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 מ  ב  ו  א
 

, סיכומי 2005דין וחשבון זה מסכם את פעולות מבקר הרשות לשנת  

הביקורת וביקורת המעקב של ביקורות שנערכו על ידי גורמי ביקורת חיצוניים  עד 

 . 2004שנת 

 

כמבקר, אני מחוייב לבדוק את פעולות הרשות במבט כולל ומקיף. לכן,  

תוכנית העבודה השנתית כמכלול מייצג לפעילותה של נושאי הביקורת נכללו ב

הרשות תוך התייחסות ליעילותה של המערכת הן מבחינה תפעולית והן מהבחינה 

פי בקשתו נושא הסעות תלמידים להניהולית. בנוסף להם, נערכה ביקורת ב

 המפורשת של ראש הרשות.

 

פור תפקידה של הביקורת היא להדגיש את אותם נושאים הטעונים שי 

מנת לשקף נכונה את היקף וטיב פעולותיה של הרשות, -והתייעלות. יחד עם זאת על

קיימת גם התייחסות לאותן פעולות ברוכות העשייה והיצירה. הביקורת משתדלת 

לסייע למחלקות הרשות בהטמעת שינוי ההליכים ודפוסי עבודה לפי הצורך תוך 

בודת הביקורת. חשוב לציין כי שימת דגש על התייעלות וחיסכון וזאת תוך כדי ע

חלק מהליקויים תוקנו כבר במהלך הביקורת טרם גיבוש המסקנות וההמלצות 

 בנושא המבוקר.

 

טיוטת הסיכום והממצאים, בכל אחד מהנושאים שנבדקו, הובאו באופן  

שוטף לקבלת התייחסות המבוקרים. התייחסות המבוקרים נבחנה ונשקלה לאור 

 וש המסקנות וההמלצות בנושא המבוקר.ממצאי הביקורת טרם גיב

 

בתאריך          הוגש הדוח השנתי במתכונתו הסופית לראש הרשות להערות  

)ו'( )א'(  145ועותק ממנו הועבר ליו"ר ועדת הביקורת של הרשות, בהתאם לסעיף 

 לצו המועצות המקומית.
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 :הנושאים העיקריים שבהם עוסק הדוח השנתי 

 חוץהתקשרויות עם גורמי  .1

 חינוכי-השירות הפסיכולוגי .2

 השירותים הוטרינריים .3

 מעקב אחר תיקון ליקויים .4

 

מלבד הנושאים הכלולים בדוח זה, קיימים נושאים שבהם הביקורת טרם   

הסתיימה עד כדי כתיבת דוח סופי. דוחות ביקורת אלה ייכללו בדוח השנתי 

 הבא.

רות, על שיתוף ברצוני להודות למנהלי המחלקות והיחידות המבוק      

הפעולה המועיל ועל היחס החם כלפי הביקורת תוך הבנה כנה לנחיצותה של 

 הביקורת ותרומתה לשיפור המערכת.

 

כן יש לציין את הסיוע המקצועי הרב והמקצועי המעולה ושיתוף -כמו      

 הפעולה המלא לו זכיתי ממנכ"ל וגזבר הרשות וממנהלן הרשות.

 

ת לראש הרשות על הסיוע והגיבוי המלא שהעניק זהו גם המקום להודו     

 לעבודת הביקורת.

 

 

 

 רו"ח –בנוזיו  איזי       

  מ ב ק ר     ה מ ו ע צ ה            
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 מ  ב  ו  א
 
 

הביקורת, כפעולת הערכה, אינה יכולה לראות את פעולות הרשות המבוקרת שלא   

במסגרת הקונצפט הכללי של התפתחות הישוב, של מגמות המדיניות ושל היקף 

 ותה הכללית של המועצה.פעיל

 

הפעילות המנהלתית, הפיננסית והתפעולית של הרשות המקומית היא פועל יוצא    

של המדיניות הכללית של המועצה אשר מושפעת מהתפתחות הישוב מחד גיסא 

 ומשפיעה עליה במידה רבה מאידך גיסא.

 

 מטרתה העיקרית של רשות מקומית היא לספק שירותים לתושביה במסגרת  

 סמכויותיה ובהתאם לאמצעים הכספיים העומדים לרשותה.

 

אין הרשות המקומית יכולה לבצע את כל הפעולות, אשר היא מוסמכת לבצען,     

לשם השגת המטרות במסגרת אמצעיה הכספיים אלא אם כן אמצעים כספיים אלה 

יועדו מראש, למטרות האמורות בתקציב, וכפי שאושר על ידי מועצת הרשות 

 מית ומשרד הפנים.המקו

 

תקציב הרשות המקומית מהווה ביטוי כספי/מספרי למדיניות ולתכנון פעילויות    

 הרשות בתקופה מוגדרת.

 

לצו המועצות המקומיות קובע כי לכל רשות מקומית יהיה תקציב שנתי.  27סעיף    

ידי מועצת הרשות המקומית, עד תחילת שנת התקציב -התקציב צריך להקבע על

 טעון אישור משרד הפנים או של הממונה על המחוז מטעמו.והוא 

 

התקציב מהווה אפוא מסגרת  מחייבת לכלל הפעילות הכספית/משקית של    

הרשות, משקף את תוכנית עבודתה השנתית ומהווה בסיס לביצועה וכל 

 ההתחייבויות של הרשות חייבות להיות בנסגרת התקציב המאושר לאותה שנה.

 ימלא את ייעודו עליו להיות בנוי על העקרונות הבאים: כדי שהתקציב   
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 יש לתת להם מינוח אחיד. –פעולות בעלות אופי זהה   אחידות.  1

 

על התקציב להיות מספיק מפורט מחד אך יחד  פירוט נאות.  2

עם זאת לא לכלול פירוט יתר המקשה על ריכוז 

הסעיפים ועל קבלת תמונה ברורה של היקף 

 ידך.הפעילות מא

 

מאחר והמסגרת התקציבית )תקציב רגיל(  שנתיות.  3

מתייחסת לשנת תקציב מסוימת, יש לייחס את 

הפעילות של השנה האמורה לתקציב של אותה 

 שנה.

 

התקציב חייב להיות בנוי באפן שיאפשר ניהול  בסיס החשבונאות.  4

חשבונות במקביל לסעיפי התקציב המאושרים 

ת הכספיים יאפשר גם הכנתם של הדוחו

שישקפו את ביצוע תוכנית העבודה השנתית 

בהשוואה לתכנון המקורי, דהיינו: דיווח נאות 

של הכספים שנתקבלו וכיצד הם הוצאו תוך 

 השוואה לתקציב המאושר.

 

ההוראות בחוקים ובתקנות של הרשויות המקומיות והוראות רואה החשבון    

לפיהם ינוהלו החשבונות ויוגשו לעיריות, קובעות את העקרונות החשבונאיים, ש

 הדוחות הכספיים התקופתיים הנדרשים.

 

נקבע:  1988 –לתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( התשמ"ח  12בסעיף   

במאי של כל שנת כספים, יכין הגזבר דין וחשבון שנתי בעד שנת  31 -"לא יאוחר מ

חשבון לעיריות לדין הכספים הקודמת, במתכונת ועל גבי טפסים שקבע רואה ה

 וחשבון שנתי."

 

 )ב( לצו המועצות המקומיות )תיקון: התשל"ט( קובע: 112סעיף   

 

על ראש המועצה למסור למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון על  .א

 מצבה הכספי של המועצה ויפרט בו את הכנסותיה והוצאותיה.
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בכתב על  ראש המועצה יגיש למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון .ב

 פעולות המועצה.

המועצה תקיים דיון, במועד שנקבע לכך, בדין וחשבון שנמסר לה לפי  .ג

 )ב(. -סעיפים קטנים )א( ו

 

 

העיקריים של מסגרת זו כדי לתת לקורא  םבפרק זה נסקרים שלושת המרכיבי   

 הדוחות פרספקטיבה רחבה יותר, על המסגרת שבה פועלים הגופים המבוקרים:

 

 ישוב והיקף פעילות המועצה,התפתחות ה .1

 מצבה הכספי של המועצה, .2

 תקציב המועצה.  .3
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 התפתחות  הישוב  והיקף  פעילות  המועצה .1

 

מספר תושבי  2005לפי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים לסוף שנת    

 .1.04%גידול מזערי של  – 2004בסוף שנת  9,775איש , לעומת  9,877הרשות היה 

 

 דונם. 2,400 -תחום שיפוטה של המועצה משתרעת על פני כ   

 

הדוחות הרבעוניים על פעילות המועצה הוכנו על ידי מחלקת הגזברות בהתאם    

)ב( )א( לצו המועצות המקומיות. להלן מועדי חתימת הדוחות הרבעוניים  112לסעיף 

 :2003עד  2001ןמועדי דיונם במליאת מועצת הרשות לשנים 

 

 2003    2203    2004 2004 2005 2005 

 דיון חתימה דיון חתימה דיון חתימה רבעון

1-3  1/1/04  13/6/04   

4-6  1/1/04  20/4/05   

7-9  1/1/04  20/4/05   

10-12    20/4/05   

 

 

 

 במוסדות החינוך למדו תלמידים לפי הפירוט שלהלן:   

 

 שנה"ל תשס"ה "ל תשס"דשנה שנה"ל  תשס"ג המסגרת החינוכית

 317 365 404 גני ילדים 

 797 826 941 בתי"ס יסודיים

 1,217 1,125 740 בתי"ס על יסודיים

 2,331 2,316 2,085 ס   ה   "   כ   
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 90.98משרות לעומת  92.69היה  12/2005מספר המישרות המאוישות בחודש    

 המשרות.במספר  1.88%גידול של  – 12/2003משרות בחודש 

 

 136.61מספר התושבים שמשרת כל משרה במועצה נשאר כמעט ללא שינוי :    

 .2004תושבים למשרה בשנת  134.98לעומת  2005תושבים למשרה בשנת 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2003 2004 2005 

 9,877 9,775 9,696 מספר תושבים

 72.30 72.42 71.73 מספר מישרות

 136.61 134.98 135.17 מספר תושבים למישרה
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 מצבה  הכספי  של  הרשות .2

 

 הגרעון  המצטבר .א

 

  15,581היה  2005הגרעון המצטבר של המועצה המקומית לסוף שנת    

בגרעון  29.8%קיטון  של   -  2004אלש"ח לסוף שנת  25,518אלש"ח לעומת 

אלש"ח  5,484המצטבר שרוב הקיטון נובע ממענק משרד הפנים בסך 

וכן ממלוות להקטנת  2004מהגרעון המצטבר לסוף שנת  21.5%וים המהו

מהגרעון הנצבר לתחילת  25.5%אלש"ח המהווים  6,500הגרעון בסך של 

 . 2005שנת 

 

 התפתחות  הגרעון  של  הרשות .ב

    

 גרעון    באלש"ח שנת    התקציב

 25,368 2003מצטבר עד שנת 

 2,450 2004גרעון בשנת 

 (2,300) 2004ן מענק לכסוי גרעו

 25,518 2004מצטבר עד שנת  

 2,047 2005גרעון בשנת 

 (11,984) מענקים ומלוות להקטנת הגרעון

  15,581 31/12/2005 -גרעון מצטבר ל

 

 

 29.68% -מהתקציב ו 35.47%גרעון מצטבר בסדר גודל שכזה, המהווה  

תיה ולצמצם עד מהביצוע , עלול לפגוע בתפקודה של המועצה ליישם את תוכניו

 למינימום ההכרחי את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסייה. 

 

 21,135נתוני מחלקת הגביה מצביעים על חובות התושבים כלפי המועצה בסך של    

אלש"ח  2,452. הגידול בסך של 2004אלש"ח בסוף שנת  18,683אלש"ח לעומת 

 .2005מסך החיובים נטו לשנת  16.1%מהווים 
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מכלל  59.4%בגין חיובים שנתיים מהווים  2005ות התושבים לסוף שנת חוב   

 .2004בסוף שנת  52.7%החובות לעומת 

 

אלש"ח מורכבת מגידול  2,452גידול חובות התושבים כלפי מועצת הרשות בסך    

 238מהחיובים נטו ( וקיטון של  12.4%אלש"ח בחיובים על בסיס שנתי )  2,690של 

  פעמיים.   אלש"ח בחיובים חד

 

חלה ירידה בשיעור הגביה של  2005מתוך נתוני מחלקת הגביה מסתבר כי בשנת   

 87,64%  -ל 2004מהחיוב השנתי בשנת  93.3% -החשבונות על בסיס חיוב שנתי מ

. ירידה זו מהווה המשך למגמת הירידה בגביית 2005מהחיוב השנתי נטו בשנת 

ירידה בשיעור הגביה מכלל חובות  חובות התושבים כלפי המועצה. ניכרת גם

 .2005בשנת  54.87%  -ל 2004בשנת  58.79% -התושבים מ

 

בגבית חובות על בסיס חיובים חד פעמיים שיעור הגביה מכלל החיובים בשנת   

 . 2004בשנת  100.45%לעומת  103,73%עמד על  2005

 

חובות התושבים מכלל גבית  25.8%הגביה בפועל של החיובים החד הפעמיים היוו   

מכלל  22.7%כלפי המועצה בעוד שהחובות בגין החיובים החד פעמיים מהווים 

 החיובים השנתיים נטו. 

 

הביקורת בדעה כי על מחלקת הגביה של המועצה לפעול ביתר נחישות ובכל    

האמצעים העומדים לרשותה על מנת להגביר משמעותית את שיעורי הגביה של 

מועצה ועל ידי כך הן לצמצם את הגרעון המצטבר חובות התושבים כלפי ה

המשמעותי המעיק על תפקודה והן לשפר את מגוון השירותים הניתנים 

 לאוכלוסייה. 

 

לסיכום נושא הגביה של הרשות בגין כלל החיובים השנתיים ניתן לציין כי שיעור   

 .  2004בשנת  58.8%לעומת  2005בשנת  54.9%הגביה הכללי מכלל חובות עמד על 

 

 מתוך עיון בפירוט הרכב חובות התושבים ניתן לציין כי:   
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מכלל חובות  48.6%חובות התושבים בגין חיובי ארנונה מהווים  .1

 –אלש"ח  10,269( והסתכמו בסך של  2004בשנת  42.7%התושבים )

 2004אלש"ח לעומת יתרת חובות ארנונה לסוף שנת  2,281גידול של 

 אלש"ח. 7,985בסך של 

ם בסעיפי החיובים החד הפעמיים ניכרת עליה ברוב הסעיפים: שכר ג .2

גידול  –( שכר לימוד גני ילדים  13.3%אלש"ח )  72גידול של  –דירה 

( ,  18.3%אלש"ח ) 124גידול של  –(, היטל ביוב 2.9%אלש"ח ) 13של 

 ( . 19.4%אלש"ח )  206 –שלטים ואישורים 

 

ביכולתה  –בין היתר  –נה כלכלית נבחנים סיכויי הרשות לשאת את עצמה מבחי   

ליצור לעצמה מקורות הכנסה עצמיים ומבוססים, שיניבו הכנסות גבוהות וידרשו 

שירותים מעטים. חלקן של הכנסות הרשות ממקורות עצמיים נותן אינדיקציה על 

יכולתה העתידית של הרשות לקיים את עצמה מבחינת מתן השירותים ברמה 

ד ולחילופין ועל מידת תלותה במקורות מימון חיצוניים גבוהה לתושבים מח

העשויים להזמין לחצים חיצוניים בתביעות של התייעלות וצמצום השירותים 

 הניתנים לתושבים.

 26,819  -מ –בהכנסותיה של הרשות ניכרת ירידה מסוימת בהכנותיה העצמיות    

אלש"ח.  1,038של קיטון  – 2004אלש"ח בשנת  25,781לכדי  2004אלש"ח בשנת 

 . 2004בשנת  54.5%לעומת  2005מתקבוליה בשנת  51.1%ההכנסות העצמיות היוו 

 

ההלוואות שנתקבלו במהלך שנת התקציב ובשנים קודמות נרשמות הכנסה    

בתקציב  הרגיל עם קבלתן בפועל. לעומת זאת, פירעונן של ההלוואות האמורות 

טרם שולמו בפועל אך מועד פירעונן הגיע, )קרן, ריבית והפרשי הצמדה(, גם הם אם 

נזקפות כהוצאה בתקציב הרגיל. על פי נתוני הגזברות ביחס למלוות, שיעור פירעון 

מהתקציב  9.9%מהביצוע( לעומת  5.8%מהתקציב )  7.5%היה  2005המלוות בשנת 

 מהביצוע( . 6.8%) 2004בשנת 

 

דרכות כלי רכב וציוד אחר אינם נכסי הרשות כגון : מגרשים, בניינים, כבישים, מ   

מופיעים בדוחותיה הכספיים של הרשות כרכוש קבוע ולא נזקף בגינם פחת. 

הנכסים נרשים כהוצאה בשנה שבה הם נרכשים והם משפיעים ישירות על גובה 

 הגרעון.
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 ב ד צ מ ב ר     31מ א ז ן    ל י ו ם    

 )א ל ש " ח(

 2005 2004 2003 

    רכוש   שוטף

 5 36 110 קופה ובנקים

 405 421 492 הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

 32 270 192 תשלומים לא מתוקצבים -חייבים

 794 727 442 

 16 16 16 השקעות בקרנות מתוקצבות

    גרעונות בתקציב הרגיל

 22,248 25,368 25,518 לראשית השנה

 3,000 2,300 11,984 סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון

 6,120 2,450 2,047 גרעון בשנת החשבון

 25,368 25,518 15,581 גרעון מצטבר לסוף השנה

 508 2,059 3,745 גרעונות בתב"רים ו

 26,334 28,320 20,136 ס  ה  "  כ  

 17,394 18,683 21,135 חייבים  בגין  מיסים

 20,433 18,061 23,900 עומס  מלוות

    

    התחייבויות שוטפות

 3.311 2,385 3,131 קים והלוואות לזמן קצרבנ

 22,631 22,412 15,078 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 18,209 24,797 25,942 

קרן לעבודות פיתוח ועודפים 

 נטו –זמניים בתב"רים 

   

 376 2,968 1,805 קרן לעבודות פיתוח

 ---   501 ---  נטו -עודפים זמניים בתב"רים 

 1,805 3,469 376 

   16 54 122 קרנות  מתוקצבות ואחרות

 26,334 28,320 20,136 ס  ה  "  כ
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 ת ק צ י ב    ה ר ש ו ת.  3

 

, מסגרתם ) באלש"ח( ומועדי  2004 – 2000תקציבי הרשות לשנות הכספים    

 אישורם מוצגים להלן:

 

 2005 2004 2003 

 44,998  46,413 43,924 מסגרת התקציב

 3/4/2003 22/8/2004 20/7/2005 ת  הרשותאישור  מועצ

 9/4/2003 14/12/2004 27/10/2005 אישור  משרד  הפנים

 

 

אושר במועצת הרשות באיחור  2003מהמוצג לעיל עולה כי תקציב הרשות לשנת    

 2005חודשים, תקציב שנת  7.5באיחור של  2004חודשים, תקציב שנת  3של 

 חודשים . 6.5באיחור של 

 

שור התקציב לאחר תחילת שנת התקציב הינו בניגוד לצו המועצות המקומיות. אי   

 )ג( לצו האמור קובע כי: 186סעיף 

" )א(  ראש המועצה יכין הצעת תקציב למועצה ויגישה לאישור המועצה לא  

 יאוחר מחודשיים לפני תחילת שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה,

 יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר    )ב(  המועצה תחל בדיון בהצעה לא   

 אותה עד יום תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה."  

 

אישור תקציב המועצה לאחר תחילת שנת הכספים אינו מאפשר למועצה לעבוד    

 לפי הצרכים החדשים והמשתנים של השנה החדשה ולפיכך גורע מתפקודה.

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 17 - 

 התקציב  הרגיל  )אלש"ח( .א

 

 03 -שינוי מ 04 -שינוי מ 2003 2004 2005 

      ה כ נ ס ו ת

 16.7 8.0 16,327 17,642 19,055 מיסים

 3.3 0.0 4,180 4,320 4,320 מים ביוב ונכסים

 (1.3) (3.5) 3,164 3,237 3,122 שירותים מקומיים

 (6.9) 0.5 10,249 9,497 9,542 שירותים ממלכתיים

 (18.3) 5.9 8,953 6,904 7,313 מענקים

 (73.1) (52.8) 2,125 1,212 572 תקבולים לא רגילים

 (2.4) 2.6 44,998 42,812 43,924 סה"כ הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת

 (44.3) (10.8) 8,091 5,054 4,508 הנהלה וככליות

 14.6 0.0 790 905 905 מימון

 (6.6) (5.6) 8,976 8,877 8,382 שירותים מקומיים

 (1.8) (1.5) 18,020 17,972 17,697 רותים ממלכתייםשי

 16.8 (1.8) 3,142 3,738 3,671 מים ביוב ונכסים

 141.6 (5.8) 2,256 5,789 5,451 תשלומים לא רגילים

 (11.1) (8.8) 3,723 3,628 3,310 פרעון מלוות

 (2.4) (4.4) 44,998 45,963 43,924 סה"כ הוצאות

    3,151  גרעון מתוקצב
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 נתוני  ביצוע  התקציב  )אלש"ח(ב .  

 

 03 -שינוי מ 04 -שינוי מ 2003 2004 2005 

      הכנסות עצמיות

 11.6 (4.0) 16,303 18,968 18,202 מיסים

 10.2 (3.5) 4,183 4,780 4,611 מים ביוב ונכסים

 6.3 (3.4) 2,792 3,071 2,968 שירותים מקומיים

 1.4 (6.2) 9,525 10,293 9,657 שירותים ממלכתיים

 (18.0) (4.0) 9,798 8,366 8,034 מענקים

 227.4 85.2 2,131 3,767 6,976 תקבולים לא רגילים

 12.8 2.4 44,732 49,245 50,448 סה"כ    הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת 

 (42.5) (3.0) 9,291 5,511 5,344 הנהלה וככליות

 (42.9) (2.7) 1,673 982 955 מימון

 (14.6) 1.0 11,369 9,612 9,706 שירותים מקומיים

 (3.3) (0.6) 18,868 18,369 18,253 שירותים ממלכתיים

 8.6 8.3 3,803 3,813 4,129 מים ביוב ונכסים

 363.2 12.5 2,394 9,858 11,089 תשלומים לא רגילים

 (12.6) (14.5) 3,454 3,530 3,019 פרעון מלוות

 3.2 1.5 50,852 51,695 52,495 וצאותס ה "כ  ה

      

   6,120 2,450 2,047 גרעון   השנה
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 נתוני ביצוע לעומת התקציבג . 

 

 2005 2004 2003 

    ה כ נ ס ו ת

 99.85 107.52 95.52 מיסים

 100.00 110.65 106.74 מים ביוב ונכסים

 88.24 94.87 95.07 שירותים מקומיים

 92.94 109.39 101.21 ממלכתייםשירותים 

 109.44 121.18 109.86 מענקים

 100.58 310.81 1213.21 תקבולים לא רגילים

 99.41 115.03 114.85 ס ה " כ  ה כ נ ס ו ת

    

    ה ו צ א ו ת

 114.83 109.04 118.54 הנהלה וכלליות

 211.77 108.51 105.52 מימון

 126.66 108.28 115.80 שירותים מקומיים

 104.71 102.32 103.14 שירותים ממלכתיים

 121.04 102.00 112.48 מים ביוב ונכסים

 106.12 170.29 203.43 תשלומים לא רגילים

 92.77 97.30 91.21 פרעון מלוות

 113.01 112.47 119.51 ס ה " כ  ה ו צ א ו ת
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 מהנתונים שלעיל ניתן להבחין בבירור כי:   

 

 -ידה בשיעור ביצוע גביית מיסים לעומת התכנון המקורי: מחלה יר .1

 .2005מהתקציב בשנת  95.52%לכדי  2004מהתקציב בשנת  107.52%

 -ל 2004מתקציב  310.81% -העליה הגדולה בתקבולים לא רגילים מ .2

מקורה בגידול של מענקים להקטנת הגרעון  2005מתקציב  1213.21%

 וכן מתמורה ממכירת רכוש קבוע.והחזרי השתתפויות משנים קודמות 

בשנת  109.04% -חלה עליה בשיעור הביצוע בסעיף הנהלה וכלליות מ .3

 .2005בשנת  118.54%לכדי  2004

חלה  2004לאחר הקיטון שחל בתשלומים לשירותים מקומיים בשנת  .4

 108.28%מהתקציב לעומת  115.8% -ל 2005עליה בתשלומים בשנת 

 . 2004מתקציב שנת 

מהתכנון המקורי  212%ולה של הוצאות המימון בשיעור של העליה הגד .5

 2005מהתקציב אך בשנת  108.51%לכדי  2004נבלמה בשנת  2003בשנת 

 מהתכנון המקורי.  105.52%עלתה לכדי 

ניכרת יציבות מסוימת בהוצאות בגין מתן שירותים ממלכתיים הנעים  .6

 מהתכנון המקורי. 103%סביב 
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 רויות המועצה עם גורמי חוץהתקש
 
 

 
 
 
 

 ע מ ו ד               
 

 22     מבוא   
 
 

 23   ממצאי  הביקורת   
 
 

 25   סיכום והמלצות   
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 מ  ב  ו  א.   1
 
 

היקף פעילותה ומגוון השירותים אשר רשות מקומית מחויבת לספק לתושביה מחייבים    

 בדרך חוזית עם ספקים ונותני שירותים חיצוניים.  אותה להתקשר

 

לצו המועצות המקומיות: " לא תתקשר מועצה בחוזה להעברת  192על פי סעיף   

מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי הוראות התוספת 

 הרביעית."

 

בדבר מכרזים וקבלת  התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות מורה הוראות שונות   

הצעות תוך התייחסות לגבי היקפיה המשתנים של התקשרויות הרשות עם גורמי חוץ: 

החל מפטור ממכרז, עבור קבלת הצעות ממספר ספקים / נותני שירותים )מכרז זוטא( 

 וכלה במכרז פומבי.

 

הצורך בקביעת דרכי התקשרות שונים מכוונות לייעל ולפשט את הליכי ביצוע    

 ודות ו/או רכישות הטובין ולמנוע  "סחבת" ביורוקרטית מיותרת.העב

 

הביקורת כללה בתוכנית עבודתה בדיקת התקשרויות המועצה עם גורמי חוץ לרבות    

 אופן התשלומים והתאמת ההתקשרויות לבסיס ההתקשרויות.
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 מ מ צ א י    ה ב י ק ו ר ת.  2
 
 

ונערכה סריקה יסודית של כל כרטיסי הספקים/נותני  2005נערכה לגבי שנת הביקורת 

  השירותים להם חוזים חתומים עם המועצה ונדגמו מסמכים כדלהלן:

 

 
 כמות מהות 

 21 מספר ההתקשרויות
 5,214,560 ויותרהיקף ההתקש

 4,167,432 מס' מסמכים שנדגמו
 79.92% היקף הדגימה

 
 
 
ירה יסודית של כל חוזי ההתקשרות של המועצה והתאמת סקהביקורת כללה    

החשבוניות שהוגשו על ידי הספקים ונותני השירותים לתנאים אשר צוינו בחוזי 

 ההתקשרות. 

 
 
 ספר חוזים .א
 

חוזים תקפים אשר כרתה  המועצה עם ספקים ונותני שירותים חיצוניים  .1

טים נתוני נרשמים במערכת המחשב. עם סיום החוזה הרשומה נמחקת ונקל

החוזה החדש. שיטת רישום ומעקב כנהוג היום אינו מאפשר מעקב ובקרה 

אחר החוזים לאורך זמן ומונעת את האפשרות לבדוק שינויים בחוזים 

הביקורת בדעה כי יש לנהל ספר חוזים כרוך אשר שנכרתו במהלך השנים. 

 ירכז נתוני החוזים לאורך זמן לרבות ציון מועדי תפוגת החוזים.

 

חוזים אינם מרוכזים בתיק נפרד המאפשר עיון בהם במרוכז וחלק מהחוזים ה .2

נמצאים במחלקות המועצה השונות אשר החוזים מתייחסים לתחומי 

הביקורת גורסת כי יש לרכז במקום אחד את כל חוזי המועצה פעילותן. 

 ולהנפיק עותקים ממנו למחלקות שיישום החוזים נמצאים בתחומי פעילותן.

 

 

 החשבוניותרישום  .ב

 

נמצאו מספר מקרים אשר הספקים הגישו חשבון לגבי ביצוע עבודתם  .1

בהתאם לחוזה, החשבון נקלט ונרשמה הודעת זיכוי מתאימה לאחר אישור 
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המחלקה ונקבע מועד התשלום ורק לאחר מכן הומצאה חשבונית מס 

הביקורת מציינת כי כל זיכוי חשבון הספק צריכה להתבצע על למועצה.  

בונית מס כחוק ולאחר אישורה על ידי המחקה המפקחת על ביצוע סמך חש

 החוזה.

בהתאם לחוזה החתום עמו התחייב הספק ט.ק. להעביר לידי המועצה ביחד  .2

עם חשבונית המס את רשימת הקריאות החודשיות שקיבל מהמועצה תוך 

ציון מהות התקלה. רשימות כאמור לא נמצאו בצמוד לחשבוניות המס של 

קורת מזכירה כי על המועצה לעמוד על קיומם של כל תנאיי הביהספק. 

 החוזים ולדרוש מהספק קיום החוזה על כל דרישותיו.

 

הביקורת מציינת כי כל חשבוניות מס של הספקים לרבות החשבונות שקדמו  .3

 להמצאת חשבוניות המס כללו את אישור המחלקה המתאימה.

 

 

 הכנה וחתימת חוזיםג. 

 

י כל החוזים הוכנו בשיתוף פעולה של מחלקת הגזברות הביקורת מציינת כ  

והמחלקה שהחוזה נוגעת לתחום פעילותה ותוך ליוויו הצמוד של היועץ 

 המשפטי של המועצה.
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 ה מ ל צ ו ת   ה ב י ק ו ר ת. 3
 
 

 

 בעקבות ממצאי הביקורת , הביקורת ממליצה כדלהלן: 

 

 שר ירכז את כל חוזי המועצה לאורך זמןיש לנהל ספר חוזים כרוך א .1

 

יש לרכז במקום אחד את כל חוזי המועצה מקוריים ולהעביר עותקים  .2

 למחללות המתאימות.

 

 יש להימנע מזיכוי כרטיסי הספקים שלא על סמך חשבוניות מס. .3

 

על המחלקות המאשרות את חשבוניות הספקים לעמוד על קיומם של  .4

 הדיווחים שהספק התחייב לגביהם.
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 השירות  הפסיכולגי  החינוכי 
 

 
 

 

 

 
 עמוד         

 
 
 

   27     מ ב ו א   

  

 29    ממצאי  הביקורת   

 
 

 39    המלצות הביקורת   
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 מ  ב  ו  א  
  

 
 –בהתאם לתוכנית הביקורת השנתית נערכה ביקורת בשירות הפסיכולוגי החינוכי  .א

 "ח  וזוהי הביקורת הראשונה הנערכת בשירות הפסיכולוגי.להלן שפ

 

פועל במסגרת המחלקה לחינוך בכפיפות  קרית עקרון חינוכי ב -השירות הפסיכולגי .ב

ייעוצי  -מינהלתית ותקציבית, ונמצא בפיקוח מקצועי  של השירות הפסיכולוגי

 )שפ"י( של משרד החינוך על ידי הפסיכולוגים המחוזיים.

 

 פסיכולוגיים אשר ניתנים על ידי השירות הפסיכולוגי כוללים בין היתר:השירותים ה .ג

לצוותים הפדגוגיים, מנהלים, מחנכים, מורים,  להורים, מתן הדרכה וליווי .1

גננות ויועצות בתיה"ס בכל הנוגע לתלמידים למטרת הבטחת מיטביות 

 ובריאות הנפש של התלמידים במערכת החינוכית ברמות של איתור ומניעה;

 טיפול בילדים בסיכון; .2

איבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים כמתחייב מחוק החינוך  .3

 המיוחד, השתתפות בועדות השמה, ועדות שיבוץ וכד';

איבחון והערכה של תלמידים לצורך השתלבותם התקינה במערכת  .4

 החינוכית, איבחון בשלות בגיל הרך;

 טיפול בתלמידים עם ליקויי למידה. .5

 

 סיכולוגים נעשית בעיקר באפיקים הבאים:עבודת הפ .ד

 פגישות / טיפולים אישיים עם תלמידים ו/או הורים; .1

 פגישות אישיות וקבוצתיות עם סגל מוסדות החינוך; .2

אבחון והערכה של תלמידים לצורך השתלבותם התקינה במערכת החינוכית  .3

 לרבות איבחוני בשלות בגיל הרך;

 מקצועיים.-כתיבת דוחות פסיכולוגיים .4

 

ממצאי הדוח מבוססים על שיחות שקיימה הביקורת עם מנהלת השירות  .ה

הפסיכולוגי ועל הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ומידע הקיים באוגדן המידע 

לפסיכולוג החינוכי " שאל את הפסיכולוג " , וחוקים ותקנות המסדירים את פעילות 

 הפסיכולוגיה החינוכית.

 

 

 

 

 



 - 28 - 

 לות השירות הפסיכולוגי מעוגן ב:הבסיס החוקי והפורמלי לפעי .ו

 והתקנות שהותקנו מכוחו; 1977  -חוק הפסיכולוגים התשל"ז  .1

 ;1988 –חוק חינוך מיוחד התשמ"ח  .2

 ; 1981 –חוק הגנת הפרטיות התשמ"א  .3

 ;  1977 –חוק העונשין התשל"ז  .4

 חוזרי מנכ"ל משרד החינוך; .5

 משרד החינוך.יעוצי ( ב –הנחיות מקצועיות של שפ"י ) שירות פסיכולוגי  .6

 אוגדן מידע לפסיכולוג החינוכי. –"שאל את הפסיכולוג "  .7

 

. 2005הביקורת בחנה את הפעילות המתבצעת על ידי השירות הפסיכולוגי בשנת  .ז

בשל צנעת הפרט וכללי הסודיות החלים על עבודתם של הפסיכולוגים, הביקורת 

ים אישיים לא עסקה בנושאים המשיקים לסוגיות מקצועיות, לא נבדקו תיק

 ורשימות מטופלים, ולפיכך התמקדה הביקורת בנושאים שלהלן:

 חינוכי;-מטרות ויעדי השירות הפסיכולוגי .1

 אדם, התקינה והמבנה הארגוני;-כח .2

 היקפי הפעילות ומתן השירות ללקוחות; .3

 מאפיינים ארגוניים בעבודת השירות הפסיכולוגי החינוכי; .4

 תקציב ההוצאות, ההכנסות וגביית כספים. .5
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 מ מ צ א י    ה ב י ק ו ר ת
  

 

 אדם-המבנה האירגוני וכוח .1

 

 פסיכולוגיות  6כולל את מנהלת השפ"ח ,  קריית עקרוןהמבנה הארגוני של שפ"ח  .א

 2005) בחצי משרה בשנת ומזכירה   2006פסיכולוגיות בשנת  4 -ו 2005בשנת 

משרה מלאה באינה מועסקת  פסיכולוגיתכאשר אף (  2006ובמשרה מלאה בשנת 

 . 50%הם ושיעורי ההעסקה 

 

 -מומחית ומדריכה בפסיכולוגיה חינוכיתשני ומנהלת השפ"ח היא בעלת תואר  .ב

פסיכולוגיות בהתמחות שיקומית  3התפתחותית ומועסקת בחצי מישרה.  –קלינית 

הנמצאות בשלב של טרום התמחות חינוכית אשר אמורות להתחיל את שלב 

 .10/2005 -נוכית שלהן בההתמחות החי

 

פסיכולוגיות על בי"ס יסודי אחד כל  2גני ילדים,  11על   פסיכולוגית אחת ממונה .ג

 אחת ומנהלת השירות מטפלת בגן הטיפולי היחיד בישוב וכן בניהול השירות.

 

, לא יעסוק אדם בפסיכולוגיה, 1977 –ב' לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז  2על פי סעיף  .ד

ולוג. בעלי תואר " בוגר " לא יעסקו בפסיכולוגיה אלא בפיקוחו או אלא אם הוא פסיכ

בהדרכתו של פסיכולוג במקום עבודה מוכר על ידי מועצת הפסיכולוגים, תקופה שלא 

שנים. השפ"ח במועצה המקומית אזור אינה מעסיקה / מאמנת בוגרי  3תעלה על 

 תואר ראשון בפסיכולוגיה.

 

הצורך האמיתי בקבלת לעומת  חלקי בלבד נהכח האדם המקצועי בשפ"ח נותן מע .ה

שירותים פסיכולוגיים וזאת בשל ההכרה והמימון החלקי של תקן הפסיכולוגים 

 הפסיכולוגים  מתקני   כמחצית  רק המאושר על ידי משרד החינוך, אשר מכסה 

מאושר ע"י  תקןו -משרות 2התקן בפועל :  - 2005לרשות. )נכון לשנת  הנדרשים 

מחד והיות הישוב ישוב קולט עליה וקיומם של  נצרכים  משרות ( 2.25ך:משרד החינו

 .רבית של  השירותים הפסיכולוגיים מאידך

 

 מינימאליים  בותר שירותי המנהלה והמזכירות בשפ"ח בתקופת הביקורת נמצאו   .ו

שירות הולם לבעלי התפקידים לצורך מילוי  ןשל מת ראוייםולא ענו על סטנדרטים 

הדפסת חוות דעת מקצועיות, מכתבים שוטפים, טיפול בדואר, טיפול משימותיהם: 

וארגון החומר בנושא החינוך המיוחד, הכנת תיקים לועדות, טיפול במידע המתקבל 

 מהועדות וכן באירגון וטיפול של תיקי המטופלים. 
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מיחשוב המרכז  –פסח על השפ"ח לא שעידן המיחשוב  מצאה כי למרות הביקורת  .ז

ל מחשב אחד לפחות לשימושן של הפסיכולוגיות וזאת על מנת נמצא בחסר ש

להימנע מ"השבתת" מחשב המזכירות או מחשב המנהלת. המחסור בציוד מנהלתי 

מתבטא גם בהיעדרה של תוכנת מחשב ייחודית לשירותים פסיכולוגיים אשר עשויה 

דבר אשר ייעל את עבודת  –לאפשר ריכוז ומעקב אחר דרכי הטיפול במטופלים 

השפ"ח ויפנה זמן יקר וחיוני לטיפול במטופלים ע"י קיצור זמני ההמתנה לקבלת 

הטיפול. יחד עם זאת יש לציין כי מחשבי השפ"ח הקיימים מחוברים למקורות מידע 

 –אלקטרוניים ומאפשרים תקשורת יעילה עם ממוני השפ"ח ברמה המקצועית 

רשות מקומית, מוסדות  –ומנהלתית  –וך, רפואה ורווחה הפסיכולוג החוזי, גורמי חינ

חינוך מחד והיחשפות לחידושים מקצועיים והנחיות מקצועיות של שפ"י ושל חוזרי 

 משרד החינוך למיניהם מאידך.

 

 

 

 

 סביבת העבודה .2

 

חדרונים  4ממוקם במבנה חד קומתי  הכולל את חדר ההנהלה,  קרית עקרוןהשפ"ח ב .א

 .רות ועמדת מזכי  נוספים

 

 חלקית  אשר  אטומים טיפולים העבודה מחולק למספר חדרי  אזורבאופן כללי,  .ב

לרעשים חיצוניים הפוגמים ביעילות עבודת הצוות ובכללם חדר המנהלת, עמדת 

המתנה ותיקיה. מבנהו הנוכחי של  משרדי השפ"ח אינם מאפשרים  מבואמזכירות, 

 שמירה על צנעת הפרט של צרכני השפ"ח.

 

. ומכונת צילום קווי תקשורת קווית ומצויד במכשיר פקסימיליה 2מקושר ע"י השפ"ח  .ג

יחד עם זאת בהיעדר מרכזיה ושלוחות טלפון, העברת השיחות מהמזכירות לצוות 

 מתבצע ע"י קריאות קוליות שאינן תורמות לשלווה הנדרשת לעבודת הצוות.

 

ית אחת בלבד לקבלת קו הטלפון שאינו מחובר למכשיר הפקסימיליה כולל תיבה קול .ד

או אחת  הודעות ומשיכת ההודעות והעברתן לצוות מתבצעת על ידי המזכירה

 .הפסיכולוגיות

 

נפח ואף אינו מצויד במטף לכיבוי אש המבנה אינו מצויד במערכת אזעקה וגלאי  .ה

כן השפ"ח -כמו והחומר המקצועי והדיסקרטי המצוי בו.לשמירת ביטחון הצוות 

עמדת המזכירות בלבד ולא בכל חדר, המחובר למוקד אבטחה מצויד בלחצן מצוקה, ב

אם כי לדברי מנהלת השפ"ח יעילותו אפסית ביותר. הביקורת בדקה את מהירות 
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תגובת המוקד על ידי הפעלת לחצן המצוקה: למרות שהמוקד ענה תוך דקה וחצי 

 20-לקריאת המצוקה, המוקדנית מסרה כי צוות האבטחה יוכל להגיע למקום תוך כ

דקות בלבד. הביקורת מעריכה כי זהו פרק זמן ממושך ביותר שאינו עונה לצרכי 

השפ"ח. הביקורת מציינת כי קב"ט הרשות המקומית אינו מקבל כל דיווח על הפעלת 

 לחצן המצוקה

 

נדרשת הם ספרטניים למדי והביקורת מצביעה על כך, שסביבת העבודה ותנאיה  .ו

יוד על מנת לאפשר סביבת עבודת הולמת התייחסות והשקעה הן בתשתיות והן בצ

 הן לצוות הטיפולי והן לצרכני השירות.

 

קיומם של פרטי רהוט משרדי בלתי אחיד ומתקופות שונות. בולטת לעין עובדת  .ז

עובדה זו אינה מוסיפה כבוד לא למרכז השירות הפסיכולוגי ולא לרשות המקומית 

ר המטופלים המרגיש את שאמורה לתפעל ולתחזק השירות ופוגמת בהרגשת ציבו

זמניות הרהוט והציוד של  השפ"ח. המעברים הצרים ומיקום עמדת המזכירות אינם 

 תורמים לאווירה השלווה ששירות מעין זה אמור להשרות לסביבה.

 

תיקי המטופלים נמצאים בארונות מתכת בלתי נעלים בחדר הניתנת לנעילה וליד  .ח

ול לגשת לארונית ו"לשלוף" תיק של עמדת המזכירות. כל אחד מעובדי השפ"ח יכ

מטופל ולא מתנהל כל רישום שוטף לצורך מעקב על מיקום הימצאו של כל תיק. 

הנחת העבודה של השפ"ח היא כי אם תיק של מטופל לא נמצא בארונית אזי הוא 

נמצא אצל הגורם המטפל. הביקורת מצאה כי באחד מחדרי הטיפולים היו מונחים 

ממתינים  –שר נדונו בועדות ההשמה ושתוכנם טרם עודכן מספר תיקי מטופלים א

 לעדכונם בטרם יוחזרו לארוניות. 

 

 

 

   השפ"ח הרשותי. 3

 

חינוכי מפעיל פסיכולוגים במערכת החינוך של הרשות ופועלת כיחידה -השירות הפסיכולוגי        

שירות במסגרת מחלקת החינוך של המועצה. השירות נמצא תחת הפיקוח המקצועי של ה

 חלקית על ידו.-ייעוצי של משרד החינוך ונתמך תקציבית-הפסיכולוגי

   

חינוכי ) השפ"ח ( של הרשות מטפל באוכלוסייה בראייה של טיפול -השירות הפסיכולוגי   

 לקבל ניתן ומשלים ( אשר במסגרת-קהילתי ובמסגרת זו מפעיל את שפ"מ  ) שירות פסיכולוגי

המסובסד לפי תעריף ילדים, מבוגרים, הורים, זוגיות ומשפחות ( , ) ל פרטני–טיפול פסיכולוגי 

ידי פסיכולוגים מומחים בלבד ובפיקוח -. הטיפול ניתן על 25%על ידי הרשות בשיעור של 

  מקצועי של מנהלת התחנה.
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מופנים המטופלים לטיפולם של  ,תבהם נחוצה התערבות פסיכיאטרי מקרים קשים במיוחדב    

 נס ציונהל היחידה לבריאות הנפש של משרד הבריאות אשר נמצאת בהפסיכולוגים ש

 .והמוסמכת להעניק טיפולים פסיכיאטריים

 

פי תוכנית העבודה שגובשה בין הרשות, מחלקת החינוך והשפ"ח, בהתחשב בתקינה -על      

ובסדרי העדיפויות בסל השירותים הבסיסי, לעיתים מופנים תלמידים לאיבחון לגורמים 

-. זאת מעבר לאבחונים המתקיימים בשפ"ח עלועל חשבון המטופלים יים מחוץ לרשותמקצוע

 ידי הפסיכולוגים.

 

כן מחלקת החינוך בשיתוף עם השפ"ח ובתקצוב משרד החינוך עורכת השתלמויות -כמו      

של הרשות על מנת להעשיר את הצוות הפדגוגי והגננות שנתיות לחדרי מורי בתיה"ס 

ליות ולאפשר להם להתמודד עם התנהגויות  הדורשות התערבות המערכת טיפו במיומנויות

 החינוכית.

 

 

 

 

 תוכניות עבודה ונוהלי עבודה. 4

 

קת העבודה, וקובעת את חל ,בהתבסס על כמות משרות הפסיכולוגיםמנהלת השפ"ח,  .א

מצוותת את הפסיכולוגים למוסדות החינוך לקראת תחילתה של שנת הלימודים ומקצה 

  .השעות לכל אחד מהמוסדות את מסגרת

בתקופת החופש הגדול  מתקיים תהליך דיאלוגי בין מנהלת השפ"ח למנהל מחלקת           

החינוך  ובו נקבעת תוכנית העבודה השנתית של השפ"ח תוך התייחסות לשיקולים 

מקצועיים וצרכי היישוב. קווי היסוד של תוכנית העבודה מוצגים במסמך הערכות יישובי 

 פץ בקרב קובעי המדיניות ברשות ובמשרד החינוך.המו

 

, 2003/ )א( ממארס  7רי מנכ"ל משרד החינוך ס"ג וזהביקורת מציינת , כי על פי ח .ב

אמורים מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית ומנהל שפ"ח לסכם את היקף השירותים 

ורו של שיסופקו על ידי השפ"ח ואלה יתורגמו לתוכנית עבודה שנתית שתימסר לאיש

 הפסיכולוג המחוזי, אולם, כאמור, הליך זה אינו מתקיים.

 

אוגדן המידע לפסיכולוג החינוכי מתווה מדיניות, מנחה ומכוון את הפסיכולוג באשר  .ג

  .לעיקרי הפעילות והחקיקה הרלוונטית

והפעילות מתבצעת ב"  קיימים דפוסי עבודה שהתפתחו במהלך השנים בשפ"ח הרשותי  

דפוסי עבודה אלו אינם נכללים  בקובץ נהלי עבודה שאמורים להתוות  .בכח האינרציה"

ולהנחות את עבודת השפ"ח הן מהבחינה המקצועית והן מהבחינה המנהלתית ולאפשר 

בקרה מנהלתית על עבודת השפ"ח. הביקורת גורסת כי נוהלי עבודה אלו, ראוי כי ילוו 
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הלי. רצוי כי נוהלי עבודה אלו ירוכזו בתהליך של דיון תחנתי ועדכון הצוות המקצועי והמנ

בקלסר ויהיו נגישים לכל צוות השפ"ח ככלי שימושי ביותר בעבודתו של הצוות של 

 התחנה.

 

 ות:ארכים הבדהעבודה המעשית מבוצעת ב .ד

 

 

 ברמת הפרט .1

תור, איבחון, הערכה ובירור של קשיים לימודיים והתנהגותיים ) כגון: קשיים א. אי

ים מיוחדים ולקויות למידה, בעיות התנהגותיות, קשיים רגשיים, התפתחותיים, צרכ

חברתיים ומשפחתיים ( נעשים באמצעות תצפיות, מעקב מקצועי, הערכות 

 ואיבחונים במקרה הצורך.

 

ערבות טיפולית קצרת טווח וארוכת טווח, טיפול אינדיבידואלי וקבוצתי, טיפול ב. הת

 משפחתי, הדרכת הורים, מורים וגננות

 

 

 ברמת המערכת החינוכית. 2         

בחון תהליכים וקבוצות בתוך המערכת החינוכית, ייעוץ והדרכה בפתרון בעיות א. אי

חברתיות, רגשיות ואינלקטואליות של קבוצות ושל יחידים נעשים באמצעות מעקב 

מקצועי ופגישות אישיות וקבוצתיות של ממלאי התפקידים ) מפקחים, מנהלים, 

 יכים, רכזים, גננות וצוותים מקצועיים שונים (.יועצים, מדר

 

 השתתפות בדיונים ובהחלטות של הועדות הרשותיות כולל הכנת תיקים אישיים. .ב

 

כאן גם המקום  לציין כי למרות שכל תלמידי החינוך המיוחד נמצאים במסגרות  .ג

חינוכיות שמחוץ ליישוב, צוות השפ"ח ממשיך להיות מעורב בהשמתם למסגרות 

.  כמו  כן  השפ"ח  כולל  בעבודתו  השוטפת  גם  את 21מות עד הגיעם לגיל המתאי

 ( .  3שכבת הגיל הצעיר ) מעון וגילאי 

 

 

  ברמת קביעת מדיניות רשותית. 3 

נובעת מהיעדרם של מסגרות  השפ"ח ברמת קביעת המדיניות הרשותית מעורבות   

את עיקר עבודת השפ"ח  המיוחד ביישוב, למעט הגן המשולב ואינה מהווההחינוך 

 במערכת החינוכית תרומתה העיקרית של השפ"ח ברמה זו מתרכזת בנושאים של

במערכת החינוכית,  לפתיחת / סגירת מסגרות חינוכיות ולפיתוח דרכי המעקב והבקרה

ספרי -פעילות יזומה לאיתור תלמידים במצוקה, פעילות יזומה לשיפור האקלים הבית
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התלמידים ולהגברת המודעות והאמפטיה של אנשי החינוך  והגן לרווחתם הנפשית של

 לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
 התקן  המקצועי. 5

, מפרט את הבסיס לתקינת 2/3/2003/ )א( מיום  7חוזר מנכ"ל משרד החינוך ס"ג  .א

 הפסיכולוגים בשפ"חים ועל פיו מומלץ:

, בגני החובה ובכיתות 3-4ילדים בגנים, גילאי  500תקן של פסיכולוג חינוכי אחד לכל  .1

 א'.

 י"ב. -תלמידים בכיתות ב' 1,000תקן של פסיכולוג חינוכי אחד לכל  .2

 תלמידים בחינוך המיוחד. 300תקן של פסיכולוג אחד לכל  .3

ביקורת ביקשה לבחון את מידת הכיסוי של שירותי הפסיכולוגיה החינוכית באזור, וזאת ב.ה

ינה הנדרשת בכל מסגרת וזאת לעומת בהתבסס על מצבת צרכני החינוך בישוב, התק

 התקינה הקיימת בפועל.

הטבלה שלהלן מפרטת, נכון לשנת הלימודים תשס"ו , את פירוט המסגרות השונות וכמות ג.

הילדים/תלמידים בכל אחת מהמסגרות אל מול התקינה המומלצת לכל אחד ממסגרות 

 הלימוד השונות.

 

מספר  מסגרת הלימודים

 הכתות

מספר 

 התלמידים

תקינה 

 מומלצת

חובה, גני ילדים :

 טרום חובה וכתות א'

 

16 

 

329 

 

0.658 

 חינוך יסודי:

 ו' וחט"ב -כתות ב'

 

34 

 

917 

 

0.917 

 ס  ה  "  כ
50 1,246 1.575 

 

תקני פסיכולוגים לעומת  2.25 -)ד( לעיל משרד החינוך מתקצב את הרשות ב 1כאמור בסעיף 

התקן המומלץ וזהו מעבר ל 42.9%מר בשיעור של כלו –משרות  1.575התקן המומלץ של 

 שיעור תקצוב בפועל גבוה יחסית לעומת רשויות מקומיות אחרות.

 

 

 היקף הפעילות של שפ"ח. 6

הביקורת ביקשה מהשפ"ח לקבל את תמהיל מהות משימותיה לשנה המבוקרת ולשנה  

לפי סוגי  שקדמה לשנת הביקורת. מנהלת השפ"ח מסרה כי הואיל ולא נאגרו נתונים

הפעילות הייחודיים של השפ"ח אין ביכולתה למסור נתונים על הרכב התשומות שהוצאו 

 לביצוע מגוון פעילויותיה.

 

 א.   סוגי הפעילויות המאפיינת את משימותיה של השפ"ח הן כדלהלן: 
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 תשס"ה ס ו ג     ה פ ע י ל ו ת

 מקרים

 תשס"ה

 שעות

   פעילות שוטפת

   ריות ישיבות צוות בית ספ

   ישיבות צוות גני ילדים

   בדיקות ואיבחונים פרטניים בבתי ספר 

   בדיקות ואיבחונים פרטניים בגני הילדים

   תצפיות בכיתות בבתי ספר 

   תצפיות בגני הילדים

   הדרכות הורים

   הדרכות מורים 

   הדרכת גננות

 5עד  –קצר טווח  –טיפולים פרטניים ) במסגרת סל שירותי חובה 

 פגישות (

  

   ועדות השמה

   גני ילדים

   בתי ספר יסודיים

   בתי"ס על יסודיים

   ילדי חוץ

   ועדת שילוב

   ועדת החלטה

   איבחונים להקלות בבינות בגרות / התאמת דרכי היבחנות

   סיוע במצבי משבר ומצוקה אישית חריפה

   סיונות התאבדותיאיומים ונ

   פגעי ניצול מיני ותקיפה מיניתטיפול בנ

   טיפול פרטני/מערכתי בעקבות מוות ושכול

   התערבות במקרי אלימות קשה וונדליזם

   טיפול במקרי מצוקה אישית חריפה

   סה"כ תיקים חדשים שנפתחו

   מעורבות בפעילות חברתית 

   פעילות פסיכופדגוגית 

   פעילויות אחרות 
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סל שירותים פסיכולוגיים שעל  –ו של השפ"ח נגזר מ" סל השירותים " היקף פעילותב. 

השפ"ח להעמיד לרשות הציבור. עד לשנים האחרונות לא היתה מסגרת מחייבת 

, פורסם 2002שהסדירה מה הם אותם שירותים שעל השפ"ח לספק. לראשונה, בנובמבר 

רט את התשתית מסמך מקצועי שפ –על ידי הפסיכולוג הראשי מסמך זמני לניסוי 

לעבודת השירות הפסיכולוגי תוך מתן מענה לאוכלוסיות השונות: תלמידים, הורים, 

 מורים והמערכת החינוכית כולה.

 

במסמך זה משרד החינוך, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי ואיגוד מנהלי מחלקות ג.  

רת חובות החינוך, קבע באופן ברור את מתכונת החלוקה בין שירותים המוגדרים במסג

על  –הפסיכולוגים לביצוע במסגרת עבודתם, לבין שירותים משלימים הניתנים כאופציה 

 פי החלטת הרשות המקומית והשירות הפסיכולוגי.

 

רשימה של שירותים שהשפ"ח אמור לספק  –במסגרת מסמך זה , פורסם " סל שירותים " ד. 

. 100%הכיסוי בשפ"ח הינו  לאוכלוסיית התלמידים, הורים וצוותי החינוך כאשר אחוז

מכיוון שבמרבית השפ"חים לא ניתן לספק את מלוא " הסל הבסיסי " בשל אחוז כסוי 

 , רשימת השירותים פורסמה על פי סדר עדיפות מומלץ שכלל:100% -נמוך מ

 

 סל בסיסי: 1ד.

 שירותי חובה  

 שירותים שמומלץ לכללם בעדיפות ראשונה  

 יפות שניהשירותים שמומלץ לכללם בעד  

 כל השירותים הכלולים בסל הבסיסי ניתנים ללא תשלום.  

 

 סל שירותים משלים 2ד. 

כל השירותים שאינם נכללים בסל הבסיסי, הניתנים בתשלום, ולשם קבלתם יש 

 צורך 

 במקורות מימון נוספים ) כספי רשות, קנית שירותים מרצון על ידי ההורים וכד' (

 

סל הבסיסי ובסל המשלים מפורטת בחוזר מנכ"ל משרד רשימת השירותים הכלולים ב .ה

 )א( ובחוזרי מנכ"ל מרכז השלטון המקומי. 7החינוך ס"ג/ 

 נקבע כי לא ניתן להעביר, בשום מקרה, שירות בסיסי לסל המשלים. 

 )א( 7, עת פורסם חוזר מנכ"ל משרד החינוך ס"ג/ 2/3/2003 -מסמך זה נכנס לתוקף ב  

משלים -ום על ידי השפ"ח במסגרת השפ"ם ) שירות פסיכולוגיהשירותים הניתנים בתשל .ו

 ( כוללים:

 טיפול פסיכולוגי לטווח ארוך; .1

 בבחינות הבגרות; ולהתאמות אבחונים להקלות .2

 ) על חשבון העבודה השוטפת וללא גביית תשלום נוסף ( . הרצאות בגנים .3
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וללא תשלום  שרות זה ניתן במסגרת העבודה הציבורית   איבחוני בשלות לגיל הרך; .4

 נוסף.

 איבחוני הקפצה אינם כלולים בסל השירותים ועבורם ניגבה תשלום. .5

 

מתבצע על ידי  ושירותים נוספים ז. גביית התשלומים בגין השירות הפסיכולוגי המשלים

 הרשות המקומית בהתאם לשוברי התשלום הניתנים על ידי השפ"ח. 

 

 
 

 ת ק צ י ב   ה ש פ "ח . 7
 

ורט פהיו כמ מופיעים בספרי הרשות , כפי ש 2005ל השירות בשנת מקורות המימון ש .א

 להלן:

 

 ב י צ ו ע   ת ק צ י ב    

  75.47% ש"ח 363,958   66.42% ש"ח 265,000  משרד החינוך

 20.78% ש"ח  100,202   18.55% ש"ח   74,000  רשות מקומית

 3.75% ש"ח   18,090   15.03% ש"ח   60,000  תשלומי הורים

 ש"ח     482,250    ש"ח  399,000   סה"כ           

                                                      

 .מהתקציב   20.86%ש"ח המהווים   83,250   עודף ביצוע 

 

 ניתוח ההוצאות מראה את התוצאות הבאות: .ב

 

 ב י צ ו ע   ת ק צ י ב

 94.67% ש"ח 456,564   93.23% ₪ 372,000  (1)הוצאות שכר 

 5.33% ש"ח    25,686  6.77% ש"ח    27,000 הדרכות ואיבחונים      

 ש"ח                                            482,250  ש"ח       399,000   סה"כ  

 

שולמו הפרשי שכר ואשר במסגרתו  3/2005בחודש  שנחתם חדש,העבודה ההסכם  .1

המהווים ₪  84,564פער הגדול של מסביר את ה,  7/2002למפרע מחודש  35%בשיעור של 

 .בעלויות השכר לעומת עלות השכר המתוקצבת  22.73%

 

הירידה במתן שירותים פסיכולוגיים בתשלום חלה עקב היעדרן של פסיכולוגיות  .2

דבר אשר חייב את הרשות להגדיל את השתתפותה  –המוסמכות לתת שירות מעין זה 

ישום ההוצאות המנהלתיות בסעיפי הוצאות כאמור להלן, במימון פעילות השפ"ח. ר

 שאינן משויכות לשפ"ח, אף מגדיל את היקף השתתפותה של המועצה בפעילות השירות. 
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כל יתר ההוצאות המנהלתיות של השפ"ח ) טלפון, חשמל מים וכד' ( נכללות בסעיפי  .3

הביקורת גורסת ההוצאות הרלוונטיים של הרשות ללא כל פיצול מחלקתי או יחידתי. 

שייחוס הוצאות הרשות לפי יחידות/מחלקות תשקף את פעילות היחידות ביתר פירוט 

ותאפשר ביקורת תקציבית ומנהלתית יעילה מחד ועשויה לתרום לשיפור ההתייעלות של 

  הרשות מאידך.
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 ס י כ ו ם   ו ה מ ל צ ו ת

 

שיתוף הפעולה הזניח עד מזערי לו זכה מצדה של מנהלת  הביקורת מציינת בצער את .1

השפ"ח. היעדר שיתוף הפעולה המלא פגם ,לדעת הביקורת , בסוגיות נוספות אשר 

 טעונות שיפור והתייעלות. 

 

הביקורת  בדעה  כי  יש  לתגבר  את  הציוד  העומד לרשות השפ"ח הן מבחינת ציוד  .2

נה ייחודית לשירותים הפסיכולוגיים מקצועי  )מחשב נוסף לרשות הצוות( ותוכ

המאפשרת ריכוז  מעקב אחר התהליך הטיפולי של ציבור המטופלים מחד והן מבחינת 

ריהוט שאינו אחיד ומתקופות שונות הן מבחינת העיצוב והן מבחינת ה"גיל הכרונולוגי" 

 שלו. 

 

הצורך הביקורת ממליצה ליצור מערכת אשר תעדכן את קב"ט הרשות באופן מיידי על  .3

 בהתערבותו במקרים של גילויי אלימות אפשריים או כל מקרה אחר המצריך את סיועו.

 

 יש לצייד את השפ"ח במספר מטפי כבוי אש תקינים ולבדות תקינותם אחת לחצי שנה. .4

 

 יש להתקין לחצני מצוקה בכל חדרי הטיפולים. .5

 

נוסף יש להקפיד יש לצייד את השפ"ח בארון מתכת חסין אש שמירת תיקי המטופלים. ב .6

הקפדה יתירה על אחסון תיקי המטופלים משי כל תום יום עבודה בארון המתכת 

ולהימנע מלהשאיר תיקי מטופלים המכילים מידע סודי על גבי מדפים, כונניות ושולחנות 

 העבודה.

 

על השפ"ח להכין נוהלי עבודה מסודרים הן מהבחינה המקצועית והן מהבחינה  .7

 המנהלתית.

 

בדעה כי על השפ"ח לרכז נתונים המשקפים את מהות פעילותה הן מבחינת הביקורת  .8

 המקרים שטופלו והן מבחינת המשאבים שנצרכו  למהויות הפעילות השונות.

 

על הנהלת החשבונות של הרשות להימנע מלהבליע את ההוצאות המנהלתיות של  .9

סעיפי יתר שהשפ"ח בסעיפים תקציביים כללים. אי יצירת סעיפי הוצאות ביחד עם 

הוצאות השפ"ח מעוותת את התשומות שהושקעו בפעילותו ומונעת את אפשרות של 

 השוואה בין שנים וכן את הבקרה התקציבית המהווה כלי חשוב להתייעלות.  

10.   
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 ה ש י ר ו ת     ה ו ט י נ ר י
 
 
 

 ע מ ו ד            
 
 

 41     מבוא   
 

 42   ממצאי  הביקורת   
 

 46   לצותוהמ סיכום   
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 מ ב ו א

 
 
השירות הוטרינרי הוא שירות עירוני וחשוב האמון על שמירת בריאות הציבור מנקודת ראותה   

של הרפואה הוטרינרית. משרד הפנים פרסם חוק עזר לדוגמא לרשויות המקומיות ) פיקוח על 

ת המוצאות אותו מתאים לצרכיהן יכולות לאמץ אתו אשר רשויו 1996 –כלבים וחתולים( התשנ"ו 

 כחוק עזר עירוני.

   

וטרינרי ברשות המקומית נגזרים ממספר חוקים, תקנות, צווים וחוקי עזר ותפקידי השירות ה  

 טרינרי כדלהלן:ועירוניים. ניתן להגדיר את עיקר תפקידיו של השירות הו

 

ם למניעת מחלות, מניעת מטרדים פיקוח על בעלי חיים, רישוי וחיסון בעלי חיי .א

הנגרמים מבעלי החיים ופיקוח על עסקים העוסקים במעירת חיות מחמד ועל פינות 

 החי במוסדות חינוך.

פיקוח על מוצרים מן החי, יצור, עיבוד, אחסון, הובלה ושיווק וכן רישוי ופיקוח על  .ב

 עסקים העוסקים במזון מן החי.

 

ם היא מניעת העברת מחלות מבעלי החיים לבני האדם מטרת הפיקוח על כלבים וחתולי    

ומניעת העברת מחלות בין בעלי החיים. לשם כך נדרש רישום קפדני של בעלי החיים וחיסונם, 

טיפול בבעלי החיים משוטטים וכן פיקוח על סדרי אחזקה נאותים של בעלי החיים הנמצאים אצל 

 מטרד ציבורי וסכנה לבריאות הסביבה. גורמים ציבוריים ופרטיים על מנת לוודא שלא יהוו

 

 וטרינרי נגזר מהחוקים, התקנות והנהלים הבאים:והבסיס החוקי של פעילות השירות ה  

 1991חוק הרופאים הוטרינריים  .א

 צו מועצות מקומיות .ב

 1994חוק צער בעלי חיים   .ג

 1934פקודת הכלבת   .ד

 תקנות הכלבת )החזקת כלבים וחתולים( .ה

 יסון(תקנות הכלבת )רישוי וח .ו

 1968חוק רישוי עסקים   .ז

 הנחיות מקצועיות מהשירותים הוטרינריים במשרד החקלאות .ח

 

במקביל לביקורת במסגרת רישוי עסקים בענף  המזון, הביקורת מצאה לנכון לערוך ביקורת על   

 השירותים הוטרינריים של הרשות וזאת בהתאם לתוכנית עבודתה השנתית.
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 ו ר ת מ מ צ א י    ה ב י ק 
 
 
 
 נתונים כלליים. 1
 
השירות הוטרינרי במועצה המקומית קריית עקרון מבצעת מגוון של פעילויות שתכליתן שמירה   

והן  –פיקוח על מוצרי בשר המשווקים בתחומי הרשות  –על בריאות הציבור הן מהפן התזונתי 

יפול במפגעים הנגרמים מהפן של טיפול ומניעה של מחלות זואונטיות )שמקורן בבעלי חיים(  וט

 על ידי בעלי חיים.

 

ומועסק ע"י המועצה המקומית  1994טרינר של הרשות הינו בעל תעודת הסמכה משנת והו  

) יום  20%מזכרת בתיה אשר מחייבת את הרשות בעלויות השכר היחסיות לפי שיעור משרה של 

 .2000בשבוע ( החל משנת 

 

 

 מוצגת להלן: 2004-2005ת לשנים פעילות השירותים הוטרינריים של הרשו

 

 

  2005שנת  2004שנת  תחום הפעילות

 28 6 מטרדי בע"ח

   לכידת בע"ח

 3 4 ביקורת מזון

 512 10 השמדת מוצרים מן החי

 184 162 חיסון כלבת לכלבים

 

 

בעלי תפקידים במועצה: תברואן  3משרד הוטרינר הרשותי ממוקם בחדר המשמש בו זמנית   

מצב המונע תפקוד תקין  –וטרינר וכן פקידת רישוי העסקים שלה שולחן משותף עם ההמועצה ו

-בעלי התפקידים הנ"ל נמצאים במשרדי הרשות בו זמנית. כמו 2של השירותים הוטרינריים כאשר 

מצב הפוגם ביעילות תפקודו של  –כן השירותים הוטרינריים אינם מקבלים כל שירותי מזכירות 

נאלץ להקדיש מזמנו היקר והמצומצם למטלות של הדפסת מכתבים, תיוק טרינר הרשותי שוהו

 וכיו"ב. 
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 ממצאי הביקורת. 2
 

 5/5/2005הביקורת מצאה כי הדוח השנתי האחרון שהוגש למשרד החקלאות הוא מיום  .א

וזאת ע"ג מכתב לוטרינר המחוזי. בגין שנת  2004ומתייחס לפעילות הוטרינרית לשנת 

 וח שנתי.לא הוגש ד 2005

 

 3תועדו   2005ביקורות בלבד בעסקים המוכרים מזון מן החי ובשנת  4תועדו  2004בשנת  .ב

ביקורת בלבד וזאת כאשר בתחומי הרשות פעלו עסקים רבים המהווים את אוכלוסיית 

 הביקורת הוטרינרית .

 

דוחות הביקורת אינם מתועדים ע"ג טפסים מתאימים המפרטים את סוגי המזון שבוקרו,  .ג

 כמותם, איכותם וכמויות המזון שהושמדו.

 

ממצאי הביקורת לוקטו הן מתוך טופסי ביקורת ) הלא רציפים ( והן מתוך תיק תכתובות  .ד

 ומזכרים שבין הוטרינר לתברואן הרשות.

 

בלוקים של טפסים המתייחסים לתקופות קודמות לא נמצאו במועד הביקורת ולאף גורם  .ה

 על מקום הימצאותם.   " ש מ ץ   ש ל  מ ו ש ג "אין   

 

כלבים אשר מועד החיסון  128כלבים אשר מתוכם  400 -בתחומי הרשות אוכלוסיה של כ .ו

 האחרון שלהם היה כדלהלן: 

 25  2000שנת 

 21  2001שנת 

 28  2002שנת 

 23  2003שנת 

 31  2004שנת 

 

ם מהותיים נמצאו ליקויים בריאותיי 2004-2005ביקורת רישוי עסקים שנערכו בשנים  4 -ב .ז

 ימים. 15ביותר  אשר לצורך תיקונם ניתנה לבעלי העסקים ארכה בת 

 

הוטרינר הרשותי קיבל הסמכת משרד הבריאות לערוך ביקורות תברואתיות באותם  .ח

עסקים שהחוק אינו מחייב ביקורות וטרינריות וזאת עקב מחסור במפקחים מטעם משרד 

ת  לעסקים.למרות ההסמכה כאמור היקף הבריאות לביצוע ביקורות לצורך חידוש רישיונו

 הביקורות שבוצעו הוא מועט ביותר.
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לא נערכו ביקורת חוזרות על מנת לוודא את תיקון הליקויים שנתגלו בביקורות  .ט

טרינר הרשותי ביקורת חוזרות לא נערכו עקב עומס המשימות והאמורות. לדברי הו

שרתו המצומצם והיעדר שירותי המטופלות בשיטת " כבוי שריפות" וזאת לאור היקף מ

 המזכירות.

 

 כל העסקים שבוקרו מבחינת רישוי עסקים נמצאו כי פועלים ללא רישיון עסק. .י

 

וטרינר הרשותי אינו מבצע בדיקות משנה לבשר ומוצריו אשר נכנסים לתחומי הרשות וה .יא

 וזאת, לטענתו עקב ההיקף המצומצם של משרתו ובהיעדר צוות עוזרים.

 

ות המשנה מונעת מהרשות לקבל את דמי הבדיקה ממרכז השלטון המקומי אי קיום בדיק .יב

וכן אגרות בדיקה ממשווקי המוצרים טעוני הבדיקה כך שהכנסות הרשות נפגעות 

-וזאת לאור הימצאותם של עסקים הצורכים כמויות ניכרות של בשר  -בסכומים ניכרים

 מאידך. מחד וכן בריאותם של תושבי הרשות הצורכים מזון לא מפוקח

 

הופנתה פניה ליועץ המשפטי של הרשות להגיש תביעות משפטיות כנגד  10/2004בחודש  .יג

 תושבים אשר עברו על חוק עזר עירוני והחזיקו בעלי חיים ללא היתר. 3

 

וטרינר הרשותי מסר לביקורת כי יזם הקמת רשות וטרינרית אזורית שתהיה משותפת וה .יד

תוכל לספק הן שירותים וטרינריים נאותים  למספר רשויות מקומיות, אשר עם הקמתה

 לרשויות השותפות למרכז והן לבצע בדיקות משנה כמתחייב מהחוק.

 

 הנתונים הכספיים של הרשות בתחום הוטרינרי מוצגות להלן: .טו

 שינוי 2005 2004 שנה

 + 15.5% 21,484 18,593 הכנסות חיסונים

 -  80.4% 3,900 19,927 בדיקות בשר

 -  34.1% 25,384 38,520 סה"כ הכנסות

 +  17.8% 62,863 53,342 הוצאות שכר

 +  78.1% 21,050 11,817 הוצאות וטרינריות

 +  28.8% 83,913 65,159 סה"כ הוצאות

 + 119.7% 58,529 26,639 הוצאות נטו

  30.3% 59.1% שעור הכסוי
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ן בעלי חיים עלו כמוצג בטבלה שלעיל, נראה כי הכנסותיה של הרשות בגין חיסו .1

וטרינר הרשותי חל גידול של ו.בעוד שלפי הנתונים שנתקבלו מה15.5%בשיעור של 

( . הפער בין  2005 -בע"ח ב 184 –ו 2004-בע"ח ב 162בחיסוני בע"ח  )  13.6%

 שיעור הגידול מקורה בהעלאת אגרות החיסונים על ידי משרד החקלאות.

 

בשר מאששת את היעדר הביקורת  באגרות בדיקת 80.4%הירידה בשיעור של  .2

הוטרינריות בתחום המזון ) תנאים תברואתיים של שמירת המזון מן החי, מועדי  

תפוגה וכד, ( וביחד עם אי היכולת לבצע בדיקות משנה למוצרי הבשר הנכנסים 

לתחומי הרשות מעמידה בסכנה משמעותית את בריאות הציבור שהשירותים 

 הוטרינריים אמורים לשמירתם.

 

  -בהוצאות בגין לכידות בע"ח המהווים מטרד: מ 30חל גידול של פי  2005בשנת  .3

 .   2005בשנת ₪  15,475עד כדי  2004בשנת ₪  528
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 מ ס ק נ ו ת    ו ה מ ל צ ו ת

 
 בעקבות הממצאים החמורים שנתגלו, הביקורת ממליצה כדלהלן:

 

היעדר כל פיקוח תברואתי על עסקי מהממצאים היא כי מסקנתה העיקרית של הביקורת  .1

 המזון, מסכנת את בריאותם של תושבי הרשות .

הביקורת גורסת כי היקף העסקת הוטרינר בהיקף הנוכחי אינה עונה לצרכי הרשות  .2

והביקורת בדעה כי יש להגדיל את שיעור המשרה של הוטרינר הרשותי ליומיים בשבוע 

 לפחות.

 רי לרכז נתוני פעילות שנתיים תוך פירוט מגוון תחומי פעילותו.על השירות הוטרינ .3

, את רשימת ותוך שיתוף פעולה עם מחלקת רישוי עסקיםיש לערוך ולעדכן באופן מתמיד  .4

 העסקים הכפופים לביקורת וטרינרית.

של כל  יש לערוך סקר כולל ומקיףבהיעדר ביקורות תברואתיות בעסקים בהיקף הראוי , .5

 .ועמידתם בדרישות המחייבותם לפיקוח הוטינרי העסקים הקשורי

על מנת לשמור על בריאות הציבור לפחות ברמה המינימאלית, כנדרש מהחוקים  .6

לפחות בעסקים המוכרים מזון מן החי ביקורת אחת לחודש והתקנות השונות,  יש לבצע 

 וכן ביקורות חוזרות לוודא תיקון הליקויים שנתגלו.

על רישוי העסקים המוכרים מזון מן החי  מחמירה במיוחדהקפדה יתירה ויש להקפיד  .7

 ללא כל רישוי ופיקוח תברואתי.

יש למלא טופס ביקורת מסודר לגבי כל ביקורת הנערכת בעסקים, הן מבחינת ביקורת  .8

 מזון והן מבחינת ביקורות רישוי.

 יש להקפיד על שמירת דוחות הביקורת באופן אשר יאפשר מעקב הטיפול בהם. .9

ט בגישה מחמירה לגבי עסקים אשר מוכרים מזון ללא כל רישיון עסק ולהוציא יש לנקו .10

 צווי סגירה מנהליים.

הביקורת ממליצה לתגבר את השירותים הוטרינריים בפקח במשרה חלקית אשר יסייע  .11

לוטרינר הרשותי הן במשימותיו השוטפות והן באכיפת החוקים הוטרינריים מההיבט של 

חיים משוטטים וכד'. עלות העסקתו של הפקח , להערכת גביית קנסות בגין בעלי 

הוטרינר יכול שימומן מגביית הקנסות האמורות. כמו כן העסקת הפקח עשוי לחסוך 

 לרשות עלויות הנגרמות מלכידת בעלי חיים משוטטים.

הביקורת ממליצה לאמץ המלצתו של הוטרינר הרשותי ולפעול להקמתו בהקדם של   .12

ריים אזורית תוך שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות השכנות מערכת לשירותים וטרינ

על מנת לייעל את השירות הוטרינרי תוך הקטנת עלויות תפעוליות מחד ולשמירה 

 קפדנית על בריאות התושבים מאידך.
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 מעקב  אחר  תיקון  ליקויים
 

 
ות ביקורת אחד מתפקידי הביקורת הוא מעקב אחר תיקון הליקויים שנתגלו וצוינו בדוח   

קודמים. דוחות ביקורת אלו כוללים את הדוחות המפורטים של רואה החשבון, דוחות הביקורת 

 של משרד הפנים ומבקר המדינה וכן את דוחות הביקורת של הביקורת הפנימית של הרשות.

 
 להלן ריכוז הליקויים שתיקונם נדרש, כפי שהופיעו בדוחות הביקורת:  
 
 

 ת / ח/ ל *         
 

 ל      . אישור תקציב המועצה לאחר תחילת השנה1 
 ח       . תחילת פעילות תב"ר לפני קבלת אישור2 

 ל      . היעדר השקעת כספי בקרן לעבודות פיתוח3
 ל       . אי הקצאת קרקע למרכז הרוחני4 
 ל      . מתן שיקים לספקים בטרם קבלת חן מס5 
 ל       . פיגור ברישומים בספרי המועצה6 
 ל     . מתן הנחות ממסי ארנונה בטרם סילוק חוב קודם7 
 ח    . מקלטים שאינם מוגנים מפני הצפות ותשתית חשמל לקויה8 
 ת      . אין מעקב תקינות מקלטים במוסדות חינוך9 
 ל       .נכסים מניבי שכירות לא ריאליים10 
 ל        .רישום נדל"ן בספר הנכסים ללא עלות11 
 ח       ין נסחי מקרקעין על נכסי הרשות.א12 
 ח     .חשבוניות ששולמו לא נחתמו בחותמת " נפרע "13 
 ח       .המועצה מעסיקה עובדים דרך המתנ"ס14 
 ל         .אי יישום נוהל מחיקת חובות15 
 ל       .היעדר פיקוח על פעילות הגופים הנתמכים16 
  

 
 
 מקרא : * 
    
 ת = תוקן 
 וקן חלקיתח = ת 
 ל = לא תוקן 

 
 
 
 
 


