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 :לכבוד

  מת הנגברמועצת  ראש – ורוןד רןעמר 

 צו המועצות המקומיות.  מכוח פועל המועצה מבקר

 גם נמנות המועצה מבקר על בצו המועצות המקומיות המוגדרות המטלות שאר בין

 :הבאות הפעולות

-לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה (1

לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות  , נעשו כדין בידי המוסמך1965

 כון;סוהח ותועקרונות היעיל

 לבדוק את פעולות עובדי המועצה; (2

לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר  (3

 המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי  (4

 המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;

שעליהם הצביע המבקר או  ו הליקויים בהנהלת עניני המועצהלבדוק אם תוקנ (5

 מבקר המדינה.

הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, 

 רמפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יות

מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם )כל אחד מאלה, להלן 

 גוף מבוקר(. -

 : לפי נקבעים הביקורת נושאי

 שיקול דעתו של המבקר (1

 פלוני; דרישת ראש המועצה לבקר ענין (2

 .ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת (3

 ובהיקף שיטות לפי נעשו, אחרים מסמכים וכן המועצה של החשבונות ספרי בדיקת

, השנתית הביקורת בתוכנית זו לביקורת שהוקדש הזמן מגבלות תחת לנכון שמצאתי

 .כאלה ויש במידה אחרים סדרים אי או הליקויים כל את לגלות מיועדות אינן ומטבען

 כהיצר זו הערכה. תועלת מול עלות של הערכה כוללות אינן הכלולות ההמלצות

 .המועצה הנהלת ידי על להיעשות
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 לשיפור דרכים ובהצעת הליקויים בציון הביקורת הערות מצטמצמות הדברים מטבע

 להודות ברצוני. העבודה תהליכי של החיוביים לצדדים מתייחסות הן ואין ,נהלים

 .העזרה ועל הפעולה שיתוף על בקשר הייתי שעימם הגורמים לכל

 

 ,רב בכבוד

 המועצה  מבקר, ח"רו – דוד שטרק

 הציבור תלונות על ממונהו
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 תוכן עניינים

 

 עמוד שם הדוח

 -גוריון בן מדרשת שמירה היטל
 ביחס בפועל השמירה עלויות בחינת
 היטל אסדרת, הקיים ההיטל לגובה

 השמירה

 מצ"ב

מיצוי הכנסות,  -הסעות תלמידים
תקציב, הסעות מזדמנות, ניהול 

 ניהול ידע

 מצ"ב

 מצ"ב מעקב תיקון ליקויים
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את דוח  ך, אני מתכבד להגיש לעיונ2019 שנתב המועצההביקורת הפנימית של  לעבודת בהמשך

 היטלגובה הלחינת עלויות השמירה בפועל ביחס ב -היטל שמירה מדרשת בן גוריוןבנושא הביקורת 

 , אסדרת היטל השמירההקיים
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 מועצה אזורית רמת הנגב

 
 דוח ביקורת פנימית בנושא

 -היטל שמירה מדרשת בן גוריון

בחינת עלויות השמירה בפועל ביחס 

, אסדרת היטל היטל הקייםגובה הל

 השמירה

 2019 דצמבר
 

 הדוח  נערך  על ידי

 מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
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 תוכן .1

 עמוד נושא פרק 

 3 תוכן 1

2 

 

 מנהלים תקציר

 5 

 7 תמצית ממצאי הבדיקה

 9 ריכוז המלצות

3 
, מטרות הבדיקה, פעולות והיקף רקע

 מבוא הבדיקה,

9 

4 

היטל בנושא הביקורת המפורט  דוח

בחינת  -שמירה מדרשת בן גוריון

עלויות השמירה בפועל ביחס לגובה 

ההיטל הקיים, אסדרת היטל 

 השמירה.

13 

תחשיב העלויות והכנסות בדיקת 

 מהיטל השמירה

13 

מימון הוצאות פיתוח ובינוי באמצעות 

 ההיטל

21 

 23 לכספי ההיטלקרן ייעודית ניהול 
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 25 אסדרת גביית ההיטל

 26 תגובת ראש המועצה 5

 26 סיכום 6
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 תקציר מנהלים .2

 רקע ונתונים כלליים .2.1

 בסךגובה היטל השמירה ל בקשרתלונה ע"י מר ד.ג  אליהוגשה  2019באוקטובר  07בתאריך 

 למ"ר, שהוטל על תושבי מדרשת בן גוריון.₪  6.88של 

 השמירה כפי שנקבע בתחשיב:הנוסחה לחישוב היטל 1להלן 

 

 :להלן המספרים שהוצבו בנוסחה ע"י חברת טאו

 בדיקתה של חברת טאו העלתה כי הסכומים המתאימים, שיש להציב בנוסחה הינם: 

                                                           
 או כלכלה ופיננסים בע"מט -תחשיב היטל שמירה מ.א רמת הנגב 1
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 טענות המתלונן:

 

  

סך עלויות השמירה המוערכות במדרשה  •
.619,716₪: תקורה הינן3%כולל  A

: סך שטח הנכסים שיחויבו בהיטל הינו•
.ר"מ92,902 B

97%: שיעור הגבייה הצפוי הינו• C

 . באופן לא נכוןשהוערכו ושעל פיהן נקבע התעריף נמדדו ( A) עלויות השמירה .1

לפני שנקבעו עלויות  לא בוצעה בדיקה נאותה של צרכי הביטחון של היישוב .2

 .השמירה

 ₪ 6.88סה"כ התעריף השנתי למ"ר הינו 
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 תמצית ממצאי הבדיקה .2.2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

₪  171,552 עלויות שמירה בסך בניגוד לחוזר מנכ"ל התעריף כולל .1

כיוון שמדובר על עלויות  חלק מהתעריףשלא היו צריכות להיות 

 שמומנו בשנה שעברה באמצעות הארנונה השוטפת

כפי  97%ולא  %56 -הינו כהנוכחי נמצא כי שיעור הגבייה   .2

)עקב אי תשלום של התאגיד והאוניברסיטה( שחושב  

קב"ט המועצה או כל גורם מקצועי אחר בנושא בטחון לא היה .  3

הביטחון של היישוב, ולא חיווה דעתו האם מעורב בקביעת צרכי 

 .24/7יש צורך בשמירה וסיור 

מטרת ההיטל כוללת גם פעולות פיתוח בניגוד לחוזר מנכ"ל, . 4

כגון שיפור הגדר, תיאורה היקפית, ולוקחת בחשבון שיישארו  ותשתית

 עודפים מגביית ההיטל לקידום מטרות ציבוריות אחרות
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 תרשים מסכם  .2.3

לקביעת התעריף אבקש לסכם את הממצאים  לאחר שבדקתי את התחשיב שהיווה בסיס

 באמצעות הטבלה הבאה:

1. 

: שטח הנכסים
ר"מ 92,902

: שמירהעלויות 

 83,000

י לפי אומדן התחשיב                מצו

י   יות שמירה בפועל            רצו לפי עלו

:עלויות שמירה

619,716   .

: הנכסיםשטח 

92,902

שיעור גביה  
97%: צפוי

שיעור גביה  

97%: צפוי

6.88   

.ר"למ

ר"למ   5.2

יף"סה :כ תער C

:כ תעריף"סה

סיכום ממצאים    

AB

ABC

 

2.  

3.  

 

 : משמעות התרשים הינה

במידה והאוניברסיטה והתאגיד ישלמו, התעריף להיטל השמירה לפי עלויות השמירה בפועל 

 עד. כפי שנגבה₪  6.88למ"ר ולא ₪  5.2צריך להיות 

 65%רק על  יעמודאחוז הגבייה  ממשיכים בסירובם לשלם,במידה והאוניברסיטה והתאגיד 

לכל תושב התעריף ו ,המשמעות היא כי עלויות השמירה יתחלקו על פחות תושבים 97%במקום 

התעריף המקסימלי הינו . אך כיוון שלפי חוזר המנכ"ל לתושב₪  8 של גובההיה יכול לגדול עד ל

 זהו התעריף שניתן לגבות.₪,  6.88
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 ריכוז המלצות .2.4

 

 
 מבוא, מטרות הבדיקה, פעולות והיקף הבדיקה, רקע .3

 הרקע לבדיקה .3.1

 בסךגובה היטל השמירה  בנושאמר ד.ג תלונה ע"י  אליהוגשה  2019 באוקטובר 07בתאריך 

 שהוטל על תושבי מדרשת בן גוריון.למ"ר, ₪  6.88של 

 :טענות מרכזיות שלוש התלונה כוללת

 :כי נקבע בו 3/2013 הפנים משרד ל"מנכ לחוזר 2.3 לסעיף ההיטל עומד בניגוד .א

 

 

 

 באמצעות מממן ,גוריון בן במדרשת המקומי הועד ,לעיל לחוזר בניגוד, לטענת המתלונן

 .עתה באמצעות תשלום הארנונה השוטפתשמומנו עד  ביטחון מרכיבי ,ההיטל

בדיקה מחדש של מומלץ לערוך  2020לקראת קביעת התעריף הסופי לשנת  .1

עלויות השמירה השוטפות בפועל )ללא פיתוח ותשתית( בניכוי עלויות משנים 

 קודמות.

להסכם שיערך מול מומלץ לבצע הערכה מחדש של שיעור הגבייה בהתאם  .2

 התאגיד והאוניברסיטה

מומלץ לבצע הערכה של קב"ט המועצה בקשר לצרכי הביטחון של היישוב  .3

 24/7והאם נדרש שמירה וסיור 

 על ססווהתב הרגיל התקציב בבסיס שנכללו מרכיבים של המרה תתאפשר לא"

 ".בגינם שמירה היטל גביית דרך על, הארנונה תשלומי

 ביטחון מרכיבי, שמירה היטל באמצעות לממן ניתן שלא הסעיף היא משמעות

 .השוטפת הארנונה תשלום באמצעות עתה עד שמומנו
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בתלונה הועלתה טענה נוספת והיא כי עלויות השמירה שעל פיהם חושב היטל השמירה,  .ב

 מוערכות ביתר לעומת עלויות השמירה האמתיות שהינן נמוכות יותר.

של צרכי האבטחה  מיפוי נאותשל גובה ההיטל תחשיב לא קדם לכי , נטעןכמו כן  .ג

 בישוב.האמתיים 

מתחום תלונות הציבור לנושא  ,נושאהבדיקה ב, החלטתי להעביר את בחינת התלונהלאחר 

 לביקורת.

 
 הבדיקהמטרות  .3.2

 

 פעולות והיקף הבדיקה .3.3

 על מנת לעמוד במטרות הבדיקה, הבדיקה התמקדה בפעולות הבאות:

 3/2013סקירת חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .א

 התחשיב שעל פיו נקבע גובה ההיטל שביצעה חברת טאו פיננסים וכלכלה בחינת .ב

 טחון של היישוביניתוח תקציב וכרטסות הנה"ח הקשורים לתקציב הב .ג

 , קב"ט, סגן גזברמנכ"ליתשיחות והתכתבויות עם גורמים במועצה. לרבות  .ד

 ועד מדרשת בן גוריוןשיחות והתכתבויות עם הנהלת  .ה

 פיננסים וכלכלה שביצעה את התחשיבהתכתבויות מול חברת טאו  .ו

מול עלויות  , נאותות התחשיבבדיקת •
.בפועל, השמירה והכנסות ההיטל

המועצה פעלה  , האם בהכנת התחשיב•
.משרד הפניםל "בהתאם לחוזר מנכ

לגביית  האסדרה לבחון את הליך •
ההיטל

לבחון את נושא 
היטל השמירה  
. במדרשת בן גוריון
:בהיבטים הבאים
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 סקירת פרוטוקולים רלוונטיים של ישיבות המליאה והוועד המקומי של המדרשה .ז

 .סקירת התכתבויות ואישורים של גורמים רגולטוריים רלוונטיים .ח

 

 מבוא .3.4

 חוקים ותקנות .א

( שעה הוראת) העיריות פקודת לתיקון חוק, בכנסת התקבל 2011למרץ  28 בתאריך2 .1

 שמירה של עניינים להסדיר מוסמכת מקומית רשות"כי:  נקבע בו. 2011 -א"התשע

 שר ידי על שייקבעו כפי ובתנאים בסייגים, בנושאים בתחומה ציבורי וסדר אבטחה

 היטל או אגרה" כי, נקבע כן המשפטים". שר בהסכמת הפנים לביטחון והשר הפנים

 וסדר אבטחה לשמירה, הנוגעים האמורים הנושאים הסדרת לצורך עזר בחוק שייקבעו

 המרבי(.  הסכום- להלן ) הפנים שר שיקבע סכום על יעלו לאציבורי, 

 שירותי בעד היטל או אגרה של מרבי סכום) העיריות תקנות הותקנו, כהרחבה לחוק .2

 הסכום מהו נקבע במסגרתןג "התשע מקומית( ברשות ציבורי וסדר אבטחהשמירה, 

 .שמירה שירותי בעד להטיל שניתן אגרה או היטל של המרבי

)להלן:  3/2013מיוחד שמספרו  חוזר מנכ"לבעקבות החקיקה, פרסם משרד הפנים  .3

כיצד על הרשויות המקומיות להפעיל את חוקי העזר נוהל חדש  ובו"חוזר מנכ"ל( 

 בהתאם לחוקים ולתקנות. בנושא שמירה

 מ.א רמת הנגב -חוק עזר .ב

בסעיף  השמירה.פרסמה המועצה חוק עזר בנושא שירותי  2006לנובמבר  19בתאריך 

 מועצה סמכות להפעיל שירותי שמירה.)א( לחוק העזר נקבע כי יש ל2

                                                           
 , משרד הפנים3/2013 הכללי המנהל חוזרמתוך  2
 

ניתן דגש לעמידה בחוזר מנכ"ל  זוחשוב לציין, כי משיקולים מקצועיים הוחלט כי בבדיקה 

ן: תעריפים לא נבדקו הנחות יסוד של התחשיב כגו התחשיב לביצוע בפועל.והשוואה בין 

 ששימשו את חברת טאו, גודל השטח של היישוב וכו'
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בגין סמכות לגבות מהתושבים היטל גם )א( לחוק העזר נקבע כי למועצה ישנה  בסעיף 

 שמירה: ה

 

אושר במליאת המועצה , לבקשת הוועד המקומי של המדרשה 2018למרץ   0בתאריך 

של מדרשת בן  המקומי עדולו להאצילוהוחלט  ,בנושא שירותי שמירהתיקון לחוק העזר 

 .העזר חוק את להפעיל הסמכות את ,גוריון

  

 שירותי ללהפעי רשאית ך, לכ שהסמיכה מי באמצעות ובין בעצמה בין ה, המועצ"

 "שיפוטה שטח מתחום בחלק או שיפוטה שטח תחום בכל שמירה

 צאיםהנמ מחזיק הוא שבהם הנכסים בשל שמירה שירותי היטל למועצה ישלם מחזיק"

 ".בתוספת שנקבעו בשיעוריםה, השמיר שירותי הפעלת בתחום
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בחינת עלויות  -היטל שמירה מדרשת בן גוריוןהביקורת המפורט בנושא  דוח .4
 השמירה בפועל ביחס לגובה ההיטל הקיים, אסדרת היטל השמירה.

 :הבדיקהממצאי להלן פירוט 

 תחשיב העלויות והכנסות מהיטל השמירהבדיקת  .4.1

שלפני הטלת היטל שמירה על התושבים ישנה חובה קובע  3/2013בחוזר מנכ"ל  2סעיף 

 :עלויות השמירה של להכין תחשיבואבטחה,  תכנית שמירהבנוסף על הכנת 

 

לשם הכנת התחשיב, שכרה המועצה את חברת טאו כלכלה ופיננסים בע"מ. החברה קבעה 

בסך הנכסים  את התעריף המומלץ באמצעות חלוקת מכלול עלויות השמירה בשטחי הרשות

הנוסחה לחישוב 3להלן  המחויבים ע"פ חוק העזר העירוני ועל פי הכללים המקובלים בחוק.

 :כפי שנקבע בתחשיב היטל השמירה

                                                           
 או כלכלה ופיננסים בע"מט -תחשיב היטל שמירה מ.א רמת הנגב 3

 ירהשמ תכנית להכין שמירה היטל לעדכן או לקבוע המבקשת מקומית רשות על"

 אשר תחשיב ולהכין והנכסים התושבים לכל השירות מתן את תבטיח אשר ואבטחה

 ".בהיטל יחויבו אשר הנכסים שטחי כל סך ופירוט עלויות פירוט יכלול
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שיש להציב בנוסחה  ,הסכומים המתאימים ,במדרשה בדיקתה של חברת טאו העלתה כי

 : הינם

 

 

 

סך עלויות השמירה המוערכות במדרשה  •
.619,716₪: תקורה הינן3%כולל  A

: סך שטח הנכסים שיחויבו בהיטל הינו•
.ר"מ92,902 B

97%: שיעור הגבייה הצפוי הינו• C

 ₪ 6.88סה"כ התעריף השנתי למ"ר הינו 
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והאם  האם התחשיב שבוצע ע"י חברת טאו עומד בדרישות של חוזר המנכ"ל ביקשנו לבדוק

 . להלן ממצאי הבדיקה:הוא מתאים לתקציב השמירה בפועל

 ממצאי הבדיקה

 מימון הוצאות קודמות באמצעות ההיטל .4.1.1

 בחוזר מנכ"ל קובע כי: 2.3סעיף 

 

 

שהיטל ההיגיון שעומד מאחורי סעיף זה הינו,  בהמשך חוזר המנכ"ל מבואר כי

 .דרך עקיפה להגדלת שיעור הארנונהל יהפוךהשמירה לא 

פעלו בניגוד לחוזר מנכ"ל בתלונה שהוגשה נטען, כי המועצה והוועד המקומי כאמור, 

 . באמצעות הארנונה מהתושבים היטל שמירה גם בגין הוצאות שמומנו בעברגבו ו

השנתיים האחרונות שלפני ההחלטה על גביית ההיטל  בעקבות כך, בדקתי את

. ורציתי לבחון מה היה גובה הוצאות השמירה בשנים אלו 2018 -2017שנים כלומר 

 :להלן הפירוט

המקומית, בהוצאה חדשה, שלא מומנה בעבר על ידי הרשות האם מדובר  השאלה"

 ,אותה ניתן יהיה לממן מהיטל שמירה

 או  

בהוצאה הנובעת מצרכי שמירה שוטפים שהוצאו בעבר, אשר אמורה להמשיך 

 ".ולהתבסס על מימון מכספי הארנונה

לא ניתן לגבות מהתושבים היטל שמירה בגין הוצאות משמעות הסעיף הינו כי 

רק בגין הוצאות ניתן יהיה לגבות היטל , אלא שמומנו בעבר באמצעות הארנונה

 .שלא מומנו בעברשמירה 
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 2017שנת  שנה

)₪( 

 2018שנת 

)₪( 

 191,025 168,101 הוצאות שמירה סה"כ

 הוצאות שכר ורכבמתוכם 

 בגין בטחון

140,817 171,552 

מהתחשיב שקבע את משנים שעברו הופחתו העלויות אכן ביקשתי לבדוק האם 

והוא ₪  6.88התעריף להיטל למ"ר הינו כי  ,התחשיב קבעכאמור לעיל  התעריף.

 :4חושב על בסיס העלויות הבאות

 

                                                           
 או כלכלה ופיננסים בע"מט -תחשיב היטל שמירה מ.א רמת הנגב 4
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 היטל השמירהתחשיב של העלויות של הסייר וניידת הסיור נכללו ב שכל היאמשמעות ה

 .בעבר ע"י הארנונהלרבות העלויות שמומנו ( 7/ 2)עליות של 

 

 

 2019בפועל בשנת  העלויותמול  העלויות תחשיב .4.1.2

טענה נוספת שהועלתה בתלונה היתה, כי עלויות השמירה שעל פיהם חושב תעריף 

שעל  עלויותהביקשתי לבדוק את ההיטל גבוהות מעלויות השמירה האמיתיות. ולכן 

 בפועל. לעלויותולהשוותם נקבע תעריף ההיטל  פיהם

 חלוקה של תעריפים שוניםבוצע לפי  התחשיב של חברת טאו הבדיקה העלתה כי

במס'  השונים והכפלת התעריפיםשבתות וחגים , משמרות בוקר, צהרים וערבל

לשנת  עלויות השמירה בפועלת אגם בחנתי לעומת זאת השעות של כל משמרת. 

 להלן תוצאות הבדיקה:והשוותי בין הסכומים.  2019

עלויות שלא היו  לקח בחשבוןנמצא כי בניגוד לחוזר מנכ"ל, התחשיב של חברת טאו 

 .לחישוב ההיטל צריכים להיכנס

המלצה: במידה והמועצה מעוניינת להמשיך ולגבות היטל שמירה גם בשנה הקרובה, יש 

הוצאות שמומנו בעבר ע"י ה ע"י הפחתתלעדכן את התחשיב ו לעמוד בחוזר מנכ"ל 

 תשלומי הארנונה.
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)הגבייה  לשבעה חודשים₪ אלפי  382 -בכ 2019עלוית השמירה הסתכמו בשנת  *

  .לשנה שלמההעלויות כשקלול  את  הצגתי בגרף, (2019 החלה במרץ

 

את מהעלויות בפועל , יש להפחית באופן נכון כפי שנכתב לעיל, לצורך חישוב התעריף

יוצא אם כן באמצעות הארנונה. בשנים האחרונות שמומנו שאינן חדשות, העלויות 

 שהעלויות אותן היה צריך לחשב לצורך התעריף הינן:

 

 

לפי  עלויות שמירה 
תחשיב חברת טאו  

ח"אלפי ש620-כ

עלויות שמירה 
655)*(-כבפועל

ח"אלפי ש

אלפי  655
ח עלויות  "ש

שמירה  
בפועל

)*(171.5
ח  "אלפי ש

מומנו בשנים  
שעברו

אלפי  483
ח עלויות"ש

שמירה  
שניתן לגבות  
מההיטל

 העלויות ובין התחשיב בין ₪ אלפי 35 -כ של פער קיים כימשמעות הסעיף הינו 

 . ובמידה ומעוניינים להמשיך את גביית ההיטל יש להתחשב בכך.בפועל
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 2018משנת שהוצאו בשנת  כוללים הוצאות שכר, רכב ודלק בלבד₪  אלפי 171.5)*( 

 

 2019לשנת  מול ההכנסות בפועלבתחשיב  ההכנסות .4.1.3

לבחון גם  באתי, תחשיב לעומת העלויות בפועלשהוכנסו להעלויות  שנבחנולאחר 

 את ההכנסות שבתחשיב לעומת ההכנסות בפועל. להלן ההפרשים:

 

 

של ההיטל משמעותית  הגבייה שיעורמפחית את משני מוסדות אלו  חוסר הגבייה

המסומן באות )בתחשיב של חברת טאו שיעור הגבייה הצפוי שפיע על התעריף. ומ

C) השטח של התאגיד והאוניברסיטה משפיע באופן כזה שאם לא 97% -הוערך ב .

 .65% -כשיעור הגבייה יורד לניתן לגבות מהם 

הכנסות מההיטל 
לפי תחשיב  

-כחברת טאו 
ח"אלפי ש620

הכנסות מההיטל 
00 -כבפועל

ח"אלפי ש

אלפי  620המשמעות של הערה זו כי עלויות השמירה שיש לחשב לצורך התעריף אינם 

 ₪.אלפי  83 אלא ₪ 

בין התחשיב לגבייה  ₪אלפי  200 -הפרש של מעל לישנו  כפי שניתן לראות

שהאוניברסיטה שבתחום היישוב, וכן התאגיד בפועל. ההסבר להפרש הוא 

 של המדרשה מסרבים לשלם את ההיטל
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לקביעת התעריף אבקש לסכם את הממצאים באמצעות  לאחר שבדקתי את התחשיב שהיווה בסיס

 :ההבא הטבלה

: שטח הנכסים
ר"מ 92,902

: שמירהעלויות 

 83,000

י לפי אומדן התחשיב                מצו

י   יות שמירה בפועל            רצו לפי עלו

:עלויות שמירה

619,716   .

: הנכסיםשטח 

92,902

שיעור גביה  
97%: צפוי

שיעור גביה  

97%: צפוי

6.88   

.ר"למ

ר"למ   5.2

יף"סה :כ תער C

:כ תעריף"סה

סיכום ממצאים    

AB

ABC

 

 

שיב אלא כפי שהוערך בתח 97%הגבייה של ההיטל איננו המשמעות כי שיעור 

, גורם לכך שאת עלויות השמירה צריכים ישלמו פחות תושבים וממילא 65%בסביבות 

 .התעריף למשלמים, למ"ר יהיה גבוה יותר

 : משמעות התרשים הינה

במידה והאוניברסיטה והתאגיד ישלמו, התעריף להיטל השמירה לפי עלויות השמירה בפועל 

 עד. כפי שנגבה₪  6.88למ"ר ולא ₪  5.2צריך להיות 

 65%רק על  יעמודאחוז הגבייה  ממשיכים בסירובם לשלם,במידה והאוניברסיטה והתאגיד 

לכל תושב התעריף ו ,המשמעות היא כי עלויות השמירה יתחלקו על פחות תושבים 97%במקום 

התעריף המקסימלי הינו . אך כיוון שלפי חוזר המנכ"ל לתושב₪  8 של גובההיה יכול לגדול עד ל

 זהו התעריף שניתן לגבות.₪,  6.88
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 מימון הוצאות פיתוח ובינוי באמצעות ההיטל .4.2

אולי היה ניתן פיתוח ובינוי שיש לשקלל בתעריף ולכן  בגיןנוספות בטחון לכאורה ישנם עלויות 

 :בחוזר המנכ"ל קובע  .2סעיף אך להגדיל את גובה התעריף. 

 

 

שמירה שוטפות קח בחשבון רק עלויות ולעומד בדרישות החוזר, והתחשיב של חברת טאו אכן 

בשנת  בפועל. אך מבדיקה של ההוצאות ת של הסייר וניידת הסיוריוהעלורק את  כלומר את

 גם פעולות פיתוח ובינוי. לממןאמור יטל ניתן לראות כי הה 2019

ע"י יו"ר הוועד המקומי של להלן מכתב הסבר על היטל השמירה שנשלח לתושבי המדרשה 

 (.ההדגשה בקו בוצעה על ידיהמדרשה )

 ניתן ולא האמורים השירותים לצורך שוטפות הנדרשות הוצאות לכלול יהיה ניתן"

 .ובינוי פיתוח פעולות בגדר הוצאות שהינן לכלול יהיה

 רכישת נדרש לפעולות שהינו ככל הון החזר בגין בהוצאות להכיר יהיה ניתן זאת עם

 וסדר אבטחה ,שמירה לצורך הרשות המקומית פעולת לצורך במישרין הנדרש ציוד

 ."מצלמות עבור רכישת ההוצאות כגון ,ציבורי

שמירה בלבד משמעות הסעיף הינה כי היטל השמירה מיועד לפעולות שוטפות של 

 לרבות רכישת ציוד שמירה, אך לא לשם פעולות פיתוח ובינוי.
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מהיטל השמירה העלתה כי נעשו בפועל פעולות  2019בחינה של ההוצאות שמומנו בשנת 

 להלן דוג': פיתוח ותשתית.

מטרת ההיטל כוללת גם פעולות פיתוח נראה מהמכתב כי בניגוד לחוזר מנכ"ל, 

כגון שיפור הגדר, תיאורה היקפית, ולוקחת בחשבון שיישארו עודפים מגביית  ותשתית

 ההיטל לקידום מטרות ציבוריות אחרות.
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 לכספי ההיטלקרן ייעודית ניהול  .4.3

להלן הוראות  שיש להפקיד את כספי ההיטל בקרן ייעודית נבדלת 6חוזר המנכ"ל קובע בסעיף 

 הסעיף:

 

היטל שמירה גם בשנה הקרובה, מומלץ המלצה: במידה והמועצה מעוניינת להמשיך ולגבות 

 לעדכן את התעריף לסכום שישקף את הוצאות השמירה השוטפות בלבד.

ייעודית  בקרן יופקדו השמירה היטל כספי פיו על העזר בחוק סעיף לקבוע יש"

 שתתאפשר מנת על השמירה,  שירותי מימון לצרכי ורק אך ותנוהל שתשמש ,נבדלת

 ".ההיטל בכספי השימוש על בקרה
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בדיקתנו העלתה שהמועצה אכן הקימה קרן ייעודית לניהול כספי ההיטל. התושבים משלמים 

 למועצה, התשלום נצבר בקרן ומועבר לוועד המקומי.

 ₪אלפי  483) נוצר מצב בו הוצאות השמירהבשל הגבייה בחסר כפי שראינו לעיל, אמנם, 

הכנסות עולות על  כולל עלויות משנים שעברו(₪  אלפי 655ללא עלויות משנים שעברו. 

 80)בין  והמועצה נאלצת להשלים מכיסה את הפרשי ההוצאות ,₪(אלפי  00  -)כ ההיטל

 .בשנה(₪ אלפי  255 -ל₪ אלפי 

 

כלומר לא רק שהתעריף אינו מהווה מקור הכנסה נוסף ליישוב, אלא הוא הופך 

 למעמסה תקציבית.

 

ח במימון  "אלפי ש255
המועצה

עלויות  
עלפי  655
ח"ש

הכנסות  
אלפי  00 
ח"ש

מומלץ, עד שיוסדר נושא גביית ההיטל מהאוניברסיטה ומהתאגיד, לשקול מחדש את 

לקבל החלטה  לחילופין. לגביית התעריף בפועל צרכי השמירה, על מנת שאלו יתאימו

 מתקציב המועצה או הוועד. עלויות השמירהלסבסד את 
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 אסדרת גביית ההיטל .4.4

מהוועד המקומי של  הגיעההיוזמה לגביית היטל השמירה מתושבי מדרשת בן גוריון, כאמור, 

מספר פעולות. להלן פירוט הפעולות  להפעיל את חוק העזר הקיים נדרשו על מנת. המדרשה

 הנדרשות על מנת להפעיל את חוק העזר לשירותי שמירה:

    

ע"י מנהל אגף חירום ובטחון  שתוכנית השמירה שהגישה המועצה אושרההבדיקה העלתה 

 לשלטון במנהלמרכזת חוקי עזר, ע"י  ותעריף ההיטל אושר .במשרד הפנים רשויות מקומיות

 .הפנים משרד ,המקומיות ברשויות ופיתוח תקצוב לבקרה בכיר אגף, במקומי

שעות ביממה למשך   2וסיור ביישוב לאורך כנית השמירה שהוגשה כללה צורך בשמירה ת

 .(7/ 2שבעה ימים בשבוע )להלן: 

 ומצאתי כי: .ביקשתי לבדוק מיהו הגורם המקצועי שקבע את הצרכים הביטחוניים הנ"ל

 

אישור חוק עזר  
במליאה

הכנת ואישור 
תכנית שמירה

הכנת ואישור 
תעריף ההיטל

. את תכנית השמירה המאושרת הכינו הנהלת הועד המקומי יחד עם מנכ"לית המועצה

קב"ט המועצה או כל גורם מקצועי אחר בנושא בטחון לא היה מעורב בקביעת צרכי 

ניהול תקין . 7/ 2הביטחון של היישוב, ולא חיווה דעתו האם יש צורך בשמירה וסיור 

בהקשר אחר גורם מקצועי הקב"ט או כל לבקש ולתעד חוות דעת כתובה של  מחייב

 טחון של היישוב.ילצרכי הב
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אישר את התכנית איננה  במשרד הפנים מנהל אגף חירום ובטחון רשויות מקומיותהעובדה כי 

, היה מאשר גם במשרד הפנים מנהל אגף חירום ובטחון רשויות מקומיות כי ייתכן,מספקת. 

 במידה והייתה מוגשת לו. תכנית פחות מחמירה

 

 תגובת ראש המועצה .5

 מקבל את המלצות הביקורת. אין הערות מהותיות  :תגובת ראש המועצה

 סיכום .6

הנוכחי של היטל השמירה במדרשת בן גוריון איננו משקף לכאורה דוח הביקורת העלה כי התעריף 

 את עלויות השמירה השוטפות ושיעור הגבייה בפועל.

התעריף צריך לכלול רק את עלויות השמירה שהתחדשו בשנה שהחל התעריף וללא העמסת עלויות 

 משנים קודמות.

 .ויהתעריף צריך לכלול רק עלויות שוטפות ללא עלויות פיתוח ובינ

 להתחשב בהסכם מול התאגיד והאוניברסיטה.שיעור הגבייה צריך 

לפני קביעת התעריף יש לקבל חוות דעת מקצועית מקב"ט המועצה בקשר לצרכי הביטחון של 

 היישוב.

 

 בברכה,

 דוד שטרק, רו"ח

 מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

המלצה: במידה והמועצה מעוניינת להמשיך ולגבות היטל שמירה גם בשנה הקרובה, 

. קב"ט המועצהמומלץ לבסס את הצרכים הביטחוניים בתכנית השמירה על חוות דעת של 

 המלצה זו חשובה גם לעניין הנראות הציבורית.
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 הסעות מזדמנות, ניהול ידע תקציב,מיצוי הכנסות, ניהול  -הסעות תלמידים 

 

 
 

 מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
 ו. )ו( לצו המועצות המקומיות 145אסור עפ"י סעיף 

1 

 

  לכבוד

 ראש המועצה -ערן דורון

 מועצה אזורית רמת נגב

 

 

את  ךאני מתכבד להגיש לעיונ ,2020 לשנת המועצההתאם לתוכנית הביקורת הפנימית של ב

תקציב, הסעות מזדמנות, ניהול מיצוי הכנסות, ניהול  -הסעות תלמידיםדוח הביקורת בנושא 

 ידע

 

 

 בכבוד רב,

 רו"ח דוד שטרק,

 מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
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 מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
 ו. )ו( לצו המועצות המקומיות 145אסור עפ"י סעיף 
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 מועצה אזורית רמת הנגב

 

 דוח ביקורת פנימית בנושא

מיצוי הכנסות,  -הסעות תלמידים

ניהול תקציב, הסעות מזדמנות, 

 ניהול ידע

 2020 אוקטובר

 הדוח  נערך  על ידי

 וממונה על תלונות הציבורמבקר המועצה 
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 מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
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 תוכן .א

 

 

 הממצאים וההמלצותתמצית עיקרי  -תקציר מנהלים

4 

 8 וחמפת הד

 

 רקע .1.א

 

 מטרת הדוח .2.א

8 

מיצוי  -הסעות תלמידיםביקורת בנושא  ערכתי, 2020העבודה של הביקורת לשנת  תוכניתבהתאם ל

  .במועצה האזורית רמת הנגב )להלן: "המועצה"( הכנסות, ניהול תקציב, הסעות מזדמנות, ניהול ידע

ונותן שירות לכאלף תלמידים ברחבי המועצה. מסלולי  קווים 22-כולל כמערך ההסעות במ.א רמת הנגב 

אוטובוסים( )להלן: "אוטובוסים צהובים"(. ולבין  8תחלקים בין אוטובוסים  שבבעלות המועצה )ההסעות מ

 אוטובוסים(. 9חברות הסעות שמשמשת כקבלן משנה )

 בשנה.₪ מיליוני  6-8הינו מ ונע בין  )ללא שכר( תקציב ההסעות של המועצה

 מערך ההסעות הינו מערך לוגיסטי מורכב הבנוי ממס' תהליכים:
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 מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
 ו. )ו( לצו המועצות המקומיות 145אסור עפ"י סעיף 

4 

 

 עיקרי הממצאים .3.א

 מס.
 המלצות ממצאים 

  -מיצוי הכנסות ממשרד החינוך

בשתי שנות לימוד תשע"ט ותש"פ המועצה  1

שהגיעו לה ₪ אלפי  450 -לא קיבלה כ

 ממשרד החינוך.

מאי( בהם יש  -יש להגדיר את החודשים )בד"כ אפריל

לטפל אינטנסיבית בפערים מול משרד החינוך. 

 הגדרת תפקידים

של שעוקב על התהליך  בעל תפקידאין  2

מתחילה קבלת ההכנסות ממשרד החינוך 

 הפעריםסוף ודואג, עוקב ומעדכן שכל עד ו

 מטופלים כראוי

בין המועצה  להגדיר מי הגורם המטפל בפערים .1
 ולמי הוא מדווח על הטיפול   למשרד החינוך

וקהילה חינוך מומלץ לערב את מנהלת אגף  .2
מורכבים של אי מיצוי מקרים טיפול בתקדם ש

 הכנסות בגין תלמידים

אין מי שבודק שההכנסות שהתקבלו  3

ממשרד החינוך מתאימות לדיווח של 

 המועצה

גובה הסכומים שמתקבלים על  להגדיר בקרותמומלץ 
. ניתן גם להסתייע בגורם חיצוני לשם ממשרד החינוך

 .הבדיקה

 ניהול תקציב הסעות 

תוך  תכנון התקציבסדור של לא מתקיים הליך  4

 מחשבה היכן ניתן להתייעל משנה לשנה

כפי שהוחלט בישיבה שזימן ראש המועצה בנושא  .1

, מומלץ 2020ביולי  09ההסעות בתאריך 

ים כפי שבאו לידי ביטוי במערך ההסעות של המועצה, ילאחר סקירת הסיכונים וזיהו

 בנושאים הבאים:

 ךהחינוהכנסות ממשרד המיצוי .4

 ניהול תקציב ההסעות.5

 )לא קבועות( מיוחדותהזמנת הסעות .6
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במהלך השנה לא מבוצעת בקרה תקציבית  5

לבחון מה מצב ניצול הסעיפים והיכן ניתן 

 לשפר. 

שמנהלת אגף חינוך וקהילה תישא באחריות 

התקציבית. לרבות: תכנון תקציב ריאלי, הקשחת 

ות, סעיפים תקציביים כגון נסיעות מזדמנות ומיוחד

בקרות קבועות על חריגות מהתקציב ופעולות 

 לייעול.

להנהיג שיגרה בה כל הוצאה לא תאושר ע"י רכז  .2

ההסעות או כל גורם אחר, לפני בדיקה שההוצאה 

 עומדת במסגרת התקציבית שנקבעה מראש.

מומלץ לקיים נוהל של ישיבת תקציב כל תקופת  .3

יימסר זמן קבועה )רבעון, חציון, חודשי וכ'ו( ובה 

 דיווח על הניצול התקציבי ועל דרכי ייעול.

 הזמנת הסעות מיוחדות 

רכז ההסעות גם  -העדר הפרדת תפקידים 6

מקבל את ההזמנות, גם מזמין את ההסעה 

פיקוח שום ללא כל זאת וגם מאשר תשלום 

, דיווח או נוהל שינחה אותו לאילו ובקרה

 צרכים מזמינים ולאלו צריך אישור מנהל.

 מומלץ לקיים את הבקרות הבאות: 

הפרדת תפקידים בין מזמין ההסעה לבין מאשר  .1

 התשלום. 

למנהלת אגף על הסעות  חודשי /דיווח שבועי .2

 מיוחדות שיצאו.

קביעת נוהל אילו הסעות אותם רשאי רכז  .3

ואילו הסעות צריך אישור  לאשר בעצמו ההסעות

 ממונה

החוזים של המסיעים השונים אינם  .1 7

 סרוקים ונשמרים ידנית אצל רכז ההסעות

הזמנות מבוצעות ללא תיעוד וללא  .2

 אפשרות לבצע עליהם בקרה. 

 בלבד להקפיד על נוהל הזמנות כתובותיש  .1

שההזמנות יהיו סרוקות עם  יש להקפיד .2

 לצורך פיקוח ובקרה  eprהחשבונית במערכת 
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ההזמנות שכן מבוצעות בכתב אינן  .3

 זמינות מרוכזות וזמינות לבדיקה

מומלץ לסרוק את החוזים של קבלני ההסעות  .3

למערכת ממוחשבת או לפחות לשמור העתקים 

 אצל בעלי תפקיד נוספים

 הסעות המזדמנותההתקציב והביצוע של  8

מעורבבות יחד עם תקציב ההסעות הרגילות 

 ולכן לא ניתן לבצע בקרות על היקף ההזמנות

מומלץ לבצע הפרדה תקציבית )חלוקה לסעיפי תקציב 
שונים( בין מערך ההסעות הקבועות לבין מערך 
ההסעות המזדמנות וזאת על מנת לבצע בקרות  

 ובדיקה היכן לבחון היכן ניתן לייעל ולחסוך.

 

 

 וחמפת הד .ב
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 מבוא

 9 מטרות הבדיקה

 9 -הבדיקההיקף פעולות וזיהוי הסיכונים, 

1 נתונים כללייםורקע 

0 

מיצוי הכנסות, ניהול תקציב,  -הסעות תלמידיםבנושא המפורט הביקורת  דוח

 הסעות מזדמנות, ניהול ידע

1

2 
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1 , ממשקים בין בעלי תפקידיםמיצוי הכנסות ממשרד החינוך

2 

1 הסעות מזדמנותתקציב,  ניהול -בקרת הוצאות

5 

2 ניהול ידע וזכרון ארגונינהלים, 

2 

2 סיכום

6 

2 תגובת ראש המועצה

7 
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 תמצית עיקרי הממצאים וההמלצות -תקציר מנהלים .ג

 רקע .1.ג

 

 מטרת הדוח .2.ג

 

יצוי מ -הסעות תלמידיםביקורת בנושא  ערכתי, 2020העבודה של הביקורת לשנת  תוכניתבהתאם ל

  .במועצה האזורית רמת הנגב )להלן: "המועצה"( הכנסות, ניהול תקציב, הסעות מזדמנות, ניהול ידע

חבי המועצה. מסלולי ונותן שירות לכאלף תלמידים בר קווים 22-כולל כמערך ההסעות במ.א רמת הנגב 

אוטובוסים( )להלן: "אוטובוסים צהובים"(. ולבין  8תחלקים בין אוטובוסים  שבבעלות המועצה )ההסעות מ

 אוטובוסים(. 9חברות הסעות שמשמשת כקבלן משנה )

 בשנה.₪ מיליוני  6-8הינו מ ונע בין  )ללא שכר( תקציב ההסעות של המועצה

 מערך ההסעות הינו מערך לוגיסטי מורכב הבנוי ממס' תהליכים:

 

 

 להתמקד החלטתיים כפי שבאו לידי ביטוי במערך ההסעות של המועצה, ילאחר סקירת הסיכונים וזיהו

 בנושאים הבאים:

 ךהחינוהכנסות ממשרד המיצוי .1

 ניהול תקציב ההסעות.2

 )לא קבועות( מיוחדותהזמנת הסעות .3
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 עיקרי הממצאים .3.ג

 מס.
 המלצות ממצאים 

  -מיצוי הכנסות ממשרד החינוך

בשתי שנות לימוד תשע"ט ותש"פ המועצה  1

הגיעו לה ש₪ אלפי  450 -לא קיבלה כ

 ממשרד החינוך.

 מאי( בהם יש -יש להגדיר את החודשים )בד"כ אפריל

לטפל אינטנסיבית בפערים מול משרד החינוך. 

 הגדרת תפקידים

של שעוקב על התהליך  בעל תפקידאין  2

מתחילה קבלת ההכנסות ממשרד החינוך 

 הפעריםסוף ודואג, עוקב ומעדכן שכל עד ו

 מטופלים כראוי

בין המועצה  להגדיר מי הגורם המטפל בפערים .3
 ולמי הוא מדווח על הטיפול   למשרד החינוך

וקהילה חינוך מומלץ לערב את מנהלת אגף  .4
מורכבים של אי מיצוי מקרים טיפול בתקדם ש

 הכנסות בגין תלמידים

אין מי שבודק שההכנסות שהתקבלו  3

ממשרד החינוך מתאימות לדיווח של 

 המועצה

גובה הסכומים שמתקבלים על  להגדיר בקרותמומלץ 
. ניתן גם להסתייע בגורם חיצוני לשם ממשרד החינוך

 .הבדיקה

 ניהול תקציב הסעות 

תוך  תכנון התקציבסדור של לא מתקיים הליך  4

 מחשבה היכן ניתן להתייעל משנה לשנה

כפי שהוחלט בישיבה שזימן ראש המועצה בנושא  .4

, מומלץ 2020ביולי  09ההסעות בתאריך 
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 עיקרי הממצאים .3.ג

 מס.
 המלצות ממצאים 

במהלך השנה לא מבוצעת בקרה תקציבית  5

לבחון מה מצב ניצול הסעיפים והיכן ניתן 

 לשפר. 

שמנהלת אגף חינוך וקהילה תישא באחריות 

התקציבית. לרבות: תכנון תקציב ריאלי, הקשחת 

ות, סעיפים תקציביים כגון נסיעות מזדמנות ומיוחד

בקרות קבועות על חריגות מהתקציב ופעולות 

 לייעול.

להנהיג שיגרה בה כל הוצאה לא תאושר ע"י רכז  .5

ההסעות או כל גורם אחר, לפני בדיקה שההוצאה 

 עומדת במסגרת התקציבית שנקבעה מראש.

מומלץ לקיים נוהל של ישיבת תקציב כל תקופת  .6

יימסר זמן קבועה )רבעון, חציון, חודשי וכ'ו( ובה 

 דיווח על הניצול התקציבי ועל דרכי ייעול.

 הזמנת הסעות מיוחדות 

כז ההסעות גם ר -העדר הפרדת תפקידים 6

מקבל את ההזמנות, גם מזמין את ההסעה 

פיקוח שום ללא כל זאת וגם מאשר תשלום 

, דיווח או נוהל שינחה אותו לאילו ובקרה

 צרכים מזמינים ולאלו צריך אישור מנהל.

 מומלץ לקיים את הבקרות הבאות: 

הפרדת תפקידים בין מזמין ההסעה לבין מאשר  .4

 התשלום. 

למנהלת אגף על הסעות  חודשי /דיווח שבועי .5

 מיוחדות שיצאו.

קביעת נוהל אילו הסעות אותם רשאי רכז  .6

ואילו הסעות צריך אישור  לאשר בעצמו ההסעות

 ממונה
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 עיקרי הממצאים .3.ג

 מס.
 המלצות ממצאים 

החוזים של המסיעים השונים אינם  .4 7

 סרוקים ונשמרים ידנית אצל רכז ההסעות

הזמנות מבוצעות ללא תיעוד וללא  .5

 אפשרות לבצע עליהם בקרה. 

ההזמנות שכן מבוצעות בכתב אינן  .6

 זמינות מרוכזות וזמינות לבדיקה

 בלבד להקפיד על נוהל הזמנות כתובותיש  .4

שההזמנות יהיו סרוקות עם  יש להקפיד .5

 לצורך פיקוח ובקרה  eprהחשבונית במערכת 

מומלץ לסרוק את החוזים של קבלני ההסעות  .6

למערכת ממוחשבת או לפחות לשמור העתקים 

 אצל בעלי תפקיד נוספים

 הסעות המזדמנותההתקציב והביצוע של  8

מעורבבות יחד עם תקציב ההסעות הרגילות 

 ולכן לא ניתן לבצע בקרות על היקף ההזמנות

מומלץ לבצע הפרדה תקציבית )חלוקה לסעיפי תקציב 
שונים( בין מערך ההסעות הקבועות לבין מערך 
ההסעות המזדמנות וזאת על מנת לבצע בקרות  

 ובדיקה היכן לבחון היכן ניתן לייעל ולחסוך.
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 וחמפת הד .ד

 

 

 מבוא .ה

הסעות ביקורת בנושא  ערכתי, 2020הביקורת לשנת העבודה של  תוכניתבהתאם ל

אזורית רמת במועצה ה מיצוי הכנסות, ניהול תקציב, הסעות מזדמנות, ניהול ידע -תלמידים

 ."(המועצה)להלן: " הנגב
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     :כפי שנקבעו הבדיקהמטרות  .1.ה

 

  -הבדיקההיקף פעולות וזיהוי הסיכונים,  .2.ה

שיכולים להתקיים הסיכונים המרכזיים זוהו הינה מבוססת סיכונים. כלומר הבדיקה 

 סיכוניםסך השל  התמקדה הבדיקה. להלן הפירוט ובחלקםבכל מערך הסעות 

 : הסעות תלמידיםשל מערך כל ויתקיימו ב שייתכן

 הסיכון מס"ד

 

 סיכון של אי מיצוי ההכנסות ממשרד החינוך בגין הסעות

 

 מערך ההסעות תפעולסיכון של יעילות 

 

 ההסעותהוצאות תקציב ובקרה על סיכון בניהול 

 

 לקוי לתושבסיכון בשירות 

 

 סיכון של ביטוח ובטיחות

 

 בשל ההיקף התקציבי הגבוה של הנושא ביקשתי לבחון ולהעריך את: 

 יעילות ואפקטיביות הניהול הכספי והארגוני של מערך ההסעות, .1

וכן להעריך האם וכיצד המועצה מצליחה למצות את הכנסותיה ממשרד .2

 החינוך.

לאחר סקירת הסיכונים וזיהוים כפי שבאו לידי ביטוי במערך ההסעות של המועצה, 

 .להתמקד בשלושת הסיכונים הראשונים החלטתי
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בין השאר על מנת לבסס את הבדיקה ולהמליץ המלצות רלוונטיות למועצה ננקטו 

 הפעולות הבאות:

 

 נתונים כללייםורקע  .ו

ברחבי  נותן שירות לכאלף תלמידיםו קווים 22-כולל כמערך ההסעות במ.א רמת הנגב 

 אוטובוסים( 8) המועצה. מסלולי ההסעות מתחלקים בין אוטובוסים  שבבעלות המועצה

 .אוטובוסים( 9) משנה ת הסעות שמשמשת כקבלןוולבין חבר .()להלן: "אוטובוסים צהובים"

 : מפורט בטבלה להלן 1התקציב השנתי של מערך ההסעות בשנים האחרונות

                                                           
 בגין הסעותמתוך בדיקה של רו"ח דקל כהן בנושא מיצוי הכנסות ממשרד החינוך  1

,  מנהלת החינוך, גזבר המועצה, ת המועצה"מנכלי, פגישות עם ראש המועצה
.קצין בטיחות בתעבורה ורכז ההסעות במועצה, חשבת המועצה

2019-2020ניתוח נתוני דיווחי התלמידים למשרד החינוך בשנים 

בדיקת השוואה בין דיווחי המועצה לתקבולים בפועל ממשרד החינוך

דגימת הזמנות מחברות ההסעה השונות

.בחינת סעיפי תקציב המועצה הקשורים להסעות תלמידים

סקירה של חוזים שנחתמו מול חברות ההסעה
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 6-8בין  ונע מהינו  )ללא שכר( משמעות הטבלה הינה כי תקציב ההסעות של המועצה

 בשנה.₪ מיליוני 

 לוגיסטי מורכב הבנוי ממס' תהליכים:מערך ההסעות הינו מערך 

 

בעלי  פירוטלהלן הינה מבוזרת בין מס' בעלי תפקידים הנ"ל האחריות על מערך ההסעות 

  :התפקידים הרלוונטיים

 

 

דיווחים  
למשרד  
החינוך

הזמנת  
הסעות  
מיוחדות

תפעול  
ההסעות  
-הקבועות
שירות  
לתושב

מכרזים  
לקבלני  
משנה

חלוקת  
הקווים בין  
אוטובוסים 

צהובים  
לקבלני  
משנה

בניית הקווים  
הקבועים

מנהלת אגף קהילה  
וחינוך

-מנהלת משאבי חינוך. 4
אחראית חינוך מיוחד על  

שיבוץ  , ריכוז נתוני התלמידים
עריכת מכרזי הסעות, מלוות 

קליטת ההכנסות  -חשבת. 3
ממשרד החינוך

-רכז הסעות. 2

תיאום  , בניית הקווים
דיווחים למשרד  , והזמנות

החינוך ועוד

אחראי  -ט תעבורה"קב. 1
שיבוץ הנהגים  ,בטחון

באוטובוסים הצהובים ועל  
הבטיחות
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לבחון ממשקים ישנם ממשקים בין בעלי התפקידים ויש משמעות ביזור התפקידים הינה כי 

שלא מוגדר מי אלו ולבדוק כיצד מבוצעת בפועל חלוקת האחריות והאם ישנם נושאים 

 .מקבל עליהם אחריות

מיצוי הכנסות, ניהול  -הסעות תלמידיםבנושא המפורט הביקורת  דוח .ז

 תקציב, הסעות מזדמנות, ניהול ידע

 , ממשקים בין בעלי תפקידיםמיצוי הכנסות ממשרד החינוך .1.ז

צאות של הסעות תלמידים. גובה ההשתתפות משתנה בין משרד החינוך משתתף בהו

 והיא נקבעת לפי נוסחה פנימית של משרד החינוך.  ,רשות מקומית אחת לשנייה

 

של הרשות על מס' התלמידים קבלת ההשתתפות ממשרד החינוך נעשית ע"פ דיווח 

 .של משרד החינוך תות ייחודיווזאת באמצעות מערכ שנוסעים בהסעה,

סות ממשרד החינוך בנוגע להסעות ביקשתי לבדוק את הליך הדיווח ומיצוי ההכנ

 התלמידים

  

על פי נוסחת משרד החינוך גובה ההשתתפות שמקבלת מ.א רמת הנגב ממשרד 

יוצא , לתלמיד ליום₪  34.9בגין הסעות תלמידי החינוך הרגיל: הינה החינוך, 

בחינוך המיוחד ההשתתפות הינה לפי קווי נסיעה  לתלמיד לשנה.₪  5,700 -כ

 .ליום לכל קו ₪80%*  240
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  :התבררמבדיקה שנערכה 

 

 

 

 

 

 

 

 

המועצה מדווחת למשרד החינוך על תלמידים ולא באתי לבחון כיצד נוצר מצב בו 

 . מקבלת השתתפות בגינם

)מסומנים על ידי תאריכים להלן תרשים המציג את לו"ז הדיווחים  ,לשם הבנת ההליך

 :בשנת הלימודים תש"פ בנושא הסעות תלמידים למשרד החינוךחשובים( 

  

הפערים שהתגלו בדיווחים בין הרשימות של  ,בשלב הזה בין הדיווח הראשון לשניכלומר 

 .. מול משרד החינוךמשרד החינוך צריכים להיות מתוקניםהמועצה לבין רשימות 

פברואר-דצמבר

המערכת נפתחת  •
לדיווח ראשון של  

תלמידים

אפריל-מרץ

המערכת סגורה  •
לדיווח

מתגלים פערים בין  •
דיווחי המועצה  
למשרד החינוך

מאי-אפריל

המערכת נפתחת  •
לדיווח שני של 

תלמידים

אוגוסט

משרד החינוך מעביר  
את סכום 

ההשתתפות

 אחד בגין מסלולהשתתפות הרשות לא קיבלה  -בשנה"ל תשע"ט

 30 -כן כו על אחד הקווים תעריף נמוך קיבלה וכן לא מאושר, 

השתתפות ₪ אלפי  250 -ה"כ כס .תלמידים לא אושר הדיווח בגינם

 לא התקבלו. לה ממשרד החינוך שהגיע

לא אושרו, הרשות לא תלמידים ש 38-30גין ב -בשנה"ל תש"פ

השתתפות שהגיעה לה ממשרד ₪ אלפי  217 -ל 170קיבלה בין 

 החינוך

המשמעות היא שבסה"כ בשתי שנות לימוד המועצה לא קיבלה 

 שהגיעו לה ממשרד החינוך.₪ אלפי  450 -כ
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בסוף שנת הלימודים משרד החינוך מעביר את השתתפותו בגין הסעות תלמידים. התשלום 

נכון היה בשלב זה לערוך בקרה נוספת האם סכום ההשתתפות מתקבל בחשבות המועצה. 

 .לדיווחים שהועברו תואם

 :הקיים בנוגע למיצוי ההכנסות ממשרד החינוך הליךעל  ההערות מס' להלן 

  

 

   

 שאר הפערים את ומעביר, לתקן שבאפשרותו השגויים את לסדר מנסה ההסעות רכז.1

 מבצע לא והוא מטופלים השגויים כיצד לו ידוע לא .טיפול להמשך וקהילה חינוך לאגף

אין גורם מתכלל שעוקב על התהליך כלומר  .טופלו הפערים האםמסודר  מעקב

  מתחילה וסוף ודואג, עוקב ומעדכן שכל השגויים מטופלים כראוי.

 ,ממשק בין החשבות לרכז הסעותהלאחר שמשרד החינוך מעביר את ההשתתפות, .2

 מתאימות לדיווח.אכן אין מי שבודק שההכנסות שמתקבלות 

  

משרד  בפערים מולחודשים בהם יש לטפל אינטנסיבית הלא קיים נוהל עבודה המגדיר את 

 החינוך. לא מוגדר מי הגורם המטפל ולמי הוא מדווח על הטיפול
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 הסעות מזדמנות תקציב,  ניהול -בקרת הוצאות .2.ז

כלי , כלי תכנוןכ התקציב משמשם. תקציב הינו תכנית עבודה במונחים כספייה

  .בקרת ביצועללניהול וגם כלי 

 קודם כל להיות מנוהל ע"י בעל תפקידעל מנת שהתקציב ישמש למטרותיו, עליו 

שיכין את התקציב בהתאם לנושא ולמגבלות הכספיות, שיבצע מעקב , מוגדר

 ובקרות על הניצול התקציבי וידווח על כך לגזבר.

המצב הרצוי הוא שבשלב תכנון התקציב, על סמך שנים שעברו יהיה ניתן להעריך 

את ההסעות שבשגרה והמזדמנות. לדוג': טיולים, ימי הכנה לבגרויות, ולתקצב 

חזרות להצגת סוף שנה וכו'. במקרים בהם עולה צורך שלא תוכנן מראש יש לקבוע 

כנוהל מי הגורם שמציף את הצורך, למי וכיצד הוא פונה ומי מאשר ועל סמך איזה 

 סעיף תקציבי.

. אותו גורם משרד החינוך בפערים מול שירכז את הטיפולמומלץ לקבוע גורם אחד 

מנהלת אגף חינוך וקהילה באופן שוטף יעקוב אחר הקשר עם משרד החינוך, ויידע את 

 על הטיפול בתלמידים מדווחים שאינם מאושרים ועל ההשלכות הכספיות שכרוכות בכך

מומלץ שמנהלת אגף וקהילה תהיה מעורבת יותר בנושא ותתערב בנושאים 

 מורכבים של אי מיצוי הכנסות בגין תלמידים

על בכך שתבוצע בקרה מומלץ לייצר ממשק יעיל בין החשבות לרכז ההסעות 

. ניתן גם לאחר קבלת ההשתתפות ממשרד החינוך ההתאמה של ההכנסות לדיווח

 להסתייע בגורם חיצוני לשם הבדיקה.
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₪ מיליון  6 -מת הנגב עמד על ככאמור, בשנה"ל תש"פ תקציב ההסעות במ.א ר

  לשנה.

 ניהול תקציב .א.2.ז

ביקשתי לבחון כיצד מנוהל תקציב ההסעות במועצה והאם הוא משמש ככלי ניהולי. 

 :מס' הערותלהלן 

  

 

לא בא לידי ביטוי כמעט ונושא ההסעות מתנהל ללא ניהול תקציבי. השיקול הכספי  

, יוצרים קשר כאשר עולה צורך בהסעה :לדוג' .הוצאה כספית על הסעות לבצעכאשר באים 

ולא מתחשב בו והוא מבצע את ההזמנה. רכז ההסעות איננו בקי בתקציב  עם רכז ההסעות

 בעת ביצוע ההזמנה. נוצר מצב בו סעיף ההסעות הינו סעיף תקציבי לא מוגבל.

לא מתקיים מעקב ודיווח על ו לא מתקיים הליך תכנון של התקציב 

.  -ניצול התקציב פן אין בעל תפקיד ששולט בתקציב ומפקח עליו נמצא כי או

 טה על מנת לשפר ולייעל את התקציב.קביעת התקציב נקבע ללא עבודת מ

כמו כן, במהלך השנה לא מבוצעת בקרה תקציבית לבחון מה מצב ניצול 

לדוג' נושא ההסעות המזדמנות לא מעוגן כסעיף  הסעיפים והיכן ניתן לשפר.

 )יפורט בהרחבה בהמשך( לא ניתן לבקר ולייעל אותותקציבי סגור ו
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 תקציב הסעות מזדמנות .ב.2.ז

מלבד מקווי ההסעות הרגילים לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד ישנם גם הסעות 

לצרכים מזדמנים להלן: "הסעות מזדמנות". הסעות אלו מבוצעות ע"י חמישה 

 קבלני משנה. 

 

 . ההסעות המזדמנות ניהול ותקצובלבחון את הבקרות על  לפיכך באתי

ל ביצוע רק של ההסעות לקבל את התקציב מושל הבדיקה ביקשתי בשלב ראשון 

יעות בתקציב כי הוצאות בגין ההסעות המזדמנות מופלי התברר ו המזדמנות,

כולל גם את , ש"הסעות תלמידים קבלנים" בשם תקציבי כלליכחלק מסעיף 

, 2020ביולי  09כפי שהוחלט בישיבה שזימן ראש המועצה בנושא ההסעות בתאריך 

: תכנון תקציב לרבותאחריות התקציבית. תישא במנהלת אגף חינוך וקהילה מומלץ ש

בקרות קבועות על ריאלי, הקשחת סעיפים תקציביים כגון נסיעות מזדמנות ומיוחדות, 

 חריגות מהתקציב ופעולות לייעול.

להנהיג שיגרה בה כל הוצאה לא תאושר ע"י רכז ההסעות או כל גורם אחר, לפני 

 שההוצאה עומדת במסגרת התקציבית שנקבעה מראש. בדיקה

מומלץ לקיים נוהל של ישיבת תקציב כל תקופת זמן קבועה )רבעון, חציון, חודשי 

 דיווח על הניצול התקציבי ועל דרכי ייעול.וכ'ו( ובה יימסר 

יותר על ההוצאות כיוון שהסיכון כמתבקש, בסוג הסעות אלו, יש צורך בבקרות חזקות 

 להוצאות מיותרות גדול יותר מההסעות השגרתיות.
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ההוצאות בגין הסעות חינוך מיוחד, הסעות עובדי הוראה, הסעות מסלולים קבועים 

 נמצא כי: ועוד.

 .בלבד לא ניתן לדעת מה התקציב והביצוע של ההסעות המזדמנות 

 

הבדיקה העלתה שכבר בזמן שקבלן ההסעות מגיש למועצה את החשבונית בגין 

)השגרתיות מול  ההסעות שביצע, אין הפרדה בין סוגי ההסעות השונים

 לדוג':להלן חשבונית . המיוחדות(

 

 :₪ 22,080ע"ס  (1סכום בחשבונית )דוח להלן פירוט חלק מ

, לא ניתן לבצע ניהול בנושא זה בבקרותהרב משמעות הדבר היא שעל אף הצורך 

 ובקרות משמעותיות על הזמנת הסעות מיוחדות. 
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לעומת שאר  שאינה בשגרההינו תשלום בגין הסעה מיוחדת ₪  960של סכום זה 

 הסכומים בחשבונית שהינם בגין הסעות שגרתיות.

 החשבוניות של קבלני המשנה. לחשבונית זו מייצגת את כל

 

 

 

המשמעות היא שלא ניתן לדעת מה היקף התשלומים בגין הסעות שגרתיות וקבועות 

לפקח, לבקר ומה היקף התשלומים של הסעות מיוחדות. חוסר ידיעה זה לא מאפשר 

 מערך ההסעות.תקציב לייעל את ו
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 מזדמנות הזמנת הסעות .ג.2.ז

בשל הסיכון הגבוה לאפשרות של הוצאות מיותרות בנושא ההסעות המזדמנות 

 שלא ניתן לזהות את תקציב ההסעות המיוחדות, , וכן בשל העובדה)מיוחדות(

 ערכתי השוואה ביןביקשתי לבדוק את הליך הזמנת ההסעות המיוחדות. לשם כך 

. להלן תרשים המסכם את המצב המצוי במ.א רמת נגב מול המצב הרצוי

 הבדיקה:

 
  

בין מערך ההסעות )חלוקה לסעיפי תקציב שונים( מומלץ לבצע הפרדה תקציבית 

מערך ההסעות המזדמנות וזאת על מנת לבצע בקרות  ובדיקה היכן לבחון  הקבועות לבין

היכן ניתן לייעל ולחסוך. מומלץ שההפרדה תבוצע כבר מהשלב בו הקבלן מגיש את 

 החשבונית.
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 המצב הרצוי

 

 המצב המצוי

 

הגורם היוזם  
הסעה מיוחדת

ס"ביה•

ס"מתנ•

רק גורם רשמי•

למי וכיצד  
פונים

רכז הסעות•

בכתב בלבד•

גורם מאשר

מנהלת אגף  •
חינוך וקהילה

גורם מזמין

. רכז הסעות•
העתק  למנהלת

גורם משלם

חשבות•

גורם היוזם  
הסעה  

מיוחדת

מזכירת  •
ס"ביה

למי וכיצד  
פונים

רכז הסעות•

אפילו  •
בשיחות  

לטלפון

גורם  
מאשר

גורם מזמין

רכז הסעות

לא קיים  
תיעוד של  
הזמנות  

גורם משלם

חשבות•
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 ניהול ידע וזכרון ארגונינהלים,  .3.ז

 הזמנותחוזים תיעוד  .א.3.ז

לשם כך בין היתר דגמתי  .ההזמנותבנושא  התיעודביקשתי לבדוק כיצד מתנהל 

 על מנת לבחון מי הזמין, סיבת ההזמנה, הגורם המאשר ועוד. חשבוניותמס' 

 :לחשבונית שנדגמהדוג' להלן 

  

 לא קיימות בקרות על הזמנת ההסעות המזדמנות. : משמעות התרשימים לעיל הינה

ללא פיקוח  מאשר תשלוםגם ו מזמין את ההסעהגם  ,מקבל את ההזמנותגם רכז ההסעות 

 .או נוהל שינחה אותו לאילו צרכים מזמינים ולאלו צריך אישור מנהל , דיווחובקרה

 מומלץ לקיים בקרות על הסעות מזדמנות. כגון: 

 הפרדת תפקידים בין מזמין ההסעה לבין מאשר התשלום. .1

 למנהלת אגף על הסעות מיוחדות שיצאו. חודשי /דיווח שבועי.2

 .קביעת נוהל אילו הסעות אותם רשאי רכז ההסעות לאשר בעצמו.3
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ביקשתי לראות את כל ההזמנות המרכיבות את חשבונית זו. להלן תשובתו של 

 רכז ההסעות:
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 להלן סיכום ההערות שנמצאו בתהליך:

 

 

 

ינות והן הסעות בחשבונית של מיקי חלק מההסעות נקבעו ע"פ הצעות מחיר או זמ"

רובן ללא הזמנה בכתב אלא בהזמנה .. שנעשות באופן יומי בזמנים ובמסלול לא קבוע

 טלפונית או בהודעה.

לחלק מההזמנות יש דף הזמנה, מדובר בהסעות שאינן קבועות אבל מדבר בהרבה 

 "הזמנות וחפירות כדי למצוא

  

 המסיעים השונים אינם סרוקים ונשמרים ידנית אצל רכז ההסעותהחוזים של .1

 הזמנות מבוצעות ללא תיעוד וללא אפשרות לבצע עליהם בקרה. .2

 ההזמנות שכן מבוצעות בכתב אינן זמינות מרוכזות וזמינות לבדיקה..3

 

המשמעות של הזמנת הסעות ללא הזמנה כתובה היא כי ניתן באופן תיאורטי לבצע 

ל מטרה שהיא, על חשבון המועצה ללא פיקוח ובקרה. מציאות זו מעמידה הזמנות לכ

 את המועצה בסיכון לטעיות והטעיות.

 

 להקפיד על נוהל הזמנות כתובות בלבד.1

 לצורך פיקוח ובקרה  eprמומלץ שההזמנות יהיו סרוקות עם החשבונית במערכת .2
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 קווי הנסיעה הקבועים תכנון וקביעת .ב.3.ז

קווי הנסיעה הקבועים לביה"ס צריכים להיות מתוכננים בהתאם למשאבים של 

המועצה בדגש לשימת לב למגבלות כוח אדם, עלויות ומרחק. כמו כן, על מנת 

מהלך השנה על לייעל את מהלך ההסעות ראוי היה לקיים הליך הפקת לקחים ב

  מנת לבחון את יעילות הקווים ולתקנם במהלך השנה או בשנים הבאות.

במ.א רמת הנגב רכז ההסעות מתכנן את הקווים לפני פתיחת שנה"ל. לאחר שהוא 

 מתכנן את הקווים הוא מתייעץ עם קב"ט התעבורה ועם מנהלת משאבי חינוך. 

לא מעורב מספיק בבניית התרשמתי כי על אף שמתייעצים אתו, קב"ט התעבורה 

להלן מס' דוגמאות לייעול שהוא הציע   הקווים על אף ניסיונו ומומחיותו בתחום.

 במהלך ביקורת זו:

המשמעות של חוזים שנשמרים ידנית אצל בעל תפקיד אחד היא שאין יכולת לבצע 

בקרות על עמידת הקבלן בחוזה, כמו כן, במקרה שהחוזה לא יימצא המועצה חשופה 

 שבמקרה של תביעה משפטית לא יהיה חוזה להסתמך עליו 

 

לשמור  מומלץ לסרוק את החוזים של קבלני ההסעות למערכת ממוחשבת או לפחות.3

 העתקים אצל בעלי תפקיד נוספים
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את קב"ט תעבורה  לבנות נוהל בניית קווי הסעות בו ייקבע אופן לערב יותרמומלץ       

 .בתכנון קווי ההסעות

 סיכום .ח

 לסיכום: בדקתי בדוח זה שלושה נושאים עיקריים:

המועצה מקבלת השתתפות ממשרד החינוך בגין  -מיצוי הכנסות ממשרד החינוך .1

הסעות תלמידים בדקתי את הליך קבלת הסכומים ממשרד החינוך במסגרת הבדיקה 

במצטבר מכיוון ₪ אלפי  450 -עלה כי: בשנה"ל תשע"ט ותש"פ המועצה לא קיבלה כ

 שלא היה בעל תפקיד שקיבל אחריות על הנושא.

לא קיים ניהול תקציב בנושא הסעות תלמידים לרבות תכנון נכון של  -ביניהול תקצי .2

 תקציב ובקרה תקציבית.

במהלך השנה, חוץ מההסעות השוטפות, יש צורך להזמין  -הזמנת נסיעות מיוחדות .3

נסיעות מיוחדות. מבדיקת הליך ההזמנות המיוחדות עלה כי אין גורם שמבצע בקרה 

במקום בשעה  07:20שעה לאת ההסעה  להקדיםבקו מחנה טלי לביה"ס צין .1

במקום זאת ) לביה"ס צין כך גם בצהריים. ומשםשדה בוקר ב ולהוסיף תחנה 07:30

 ₪(  190.000 -חיסכון של כלטענתו  -אוטובוס שכור לשד בוקרלהזמין 

שדה בוקר לביה"ס תלמידי קיבוץ אפשרות להקדים את היציאה של בדיקת .2

 (או את היציאה ממרחב עם לממ"ד)  07:30במקום   07:20משאבים לשעה 

איסוף מפתחת ניצנה  לתיכון )במקום אוטובוס ל את אחד האוטובוסים ולפנות

 ₪ ( 190.000חיסכון של כ  לטענתו -שכור

 .רנושא הפיזורים מביה"ס נופי הבשו חשיבה מחדש על כל.3
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ין תיעוד מסודר של ההזמנות ולא קיימת הפרדה על הצורך והעלות של ההזמנות, א

 תקציבית בין ההסעות השוטפות למיוחדות כך שלא ניתן לבצע בקרות אפקטיביות.

 תגובת ראש המועצה .ט

 מועצהב פרוטוקול ועדה לתיקון ליקויים בה מובאת תגובתו של ראש ה"מצ
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 בס"ד

 כ"ט חשון תשפ"א

 2020 נובמבר 16

 

 2020 בנובמבר 15מתאריך  20/3מס'  ותיקון ליקויים הוועדה לענייני ביקורתפרוטוקול 

 נוכחים:

 יו"ר הוועדה לענייני ביקורת -מר צבי בן דרור .1

 חברת הוועדה לענייני ביקורת -ראובניגב' רויטל  .2

 חסרים: 

 חברת הוועדה לענייני ביקורת -גב' ברוריה גולדבלט

 משתתפים:

 ראש המועצה -ערן דורון .1

 מנכלי"ת המועצה -הילה קפלן .2

 גזבר המועצה -אליעזר בן סעיד .3

 מנהלת אגף חינוך וקהילה -ספי מלכיאור .4

 חשבת המועצה -זוהר שוקרי .5

 קצין בטיחות -דוד סבח .6

 רכז הסעות -ישראל פרקש .7

 מבקר המועצה -דוד שטרק .8

 התנצלו:

 אגף חנוך וקהילה. -מאיה אלמליח
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ת, ניהול תקציב, מיצוי הכנסו -דוח ביקורת הסעות תלמידיםמבקר המועצה בנושא דיון בדוח 

 .הסעות מזדמנות, ניהול ידע

 להלן סיכום ההמלצות כפי שעלו בוועדת הביקורת:

 

 בברכה,

 

 

 

 רו"ח דוד שטרק

 המועצה וממונה על תלונות הציבורמבקר 

 davidsh@rng.org.il|  6564161-08טלפון: 

............................................................................................. 

ng.org.ilhttp://www.r  |  http://www.facebook.com/ramatnegev 

 

ההכנסות ממשרד החינוך מתחילה ועד סוף  מיצויאחראית על תהליך המלצה שמאיה .1

בין רשימות משרד החינוך לרשימות שבידי  שכל הפערים לעקוב ולעדכן את ספי, ובאחריותה

 .מטופלים כראוי המועצה

לאחר שהכספים מתקבלים ממשרד החינוך באחריות מאיה לבצע בדיקה של התאמת הסכומים .2

 לדיווחים.

לרבות חלוקה לבצע בתחילת שנת תקציב, תכנון תקציב ריאלי, באחריות ספי יחד עם אליעזר .3

בקרות קבועות על חריגות מהתקציב קיום סעיפים תקציביים כגון נסיעות מזדמנות ומיוחדות, ל

 ופעולות לייעול.

ד באחריות הילה לבצע ייעול בנושא הזכרון הארגוני של מערך ההסעות לרבות נהלים לתיעו.4

 הזמנות וחוזים.

ואילו הסעות צריך  רשאי רכז ההסעות לאשר בעצמומזדמנות נוהל אילו הסעות  יש לקבוע.5

 . וכיצד לתעד זאת באופן נכוןאישור ממונה

 01 -טניות ליישום מעשי של המלצות אלו עד לבאחריות הילה לקבוע פגישות המשך פר.6

 2020לספטמבר 
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מעקב יישום המלצות  

2018לדוחות ביקורת 
דוח ביקורת בנושא ניהול מלאי מכשירים סלולריים•

דוח ביקורת בנושא התקשרות לרכישת מצלמות אבטחה•



סטטוס היישוםממצא/ תמצית ההמלצהנושאד"מס

הנמצאזהלביןחתוםהעובדעליוההרשאהסכוםביןפערקייםכינמצאארגוניזכרון1

טפסיעלהעובדיםאתלהחתיםהמליצההביקורת-פלאפוןחברתבידי

מעודכניםן-חלחיובהרשאה

בקרות על תשלום מעל  2

למכסת השתתפות

ההשתתפותלמכסתבניגוד.המועצהחשבוןעללעובדתהשתתפות328₪שולם

.100₪סךעלשנקבעההמועצהשל

:הבאיםהנושאיםאתיסדיראשרעבודהנוהלליישםהמועצהעלהביקורתלדעתנהליםקיום3

ההטבהלקבלתקריטריונים-להטבהזכאות.א

המועצההשתתפותגובה.ב

מעקב יישום המלצות-מלאי מכשירים סלולריים



סטטוס היישוםממצא/ תמצית ההמלצהנושאד"מס

למועצה אין ועדת רכש ובלאי עדכנית  , בניגוד לחוקאי קיום ועדת רכש1

הצעות  3-נוהל פנימי2

מחיר

מעלהתקשרותכלכינקבעבוהמועצהגזברשפרסםפנימילנוהלבניגוד

בהליך,מחירהצעותשלושקבלתבתהליךמחויבת10,000₪

בלבדספקיםלשניפניהנעשתהאבטחהמצלמותלהתקנתההתקשרות

על המועצה לקבל חוות דעת משפטית בנושא חוקיות העדפת ספק מקומי  העדפת ספק מקומי3

שבו מעדיפים  ( באחוזים)ולקבוע נוהל מהו ההפרש , על פני ספקי חוץ

.הצעת ספק מקומי יקרה על פני ספק חוץ זול

הוחלט שלא  

לתת עדיפות

בדיקת הליך התקשרות להתקנת מצלמות אבטחה ואזעקה 

באולם ספורט

מעקב יישום המלצות


