקורת הפיקה מתוכנת המוקד דוח המפרט את כל הפניות שע"פ המערכת טרם
טופלו.
למועד הפקת הדוח כ 211-פניות פתוחות שהתקבלו עד חודש אוגוסט ,4102
ושטרם טופלו ,או שטופלו וטרם נסגרו במערכת.
המערכת הממוחשבת צריכה לתת תמונת מצב עדכנית של פניות התושבים ,לצורך
בקרה וקבלת החלטות .אי סגירת החלטות במערכת ,אינו מאפשר להנהלת הרשות
לקבל מידע עדכני על איכות הטיפול בפניות התושבים.
האחריות על סגירת הפניות במערכת הממוחשבת הינה של מנהלי המחלקות.
האחריות על מעקב בנושא אי סגירת הפניות במערכת הממוחשבת ודיווח על כך
להנהלת הרשות הינה של אחראית המוקד.
המלצות הביקורת:
 לפעול חד פעמית לטיוב הנתונים במערכת ולסגור את כל הפניות הפתוחות
מהעבר שבוצעו ,או הפכו ללא רלוונטיות .אחריות לביצוע :מנהלי המחלקות.
בקרה של אחראית המוקד.
 מנהלי המחלקות יסגרו את הפניות שטופלו באופן שוטף ,ויערכו בקרה על
הפניות הפתוחות במערכת שבתחום אחריותם.
 לעגן אחריות מנהלי המחלקות לסגירת הפניות במערכת המוקד ,בנוהל.
 .11התפלגות הפניות למוקד לפי מחלקות /נושאים
ריכוז מסודר של פניות התושבים במוקד ,וניהול הפניות במערכת ממוחשבת ,צריך
לאפשר להנהלת הרשות לקבל בכל רגע נתון תמונת מצב עדכנית על הטיפול הפניות
התושבים וזאת באמצעות מיסוד דוחות סטטיסטיים תקופתיים.
הדוחות יכולים לאפשר ,לזהות מגמות תפעוליות ושירותיות ,לסייע בקבלת החלטות
על תעדוף פעילויות והקצאת משאבים ,לסייע בתגובה במועד ובזמן אמת.
בביקורת נמצא כי מרבית הפניות ( )10%התייחסו למפגעים הקשורים לתברואה ,גינון
והדברה 02% .נגעו לאחזקה ותשתיות 02% ,התייחסו לפיקוח והביטחון 0% ,לשירות
הוטרינרי ,ושאר הפניות התפלגו בין יתר המחלקות .הפקה תקופתית של דוחות
סטטיסטיים מהמערכת הממוחשבת והפצתם לגורמי המפתח ברשות תסייע באיתור
מוקדים של אי שביעות רצון של התושבים ,ותאפשר לשפר את השירות שניתן
לתושבים.
המלצות:
מנכ"ל הרשות ינחה הפקה של דוחות סטטיסטיים תקופתיים מהמערכת.
הדוחות יופקו ע"פ דרישת המנכ"ל ויופצו לראשי האגפים /מחלקות.
 ע"פ הצורך תזומן פגישה בין המנכ"ל למנהלים הרלוונטים לדיון בהיבטים של
התהליך ובעיות חוזרות.
 תינתן סקירה אחת לתקופה בישיבות של הנהלת הרשות ,על התפלגות
הפניות/תלונות שהתקבלו  ,התלונות שטופלו ,ממוצעי זמן לטיפול בתלונה ,
ונתונים על תלונות שטרם טופלו.
 מומלץ לעגן הפקת הדוחות הסטטיסטיים והפצתם בנוהל המוקד.
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 .12משך הטיפול בפניות התושבים
המוקד באמצעות המערכת הממוחשבת צריך לתת תמונת מצב עדכנית על הטיפול
בפניות התושבים ,ועל איכות טיפול יחידות הרשות בפניות.
אחד המדדים לאיכות הטיפול הוא משך הזמן לטיפול בפניה/תלונה לעומת זמן תקן
שנקבע לטיפול בסוג הפנייה.
למערכת הממוחשבת הוזנו זמני תקן לטיפול המופיעים כ"צפי לטיפול" כך לדוגמא
לטיפול בתאורת רחובות נקבע צפי של  02ימים ,לבניה ללא היתר נקבע צפי של  2ימים
פינוי אשפה  42שעות וכד'.
בביקורת נמצא ,כי קיים פער של מאות אחוזים בין משך הטיפול הצפוי כפי שנקבע
במערכת ,לבין זמן הטיפול בפועל ע"פ הרישום במערכת.
אם אכן הנתונים הרשומים במערכת נכונים ,הנתונים מצביעים על רמת שירות נמוכה
ממה שנדרש.
יתכן שהפער הגדול בין זמן הטיפול הנדרש ,לבין משך הטיפול הממוצע ,נובע מכך
שהדיווח למערכת על סיום הטיפול נעשה באיחור רב.
המלצות:





לדווח על סיום הטיפול המערכת הממוחשבת עד כמה שניתן בסמוך לסיום
הטיפול.
לבחון ולעדכן את זמני התקן לטיפול ע"פ נושאים .זמני התקן לטיפול בכל נושא
מגדירים את רמת השירות ומהווים שלב ראשון בבנייה של אמנת שירות הנהוגה
בחלק מהרשויות המקומיות.
להפיק את הדוחות על משך הטיפול לפי מחלקות ונושאים אחת לחודש ,להפיצם
למנהלים ברשות ,ולכלול מידע זה במסגרת הדיווח התקופתי להנהלת הרשות.
הדוחות יופקו ע"פ דרישת מנכ"ל הרשות ויופצו לראשי האגפים /מחלקות.
ע"פ הצורך תזומן פגישה בין מנכ"ל הרשות למנהלים לדיון בהיבטים של
התהליך ואי עמידה בקבועי הזמן שהוגדרו.

 .12הפעלת המוקד באירועי חירום ובזמן חירום
מוקד  010אמור לתת מענה גם לאירועי חירום המתרחשים בזמן שגרה .תפקיד
המוקד ,הוא להפעיל את הגורם שייתן מענה לאירוע החירום להוות כתובת קשובה
עבור התושב ולהנחות אותו.
בזמן חירום המוקד צריך לשמש כיחידת מידע לתושב ולקיים קשר עם יחידות מל"ח
אחרות.
כדי להקנות למוקד את הניסיון והמקצועיות המבצעית הנדרשת בזמן חירום ,יש
לשלבו בכל תרגולי החירום המתקיימים ביישוב.
ע"פ המתכונת הקיימת כיום ,פניות התושבים בזמן חירום ,נרשמות ע"י אחראית
המוקד ומועברות ידנית למזכירת ועדת מל"ח.
כתוצאה מכך שהתהליך ידני ,האירועים אינם נרשמים ואינם מתועדים במערכת
המוקד ובמערכת מל"ח .המערכת הממוחשבת של מוקד  010תומכת ברישום ,תיעוד
והפצה של פניות בנושא אירועי חירום הן בשגרה והן בזמן חירום .
המלצות:
 הדיווחים ופניות התושבים בזמן חירום יוקלדו ע"י צוות המוקד למערכת
הממוחשבת.
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 יש לנצל את יכולות מערכת המוקד ,ולהסדיר את האפשרות לשליחת מסרונים
(הודעות  )smsמתוכנת המוקד לגורמים המטפלים.
 בתרגול החירום הבא יש לתרגל את המוקד ע"י הזרמה של אירועי חירום
הקלדתם במערכת הממוחשבת והפצתם במסרונים לבעלי התפקידים ברשות.
******************************************************************
ביום  29באוקטובר  2112קיים מנכ"ל הרשות דיון על הממצאים וקיבל החלטות לתיקון
הליקויים.
סיכום הדיון מצורף לדוח.
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תקציר דוח ביקורת בנושא "מחסני המועצה"
הביקורת בנושא מחסני המועצה  ,נערכה בחודשים אוקטובר דצמבר .4102
מחסן חומר כללי במועצה נמצא באתר מינהל התפעול .המחסן מופעל ע"י עובד מחלקת
האחזקה בכפיפות למנהל מחלקת האחזקה .מחלקת האחזקה משובצת באגף התפעול
בכפיפות למנהל אגף התפעול .בנוסף עובדת האחראית על נושא רישוי עסקים מסייעת
בספירות המלאי ובנושאים הקשורים למחשוב המחסן.
בהתאם לספירת המלאי שנערכה בחודש דצמבר  4102במחסן היו כ  02,111פריטים בהיקף
כספי של .₪ 020,020
צו המועצות המקומיות (א) תשי"א –  0011כולל בתוכו פרק (פרק ד) הכולל הוראות בנושא
ניהול מחסני המועצה .ראה פירוט בנספח
צו המועצות המקומיות (א) תשי"א –  0011כולל בתוכו פרק (פרק ה) הכולל הוראות בנושא
רישום וניהול אינוונטר (ראה פירוט בנספח)

 .1העדר נוהל.
נוהל הפעלת מחסן המועצה אמור לסייע בניהול המחסן בתורה מסודרת מבוקרת.
הנוהל מייצר כללים סדר ואחידות בתפעול המחסן.
בביקורת נמצא ,כי אין נוהל כתוב ומחייב לניהול ותפעול מחסן המועצה.
הביקורת ממליצה לגבש נוהל להפעלת המחסן .הנוהל צריך להתבסס על הוראות
משרד הפנים וצו המועצות המקומיות .
בתגובת מנהל המחסנים והאחזקה לטיוטת הדוח נאמר" :עד לתאריך 28/2/19
יפורסם נוהל להפעלת המחסן .הנוהל יופץ לגורמים הרלוונטים להתייחסות ולאחר
מכן יקבל תוקף מחייב"

 .2רישום כפול של הכנסת טובין למחסן .
בביקורת נמצא ,כי בתאריך  02.0.4102נרשמה כניסה למחסן ( )11111102של משלוח
שהתקבל מהספק הגרעין בע"מ שכלל  01יחידות פח של שמן פז-פלוס בערך כספי של
 ,₪ 4011.21ו 04 -גלון של שמן מנוע בנזין  11 41בערך כספי של 220.01
בתאריך  02.0.4102נרשמה תעודת כניסה נוספת ( )11111102עם אותם הפרטים
בדיוק.
לסיכום סעיף זה:
 הטובין שהתקבל במחסן בתאריך  ,21.1.2112נרשם במחסן רק בתאריך
 18.19.2112דהיינו כ 1 -שבועות לאחר שהתקבל.
 הטובין נרשם בטעות פעמיים בשתי תעודות כניסה נפרדות.
 בתאריך  28.9.2112נופקו רישומית  12פחים של דלק פז פלוס כאשר בפועל
המלאי הפיסי היה לכאורה  11בלבד.
מומלץ למנהל אגף התפעול לתחקר את האירוע ולהפיק לקחים.

 .2רישום ניפוק שמן בכמות שלכאורה גדולה מהכמות במחסן .
בהמשך לסעיף הקודם הביקורת העלתה תהייה איך בתאריך  42.0.4102נופקו
רישומית  02פחים של דלק פז פלוס כאשר בפועל המלאי הפיסי היה לכאורה  01בלבד.
נציין כי תעודת הניפוק של  02פחי שמן פז פלוס ( )01111224הייתה כללה חתימת שם
מקבל הטובין וללא ציון שמו.
אציין כי כמות של  12פחי שמן הנה חריגה ( 222ליטר)
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מבדיקה במחסן נמצא כי המלאי במחסן לאחר משיכה זו היה  2פחים ,ומכאן עולה
האפשרות כי נמשכו בפועל  2פחי שמן ונרשמה משיכה של  02פחי שמן.
בבירור שערכתי עם מנהל התברואה והגינון עולה כלהלן:
 תעודת הניפוק מיום  28.9.2112הייתה בגין ניפוקים/משיכות שנעשו במהלך
כל החודש.
 היות שהמ שיכות נעשו במהלך כל החודש אינו יכול לדעת אם הכמות
שנמשכה הייתה  2פחים או של  12פחים.
 במענה לשאלתי ציין מנהל מחלקת תברואה וגינון ,כי "מבוצעות משיכות במשך
החודש ונרשמות על טיוטא .בסוף החודש נעשה ריכוז ומוגש לחתימה".

הביקורת מציינת כי הנוהג לפיו אין תעודת ניפוק לכל ניפוק וניפוק ,ועריכת ניפוק
מרוכז בסוף החודש ,אינו תקין ,ומהווה פתח לטעויות ואי סדרים.
הביקורת ממליצה להפסיק נוהג זה לאלתר ולערוך תעודת ניפוק בזמן אמת שתיחתם
בזמן אמת ע"י המושך.
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר  :לכל ניפוק מהמחסן תצורף תעודת
ניפוק ,על התעודה יחתום המקבל כאישור על קבלת ציוד מהמחסן.

 .2רישום מאוחר של קבלת טובין במחסן .
ביקורת נבדק פער הזמן בין מועד קבלת הטובין ע"פ החשבונית לבין מועד רישום
קבלת הטובין במחסן במדגם של  6מקרים .
בבדיקה נמצא ,כי במרבית המקרים שנבדקו פער הזמן בין קבלת הטובין לבין רישום
הטובין במלאי ולה על חודש ימים.
בתגובת מנהל המחסנים והאחזקה לטיוטת הדוח נאמר :במסגרת ארגן מחדש של
אגף התפע ול לפני כשנתיים מונה רום למנהלת רישוי עסקים ועמי קיבל בנוסף על
תפקידיו את נושא רישום במחשב של תנועות הפריטים .לצורך כך הוקצו לו שעות
נוספות .בתחילת שנת  4102קוצצו מכסות השעות הנוספות וכתוצאה מכך נוצרים
פיגורים ביצוע הרישום.

הביקורת מציינת כי פער זמן ניכר בין קבלת הטובין לבין רישומו במלאי אינו סביר,
חורג מסדרי עבודה נכונים ,ומהווה פתח לטעויות ואי סדרים.
עוד אציין כי האיחור ברישום הטבין במלאי ואישור קבלתו מביא לאיחור באישור
החשבונית והעברתה ליחידה לתשלומים לספקים במועצה.
המלצה
ככלל רישום הטובין צריך להתבצע ביום קבלת הטובין במחסן .במקרים חריגים
הרישום יתבצע למחרת קבלת הטובין במחסן.
 .2טובין שהתקבלו במחסן ולא נרשמו.
בביקורת אותרו  2מקרים (מתוך  01חשבוניות שנבדקו) בהם טובין שסופק למחסן
לכאורה לא נרשם (פירוט בדוח).
בבדיקה של חשבוניות נוספות נמצאו מקרים נוספים בהם טובין שסופק למחסן לא
נרשם.
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בתגובת מנהל המחסנים והאחזקה לטיוטת הדוח נאמר  :פריטים שהגיעו ונמשכו
מידית ופריטים שנדרשו בדחיפות למחלקת החינוך וסופקו ישירות לאב הבית של
גני הילדים.
הביקורת מעירה:
 בניגוד לסדרי עבודה נכונים ותקינים קבלת הטובין וניפוקו לא נרשמו
במערכת הממוחשבת.
 קיים פער של בין שבועיים ועד  11שבועות בין קבלת הטובין לאישור קבלת
הטובין ע"ג החשבונית.
המלצה  :כל טובין אשר מתקבל במחסן יירשם במערכת הממוחשבת.
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר" :כל ציוד המועבר למחסן מחייב
בהקלדה ,לא יהיה ניתן לספק מוצרים למחלקות מבלי שציוד נרשם קודם לכן
במערכת הממוחשבת"

 .6קבלת טובין מספק אחר שלא הוצאה לו הזמנה .
בביקורת נמצא מקרה בו אספקת הטובין הייתה לא מהספק אשר זכה בהליך הרכש
ואשר הוצאה לו הזמנה.
ביום  41/0/4102הוצאה לספק "חן כהן – הספקה טכנית ציוד" הזמנה (מס' )120
לאספקת משחזת ,טרימר ,סט כסומים ,ומלטשת בהיקף כספי של .₪ 4,222
ביום  2/2/4102הוציא הספק אר.פ.ל .בע"מ חשבונית מס'  102022בגין אספקת
הטובין הנ"ל
המחסנאי אישר קבלת הטובין ע"ג החשבונית בתאריך .40/10/4102
אחד התפקידים של המחסן ,הינו לוודא התאמה בין ההזמנה לתעודת
המשלוח/חשבונית ולטובין שסופק לרבות שם הספק.
בבדיקה נמצא:
 יחידת הרכש לא ידעה על החלפת הספק ,וביצוע ההזמנה ע"י ספק השונה מזה
שזכה בהליך הרכש.
 גזבר המועצה ציין ,כי הנושא אינו מוכר לו ,ולא ידוע לו על כך דבר.
בתגובת מנהל המחסנים והאחזקה לטיוטת הדוח נאמר :אספקת הפריטים למחסנים
בוצעה טרם הגעת הזמנה חיצונית למשרדימ המחסן .עם הגעת הפריטים והחשבונית
בוצע רישום למלאי והחשבונית הועברה להנה"ח .ע"ג ההזמנה בוצע תיקון ידני של
הספק ע"י מח' הנה"ח .החשבונית נחתמה והועברה להנה"ח ללא ביצוע בדיקה של
התאמה בין הגורמים ממנו הוזמן הפריט לבין מוציא החשבונית .העברת ההזמנה
החיצונית אינה מתבצעת ע"י המחסן ולכן אין באפשרותנו לדעת למי נשלחה ההזמנה.
מסקנות :
 ביצוע ההזמנה ע"י ספק שונה מהספק אליו הוצאה ההזמנה אינו תקין.
 אי התקינות גוברת כאשר סיבת ההחלפה לא ברורה ,וההחלפה נעשתה ללא
תיאום ואישור הרכש והגזבר.
 אישור החשבונית לתשלום כאשר אין תאימות בין שם הספק בהזמנה לשם
הספק בחשבונית אינו תקין.
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המלצות:

 להנחות כל המנהלים ,כי לאחר שההזמנה אושרה ע"י גזבר המועצה ,אין לערוך
כל שינוי בהזמנה ובתנאיה ללא תיעוד מסודר ואישור בכתב של הגזבר.
 להנחות את המחסנאי לערוך בקרה ולוודא תאימות בין ההזמנה לתעודת
המשלוח/חשבונית ואספקת הטובין בפועל.
 מומלץ לגבש נוהל בנושא בקרה על תשלומים לספקים שיגדיר את הבדיקות
הנדרשות בתהליך אישור החשבונית ע"י כל אחד מבעלי התפקידים אשר
מעורבים בהליך האישור.

 .1רכישת טובין ע"י המחסנים שלא באמצעות יחידת הרכש
בביקורת נמצאו  1מקרים מקרים בהם רכישת טובין בוצעה ע"י מחלקת האחזקה
שלא באמצעות יחידת הרכש.
ככלל כל רכש הטובין צריך להתבצע ע"י יחידת הרכש.
מנהל האחזקה ומנהל אגף התפעול הסבירו לביקורת ,כי ההזמנות הידניות נעשות
ב של צרכים תפעוליים דחופים ,והצורך בגמישות תפעולית ומענה למשימות בלו"ז
קצר .עוד הוסבר כי מנהל התפעול לא נמצא כל הזמן במשרדו והחתמתו על ההזמנה
תגרום לעיכובים.
הביקורת מציינת ,כי הנחיית הגזבר ,לפיה מנהל האגף יאשר בחתימתו הוצאת
הזמנות ידניות ,אינה מקוימת באגף בתפעול.
גזבר החברה אישר ( 2ינואר  )2112לאגף התפעול לבצע הזמנות ידניות בנושאי
תפעול ,מוסכים ,ורכישות דחופות לצרכי עבודה עד  ₪ 1,111בחודש.
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר" :בהתאם לאופי העבודה ,ימשיך
המחסן ברכישות טובין ע"י המחסנים שלא באמצעות מחלקת הרכש .באחריות
מנהל מחלקת אחזקה ומנהל אגף התפעול להקפיד כי מדובר ברכישות דחופות
ובעלות נמוכה ,כל הזמנה שכזו מחויבת חתימת מנהל.

מסקנות הביקורת :





המצב שבו האחזקה (המחסן) מבצע רכש פוגע מהותית בהפרדת תפקידים
הנדרשת בתחום הרכש והאחסנה.
גורם אחד  -האחזקה (המחסן)  :פונה לספק ,מקבל הצעה ,עורך את ההזמנה,
מאשר אותה ,מאשר קבלת הטובין ,מאשר את חשבונית .בחלק מהמקרים
הטובין שמתקבל גם לא נרשם במערכת המחסנים.
העדר הפרדת התפקידים כפי שמתוארת לעיל מהווה פגם מהותי בבקרה וסיכון
לאי סדרים.
הנחיית הגזבר ,לפיה מנהל האגף יאשר בחתימתו הוצאת הזמנות ידניות ,אינה
מקוימת באגף בתפעול.

המלצות :
רכישה של טובין ע"י התפעול עבור עצמו תיעשה רק במקרים דחופים.
ההזמנה של רכש דחוף תאושר מראש ע"י מנהל אגף התפעול .במקרים דחופים בהם
מנהל האגף אינו זמ ין ,יש לקבל אישורו טלפונית ,ולהחתימו ע"ג ההזמנה בדיעבד.
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 .8שמירת הטובין במחסן .
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  0011-קובע בין היתר כלהלן:
(א) טובין יאוחסנו במחסן בצורה המאפשרת את שמירתם ואת
...."22
החזקתם המתאימה ,היעילה ,החסכונית והבטיחותית.
(ב) טובין ירוכזו במחסן לפי הוראות כל דין לענין בטחון ובטיחות ,לרבות הוראות
בדבר אחסון חומרי נפץ ,חומרים דליקים ,חומרים רעילים וחומרים מסוכנים אחרים.
(ג) מחסן יתוחזק ,יאובטח ויצויד בפני גניבה ,פריצה ,שריפה ,נזקי מים וחדירת
עופות ,מכרסמים ,זוחלים ומזיקים אחרים.
(ד) תנאי הבטיחות במחסן ייבדקו ,אחת לשנה לפחות ,בידי מהנדס בטיחות".....
הביקורת התרשמה כי הפריטים מאוחסנים במחסן בצורה מסודרת ויעילה .המחסן נעול,
והמפתחות למחסן נמצאים בידי מספר מצומצם של בעלי תפקידים.
הוראות הצו לעניין בדיקה שנתית של תנאי הבטיחות ע"י מהנדס בטיחות אינן
מקוימות.
המלצה:
מנהל אגף התפעול ינחה עריכת בדיקה שנתית של תנאי הבטיחות במחסן ע"י
מהנדס בטיחות
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר ,כי באחריות מנהל האחזקה
להזמין במיידי בדיקת בטיחות ,כיבוי אש והדברה למחסן ,מנהל האחזקה יבקש
אישור בכתב מכל אחד מהגורמים

 .9קיום כיסוי ביטוחי .
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  0011-קובע בין היתר כלהלן:
מנהל רכש ואספקה ,בתיאום עם המרכז את הטיפול בנושא הביטוח
"(....ה)
במועצה ,יוודא שקיים כיסוי ביטוחי מתאים לאובדן ,לגניבה ולנזק אחר למלאי ולמצאי
במסגרת פוליסת הביטוח של המועצה ,זולת אם החליטה המועצה שלא לבטח טובין אלה.
(ו) מנהל רכש ואספקה יקבע את צורת הדיווח לחברת הביטוח ולגזבר על נזקים שנגרמו
למלאי ולמצאי".....
בביקורת נמצא ,כי לרשות המקומית פוליסה המכסה שטח מבונה ,הכולל בתחומו את
התכולה .הכיסוי חמבני ותכולה עומד על  062מליון  ,₪והכיסוי הביטוחי כנגד פריצה עומד
על  1מליון .₪
תקין -אין לביקורת הערות בעיף זה
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 .11ניפוק טובין מהמחסן.
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  0011-קובע בין היתר כלהלן:
ראש המועצה יקבע את הרשאים לחתום על טופסי דרישה לניפוק טובין
"( .22א)
ביחידות השונות במועצה; רשימת הרשאים לחתום כאמור ,ודוגמאות חתימותיהם יועברו
למנהל רכש ואספקה.
(ב) טובין שבמלאי ינופקו לפי טופס דרישה שישא מספר סידורי עוקב חתום בידי מי
שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) ובידי הגזבר.
מנהל מחסן ינפק טובין שבמלאי בהתאם לטופס דרישה ולפי תעודת ניפוק,
( .22א)
שתישא מספר סידורי עוקב.
(ב) עותקים של תעודת הניפוק יימסרו למנהל המחסן ולרשם המצאי.
לא ינופקו טובין אלא לעובד המועצה שפרטיו רשומים בטופס הדרישה
( .22א)
ולאחר שאומתה זהותו; בעת קבלת הטובין יחתום העובד על תעודת הניפוק.
בביקורת בוצעה בדיקה של מספר תעודות ניפוק.

הערות הביקורת:
 במקרה אחד (תעודה מס' )  62111222לא נמצא שם המקבל וחתימתו על גבי תעודת
המשיכה
 ב  2מקרים נוספים נמצאה חתימה של המקבל ,אבל לא צוין שמו על גבי תעודת
המשיכה.
המלצות:
 אין לנפק טובין מהמחסן ללא חתימה של העובד שקיבל את הטובין.
 המחסנאי יקפיד לציין על תעודת המשיכה את שם העובד שקיבל את הטובין,
ולהחתים אותו .

 .11מלאי ללא תנועה
הביקורת הפיקה מהמערכת הממוחשבת "דוח מלאי מת" .הדוח כולל את רשימת
הפריטים בהם לא הייתה כל תנועה (כניסה או ניפוק) מתאריך ( 0.2.4102דהיינו כ-
חלק גדול מהפריטים ברשימה אינם בשימוש ,ויתכן שלא יהיו בשימוש בעתיד
הרשימה כללה  0222פריטים בערך כספי רשום של .₪ 21,011
המלצה:
להפיק אחת לשנה " דוח מלאי מת"  .יש לבחון האם הטובין ,ראוי לשימוש ,האם
ניתן לנצל את הטובין לשימושים אחרים ,לבחון כדאיות מכירת הטובין ,ולקיים דיון
בוועדת רכש ובלאי על ייעוד הפריטים.
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח ,נאמר  :אחת לשנה יבצע המחסן בדיקה
למלאי ללא תנועה (מלאי מת) תוצאות הבדיקה יועברו לוועדת רכש ובלאי.
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 .12ספירת מלאי שנתית.
בביקורת ראינו כי בסוף שנת  4102התבצעה ספירת מלאי במחסן  .אי ההתאמה
שנמצאה בדיקה הייתה שולית (מזערית) .
בנוסף בוצעה בדיקה מדגמית ע"י מנהל מחלקת הנה"ח שבו נספרו  02מק"טים.
בבדיקה לא נמצאו אי התאמות.
אין לביקורת הערות בסעיף זה

 .12ועדת רכש ובלאי
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  0011-קובע בין היתר כלהלן:
" מועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי".
"טובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה לפי הוראות כל דין החלות על
מכירת טובין ,ואם אינם ניתנים למכירה ,תחליט ועדת רכש ובלאי על ייעודם".
"ג ריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן ,או השבתה או מכל סיבה אחרת,
תיעשה באישור ועדת רכש ובלאי ,ערכו של הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק
של פריט זהה חדש בעת הגשת הדו"ח".
בביקורת נמצא ,כי בשנים האחרונות לא דווח לוועדת רכש ובלאי על אובדן ו/או בלאי
של כלי עבודה ,למרות שניתן להניח כי היו אירועים כאלה.העדר הדיווח לוועדת רכש
ובלאי על אובדן ו/או בלאי של כלי עבודה נובע מאי ניהול נושא האינוונטר ראה סעיף
 12להלן

 .12רישום וניהול מצאי (אינונטר)
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  0011-קובע בין היתר כלהלן:

".23

(א)

רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי במועצה ,על יחידותיה ,בפנקס

הטובין.
(ב) המצאי יסומן בסמל המועצה ,בסימון שככל האפשר אינו ניתן למחיקה.
(ג) כל יחידה במועצה שבה קיים מצאי ,תופיע ברישומי המועצה כיחידת רישום עצמאית,
כפי שיורה רשם הטובין ,ותצוין במספר זיהוי נפרד.

(ד) מנהל יחידה ,או עובד היחידה שמונה לכך בידו ,ינהל את רישום המצאי באותה
יחידה.
 .23ה שאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי המועצה לצורך ביצוע תפקידיהם ,או
מיחידת רי שום אחת ליחידת רישום אחרת ,יתועדו בידי רשם המצאי בטופס המיועד לכך
ויפורטו בו מספרו הקטלוגי של הפריט ,תיאורו ,כמותו ,תנאי השאלתו ומועד החזרתו.
 .22אין להשאיל פריטי מצאי למי שאינו עובד המועצה ,אלא באישור ראש המועצה או מי
שהוסמך בידו.
 .22אחת לשנה ,במועד שיקבע רשם המצאי ,תיערך ספירת המצאי בכל יחידה לפי טופס
המיועד לכך בהתאם לסעיפים (06א) ו(-ג) 02 ,ו ,02-בשינויים המחויבים ,וממצאיה יועברו
לרשם המצאי.
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 .22מנהלי יחידות ידו וחו לרשם המצאי על נזקים שנגרמו למצאי ,לפי סדרי דיווח
שעליהם הורה רשם המצאי (להלן  -דו"ח).
 .22גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן ,או השבתה או מכל סיבה אחרת ,תיעשה רק
באישור ועדת רכש ובלאי ,ערכו של הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש
בעת הגשת הדו"ח".
בביקורת נמצא ,כי קיימת תשתית מחשובית לניהול האינוטר ,ואף מוגדרים
במערכת מחסני אינונטר יחידתיים בהם גם רשום מלאי.
בביקורת נמצא כי במערכת הממוחשבת רשומים מחסנים נוספים (בנוסף למחסן
המועצה) בהם רשום מלאי אינוונטר וכלי עבודה.
בביקורת נמצא כלהלן :



המועצה אינה רושמת ומנהלת את האינונטר.
אף שבמערכת הממוחשבת קיימים מחסני יחידתיים ,וקיים בהם מלאי,
המחסנים אינם מנוהלים ,לא מבוצעת בהם ספירת מלאי ולא ניתן לדעת באם
המלאי הרשום בהם אכן נכון.
ציוד אינוונטר וכלי עבודה הנרכשים למגזר התפעול ,מתקבלים במחסן,
ונרשמים במחסני האינונטר היחידתיים בתפעול.
ציוד אינונטר הנרכש עבור יחידות אחרות לרוב לא עובר דרך החסן ,ולכן לא
נרשם
ערך המלאי הרשום כיום במחסני האינונטר היחידתיים במועצה מסתכם
בכ 929 -אלפי  .₪אציין כי מלאי זה אינו משקף את המצב בפועל .יתכן
שחלק מהפריטים רשומים במלאי אבדו או התבלו .מנגד יתכן שבוצעו
רכישות והאספקה הייתה ישירות ליעד ולא עברה דרך המחסן ,ולכן רכישות
אילו אינן רשומות במחסני האינונטר היחידתיים.
הביקורת מציינת כי המלאי הרשום במחסני האינונטר היחידתיים לא נספר,
וכפועל יוצא לא ניתן לדעת האם חלק מהאינונטר שנרכש התבלה או אבד.
למחלקות התפעול אין רשימה של כלי העבודה שנמצאים בשימושן ,ואין
רישום למי מהעובדים נמסרו כלי עבודה לשימוש.
בהעדר רישום לא ניתן לדעת האם כלי עבודה שנרכשו ,נמצאים במועצה ,או
שהתבלו ,אבדו או נגנבו.
לא בוצעו ספירות מלאי של ציוד האינונטר וכלי העבודה ברשות.










המועצה אינה רושמת ומנהלת את
המקומיות ולסדרי עבודה נכונים .

האינונטר בהתאם לצו המועצות

המלצות:






על הרשות לקבוע לוח זמנים ולהקצות משאבים להסדרת הרישום והניהול
האינוונטר בהתאם לצו המועצות המקומיות ובהתאם לסדרי מינהל
נכונים.
מומלץ להגדיר גורם אחראי (פרוייקטור) ברמת המועצה שיקדם הנושא.
נדרש לערוך רשימת מצאי מעודכנת בכל אגף ויחידה ולהתאימה לרישום
במערכת הממוחשבת.
נדרש להסדיר נושא רישום כלי העבודה והשאלתם במחלקות התפעול.
מומלץ לערוך נוהל שיגדיר את התהליכים ברישום וניהול האינונטר,
לרבות אחריות וסמכות בעלי התפקידים הרלוונטים
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בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר :מנהלי המחלקות באגף
התפעול יבצעו ספירות לציוד הקיים בכל מחלקה .תתבצע התאמה בין הרשום
לבין המצוי ,הפערים יועברו לוועדת רכש ובלאי לקבלת אישור (יישור קו) עם
קבלת אישור מהוועדה לרשימת הציוד ,באחריות כל מנהל מחלקה לנהל ידנית
מחסן מחלקתי ,על מנהל מחלקה לתחזק את הרישום למחסן זה .המלצת
התפעול ,שכל מחלקות המועצה ינהגו בהתאם לשיטת עבודה זו .
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תקציר דוח בנושא "ניהול והפעלת אולם זוהר"
דוח הבדיקה בנושא "ניהול והפעלת אולם זהר" בוצע בהמשך לדיון מליאה שלא מן
המניין בנושא שהתקיים ביום  42.2.4102והחלטה כי הנושא ייבדק ע"י מבקר המועצה.
ר שת המתנסים קרית טבעון הנה עמותה שמטרתה להפעיל ולנהל את המרכז הקהילתי
בקרית טבעון וכן לעודד ולבצע פעולות קהילתיות ,חינוכיות ,חברתיות ,תרבותיות,
ופעולות רווחה לטובת כלל האוכלוסייה המקומית" .אולם זוהר" מנוהל ומופעל ע"י
רשת המתנ"סים קריית טבעון .באולם זוהר מתבצעת הקרנת סרטים ,מופעים ,הצגות
ופעילויות נוספות
בשנת  4102גדלו הכנסות אולם זוהר מסרטים בכ( 02% -לעומת שנה קודמת) והסתכמו בכ
 001אלפי  . ₪ברבעון הראשון של שנת  4102הייתה ירידה של  04%בהכנסות האולם
מסרטים (ביחס לממוצע הרבעוני ב ,)4102 -וחזרה לרמת ההכנסות בשנת .4104
ההכנסות ממופעים גדלו בשנת  4102בכ 00% -והסתכמו בכ 420 -אלפי  .₪ברבעון בראשון
של  4102יש גידול חד בהכנסות ממופעים כ 021 -אל"ף  ₪לעומת ממוצע רבעוני של כ12 -
אלף  ₪בשנת .4102
תמצית תגובות לטיוטת דוח הבדיקה שולבו במבוא לדוח הביקורת.
 0העדר נהלים כתובים
בביקורת נמצא ,כי אין נהלים כתובים ומחייבים באשר לתפעול אולם זוהר ולאופן
הרישום והבקרה על הכנסות ממכירת כרטיסים בקופה באולם זוהר .בבדיקה נמצאו
ליקויים רבים בתהליכים ובקרה שאינה מספקת על הכנסות האולם ,כפי שיפורט
בהרחבה המשך הדוח.
 מומלץ לגבש נהלים מחייבים לתפעול אולם זוהר  ,ולאופן הרישום המעקב,
הבקרה והפיקוח על ההכנסות ממכירת כרטיסים.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :קיימים נהלים
כתובים של החברה למתנ"סים בנושא סגירת קופה והפקדת כספי גביה .יחד עם זאת ובעקבות
המלצת המבקר נכתבו נהלים לתחום סרטים ולתחום מופעים עם דגשים רלוונטיים לסוג
הפעילות .הנהלים כוללים את תהליך הבקרה והמעקב אחר מכירת הכרטיסים ,תהליך הגביה,
הרישום והפקדת הכספים .והם הופצו לעובדי האולם.

4

אי ניהול מלאי הכרטיסים ,הכרטיסיות.
לאנשים רבים גישה לחדר הקופה .המפתח לחדר הקופה נמצא במסעדת לואיז.
לא בוצע כל רישום ובקרה של מלאי הכרטיסים בארון.
לא בוצע רישום של הכרטיסים והכרטיסיות שהוכנסו או הוצאו מהארון.
לא בוצעה כל בקרה על תוכן הארון ולא בוצעה מעולם ספירת מלאי הכרטיסים
והכרטיסיות בארון.
לאנשים רבים גישה לחדר הקופה .המפתח לחדר הקופה נמצא במסעדת לואיז.
לא בוצע כל רישום ובקרה של מלאי הכרטיסים בארון.
לא בוצע רישום של הכרטיסים והכרטיסיות שהוכנסו או הוצאו מהארון.
לא בוצעה כל בקרה על תוכן הארון ולא בוצעה מעולם ספירת מלאי הכרטיסים
והכרטיסיות בארון.
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המלצות:
 לערוך רישום מפורט של מלאי הכרטיסים והכרטיסיות בארון.
 לערוך רישום של כל הכנסה וכל הוצאה של כרטיסים וכרטיסיות מהארון.
 לספור אחת לחודש את תכולת הארון (ספירת מלאי) ולבדוק ההתאמה
לרישומים.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :המלצות הביקורת
ייושמו

 .2העלמות כרטיסים מהארון.
 4עובדות האולם מסרו ,כי לא נמצאו חבילות כרטיסים מס'  .21,20,24עובדות
האולם מסרו כי דיווחו על כך למנהל האולם .עוד מסרו  4העובדות כי כעבור מספר
חודשים מנהל האולם הביא את אחת החבילות שנעלמו( .חבילה מס )21
מנהל האולם מסר כי בניגוד למידע שמסרו  4העובדות ,מעולם לא דווח לו על העלמות
חבילות הכרטיסים מס'  21,20.24וכן לא זכור לו אירוע כזה.
הערות הביקורת:
יש לראות אירוע זה בחומרה.
השווי הכספי של  2חבילות הכרטיסים שנעלמו מסתכם ב .₪ 0,011
קיימת סתירה מהותית בין הגרסאות של  4העובדות לבין הגרסה של מנהל האולם.
הביקורת אינה יכולה להכריע בין הגרסאות.
המלצות:
 היות וקיימת אפשרות לפגיעה לכאורה בטוהר מידות ,הביקורת המליצה למנכ"ל
רשת המתנסים לשקול האפשרות להורות על /להציע בדיקת פוליגרף לכל 2
המעורבים בעניין זה ,או לברר הנושא בכלים ניהוליים אחרים.
 לעגן בנוהל כתוב את חובת הדיווח ואופן הטיפול
וכרטיסיות.

בחוסרים של כרטיסים

בתגובת מנהל אולם זוהר לטיוטת הדוח ,נאמר ...":מסכים להיבדק בעניין זה
בפוליגראף"
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :זו .ההמלצה
לבדיקת פוליגרף בעייתית בעינינו מבחינה ניהולית ומערכית וממילא לא תיתן מענה לסוגיה
שהועלתה בסעיף זה .עוד נציין כי לבדיקת פוליגרף יש אמינות מוגבלת ותוצאותיה אינן
קבילות .אנו חושבים כי בידינו כלים ניהוליים אחרים לבירור לעומק של סוגיה זו.
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 .2אי רישום כל תקבול ותקבול המתקבל בקופה.
אין באולם מערכת ממוחשבת המנהלת את הנפקת ומכירת הכרטיסים.
אין באולם קופה רושמת.
המלצות:
 לבחון האפשרות
ומכירתם.

לרכוש מערכת ממוחשבת שתנהל את הנפקת הכרטיסים

 לחילופין לשקול התקנה של קופה רושמת ,שבה ירשם כל תקבול ותקבול
המתקבל בקופה.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :המלצות
הביקורת ייושמו.

 .2רישום התקבולים המתקבלים בקופה -דוח מכירת כרטיסים
הביקורת מציינת כי מהפירוט בדוח לא ניתן לדעת מהן הפעולות שבוצעו בקופה ומה
הסיבות לפעולות אילו.
יש רק עמודה אחת ליתרת העודף  ,ונדרשות  4עמודות בפתיחת הקופה ובסגירת
הקופה.
אין בטופס פירוט של סה"כ ההכנסות בהקרנה/סרט.
כדרך קבע אין חתימה של הסדרן במקום המיועד לכך בטופס.
המלצות:
 יש להקפיד על רישום הערות ברורות בדוח מכירת כרטיסים .
 להוסיף עמודה בטופס ליתרת העודף -בפתיחת המשמרת ובסיום המשמרת.
 לסכם בטופס את סה"כ ההכנסות בהקרנה/סרט.
 הסדרן יבדוק בסיום המשמרת את הרישום בדוח מכירת הכרטיסים ,ויאשר
בחתימתו את ביצוע הבדיקה.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :בנהלים
שנכתבו במהלך בדיקת הביקורת כתבנו הנחיה המתייחסת לנושא זה .על פי ההנחיה הכסף
שנגבה יעבור למשרדי המתנ"ס ביחד עם עותק של "דו"ח מכירת הכרטיסים" הכולל כמות
כרטיסים*מחיר כרטיס .כך ניתן יהיה לבצע בקרה כי התקבולים המגיעים למשרדי המתנ"ס
תואמים לדו"ח מכירת הכרטיסים ).יחד עם זאת נפעיל מעתה את הבקרה בהתאם להמלצות
הביקורת.

 .6בקרה על דוח מכירת כרטיסים
מנהל האולם לא מבצע כל בקרה על הרשום בדוח מכירת כרטיסים.
המלצה:
על מנהל האולם או על גורם ניהולי אחר ברשת המתנסים ,לבצע בקרה על הרשום
בדוח מכירת הכרטיסים.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :המלצות
הביקורת ייושמו.
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 .1בקרה על ההכנסות ממכירת כרטיסים וכרטיסיות לסרטים.
לא מקוימת בקרה כי הסכומים שנגבו בקופה מועברים למשרדי רשת המתנסים ,וכי
הסכומים המועברים לרשת המתנסים אכן מופקדים ונרשמים.
המלצות :
יש לערוך בקרה על ידי מנהל האולם או ע"י גורם ניהולי אחר ,כי ההכנסות הרשומות
בדוח מכירת כרטיסים באולם זוהר מתאימות לסכומים שהועברו למזכירות רשת
המתנסים ולסכום שהופקד בנק.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :בנהלים
שנכתבו במהלך בדיקת הביקורת כתבנו הנחיה המתייחסת לנושא זה .על פי ההנחיה הכסף
שנגבה יעבור למשרדי המתנ"ס ביחד עם עותק של "דו"ח מכירת הכרטיסים" הכולל כמות
כרטיסים*מחיר כרטיס .כך ניתן יהיה לבצע בקרה כי התקבולים המגיעים למשרדי המתנ"ס
תואמים לדו"ח מכירת הכרטיסים.

 .8אישור על קבלת כספי אולם זוהר במשרדי המתנ"ס.
הכסף נספר שלא בנוכחות העובדת שהביאה אותו מאולם זוהר ,ולא נימסר לעובדת
כל אישור כי הכסף התקבל במזכירות המתנ"ס.
המלצות :
 הכסף יספר בנוכחות עובדת אולם זהר שהביאה אותו למזכירות המת"נס.
 מזכירות המת"נס תאשר את הקבלה ותתן האישור לעובדת המתנ"ס .האישור
ישמר בקלסר באולם זוהר.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :בעקבות
המלצת הביקורת הנוהל כבר מיושם.

 .9בקרה על
כרטיסים

הכנסות ממכירת כרטיסים למופעים בקופה – היעדר דוח מכירת

אין באולם תיעוד כלשהו על מכירת כרטיסים למופעים בקופת האולם וההכנסות
במזומן ובאשראי.
אין כל ספירה של הכרטיסים שלא נמכרו בסיום המופע.
נערך כל חישוב לבקרה כי כל התקבולים ממכירת הכרטיסים למופעים אכן הועברו
למזכירות המתנ"ס הופקדו בבנק ונרשמו.
בהעדר רישום מפורט של מספר הכרטיסים שנמכרו וההכנסות ממכירת כרטיסים ,אין
בקרה על ההכנסות ממכירת כרטיסים למופעים בקופה.
המלצות :
 לבצ ע רישום מפורט בטופס ייעודי של הכרטיסים למופעים אשר נמכרים בקופת
האולם .כמות הכרטיסים שנמכרה ,והתקבולים במזומן ובאשראי.
 לספור את הכרטיסים שלא נמכרו בסיום כל מופע.
 לעשות מאזן הכנסות ,ולוודא כי התקבלו תקבולים (+TIXWISEקופה) כנגד כל
הכרטיסים שע"פ הספירה נמכרו (סה"כ מקומות באולם פחות הכרטיסים שלא
נמכרו)
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 .11בקרה על מכירת כרטיסיות באינטרנט TIXWISE -
כשמתבצעת רכישה של כרטיסיה לסרטים באינטרנט ,הלקוח מקבל את הכרטיסיה
בקופת אולם זוהר .המערכת הממוחשבת אינה תומכת בסימון מתן הכרטיסיה
ללקוח.
כך יוצא שמי שהזמין כרטיסיה לסרטים באינטרנט יכול לקחת כרטיסיה מספר
פעמים.
המלצה:
להפסיק מכירת כרטיסיות באינטרנט ,עד לנושא הסדרת הבקרה שתמנע מסירה
כפולה/משולשת של כרטיסיות.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :בעקבות
המלצת המבקר הנוהל כבר מיושם.

 .11הזמנת כרטיסיות לא ממוספרות
הזמנת כרטיסיות לא ממוספרות אינה תקינה וחורגת מסדרי עבודה נכונים.
כרטיסיות שאינן ממוספרות מחלישות את הבקרה על ההכנסות ממכירת כרטיסיות,
ומאפשרת אי סדרים במערך הפיקוח.
מנהל האולם ,טעה בשיקול דעתו ,כאשר קיבל החלטה להזמין כרטיסיות לא
ממוספרות.
בניג וד לגרסת מנהל האולם ,מנכ"ל רשת המתנסים אינו זוכר כי אישר למנהל האולם
להזמין כרטיסיות לא ממוספרות.
מספור ידני של הכרטיסיות נותן מענה חלקי לעניין הבקרות בפיקוח על מכירה
ושימוש בכרטיסיות.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :ברגע
שהתגלתה הטעות ניתנה הנחיה מיידית למספור הכרטיסיות.

 .12הכנסת קרובי משפחה ללא תשלום/כרטיס למופעים
על אף שקיימת מחלוקת על חלק מהעובדות ,אין מחלוקת כי במספר פעמים בתו של
עזרא הוכנסה למופעים ללא תשלום.
הביקורת מציינת ,כי העובדה שמדובר על מופע בשיטת קופה פתוחה ,וכי הדבר נעשה
בהסכמת המפיק ,אינה מכשירה את המעשה.
הכנסת קרובי משפחה ללא תשלום למופעים אינה תקינה בהיבט הנורמטיבי והאתי:
לכאורה מדובר על קבלת הטבה מהמפיק שנמצא בקשר מסחרי עם אולם זוהר.
על מנהל האולם לתת דוגמא אישית לעובדות האולם ,ולהקפיד שבני משפחתו ישלמו
על המופעים בהם הם צופים.
הביקורת המליצה למנכ"ל רשת המתנסים לערוך בירור עם מנהל אולם זוהר בנושא
זה.
בתגובת מנהל אולם זוהר לטיוטת הדוח ,נאמר ...":בטרם פורסם דוח זה ,שילם מנהל
האולם את מחיר כרטיסי כניסת בתו למופעים האמורים" "
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :הערת
הביקורת והמלצתה בסעיף זה מקובלת עלינו לחלוטין וכבר נערך הבירור ונאמרו
דברים ברורים בנדון.
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 .12הכנסת אורחים ללא תשלום למופעים
עובדות אולם זוהר מסרו לביקורת כי מנהל האולם הכניס מספר אורחים מספר
פעמים ללא תשלום למופעים( .השמות שמורים בביקורת)
הביקורת התרשמה בעניין זה ,כי מנהל האולם שינה את גרסתו ולא דייק בעובדות
שמסר לביקורת.
המלצה:
הביקורת ממליצה למנכ"ל רשת המתנסים לאסור הכנסת אורחים ללא תשלום
למופעים ולחילופין לבחון הנושא לרבות קריטריונים ,רישום ,בקרה ודיווח .בתגובת
מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :המלצת הביקורת
לחידוד הקריטריונים תיושם.

 .12מתן זיכויים לסרטים
במהלך התפעול השוטף של האולם ,ניתנים לאורחים זיכויים (כניסה לסרט נוסף) בגין
אירועים חריגים וחוסר שביעות רצון של האורחים ,כגון הקרנות שבוטלו ,שינויים
בלוחות זמ נים ,הפרעות במהלך ההקרנה וכד' .הזיכויים ניתנים ללא רישום .ע"י
עובדות האולם באישור של מנהל האולם.
המלצה:
להכין נוהל לגבי מתן זיכויים לאורחים שיכלול קריטריונים ,הסמכות לתת זיכוי,
רישום ,ודיווח תקופתי למנכ"ל רשת המתנסים על כמות הזיכויים שניתנה.
יש לבצע מעקב ובקרה על הזיכויים הניתנים לסרטים.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :המלצות
הביקורת ייושמו.

 .12הנפקת כרטיס עם  2מחירים
במספר הצגות ילדים הונפקו כרטיסים כאשר על כל כרטיס  4מחירים ( ₪ 21לילד 41
 ₪למלווה).
במצב שבו  4מחירים על כרטיס ,לא ניתן לדעת בכניסה למופע את המחיר שבו נרכש
הכרטיס והאם תואם לרוכש (ילד או מבוגר) ולא ניתן לבקר את ההכנסות מהאירוע,
כי לא ניתן לדעת כמה כרטיסים נמכרו בכל מחיר.
המלצה:
הביקורת ממליצה לעבור למחיר כרטיס אחיד ( ,)₪ 22או למצוא פיתרון אחר
שיאפשר בקרה סבירה.
בתג ובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :המלצות
הביקורת ייושמו.
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 .16טענה לנטילת כסף במזומן מהקופה
בשני מקרים נטען כי מנהל האולם נוטל לידיו כסף מזומן.
מקרה א -הטענה ללקיחת כסף לעצמו ,אינה נכונה .יחד עם זאת ,אין זה נכון לקחת
כסף מהקופה ללא תיעוד מסודר של מטרת הוצאת הכסף ביומן הקופה.
מקרה ב -הטענה ממנה עולה כי מנהל האולם לקח כסף לעצמו אינה מבוססת .יחד עם
זאת הביקורת מציינת כי ע"פ סדרי עבודה נכונים צריך היה לתת לאורחת כרטיס
כניסה כנגד הכסף שהתקבל.
 .11הצבת מאבטח חמוש בכניסה לאולם
ככלל (למעט אירועים של יום העצמאות) אין מאבטח חמוש בכניסה לאולם.
הדרישה להצבת מאבטח חמוש בכניסה לאולם (המשמש כעסק ל"עינוג ציבורי),
אמורה להיקבע ע"י המשטרה ,במסגרת הסדרת רישוי עסק לאולם.
לאולם זוהר עדיין אין רשיון עסק.
המלצות:
 על רשת המתנסים ,להשלים התנאים לקבלת רישוי עסק לאולם.
 עד להסדרת רישוי עסק לאולם ,על רשת המתנסים טבעון ,לתאם עם משטרת
ישראל את דרישות האבטחה באולם.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר :אנו מקבלים
את המלצת הביקורת ועם זאת ברצוננו לציין כי מאבטח חמוש ניצב בכניסה לאולם בכל האירועים
הישובים.

דוח הביקורת בנושא אולם זוהר נדון בוועדה לענייני ביקורת בשתי ישיבות (0.0.4102
 ,)4.01.4102ובמליאת המועצה ()21.00.4102
מליאת המועצה החליטה כלהלן:
" מליאת המועצה דנה בדוח המבקר בעניין אולם זוהר ,ומקבלת את המלצות המבקר
במלואן.
תיקון הליקויים ויישום ההמלצות יביא לניהול ראוי ותקין יותר של האולם.
"מליאת המועצה קיבלה סקירה של הפעולות המתקנות שבוצעו ,ומתרשמת כי רשת
המתנסי"ם פועלת במלוא הרצינות לתיקון הליקויים.
תיקון הליקויים יתבצע תוך  01יום .
מבקר המועצה יכלול בתוכנית העבודה לשנת  4101ביקורת בנושא :בקרה על הכנסות
רשת המתנסי"ם .היקף הביקורת יהיה בהתאם לשיקול דעתו של מבקר המועצה".
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מועצה מקומית קרית טבעון
מבקר המועצה

דוח ביקורת בנושא:

שעות נוספות ,שעות כוננות
וקריאת פתע

אוגוסט 4102

ערך  :יגאל הראל

עודכן ינואר 4102

מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  541ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.
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 .0מבוא
 5.5כללי
הביקורת בנושא שעות נוספות ,שעות כוננות וקריאות פתע נערכה
בחודשים יוני-אוגוסט .4154
 5.4רקע
שעות נוספות ,הנן שעות עבודה בפועל ,מעל מכסת שעות העבודה
הרגילות .שעות העבודה הנוספות ,מיועדות לאפשר להתגבר על עומס
עבודה זמני ,או לביצוע משימות זמניות ו/או מיוחדות.
תוספת כוננות ,הנה תוספת המשולמת לעובד תמורת נכונותו להעמיד
עצמו לרשות המועצה לפרקי זמן שונים ,כפי שהוקצו לו מעבר לשעות
העבודה הרגילות ,לצורך ביצוע מטלות דחופות ואחרות לפי דרישת
האחראי או מי מטעמו.
קריאת פתע -הנה תוספת המשולמת לעובד שחזר לביתו לאחר שעות
העבודה ונקרא לחזור לעבודתו אחרי הפסקה של שעה לפחות ,ממועד
סיום עבודתו
 0.1מטרת הביקורת.
בדיקת הניהול ,הדיווח ובקרה על ההקצאה והביצוע של שעות נוספות,
כוננות וקריאות פתע.
 0.2אופן עריכת הביקורת.
 סקירה של חוקת העבודה ,נהלים ,מסמכים ,ודוחות ביקורת קודמים.
 קבלת דוחות על ביצוע שעות נוספות ,שעות כוננות וקריאות פתע
לשנים  ,4152 ,4154והמחצית הראשונה של שנת .4154
 פגישות עם מנהלת משאבי אנוש ,חשבת השכר ,מנכ"ל המועצה ,גזבר
המועצה ,מנהל אגף התפעול ומנהלת הרווחה.
 טיוטת דוח הביקורת הועברה להערות מנכ"ל המועצה ,גזבר המועצה,
מנהל אגף התפעול ,מנהלת משאבי אנוש ,חשבת השכר ומנהלת
הרווחה

1
מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  541ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.
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 4ממצאים
 4.0הוצאות המועצה לשעות נוספות שעות כוננות וקריאות פתע.
הביקורת בדקה את היקף הוצאות המועצה לשעות נוספות ,כוננות
וקריאת פתע.

בשנת  ,4101הסתכמו הוצאות המועצה לשעות נוספות ,כוננות וקריאות
פתע בכ 0,221 -א' .₪

התפלגות ההוצאות המועצה בשנת  4101לשעות נוספות ,כוננות וקריאות
פתע ע"פ יחידות ארגוניות

אלפי ₪
מינהל כספי
5%

מינהל כללי
11%
מינהל תפעול
59%

רווחה
19%

חינוך
1%
מינהל הנדסי
5%

ניתן לראות שהיקף ההוצאות של מינהל התפעל מהווה  25%מהוצאות
המועצה ,הרווחה כ05% -

2
מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  541ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.
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הוצאות המועצה לשעות נוספות ,כוננות וקריאות פתע בשנים 4104-4101
4104

שעות
וקריאות פתע
כוננות
סה"כ

ש"ח
נוספות 522,212

שינוי בין ינואר
4101
 4104ל -יוני 4102
 4101ב-
%
ש"ח
אחוזים
ש"ח
221,411
01.1% 0,002,111

25.4%
211,512
411,121
41.0% 0,222,104 0,401,112

–

405,212
111,140

בשנת  4101גדלה ההוצאה של המועצה לשעות נוספות ,כוננות וקריאת
פתע בכ 111 -א'  - ₪גידול של כ 41% -לעומת שנת 4104
יחד עם זאת ,בשנת  ,4102מסתמנת ירידה של כ 04% -בהוצאות.
עדכון ינואר 4102
עם סיום שנת  ,4102נמצא כי הוצאות המועצה לשעות נוספות ,כוננות
וקריאת פתע בשנת  4102ירדו בכ 01% -לעומת .4101
הוצאות היחידות הארגוניות לשעות נוספות,
כוננות וקריאות פתע בשנים 4104-4101
יחידה
מינהל כללי
מינהל כספי
מח' הרווחה
מח' החינוך
מינהל הנדסי
מינהל תפעול
סה"כ

שנת 4154
ש"ח
541,217
11,258
445,822
42,111
12,821
747,182
5,458,175

שנת 4152
ש"ח
581,211
24,288
427,155
44,285
72,225
518,721
5,141,754

שינוי-
%
4154-4152
אחוזים
84.4%
11.5%
41.4%
-4.7%
22.8%
44.8%
47.5%

בשנת  4101גדלה ההוצאה לשעות נוספות ,כוננות וקריאת פתע לעומת
שנת  4104בכל היחידות הארגוניות למעט החינוך.
מומלץ לבחון את הסיבות לגידול בהוצאות המועצה לשעות נוספות שעות
כוננות וקריאות פתע ,ולהנהיג תקציב שנתי (ראה סעיף  4.4להלן),
שיאפשר קביעת יעד ,ובקרה על השגתו.
3
מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  541ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.
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 4.4תקציב שעות נוספות
שעות נוספות ,הנן שעות עבודה בפועל ,מעל מכסת שעות העבודה הרגילות.
שעות העבודה הנוספות ,מיועדות לאפשר להתגבר על עומס עבודה זמני ,או
לביצוע משימות זמניות מיוחדות.
על פי תהליכי עבודה נכונים ומקובלים ,יש לקבוע תקציב שנתי ,בשעות
ובכסף להיקף השעות הנוספות ,ברמת המועצה ,האגפים ,והמחלקות.
התקציב הינו כלי ניהולי ,המאפשר תכנון הקצאת משאבים ,ומסגרת
מחייבת להוצאות בכל יחידה ובכלל הארגון .התקציב משמש גם ככלי
לפיקוח ובקרה.
ב ביקורת נמצאה טבלה של מכסת השעות הנוספות לחודש לעובדי מינהל
התפעול .ל 24 -עובדים במינהל התפעול הקצבה של שעות נוספות (1-81
שעות לחודש לעובד)
בביקורת נמצא ,כי אין תקציב שנתי בשעות ובכסף להיקף השעות
הנוספות ברמת היחידות הארגוניות וברמת המועצה.
המלצות:
 גזבר המועצה ומנהלת משאבי אנוש יגבשו הצעת תקציב שנתי
לשעו ת נוספות ,בשעות ובכסף ,ברמת היחידות הארגוניות וברמת
המועצה.
 מנהלת משאבי אנוש ,ומנהלי היחידות ,יערכו בקרה על ניצול
התקציב.
 4.2שעות עבודה ומנוחה
"חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א "1951אוסר העסקת עובדים בשעות
נוספות ,מלבד במקרים המוגדרים בחוק ,או לפי היתר של שר התעשייה
המסחר והתעסוקה .בהתאם להיתר להעבדה בשעות נוספות במפעלים
שבהם עובדים שבוע עבודה בן חמישה ימים" ,עובד לא יועבד יותר מחמש
עשרה שעות עבודה לשבוע"
מנהלת משאבי אנוש מסרה לביקורת ,כי לפני כשנתיים התקבלה החלטה
על תקרה של  81שעות בחודש לעובד.
בבדיקה של ביצוע שעות נוספות לחודשים ינואר -אפריל  ,4102נמצא ,כי
ככלל (למעט מקרה אחד ,)1אין חריגה מהמכסה המרבית הנ"ל.

1

עובד שביצע  33שעות נוספות בחודש מרץ 2114

4
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 4.4דיווח על נוכחות בעבודה -הדפסת שעון נוכחות
בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות בפרק "משמעת ונוכחות
בעבודה" נקבע כלהלן 66" :על העובד למלא תפקידו לפי הוראות
הממונים עליו ,בנאמנות ובמלוא כושר עבודתו .על העובד לדייק ולבוא
לעבודה בשעה הקבועה ,לא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך ,ולא
להעדר מן העבודה בלי הודעה לממונה עליו ובלי הסכמתו ...יותקנו
בכל היחידות ברשויות המקומיות שעוני נוכחות ותהיה החתמת
שעון בכל כניסה ויציאה מהעבודה לגבי כל העובדים המועסקים
ביחידה.".......
באוגדן "תנאי שירות ,חובות וזכויות של העובדים בשלטון המקומי"
בפרק אישור נוכחות ,נקבע כלהלן" :עובד רשות מקומית חייב אישית
להטביע את כרטיס הנוכחות שלו בשעון רישום הנוכחות בתחילת
העבודה ובסיומה ....עובד היוצא לשם מילוי תפקידו באמצע שעות
העבודה ,ירשום יציאתו לאחר שקיבל אישור ממנהל היחידה"....
בהסכם העבודה לנושאי משרה ברשויות המקומיות נקבע ":על העובד
לחתום על שעות העבודה בכניסה למקום העבודה וביציאה ממנו,
ולדווח בכתב על שעות עבודה מחוץ למקום העבודה".
במועצה קיימים שלושה סוגים ושיטות של רישום ודיווח על נוכחות
העובדים בעבודה:
א) רישום ע"י החתמת כרטיס מגנטי  -והוא מתבצע בשעונים
המותקנים באתרי המועצה ומהם מועברים הנתונים על כניסות
ויציאות העובדים אל מערכת הרישום בשם "."PICO
ב) רישום טלפוני  -שנקלט במערכת הממוחשבת לרישום הנוכחות.
ע"פ שיטה זו קיימים שני מספרי טלפונים שאליהם מתקשר העובד
ומבצע רישום טלפוני לכניסתו ויציאתו מהעבודה .ע"פ שיטה זו כל
עובד חייב לבצע רישום בצורה זו אך ורק מהטלפון של מקום
העבודה ואשר מספרו מוגדר במערכת הקליטה של הרישום כמספר
הכשר לביצוע הרישום.
ג) רישום ידני  -רישום זה מבוצע במקומות שאין בהם שעונים ו/או
טלפונים לביצוע הרישום .רישום לפי שיטה זו חייב לקבל אישור
מנהל המחלקה/אגף.

5
מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  541ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.

33

במהלך חודש יולי  4154הפיקה מנהלת משאבי אנוש דוח חריגים ,לגבי
העובדים אשר החסירו יותר מ 2 -חתימות שעון הנוכחות במהלך חודש
יוני  .4154מבדיקת הדוח ע"י מנהלת משאבי אנוש עולה כלהלן:
מספר העובדים שהחסירו יותר מ 2 -החתמות נוכחות בחודש יוני 4154

ביטחון
חינוך
רווחה
הנדסה
כספים
תפעול
סה"כ

תפקיד
מחוץ
למשרדים
"שטח"
5

0

ישיבות
מחוץ
למשרד
2

7
4
4
5
2
02

אין
אפשרות
להדפיס
51

4
04

3

בירור/טיפול
ניהולי

2
5
4
1

הביקורת מציינת כי ,ככלל ,יש הקפדה על החתמת כרטיס נוכחות
במועצה.
קיים נוהג לפיו עובד היוצא ממקום עבודתו לעבודה מחוץ למקום
העבודה ,אינו מחתים את כרטיס הנוכחות .שעת סיום העבודה מדווחת
ידנית.
הביקורת בדעה ,כי קיימת חובת החתמה בכניסה ויציאה ממקום
העבודה ,גם כאשר העובד יוצא לעבודה מחוץ למקום העבודה .שעת סיום
העבודה מחוץ למקום העבודה ומקום העבודה ידווחו ידנית ויאושרו ע"י
מנהל היחידה.
המלצות:
 מנהלת משאבי אנוש תפיק אחת לחודש דוח חריגים לגבי החתמת
שעון הנוכחות ,תעביר הדוח לבדיקת מנהלי האגפים /מחלקות,
ותקבל דיווח על הסיבות ו/או הבירור והטיפול שנעשה.
 מנהלת משאבי אנוש תודיע למנהלים ולעובדים ,על חובת החתמה
בכניסה ויציאה ממקום העבודה ,גם כאשר יש יציאה לעבודה מחוץ
למקום העבודה .שעת סיום העבודה מחוץ למקום העבודה ומקום
העבודה ידווחו ידנית ויאושרו ע"י מנהל היחידה.
 4.1תוספת כוננות
תוספת כוננות ,הנה תוספת המשולמת לעובד תמורת נכונותו להעמיד
עצמו לרשות המועצה לפרקי זמן שונים ,כפי שהוקצו לו מעבר לשעות

2

כולל  5פסיכולוגיות.
3
כולל  3מלווים פרטניים

6
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העבודה הרגילות ,לצורך ביצוע מטלות דחופות ואחרות לפי דרישת
האחראי או מי מטעמו.
סעיף ( 47.2א) בחוקת העבודה ברשויות המקומיות קובע כללים לגבי
" עובדים ברשויות מקומיות מכל
התשלום לעובדים בגין כוננות:
הדירוגים שלגב יהם לא נקבעו בהסכמים ארציים הוראות מיוחדות
בנושא של כוננות ,הנדרשים להמצא בכוננות בביתם לרגל צרכי
העבודה ,אחרי שעות העבודה ,יקבלו תשלום עבור הכוננות-:
בעד כוננות הנמשכת עד חמש שעות ושליש  -תשלום של  111%בעד
כוננות.
של
שעה
כל
בעד כוננות הנמשכת מעל חמש שעות ושליש ועד שמונה שעות -
תשלום של  111%בעד כל שעת כוננות ורק עבור חמש שעות ושליש.
בעד כוננות הנמשכת למעלה משמונה שעות – תשלום בסכום השווהלמי שהועסק בכונות של יותר מחמש שעות ושליש ועד שמונה שעות,
בתוספת תשלום של  2/3משכר של שעה רגילה בעד כל שעת כוננות
שמעל השעה השמינית ואילך" .

בשנת  4101הסתכם ביצוע שעות הכוננות בכ 5,250 -שעות בעלות כספית
של כ 210 -א'. ₪
להלן ביצוע שעות הכוננות ע"פ יחידות אירגוניות:
שעות
מינהל כללי
מינהל כספי
מח' החינוך
מינהל תפעול
4
רווחה
סה"כ

0,112
221
40
2,122
1,401
5,250

עלות כספית
ש"ח
21,101
12,011
112
024,101
052,115
211,502

התפלגות ב-
%
01.5
1.4
1.4
12.2
22.1
011.1

ביקורת ראיינו ,כי היקף התשלום עבור שעות כוננות (סמל שכר )011
הסתכם בשנים  4104-4101והמחצית הראשונה של  4102היה כלהלן:
מספר שעות
עלות כוללת ש"ח

4104
1,251
411,120

4101
5,250
211,512

מחצית 4102 I
2,112
405,212

מהנתונים ניתן לראות שבשנת  4101הסתכמו הוצאות המועצה בגין
תשלום כוננות בכ ,₪ 211,512 -עלייה של  ! 25%לעומת .4104

4

כולל קריאות פתע של עובדות הרווחה הנרשמות בסמל שכר של שעות הכוננות
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ניתוח הנתונים מצביע על גידול כמותי במספר שעות הכוננות ,וגידול
באחוז המשולם עבור שעות הכוננות:
א .סטיית כמות :תיקון השיעורים לפיהם מחושבת שעת הכוננות
בהתאם למתבקש לחוקת העבודה ( מ  81%ל 75% ,88.8% -ו-
 :)511%גידול של כ 88-אלף  ₪המהווים  44.1%מתוך הגידול
הכולל (.)15%
ב .סטיית מחיר :גידול של  4,152שעות כוננות ,בעלות של כ54 -
אלפי  ₪המהווים כ 27.1% -מתוך הגידול הכולל ()15%

תשלום שעות כוננות 2012-2013
500,000

סטיית מחיר

66,222

300,000

431,915

סטיית כמות

94,132

400,000

270,651

270,651

200,000
100,000
0

2112

2113
כותרת ציר

מומלץ לבחון את הסיבות לגידול המשמעותי בהוצאות המועצה לשעות
כוננות.
מומלץ לבחון חלופות נוספות להסדרים הקיימים לכוננויות ,וקריאות

 4.8קריאת פתע -היקף הוצאות המועצה
קריאת פתע -הנה תוספת המשולמת לעובד שחזר לביתו לאחר שעות
העבודה ונקרא לחזור לעבודתו אחרי הפסקה של שעה לפחות ,ממועד
סיום עבודתו
סעיף ( 47.2ב) בחוקת העבודה ברשויות המקומיות קובע כללים לגבי
התשלום לעובדים בגין קריאת פתע" :קריאת פתע -עובד ,שחזר לביתו
אחר שעות העבודה ונקרא לחזור לעבודתו בקריאת פתע ,אחרי הפסקה של
שעה אחת לפחות ממועד סיום עבודתו ,מקבל תשלום כמקובל ,בעד מלוא
השעות הנוספות בהן עבד .התשלום לא יהיה פחות מאשר בעד ארבע שעות
עבודה רגילות .הועסק העובד עקב קריאת פתע יותר מ 4-שעות נוספות ,לא
3
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יהיה התשלום הניתן לו בעדן פחות מהתמורה בעד יום עבודה מלא.
עובד המקבל שעות נוספות על-פי מכסה המוסכמת מראש ,תחשבנה
השעות בהן עבד למעשה בעת קריאת פתע כחלק מסך כל מספר השעות
הנוספות שעבוד באותו חודש".
בשנת  4152שולמו בגין קריאות פתע (ש"נ ב  511%לעובדים במשרה
מלאה)  1,224שעות בעלות כספית של כ.₪ 022,220 -
התשלום עבור קריאות פתע 5בשנים 4104-4101
מספר שעות
עלות כוללת ש"ח

4104
0,211
14,144

4101
1,224
022,220

מהנתונים ניתן לראות שבשנת  4101הסתכמו הוצאות המועצה בגין
קריאות פתע בכ 022 -אלף  ,₪עלייה של  ! 011%לעומת .4104
מומלץ לבחון את הסיבות לגידול המשמעותי בהוצאות המועצה לשעות
כוננות וקריאות פתע.
מומלץ לבחון חלופות נוספות להסדרים הקיימים לכוננויות ,וקריאות
הפתע.
 4.7קריאת פתע -אופן חישוב התשלום לעובדים
סעיף ( 47.2ב) בחוקת העבודה ברשויות המקומיות קובע כללים לגבי
התשלום לעובדים בגין קריאת פתע" :קריאת פתע -עובד ,שחזר לביתו
אחר שעות העבודה ונקרא לחזור לעבודתו בקריאת פתע ,אחרי
הפסקה של שעה אחת לפחות ממועד סיום עבודתו ,מקבל תשלום
כמקובל ,בעד מלוא השעות הנוספות בהן עבד .התשלום לא יהיה
פחות מאשר בעד ארבע שעות עבודה רגילות .הועסק העובד עקב
קריאת פתע יותר מ 4-שעות נוספות ,לא יהיה התשלום הניתן לו בעדן
מלא.
עבודה
יום
בעד
מהתמורה
פחות
עובד המקבל שעות נוספות על-פי מכסה המוסכמת מראש ,תחשבנה
השעות בהן עבד למעשה בעת קריאת פתע כחלק מסך כל מספר
השעות הנוספות שעבוד באותו חודש.

ביקורת נמצא ,כי כפי שנקבע בחוקת העובדה ,בגין כל קריאת פתע ,אף
אם העבודה בפועל הסתכמה בחצי שעה ,העובד מקבל תשלום בעד  4שעות.
במקביל לתשלום  4שעות קריאה מיוחדת מקוזז משעות הכוננות ,זמן
העבודה בפועל בקרית הפתע דהיינו כ -חצי שעה.
 5שעות נוספות ב  011%לעובדים במשרה מלאה
9
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יוצא מכך שבעוד שהעובד שנקרא לקריאת פתע מקבל תשלום בעד  4שעות,
הקיזוז משעות הכוננות הוא של חצי שעה בלבד.

חוקת העבודה אינה מבחינה בתשלום עבור קריאת פתע בין עובד שהיה
בכוננות ,לבין עובד שנקרא לפתע ולא היה בכוננות.
ההסדר הקיים בשירות המדינה בעניין זה שונה מההסדר ברשויות
המקומיות .בתקנון שירות המדינה – תקשי"ר נקבע ,כי המקבל תשלום
עבור כוננות אינו זכאי לתשלום עבור קריאת הפתע ,אלא אם נקרא לאחר
השעה  ,44:11או ביום מנוחה שבועי.
אופן חישוב שעות קריאות הפתע וקיזוז שעות הכוננות במועצה ,תקין
ותואם את חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות.
 4.1כוננות וקריאת פתע במינהל התפעול -הפעלת הכוננים
במהלך כל ימות השבוע משובצים כוננים שתפקידם לטפל ,במפגעים
שונים ,מעבר לשעות העבודה הרגילות.
בימי חול הכוננות הינה בשעות  -44:11 -54:21סה"כ  7.1שעות המשולמות
לפי ..75.5%
בסופי שבוע הכוננות הינה מיום ו'  54:21ועד מוצאי שבת  -44:11סה"כ
 25.1שעות המשולמות לפי 88.7%
סה"כ שעות הכוננות בחודש מסתכמות ב 211 -שעות.

בתחילת כל שבוע ביום א' מתבצע שיבוץ הכוננים לכל השבוע ,בהתאם
לשעות שפורטו לעיל .העתק מהרשימה מועבר למוקד  518במועצה,
ולמוקד גלבוע שפועל לאחר סיום יום העבודה במוקד המועצה ,ללשכת
רה"מ ,סמנכ"ל התפעול ,מנהל האחזקה ,קב"ט המועצה ,ופניות הציבור.
סמנכ"ל התפעול קבע רשימת אירועים שבהם יש להפעיל את הכונן:






הפרעה לתנועה (בעלי חיים משוטטים ,תמרור
שנפל,עמוד/כבל חשמל שנפל)
כלב מסוכן  /מאיים
התעללות בבעל חיים
ריח שריפה
אשפה נשפכה בכביש  /מדרכה

11
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פיצוץ בצינור השקייה
נזילות  /פיצוץ מים (ממבנה ציבורי או גינה)
עץ נפל על כבלי חשמל  /ברחוב
עץ  /ענף מסוכן נוטה ליפול
הצפה ברחוב  /גשר  /בית
סיכון בטיחותי במתקן משחקים
כתם שמן בכביש
רחוב שלם או חלק מרחוב ללא תאורת רחוב
פגר חתול  /כלב
פח אשפה מלא וגולש

בביקורת נמצא ,כי הפעלת הכוננים הינה בהתאם לרשימה לעיל ,על ידי
מוקד גלבוע ישירות ולא ע"י גורם ניהולי במועצה.
התפלגות קריאות הפתע בחודש יוני 4102
סוג אירוע
הפרעה לתנועה
כלב מאיים
ריח שריפה
אשפה בכביש מדרכה
פיצוץ צינור/נזילת מים
נפילת עץ /ענף
תאורת רחוב /תקלות חשמל
פגר חתול /כלב
אחר
סה"כ

מס'
אירועים
2
4
4
55
5
1
51
52
7
14

בביקורת נמצא ,כי מספר קריאות הפתע עומד על כ 81 -קריאות לחודש,
דהיינו כ 4 -קריאות בממוצע ליום.

בגין כל אירוע הנמנה על רשימת האירועים מתבצעת קריאת פתע נפרדת.
הטיפול במפגע מתמשך בדרך כלל כמחצית השעה.
במספר רב של פעמים ,הפער בין סיום העבודה בגין טיפול במפגע אחד,
להתחלת הטיפול במפגע נוסף הוא שעה אחת .בפועל נרשמות  4קריאות
פתע ,עבודה של חצי שעה בכל פעם ,ותשלום של  2שעות בגין  4קריאות.
הביקורת בדעה כי ניהול ותזמון יעיל יותר של קריאות הפתע ,וטיפול
ביותר ממפגע אחד בקריאת פתע יכול להביא לחיסכון משמעותי.
11
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 4.5כוננות וקריאת פתע במינהל התפעול -עלות כוללת
בבדיקת ביצוע קריאות הפתע במינהל התפעול נמצא שלעיתים הכונן
נקרא לפתע פעמים או שלוש בשעות הכוננות.

התשלום לעובד כאשר הוא נקרא פעמים -בכל פעם לחצי שעה הינו
כלהלן:
כוננות  1.2 :שעות בקיזוז של שעה =  1.2שעות כוננות.
=  8שעות קריאת פתע
קריאות פתע 2X4 :
 02.2שעות
סה"כ תשלום

התשלום לעובד כאשר הוא נקרא  1פעמים -בכל פעם לחצי שעה הינו
כלהלן:
כוננות  1.2 :שעות בקיזוז של שעה וחצי =  1שעות כוננות.
= 04שעות קריאת פתע
קריאות פתע 2X1 :
 01שעות
סה"כ תשלום
בביקורת נבדקו שעות הכוננות וקריאות הפתע של  4עובדים שהיו כוננים
בתפעול  ,ונקראו לקריאות פתע במהלך חודש יוני . 4102
 כוננות :
 ימי כוננות 41
 שעות כוננות אמצע שבוע 000 :שעות
 שעות כוננות סוף שבוע  021 :שעות
 סה"כ שעות כוננות  421 :שעות
 קריאות פתע
 מספר קריאות
 ביצוע בפועל 41 :שעות
 שעות משולמות  441שעות
עלות כוללת חודשית של הכוננות וקריאות הפתע כ .₪ 01,111 -העלות
השנתית נאמדת בכ.₪ 021,111 -
מומלץ לבחון חלופות נוספות להסדר הקיים בתפעול לכוננויות ,וקריאות
פתע.

12
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 4.01דיווח על ביצוע כוננויות וקריאות פתע ,בקרה והזנה למערכת הנוכחות
והשכר
ביקורת נמצא כי הדיווח של עובדי האחזקה ,על כוננויות וקריאות פתע,
מאושר ע"י מנהל האחזקה וסמנכ"ל התפעול ,מועבר למשאבי אנוש ,נבדק
ע"י רכזת משאבי אנוש ומוזן למערכת הנוכחות (.)PICO

הדיווח המאושר של יתר העובדים של יתר העובדים ,מועבר ישירות לבדיקה
של חשבת השכר ,אינו מועבר לבקרה של משאבי אנוש ואינו מוזן למערכת
הנוכחות.
בהתאם להוראות התקשיר (סעיף ( 47.112א) ) "אין לאשר כוננויות ואין
לבצע תשלום עבור כוננויות בעת חופשה ,השתלמות ,מילואים ומחלה או כל
היעדרות המונעת ביצוע הכוננות".
בבדיקה מדגמית נמצא ,כי דווח ואושר לעובדת 6במח' הרווחה בחודש יוני
 4154שעות כוננות ביום מחלה.
אזכיר כי לפני מספר שנים בוצע שינוי נכון של הפרדת תפקידים ,בו ניהול
מערכת הנוכחות הועבר מחשבת השכר למשאבי אנוש.
מומלץ לרענן ההוראה כי אין לאשר כוננויות ואין לבצע תשלום עבור
כוננויות בעת חופשה ,השתלמות ,מילואים ומחלה או כל היעדרות המונעת
ביצוע הכוננות.
מו מלץ להעביר את כל הדיווחים של העובדים על שעות כוננות וקריאת פתע
למשאבי אנוש ולשלב את הנתונים של כל העובדים במערכת הנוכחות.
 4.00סמלי תשלום
לצורך תשלום השעות הנוספות ,הכוננויות וקריאות הפתע משתמשת
המועצה בסמלי התשלום הבאים:
סמל  -112שעות נוספות :בסמל זה משלמת המועצה את התמורה בגין
שעות העבודה בפועל שמבצעים העובדים מעבר לשעות העבודה הרגילות
ע"פ היקף משרתם .אחוזי התשלום המשולמים בסמל זה הינם ,511%
 .411% ,571% ,511% ,541%בסמל זה משולמים גם קריאות הפתע 4
שעות בגין כל קריאה ב 511%-
סמל  -011שעות כוננות :בסמל זה משלמת המועצה את התמורה לעובד
תמורת נכונותו להעמיד עצמו לרשות המועצה לפרקי זמן שונים ,כפי
שהוקצו לו מעבר לשעות העבודה הרגילות ,לצורך ביצוע מטלות דחופות
ואחרות לפי דרישת האחראי או מי מטעמו.

6
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בביקורת נמצא ,כי קריאות הפתע לעובדים הסוציאליים ,המשולמות
בהתאם להסכם ב ,411% -נרשמות בסמל שעות כוננות ( ,)011ולא בסמל
שעות נוספות  112כפי שנרשם לשאר העובדים.

מומלץ לבצע רישום אחיד של שעות קריאות הפתע ,בסמל שעות נוספות,
או בסמל חדש שיוקצה לרישום קריאות הפתע.
 4.04נושאים שטופלו במהלך הביקורת
תיקון המקדם לתשלום כוננות בגין  1.2שעות מ 10% -ל10.0% -

תיקון המקדם לתשלום כוננות בגין יותר מ 1 -שעות מ 11% -ל-

11.1%
תשלום  2שעות בגין קריאת פתע בשבת ,גם אם לא חלפה שעה

מסיום קריאת פתע קודמת.
הפקת דוח חריגים.
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מועצה מקומית קרית טבעון
מבקר המועצה

דוח ביקורת בנושא:

מוקד המועצה 601

אוקטובר 4102

ערך  :יגאל הראל
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 .0מבוא
 5.5כללי
הביקורת בנושא מוקד המועצה ,501 -נערכה בחודשים אוגוסט ספטמבר
.4054
 5.4רקע
המוקד העירוני הוא פונקציה שמטרתה קבלת פניות בנוגע למטרדים
ומפגעים ברחבי המועצה המקומית קרית טבעון ,ומתן מידע על פעולות
ושירותים הניתנים על ידי המועצה .המוקד פועל  44שעות ביממה 7 ,ימים
בשבוע ,וצריך להיות כתובת אחת המאפשרת לתושב לקבל תשובות
ולרשות לטפל בפניות.
עיקר פעילות המוקד צריכה לבוא לידי ביטוי בשעות שגרה ורגיעה בטיפול
במפגעי ביוב ,פגרים ,ועוד .יחד עם זאת המוקד צריך לתת תגובה מהירה
ולתת מענה באירועי חירום הן בשגרה והן בזמן חירום.
המוקד צריך לאפשר למנהלים ברשות לקבל בכל רגע נתון תמונת מצב
עדכנית על פעילות יחידות הרשות ,ועל מידת שביעות רצון התושבים
מהטיפול בתחומים השונים .המוקד אמור לאפשר למנהלים לטפל
בנקודות הדורשות טיפול בזמן אמת.
בתקופה ינואר יוני  4054התקבלו במוקד  0,4,0פניות /תלונות וטופלו
 0,414תלונות .

 0.1מטרת הביקורת.
בדיקת הניהול ,התפעול הדיווח והבקרה במוקד המועצה.
 0.2אופן עריכת הביקורת.
 סקירה של ,נהלים ,ומסמכים.
 הפקת דוחות מהמערכת הממוחשבת (קומפיוצ'ר מחשבים בע"מ) .
 פגישות עם מנכ"ל המועצה ,מנהל אגף התפעול ,אחראית פניות
הציבור ,אחראית המוקד ומנכ"ל קומפיוצ'ר מחשבים בע"מ..
 טיוטת דוח הביקורת הועברה להערות מנכ"ל המועצה ,סמנכ"ל
התפעול ,אחראית פניות הציבור ,ורכזתת המוקד.

1
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 4ממצאים
 4.0כח אדם ומבנה ארגוני.
לתפעול מוקד המועצה הוקצה תקן אחד .אחראית המוקד מפעילה את
המוקד בשעות ְ~  .1:00-51:00לאחר השעה  15:00שיחות הטלפון
מועברות למוקד "גלבוע אונליין" אשר מקבל את הפניות ומקליד אותן
למערכת הממוחשבת.
בהתאם למבנה הארגוני הקיים ,מוקד המועצה כפוף מנהל אגף התפעול.
מוקד המועצה מהווה ערוץ תקשורת בין התושב לבין המועצה .קבלה של
משוב מציבור התושבים חיונית ,היות שלתושבים יש השפעה על פעולת
הרשות ,והרשות צריכה להקשיב לציבור התושבים.
חשוב לציין כי בפועל הטיפול בפניות התושבים מתחלק בין "פניות
הציבור" הנותן מענה בעיקר לפניות תושבים בכתב ,לבין "מוקד המועצה"
"אחראי פניות הציבור"
הנותן מענה לפניות טלפוניות של התושבים.
במועצה משובצת במנהל הכללי וכפופה למנכ"ל המועצה  ,ולפיכך יש
הגיון רב כי רכזת המוקד תשובץ גם היא במנהל הכללי.
היות שהמוקד העירוני צריך להיות פונקציית מטה מקצועית ,שתפנה את
תשומת הלב של ההנהלה הבכירה במועצה למידת שביעות רצון התושבים ,
רצוי לשבץ את המוקד במנהל הכללי .ואכן בניתוח העיסוקים של משרד
הפנים ,נקבע שכפיפות של מנהל מוקד תהיה למנכ"ל הרשות.
מומלץ לשקול שיבוץ המוקד במנהל הכללי בכפיפות למנכ"ל המועצה.

 4.4מוקד גלבוע אונליין"
דרך ההפעלה של מוקד המועצה שונה בין רשות לרשות.
קיימים שלושה מודלים עיקריים להפעלת מוקדים עירוניים:
א .מוקד מקומי באחריות מלאה של הרשות המקומית :המוקד מנוהל
ומופעל על ידי עובדי הרשות המקומית .כל השיחות מגיעות למוקד
המקומי ומטופלות על ידו בכל שעות היממה.
ב .מוקד המתופעל ע"י קבלן חיצוני -חברת  call centerפרטית בניהול
המועצה המקומית :כל פניות התושבים מתקבלות במוקד החיצוני
למועצה ,ומועברות לטיפול בעלי התפקידים ברשות.
ג .מוקד מקומי בתפעול חלקי של המועצה המקומית ובגיבוי של חברת
 call centerפרטית :בשעות היום מופעל המוקד המקומי על ידי
עובדי הרשות המקומית ,ובשעות הערב על ידי חברת call center
פרטית .בשעות הערב מגיעות הפניות ישירות למוקד החיצוני ונרשמות
2
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במערכת הממוחשבת ,ורק הפניות הדחופות מועברות עלי ידו לטיפול
של הכוננים במועצה.

התפלגות הפניות בחודש יוני  2014בהתאם
לשעות היממה.
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התפלגות הפניות בחודש יוני  2014בהתאם
לשעות היממה.
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התפלגות הפניות בחודש יוני  2014בהתאם
לימות השבוע.
סה"כ  724פניות

שבת
22

שיש
39

רביעי
94

חמישי
129

שני
130

שלישי
138
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ראשון
172

מס

התפלגות הפניות בחודש יוני  2014בהתאם
לימות השבוע.
ממוצע ליום
40
35
30
25
20
15
10
5
שבת
5.5

שיש
9.75

חמישי
32.25

רביעי
23.5

שלישי
34.5

שני
26

ראשון
34.4

0
עמודה1

ברשות המקומית קרית טבעון מופעל המודל השלישי .בשעות היום מופעל
המוקד המקומי על ידי עובדת הרשות .המוקד נמצא בבניין המועצה ,רח'
החורש ( 4צמוד למשטרה מצד שמאל) .במוקד המועצה מתקבלות הודעות
על מפגעים ותקלות ברחבי המועצה .המוקד מרכז את כל פניות תושבי
המועצה והמבקרים בה ,מפעיל שירותים מוניציפאליים רלוונטיים בכל
4
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שעות היממה ומבצע מעקב ובקרה אחר ביצוע העבודה .לאחר השעה
 51:00שיחות הטלפון מועברות למוקד "גלבוע אונליין" אשר מקבל את
הפניות ומקליד אותן למערכת הממוחשבת.
מוקד גלבוע אונליין מהווה את מוקד המועצה לאחר השעה  ,51:00בסופי
שבוע ובחגים.
מוקד גלבוע אונליין מתעד את הפניות בתוכנת המוקד ,ומנתב את הפניות
לכוננים שהוגדרו על ידי המועצה.
בשנת  4050חויבה המועצה על ידי מוקד גלבוע אונליין בכ 11 -אלף ₪
במחצית הראשונה של  ,4054חויבה המועצה ע"י מוקד גלבוע אונליין בכ-
 45אלף .₪
בביקורת ראינו כי אין הסכם התקשרות פורמלי בין מהמועצה לבין גלבוע
און ליין.
גזבר המועצה קיבל בתאריך  ,.5.4054ממנכ"ל גלבוע אונליין הצעת מחיר
המפרטת את השירות הניתן והתעריף המוצע.
התעריף המוצע ע"י גלבוע אונליין עמד כל ( ₪ 5.40לא כולל מע"מ) לדקת
שיחה יוצאת /נכנסת.
אין גורם במועצה אשר הוגדר פורמלית כאחראי על ההתקשרות והקשר
של המועצה עם מוקד גלבוע אונליין.
המלצות:
מומלץ להגדיר במועצה גורם ניהולי שיהיה אחראי על הקשר ועל ניהול
הסכם ההתקשרות עם מוקד גלבוע.
אם תתקבל החלטה להמשיך לקבל שירותים ממוקד חיצוני ,יש לקיים
הליך מסודר לבחירת נותן השירות ,ולערוך הסכם פורמלי עם הגורם
שיבחר.
 4.0הגדרת תפקידי המוקד
להגדרת תפקידים פורמלית ביחידה ארגונית יש חשיבות .הגדרת התפקיד
קובעת את היקף הסמכות והאחריות המוטלות על בעל התפקיד /היחידה.
נוהל להפעלת מוקד המועצה אמור להגדיר את הסמכות והאחריות בניהול
והפעלת המוקד ,להתוות ולכוון את אופן הפעלת המוקד ,ולהגדיר בצורה
ברורה את המטלות עליהן מופקד המוקד.
הביקורת קיבלה מאחראית המוקד ,העתק מ "נוהל מוקד  "501מתאריך
 54במרץ  .5111בנוהל לא צוין ,מי הגורם אשר אישר את הנוהל .הנוהל
אינו מעודכן ,אין בנוהל הגדרה של סמכות ואחריות המוקד ,ואין
התייחסות לקשר עם המוקד החיצוני.
5
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בביקורת נמצא ,כי מרבית הסעיפים בנוהל משנת  0111המתייחסים
למעקב אחר הטיפול בתלונה אינם מבוצעים.
יש חשיבות לקיומו של נוהל עבודה כתוב ברור ועדכני.
הביקורת ממליצה לגבש נוהל מעודכן להפעלת המוקד .הנוהל יכלול את
הגדרת הסמכות והאחריות של המוקד ,מטלות המוקד אופן הפעלת
המוקד ,אופן העברת המידע והקשר בין המוקד למנהלים והיחידות
הארגוניות במועצה.

 4.4פניות התושבים למוקד העירוני
פניית תושב למוקד העירוני נעשית באמצעות הטלפון  501או ,04-1101401
חיוג מקוצר בסלולר (סלקום) * ,50141או בפקס .041101405
מומלץ לאפשר פניות למוקד ,גם ב  mailובאמצעות אתר האינטרנט של
המועצה.
באתר האינטרנט של המועצה יש  4לשוניות  :לפניות הציבור ,ולפיקוח
העירוני .מומלץ להוסיף לשונית לפניה למוקד .011
 4.1הקלדת הפניות למערכת המוקד
ע"פ המתכונת הקיימת כיום ,אחראית המוקד מקבלת את פניית התושב
ורושמת את פרטי פנייתו .הקלדת הפנייה למערכת הממוחשבת נעשה
לאחר מכן אם בסמוך ,או במועד מאוחר יותר.
בביקורת הפקנו דוח המובנה במערכת והמתייחס לפער הזמן בין קבלת
הפנייה לבין ההקלדה במערכת.
בתקופה ינואר יוני  4054הוקלדו  455פניות בהפרש של  00דקות או יותר
בין מועד ההקלדה לבין המועד בו התקבלה הפנייה 55, .פניות הוקלדו
בהפרש של שעה ויותר מהמועד בו התקבלה הפנייה.
מומלץ לשנות את תהליך העבודה ,כך שהפנייה תוקלד בו זמנית עם
קבלתה .באופן זה ניתן יהיה לתת לפונה את מספר הפנייה .הקלדה של
פרטי הפנייה במועד קבלתה תאפשר להעביר את הפניה מיידית לגורם
המטפל ,הן במסרון והן בדוא"ל.

 4.1טיפול בפניות דחופות ע"י המוקד החיצוני
אחד מהיתרונות של מוקד מקומי ,הוא ביכולת לתת מענה זמין מהיר
ומקצועי לפניות הדורשות טיפול דחוף של המועצה המקומית .תפקיד
המוקד המקומי להוות כתובת אמינה וקשובה עבור התושב ,ולהפעיל את
הגורם שייתן מענה לפניית התושב.
6
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פניות שיש לרשום מערכת
בעל חיים חולה
כלבים משוטטים
אי פינוי אשפה  /גזם
בור בכביש (ע"פ רמת סכנה)
פנס תאורה לא תקין
פיצוץ מים בשטח ציבורי (במקביל להודיע לתאגיד)
הדברה
פגר חתול /כלב (אחרי )40:00
פניות שיש להפנות לכונן המועצה
כתם שמן על הכביש
אשפה מפוזרת בכביש  /מדרכה
ניקוז סתום (בימי גשם)
נזילות מים ממבנה ציבורי
עץ /עמוד /תמרור שנפל על כבלי חשמל/ברחוב
עץ שנוטה ליפול
הצפה ברחוב  /בית
מתקן משחקים התפרק ומסוכן
רחוב שלם ללא תאורת רחוב
בור בכביש (רק במקרה ויש סכנה)
פגר חתול /כלב (עד  40:00ומכניסת השבת עד שבת ב )40:00
נפילת תמרור /שלט
תאונת דרכים
פניות שיש להפנות לניידת
אבטחה
כלב מסוכן  /מאיים
התעללות בבעלי חיים
פרות  /סוסים /חזירים משוטטים
ריח שריפה
כריתת עצים
רעש (בניה,מסיבה,מפוח)
בעיות חניה וחסימות
תאונת דרכים

בביקורת נמצא ,כי המועצה הגדירה כנדרש את הפניות ,בהתאם לסוגים,
פניות שיש לרשום במערכת המוקד ,פניות שבנוסף לרישומן ,יש
להפנותן לכונן המועצה ,ופניות שיש להפנות לניידת האבטחה.

7
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 4.7אופן התקשורת בין המוקד לגורמים המטפלים במועצה.
המוקדן במוקד אמור לתת לתושב את כל המידע הרלוונטי הנדרש לו.
במקרים בהם הפנייה עוסקת בדיווח על מטרד או מפגע ,המוקדן צריך
לוודא כי קיבל את כל הפרטים הנדרשים כדי לאפשר את המשך הטיפול
בבעיה מבלי להטריד את התושב.
המוקדן צריך להזין את פנייתו של התושב לתוכנת המוקד העירוני
ולהעביר אותה מיידית אל יחידות הביצוע האחראיות על הטיפול.
תוכנת המוקד מותקנת במועצה במוקד ,במינהל התפעול ,בפניות הציבור,
בלשכה ובמרכזיה.
לאחר הזנת הפניית התושב למערכת המוקד ,המידע על הפנייה נמצא
ברשותו של הגורם המטפל במערכת המוקד.
בפניות דחופות בהם הטיפול ותיקון הליקוי צריך להיעשות עוד באותו יום,
אחראית המוקד יוצרת קשר טלפוני עם הגורם המטפל (בד"כ מנהל או
עובד במינהל התפעול) ומעבירה לו את פרטי הפנייה/תלונה .לביקורת
נמסר ,כי לעיתים הגורם המטפל אינו זמין טלפונית.
ביקורת ראינו כי ניתן לשלב בתוכנת המוקד הן מסרונים ( )smsוהן
הודעות דוא"ל אשר ישלחו אוטמטית מתוכנת המוקד לגורם המטפל
שהוגדר ,מיד לאחר הזנת התלונה/פנייה לתוכנת המוקד.
הפעלת האופציה של משלוח המסרונים ( )smsמתוכנת המוקד מותנה
בחיבור סלולרי לתוכנת המוקד ,עניין שהוא אפשרי ורצוי.
הביקורת ממליצה לנצל את יכולות מערכת המוקד ,להסדיר את
האפשרות לשליחת מסרונים (הודעות  )smsמתוכנת המוקד לגורמים
המטפלים /נותני השירות.
עוד מומלץ להגדיר לכל גורם מטפל משלוח ההודעה הן בדוא"ל והן
במסרון ()sms
 4.,הודעה לתושב על סיום הטיפול בפנייתו.
ההתפתחות של תפיסת השירות של גופים ציבוריים מעצימה את
החשיבות של מוקדי שירות כגורם הנמצא בצומת שבין התושב לרשות.
הודעה יזומה לתושב בתום הטיפול על הסיום בטיפול בפנייתו ,תעביר
לתושב מסר ,כי המועצה מבצעת מעקב על הטיפול בפנייתו ,ותחזק את
שביעות הרצון מהשירות שהוא מקבל מהמועצה.

8
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בביקורת נמצא ,כי ניתן לשלב בתוכנת המוקד מסרונים ( )smsאשר ישלחו
מתוכנת המוקד לתושב ,מיד לאחר סיום הטיפול בפנייה וסגירתה בתוכנת
המוקד.
הפעלת האופציה של משלוח המסרונים ( )smsמתוכנת המוקד מותנה
בחיבור סלולרי לתוכנת המוקד.
הביקורת ממליצה לנצל את יכולות מערכת המוקד ,להסדיר את
האפשרות לשליחת מסרונים (הודעות  )smsמתוכנת המוקד לתושבים
ולהודיע להם על סיום הטיפול בפנייתם.
עוד מומלץ לעגן חובת ההודעה לתושבים על השלמת הטיפול בפנייתם
בנוהל המוקד.

 4.1שביעות הרצון של התושבים מהטיפול בפנייתם והשירות שניתן להם.
המוקד אמור לקבל את קריאות השירות של הציבור ,לנתב אותן לגורמים
המקצועיים המתאימים במועצה לערוך בקרה על הטיפול בהן ועל מידת
שביעות רצון הציבור מהשירות הניתן לו.
תוכנת המוקד מאפשרת ותומכת בבדיקת שביעות רצון של התושב
מהטיפול בפנייתו והשירות שניתן לו ,ובמערכת הממוחשבת קיים מסך
ייעודי המאפשר לרשום ולתעד את המשוב שמתקבל מהתושב.
עד לפני מספר שנים היה קיים נוהג לפיו אחראית המוקד הייתה מתקשרת
בכל שבוע לכ 50% -מהתושבים שפנו למוקד ופנייתם טופלה כדי לברר את
שביעות רצונם מהטיפול.
התקשרות אל התושב לבדיקת שביעות רצונו בתום הטיפול  ,תעביר
לתושב מסר ,כי המועצה מתעניינת בשביעות רצונו ,ותחזק את שביעות
הרצון מהשירות שהוא מקבל מהמועצה.

בדיקת שביעות רצון התושבים יכולה לתת מידע על טיב השירות שניתן,
תאפשר שיפור השירות ,תהווה דיאלוג חיובי בין הרשות לתושביה ותחזק
את הקשר בין התושב לרשות.
הביקורת ממליצה להנחות את אחראית המוקד לערוך בדיקה של שביעות
רצון הפונים מהשירות/טיפול שניתן להם ,בהיקף של כ 01% -מהפונים.
יש לתעד את הבדיקה במערכת הממוחשבת ,ולדווח אחת לתקופה (חודש)
למנכ"ל הרשות על תוצאות בדיקת שביעות הרצון של התושבים מטיפול
בפנייתם.
עוד מומלץ לעגן ביצוע בדיקת שביעות רצון הפונים בנוהל המוקד.
9
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 4.01פניות שלא טופלו ,או שטופלו ולא נסגרו במערכת
הביקורת הפיקה מתוכנת המוקד דוח המפרט את כל הפניות שע"פ
המערכת טרם טופלו.
למועד הפקת הדוח כ 400-פניות פתוחות שהתקבלו עד חודש אוגוסט
 ,4054ושטרם טופלו ,או שטופלו וטרם נסגרו במערכת.

להלן התפלגות הפניות הפתוחות בהתאם למועד קבלתן:
מספר הפניות
הפתוחות
540
4,
14
5,4
214

מועד קבלת הפנייה
שנים 4054-4050
ינואר יוני 4054
יולי 4054
אוגוסט 4054
סה"כ פניות פתוחות

להלן התפלגות הפניות הפתוחות ע"פ מחלקה/נושא:
מספר הפניות
הפתוחות
544
450
44
55
54
214

מחלקה/נושא
אחזקה תשתית ובינוי
תברואה גינון נוף והדברה
פיקוח וביטחון
פיקוח בנייה
אחר
סה"כ פניות פתוחות

המערכת הממוחשבת צריכה לתת תמונת מצב עדכנית של פניות התושבים,
לצורך בקרה וקבלת החלטות .אי סגירת החלטות במערכת ,אינו מאפשר
להנהלת הרשות לקבל מידע עדכני על איכות הטיפול בפניות התושבים.
האחריות על
המחלקות.

סגירת הפניות במערכת הממוחשבת הינה של מנהלי

האחריות על מעקב בנושא אי סגירת הפניות במערכת הממוחשבת ודיווח
על כך להנהלת הרשות הינה של אחראית המוקד.
המלצות הביקורת:
 לפעול חד פעמית לטיוב הנתונים במערכת ולסגור את כל הפניות
הפתוחות מהעבר שבוצעו ,או הפכו ללא רלוונטיות .אחריות לביצוע:
מנהלי המחלקות .בקרה של אחראית המוקד.
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 מנהלי המחלקות יסגרו את הפניות שטופלו באופן שוטף ,ויערכו
בקרה על הפניות הפתוחות במערכת שבתחום אחריותם.
 לעגן אחריות מנהלי המחלקות לסגירת הפניות במערכת המוקד,
בנוהל.
 4.00התפלגות הפניות למוקד לפי מחלקות /נושאים
ריכוז מסודר של פניות התושבים במוקד ,וניהול הפניות במערכת
ממוחשבת ,צריך לאפשר להנהלת הרשות לקבל בכל רגע נתון תמונת מצב
עדכנית על הטיפול הפניות התושבים וזאת באמצעות מיסוד דוחות
סטטיסטיים תקופתיים.
הדוחות יכולים לאפשר ,לזהות מגמות תפעוליות ושירותיות ,לסייע
בקבלת החלטות על תעדוף פעילויות והקצאת משאבים ,לסייע בתגובה
במועד ובזמן אמת.

בתקופה ינואר יוני  4054התקבלו במוקד  0,4,0פניות/תלונות.

מספר הפניות בתקופה ינואר יוני 2014
2500
1929

2000
1500
1000

443
287

46
18
אחר

557
500
0

פיקוח בניה

שרות וטרינרי

פיקוח וביטחון

אחזקה
ותשתיות

תברואה ,גינון
והדברה

ניתן לראות כי מרבית הפניות ( )11%התייחסו למפגעים הקשורים לתברואה,
גינון והדברה 57% .נגעו לאחזקה ותשתיות 50% ,התייחסו לפיקוח והביטחון,
 1%לשירות הוטרינרי ,ושאר הפניות התפלגו בין יתר המחלקות
כדי להבין מה מטריד את התושבים צריך לבחון את הפניות ע"פ נושאים
במחלקות.
ניתוח הפניות בנושא תברואה גינון והדברה מצביע על כך שמרבית הפניות היו
בנושא פינוי אשפה וגזם ,גיזום ,עצים מסוכנים ,עשביה ,והדברה.
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נושאים מרכזיים בתברואה גינון והשקייה
ינואר יוני 2014
600
484
500
400

295
241

300

185
200
100
0
פגרים

הדברה

גיזום ,עצים מסוכנים
ועשביה

גזם ואשפה

הפקה תקופתית של דוחות סטטיסטיים מהמערכת הממוחשבת והפצתם
לגורמי המפתח ברשות תסייע באיתור מוקדים של אי שביעות רצון של
התושבים ,ותאפשר לשפר את השירות שניתן לתושבים.
המלצות:
מנכ"ל הרשות ינחה הפקה של דוחות סטטיסטיים תקופתיים
מהמערכת .הדוחות יופקו ע"פ דרישת המנכ"ל ויופצו לראשי האגפים/
מחלקות.
 ע"פ הצורך תזומן פגישה בין המנכ"ל למנהלים הרלוונטים לדיון
בהיבטים של התהליך ובעיות חוזרות
 תינתן סקירה אחת לתקופה בישיבות של הנהלת הרשות ,על התפלגות
הפניות/תלונות שהתקבלו  ,התלונות שטופלו ,ממוצעי זמן לטיפול
בתלונה  ,ונתונים על תלונות שטרם טופלו.
 מומלץ לעגן הפקת הדוחות הסטטיסטיים והפצתם בנוהל המוקד.

 4.04משך הטיפול בפניות התושבים
המוקד באמצעות המערכת הממוחשבת צריך לתת תמונת מצב עדכנית על
הטיפול בפניות התושבים ,ועל איכות טיפול יחידות הרשות בפניות.
אחד המדדים לאיכות הטיפול הוא משך הזמן
זמן תקן שנקבע לטיפול בסוג הפנייה.

לטיפול בפניה/תלונה לעומת
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למערכת הממוחשבת הוזנו זמני תקן לטיפול המופיעים כ"צפי לטיפול" כך
לדוגמא לטיפול בתאורת רחובות נקבע צפי של  54ימים ,לבניה ללא היתר
נקבע צפי של  7ימים פינוי אשפה  44שעות וכד'.

מהמערכת ניתן להפיק דוח המפרט את הנושאים שטופלו  ,הצפי לסיום
הטיפול וממוצע משך הטיפול.

להלן דוגמאות לגבי נושאים שטופלו הצפי לסיום הטיפול וממוצע משך
הטיפול.

נושא

תאורת רחובות
שוטטות כלבים
גזם
גיזום צמחיה
עצים מסוכנים
פינוי אשפה

מס' תלונות צפי לסיום ממוצע
טיפול (זמן משך
שטופלו
טיפול
תקן)
בתקופה
ע"פ
ינואר יוני בימים
המערכת
4054
בימים
41
54
511
1.0
5
504
1.4
0
451
14.71
4
555
15.14
5
505
1.00
5
41,

ניתן לראות כי קיים פער של מאות אחוזים בין משך הטיפול הצפוי כפי שנקבע
במערכת ,לבין זמן הטיפול בפועל ע"פ הרישום במערכת.
אם אכן הנתונים הרשומים במערכת נכונים ,הנתונים מצביעים על רמת שירות
נמוכה ממה שנדרש.
יתכן שהפער הגדול בין זמן הטיפול הנדרש ,לבין משך הטיפול הממוצע ,נובע
מכך שהדיווח למערכת על סיום הטיפול נעשה באיחור רב.
המלצות:
 לדווח על סיום הטיפול המערכת הממוחשבת עד כמה שניתן בסמוך
לסיום הטיפול.
 לבחון ולעדכן את זמני התקן לטיפול ע"פ נושאים .זמני התקן לטיפול
בכל נושא מגדירים את רמת השירות ומהווים שלב ראשון בבנייה של
אמנת שירות הנהוגה בחלק מהרשויות המקומיות.
 להפיק את הדוחות על משך הטיפול לפי מחלקות ונושאים אחת לחודש,
להפיצם למנהלים ברשות ,ולכלול מידע זה במסגרת הדיווח התקופתי
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מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  541ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.

57

להנהלת הרשות .הדוחות יופקו ע"פ דרישת מנכ"ל הרשות ויופצו לראשי
האגפים /מחלקות.
 ע"פ הצורך תזומן פגישה בין מנכ"ל הרשות למנהלים לדיון בהיבטים של
התהליך ואי עמידה בקבועי הזמן שהוגדרו.

 4.01הפעלת המוקד באירועי חירום ובזמן חירום
מוקד  501אמור לתת מענה גם לאירועי חירום המתרחשים בזמן שגרה .תפקיד
המוקד ,הוא להפעיל את הגורם שייתן מענה לאירוע החירום להוות כתובת
קשובה עבור התושב ולהנחות אותו.
בזמן חירום המוקד צריך לשמש כיחידת מידע לתושב ולקיים קשר עם יחידות
מל"ח אחרות.
כדי להקנות למוקד את הניסיון והמקצועיות המבצעית הנדרשת בזמן חירום,
יש לשלבו בכל תרגולי החירום המתקיימים ביישוב.
קב"ט המועצה מסר לביקורת ,כי בזמן חירום מוקד  501עובר למטה ההפעלה
ברחוב כלניות.
בזמן חירום ,הרשות תפעיל מוקד מתוגבר את אחראית המוקד  ,אחראית
פניות ציבור ,נציג פקע"ר ונציג הרווחה.
ע"פ המתכונת הקיימת כיום ,פניות התושבים בזמן חירום ,נרשמות ע"י
אחראית המוקד ומועברות ידנית למזכירת ועדת מל"ח.
כתוצאה מכך שהתהליך ידני ,האירועים אינם נרשמים ואינם מתועדים
במערכת המוקד ובמערכת מל"ח .המערכת הממוחשבת של מוקד  501תומכת
ברישום ,תיעוד והפצה של פניות בנושא אירועי חירום הן בשגרה והן בזמן
חירום .
המלצות
 הדיווחים ופניות התושבים בזמן חירום יוקלדו ע"י צוות המוקד למערכת
הממוחשבת.
 יש לנצל את יכולות מערכת המוקד ,ולהסדיר את האפשרות לשליחת
מסרונים (הודעות  )smsמתוכנת המוקד לגורמים המטפלים.
 בתרגול החירום הבא יש לתרגל את המוקד ע"י הזרמה של אירועי
חירום הקלדתם במערכת הממוחשבת והפצתם במסרונים לבעלי
התפקידים ברשות.
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מועצה מקומית קרית טבעון
מבקר המועצה

דוח ביקורת בנושא:

מחסני המועצה

ינואר 1025

ערך  :יגאל הראל
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 .2מבוא
 5.5כללי
הביקורת בנושא מחסני המועצה  ,נערכה בחודשים אוקטובר דצמבר .4154
 5.4רקע -כללי
מחסן חומר כללי במועצה נמצא באתר מינהל התפעול .המחסן מופעל ע"י
עובד מחלקת האחזקה בכפיפות למנהל מחלקת האחזקה .מחלקת
האחזקה משובצת באגף התפעול בכפיפות למנהל אגף התפעול .בנוסף
עובדת האחראית על נושא רישוי עסקים מסייעת בספירות המלאי
ובנושאים הקשורים למחשוב המחסן.
בהתאם לספירת המלאי שנערכה בחודש דצמבר  4151במחסן היו כ 51,111
פריטים בהיקף כספי של .₪ 576,685
 2.1רקע -הנחיות חקיקה
א .צו המועצות המקומיות בנושא ניהול מחסנים
צו המועצות המקומיות (א) תשי"א –  5511כולל בתוכו פרק (פרק ד)
הכולל הוראות בנושא ניהול מחסני המועצה .ראה פירוט בנספח
ב .צו המועצות המקומיות בנושא רישום וניהול מצאי (אינוונטר)
צו המועצות המקומיות (א) תשי"א –  5511כולל בתוכו פרק (פרק ה)
הכולל הוראות בנושא רישום וניהול אינוונטר (ראה פירוט בנספח)
 2.1מטרת הביקורת.
בדיקת הניהול ,התפעול ,הדיווח והבקרה במחסני המועצה

 2.5אופן עריכת הביקורת.





סקירה של נהלים ,חוקים ,תקנות ומסמכים.
הפקת דוחות מהמערכת הממוחשבת .
פגישות עם מנהל אגף התפעול ,מנהל מחלקת האחזקה ,המחסנאי,
ואחראית רישוי עסקים.
טיוטת דוח הביקורת הועברה להערות מנכ"ל המועצה ,גזבר המועצה
מנהל אגף התפעול ,מנהל מחלקת התחזוקה והמחסנאי.

1
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 1ממצאים

 1.2העדר נוהל.
נוהל הפעלת מחסן המועצה אמור לסייע בניהול המחסן בתורה מסודרת
מבוקרת .הנוהל מייצר כללים סדר ואחידות בתפעול המחסן.
הנוהל צריך לכלול הנחיות וכללים לגבי:







התאמת הטובין לתעודת

קבלת הטובין במחסן לרבות זיהויו,
המשלוח ורישום הטובין במחסן.
שמירת הטובין במחסן בצורה יעילה ,חסכונית ובטיחותית.
ניפוק הטובין בצורה מבוקרת ומתועדת.
ביצוע ספירת מלאי תקופתית.
טיפול באי התאמות ובטובין שאינו ראוי לשימוש.
אחריות וסמכות בעלי התפקידים הרלונטים.

בביקורת נמצא ,כי אין נוהל כתוב ומחייב לניהול ותפעול מחסן המועצה.
הביקורת ממליצה לגבש נוהל להפעלת המחסן .הנוהל צריך להתבסס על
הוראות משרד הפנים וצו המועצות המקומיות .
בתגובת מנהל המחסנים והאחזקה לטיוטת הדוח נאמר" :עד לתאריך
 21/2/12יפורסם נוהל להפעלת המחסן .הנוהל יופץ לגורמים הרלוונטים
להתייחסות ולאחר מכן יקבל תוקף מחייב"

 1.1הכנסת טובין למחסן.
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  5511-קובע בין היתר כלהלן:
" .81 .....טובין יאוחסנו במחסן לפי תעודת כניסה כאמור בסעיף 02
בלבד.
 .81כמות הטובין המתקבלים במחסן ,טיבם ואריזתם ,יתאימו
להזמנה לרכישה ולחשבון או לתעודת המשלוח; התעורר ספק
בזיהוי הטובין ,ישותף מומחה הבקיא בבדיקת אותם טובין.
( .02א) תעודת כניסה תכלול פרטים בדבר ספק הטובין ,מספר
ההזמנה ,מספר תעודת המשלוח ,פרטי החשבונית ,מספר קטלוגי,
תיאור הטובין והכמות שנתקבלה בפועל.
(ב) כל פריטי הטובין המתקבלים במחסן מספק אחד באותו
משלוח ,יירשמו בידי מנהל המחסן בתעודת כניסה נפרדת ,שתישא
מספר סידורי עוקב.
(ג) מנהל המחסן ימלא את תעודת הכניסה במספר העותקים
הדרוש בטופס שיועד לכך".....

2
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בביקורת בדקתי את הפירוט בתעודת הכניסה והתאמתו לנדרש בצו.

הדרישה בצו המועצות מצב מצוי :תעודות
הכניסה למחסן
המקומיות
פרטים בדבר ספק קיים
הטובין
קיים
מס' הזמנה
קיים
מספר תעודת משלוח
בטופס קיים מקום
פרטי החשבונית
מס'
למילוי
חשבונית.
בפועל  :לא מולאו
הפרטים
מס' קטלוגי  +תיאור קיים
הטובין
שהתקבלה קיים
הכמות
בפועל.
מס' סידורי עוקב קיים
לתעודת הכניסה
המחסנאי
חתימת
קבלת קיים
המאשר
הפריטים במצב תקין
לתנאי
ובהתאם
ההזמנה

הערות
תקין
תקין
תקין
תקין

תקין
תקין
תקין
תקין

בחלק מתעודות הכניסה לא מולאו .פרטי החשבונית .המחסנאי הסביר
לביקורת ,כי הטובין מתקבל במחסן ביחד עם תעודת המשלוח ,ולפיכך
מוזן מספר תעודת המשלוח .החשבונית מגיעה בדרך כלל במועד מאוחר
יותר ,כאשר כבר לא ניתן להכניס שינויים בתודת הכניסה.

 1.1רישום כפול של הכנסת טובין למחסן .
בביקורת נמצא ,כי בתאריך  58.5.4154נרשמה כניסה למחסן ()11111151
של משלוח שהתקבל מהספק הגרעין בע"מ שכלל  51יחידות פח של שמן
פז-פלוס בערך כספי של  ,₪ 4511.41ו 54 -גלון של שמן מנוע בנזין 11 41
בערך כספי של  ₪ 745.61סה"כ ערך תעודת הכניסה  .₪ 4,511בתעודת
הכניסה נרשמו כל הפרטים הנדרשים למעט מס' החשבונית.
החשבונית שהתקבלה הייתה מתאריך  15.8.4154והודפסה בתאריך
( 58.5.4154העתק נאמן למקור)
3
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מכאן עולה לכאורה ,כי הטובין סופק בתאריך  ,15.8.4154לא נרשם במחסן
עד .57.5.4154
הביקורת מעירה כי ככלל יש לרשום את הטובין שהתקבל במחסן עם
קבלתו ,ולכל המאוחר למחרת הקבלה במחסן.
בתאריך  57.5.4154נרשמה תעודת כניסה נוספת ( )11111154עם אותם
הפרטים בדיוק .בתעודת כניסה זו נרשם מס' החשבונית ,אבל לא נרשם
מס תעודת המשלוח.
הביקורת מעירה ,כי בפועל התקבלה חשבונית אחת ,כאשר נרשמה קבלה
כפולה במחסן והכמות במלאי הוגדלה בגין קבלה שלא הייתה .כמות שמן
פז פלוס שהייתה על  1הוגדלה ל  41למרות שלכורה התקבלו רק  51פחים.
הביקורת מעלה תהייה נוספת  :איך בתאריך  47.5.4154נופקו רישומית
 51פחים של דלק פז פלוס כאשר בפועל המלאי הפיסי היה לכאורה 51
בלבד .נציין כי תעודת הניפוק של  51פחי שמן פז פלוס ( )61111144הייתה
חתימה של מקבל הטובין וללא ציון שמו.
בתגובת מנהל המחסנים והאחזקה לטיוטת הדוח נאמר  :בטעות בוצע
רישום כפול (גם תעודת המשלוח וגם החשבונית) .על תעודת הניפוק
המקורית מופעה חתימת המקבל .תבוצע תכנית ספירות מדגמיות
שתאפשר לעלות על טעויות רישום במועד.
לסיכום סעיף זה:
 הטובין שהתקבל במחסן בתאריך  ,12.2.1021נרשם במחסן רק
בתאריך  21.0..1021דהיינו כ 2 -שבועות לאחר שהתקבל.
 הטובין נרשם בטעות פעמיים בשתי תעודות כניסה נפרדות.
 בתאריך  11...1021נופקו רישומית  21פחים של דלק פז פלוס כאשר
בפועל המלאי הפיסי היה לכאורה  20בלבד.
מומלץ למנהל אגף התפעול לתחקר את האירוע ולהפיק לקחים.

א.

רישום ניפוק שמן בכמות שלכאורה גדולה מהכמות במחסן .
בהמשך לסעיף הקודם הביקורת העלתה תהייה איך בתאריך
 47.5.4154נופקו רישומית  51פחים של דלק פז פלוס כאשר בפועל
המלאי הפיסי היה לכאורה  51בלבד .נציין כי תעודת הניפוק של
 51פחי שמן פז פלוס ( )61111144הייתה חתימת מקבל הטובין
ללא ציון שמו.
אציין כי כמות של  21פחי שמן הנה חריגה ( 111ליטר)

4
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מבדיקה במחסן נמצא כי המלאי במחסן לאחר משיכה זו היה 8
פחים ,ומכאן עולה האפשרות כי נמשכו בפועל  1פחי שמן ונרשמה
משיכה של  51פחי שמן.
בבירור שערכתי עם מנהל התברואה והגינון עולה כלהלן:
 תעודת הניפוק מיום  11...1021הייתה בגין
ניפוקים/משיכות שנעשו במהלך כל החודש.
 היות שהמשיכות נעשו במהלך כל החודש אינו יכול לדעת
אם הכמות שנמשכה הייתה  1פחים או של  21פחים.
 במענה לשאלתי ציין מנהל מחלקת תברואה וגינון ,כי
"מבוצעות משיכות במשך החודש ונרשמות על טיוטא .בסוף
החודש נעשה ריכוז ומוגש לחתימה".

הביקורת מציינת כי הנוהג לפיו אין תעודת ניפוק לכל ניפוק
וניפוק ,ועריכת ניפוק מרוכז בסוף החודש ,אינו תקין ,ומהווה
פתח לטעויות ואי סדרים.
הביקורת ממליצה להפסיק נוהג זה לאלתר ולערוך תעודת ניפוק בזמן
אמת שתיחתם בזמן אמת ע"י המושך.
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר  :לכל ניפוק מהמחסן
תצורף תעודת ניפוק ,על התעודה יחתום המקבל כאישור על קבלת
ציוד מהמחסן.

 1.1רישום מאוחר של קבלת טובין במחסן .
ביקורת נבדק פער הזמן בין מועד קבלת הטובין ע"פ החשבונית לבין מועד
רישום קבלת הטובין במחסן.
להלן תוצאות הבדיקה:
הציוד/פריט

חשבונית
מס'

4711
דיסק חיתוך
58564
מברגה נטענת
מוט לפתיחת 58566
סתימות
קרם נגד שיזוף 416651
1445
כלי עבודה
1411
מקדחים

סכום
תאריך
החשבונית החשבונית

5154
4116.41
5457

1111514154
5811414154
5811414154

מס'
תעודת
כניסה

46
11
16

תאריך
תעודת
הכניסה

5511414154
4111114154
4111114154

54
11
11

5141
5574.86
5786.41

4411614154
1111114154
1111114154

68
81
84

4411614154
1611814154
1611814154

1
16
16

ניתן לראות כי במרבית המקרים שנבדקו פער הזמן בין קבלת הטובין לבין
רישום הטובין במלאי עולה על חודש ימים.
2
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פער
הזמן
בימים

בתגובת מנהל המחסנים והאחזקה לטיוטת הדוח נאמר :במסגרת ארגן
מחדש של אגף התפעול לפני כשנתיים מונה רום למנהלת רישוי
עסקים ועמי קיבל בנוסף על תפקידיו את נושא רישום במחשב של
תנועות הפריטים .לצורך כך הוקצו לו שעות נוספות .בתחילת שנת
 4102קוצצו מכסות השעות הנוספות וכתוצאה מכך נוצרים פיגורים
ביצוע הרישום.

הביקורת מציינת כי פער זמן ניכר בין קבלת הטובין לבין רישומו במלאי
אינו סביר ,חורג מסדרי עבודה נכונים ,ומהווה פתח לטעויות ואי סדרים.
עוד אציין כי האיחור ברישום הטבין במלאי ואישור קבלתו מביא לאיחור
באישור החשבונית והעברתה ליחידה לתשלומים לספקים במועצה.

המלצה
ככלל רישום הטובין צריך להתבצע ביום קבלת הטובין במחסן .במקרים
חריגים הרישום יתבצע למחרת קבלת הטובין במחסן.

 1.5טובין שהתקבלו במחסן ולא נרשמו.
בביקורת אותרו  4מקרים (מתוך  51חשבוניות שנבדקו) בהם טובין
שסופק למחסן לכאורה לא נרשם.
להלן המקרים:
המידע נלקח מתוך החשבוניות ,ומתוך החותמות והחתימות על החבוניות.
הטובין

מס'
חשבונית

תאריך
חשבונית

5755

671 5111414154

בורג
איסכורית
 111שקי 5454
ביג
נעלי עבודה 4817
ספרי צבע 5517

סכום
החשבונית

תאריך
קבלה
וניפוק
למלאי
המחסן ע"פ
המצןין על
החשבונית
4811414154

1675 5111414154

1711114154

4885 5111114154
418 4111614154

5111814154
1511814154

6
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הביקורת קיבלה מהמחסן העתקים נוספים של החשבוניות בגין האספקות
הנ"ל.
על גבי העתקי החשבוניות הייתה חותמת אחרת (שלא הייתה ע"ג
החשבוניות שנשמרו ביחידת התשלומים לספקים) הכיתוב בחותמת היה:
"מועצה מקומית ק .טבעון רכש ואספקה חשבונית זו מהווה כטופס ניפוק
ציוד וחתימתך מאשרת קבלת הציוד"
ע"ג החשבוניות ( )1היו חתימות ללא תאריך של מנהל מח' האחזקה ,וע"ג
חשבונית ( )5חתימה ללא תאריך של מנהל מח' גינון.
בדיקה של חשבוניות נוספות נמצאו מקרים נוספים בהם טובין שסופק
למחסן לא נרשם.

הטובין

מס'
חשבונית

בי 5541
כוס
מטל +סט
משורי
5511
ברגים
ודסקיות
5584
סיכות
לאקדח+
שרשרת
פלדה
5571
ביט
פיליפס+
תיקון
משחזת

תאריך
חשבונית

סכום
החשבונית

5511114154

448

תאריך
קבלה
וניפוק
למלאי
המחסן ע"פ
המצןין על
החשבונית
411614154

5711614154

454

4111614154

5515114154

841

5615514154

665 51155144154
665

815414154

בתגובת מנהל המחסנים והאחזקה לטיוטת הדוח נאמר  :פריטים שהגיעו ונמשכו
מידית ופריטים שנדרשו בדחיפות למחלקת החינוך וסופקו ישירות לאב הבית של
גני הילדים.
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר :כל ציוד המועבר למחסן מחייב
בהקלדה ,לא יהיה ניתן לספק מוצרים למחלקות מבלי שציוד נרשם קודם לכן
במערכת הממוחשבת.
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הביקורת מעירה:
 בניגוד לסדרי עבודה נכונים ותקינים קבלת הטובין וניפוקו לא
נרשמו במערכת הממוחשבת.
 קיים פער של בין שבועיים ועד  20שבועות בין קבלת הטובין לאישור
קבלת הטובין ע"ג החשבונית.
המלצה  :כל טובין אשר מתקבל במחסן יירשם במערכת הממוחשבת.
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר" :כל ציוד המועבר למחסן
מחייב בהקלדה ,לא יהיה ניתן לספק מוצרים למחלקות מבלי שציוד נרשם
קודם לכן במערכת הממוחשבת"

 1.2קבלת טובין מספק אחר שלא הוצאה לו הזמנה .
בביקורת נמצא מקרה בו אספקת הטובין הייתה לא מהספק אשר זכה
בהליך הרכש ואשר הוצאה לו הזמנה.
ביום  411614154הוצאה לספק "חן כהן – הספקה טכנית ציוד" הזמנה
(מס'  )146לאספקת משחזת ,טרימר ,סט כסומים ,ומלטשת בהיקף כספי
של .₪ 4,147
ביום  71814154הוציא הספק אר.פ.ל .בע"מ חשבונית מס'  154547בגין
אספקת הטובין הנ"ל
המחסנאי אישר קבלת הטובין ע"ג החשבונית בתאריך .4511514154
אחד התפקידים של המחסן ,הינו לוודא התאמה בין ההזמנה לתעודת
המשלוח1חשבונית ולטובין שסופק לרבות שם הספק.
בבדיקה נמצא:
 יחידת הרכש לא ידעה על החלפת הספק ,וביצוע ההזמנה ע"י ספק
השונה מזה שזכה בהליך הרכש.
 גזבר המועצה ציין ,כי הנושא אינו מוכר לו ,ולא ידוע לו על כך דבר.

בתגובת מנהל המחסנים והאחזקה לטיוטת הדוח נאמר :אספקת
הפריטים למחסנים בוצעה טרם הגעת הזמנה חיצונית למשרדי
המחסן .עם הגעת הפריטים והחשבונית בוצע רישום למלאי
והחשבונית הועברה להנה"ח .ע"ג ההזמנה בוצע תיקון ידני של הספק
ע"י מח' הנה"ח .החשבונית נחתמה והועברה להנה"ח ללא ביצוע
בדיקה של התאמה בין הגורמים ממנו הוזמן הפריט לבין מוציא
החשבונית .העברת ההזמנה החיצונית אינה מתבצעת ע"י המחסן ולכן
אין באפשרותנו לדעת למי נשלחה ההזמנה.
1
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מסקנות :
 ביצוע ההזמנה ע"י ספק שונה מהספק אליו הוצאה ההזמנה אינו
תקין.
 אי התקינות גוברת כאשר סיבת ההחלפה לא ברורה ,וההחלפה
נעשתה ללא תיאום ואישור הרכש והגזבר.
 אישור החשבונית לתשלום כאשר אין תאימות בין שם הספק
בהזמנה לשם הספק בחשבונית אינו תקין.

המלצות:
 להנחות כל המנהלים ,כי לאחר שההזמנה אושרה ע"י גזבר
המועצה ,אין לערוך כל שינוי בהזמנה ובתנאיה ללא תיעוד מסודר
ואישור בכתב של הגזבר.
 להנחות את המחסנאי לערוך בקרה ולוודא תאימות בין ההזמנה
לתעודת המשלוח/חשבונית ואספקת הטובין בפועל.
 מומלץ לגבש נוהל בנושא בקרה על תשלומים לספקים שיגדיר
את הבדיקות הנדרשות בתהליך אישור החשבונית ע"י כל אחד
מבעלי התפקידים אשר מעורבים בהליך האישור.

 1.2רכישת טובין ע"י המחסנים שלא באמצעות יחידת הרכש
בביקורת נמצאו מקרים בהם רכישת טובין בוצעה ע"י מחלקת האחזקה שלא
באמצעות יחידת הרכש.

סכום
החשבונית

תאריך
קבלה
וניפוק
למלאי
המחסן ע"פ
המצןין על
החשבונית
4811414154

הטובין

מס'
חשבונית

תאריך
חשבונית

בורג
איסכורית
בי
כוס
מטל +סט
משורי
ברגים
ודסקיות
ספרי צבע
סיכות
לאקדח+
שרשרת
פלדה

5755

671 5111414154

5541

448 5511114154

411614154

5511

454 5711614154

4111614154

5517
5584

418 4111614154
841 5515114154

1511814154
5615514154

9
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אדגיש כי ככלל מדובר על רכש טובין (ולא עבודות)
במקר ה אחד (סיכות לאקדח +שרשרת פלדה ) הרכש בוצע לא עבור יחידות
במגזר התפעול (עבור מח' החינוך)
ככלל כל רכש הטובין צריך להתבצע ע"י יחידת הרכש.
מנהל האחזקה ומנהל אגף התפעול הסבירו לביקורת ,כי ההזמנות הידניות
נעשות ב של צרכים תפעוליים דחופים ,והצורך בגמישות תפעולית ומענה
למשימות בלו"ז קצר .עוד הוסבר כי מנהל התפעול לא נמצא כל הזמן במשרדו
והחתמתו על ההזמנה תגרום לעיכובים.

הביקורת מציינת ,כי הנחיית הגזבר ,לפיה מנהל האגף יאשר בחתימתו
הוצאת הזמנות ידניות ,אינה מקוימת באגף בתפעול.
גזבר החברה אישר ( 5ינואר  )1021לאגף התפעול לבצע הזמנות ידניות
בנושאי תפעול ,מוסכים ,ורכישות דחופות לצרכי עבודה עד  ₪ 2,000בחודש.
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר" :בהתאם לאופי העבודה,
ימשיך המחסן ברכישות טובין ע"י המחסנים שלא באמצעות מחלקת
הרכש .באחריות מנהל מחלקת אחזקה ומנהל אגף התפעול להקפיד כי
מדובר ברכישות דחופות ובעלות נמוכה ,כל הזמנה שכזו מחויבת חתימת
מנהל.
מסקנות הביקורת :





המצב שבו האחזקה (המחסן) מבצע רכש פוגע מהותית בהפרדת
תפקידים הנדרשת בתחום הרכש והאחסנה.
גורם אחד  -האחזקה (המחסן)  :פונה לספק ,מקבל הצעה ,עורך את
ההזמנה ,מאשר אותה ,מאשר קבלת הטובין ,מאשר את חשבונית .בחלק
מהמקרים הטובין שמתקבל גם לא נרשם במערכת המחסנים.
העדר הפרדת התפקידים כפי שמתוארת לעיל מהווה פגם מהותי
בבקרה וסיכון לאי סדרים.
הנחיית הגזבר ,לפיה מנהל האגף יאשר בחתימתו הוצאת הזמנות ידניות,
אינה מקוימת באגף בתפעול.
המלצות :
רכישה של טובין ע"י התפעול עבור עצמו תיעשה רק במקרים דחופים.
ההזמנה של רכש דחוף תאושר מראש ע"י מנהל אגף התפעול .במקרים
דחופים בהם מנהל האגף אינו זמין ,יש לקבל אישורו טלפונית ,ולהחתימו
ע"ג ההזמנה בדיעבד.

11
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 1.1שמירת הטובין במחסן .
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  5511-קובע בין היתר כלהלן:
( ...."00א) טובין יאוחסנו במחסן בצורה המאפשרת את שמירתם
ואת החזקתם המתאימה ,היעילה ,החסכונית והבטיחותית.
(ב) טובין ירוכזו במחסן לפי הוראות כל דין לענין בטחון
ובטיחות ,לרבות הוראות בדבר אחסון חומרי נפץ ,חומרים
דליקים ,חומרים רעילים וחומרים מסוכנים אחרים.
(ג) מחסן יתוחזק ,יאובטח ויצויד בפני גניבה ,פריצה ,שריפה,
נזקי מים וחדירת עופות ,מכרסמים ,זוחלים ומזיקים אחרים.
(ד) תנאי הבטיחות במחסן ייבדקו ,אחת לשנה לפחות ,בידי
מהנדס בטיחות".....
הביקורת התרשמה כי הפריטים מאוחסנים במחסן בצורה מסודרת
ויעילה .המחסן נעול ,והמפתחות למחסן נמצאים בידי מספר מצומצם
של בעלי תפקידים.
הוראות הצו לעניין בדיקה שנתית של תנאי הבטיחות ע"י
מהנדס בטיחות אינן מקוימות.
המלצה:
מנהל אגף התפעול ינחה עריכת בדיקה שנתית של תנאי
הבטיחות במחסן ע"י מהנדס בטיחות
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר ,כי באחריות מנהל
האחזקה להזמין במיידי בדיקת בטיחות ,כיבוי אש והדברה למחסן,
מנהל האחזקה יבקש אישור בכתב מכל אחד מהגורמים

 1..קיום כיסוי ביטוחי .
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  5511-קובע בין היתר כלהלן:
"(....ה) מנהל רכש ואספקה ,בתיאום עם המרכז את הטיפול בנושא
הביטוח במועצה ,יוודא שקיים כיסוי ביטוחי מתאים לאובדן,
לגניבה ולנזק אחר למלאי ולמצאי במסגרת פוליסת הביטוח של
המועצה ,זולת אם החליטה המועצה שלא לבטח טובין אלה.
(ו) מנהל רכש ואספקה יקבע את צורת הדיווח לחברת הביטוח
ולגזבר על נזקים שנגרמו למלאי ולמצאי".....
בביקורת נמצא ,כי לרשות המקומית פוליסה המכסה שטח מבונה,
הכולל בתחומו את התכולה .הכיסוי חמבני ותכולה עומד על 062
מליון  ,₪והכיסוי הביטוחי כנגד פריצה עומד על  1מליון .₪
תקין -אין לביקורת הערות בעיף זה
11
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1.20

ניפוק טובין מהמחסן.

צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  5511-קובע בין היתר כלהלן:
"( .....02ב) טובין שבמלאי ינופקו לפי טופס דרישה שישא מספר סידורי עוקב
חתום בידי מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) ובידי הגזבר.
( .02א) מנהל מחסן ינפק טובין שבמלאי בהתאם לטופס דרישה ולפי תעודת
ניפוק ,שתישא מספר סידורי עוקב.
(ב) עותקים של תעודת הניפוק יימסרו למנהל המחסן ולרשם המצאי.
( .02א) לא ינופקו טובין אלא לעובד המועצה שפרטיו רשומים בטופס הדרישה
ולאחר שאומתה זהותו; בעת קבלת הטובין יחתום העובד על תעודת הניפוק.
בביקורת בוצעה בדיקה של מספר תעודות ניפוק:
ציון
ערך
כמות
פריט מנופק
מספר
מנופקת ש"ח שם
תעודה
המקבל
+
7,461
 61111571קלסר ורוד  4ס"מ 411
 לוגו+
8,478
48
 61111151מעילים שונים
אין
5,448
 61111151מחשב גלקון 4 pc-6
61111114
61111484
61111144
71111441

עט פיילוט1רולר517 -
כחול
אזיקונים פלסטיק 11
שמן פזפלוס 51 14
CIP
5
בלון גז

 61111481משקפי מגן כהים 1
 61111157סיר אלומיניום 5 6
ליטר
 61111167סיר אלומינים 5 6
ליטר

חתימת
המקבל
+

תקין

+
+

766

+

+

תקין
תקין
חלקית
תקין

761
4811

+
אין

+
אין

114

אין

+

תקין
לא
תקין
תקין
חלקית

415
516

אין
אין

+
+

561

+

+

תקין
חלקית
תקין

הערות הביקורת:
 במקרה אחד (תעודה מס' )  25000111לא נמצא שם המקבל וחתימתו על
גבי תעודת המשיכה
 ב  4מקרים נוספים נמצאה חתימה של המקבל ,אבל לא צוין שמו על גבי
תעודת המשיכה.
המלצה:
 אין לנפק טובין מהמחסן ללא חתימה של העובד שקיבל את הטובין.
 המחסנאי יקפיד לציין על תעודת המשיכה את שם העובד שקיבל את
הטובין ,ולהחתים אותו .
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 1.22מלאי ללא תנועה
הביקורת הפיקה מהמערכת הממוחשבת "דוח מלאי מת" .הדוח כולל את רשימת
הפריטים בהם לא הייתה כל תנועה (כניסה או ניפוק) מתאריך ( 5.8.4151דהיינו כ-
 56חודשים)
בין פריטים אילו:





נייר רציף עם ובלי לוגו 46 -קרטונים ערך כספי ₪ 1,715
ערך כספי ₪ 4,565
עט פרקר ק .טבעון 565 -יחידות
פקק עגול  41אמפר –  54יחידות ערך כספי ₪ 54,565
ערך כספי ₪ 4,751
שלט עץ דקורטיבי  4יחידות

הביקורת מציינת ,כי חלק מהמחירים הרשומים אינם סבירים (פקק  41אמפר
ושלט העץ).
חלק גדול מ הפריטים ברשימה אינם בשימוש ,ויתכן שלא יהיו בשימוש בעתיד
הרשימה כללה  5474פריטים בערך כספי רשום של .₪ 41,611
המלצה:
להפיק אחת לשנה " דוח מלאי מת"  .יש לבחון האם הטובין ,ראוי לשימוש,
האם ניתן לנצל את הטובין לשימושים אחרים ,לבחון כדאיות מכירת הטובין,
ולקיים דיון בוועדת רכש ובלאי על ייעוד הפריטים.
בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח ,נאמר  :אחת לשנה יבצע המחסן
בדיקה למלאי ללא תנועה (מלאי מת) תוצאות הבדיקה יועברו לוועדת רכש
ובלאי.

 1.21ספירת מלאי שנתית.
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  5511-קובע בין היתר כלהלן:
(...."02א)אחת לשנה לפחות ,בסוף שנת הכספים ,תיערך ספירת מלאי (להלן -
הספירה) בכל מחסני המועצה; מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך
בפיקוח מבקר המועצה ,ובהשתתפות הגזבר או מי שהוא הסמיכו לכך.
(ב) בעת ספירת המלאי ייסגרו מחסני המועצה לכניסה של טובין ולהוצאתם
מהם ,למעט במקרים חריגים ובאישור מנהל רכש ואספקה.
(ג) תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם
הקטלוגי של הפריטים ,תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה;
מבצעי הספירה יחתמו על הטפסים.
.02הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס הטובין; היתה
אי התאמה בין תוצאות הספי רה ליתרה כאמור ,יעביר הגזבר ,בכתב ,לועדת רכש
ובלאי ,את כל הנתונים בצירוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש
ואספקה על פשר ההפרשים"....
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בביקורת ראינו כי בסוף שנת  4151התבצעה ספירת מלאי במחסן ע"י עמי דדון
ורותם אבואב .אי ההתאמה שנמצאה בדיקה הייתה שולית (מזערית) .
בנוסף בוצעה בדיקה מדגמית ע"י מנהל מחלקת הנה"ח שבו נספרו  54מק"טים.
בבדיקה לא נמצאו אי התאמות.
אין לביקורת הערות בסעיף זה

 1.21ועדת רכש ובלאי
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  5511-קובע בין היתר כלהלן:
" מועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי".
"טובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה לפי הוראות כל דין
החלות על מכירת טובין ,ואם אינם ניתנים למכירה ,תחליט ועדת רכש ובלאי על
ייעודם".
"ג ריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן ,או השבתה או מכל סיבה
אחרת  ,תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי ,ערכו של הפריט ייקבע
בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש בעת הגשת הדו"ח".
בביקורת נמצא ,כי בשנים האחרונות לא דווח לוועדת רכש ובלאי על
אובדן ו/או בלאי של כלי עבודה ,למרות שניתן להניח כי היו אירועים
כאלה.
העדר הדיווח לוועדת רכש ובלאי על אובדן ו/או בלאי של כלי עבודה נובע
מאי ניהול נושא האינוונטר ראה סעיף  1.20להלן

 1.21רישום וניהול מצאי (אינונטר)
צו המועצות המקומיות(א) ,תשי"א  5511-קובע בין היתר כלהלן:
"( .22א) רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי במועצה,
על יחידותיה ,בפנקס הטובין.
(ב) המצאי יסומן בסמל המועצה ,בסימון שככל האפשר אינו
ניתן למחיקה.
(ג) כל יחידה במועצה שבה קיים מצאי ,תופיע ברישומי
המועצה כיחידת רישום עצמאית ,כפי שיורה רשם הטובין ,ותצוין
במספר זיהוי נפרד.
(ד) מנהל יחידה ,או עובד היחידה שמונה לכך בידו ,ינהל את
רישום המצאי באותה יחידה.
 .28השאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי המועצה לצורך ביצוע
תפקידיהם ,או מיחידת רישום אחת ליחידת רישום אחרת ,יתועדו
14
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בידי רשם המצאי בטופס המיועד לכך ויפורטו בו מספרו הקטלוגי
של הפריט ,תיאורו ,כמותו ,תנאי השאלתו ומועד החזרתו.
 .20אין להשאיל פריטי מצאי למי שאינו עובד המועצה ,אלא באישור
ראש המועצה או מי שהוסמך בידו.
 .22א חת לשנה ,במועד שיקבע רשם המצאי ,תיערך ספירת המצאי
בכל יחידה לפי טופס המיועד לכך בהתאם לסעיפים (06א) ו(-ג),
 02ו ,02-בשינויים המחויבים ,וממצאיה יועברו לרשם המצאי.
 .22מנהלי יחידות ידווחו לרשם המצאי על נזקים שנגרמו למצאי,
לפי סדרי דיווח שעליהם הורה רשם המצאי (להלן  -דו"ח).
 .22ג ריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן ,או השבתה או מכל
סיבה אחרת ,תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי ,ערכו של
הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש בעת הגשת
הדו"ח".
בביקורת נמצא ,כי קיימת תשתית מחשובית לניהול האינוטר ,ואף
מוגדרים במערכת מחסני אינונטר יחידתיים בהם גם רשום מלאי.
בביקורת נמצא כי במערכת הממוחשבת רשומים מחסנים נוספים (בנוסף
למחסן המועצה) בהם רשום מלאי אינוונטר וכלי עבודה.

להלן מספר מחסנים שאותרו
ערך
מספר
המלאי
מחסן
במערכת הרשום
(נובמבר
)1021
200,.52
1001
25,102
1001
10,121
1001
21.,112
1002
12,111
1002
11,11.
1001

שם המחסן

מחלקת תברואה
צוות אחזקה
סמנכ"ל תפעול
מדור גינון
צוות מע"צ
משרדי המחסנים
בביקורת נמצא כלהלן :

 המועצה אינה רושמת ומנהלת את האינונטר.
 אף שבמערכת הממוחשבת קיימים מחסני יחידתיים ,וקיים בהם
מלאי ,המחסנים אינם מנוהלים ,לא מבוצעת בהם ספירת מלאי ולא
ניתן לדעת באם המלאי הרשום בהם אכן נכון.
 ציוד אינוונטר וכלי עבודה הנרכשים למגזר התפעול ,מתקבלים
במחסן ,ונרשמים במחסני האינונטר היחידתיים בתפעול.
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ציוד אינונטר הנרכש עבור יחידות אחרות לרוב לא עובר דרך החסן,
ולכן לא נרשם
ערך המלאי הרשום כיום במחסני האינונטר היחידתיים במועצה
מסתכם בכ .1. -אלפי  .₪אציין כי מלאי זה אינו משקף את המצב
בפועל .יתכן שחלק מהפריטים רשומים במלאי אבדו או התבלו.
מנגד יתכן שבוצעו רכישות והאספקה הייתה ישירות ליעד ולא עברה
דרך המחסן ,ולכן רכישות אילו אינן רשומות במחסני האינונטר
היחידתיים.
הביקורת מציינת כי המלאי הרשום במחסני האינונטר היחידתיים
לא נספר ,וכפועל יוצא לא ניתן לדעת האם חלק מהאינונטר שנרכש
התבלה או אבד.
למחלקות התפעול אין רשימה של כלי העבודה שנמצאים בשימושן,
ואין רישום למי מהעובדים נמסרו כלי עבודה לשימוש.
בהעדר רישום לא ניתן לדעת האם כלי עבודה שנרכשו ,נמצאים
במועצה ,או שהתבלו ,אבדו או נגנבו.
לא בוצעו ספירות מלאי של ציוד האינונטר וכלי העבודה ברשות.

המועצה אינה רושמת ומנהלת את האינונטר בהתאם לצו המועצות המקומיות
ולסדרי עבודה נכונים .
המלצות:







על הרשות לקבוע לוח זמנים ולהקצות משאבים להסדרת הרישום והניהול
האינוונטר בהתאם לצו המועצות המקומיות ובהתאם לסדרי מינהל
נכונים.
מומלץ להגדיר גורם אחראי (פרוייקטור) ברמת המועצה שיקדם הנושא.
נדרש לערוך רשימת מצאי מעודכנת בכל אגף ויחידה ולהתאימה לרישום
במערכת הממוחשבת.
נדרש להסדיר נושא רישום כלי העבודה והשאלתם במחלקות התפעול.
מומלץ לערוך נוהל שיגדיר את התהליכים ברישום וניהול האינונטר,
לרבות אחריות וסמכות בעלי התפקידים הרלוונטים

בתגובת מנהל אגף התפעול לטיוטת הדוח נאמר" :מנהלי המחלקות באגף
התפעול יבצעו ספירות לציוד הקיים בכל מחלקה .תתבצע התאמה בין הרשום
לבין המצוי ,הפערים יועברו לוועדת רכש ובלאי לקבלת אישור (יישור קו) עם
קבלת אישור מהוועדה לרשימת הציוד ,באחריות כל מנהל מחלקה לנהל ידנית
מחסן מחלקתי ,על מנהל מחלקה לתחזק את הרישום למחסן זה .המלצת
התפעול ,שכל מחלקות המועצה ינהגו בהתאם לשיטת עבודה זו ".
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נספחים

א .צו המועצות המקומיות בנושא ניהול מחסנים

ב .צו המועצות המקומיות בנושא רישום וניהול מצאי (אינוונטר)

17
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נספח א
צו המועצות המקומיות בנושא ניהול מחסנים
צו המועצות המקומיות (א) תשי"א –  5511כולל בתוכו פרק (פרק ד)
הכולל הוראות בנושא ניהול מחסני המועצה.
להלן הוראות צו המועצות המקומיות בנושא ניהול מחסנים:
ראש המועצה רשאי ,לאחר התייעצות עם מנהל רכש
".80
ואספקה ,להחליט על הקמת מחסן ,על הטובין שיאוחסנו בו ועל
העברתו או חיסולו.
 .82טובין הנרכשים בעבור המועצה המקומית ואינם מסופקים
ישירות ליחידות הצורכות ,יאוחסנו במחסן בלבד ,ויירשמו בידי
מנהל המחסן כמלאי.

.82
( .82א) מנהל רכש ואספקה ,בתיאום עם הגזבר ,יקבע לגבי כל
לא יוצאו טובין ממחסן אלא לפי הוראות פרק זה.

מחסן במועצה את סוגי הטובין שיאוחסנו בו ואת רמת המלאי של
כל סוג כאמור.
(ב) מנהל רכש ואספקה ,בתיאום עם הגזבר ,יבדוק ויעדכן,
לפחות אחת לשנה ,את סוגי הטובין ורמות המלאי של הטובין בכל
מחסן.
(ג) מנהל רכש ואספקה יוודא שכמות הטובין שבמחסן תהיה
בהתאם לרמת המלאי שנקבעה.
 .82מנהל המחסן או רשם המצאי ,לפי הענין ,יזהה את הטובין
שבאחריותו ויגדירם לפי הקטלוג האחיד.
 .82מ נהל המחסן יציין ,ליד מקום אחסונו של כל פריט במלאי ,את
מספרו הקטלוגי ואת תיאורו כאמור בסעיף .16

.81
 .81כמות הטובין המתקבלים במחסן ,טיבם ואריזתם ,יתאימו
טובין יאוחסנו במחסן לפי תעודת כניסה כאמור בסעיף  02בלבד.

להזמנה לרכישה ולחשבון או לתעודת המשלוח; התעורר ספק
בזיהוי הטובין ,ישותף מומחה הבקיא בבדיקת אותם טובין.
( .02א) תעודת כניסה תכלול פרטים בדבר ספק הטובין ,מספר
ההזמנה ,מספר תעודת המשלוח ,פרטי החשבונית ,מספר קטלוגי,
תיאור הטובין והכמות שנתקבלה בפועל.
(ב) כל פריטי הטובין המתקבלים במחסן מספק אחד באותו
משלוח ,יירשמו בידי מנהל המחסן בתעודת כניסה נפרדת ,שתישא
מספר סידורי עוקב.
(ג) מנהל המחסן ימלא את תעודת הכניסה במספר העותקים
הדרוש בטופס שיועד לכך.
(ד) סופק פריט בכמות קטנה מן הכמות המוזמנת או מן האמור
בתעודת המשלוח או בחשבון ,תירשם בתעודת הכניסה ובתעודת
המשלוח רק הכמות שנתקבלה בפועל.
(ה) סופק פריט טובין בכמות גדולה מן הכמות המוזמנת או מן
האמור בתעודת המשלוח או החשבון ,תוחזר יתרת הכמות לספק
11
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ובתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח תירשם רק הכמות שהוזמנה
בפועל.
(ו) נתגלו נזק או השחתה או פגם בטובין שבמשלוח ,כולם או
חלקם ,תירשם בתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח רק כמות
הטובין התקינה שנתקבלה ,והטובין שנשחתו או שניזוקו או
הפגומים כאמור ,לא יתקבלו ויוחזרו לספק בצירוף תעודת החזר
ובציון סיבת ההחזר.
( .08א) מנהל המחסן ינהל רישום פנימי של פריטי הטובין ובו יפרט
את תנועות הפריטים בתוך המחסן לפי סוגם וסיווגם בקטלוג
האחיד.
(ב) רישום הטובין כאמור בסעיף קטן (א) יעודכן באופן שוטף
לפי תעודת הכניסה ,תעודת הניפוק ותעודת ההחזר.
( .00א) טובין יאוחסנו במחסן בצורה המאפשרת את שמירתם ואת
החזקתם המתאימה ,היעילה ,החסכונית והבטיחותית.
(ב) טובין ירוכזו במחסן לפי הוראות כל דין לענין בטחון
ובטיחות ,לרבות הוראות בדבר אחסון חומרי נפץ ,חומרים
דליקים ,חומרים רעילים וחומרים מסוכנים אחרים.
(ג) מחסן יתוחזק ,יאובטח ויצויד בפני גניבה ,פריצה ,שריפה,
נזקי מים וחדירת עופות ,מכרסמים ,זוחלים ומזיקים אחרים.
(ד) תנאי הבטיחות במחסן ייבדקו ,אחת לשנה לפחות ,בידי
מהנדס בטיחות.
(ה) מנהל רכש ואספקה ,בתיאום עם המרכז את הטיפול בנושא
הביטוח במועצה ,יוודא שקיים כיסוי ביטוחי מתאים לאובדן,
לגניבה ולנזק אחר למלאי ולמצאי במסגרת פוליסת הביטוח של
המועצה ,זולת אם החליטה המועצה שלא לבטח טובין אלה.
(ו) מנהל רכש ואספקה יקבע את צורת הדיווח לחברת הביטוח
ולגזבר על נזקים שנגרמו למלאי ולמצאי.
( .02א) ראש המועצה יקבע את הרשאים לחתום על טופסי דרישה
לניפוק טובין ביחידות השונות במועצה; רשימת הרשאים לחתום
כאמור ,ודוגמאות חתימותיהם יועברו למנהל רכש ואספקה.
(ב) טובין שבמלאי ינופקו לפי טופס דרישה שישא מספר
סידורי עוקב חתום בידי מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) ובידי
הגזבר.
( .02א) מנהל מחסן ינפק טובין שבמלאי בהתאם לטופס דרישה
ולפי תעודת ניפוק ,שתישא מספר סידורי עוקב.
(ב) עותקים של תעודת הניפוק יימסרו למנהל המחסן ולרשם
המצאי.
( .02א) לא ינופקו טובין אלא לעובד המועצה שפרטיו רשומים
בטופס הדרישה ולאחר שאומתה זהותו; בעת קבלת הטובין יחתום
העובד על תעודת הניפוק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,אדם שאינו עובד המועצה
המועסק בידי המועצה לביצוע עבודה רשאי לקבל לשימושו טובין
ממחסן המועצה ,בהתאם להוראות אלה.
( .02א) אחת לשנה לפחות ,בסוף שנת הכספים ,תיערך ספירת מלאי
(להלן  -הספירה) בכל מחסני המועצה; מנהל רכש ואספקה אחראי
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לספירה שתיערך בפיקוח מבקר המועצה ,ובהשתתפות הגזבר או
מי שהוא הסמיכו לכך.
(ב) בעת ספירת המלאי ייסגרו מחסני המועצה לכניסה של
טובין ולהוצאתם מהם ,למעט במקרים חריגים ובאישור מנהל רכש
ואספקה.
(ג) תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את
מספרם הקטלוגי של הפריטים ,תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו
במחסן בעת הספירה; מבצעי הספירה יחתמו על הטפסים.
 .02הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס
הטובין; היתה אי התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור,
יעביר הגזבר ,בכתב ,לועדת רכש ובלאי ,את כל הנתונים בצירוף
הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על פשר
ההפרשים.
( .01א) ועדת רכש ובלאי תחליט אילו פעולות לנקוט להתאמת
תוצאות הספירה לרשום בפנקס הטובין.
(ב) עותק מנתוני ההשוואה כאמור בסעיף  02ועותק מהחלטת
ועדת רכש ובלאי כאמור בסעיף קטן (א) יועברו למנהל המחסן
ורשם המצאי ,והם יעדכנו את פנקס הטובין לא יאוחר מ 62-ימים
מתחילת כל שנת כספים ,בהתאם לתוצאות הספירה ולהחלטת
ועדת רכש ובלאי.
 .01ט ובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה
לפי הוראות כל דין החלות על מכירת טובין ,ואם אינם ניתנים
למכירה ,תחליט ועדת רכש ובלאי על ייעודם".
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נספח ב
צו המועצות המקומיות בנושא רישום וניהול מצאי (אינוונטר)
צו המועצות המקומיות (א) תשי"א –  5511כולל בתוכו פרק (פרק ה)
הכולל הוראות בנושא רישום וניהול אינוונטר
להלן הוראות צו המועצות המקומיות בנושא רישום וניהול האינונטר:
"( .22א) רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי במועצה,
על יחידותיה ,בפנקס הטובין.
(ב) המצאי יסומן בסמל המועצה ,בסימון שככל האפשר אינו
ניתן למחיקה.
(ג) כל יחידה במועצה שבה קיים מצאי ,תופיע ברישומי
המועצה כיחידת רישום עצמאית ,כפי שיורה רשם הטובין ,ותצוין
במספר זיהוי נפרד.
(ד) מנהל יחידה ,או עובד היחידה שמונה לכך בידו ,ינהל את
רישום המצאי באותה יחידה.
 .28השאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי המועצה לצורך ביצוע
תפקידיהם ,או מיחידת רישום אחת ליחידת רישום אחרת ,יתועדו
בידי רשם המצאי בטופס המיועד לכך ויפורטו בו מספרו הקטלוגי
של הפריט ,תיאורו ,כמותו ,תנאי השאלתו ומועד החזרתו.
 .20אין להשאיל פריטי מצאי למי שאינו עובד המועצה ,אלא באישור
ראש המועצה או מי שהוסמך בידו.
 .22א חת לשנה ,במועד שיקבע רשם המצאי ,תיערך ספירת המצאי
בכל יחידה לפי טופס המיועד לכך בהתאם לסעיפים (06א) ו(-ג),
 02ו ,02-בשינויים המחויבים ,וממצאיה יועברו לרשם המצאי.
 .22מנהלי יחידות ידווחו לרשם המצאי על נזקים שנגרמו למצאי,
לפי סדרי דיווח שעליהם הורה רשם המצאי (להלן  -דו"ח).
 .22ג ריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן ,או השבתה או מכל
סיבה אחרת ,תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי ,ערכו של
הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש בעת הגשת
הדו"ח".
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 .0מבוא
 5.5דוח הבדיקה בנושא "ניהול והפעלת אולם זהר" בוצע בהמשך לדיון
מליאה שלא מן המניין בנושא שהתקיים ביום  28.4.2.54והחלטה כי
הנושא ייבדק ע"י מבקר המועצה.
 5.2רשת המתנסים קרית טבעון הנה עמותה שמטרתה להפעיל ולנהל את
המרכז הקהילתי בקרית טבעון וכן לעודד ולבצע פעולות קהילתיות,
חינוכיות ,חברתיות ,תרבותיות ,ופעולות רווחה לטובת כלל האוכלוסייה
המקומית" .אולם זוהר" מנוהל ומופעל ע"י רשת המתנ"סים קריית
טבעון .באולם זוהר מתבצעת הקרנת סרטים ,מופעים ,הצגות ופעילויות
נוספות .מר עזרא מזרחי משמש כמנהל האולם (בנוסף לתפקידו כמנהל
אגף התרבות) ,החל מחודש יוני  .2.52בנוסף מועסקות באולם  4עובדות
כקופאיות ומנהלות משמרת ,מקרין ומנקה.
 0.1הכנסות אולם זוהר ממופעים וסרטים
בשנת  2.52גדלו הכנסות אולם זוהר מסרטים בכ( 54% -לעומת שנה
קודמת) והסתכמו בכ  05.אלפי  . ₪ברבעון הראשון של שנת  2.54הייתה
ירידה של  52%בהכנסות האולם מסרטים (ביחס לממוצע הרבעוני ב-
 ,)2.52וחזרה לרמת ההכנסות בשנת .2.52
ההכנסות ממופעים גדלו בשנת  2.52בכ 55% -והסתכמו בכ 225 -אלפי .₪
ברבעון בראשון של  2.54יש גידול חד בהכנסות ממופעים כ 521 -אל"ף ₪
לעומת ממוצע רבעוני של כ 18 -אלף  ₪בשנת .2.52
להלן התפלגות ההכנסות ע"פ רבעונים:
רבעון
מופעים
סרטים

0-4104
24,401
544,157

4-4104
29,87.
7.,022

1-4104
21,491
512,229

2-4104
55.,8.4
549,125

0-4101
98,00.
522,157

4-4101
24,44.
542,291

1-4101
2.,.02
529927

2-4101
5.8,547
2.0,.54

0-4102
524819
522,978

 0.2מטרת הבדיקה.
בדיקת ניהול והפעלת אולם זוהר ,ובכלל זה בדיקת הטענות בנוגע לניהול
האולם ולהתנהלות מנהל האולם.
 0.1אופן עריכת הבדיקה.
 פגישות עם דרור גרינבלום מנהל רשת המתנסים טבעון ,עזרא
מזרחי מנהל אולם זוהר ,עובדות אולם זוהר ,אורית רוזנברג מנהל
הכספים של רשת המתנסים טבעון.
 מנהל האולם ביקש להקליט את פגישותיו עם הביקורת .מבקר
המועצה נתן הסכמתו להקלטה וקיבל העתק של ההקלטה.
 סקירה של מסמכים ,ודוחות.
 במהלך הביקורת ,וטרם הפצת טיוטת הדוח דיווח מבקר המועצה
למנכ"ל רשת המתנסים על הליקויים בתהליכים ובבקרות.
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 טיוטת דוח הבדיקה נשלחה למנהל האולם ולמנהל רשת
המתנסים -קרית טבעון .התגובות התקבלו ,ותמציתן שולבה בדוח.
תמצית תגובת מנהל רשת המתנסים ,הועברה לגב' שולי רון כדי
לקבל התייחסותה לטענות כלפיה שנכללו בתגובתו.

 0.1תגובות לטיוטת דוח הבדיקה
בתגובת מנהל אולם זוהר לטיוטת הדוח נאמר " מוניתי לתפקיד מנהל אולם זוהר
רק בחודש יוני  ,2112בעקבות פיטורי קודמי בתפקיד ,ומרביתם המכריעה של
העניינים המובאים בטיוטת הדו"ח מתייחסים לתקופה שלפני כניסתי לתפקיד
ולדברים שירשתי מקודמי .טיוטת הדו"ח אינה מאירה סוגיה זו וראוי לדעתי לציין
זאת.
מסיבות שאינן תלויות בי ולאור שיקולי הממונים עלי הונחיתי שלא לפעול
להגברת הפיקוח ,להתמקד בשמירה על המצב הקיים ,מבלי שרשות המתנסים
קבעה נהלים חדשים ,משום שאחת מהעובדות הוותיקות ,בת זוגו של קודמי
בתפקיד ,שעבדה שנים טרם כניסתי לתפקיד ,שעליה תוכנן להטיל את ביצוע
עבודת הביקורת והפיקוח ,סירבה לשתף פעולה עם רשת המתנסים ,מעסיקתי,
והונחיתי להתמקד בפיתוח התכנים של האולם ,כפי שעשיתי ,בהצלחה רבה
בהתאם לנתונים שהבאת בטיוטא .....מרבית הממצאים אינם תולדה של
התנהלותי אלא מקורם שירושה שקיבלתי ואשר הונחיתי שלא לתקנה בגלל אי
שיתוף פעולתה של בת זוגו של קודמי בתפקיד"...
עוד ציין מנהל האולם ,כי הליקויים שפורטו בסעיפי הדוח ,אינם ליקויים הקשורים
לאופן ניהול אולם זוהר בשנה האחרונה על ידו ואלו היו קיימים עוד טרם כניסתו
לתפקיד והוא הונחה ע"י רשת המתנסים ,בשל סיבות ארגוניות ,שלא לטפל
בהם".....
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לטיוטת הדוח ,נאמר..." :בחודש מאי
 2112פוטר מנהל אולם זוהר הקודם על רקע בעיות קשות בתפקודו .עובד זה
ניהל את אולם זוהר יותר מ 21-שנה .עזרא מזרחי מנהל תחום התרבות של
רשת המתנ"סים קיבל לאחריותו גם את ניהול אולם זוהר .בעת הגשת התלונות
נגדו הוא היה כ 11-חודשים בתפקידו .הגדרת תפקידו ואופן אחריותו על האולם
הוגדרו מראש באופן שונה מאופן ניהולו של המנהל הקודם.השינוי המרכזי אותו
החלטנו לעשות הוא הגדרתה של העובדת הוותיקה באולם כאחראית האולם
בכפיפות לעזרא .חלק גדול מהמטלות עליהן מעירה הביקורת היו אמורות להיות
באחריותה הישירה.העובדת ,שהיא בת זוגו של מנהל האולם שפוטר ,סירבה
לשתף פעולה וסירבה למלא חלק גדול מההנחיות .בשל מצב פוליטי וציבורי רגיש
 ..הנחיתי את עזרא להניח לנושא ולהתמקד בפיתוח התכני של האולם .המצב
שנוצר מנע מאתנו לפעול לקביעת נהלים ברורים ומסודרים באולם .תוכנית
שהייתה אמורה להתבצע כשלב הבא לאחר פיטוריו של המנהל הקודם .נאלצנו
להקפיא תמונת מצב .בכל מהלך התקופה הזו ,מאז כניסתו של עזרא לתפקידו,
לא הובאה לידיעתנו אף לא פעם טענות של עובדי אולם זוהר הנוגעת לתפקודו
ולאופן התנהלותו של עזרא מזרחי .לא הופנתה אף לא פעם אחת תשומת ליבנו
לבעיות כל שהן הקשורות לדרכי הבקרה על כספי האולם .לכל נחשפנו לראשונה
באותו "תחקיר" שהגיש חבר המועצה"...
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בתגובת גב' שולי רון לטענות כלפיה בתגובות מנהל האולם ומנהל רשת המתנסים,
נאמר " ...אני רואה בתגובתם של דרור ועזרא ניסיון בדוי והזוי להפיל עלי את כל
המחדלים שנחשפו בקולנוע בעקבות הבדיקה .בשנים האחרונות לא בוצע כל
שינוי של הגדרת התפקיד שלי שהובא לידיעתי ,למעט ההוראה להביא מעטפת
התקבולים להנהלת החשבונות!! על כך ,כמו גם על כל הפרטים האחרים
אבקש לעבור בדיקת פוליגרף .....לו אכן היו משנים את הגדרת תפקידי -הדבר
היה צריך לבוא לידי ביטוי באיזה שהם מסמכים ו\או ישיבות עבודה ,שבהם היה
עזרא או דרור או שניהם מעבירים לי את ההנחיות שלהם לתפקידי ה"חדש"
וכנראה שהיינו מסכמים גם על תנאי שכר אחרים .ומטבע הדברים גם מתדרכים
את העובדות האחרות שבקולנוע .אין ולא היו מסמכים ו\או ישיבות עבודה כאלו.
לאחרונה בקשתי לקבל את עותק תיקי האישי  ,המסמך האחרון בו ,שעוסק
בהגדרת תפקידי הוא משנת  !! ... .2112הניסיון ל"הפיל" האחריות עלי  ,כאילו
מדובר בחשבון אישי שלי עם עזרא הוא נסיון מכוער ומביש .כל שנותיי תרמתי
את מיטב יכולותיי לטובת העבודה ,על כך יעידו תשבחות רבות בכתב שקבלתי
מלקוחות הקולנוע"...
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 4ממצאים
 2.5העדר נהלים כתובים
בביקורת נמצא ,כי אין נהלים כתובים ומחייבים באשר לתפעול אולם זוהר
ו לאופן הרישום והבקרה על הכנסות ממכירת כרטיסים בקופה באולם
זוהר .בבדיקה נמצאו ליקויים רבים בתהליכים ובקרה שאינה מספקת על
הכנסות האולם ,כפי שיפורט בהרחבה המשך הדוח.
 מומלץ לגבש נהלים מחייבים לתפעול אולם זוהר  ,ולאופן הרישום
המעקב ,הבקרה והפיקוח על ההכנסות ממכירת כרטיסים.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
קיימים נהלים כתובים של החברה למתנ"סים בנושא סגירת קופה והפקדת כספי
גביה .יחד עם זאת ובעקבות המלצת המבקר נכתבו נהלים לתחום סרטים ולתחום
מופעים עם דגשים רלוונטיים לסוג הפעילות .הנהלים כוללים את תהליך הבקרה
והמעקב אחר מכירת הכרטיסים ,תהליך הגביה ,הרישום והפקדת הכספים .והם
הופצו לעובדי האולם.

 2.2אי ניהול מלאי הכרטיסים ,הכרטיסיות.
בחדר הקופה באולם זוהר נמצא ארון מתכת (שאינו כספת) עם "מנעול
פשוט" .בארון כרטיסים וכרטיסיות :
 חבילות כרטיסים לסרטים הממוספרים ,במספר חבילה ומספר
כרטיס .מחיר כרטיס רגיל  ,₪ 22ומחיר כרטיס חייל  . ₪ 22בארון
מאות כרטיסים בשווי כספי של עשות אלפי שקלים
 כרטיסיות לסרטים -כרטיסיה ל  21סרטים במחיר  . ₪ 04.בארון
עשרות כרטיסיות בשווי כספי של עשרות אלפי שקלים.
 כרטיסיות לסרטים -כרטיסיה ל  52סרטים במחיר של  .₪ 22.בארון
עשרות כרטיסיות בשווי כספי של עשרות אלפי .₪
 כרטיסים למופעים שלא נמכרו.
ליקויים:






מפתחות הארון בו נמצאים הכרטיסים והכרטיסיות נמצא בידי מנהל
האולם ושתי עובדות האולם .לאנשים רבים יש גישה לחדר הקופה בו
נמצא הארון .המפתח לחדר הקופה נמצא במסעדת לואיז.
לא בוצע כל רישום ובקרה של מלאי הכרטיסים בארון.
לא בוצע רישום של הכרטיסים והכרטיסיות שהוכנסו לארון ,ולא
בוצע רישום של הכרטיסים והכרטיסיות שהוצאו מהארון.
לא בוצעה כל בקרה על תוכן הארון בו כרטיסים וכרטיסיות בשווי
כספי של עשרות רבות של אלפי .₪
לא בוצעה מעולם ספירת מלאי הכרטיסים והכרטיסיות בארון ,מה
גם שאף אם הייתה מתבצעת ספירה ,לא ניתן היה לדעת האם
הכמות שנמצאה מתאימה ,היות שלא ניתן להשוות הספירה למלאי
רשום בשל כך שאין רשימה של המלאי.

4
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המלצות:
 לבצע רישום מפורט של מלאי הכרטיסים והכרטיסיות בארון.
 לבצע רישום של כל הכנסה של כרטיסים וכרטיסיות לארון ,וכל
הוצאה של כרטיסים וכרטיסיות מהארון.
 לספור אחת לחודש את תכולת הארון (ספירת מלאי) ולבדוק
ההתאמה לרישומים.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
המלצות הביקורת ייושמו

 4.1העלמות כרטיסים מהארון.
 2עובדות האולם מסרו לביקורת ,כי לפני מספר חודשים ,נמצא ,כי
כרטיסיה שמספרה הסידורי  5.5חסרה .מדובר על כרטיסיה ל  21סרטים
שמחירה  ₪ 04.אחת העובדות מסרה לביקורת כי דיווחה על חוסר זה
למנהל האולם .מנהל האולם מסר כי בניגוד לדיווח של העובדת ,מעולם
לא דווח לו על המחסור בכרטיסיה.
 2עובדות האולם מסרו לביקורת ,כי לפני מספר חודשים לאחר
שהסתיימה חבילת כרטיסים מס'  ,07לא נמצאו חבילות כרטיסים מס'
 .9.,95,92עובדות האולם מסרו כי דיווחו על כך למנהל האולם ,ומנהל
האולם אמר שלא ידוע לו על כך דבר.
עוד מסרו  2העובדות כי כעבור מספר חודשים כאשר מלאי הכרטיסים
עמד לאזול  ,התריעו על כך ,ומנהל האולם הביא את אחת החבילות
שנעלמו( .חבילה מס  )9.שנעלמה מספר חודשים קודם לכן.
בשיחה שקיימה הביקורת עם מנהל האולם מסר כי בניגוד למידע שמסרו 2
העובדות ,מעולם לא דווח לו על העלמות חבילות הכרטיסים מס'
 9.,95.92וכן לא זכור לו אירוע כזה.
הערות הביקורת:






הביקורת מציינת כי יש לראות אירוע זה בחומרה.
השווי הכספי של  1חבילות הכרטיסים שנעלמו מסתכם ב .₪ 0,111
קיימת סתירה מהותית בין הגרסאות של  4העובדות לבין הגרסה של
מנהל האולם .הביקורת אינה יכולה להכריע בין הגרסאות.
אין מחלוקת כי מנהל רשת המתנסים לא קיבל דיווח על אירוע זה.
חשוב לציין ,כי אין אינדיקציה המצביעה על כך שנעשה שימוש פסול
בכרטיסים החסרים.

5
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המלצות
 מדובר על סכום כספי מהותי ,וקיימת סתירה חזיתית בין גרסאות.
היות וקיימת אפשרות לפגיעה לכאורה בטוהר מידות ,הביקורת
ממליצה למנכ"ל רשת המתנסים לשקול האפשרות להורות על/
להציע בדיקת פוליגרף לכל  1המעורבים בעניין זה ,או לברר הנושא
בכלים ניהוליים אחרים.
 עוד ממליצה הביקורת לעגן בנוהל כתוב את חובת הדיווח ואופן
הטיפול בחוסרים של כרטיסים וכרטיסיות.
בתגובת מנהל אולם זוהר לטיוטת הדוח ,נאמר ...":מסכים להיבדק
בעניין זה בפוליגראף"
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
העלמות כרטיסים מהארון-מדובר בסיפור שאינו נתמך בכל ראייה עובדתית .גם
היום איש אינו יודע אם אכן נעלמו כרטיסים מהארון .הסיפור הזה סופר לראשונה,
לאחר חודשים רבים ,לחבר המועצה ,לא הובא כלל לידיעתנו וכאמור איש אינו יודע
אם אכן היה אירוע כזה בכלל .תמוהה מאד בעינינו הדרך בה הופיע לראשונה
הסיפור  ,ההקשר בו הוא סופר ובוודאי למי הוא סופר .מכל מקום למיטב בדיקתנו
וידיעתנו לא נמצא ממש בטענה זו .ההמלצה לבדיקת פוליגרף בעייתית בעינינו
מבחינה ניהולית ומערכית וממילא לא תיתן מענה לסוגיה שהועלתה בסעיף זה.
עוד נציין כי לבדיקת פוליגרף יש אמינות מוגבלת ותוצאותיה אינן קבילות .אנו
חושבים כי בידינו כלים ניהוליים אחרים לבירור לעומק של סוגיה זו.

 4.2אי רישום כל תקבול ותקבול המתקבל בקופה.
לפני כל סרט הקופאית ביחד עם אחראית המשמרת פותחים את הכספת,
סופרים את הכסף בשקית העודף  ,ורושמים את העודף בתחילת המשמרת.
בסוף המשמרת רושמים את מספר הכרטיסים שנמכרו (ממספר עד מספר )
מספר הכרטיסיות הגדולות והקטנות שנמכרו (ממספר עד מספר) סכום
הכסף שהתקבל בקופה ,והעודף בסוף המשמרת .במהלך מכירת
הכרטיסים אין רישום של כל תקבול ותקבול המתקבל בקופה.
הערות הביקורת:
 הביקורת מציינת כי אין באולם זוהר מערכת ממוחשבת המנהלת את
הנפקת ומכירת הכרטיסים.
 אין באולם קופה רושמת שמאפשרת רישום של כל תקבול ותקבול.
המלצות:
 לבחון האפשרות (תקציבית) לרכוש מערכת ממוחשבת שתנהל את
הנפקת הכרטיסים ומכירתם ,כפי שמקובל בבתי קולנוע אחרים.
 בהעדר מערכת ממוחשבת המנהלת את מכירת הכרטיסים (ומדפיסה
אותם) כנהוג בבתי קולנוע  ,מוצע לשקול לכל הפחות התקנה של
קופה רושמת ,שבה ירשם כל תקבול ותקבול המתקבל בקופה .קופה
6
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רושמת מקובלת אף בעסקים קטנים מאוד ,ותשפר את הבקרה על
הכספים המתקבלים.
בתגוב ת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
המלצות הביקורת ייושמו.

 4.1רישום התקבולים המתקבלים בקופה -דוח מכירת כרטיסים
באולם זוהר מתנהל רישום ע"ג טופס ייעודי לכל הקרנה .בטופס נרשמים,
התאריך ,היום בשבוע ,מס' חבילות הכרטיסים .מספר הכרטיסים שנמכרו
ממספר עד מספר ,סה"כ ההכנסה ממכירת הכרטיסים/כרטיסיות שם
הקופאית ,חתימת סדרן ,יתרת העודף ,שם הסרט והערות.
בביקורת נמצא ,כי בדוח מכירות הכרטיסים נרשמות הערות שונות ללא
פירוט המאפשר לדעת מהן הפעולות שבוצעו הקופה ומה הסיבות לפעולות
אלה.
הביקורת מעירה:
 הביקורת מציינת כי מהפירוט בדוח לא ניתן לדעת מהן הפעולות
שבוצעו בקופה ומה הסיבות לפעולות אילו.
 יש רק עמודה אחת ליתרת העודף  ,ונדרשות  4עמודות בפתיחת
הקופה ובסגירת הקופה.
 אין בטופס פירוט של סה"כ ההכנסות בהקרנה/סרט.
 כדרך קבע אין חתימה של הסדרן במקום המיועד לכך בטופס.

המלצות:






יש להקפיד על רישום הערות ברורות בדוח מכירת כרטיסים
שיאפשרו להבין מהן הפעולות שבוצעו בקופה ומה הסיבות לפעולות
אלה.
להוסיף עמודה בטופס ליתרת העודף -בפתיחת המשמרת ובסיום
המשמרת.
לסכם בטופס את סה"כ ההכנסות בהקרנה/סרט.
הסדרן יבדוק בסיום המשמרת את הרישום בדוח מכירת הכרטיסים,
ויאשר בחתימתו את ביצוע הבדיקה.

בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
להבנתנו הבקרה מתקיימת(.תיאור הבקרה מופיע ברישא של סעיף  :2.7בנהלים
שנכתבו במהלך בדיקת הביקורת כתבנו הנחיה המתייחסת לנושא זה .על פי
ההנחיה הכסף שנגבה יעבור למשרדי המתנ"ס ביחד עם עותק של "דו"ח מכירת
הכרטיסים" הכולל כמות כרטיסים*מחיר כרטיס .כך ניתן יהיה לבצע בקרה כי
התקבולים המגיעים למשרדי המתנ"ס תואמים לדו"ח מכירת הכרטיסים ).יחד עם
זאת נפעיל מעתה את הבקרה בהתאם להמלצות הביקורת.
7
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 4.1בקרה על דוח מכירת כרטיסים
מנהל האולם לא מבצע כל בקרה על הרשום בדוח מכירת כרטיסים.
מנהל האולם מסר לביקורת כי אין זה מתפקידו לבצע בקרה על הרשום
בדוח מכירת כרטיסים .ציין כי נושא זה הינו באחריות  4עובדות האולם
שאמורות לבצע בקרה על כמות הכרטיסים שנמכרה והכסף שהתקבל
מהמכירה וקופת העודף .
המלצה:
 על מנהל האולם או על גורם ניהולי אחר ברשת המתנסים ,לבצע
בקרה על הרשום בדוח מכירת הכרטיסים.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
שייך להבנתנו לסעיף  2.5המלצות הביקורת ייושמו.

 4.2בקרה על ההכנסות ממכירת כרטיסים וכרטיסיות לסרטים.
בסוף משמרת ,הקופאית סופרת את הכרטיסים שנמכרו (ע"פ המספרים
הסידוריים) והכרטיסיות .בהתאם לכמות הכרטיסים והכרטיסיות
והמחיר ,מחושבת ההכנסה ממכירות באותו יום .הנתונים נרשמים
בקלסר בטופס דוח מכירת כרטיסים.
הכסף המזומן ופלט הגבייה בכרטיסי אשראי מוכנס למעטפה .למעטפה
מוכנס גם טופס המפרט את הסכום שהתקבל באשראי ,ובמזומן ממכירת
כרטיסים ,וכן הסכום שהתקבל באשראי ובמזומן ממכירת כרטיסיות .אין
בטופס פירוט של מספר הכרטיסים שנמכרו.
פעמיים בשבוע עובדת האולם מעבירה את המעטפות עם הכסף מאולם
זוהר למשרדי רשת המתנסים.
הכסף נספר במשרדי רשת המתנסים ,והסכומים שהתקבלו במזומן
ובאשראי ושם הסרט מוזנים לתוכנת חוגים.
הביקורת התרשמה כי לא מקוימת בקרה כי הסכומים שנגבו בקופה
מועברים למשרדי רשת המתנסים ,וכי הסכומים המועברים לרשת
המתנסים אכן מופקדים ונרשמים.
לשאלת הביקורת מסר מנהל האולם כי אינו מבצע בקרה על ההכנסות
ממכירת כרטיסים לסרטים .וכי הבקרה צריכה להתבצע במתנ"ס
כשעובדת האולם מביאה את הכסף.
הביקורת מציינת ,כי מזכירות המתנ"ס אינה יכולה לבצע בקרה על
ההכנסה ממכירת כרטיסים לסרטים היות שמספר הכרטיסים אינו
מדווח למזכירות המתנ"ס.
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הביקורת מעירה:







בטופס המפרט את התקבולים ממכירת כרטיסים וכרטיסיות אין
פירוט של כמות הכרטיסים והכרטיסיות שנמכרו .בטופס אין מקום
מובנה ל ציון שמו של הסדרן  /קופאי שערך את המסמך ,ולעיתים גם
אין חתימה או שם על המסמך.
לא מתבצעת בדיקה /בקרה של אף גורם ,כי ההכנסות הרשומות
בדוח מכירת כרטיסים באולם זוהר ,מתאימות לסכומים שהועברו
למזכירות רשת המתנסים.
לא קיימת בקרה כלשהי שתוכל לגלות כי מעטפה בגין הכנסות מסרט
נעלמה ולא הגיעה למשרדי המתנ"ס.
היות שהתהליכים עד לרישום במזכירות המתנ"ס הינם ידניים ,יש
חובה לבצע בקרה כי הסכומים שהתקבלו באולם זהר הועברו למשרדי
המתנס ,הופקדו ונרשמו.

המלצות:
 יש לערוך את הטופס המפרט את התקבולים ,כך שיכלול גם את
כמויות הכרטיסים והכרטיסיות שנמכרו ,שם הקופאי שמילא את
הפרטים במסמך וחתימתו.
 יש לערוך בקרה על ידי מנהל האולם או ע"י גורם ניהולי אחר ,כי
ההכנסות הרשומות בדוח מכירת כרטיסים באולם זוהר מתאימות
לסכומים שהועברו למזכירות רשת המתנסים ולסכום שהוזן
למערכת חוגים.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
בנהלים שנכתבו במהלך בדיקת הביקורת כתבנו הנחיה המתייחסת לנושא זה .על
פי ההנחיה הכסף שנגבה יעבור למשרדי המתנ"ס ביחד עם עותק של "דו"ח מכירת
הכרטיסים" הכולל כמות כרטיסים*מחיר כרטיס .כך ניתן יהיה לבצע בקרה כי
התקבולים המגיעים למשרדי המתנ"ס תואמים לדו"ח מכירת הכרטיסים.

 4.2אישור על קבלת כספי אולם זוהר במשרדי המתנ"ס.
כפי שצויין לעיל פעמיים בשבוע עובדת האולם מעבירה את המעטפות עם
הכסף מאולם זוהר למשרדי רשת המתנסים.
הכסף נספר במשרדי רשת המתנסים והסכומים שהתקבלו -מזומן ואשראי
ושם הסרט מוזנים לתוכנת חוגים.
הערת הביקורת:
 הביקורת מציינת כי הכסף נספר שלא בנוכחות העובדת שהביאה
אותו מאולם זוהר ,ולא נימסר לעובדת כל אישור כי הכסף התקבל
במזכירות המתנ"ס.
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המלצה:
 הביקורת ממליצה כי הכסף יספר בנוכחות עובדת אולם זהר
שהביאה אותו למזכירות המת"נס .מזכירות המת"נס תאשר את
הקבלה ותתן האישור לעובדת המתנ"ס .האישור ישמר בקלסר
באולם זוהר.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
בעקבות המלצת הביקורת הנוהל כבר מיושם.

 4.0בקרה על הכנסות ממכירת כרטיסים למופעים בקופה – היעדר דוח
מכירת כרטיסים
בביקורת נמצא ,כי אין באולם רישום או תיעוד כלשהו על מכירת
כרטיסים למופעים בקופת האולם .אין תיעוד גם למופעים אשר ניקנו
ע"י האולם .עוד נמצא ,כי אין רישום של יתרת קופת העודף בפתיחה
ובסגירה ,כמות הכרטיסים שנמכרה ,ההכנסות במזומן ובאשראי .ויתרת
הסגירה של קופת העודף.
 הביקורת מעירה ,כי בהעדר רישום מפורט של מספר הכרטיסים
שנמכרו וההכנסות ממכירת כרטיסים ,אין בקרה על ההכנסות
ממכירת כרטיסים למופעים בקופה.
המלצה:
 מומלץ לבצע רישום מפורט בטופס ייעודי של הכרטיסים למופעים
אשר נמכרים בקופת האולם ,בדומה לרישום הקיים במכירת
כרטיסים לסרטים (דוח מכירת כרטיסים) ,לרבות יתרת העודף
בקופה בפתיחת הקופה ,כמות הכרטיסים שנמכרה ,והתקבולים
במזומן ובאשראי.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
קיים דו"ח מכירת כרטיסים גם על מופעים.

 4.01העברת התקבולים ממכירת כרטיסים למופעים מאולם זוהר למזכירות
רשת המתנסים
התקבולים ממכירת כרטיסים בקופה מועברים למזכירות רשת
המתנסים ללא דף המפרט את כמות הכרטיסים שנמכרה והתקבול
במזומן ובאשראי.
לעיתים קיים פירוט חלקי על המעטפה והמעטפה מצורפת למסמך
הקבלה שמפיקה מזכירות רשת המתנסים.
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במקרים רבים לקבלה שמפיקה רשת המתנסים בגין התקבולים בקופת
אולם זוהר לא מצורף כל תיעוד לגבי הכסף שהועבר מהאולם (לא טופס
ייעודי ולא מעטפה).
המלצה:
 הביקורת ממליצה כי תקבולי הקופה ממכירת כרטיסים למופעים
באולם זוהר יועברו עם טופס מובנה בו יפורטו מספר הכרטיסים
שנמכרו בקופה ,ההכנסות במזומן ,ההכנסות באשראי ,ומספר
הכרטיסים שלא נמכר ,שם וחתימת עורך המסמך .בנוסף לצורך
בקרה יש לצרף את הכרטיסים שלא נמכרו.
 עוד מומלץ ,כי ספירת הכסף ,וההתאמה לרשום במסמך תיעשה
בנוכחות העובדת שהביאה את מעטפת הכסף ,וכי מזכירות המתנ"ס
תאשר את הקבלה ותתן האישור לעובדת האולם .האישור ישמר
בקלסר באולם זוהר
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
בנהלים שנכתבו במהלך בדיקת הביקורת כתבנו הנחיה המתייחסת לנושא זה .על
פי ההנחיה הכסף שנגבה יעבור למשרדי המתנ"ס ביחד עם עותק של "דו"ח מכירת
הכרטיסים" הכולל כמות כרטיסים*מחיר כרטיס .כך ניתן יהיה לבצע בקרה כי
התקבולים המגיעים למשרדי המתנ"ס תואמים לדו"ח מכירת הכרטיסים.

 4.00בקרה על הכנסות ממכירת כרטיסים למופעים בקופה – ספירת
הכרטיסים שנותרו בסיום ההופעה ומאזן הכנסות כולל מהמופע.
ליקוי:
 אין כל ספירה של הכרטיסים שלא נמכרו בסיום המופע ולא
נערך כל חישוב לבקרה כי כל התקבולים ממכירת הכרטיסים
למופעים אכן הועברו למזכירות המתנ"ס הופקדו בבנק ונרשמו.
המלצה:
 מומלץ לספור את הכרטיסים שלא נמכרו בסיום כל מופע ,לעשות
מאזן הכנסות ,ולוודא כי התקבלו תקבולים (+TIXWISEקופה)
כנגד כל הכרטיסים שע"פ הספירה נמכרו (סה"כ מקומות באולם
פחות הכרטיסים שלא נמכרו)
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
בעקבות המלצת המבקר הנוהל כבר מיושם.
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 4.04בקרה על מכירת כרטיסיות באינטרנט TIXWISE -
ליקוי:
 כשמתבצעת רכישה של כרטיסיה לסרטים באינטרנט ,הלקוח
מקבל את הכרטיסיה בקופת אולם זוהר .המערכת הממוחשבת
אינה תומכת בסימון מתן הכרטיסיה ללקוח.
 כך יוצא שמי שהזמין כרטיסיה לסרטים באינטרנט יכול לקחת
כרטיסיה מספר פעמים.
המלצה:
 הביקורת ממליצה על הפסקת מכירת כרטיסיות באינטרנט ,עד
לנושא הסדרת הבקרה שמנע מסירה כפולה/משולשת של
כרטיסיות.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות,
נאמר :בעקבות המלצת המבקר הנוהל כבר מיושם.
 4.01הזמנת כרטיסיות לא ממוספרות
בחודש נובמבר  2.52אזלו הכרטיסיות הקטנות לסרטים (כרטיסיה ל-
 52סרטים בעלות  ₪ 20.ליחידה) .עובדת האולם מסרה לביקורת כי
ביקשה ממנהל האולם להזמין מבעוד מועד כרטיסיות בבית הדפוס שבו
הוזמנו בעבר ,באותו פורמט לרבות מספר סידורי רץ.
מנהל האולם הזמין כרטיסיות בגודל קטן יותר שאינן ממוספרות.
מנהל האולם מסר לביקורת ,כי העלות של כרטיסיות ממוספרות כפולה
מעלות כרטיסיות לא ממוספרות  .לא שילם עבור הדפסת הכרטיסיות,
היות ש"קיבל חסות מהגרפיקאית" ויש פרסום שלה על הכרטיסייה.
עוד מסר מנהל האולם כי שוחח עם מנכ"ל רשת המתנסים ,ומנכ"ל רשת
המתנסים אישר להזמין כרטיסיות לא ממוספרות לאחר שהציג בפניו
את האפשרויות לבקרה על הכרטיסיות.
מנהל האולם מסר לביקורת ,כי הוזמנו  5,...כרטיסיות אצל המעצבת,
והתקבלו  . 5,.28עוד מסר ,כי ספירת הכרטיסיות בוצעה על ידו (מנהל
האולם) ,ולאחר מכן ע"י עובדת האולם.
עובדת האולם מסרה לביקורת ,כי נתנה הוראה לקופאיות למספר ידנית
את הכרטיסיות בכל משמרת .עוד מסרה כי כשמנהל האולם ראה כי
הכרטיסיות מוספרו ידנית ,כעס על הקופאיות.
מנהל האולם הכחיש את הטענה ,כי התנגד למספור הכרטיסיות ,ציין
שחשב שאין צורך למספר את הכרטיסיות ,אבל לאחר שעובדת האולם
העלתה טיעונים לגבי חשיבות מספור הכרטיסיות ,הסכים שכל חבילה
שתוצא מהארון תמוספר.
12
מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  541ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.

95

בשיחה שקיימה הביקורת עם מנכ"ל רשת המתנסים ,מסר כי לא זכור
לו שנתן אישור למנהל האולם להזמין כרטיסיות לא ממוספרות.
הביקורת מעירה כלהלן:






הזמנת כרטיסיות לא ממוספרות אינה תקינה וחורגת מסדרי עבודה
נכונים.
כרטיסיות שאינן ממוספרות מחלישות את הבקרה על ההכנסות
ממכירת כרטיסיות ,ומאפשרת אי סדרים במערך הפיקוח שגם ללא
ליקוי זה נמצאו בו חולשות רבות.
מנהל האולם ,טעה בשיקול דעתו ,כאשר קיבל החלטה (בניגוד
לעבר) להזמין כרטיסיות לא ממוספרות.
בניגוד לגרסת מנהל האולם ,מנכ"ל רשת המתנסים אינו זוכר כי
אישר למנהל האולם להזמין כרטיסיות לא ממוספרות.
מספור ידני של הכרטיסיות נותן מענה חלקי לעניין הבקרות
בפיקוח על מכירה ושימוש בכרטיסיות.

בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות,
נאמר :ברגע שהתגלתה הטעות ניתנה הנחיה מיידית למספור הכרטיסיות.
 4.02הכנסת קרובי משפחה ללא תשלום/כרטיס למופעים
צוות העובדות באולם זוהר (הביקורת נפגשה עם  2עובדות) מסר
לביקורת כי במספר רב של פעמים מנהל האולם הכניס למופעים ללא
תשלום את בני משפחתו ( אשתו ובנותיו) .עוד נמסר ,כי פעמיים נכנס גם
החבר של בתו ,וחברה של אשתו.
מנהל האולם מסר לביקורת ,כי הכניס את הבת שלו  2-4פעמים
כשהייתה אתו ,במופעים של קופות פתוחות ובאישור של המפיק.
לטענתו ,א שתו לא נכנסה למופע שלם ,יתכן שהגיעה לאולם כדי להביא
לו את מפתחות הרכב ,או לצורך סידור אחר .עזרא הכחיש כי הכניס את
החבר של בתו או חברתה של אישתו,
הביקורת מעירה כלהלן:
 על אף שקיימת מחלוקת על חלק מהעובדות ,אין מחלוקת כי
במספר פעמים בתו של עזרא הוכנסה למופעים ללא תשלום.
 הביקורת מציינת ,כי העובדה שמדובר על מופע בשיטת קופה
פתוחה ,וכי הדבר נעשה בהסכמת המפיק ,אינה מכשירה את
המעשה.
 הכנסת קרובי משפחה ללא תשלום למופעים אינה תקינה בהיבט
הנורמטיבי והאתי:
 לכאורה מדובר על קבלת הטבה מהמפיק שנמצא בקשר
מסחרי עם אולם זוהר.
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על מנהל האולם לתת דוגמא אישית לעובדות האולם ,ולהקפיד
שבני משפחתו ישלמו על המופעים בהם הם צופים.

 הביקורת ממליצה למנכ"ל רשת המתנסים לערוך בירור עם מנהל
אולם זוהר בנושא זה.
בתגובת מנהל אולם זוהר לטיוטת הדוח ,נאמר ...":בטרם פורסם דוח
זה ,שילם מנהל האולם את מחיר כרטיסי כניסת בתו למופעים
האמורים" "
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
הערת הביקורת והמלצתה בסעיף זה מקובלת עלינו לחלוטין וכבר נערך הבירור
ונאמרו דברים ברורים בנדון.

 4.01הכנסת אורחים ללא תשלום למופעים
עובדות אולם זוהר מסרו לביקורת כי מנהל האולם הכניס מספר
אורחים מספר פעמים ללא תשלום למופעים( .השמות שמורים בביקורת)
מנהל האולם ציין כי  XYסייעה לו רבות בעבודתו ולכן החליט להכניס
אותה ללא תשלום למופעים .עוד ציין כי הדבר נעשה בידיעתו ובאישורו
של מנכ"ל רשת המתנסים( .גרסה זו שמסר מנהל אולם זוהר מגובה
בהקלטה אותה ביצע בעצמו ,ועותק שלה נמסר לביקורת).
בשיחה שקיימה הביקורת עם מנכ"ל רשת המתנסים ,ציין ,כי לא זכור
לו ,כי עסק בנושא זה.
בפגישה נוספת המציא מנהל האולם דוגמאות לכך כי  XYשילמה עבור
הופעות (החל מחודש ינואר  ,)2.54וציין (שלא בהתאם לגרסה שמסר
בפגישה קודמת) כי  ,XYהוכנסה ללא תשלום פעם אחת בלבד.
עוד מסר בפגישה הנוספת ,כי האישור של מנהל רשת המתנסים היה
עקרוני ולא ספציפי לגבי ( XYשלא בהתאם לגרסה שמסר בפגישה
קודמת)
הביקורת התרשמה בעניין זה ,כי מנהל האולם שינה את גרסתו ולא
דייק בעובדות שמסר לביקורת.
באשר לאורחים הנוספים ,מנהל האולם ציין ,כי הוא מכניס למופעים
ללא תשלום אנשים שהם מובילי דעה ,ויש להם יכולת להשפיע על
השיווק של אולם זוהר.
באשר לטענה כי מנהל האולם נצפה שולף כרטיסים מכיסו ומוסרם
ללקוחות המוכרים לו ,מסר מנהל האולם שמדובר על כרטיסי הזמנה של
ההפקה.
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הביקורת ממליצה למנכ"ל רשת המתנסים לאסור הכנסת אורחים
ללא תשלום למופעים ולחילופין לבחון הנושא לרבות קריטריונים,
רישום ,בקרה ודיווח.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות ,נאמר:
המלצת הביקורת לחידוד הקריטריונים תיושם.

 4.01מתן זיכויים לסרטים
משיחות שקיימה הביקורת עם עובדות אולם זוהר ,ומנהל האולם ,עולה
הרושם שבמהלך התפעול השוטף של האולם ,ניתנים לאורחים זיכויים
(כניסה לסרט נוסף) בגין אירועים חריגים וחוסר שביעות רצון של
האורחים ,כגון הקרנות שבוטלו ,שינויים בלוחות זמנים ,הפרעות
במהלך ההקרנה וכד' .נמסר לביקורת כי הזיכויים ניתנים ללא רישום.
ע"י עובדות האולם באישור של מנהל האולם.
המלצה:
 מומלץ להכין נוהל לגבי מתן זיכויים לאורחים שיכלול קריטריונים,
הסמכות לתת זיכוי ,רישום ,ודיווח תקופתי למנכ"ל רשת
המתנסים על כמות הזיכויים שניתנה .יש לבצע מעקב ובקרה על
הזיכויים הניתנים לסרטים.
 בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות,
נאמר:
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות,
נאמר :המלצות הביקורת ייושמו.
 4.02עדכון /שגיאה בפרסום מועדי ההקרנות ,והעדר סרט להקרנה
בביקורת התקבל מידע ומסמכים ,לפיהם במספר מקרים היו עדכונים/
טעויות בפרסום זמני ההקרנה ובשמות הסרטים.
מנהל האולם מסר לביקורת כי בעבר היה פרסום מספר ימים לפני
הקרנת הסרט .היום יש פרסום חודשי של רשימת הסרטים ומועדי
ההקרנה .המעבר לפרסום חודשי גרם לכל שב 2-מקרים היה צריך
לדחות את מועדי ההקרנה היות שהסרט לא התקבל.
הביקורת מציינת כי עדכון /שגיאות במועדי הקרנת הסרטים ,גורם
לפגיעה באורחים שהגיעו לשוא ,ולפגיעה תדמיתית באולם.
המלצות:
 מומלץ לערוך הפקת לקחים מכל מקרה בו יש טעות  /עדכון
בפרסום מועד ההקרנה.
 מוצע לשקול להמשיך בתוכנית חודשית ,אבל לפרסם תכנית
שבועית בלבד .לגבי יתר הסרטים המתוכננים באותו החודש ניתן
לפרסם כי יוקרנו בקרוב.
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בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות,
נאמר :בשלב זה של פעילות האולם ,היתרונות של פרסום תוכנית חודשית כולל
תאריכים עולים על הסיכון הקיים.

 4.02שימוש בכרטיסים למופע של אפי נצר במופע של שי שטרן וערן
זרחוביץ
במופע של שי שטרן וערן זרחוביץ ,ארעה תקלה והמפיקה שהייתה
אמורה להביא את הכרטיסים למופע לא הביאה את הכרטיסים.
מנהל האולם מסר כי תקלה מסוג זה נדירה (לראשונה) ,לפיכך הפתרון
היחיד שנמצא היה להשתמש בכרטיסים למופע אחר שבוטל.
הביקורת ראתה תחלופת דוא"ל שמצביעה על כך שאכן הנפקת
הכרטיסים הייתה באחריות המפיקה.
 הביקורת מציינת שלמרות שע"פ הסיכום האחריות להבאת
הכרטיסים הייתה של המפיקה ,מנהל האולם לא מצא לנכון לבקש
פיצוי מהמפיקה על הנזק שנגרם .אציין כי ע"פ הערכת מנהל
האולם עלות הדפסת הכרטיסים הנה כ ,₪ 411 -לפיכך נדרש היה
שהמפיקה תשלם כפיצוי לכל הפחות סכום זה.

 4.00הנפקת כרטיס עם  4מחירים
במספר הצגות ילדים הונפקו כרטיסים כאשר על כל כרטיס  2מחירים
( ₪ 2.לילד  ₪ 2.למלווה).

הביקורת מעירה כי במצב שבו  4מחירים על כרטיס ,לא ניתן לדעת
בכניס ה למופע את המחיר שבו נרכש הכרטיס והאם תואם לרוכש
(ילד או מבוגר)
בנוסף לא ניתן לבקר את ההכנסות מהאירוע ,כי לא ניתן לדעת כמה
כרטיסים נמכרו בכל מחיר.
המלצה:
 הביקורת ממליצה לעבור למחיר כרטיס אחיד ( ,)₪ 41או למצוא
פיתרון אחר שיאפשר בקרה סבירה.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות,
נאמר :המלצות הביקורת ייושמו.
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 4.41טענה לנטילת כסף במזומן מהקופה
בשני מקרים נטען כי מנהל האולם נוטל לידיו כסף מזומן.
 נטען ,כי פעם אחת בהופעה בשם "סימבה" ביקש וקיבל  ₪ 51.מתוך
קופת המזומנים ולשאלת הקופאית השיב" :זה בסדר  ,אין צורך
לרשום ".מנהל האולם הסביר אירוע זה ,בכך שהמפיקה (מדובר על
מופע בשיטת קופה פתוחה) ביקשה ממנו לשלם מכספי ההכנסות 51.
 ₪לנער שסייע בזמן המופע .בביקורת ראינו כי גרסתו של מנהל האולם
נתמכת גם בדוא"ל שהתקבל מהמפיקה.
בעניין זה הביקורת מציינת כי הטענה ללקיחת כסף לעצמו ,אינה
נכונה .יחד עם זאת ,אין זה נכון לקחת כסף מהקופה ללא תיעוד
מסודר של מטרת הוצאת הכסף ביומן הקופה.
 נטען ,כי במקרה נוסף קיבל לידיו כסף מזומן מידי לקוחה שהגיעה
באיחור למופע ואפשר את כניסתה ללא שנתן בידיה כרטיס וללא
שנראה מפקיד את הכסף בקופת המזומנים שכבר נסגרה.
מנהל האולם הסביר לביקורת ,כי הכניס את הכסף המזומן שהתקבל
לקופת העודף בכספת.
בעניין זה הביקורת מציינת כי הטענה ממנה עולה כי מנהל האולם
לקח כסף לעצמו אינה מבוססת .יחד עם זאת הביקורת מציינת כי
ע"פ סדרי עבודה נכונים צריך היה לתת לאורחת כרטיס כניסה כנגד
הכסף שהתקבל.
 4.40הצבת מאבטח חמוש בכניסה לאולם
ככלל (למעט אירועים של יום העצמאות) אין מאבטח חמוש בכניסה
לאולם.
הדרישה להצבת מאבטח חמוש בכניסה לאולם (המשמש כעסק ל"עינוג
ציבורי) ,אמורה להיקבע ע"י המשטרה ,במסגרת הסדרת רישוי עסק
לאולם.
בביקורת ראינו כי לאולם זוהר עדיין אין רשיון עסק.
המלצות:
 על רשת המתנסים ,להשלים התנאים לקבלת רישוי עסק לאולם.
 עד להסדרת רישוי עסק לאולם ,על רשת המתנסים טבעון ,לתאם
עם משטרת ישראל את דרישות האבטחה באולם.
בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון לממצאים וההמלצות,
נאמר :אנו מקבלים את המלצת הביקורת ועם זאת ברצוננו לציין כי מאבטח
חמוש ניצב בכניסה לאולם בכל האירועים הישובים.
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ה' חשון תשע"ה
 92אוקטובר 9102
פנ9201020111-
סיכום ישיבה בנושא דו"ח ביקורת – מוקד המועצה 601
מתאריך 41/60/62
משתתפים:
יאיר אודם – מנכ"ל המועצה
יגאל הראל – מבקר המועצה
זאב זימל – גזבר
אבי וולמרק – מנהל אגף תפעול
אודליה אדרי – מנהלת משאבי אנוש
זהבה אבואב – רכזת המוקד העירוני
יוסי עדני – יו"ר ועד עובדים
לאה דהאן – ועד עובדים
פאני נגלר – ועד עובדים
ענת גלעדי – אחראית פניות הציבור
מבקר המועצה סקר את עיקרי הדו"ח וההמלצות לביצוע.
להלן ההחלטות:
סעיף  – 4.6כח אדם ומבנה ארגוני
מנכ"ל המועצה :קיבלנו את ההמלצות בנושא כפיפות המוקד למינהל הכללי ובימים אלה אנו
בתהליך ההעברה.
סעיף  – 4.4מוקד גלבוע און-ליין
מנכ"ל המועצה :אנו מתכוונים ליישם את כל ההמלצות ,ביניהן הגדרת הגורם שיהיה אחראי
לעבוד מול המוקד החיצוני .שקלנו את הכדאיות של מוקד פנימי/חיצוני בשעות הערב .על
מנת שלא לפגוע בעובדים אנו נישאר ככל הנראה במתכונת הנוכחית של חברה חיצונית .גזבר
המועצה מטפל בנושא ונצא בקרוב לנוהל הצעות מחיר.
אחראית פניות הציבור תהיה אחראית בכל נושא ההסתכלות והמענה לקשר עם התושבים.
יש שותפות מלאה בין רכזת המוקד (זהבה אבואב) לבין פקיד המודיעין (מוטי בהט) ,והם
תומכים אחד בשני בנושא המוקד.
סעיף  – 4.2הגדרת תפקידי המוקד
ההמלצה – לגבש נוהל מעודכן.
מנכ"ל המועצה :זה החלק בו צריך להשתפר הכי הרבה .בעבר כונן המועצה היה מקבל את
הקריאות .בשנת  9112עברנו למוקד גלבוע .הוצאו הנחיות למוקד על פיהן הם מפנים פניות
דחופות לטיפול הכונן .ברשויות אחרות אנו מכירים אופציה בה המוקד פונה ישירות לקבלן
הרלוונטי .השינוי המתוכנן לגבי הכונן ישנה גם את אופן הטיפול של המוקד החיצוני.
יוסי עדני :למשל בקרית אתא המוקד נמצא בתוך העירייה בכל שעות היום והמענה מיידי.
יאיר אודם :אנחנו צריכים להתחבר למה שאנחנו יכולים .מרבית הקריאות לא נדרשות
למענה מיידי .אנו צריכים להשתפר גם בעדכון התושב.
לגבי תוכנת המוקד – תוכנה טובה צריך גם לדעת לתפעל ולנצל .גם התוכנה שלנו מאפשרת
דברים נוספים ,כגון שליחת מסרונים .אנו נבדוק את עלויות המסרונים .הכי חשוב להשתפר
בתשומת הלב לתושב.
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סעיף  – 4.2פניות תושבים למוקד
ההמלצה לאפשר פניות למוקד במייל דרך אתר המועצה תיבדק עם אחראי המיחשוב – האם
המוקד החיצוני יוכל גם לראות את הפניות מהאתר.
סעיף  – 4.2הקלדת הפניות
ענת גלעדי  -נבדוק מדוע קיים פער בין מועד קבלת הפניה למועד ההקלדה.
סעיף  – 4.1טיפול בפניות דחופות ( תוקן -בשעות אחה"צ)
הביקורת מצאה כי הטיפול מוגדר כנדרש.
סעיף  – 4.2אופן ההתקשרות לגורם המטפל
מנכ"ל המועצה :בכוונתנו ליישם את כל ההמלצות .אנו נגדיר דחיפות ,מי קובע מה דחוף,
ו סגירת פניה .חלק גדול מהטיפול קשור גם למערכת הבין אישית ובנושא זה כבר התחלנו
לטפל .אנו מקווים לתוצאות בחודשים הקרובים.
סעיף  – 4.2הודעה על סיום טיפול
כיום אנו לא מודיעים על סיום טיפול .במסגרת בדיקת נושא המסרונים אנו נשאף להודיע
במסרון על סיום הטיפול.
סעיף  – 4.1שביעות רצון
רכזת המוקד ,זהבה אבואב – עשינו זאת בעבר ,על  01%מהפניות.
מנכ"ל המועצה :אנו מקבלים את ההמלצות.
סעיף  – 4.60פניות שלא טופלו
מנכ"ל המועצה :מקבלים את ההמלצות .אנו נאפס דברים מן העבר ונפתח דף חדש .מנהל
שרואה עומס פניות מתקשה לסגור אותן .אם יסגרו בכל יום ,לא ייווצר עומס.
סעיף  – 4.66התפלגות הפניות
מנכ"ל המועצה :מקבלים את ההמלצות.
סעיף  – 4.64משך הטיפול
מנכ"ל המועצה :אנו נעדכן את הצפי של הטיפול בפניות ונוודא כי כל הפניות נסגרות בזמן.
סעיף  – 4.62הפעלת המוקד בחירום
מנכ"ל המועצה :באחריות מנהל הביטחון לוודא כי בחמ"ל קיים מחשב לשימוש המוקד.
במידה ולא קיים ,יש לדאוג למחשב .באחריות אחראי המיחשוב להתקין במחשב את תוכנת
המוקד.
לסיכום:
מנכ"ל המועצה מודה למבקר על הדו"ח .הדו"ח נותן לנו כלים להשתפר ואנו נפעל ליישומו
במלואו.
בברכה,
ענת גלעדי
אחראית פניות הציבור
העתק:
דוד אריאלי – ראש המועצה
נוכחים
מנהלים רלוונטיים
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 11פברואר5112 ,
כ"ב שבט ,תשע"ה
סיכום ישיבה בנושא דו"ח ביקורת מחסנים – תיקון ליקויים
מתאריך 11/2/11
משתתפים:

.1
.5
.3
.4
.2
.6
.7
.1

יאיר אודם – מנכ"ל המועצה
יגאל הראל – מבקר המועצה
זאב זימל – גזבר המועצה
אבי וולמרק – מנהל אגף תפעול

נוהל במחסנים 51/5/12 :יפורסם נוהל להפעלת המחסן אשר יפורסם לגורמים
הרלוונטיים להתייחסות ולאחר התיקונים יקבל תוקף מחייב.
כל כניסה ויציאה במחסן מחוייבת ברישום ההנפקה וחתימת המקבל .רישום מיידי
ולא בדיעבד.
טובין שהתקבל ולא נרשם :כל טובין יירשם במיידי .באחריות מנהל התפעול לבצע
ספירת פתע.
לוודא שהטובין שסופק תואם להזמנה ולהנפקה בפועל.
רכש טובין למחסנים שלא באמצעות הרכש :הגדרת הסכום המותר ,אישור מראש
של מנהל אגף הרלוונטי .במקרים דחופים ללא מנהל מחלקה רלוונטי ,לפנות לגזבר
ולקבל אישור במייל ולצרף את האישור עם חתימה בדיעבד.
מלאי מת :לקיים דיון בוועדת רכש אחת לשנה.
דיווח לוועדת רכש על בלאי וגריעה של רכוש המועצה.
אינוונטר המועצה:
א .להגדיר פרוייקטור לנושא.
ב .עד תחילת מרץ באחריות הגזבר ובאישור היועמ"ש ייסגר נושא הרישום ונוהלי
האינוונטר.
ג .תוך חודשיים עד לחודש מאי יסתיים רישום האינוונטר והקלדתו בתוכנה.
ד .כל נושא מצאי ,מלאי אינוונטר העובר במחסנים ינוהל על ידי המחסנים
באמצעותו של עמי דדון.
ה .אינוונטר שלא באמצעות המחסנים  -ימונה אחראי על כך לאחר דיון נוסף אצל
ראש המועצה עד לתחילת חודש מרץ.
רשם :יאיר אודם
מנכ"ל המועצה

העתק :דוד אריאלי – ראש המועצה
שלמה אלול – מנהל נכסים ורכש
עו"ד עודד רומנו – יועמ"ש המועצה
נוכחים
105

106

צו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א0591-

הבסיס החוקי לעבודת מבקר המועצה
.
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

סימן ב' :מינוי מבקר וסמכויותיו

מינוי מבקר המועצה
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541א( .א) המועצה ,בהחלטת רוב חבריה ,תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה ,למועצה (להלן -
המבקר) ,על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים) ,תשכ"ב.0591-
(ב) היה מספר התושבים בתחום המועצה  01,111או יותר ,רשאי השר לאשר שהמבקר
יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת
ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.
(ג) היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ 01,111-רשאי השר לאשר שהמבקר
יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב).
(ד) המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות
הציבור או הממונה על תלונות העובדים ,וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע
במילוי תפקידו העיקרי.
(ה) המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד ענינים עם
תפקידו כמבקר.

מינוי המבקר
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ב( .א) לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו בו כל
אלה:
( )0הוא יחיד;
( )1הוא תושב ישראל;
( )3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
( )4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה
גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו ,לענין זה ,מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא
עורך דין או רואה חשבון;
( )9הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.
(ב) מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה ,אלא אם כן
עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.
(ג) מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,למשך כל תקופת
כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר המועצה
של אדם אשר לא נתמלא בו –
( )0אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א)( ,)4אם רכש נסיון במשך עשר שנים
בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב;0551-
( )1התנאי שבסעיף קטן (א)( ,)9אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר.

מועצה שלא מינתה
מבקר
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ג( .א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר ,רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה
מבקר כאמור בסעיף 035א ,תוך הזמן הנקוב בהודעה.
(ב) לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור ,רשאי הממונה על המחוז למנות
מבקר למועצה.

תפקידי המבקר
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ד( .א) ואלה תפקידי המבקר:
( )0לבדוק אם פעולות המועצה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה-
 ,0599נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות
היעילות והחסכון;
( )1לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
( )3לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין ,טוהר
0
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צו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א0591-
המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
( )4לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי
המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
( )9לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או
מבקר המדינה.
(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן
לגבי כל תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר
מעשירית לגבי אותה שנת תקציב ,או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה ,להלן  -גוף
מבוקר).
(ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי
הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי –
( )0שיקול דעתו;
( )1דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני;
( )3ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.
(ד) המבקר יקבע ,לפי שיקול דעתו ,את הדרכים לביצוע ביקורתו.
(ה) המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות
הצעת תקן עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי ,בהצעת התקציב והתקן
של לשכת המבקר ,כפי שהגיש המבקר.
המצאת מידע למבקר
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ה( .א) ראש המועצה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי המועצה ,ראש המועצה הדתית וסגניו,
חברי המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר ,ימציאו למבקר,
על פי דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל
מידע או הסבר שיבקש.
(ב) למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל מאגר
מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של
גוף מבוקר.
(ג) ל גבי מידע החסוי על פי דין ,יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.
(ד) עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לענין עבודתו האמורה ,כל איסור
והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.
(ה) לצורך ביצ וע תפקידו ,יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת
המועצה או של כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה
רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.

דו"ח על ממצאי
הביקורת
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ו( .א) המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת
הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת
דו"ח על ממצאי ביקורת שערך ,בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת
דרשו ממנו לעשות כן.
(ג) בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר ,יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת
את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
(ד) ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה
לאישור את סיכומיה והצעותיה ,בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור
בסעיף קטן (ג); בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך,
לזמן לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה) תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה ,תקיים
המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.
(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו ,לפני שחלף המועד שנקבע
להגשתו למועצה ,ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה ,להתיר פרסום כאמור;
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צו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א0591-
לענין סעיף קטן זה" ,דו"ח"  -לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת.
(ז) הוגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין בהוראות
סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף .113
מינוי עובדים ללשכת
המבקר
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ז( .א) ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע
השר ובכפוף להוראות סעיף .041
(ב) דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה ,ואולם הם יקבלו הוראות
מקצועיות מהמבקר בלבד.
(ג) לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף
להוראות סעיף 044א(.)0

3
נבו הוצאה לאור בע"מ
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