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 מ  ב  ו  א
 

, סיכומי הביקורת וביקורת 2011דין וחשבון זה מסכם את פעולות מבקר הרשות לשנת  

 המעקב של ביקורות שנערכו על ידי גורמי ביקורת חיצוניים.

 

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

תית כמכלול מייצג לפעילותה של הרשות תוך התייחסות ליעילותה נכללו בתוכנית העבודה השנ

נושא של המערכת הן מבחינה תפעולית והן מהבחינה הניהולית. בנוסף להם, נערכה ביקורת ב

 פי בקשתו המפורשת של ראש הרשות.הסעות תלמידים ל

 

ד תפקידה של הביקורת היא להדגיש את אותם נושאים הטעונים שיפור והתייעלות. יח 

מנת לשקף נכונה את היקף וטיב פעולותיה של הרשות, קיימת גם התייחסות לאותן -עם זאת על

פעולות ברוכות העשייה והיצירה. הביקורת משתדלת לסייע למחלקות הרשות בהטמעת שינוי 

ההליכים ודפוסי עבודה לפי הצורך תוך שימת דגש על התייעלות וחיסכון וזאת תוך כדי עבודת 

ב לציין כי חלק מהליקויים תוקנו כבר במהלך הביקורת טרם גיבוש המסקנות הביקורת. חשו

 וההמלצות בנושא המבוקר.

 

טיוטת הסיכום והממצאים, בכל אחד מהנושאים שנבדקו, הובאו באופן שוטף לקבלת  

התייחסות המבוקרים. התייחסות המבוקרים נבחנה ונשקלה לאור ממצאי הביקורת טרם גיבוש 

 ות בנושא המבוקר.המסקנות וההמלצ

 

הוגש הדוח השנתי במתכונתו הסופית לראש הרשות להערות ועותק  10/11/2013בתאריך  

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

 המקומית.

 

 צירף ראש המועצה את הערותיו לדוח הביקורת.   9/12/2013בתאריך    

 

 

 :עיקריים שבהם עוסק הדוח השנתיהנושאים ה 

 התחשבנות תקציבים מול משרד הרווחה .1

 כוננויות, קריאות פתע ושעות נוספות .2

 

מלבד הנושאים הכלולים בדוח זה, קיימים נושאים שבהם הביקורת 

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

 השנתי הבא.
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המחלקות והיחידות המבוקרות, על שיתוף  ברצוני להודות למנהלי      

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.

 

זהו גם המקום להודות לראש הרשות על הסיוע והגיבוי המלא שהעניק      

 לעבודת הביקורת.

 

 

 

 

 רו"ח –בנוזיו  איזי         9/12/2013

  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   

הישוב, של מגמות המדיניות ושל היקף פעילותה הכללית של הקונצפט הכללי של התפתחות 

 המועצה.

 

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.

 

מקומית היא לספק שירותים לתושביה במסגרת סמכויותיה מטרתה העיקרית של רשות   

 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 

 יב, וכפי שאושר על ידי מועצת הרשות המקומית ומשרד הפנים.האמורות בתקצ

 

תקציב הרשות המקומית מהווה ביטוי כספי/מספרי למדיניות ולתכנון פעילויות הרשות    

 בתקופה מוגדרת.

 

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

רשות המקומית, עד תחילת שנת התקציב והוא טעון אישור משרד ידי מועצת ה-להיקבע על

 הפנים או של הממונה על המחוז מטעמו.

 

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 

 התקציב המאושר לאותה שנה.בנסגרת 

 כדי שהתקציב ימלא את ייעודו עליו להיות בנוי על העקרונות הבאים:   

 

 יש לתת להם מינוח אחיד. –פעולות בעלות אופי זהה                   אחידות.  1

 

על התקציב להיות מספיק מפורט מחד אך יחד עם זאת לא לכלול           פירוט נאות.  2

המקשה על ריכוז הסעיפים ועל קבלת תמונה ברורה של פירוט יתר 

 היקף הפעילות מאידך.

 



 - 8 - 

מאחר והמסגרת התקציבית )תקציב רגיל( מתייחסת לשנת תקציב  שנתיות.  3

הפעילות של השנה האמורה לתקציב  מסוימת, יש לייחס את

 של אותה שנה.

 

חשבונות במקביל  התקציב חייב להיות בנוי באפן שיאפשר ניהול בסיס החשבונאות.  4

לסעיפי התקציב המאושרים יאפשר גם הכנתם של הדוחות 

הכספיים שישקפו את ביצוע תוכנית העבודה השנתית בהשוואה 

לתכנון המקורי, דהיינו: דיווח נאות של הכספים שנתקבלו וכיצד 

 הם הוצאו תוך השוואה לתקציב המאושר.

 

והוראות רואה החשבון לעיריות, קובעות  ההוראות בחוקים ובתקנות של הרשויות המקומיות   

את העקרונות החשבונאיים, שלפיהם ינוהלו החשבונות ויוגשו הדוחות הכספיים התקופתיים 

 הנדרשים.

 

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

שנתי בעד שנת הכספים הקודמת, במתכונת  במאי של כל שנת כספים, יכין הגזבר דין וחשבון 31

 ועל גבי טפסים שקבע רואה החשבון לעיריות לדין וחשבון שנתי."

 

 

 

 

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

 

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

 יה והוצאותיה.הכספי של המועצה ויפרט בו את הכנסות

ראש המועצה יגיש למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון בכתב על פעולות  .ב

 המועצה.

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

 )ב(. -)א( ו

 

 

בפרק זה נסקרים שלושת המרכיבים העיקריים של מסגרת זו כדי לתת לקורא הדוחות    

 קטיבה רחבה יותר, על המסגרת שבה פועלים הגופים המבוקרים:פרספ

 

 התפתחות הישוב והיקף פעילות המועצה, .1

 מצבה הכספי של המועצה, .2

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

 
מספר תושבי הרשות היה  2011לפי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים לסוף שנת  1.1  

 בתי אב. 2,747במסגרת  איש 10,777

 

 דונם. 2,400 -תחום שיפוטה של המועצה משתרעת על פני כ 1.2  

 

 

 תלמידים לפי הפירוט שלהלן: 1,497במוסדות החינוך למדו   1.3  

 

 28.38%  425  גני ילדים 

 48.10%  720  חינוך יסודי 

 %23.52  352 חינוך על יסודי 

    1,497  100.00% 

    ===  ===== 

 

(, 25(,נערות במצוקה)159(, משפחות)400מקרים: קשישים ) 702במחלקת הרווחה מטופלים  1.4

 (.52(, התמכרויות)66נכים)
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 מצבה  הכספי  של  הרשות .2

 

 הגרעון  המצטבר .א  2

 

אלש"ח לעומת  2,084היה  2011הגרעון המצטבר של המועצה המקומית לסוף שנת   1.א.2

בגרעון המצטבר כאשר  11.73%קיטון  של   - 2010ח לסוף שנת אלש"  2,361

אלש"ח  273הקיטון נובע מהעודף שנוצר בתקציב השוטף של הרשות  ע"ס 

 אלש"ח .  4וממענק להקטנת הגרעון בסך של 

 

הקיטון בגרעון השוטף  מהווה צעד מבורך ונובע מהליכי התייעלות והגברת הגבייה  2.א.2

 בהתאם להנחיותיו של ראש המועצה. שננקטו על ידי המועצה

 

 התפתחות  הגרעון  של  הרשות.ב  2

    

 גרעון    באלש"ח שנת    התקציב

 3,702 2009מצטבר עד שנת 

 (1,341) 2010עודף בשנת 

 2,361 2010מצטבר עד שנת 

 (273) 2011עודף  בשנת  

 (4) מענק להקטנת גרעון

 2,084 31/12/2011 -גרעון מצטבר ל

 

 

 

מהביצוע,  3.21% -מהתקציב ו 3.41%גרעון מצטבר בסדר גודל שכזה, המהווה  1.ב.2

למרות שנחשב בגדר הסביר מחייב מעקב תקציבי ונקיטת צעדים לצמצומו על מנת 

שלא לפגוע בתפקודה של המועצה ליישם את תוכניותיה ולצמצם עד למינימום 

  ההכרחי את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסייה.

 

 37,534נתוני מחלקת הגביה מצביעים על חובות החייבים כלפי המועצה בסך של  2.ב.2  

אלש"ח  1,160. הגידול בסך של 2010אלש"ח בסוף שנת  36,374אלש"ח לעומת 

 .2010לעומת החובות לסוף שנת  3.19%מהווים עליה בשיכור של 
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מכלל  68.76%מהווים בגין חיובים שנתיים  2011חובות התושבים לסוף שנת   3.ב.2 

 .2010בסוף שנת   64.69%החובות לעומת 

 

 2,277אלש"ח מורכבת מגידול של  1,160גידול חובות החייבים כלפי הרשות בסך    4.ב.2

 אלש"ח בחיובים חד פעמיים .  1,117אלש"ח בחיובים על בסיס שנתי  ומקיטון של 

 

חלה עליה קלה בשיעור הגביה של  2011מתוך נתוני מחלקת הגביה מסתבר כי בשנת   5.ב.2

 94.11% -ל 2010מהחיוב השנתי בשנת  92.52% -החשבונות על בסיס חיוב שנתי מ

.  שיעור הגביה של כלל החובות  שנתיים עמד 2011מהחיוב השנתי נטו בשנת 

. היציבות בשיעור הגביה 2010בשנת  58.82%לעומת  58.50%על  2011בשנת 

ציבות של גביית כלל החובות מצביע על כך מהחיובים השוטפים לעומת הי

שמערכת הגביה של החיובים השוטפים אמנם התייעלה במידה מסויימת אך 

 סובלת מהזנחה מסויימת בכל הקשור לגביית חובות העבר.

 

 86.15% -יחד עם זאת ניכרת עליה משמעותית בשיעור הגביה של חיובים חד פעמיים מ  6.ב.2

. שיעור הגביה מכלל החובות החד 2011בשנת  124.92%לכדי  2010מהחיובים של 

 . 2010בשנת  27.44%לעומת  2011בשנת  32.32%פעמיים עמד על 

 

מכלל החיובים השנתיים לעומת  97.31%עמד על  2011שיעור הגביה הכללי בשנת   7.ב.2

לעומת  2011מכלל החובות הניתנים לגביה בשנת  52.79%-ו 2010בשנת  91.67%

 . 2010ת בשנ 51.40%

 

 

מכלל גבית חובות התושבים  13.34%הגביה בפועל של החיובים החד הפעמיים היוו  8.ב.2   

מכלל  31.25%כלפי המועצה בעוד שהחובות בגין החיובים החד פעמיים מהווים 

החובות הניתנים לגביה. פער זה בחלק היחסי של חובות לעומת גביה מעלה תהיות 

 גביית חובות בגין חיובים חד פעמיים . שמא  המועצה שמה דגש יתר על

 

הביקורת בדעה כי על מחלקת הגביה של המועצה לפעול ביתר נחישות ובכל האמצעים   9.ב.2 

העומדים לרשותה על מנת להגביר משמעותית את שיעורי הגביה של חובות התושבים 

כלפי המועצה ועל ידי כך הן לצמצם את הגרעון המצטבר המשמעותי המעיק על 

 תפקודה והן לשפר את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסייה. 

 

 מתוך עיון בפירוט הרכב חובות החייבים ניתן לציין כי: 10.ב.2   

מכלל חובות התושבים  53.76%חובות התושבים בגין חיובי ארנונה מהווים  10.1.ב.2

 1,621גידול של  –אלש"ח  20,177( והסתכמו בסך של  2010בשנת  51.02%)

 .2010אלש"ח לעומת יתרת חובות ארנונה לסוף שנת 
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גידול  –גם בסעיפי החיובים החד הפעמיים ניכרת עליה ברוב הסעיפים: שכר דירה  10.2.ב.2

אלש"ח, שלטים  167גידול של  –אלש"ח , שכר לימוד גני ילדים  112של 

 אלש"ח. 52גידול של  -ואישורים

 

 877 –ות התושבים כלפי המועצה: היטל ביוב יחד עם זאת חלה גם קיטון בחוב 10.3.ב.2

 9 –אלש"ח, היטל צריכת מים  4 -אלש"ח, פינוי אשפא 559 -אלש"ח, השתתפויות

 אלש"ח.

 

אלש"ח כחובות מסופקים בחיובים שנתיים וסך  49נרשמו חובות ע"ס  2010בשנת  10.4.ב.2

 523 -אלש"ח בחיובים חד פעמיים. סך כל החובות המסופקים מסתכם ב 352של 

 2011אלש"ח בחיובים חד פעמיים. בשנת  5,780 -אלש"ח בחיובים שנתיים ו

אלש"ח לחובות מסופקים בגין חיובים חד פעמיים.סך החובות  1התווסף סך של 

מכלל חובות החייבים כלפי  17.34%אלש"ח מהווים  6,304המסופקים ע"ס 

 המועצה. 

 

ביכולתה  –בין היתר  –לכלית נבחנים סיכויי הרשות לשאת את עצמה מבחינה כ  10.5.ב.2

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 

חילופין ועל מידת תלותה במקורות מימון חיצוניים גבוהה לתושבים מחד ול

העשויים להזמין לחצים חיצוניים בתביעות של התייעלות וצמצום השירותים 

 הניתנים לתושבים.

 

  35,626 -מ –בהכנסותיה של הרשות ניכרת עליה מסוימת בהכנסותיה העצמיות   10.6.ב.2 

אלש"ח )גידול  2,050ידול של ג – 2010אלש"ח בשנת  38,126לכדי  2009אלש"ח בשנת 

 55.04%לעומת  2010מתקבוליה בשנת  66.47%(. ההכנסות העצמיות היוו 7.02%של 

 . 2009בשנת 

 

ההלוואות שנתקבלו במהלך שנת התקציב ובשנים קודמות נרשמות כהכנסה בתקציב   10.7.ב.2  

ן, ריבית הרגיל עם קבלתן בפועל. לעומת זאת, פירעונן של ההלוואות האמורות )קר

והפרשי הצמדה(, גם הם אם טרם שולמו בפועל אך מועד פירעונן הגיע, נזקפות 

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

מהתקציב בשנת  6.50%מהביצוע( לעומת  4.77%מהתקציב )  5.93%היה  2010בשנת 

 מהביצוע( . 5.38%) 2009

 

נכסי הרשות כגון : מגרשים, בניינים, כבישים, מדרכות כלי רכב וציוד אחר אינם  10.8.ב.2 

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    

 ל ש " ח( )א

 2011 2010 2009 

    רכוש   שוטף

 981 4,597 8,186 קופה ובנקים

 1,311 532 488 הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

 55 879 379 תשלומים לא מתוקצבים -חייבים

 9,053 6,008 2,347 

 2,876 2,602 2,374 השקעות מיועדות

 170 233 304 השקעות בקרנות מתוקצבות

    ב הרגילגרעונות בתקצי

 5,868 3,702 2,361 לראשית השנה

 (148) 0 )273) סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון

 (2,018) (1,341) (4) גרעון ) עודף ( בשנת החשבון

 3,702 2,361 2,084 גרעון מצטבר לסוף השנה

 884 381 --- גרעונות בתב"רים 

 9,979 11,585 13,815 ס  ה  "  כ  

 32,877 36,374 37,534 סיםחייבים  בגין  מי

 34,419 32,277 29,560 עומס  מלוות

    

    התחייבויות שוטפות

 11 0 0 בנקים והלוואות לזמן קצר

 6,917 8,741 11,137 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 0 0 0 תקבולים לא מתוקצבים

 11,137 8,741 6,928 

קרן לעבודות פיתוח ועודפים 

 נטו –זמניים בתב"רים 

   

 2,876 2,602 2,374 קרן לעבודות פיתוח

    

 175 242 304 קרנות  מתוקצבות ואחרות

 9,979 11,585 13,815 ס  ה  "  כ
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הנתונים המוצגים במאזן מראים בבירור על השיפור המהותי שחל במצבה הכספי של הרשות וכפי 

 שמקבל את ביטויו ב: 

 אלש"ח. 3,589ומן והן כפיקדונות בסך של עליה ביתרות המופקדות בבנקים הן כמז .1

אלש"ח המעיד על גביה יעילה ממוסדות  44קיטון בהכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו בסך  .2

 ממלכתיים.

אלש"ח בשנת  270אי יצירת התחייבות חדשות לבנקים בהמשך לכיסוי משיכות יתר בסך של  .3

2010. 

המעיד על הרחבת היקף  –אלש"ח בהוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  2,396עליה של  .4

 פעילותה השוטפת של הרשות.
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 ת ק צ י ב    ה ר ש ו ת.  3

 
, מסגרתם ) באלש"ח( ומועדי אישורם מוצגים  2007 – 2010תקציבי הרשות לשנות הכספים  3.1  

 להלן:

 

     2011 ***    2010** 2009* 

 52,155 52,952 61,374 מסגרת התקציב

 28/1/2009 20/3/2010 20/2/2011 אישור  מועצת  הרשות

 5/4/2009 2/5/2010 28/8/2011 אישור  משרד  הפנים

 

אלש"ח כתקציב מותנה בהכנסות שמתוכם נוצל  2,400כולל סך של  52,155* תקציב הרשות ע"ס 

 ש"ח.אל 51,635אלש"ח. אשר על כן התקציב המעודכן של המועצה עמת ע"ס של  1,880סך של 

אלש"ח כתקציב מותנה הכנסות אשר  3,100אלש"ח כולל סך של  52,952** תקציב הרשות ע"ס 

אלש"ח. אשר על כן תקציבה המעודכן של המועצה עמד על סך של  1,570מתוכן נוצל סך של 

 אלש"ח.  51,422

ל אלש"ח כתקציב מותנה בהכנסות אשר מתוכן נוצל סך ש 1,500*** תקציב הרשות כולל סך של 

 אלש"ח.  61,110אלש"ח. אי לכך, תקציבה המעודכן של המועצה עמד על סך של  1,236

 

אושר בתחילת שנת התקציב עקב בחירות  2009מהמוצג לעיל עולה כי תקציב הרשות לשנת  3.2  

ראוי שתאושר על ידי המליאה  2009והנטייה שאישור התקציב לשנת  11/2008שנערכו בחודש 

התקציב בחודש הראשון של שנת התקציב משקף את הנחישות של  הנבחרת. מועד אישור

המועצה לאשר תקציבים במועדם ובהקדם וזאת על מנת לאפשר הכנת תוכניות עבודה וצעדי 

 התייעלות במועד וכן ליישם צעדים אלו במועדם. 

 

חודשים  לאחר תחילת שנת התקציב . אישור  3אושר באיחור של כמעט  2010תקציב שנת  3.3

תקציב באיחור מטיל מגבלות תקציביות על הרשות בהתנהלותה השוטפת ובתכנון פעילותה ה

 ע"י כך שתקצוב פעילותה נגזר מתקציב בשנה הקודמת.

: למרות שאף תקציב זה אושר באיחור של כחודשיים לאחר תחילת שנת 2011תקציב שנת  3.4

  .2010התקציב, חל צמצום של כחודש באישור התקציב לעומת שנת 

 

הביקורת מעירה כי צו המועצות המקומיות מחייב את הרשות לאשר את תקציבה 

 בטרם תחילת שנת התקציב. 
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 התקציב  הרגיל  )אלש"ח( .א

 

 09 -שינוי מ 10 -שינוי מ 2009 2010 2011 

      ה כ נ ס ו ת

 +23.36 +8.32 25,665 29,230 31,660 מיסים

 +33.52 +268.88 5,744 2,079 7,669 מים ביוב ונכסים

 +9.89 +14.49 2,438 2,340 2,679 שירותים מקומיים

 +13.83 +9.18 10,088 10,518 11,483 שירותים ממלכתיים

 -1.93 +4.23 7,015 6,600 6,879 מענקים

 +8.03 +12.98 685 655 740 תקבולים לא רגילים

 +18.35 +18.84 51,635 51,422 61,110 סה"כ הכנסות

      

      צ א ו תה ו 

 +2.05 +2.00 5,908 5,911 6,029 הנהלה וככליות

 -70.02 -46.15 467 260 140 מימון

 +26.65 +11.42 10,523 11,962 13,327 שירותים מקומיים

 +20.45 +11.99 18,831 20,254 22,682 שירותים ממלכתיים

 +60.27 +181.82 5,416 3,080 8,680 מים ביוב ונכסים

 -8.03 +1.32 3,360 3,050 3,090 ותפרעון מלו

 -1.93 +1.26 7,130 6,905 6,992 תשלומים לא רגילים

 +18.85 +18.84 51,635 51,422 61,110 סה"כ הוצאות
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 נתוני  ביצוע  התקציב  )אלש"ח(ב .  

 

 07 -שינוי מ 08 -שינוי מ 2009 2010 2011 

      הכנסות עצמיות

 +21.19 +7.44 27,715 31,262 33,587 מיסים

 +25.76 +10.12 5,988 6,838 7,530 מים ביוב ונכסים

 +104.89 +85.62 1,474 1,627 3,020 שירותים מקומיים

 +15.95 +7.83 11,423 12,284 13,245 שירותים ממלכתיים

 -18.81 -6.42 7,911 6,864 6,423 מענקים

 -2.26 +12.18 1,367 1,191 1,336 תקבולים לא רגילים

 +16.46 +8.34 55,878 60,066 65,071 סה"כ    הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת 

 +10.81 +5.83 6,323 6,620 7,006 הנהלה וככליות

 -32.32 +70.89 659 261 446 מימון

 +23.32 +10.63 10,906 12,157 13,449 שירותים מקומיים

 +14.90 +8.80 20,465 21,613 23,514 שירותים ממלכתיים

 +80.81 +15.28 5,356 8,401 9,684 מים ביוב ונכסים

 +15.20 +13.56 6,771 6,869 7,800 תשלומים לא רגילים*

 -6.36 +12.88 3,380 2,804 3,165 פרעון מלוות

 +20.81 +10.80 53,860 58,725 65,067 ס ה "כ  הוצאות

   2,018 1,341 4 עודף )גרעון(   השנה
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 נתוני ביצוע לעומת התקציבג . 

 

 2011 2010 2009 

    ה כ נ ס ו ת

 107.98 106.95 106.09 מיסים

 104.24 328.91 98.19 מים ביוב ונכסים

 60.45 69.53 112.73 שירותים מקומיים

 113.23 116.79 115.35 שירותים ממלכתיים

 112.77 104.00 93.38 מענקים

 41.59 181.83 180.54 תקבולים לא רגילים

 108.21 116.81 106.49 ס ה " כ  ה כ נ ס ו ת

    

    ה ו צ א ו ת

 107.02 111.99 116.21 הנהלה וכלליות

 141.11 100.38 318.58 מימון

 103.63 101.63 100.92 שירותים מקומיים

 108.67 106.71 103.67 שירותים ממלכתיים

 98.89 272.76 111.57 מים ביוב ונכסים

 94.96 99.48 111.56 תשלומים לא רגילים

 100.59 91.93 102.43 פרעון מלוות

 104.30 114.20 106.48 ס ה " כ  ה ו צ א ו ת
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 מהנתונים שלעיל ניתן להבחין בבירור כי:   

 

 2011בהכנסות המועצה לעומת התכנון התקציבי לשנת  6.49%ניכרת עליה ממוצעת של  1.ג.3

 .2010בשנת  16,81%לעומת 

 

מהתקציב  106.95% -ניכרת יציבות בשיעור ביצוע גביית מיסים לעומת התכנון המקורי: מ 2.ג.3

 .2011מהתקציב בשנת  106.09%לכדי  2010בשנת 

 

בשנת  30%-לעומת ירידה של כ 13%חלה עליה בהכנסות משירותים מקומיים בשיעור של  3.ג.3

אלש"ח  2,005אלש"ח לעומת  885ות: גביה של אשר נבע בעיקר מהכנסות הנדסי 2010

 מתוכננים. 

 

סך   –בהכנסות הרשות לעומת אומדן ההכנסות  6.49%באופן עקבי לעליה הממוצעת של  4.ג.3

. ניכרת עליה בכל סעיפי התקציב 6.48%הוצאות הרשות עלו על המתוכנן בשיעור דומה של 

על התכנון המקורי. ביתר  218.58%-כאשר הסעיף הבולט הוא הוצאות המימון אשר עלו ב

)בשירותים המקומיים( לבין  1%סעיפי ההוצאות פער הביצוע לעומת התכנון המקורי נע בין 

 )בהנהלה וכלליות(.  16.21%

 

אלש"ח  4עודף ההכנסות תרמה תרומה מזערית לצמצום הגרעון המצבר של הרשות בסך של  5.ג.3

 .2009אלש"ח בשנת  2,018ך של וס 2010אלש"ח בשנת  1,341לעומת עודף של 
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 התחשבנות  תקציבית  עם  משרד  הרווחה
 
 

 כללי .1

שירותי הרווחה מוענקים עפ"י חוק לציבור הזכאים במדינת ישראל. משרד הרווחה  1.1

מופקד על ביצוע הוראות החוק. בפועל, מפקיד המשרד בידי הרשויות המקומיות את 

 תי הרווחה הממלכתיים בכל ישוב.סמכויות הביצוע של שירו

 

היחידה ברשות המקומית שמתפקידה לנהל ולספק את שירותי הרווחה היא המחלקה  1.2

לשירותים חברתיים.תפקידה של המחלקה היא לתת מענה לנזקקים בתחומי הרשות 

המקומית ולספק להם פתרונות סיוע הולמים ככל שניתן. עבודתה של המחלקה 

המרכזות  –תע"ס  –על הוראות תקנות עבודה סוציאלית מתבססת מהבחינה החוקית 

 את כל דרכי ואופן הטיפול באוכלוסיה על כל סוגיה ומצוקותיה.

 

מחלקת הרווחה מופקדת על ניהול התקציב של משרד הרווחה כפי שתוקצב על ידי  1.3

הרשות המקומית. תקציב הרווחה הינו תקציב מיוחד, השונה מתקציבים אחרים ברשות, 

 יקר בשל העובדה כי עיקרו מתוקצב על ידי משרד הרווחה.וזאת בע

 

מידי שנה, כמו גם במהלך השנה, חלים שינויים בתקציב המשרד. לעיתים נוספים  1.4

תקציבים חדשים שלא היו קודם לכן ולעיתים מתבטלים סעיפים קיימים אשר חדלו 

יות לפעול, עפ"י הנחיות משרד הרווחה. לאור זאת שומה על מחלקת הרווחה לה

מעודכנת באופן שוטף בניהול התקציב על ידי המשרד ולהתאים את התקציב הרשותי 

לעידכונים אלו. זאת ועוד, היות והתקציב במשרד הרווחה מיועד ליתן מענה 

לאוכלוסיות נזקקות ולמקרים דחופים במיוחד, הרי שכל אימת שנוצר צורך חדש ברשות 

רווחה לפנות למשרד הרווחה ולבקש את למתן שירותים לאוכלוסיות אלו, על מחלקת ה

 הגדלת התקציב המאושר לרשות בהתאם לצורך החדש שנוצר.

 

לפיכך, במהלך כל השנה צפויים שינויים בתקציב משרד הרווחה. שינויים אלו חייבים  1.5

לקבל ביטויים גם בתקציב הרשותי, כך שחייבת להיות הלימה ראויה בין סעיפי משרד 

 בתקציב הרשותי.הרווחה לסעיפים שנרשמו 

 

 

 שיטת התקצוב ע"י משרד הרווחה .2

 משרד הרווחה מתקצב את הרשות המקומית עפ"י מספר קריטריונים:    2.1

 גודל הישוב  2.1.1  

 אקונומי של הרשות-הדירוג הסוציו 2.1.2 

 סוגי המצוקות האופייניות לרשות 2.1.3 

 תוח(איפיון הרשות )עדיפות לאומית,קו עימות,אזורי פי  2.1.4
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 סוג הרשות )עיר,מועצה מקומית,מועצה אזורית(  2.1.5

 מספר התיקים המטופלים במחלקת הרווחה  2.1.6

מעורבות הרשות והעומד בראשה בפיתוח מודלים חדשים לרווחת האוכלוסיות  2.1.7

 במצוקה.

 

בתחילת כל שנת תקציב מודיע משרד הרווחה לרשות המקומית על התקציב המאושר     2.2

פים שונים. בדרך כלל, אין התקציב מכסה את כל צרכי הרשות, וזאת, בשל משאביו בסעי

המצומצמים של המשרד. יחד עם זאת, טיפול שוטף מצד מחלקת הרווחה, עשוי להניב 

 במהלך השנה תקציב גדול יותר מזה המאושר בתחילת השנה.

 

קציב עליהם ניתן לדווח, עבודה נכונה, פירושה: הכרת שיטת העבודה, הכרת סעיפי הת     2.3

דיווח מסודר ושיטתי ומעקב שוטף אחר תקבולים. לכל אלה תרומה משמעותית 

 לאפשרות להגדלת התקציב בשיעורים ניכרים.

 

–התקציב המאושר לרשות המקומית על ידי משרד הרווחה כולל אישורים כמותיים      2.4

רות ייעודיות.התקציב הכמותי המיועדים למימון אחזקתם של נכים, קשישים וכיו"ב במסג

מבוצע בעקבות החלטות ועדות השמה על השיבוץ, ועדה לתוכניות טיפוליות וועדות 

 נוספות  אשר מדווחות למשרד הרווחה.

 

יתרת התקציב הינה "כספית" ומיועדת לפעולות הרשות בסעיפים שונים. התקציב שנקבע      2.5

במהלך השנה בהתאם למדיניות המשרד  בתחילת השנה בסעיפיה השונים עשוי להשתנות

ובהתאם לדיווחים החודשיים של הרשות על ניצול התקציב. על הרשות לדווח על 

פעולותיה, לנצל ככל שניתן ועפ"י הצורך את התקציב שאושר לכל נושא ולעשות כל 

מאמץ על מנת להגדילו, לרווחת האוכלוסיות הנזקקות ברשות. יש טעם בדיווח גם על 

ממומנות מלכתחילה על חשבון תקציב הרשות, כיוון שהמשרד עשוי להגדיל פעולות ה

 את התקציב בסעיף הרלוונטי בהתאם. 

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים מציינת לביקורת כי קיימות פעולות, שאף אם 

מדווחות מראש, אינן ממומנות על חשבון משרד הרווחה, מכיוון שאינן נכללות במסגרת 

 סעיפי המשרד.

למרות הערתה של מנהלת המחלקה, הביקורת גורסת כי קיימת עדיפות לרישום פעילותה 

הענפה של המחלקה לשירותים חברתיים ברשומות משרד הרווחה וזאת מהטעם שתמיד 

קיימת האפשרות )לפחות תיאורטית( למתן אישורים תקציביים נוספים , בעיקר לקראת 

לך שנת התקציב. רישומם של הוצאות סוף שנת התקציב ויצירת סעיפים חדשים במה

מסוג זה עשוי במקרה הטוב לסייע בהגדלת ההקצבה הממשלתית לרשות ובמקרה הפחות 

טוב לא לשנות את המציאות הקיימת כפי שתוארה על ידי מנהלת המחלקה לשירותים 

חברתיים כך שאין בדיווח הנוסף משום הרעה במצבה של הרשות מול משרד הרווחה 

 מועט אשר דרוש לדיווח ההוצאות הנ"ל..למעט הזמן ה
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יש לציין, שהייחודיות של תקציב משרד הרווחה מתבטאת בכך, שכאשר נוצר צורך, ואפילו     2.6

במהלך השנה, פותח המשרד מיידית סעיף תקציבי מתאים ומזרים אליו תקציבים במידה 

 וסעיפים אלה מוכרים על ידי משרד הרווחה.

 

 

 ת ע"י משרד הרווחההתקציב שאושר לרשו. 3

כמוסבר לעיל, התקציב הראשוני שמייעד משרד הרווחה לרשות המקומית אינו התקציב  3.1

הסופי שלפיו מחלקת הרווחה מתכננת את פעילותה ומקבלת את התקצוב המתאים. להלן 

 .2010-2011התקציב הראשוני והסופי של מחלקת הרווחה לשנים 

 

 :2010תקצוב משרד הרווחה לשנת      

 

 % גידול % 12סופי  % 1ראשוני  נושא/שירות

 19.46 162,568 13.86 997,928 16.52 835,360 שכר-מינהל הרווחה

 12.88- 12,742- 1.20 86,191 1.96 98,933 רווחת הפרט והמשפחה

 53.89 486,009 19.27 1,387,796 17.84 901,787 רשירותים לילד ולנוע

 65.42 208,686 7.33 527,659 6.31 318,973 שירותים לזקן

 40.72 874,526 41.97 3,022,018 42.49 2,147,492 שירותים למפגר

 33.49 196,315 10.87 782,565 11.60 586,250 שירותי שיקום

 150.24 187,945 4.35 313,038 2.48 125,093 קוןתשירותי 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 פעילות בקהילה

 109.35 43,593 1.16 83,460 0.80 39,867 שירותים לעולים

 42.48 2,146,900 100.00 7,200,655 100.00 5,053,755 סה"כ
 

 :2011תקצוב משרד הרווחה לשנת    

                  %       %     %

                874,30517.481,003,73013.55129,42514.80

                  78,3991.5777,0351.04-1,364-1.74

                   884,93917.731,442,45819.47557,51963.00

            341,8116.85553,0067.47211,19561.79

             2,246,26445.023,249,93443.871,003,67044.68

            454,9989.11781,47910.55326,48171.75

           21,3330.42252,5323.41231,1991083.76

             00.0000.0000.00

              85,9851.8247,6770.64-38,308-44.55

    4,988,034100.007,407,851100.002,419,81748.51
 

 

יש להדגיש , כי הסכומים הנקובים אינם הסכומים המועברים לחשבון הרשות, אלא המסגרת     3.2

שרד. כאשר הרשות מדווחת על ביצוע מלוא ההוצאות התקציבית המאושרת ע"י המ

 מהתקציב המאושר. 75%שהמשרד מכיר בהן, היא זכאית להשתתפות המשרד בשיעור של 

 

 2010לשנת ₪    7,650,943על פי נתוני הגזברות, הוצאותיה בנושאי הרווחה הסתכמו בסך של     3.3

שר הסופי של משרד הרווחה עם . השוואות התקציב המאו 2011ש"ח  לשנת  8,158,089 -ו

נתוני הגזברות מראה כי הוצאות הרשות בנושאי הרווחה על מגוון סעיפיה עולה על 

 התקציב שאושר על ידי משרד הרווחה לפי הפירוט שלהלן:
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 :2010תקצוב משרד הרווחה לעומת תקציב המועצה לשנת     

 

                     %           %   %

                997,92813.861,372,23817.94374,31037.51

                  86,1911.2089,8901.173,6994.29

                   1,387,79619.271,355,22917.71-32,567-2.35

              527,6597.33514,4826.72-13,177-2.50

             3,022,01841.973,059,56239.9937,5441.24

            782,56510.87747,6579.77-34,908-4.46

           313,0384.35304,6923.98-8,346-2.67

             00.0000.0000.00

              83,4601.1600.00-83,460-100.00

    7,200,655100.007,443,75097.29243,0953.38 
         

 :2011רווחה לעומת תקציב המועצה לשנת תקצוב משרד ה     

                     %           %   %

                1,003,73013.551,441,01117.66437,28143.57

                  77,0351.0486,5441.069,50912.34

                   1,442,45819.471,474,37518.0731,9172.21

              553,0067.47550,0886.74-2,918-0.53

    00.0063,0950.7763,095 

             3,249,93443.873,276,47640.1626,5420.82

            781,47910.55817,07110.0235,5924.55

           252,5323.41244,9603.00-7,572-3.00

             00.0000.0000.00

              47,6770.6400.00-47,677-100.00

    7,407,851100.007,953,62097.49545,7697.37 
 

ובסך של  2010לשנת ₪  207,193* השירותים לזקן כוללים הקצבה לעמותת מעוז בסך של  

במסגרת ההסכמים של הרשות המקומית מול המוסד לביטוח לאומי,  2011לשנת ₪  204,469

 ם. אש"ל ומשרד הרווחה כתנאי לקבלת הפרוייקטי

 

 מורכב מ:₪  437,281שכר בסך של -הפער בסעיף מינהל הרווחה 3.4

בין הוצאות השכר בפועל להוצאות השכר כפי שתוקצבו על ידי ₪  359,105סך של  3.4.1

משרד הרווחה הנובעים בעיקר מפערים בשיעורי המישרות וזאת לפי הסכמי העבודה 

 ות המקומית.עם הרשויות המקומיות ותוספות שכר הניתנות על ידי הרש

בגין מימון הוצאות על ידי הרשות שאינן מוכרות על ידי משרד ₪  78,176סך של  3.4.2

 הרווחה.

 

אינו כולל הקצבה לעמותת מעוז בסך ₪  201,5512,918הפער בסעיף שירותים לזקן בסך של   3.5

 ₪.  204,469של 
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 הוצאות והכנסות בפועל לשירותים חברתיים  . 4

הרווחה מתקצב את פעולות מחלקת הרווחה עפ"י יכולתו הכספית בכל שנה כאמור, משרד  4.1

נתונה, ובדרך כלל, התקציב המאושר אמור להתחשב בנתוני הרשות המקומית כגון  גודל, 

אקונומי וכיו"ב. מאחר והרשות מופקדת על מתן השירותים החברתיים ברשות, -דירוג סוציו

ל מנת לספק את השירותים, גם אם אינם היא מקצה לרוב סכומים ניכרים מתקציבה ע

מכוסים על ידי משרד הרווחה. התוספת שמקצה הרשות אינה קבועה ומותנית ביכולתה 

 הכלכלית ובאישור התקציב העירוני על ידי מליאת מועצת הרשות.

 

  -מכלל התקציב המאושר ע"י המשרד הם על חשבון המשרד והיתרה  75%ברמה העקרונית,  4.2

שבון הרשות. מאחר וכאמור, קיימות הוצאות שמבוצעות על ידי מחלקת הינו על  ח 25%

הרווחה ללא השתתפותו של משרד הרווחה, הרי שבסיכומו של דבר חלקו היחסי של 

 .75% -השתתפות משרד הרווחה מהוצאות הרווחה של הרשות יורד אל מתחת ל

 

עודף תקצוב  המראה את  2010-2011להלן פירוט הוצאות הרווחה של מועצה לשנים  4.3

 המועצה על תקצוב משרד הרווחה:

 : 2010חלוקת הוצאות הרווחה בין משרד הרווחה לרשות לשנת      

                                

                          

                997,928748,4461,372,238623,79254.54

                  86,19164,64389,89025,24771.91

                   1,387,7961,040,8471,355,229314,38276.80

              527,659395,744721,675325,93154.84

             3,022,0182,266,5143,059,562793,04974.08

            782,565586,924747,657160,73378.50

           313,038234,779304,69269,91477.05

              83,46062,5950-62,595 

    7,200,6555,400,4917,650,9432,250,45270.59 
 

 : 2011חלוקת הוצאות הרווחה בין משרד הרווחה לרשות לשנת               

                             

                     %

                1,003,730752,7981,441,011688,21452.24

                  77,03557,77686,54428,76866.76

                   1,442,4581,081,8441,474,375392,53273.38

              553,006414,755754,557339,80354.97

    0063,09563,0950.00

             3,249,9342,437,4513,276,476839,02674.39

            781,479586,109817,071230,96271.73

           252,532189,399244,96055,56177.32

              47,67735,7580-35,758 

    7,407,8515,555,8888,158,0892,602,20168.10 
 

וי המועצה בגין השתתפות עצמית של אוכלוסיית * השתתפות משרד הרווחה כוללת זיכ 

 הזקנים בדרך של   פיצול קצבה.
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מתוך האמור בסעיף הקודם יוצא כי השתתפותו בפועל של משרד הרווחה בהוצאות  4.4

 .2011בשנת  68.10% -ו 2010בשנת  70.59%הרווחה האמיתיות של הרשות מגיעה לכדי 

 

ת הרשות, מעבר לחלקה כפי שנגזר מתוך המוצג בסעיפים הקודמים, נראה כי הוצאו 4.5

אלש"ח  1,852 -וב 2010אלש"ח לשנת  1,800מהקצבת משרד הרווחה , הסתכמה בסך של 

 כפי שמפורט להלן: 2011לשנת 

 

 : 2010חלוקת עודף הוצאות הרווחה לשנת    

                               

                          

                997,928748,446249,482623,792374,310

                  86,19164,64321,54825,2473,699

                   1,387,7961,040,847346,949314,382-32,567

            527,659395,744131,915325,931194,016

             3,022,0182,266,514755,505793,04937,545

            782,565586,924195,641160,733-34,908

           313,038234,77978,26069,914-8,346

              83,46062,59520,865-62,595-83,460

    7,200,6555,400,4911,800,1642,250,453450,289 
 

 : 2011חלוקת עודף הוצאות הרווחה לשנת               

                               

                          

                1,003,730752,798250,933688,214437,282

                  77,03557,77619,25928,7689,509

                   1,442,4581,081,844360,615392,53231,918

            553,006414,755138,252339,803201,552

    00063,09563,095

             3,249,9342,437,451812,484839,02626,543

            781,479586,109195,370230,96235,592

           252,532189,39963,13355,561-7,572

              47,67735,75811,919-35,758-47,677

    7,407,8515,555,8881,851,9632,602,201750,238 
  

 נובעים מ: 2011לדברי מנהלת מחלקת הרווחה פערים אלו לשנת  4.6

הנובעים מהסכמי ₪  359,105שכר מורכב מסך של  –הפער מסעיף מינהל הרווחה  4.6.1

בגין הוצאות אוטונומיות של הרשות שלא זכו ₪  78,176שכר מקומיים וסך של 

 להכרת משרד הרווחה.

מקורו באי גביית השתתפות  –יף שירותים לילד ולנוער אלש"ח בסע 32פער בסך של  4.6.2

 עצמית של ההורים .

אלש"ח מעבר לחלקה של הרשות  201סעיף שירותים לזקן אשר מראה פער של  4.6.3

נובע מהסכמים של הרשות המקומית מול המוסד לביטוח  –בתקצוב משרד הרווחה 

בלת לאומי, אש"ל ומשרד הרווחה להשתתפות עצמית של הרשות כתנאי לק

 הפרוייקטים.
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אלש"ח מוסבר ע"י  מנהלת  27עודף ההוצאה בסעיף שירותים למפגר בסך של  4.6.4

ילדים  –המחלקה כנובע מדיווח עבור השתתפות הורים בסעיף הכנסות מרווחה 

 במקום בסעיף הכנסות משירותים למפגר. -ונוער

 אלש"ח המוסברים 36בסעיף שירותי שיקום קיים עודף הוצאות רשות בסך של   4.6.5

 עפ"י חוק. 0-3בגין נסיעות ילדים גילאי  2012כסכומים שהועברו לרשות בשנת 

אלש"ח כתוצאה  8 -קון היה חוסר בניצול התקצוב הממשלתי בסך של כתבשירותי  4.6.6

 מביטול חלק מתוכניות הטיפול שתוכננו.

סעיף השירותים לעולים אוחד מילולית עם סעיף רווחת הפרט והמשפחה אך  4.6.7

 ם נותרו מופרדים ובלתי ניתנים לניצול.הסכומים המתוקצבי

 

לעומת השתתפותו ה"מוקטנת" של משרד הרווחה בהוצאות הרווחה המציאותיות של  4.7

 הרשות, הרי שמצד הכנסותיה של הרשות נראית יציבות מסויימת כמפורט להלן.

 

השתתפות   יחד עם זאת השוואת תקבוליה של המועצה לפי הקצבות המשרד מראה כי 4.8

 ת למדי את חלקה בהתאם לסכומים המתוקצבים על ידו. המשרד תואמ

 

 : 2010השתתפות המשרד בהוצאות הרשות לשנת    

                              

                      %

                997,928748,446748,7192730.04

                  86,19164,64367,3082,6654.12

                   1,387,7961,040,8471,066,97426,1272.51

                  527,659395,744448,31352,56913.28

                   3,022,0182,266,5142,460,599194,0868.56

                  782,565586,924455,070-131,854-22.47

           313,038234,779234,752-27-0.01

                    83,46062,5950-62,595-100.00

    7,200,6555,400,4915,481,73581,2441.50 

 

 : 2011השתתפות המשרד בהוצאות הרשות לשנת          

                              

                      %

                1,003,730752,798758,7976,0000.80

                  77,03557,77659,9042,1283.68

                   1,442,4581,081,8441,105,62323,7802.20

                  553,006414,755485,91071,15617.16

                   3,249,9342,437,4512,519,31081,8603.36

            781,479586,109611,40225,2934.32

           252,532189,399189,39900.00

                    47,67735,7580-35,758-100.00

    7,407,8515,555,8885,730,345174,4573.14 
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 השינויים המופיעים מקורם ב: 4.9

בפועל פרק זה של  -ות הופעתם ותקצובם על ידי משרד הרווחההשירותים לעולים, למר 4.9.1

 "רווחת הפרט והמשפחה".שירותי הרווחה בוטל וכל הטיפול בעולים הועבר לפרק של 

הסכומים  -""הפרט והמשפחהלתקצוב  "עולים"יחד עם זאת ולמרות העברת תקצוב ה

". ט והמשפחההפר" לא אוחדו עם הסכומים שתוקצבו בפרק ""עוליםשתוקצבו לפרק ה

אי איחוד תקציבי זה גורם לכך שסכומים שתוקצבו מראש לפעילות רווחה מסויימת 

 בוצעו על ידי פעילות רווחה אחרת ללא כל תוספת תקציבי מצדו של משרד הרווחה.

בגין העברת ההשתתפות העצמית של ₪  71,156השירותים לזקן כוללים העברת  4.9.2

לפיו השתתפותו העצמית  "פיצול קיצבה"ך שנקרא קשישים שסודרו במעונות דרך הלי

 של הקשיש מועבר על ידי המוסד לביטוח  לאומי כקיזוז מהקצבאות שאושרו לקשיש.

 

 

 

  שיטת ההתחשבנות בין משרד הרווחה לרשות. 5

משרד הרווחה מנפיק לרשות סוגים שונים של מסמכים וטפסים המיועדים למגוון תחומי    5.1

. כל פעולה שמבצעת המחלקה )סידור קשיש במוסד, תמיכה כספית עיסוקה של המחלקה

במשפחה נזקקת וכד'( נרשמת בטופס מתאים , עליו חותמים מנהלת המחלקה וגזבר 

הרשות. משמעות המסמך היא, שהרשות מורה למשרד הרווחה לשלם את הסכום הנקוב 

 בטופס לגורם הזכאי לקבלו: המוסד, הרשות או הנתמך עצמו.

 

מסמך מועבר לאישור תקציבן המחוז, ולאחר אישורו מוזן למחשב המשרד. לאחר קליטת ה  5.2

נתונים במחשב , המשרד מעביר את הסכומים המאושרים לגורמים הזכאים עפ"י הוראות 

הרשות. העברת הכספים מתבצעת לאחר הכרה בהוצאה ואישורה וללא הכרה ואישור 

 וראת הרשות.לא יתבצעו העברות הכספים למרות ה –כנדרש 

 

מדי חודש מחייב משרד הרווחה את חשבון הרשות בגין העברת התשלומים,כפי שבוצע על   5.3

ידו. במקביל, מזכה המשרד את חשבון הרשות: אם הוצאה מסויימת בוצעה במסגרת סעיף, 

מהסכום  75%-שאושר מראש ומוכר ע"י המשרד, מזכה המשרד את חשבון הרשות ב

אה לא תוקצב מראש, הרי שכל התשלום מחוייב וממומן ע"י המאושר. אם סעיף ההוצ

הרשות ללא כל השתתפות המשרד כמימון בינים עד להעברת התקציב על ידי משרד 

 הרווחה.

 

הבנות ולהיווצרות חריגות מתקציבי משרד הרווחה, -שיטת התחשבנות זו הינה מקור לאי   5.4

קומית. על מנת למנוע חריגות שלא כוסו ע"י המשרד ומומנו במלואן ע"י הרשות המ

וגירעונות, על מחלקת הרווחה לקיים מעקב קפדני אחר הטפסים המועברים למשרד 

הרווחה לשם ביצוע התשלומים, מתוך מודעות למשמעות ההוראות , בעיקר, כאשר הן אינן 

מכוסות ע"י המשרד. כאשר משרד הרווחה מחייב את הרשות, הוא מצרף פירוט שמי מלא 

יובים שנעשו בגין כל נתמך ובעבור כל פעילות שבוצעה. לפיכך, על מחלקת של כל הח

 הרווחה לבצע גם מעקב פרטני אחר מקבלי השירותים.
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מנהלת מחלקת הרווחה מציינת לביקורת כי נושא זה נבדק על ידה באופן אישי יחד עם  

 תקציבאית המחלקה מול תקציבן המחוז והמפקחים של משרד הרווחה.

 

מנהלת מחלקת הרווחה מציינת כי קיומה של    "שפה בה לטיוטת דוח הביקורת, בתגו  5.5

תקציבית אחידה   " בין סעיפי משרד הרווחה לסעיפי התקציב של הרשות המקומית מהווה 

 מרכיב חיוני העשוי להקל על התחשבנות המחלקה מול הגורמים המתקצבים. 

 

 

 דוח תקצוב והתחשבנות. 6

ז מדי חודש את כל ההוצאות, המועברות אליו לתשלום, בדוח המכונה: משרד הרווחה מרכ  6.1

 . דו"ח זה מורכב משלושה חלקים:דו"ח תקצוב והתחשבנות""

 א. ההוצאה החודשית 

 ב. הבקרה התקציבית 

 ג. מעקב אחר ביצוע התקציב 

 

ב, מדו"ח זה ניתן ללמוד מדי חודש מהו התקציב המאושר לרשות בכל אחד מסעיפי התקצי  6.2

מהי ההוצאה שדווחה למשרד ושנקלטה במערכת המיחשוב שלה. בסעיף היתרה בדו"ח 

מופיע הסכום בו מזוכה או מחוייב חשבון הבנק של הרשות. כאשר משרד הרווחה מבצע 

תשלומים גבוהים מאלה שתוקצבו ואושרו, יתרת הדו"ח היא יתרת חובה, וחשבון הבנק של 

כיר בהוצאות שבוצעו, אשר לא תוקצבו קודם לכן הרשות מחוייב בהפרש. כאשר המשרד מ

 על ידו, היתרה היא יתרת זכות וחשבון הבנק של הרשות מזוכה בגינו.

 

באופן כללי, הגירעון והעודף, הנוצרים מדי חודש בהתחשבנות מול משרד הרווחה, אינם   6.3

מומלץ מעידים בהכרח על גירעון או עודף של מחלקת הרווחה בתקציב הרשות. אדרבא, 

למחלקת הרווחה לדווח על מקסימום הוצאותיו, גם אם ידוע מראש שהמשרד לא תיקצב 

סעיפים מסויימים במלואם, וזאת, בשל הסיכוי לזכות בשלב מאוחר יוצר בנתח מעודפי 

התקציב שעשויים להיווצר במשרד הרווחה. דיווח על מקסימום ההוצאות, גם אם אינן 

שלב, עשוי להגדיל את הסיכוי לקבלת השתתפות של מתוקצבות ואינן מוכרות באותו 

המשרד לקראת סוף השנה. לאור האמור לעיל, על מנהלנית המחלקה, לבדוק מדי חודש את 

 כל הסכומים המופיעים בדוח ההתחשבנות ולתקן את הטעון תיקון.

 

יין, כי סעיפים, ויש להתייחס לכל סעיף כאל סעיף עצמאי בתקציב. יש לצ 60-הדו"ח כולל כ  6.4

במקרים מסויימים, הדיווח התקין והמלא של ההוצאות אינו מספיק, ויש לנקוט בפעולות 

 נוספות.   
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 עבודת האגף מול משרד הרווחה. 7

הדיווח למשרד הרווחה מבוצע על ידי עובדת מינהלית במחלקה המכונה "עובדת זכאות    7.1

ית ולעידכונה השוטף בדבר שיטות ותקציבנית ". משרד הרווחה אחראי להכשרתה המקצוע

הדיווח, טפסים חדשים וכד'. כל הפעולות שמבצעת מחלקת הרווחה חייבות להגיע 

לידיעתה של עובדת הזכאות, על מנת שתוכל לדווח עליהן למשרד הרווחה. פעולה שלא 

דווחה ולא נרשמה במשרד, כמוה כפעולה שכלל לא בוצעה, והמשרד לא יעביר בגינה כל 

( שתפקידה  68%פות.במחלקת הרווחה מועסקת עובדת זכאות אחת )במשרה של השתת

אדם( ולהעבירם למשרד הרווחה וכן -לרכז את כלל הדיווחים בנושאים השונים )כולל כוח

 משמשת כאחראית על מאגר הנתונים הגדול של מטופלי המחלקה.

 

שות המקומית ועל בקרת מי שמופקד על בקרת שלימות הדיווחים, על קליטתם במחשבי הר  7.2

 התקבולים הינה תקציבאית הרשות . 

 

 7,651לעיל, כלל הוצאות הרשות בתחומי הרווחה הסתכמו בסך של  5.3כפי שפורט בסעיף   7.3

-המשקפים הוצאה ממוצעת של כ 2011אלש"ח בשנת  8,158ובסך של  2010אלש"ח לשנת 

. היקף פעילות רחב 2011לשנת אלש"ח לחודש  680-ושל כ 2010אלש"ח לחודש בשנת  638

זה מחייב עבודת דיווח ובקרה אחראית וקפדנית ביותר הכולל בין היתר מעקב מקצועי 

 אחר קליטת דיווחי הרשות במשרד הרווחה וקבלת התקבולים בגין הדיווחים שנקלטו.

 

 אמצעי ביצוע ההוצאות העומדים לרשות המחלקה הם:  7.4

פנימייתיות )דמי שהיה של חוסה(, בעיקר במוסדות  תשלום חודשי למסגרות מכסות :א. 

הרווחה, המעניקים שירותים לאוכלוסיות נזקקות עפ"י החלטות הועדות השונות עליהן 

 מדווחת המחלקה.

תשלום בהמחאות המופקות על ידי משרד הרווחה עפ"י הוראת המחלקה לביצוע   מת"ס :ב. 

 עפ"י הוצאה בפועל.תשלומים לספקים תמורת עבודתם ולנזקקי המחלקה 

המשרד משלם לחברות כוח אדם   רכשית שירותים מחברות כ"א סיעודי/סמך מקצועי:ג.  

 בגין הזמנות עבודה שבוצעו על ידי מחלקת הרווחה.

תשלומים ישירים מקופת הרשות. על מחלקת הרווחה לדווח   הוצאות ישירות ע"י הרשות:ד. 

מכים נאותים לשם קבלת השתתפות על ביצוע הוצאות אלו מדי חודש בצירוף מס

 המשרד.

המשולם על ידי הרשות לעובדי מחלקת הרווחה ומדווח מדי חודש למשרד   שכר עבודה :ה. 

 הרווחה באופן פרטני.

 

בהתנהלות השוטפת של עבודה מול משרד הרווחה, תקציבאית המחלקה ותקציבאית הרשות  7.5

י התשלום שצויינו לעיל, מה שעשוי נדרשות לקיים פיקוח ובקרה משולבים על כל אמצע

 להניב השתתפות גבוהה של משרד הרווחה ככל שניתן במסגרת התקציב השנתי.
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למשרד הרווחה בהשוואה להוצאות  2011הביקורת בחנה את הדיווחים שבוצעו בשנת  7.6

מבין אמצעי התשלום שפורטו לעיל: הוצאות ישירות  2-שהוצאו ע"י הרשות תוך התמקדות ב

 עובדים. ושכר

 

 להלן עיקר ממצאי הביקורת: 7.7

  סעיפי התקציב: 7.7.1

סעיפי הוצאות בספרי הרשות מסווגים לפי פרקים ראשיים של הקצבת המשרד 

וכוללים את כל תתי הסעיפים של אותו פרק בעוד שהדיווח למשרד אמור להתייחס 

"י הרשות לכל תת פרק בנפרד, ולכן קשה למצוא את הקשר בין ההוצאות שבוצעו ע

כמו כן, נמצא שאין התאמה מלאה בין הסעיפים אשר לבין אלו אשר דווחו למשרד. 

לזכותם נזקפו התקבולים מהמשרד לבין הסעיפים בהם חויבו ההוצאות באותם 

 נושאים. במצב זה, קשה מאוד לקיים את המעקב והבקרה החיוניים .     

  

  פעולות על חשבון הרשות: 7.7.2

נושאי הרווחה ממשאביה העצמיים עבור מועדוני קשישים, קייטנות, הרשות הוסיפה ל

תמיכה בעמותות ועוד. הוצאות אלו לא דווחו למשרד הרווחה ולא נדרשה השתתפות 

המשרד בגינן. אף כי לדעת הביקורת לפחות ביחס לחלקן ניתן היה לפנות למפקחים 

להוצאות אלו או  המחוזיים של משרד הרווחה ולשכנע בדבר הצורך באישור תקציב

לחילופין, למצוא את הדרך הנאותה להציג את פעולות הרווחה באופן שיאפשר את 

 הכרת המשרד והשתתפותו בהוצאה.

: הנושא אינו קשור למחלקה לשירותים חברתיים ואף לא טיולי קשישים .א

מבוצע על ידה. הסך הוקצה על ידי הרשות לראשונה ונועד לקיום פעילות 

 בילות מזון בחגים ועוד.קהילתית, משלוח ח

: נערכה פניה למשרד הרווחה והתקבל החזר בגין עלויות מועדון הקשישים .ב

 המועדון.

 : קיימת הקצבת רשות לסבסוד נושאים אלו.קייטנות וחוגים .ג

: משרד הרווחה אינו מממן חבילות מזון והנושא מטופל על ידי חבילות מזון .ד

 ומתוקצבות על ידה.עמותות עצמאיות שאינן קשורות למשרד הרווחה 

 

   ריכוז ההוצאות הישירות של הרשות: 7.7.3

מרבית התשלומים בגין הסעיפים הכמותיים )בעיקר למוסדות( מבוצעים ישירות על ידי 

משרד הרווחה, בהוראת הרשות. אולם חלק מהתשלומים, המאופיינים כדחופים 

את השתתפות המשרד ובנושאי חירום, מבוצעים ישירות על ידי הרשות. על מנת לקבל 

בהוצאות אלו, על המחלקה לדווח מדי חודש למשרד הרווחה על ביצוע ההוצאות 

 בצירוף התיעוד הנאות שמצביע על התשלום.
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דיווחה מחלקת הרווחה למשרד על הוצאות ישירות ששולמו על ידי  2011בשנת 

 הרשות כמפורט להלן:

       2011           2010  

   ינואר

   פברואר

   מארס

 21,276 19,836 אפריל

   מאי

   יוני

   יולי

 49,099 24,644 אוגוסט

   ספטמבר

   אוקטובר

   נובמבר

 28,284 21,115 דצמבר

 98,659 65,595 סה"כ

 

דיווחים  3כפי שנראה מתוך הטבלה, המחלקה  דיווחה על הוצאותיה בתדירות של 

ם דחויים אלו גורמים לעיכובים בהעברת לשנה בשל מיעוט ההוצאות לדיווח. דיווחי

חלקו של משרד הרווחה לזכות הרשות המקומית. הביקורת בדעה כי יש לדווח על 

 הוצאות המחלקה בתדירות חודשית.

 

למעונות יום שיקומיים לשנת  3-0הדיווח לגבי הסעות גילאי  הסעות: –ליקויי דיווח  7.7.5

פטמבר ( והשתתפות המשרד בוצע בחודש נובמבר )תחילת ההסעות מחודש ס 2011

 .2012התקבלה ברשות במהלך שנת 

 

 

 השתתפות משרד הרווחה בשכר מחלקת הרווחה. 8

על מנת שמשרד הרווחה ישתתף בעלויות השכר של עובדי מחלקת הרווחה, חייבים להתקיים  8.1

 מספר תנאים:

 א. קיומו של תקציב תקני כוח אדם למחלקה, הנקבע על ידי המשרד. 

 דיווח מהמחלקה על כך שהתקנים מאוישים על ידי עובדי המחלקה. ב. קבלת 

 ג. דיווח מלא למשרד על כל תנאיי ההעסקה של העובדים ועל השינויים החלים     

 בתנאים במהלך תקופת העסקתם.          

 ד. רישום כל עובד סוציאלי בפנקס העובדים הסוציאליים, המנוהל במשרד הרווחה. 
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קיים התנאים המפורטים לעיל במלואם, מעביר משרד הרווחה את השתתפותו רק בהת   8.2

בהוצאות השכר של עובדי מחלקת הרווחה. המשרד שולח מדי פעם את נציגיו לרשויות 

המקומיות, במטרה לבקר את מהימנות דיווחיהן. כל שינוי ו/או אי התאמה בין הדיווח 

 תתפות המשרד.למציאות בשטח, עלול לגרור הקטנה וצמצום של הש

 

נערכו ביקורת שכר ע"י מפקח משרד הרווחה ורכזת כ"א  4/10/2011 -ו 6/6/2010בתאריכים    8.3

 ושכר .

 

התמקדה ב: משרות חלקיות, בקרת רכיבי השכר ובשעות  6/6/2010הביקורת שנערכה ביום   8.4

 כוננות. 

 

  בביקורת בנושא משרות חלקיות נמצאו הפערים הבאים:  8.5

    

חלקיות  ספרמ

משרה 

המדווחת 

 למשרד

חלקיות 

משרה 

המופיעה 

 66בדוח 

 פער

 עודף

פער 

 חסר

 הערות הביקורת

1 80% 80%   ---- 

יש לגרוע -מימון עמותה   לא מדווחת 100% 2

 מהדיווחים

 הסכם רשות  5% 80% 75% 3

 הסכם רשות  7% 75% 68% 4

5 100% 100%   ---- 

 הסכם רשות  10% 60% 50% 6

7 100% 100%   ---- 

 הסכם רשות  10% 60% 50% 8

9 100% 100%   ---- 

10 100% 100%   ---- 

 הסכם רשות  9% 64% 55% 11

   41% 819% 778% סה"כ
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 בביקורת בנושא שעות כוננות נמצא כי: 8.6 

שעות  חוק מספר

 מדווחות 

 הערות שעות משולמות

 

 רטרואקטיבית הוסדר 80 לא מועבר חוק הנוער 1

 הוסדר רטרואקטיבית. 32 לא מועבר חוק הנוער 2

 ---- 32 32 סדרי דין 3

חוק  4

 החוסים

32 32 ---- 

 

 בנושא של רכיבי השכר נמצא כי קיימים פערים בנושאים: 8.7

 .הגמול הוסדר ושולםא. עדכון גמול השתלמות לגבי עו"ס אחת.  

 מי העבודה.בהתאם להסכעו"ס.  2ב. פער בדירוג לגבי  

 

, בקרת כוננויות ובקרת רכיבי 66התמקדה ב: בקרת דוח  4/10/2011הביקורת שנערכה ביום  8.8

 שכר.

 

 בביקורת בנושא משרות חלקיות נמצאו הפערים הבאים: 8.9

     

חלקיות  מספר

משרה 

המדווחת 

 למשרד

חלקיות 

משרה 

המופיעה 

 66בדוח 

 פער

 עודף

פער 

 חסר

 הערות הביקורת

1 80% 80%   ---- 

2 75% 80%  5%  ---- 

3 50% 100% 50%   

4 50%    ---  50%  

5 100% 100%   ---- 

6 68% 75% 7%   

7 50% 60% 10%  ---- 

8 100% 100%    

9 55% 64% 9%  ---- 

10 100% 100%   ---- 

11 50% 50%    

  50% 81% 909% 778% סה"כ
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     ת נמצא כי:בביקורת בנושא שעות כוננו 8.10

שעות  שעות מדווחות  חוק מספר

 משולמות

 הערות

חוק  1

 החוסים

32 32  

חוק  2

 החוסים

32 32  

 לא מדווח שעות  80 חוק הנוער 3

 לא מדווח שעות  80 חוק הנוער 4

  32 32 סדרי דין 5

 

המחלקה מציינת כי מדי שנה יש להמתין לאישור הפיקוח על מנת לדווח על שעות   

וננות. פערי שעות הכוננות , כעולה מביקורת שכר של המחוז, דווחו ,שולמו והוסדרו הכ

 רטרואקטיבית. 

 

 בנושא של רכיבי השכר נמצא כי קיימים פערים בנושאים: 8.11 

 עו"ס. 4א. פערי דירוג לגבי 

עו"ס מקבלות  4עו"ס מקבלות גמול השתלמות מעבר למדווח למשרד הרווחה. מאידך  3ב.

 דיווחים.פחות מה

עו"ס מקבלות החזקת רכב פחות מהמדווח למשרד הרווחה. מאידך עו"ס אחת מקבלת  8ג.

 מעבר לדיווח.

שעות לעו"ס לא קיבלו ביטויים  12ד.השתתפות המשרד בגין שעות נוספות בהיקף של 

 בתלושי השכר ולא הוצגו לביקורת דוחות בגין שעות אלו.

ל עו"ס אחת המזכה אותה בתוספת שער ה.לא הומצא למשרד אישור על תואר שני ש

בדיקת מנהלת המחלקה מעלה כי גמול זה משולם ונכלל בתוך מיום זכאותה לתואר. 

 התוספת האחוזית.

ו. בתלושי השכר לא נכללה "קצובת נסיעה" למרות שדווח על כך למשרד וזאת בהתייחס 

 עו"ס. 9-ל

 

קה האמונה על הדיווחים בנושאי בשיחה עם מנהלת מחלקת הרווחה ועם תקציבאית המחל 8.12

 כ"א נמסר לביקורת כי :

לבין שעורי המשרה  66פערים בגין שעורי המשרה כפי שמופיעים בדוח   8.12.1

המדווחים הם דבר מקובל ברשויות המקומיות אשר מעסיקות עו"ס בשיעורי 

 משרה שמעבר לנקבע בתקנים של משרד הרווחה.

בהתאם לנוכחותה של העו"ס בעבודה לפי מכסה  שעות כוננות מדווחות למשרד 8.12.2

שבועית של שעות הכוננות. בהיות העו"ס בחופשה או בימי מחלתה מדווחות 

 שעות כוננות בכמות פחותה מהמכסה שנקבעה על ידי משרד הרווחה. 
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פערי הדירוג נבעו משינוי דרגתה של העו"ס במשרד הרווחה לעומת עדכון  8.12.3

 הרשות.  דרגתה במחלקת השכר של

 גמולי ההשתלמות עודכנו רטרואקטיבית על ידי פניה למחלקת השכר.  8.12.4

 

 

 

 דיווח בגין סידור במוסדות. 9

מחלקת הרווחה מסדרת ילדים, נוער, קשישים ואוכלוסיה נזקקת אחרת במוסדות. מוסדות    9.1

את  אלו מקבלים תשלום חודשי ממשרד הרווחה בגין כל נזקק. משרד הרווחה מעביר

התשלום ישירות למוסד ומחייב באותו סכום את הרשות מדי חודש. על מנת שהרשות 

תהיה זכאית להשתתפות המשרד בעלות אחזקת הנזקק במוסד, המשרד מתקצב את 

הרשות במכסות. מכסה פירושה: כיסוי עלות ההחזקה במוסד למטופל אחד במשך חודש 

 אחד.

 

שימת השוהים במוסדות, עבורם הוא העביר מדי חודש מעביר המשרד לרשות את ר   9.2

תשלומים למוסדות. על עובדת הזכאות לבדוק מדי חודש את הרשימות השמיות ולוודא כי 

קיימות מכסות בגין כל שוהה. במידה ולא יהיו מכסות, תישא הרשות במלוא העלות. 

ד"כ, תהליך קבלת אישור מכסה  מתאימה וסידור המטופל במוסד הינו ארוך ועל כן , ב

מסדרת המחלקה מטופלים במוסדות גם כאשר אין עדיין מכסה מאושרת עבורם וזאת 

בתיאום עם המשרד. לרוב, בסוף השנה משלם המשרד עבור כל המכסות, שדווחו במהלך 

 השנה, גם אם במקרים מסויימים לא היו מכסות מאושרות מראש.

 

 ורכזה את הנתונים.  2011ך שנת הביקורת בדקה את כל הדיווחים ביחס למטופלים במהל   9.3

 

 מרכוז הנתונים לגבי סידור מטופלים במוסדות עולה כי:   9.4

 מטופלים. 42א. מדי חודש שהו במוסדות  

ש"ח מדי חודש. העלות  426,662ב. עלות החזקת המטופלים במוסדות הסתכמה בסך של        

 ₪.  4,797,230השנתית הסתכמה בסך  של 

מהעלות  25%המועצה בעלות החזקת המטופלים במוסדות היה בשיעור של ג.חלקה של       

מתקציבה של המחלקה  15.08%המהווים ₪  1,199,307הכוללת והסתכם בסך של 

לשירותים חברתיים. יש לציין כי בתקציב הכמותי כלולות גם מכסות להשמה במסגרות 

 ו"ב.חודשיות ויומיות כגון: נופשונים , קייטנות, מועדוניות וכי

 

בעת שליחת המטופל למסגרת הטיפולית או למוסד המטפל, מבוצע הליך שלם של קליטה     9.5

במוסד. לאחר שהליך זה נקלט במערכות המיחשוב של המשרד, מסתיים למעשה הטיפול 

של המחלקה במטופל. אך, מאחר ומשלב זה ועד עזיבת המטופל את המוסד, מבוצע תשלום 

מוטלת על מחלקת הרווחה לנהל פיקוח ובקרה שוטפים על החיוב בגינו מדי חודש בחודשו, 

 המגיע מדי חודש למחלקה בגין כל מטופל.
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הביקורת העלתה, שבפועל, המחלקה אינה מקיימת מעקב ורישום מסודר של כל החוסים,  9.6

אינה מוודאת שהמטופל ממשיך להגיע למוסד' או שבני משפחתו של המטופל הינם תושבי 

נתונים אלו מחייבת את הרשות בעלות החזקת המטופל בשיעור של  הרשות. אי בדיקת

25%. 

 

במהלך שהות המטופל במוסד הטיפולי, באופן טבעי, עשויים לחול שינויים. על המחלקה  9.7

מוטלת החובה לעקוב אחר שינויים אלו ולנהל רישומים מפורטים בגין כל אחד מהמטופלים 

 רשות חלק מהוצאותיה בנושא זה.במוסדות. טיפול נכון ושיטתי עשוי לחסוך ל

 

 

 

 התחשבנות בגין קשישים בבתי אבות. 10

אחד הפתרונות שמציעה מחלקת הרווחה לקשישים הוא סידורם בבתי אבות. עם ביצוע  10.1

הסידור במוסד, שהוא תהליך ארוך למדי, מחשבת עובדת הזכאות, על בסיס מסמכים 

עים בתע"ס , את סכום ההשתתפות שהמציא הקשיש )או בני ביתו( והתבחינים הקבו

בחודש ₪  7,890 -ל 7,650העצמית של המטופל. עלות אחזקת הקשיש בבית אבות נע בים 

לזוג(,  בהתאם ₪) 6,630 -ל₪  806וההשתתפות העצמית של הקשיש הינה בשיעור בין 

ליכולתו הכלכלית. עפ"י הוראות תע"ס, רשאית הרשות המקומית לגבות את ההשתתפות 

 מהקשיש במספר דרכים: העצמית

 א. במזומן או בהמחאה שיש לגבות ישירות מהקשיש.  

 ב. הוראת קבע חודשית חתומה ע"י הקשיש.  

 ג. קיזוז מקיצבת הזיקנה של הקשיש.  

 ד. מימוש נכסי הקשיש.  

 ה. השתתפות בני ביתו של הקשיש במזומן או בהוראת קבע.  

תמת הקשיש )או של בני ביתו( על הוראת הדרך הנוחה והטובה ביותר לרשות הינה הח 

 קבע, אך קיימים לעיתים קשיים ביישום שיטת גביה זו.

 

דרך אחרת בה עשויה לנקוט רשות מקומית למימון ההשתתפות העצמית של הקשיש  היא  10.2

קיזוז השתתפותו מקיצבת הזיקנה המגיעה לו, הליך המכונה: "פיצול קיצבה". משמעות 

מקיצבת הזיקנה המגיעה לקשיש  80%ה, שהמוסד לביטוח לאומי מקזז "פיצול קיצבה" הינ

 ומעביר סכום זה למשרד הרווחה על חשבון השתתפותו העצמית של הקשיש. 

כאשר מבוצע הליך של "פיצול קיצבה", משרד הרווחה מקבלת את השתתפותו העמית של  

ת המופיעה הקשיש ומעבירה לזכות הרשות המקומית כחלק מסכום ההשתתפות העצמי

בדוח תקצוב והתחשבנות. אשר על כן שיעור ההשתתפות של משרד הרווחה בפרק זה הוא 

 . 75%-גבוה מ

 

 

 



 - 37 - 

, הנערך על ידי משרד הרווחה והמכיל את 2011מדוח החזקת קשישים לחודש דצמבר  10.3

פרטיהם של כל הקשישים המסודרים על ידי מחלקת הרווחה בבתי אבות, עולה כי עד 

קשישים בבתי אבות. עפ"י התחשיב, היה על מחלקת הרווחה לגבות  4סודרו  לחודש זה

נגבו ע"י ₪  79,566.מסכום זה סך של  2011בשנת ₪  99,901מהקשישים, סכום כולל של 

 20,335משרד הרווחה במסגרת הסדר של "פיצול קיצבה" והועברו לרשות ומתוך יתרה של 

באמצעות הוראות קבע ועל ידי ₪  9,405נגבה סך של  –שנותרו לגביה ע"י הרשות ₪ 

 החברה לאוטומאציה של מרכז שלטון מקומי. 

 

לבין כלל  12/2011הביקורת ערכה השוואה בין סכומי הגביה שביצעה המחלקה עפ"י דוח  10.4

 הגביה שהיה עליה לבצע. מהשוואת הנתונים עולה כי:

 ע.א. פער בין גביה פוטנציאלית לגביה בפועל של הוראות קב  

 ב. גביה בסכום העולה על ההשתתפות העצמית.  

 ג. גביית השתתפות עצמית גם כשהקשיש לא היה במוסד.  

 

 ככלל יש לוודא כי סכומים שנגבו ביתר, יוחזרו לקשישים. 10.5

 

 גביה ממקבלי השירותים .11

לי הוראות משרד הרווחה מחייבות את המחלקה לגבות תשלום בגין השתתפות עצמית ממקב 11.1

השירותים: אלכוהוליסטים, קשישים, נכים, עולים, ילדים וכד'. סכום ההשתתפות מחושב 

ע"י עובדת הזכאות, ותפקידה גם לגבות את דמי ההשתתפות העצמית. הסכומים הינם 

 מעלות השירות המוענק. 10% -סימליים, ושיעורם בד"כ כ

 

מית, כפי שנקבעו ע"י עובדת המחלקה מדווחת למשרד הרווחה על סכומי ההשתתפות העצ 11.2

הזכאות, אך אינה מדווחת על הסכומים שנגבו בפועל. המשרד מתייחס לסכומים האמורים 

להיגבות , כאילו ניגבו במלואם ע"י הרשות, ומנכה אותם במלואם בעת אישור התקציב 

לרשות. בפועל, במקרים רבים הרשות אינה מצליחה לגבות ממקבלי השירותים את 

יא בעצמה קבעה. כתוצאה של היעדר יכולת הגביה נמצא כי השתתפות הסכומים שה

 המשרד בעלויות המחלקה נמוכה מהמגיע.

 

מחלקת הרווחה אינה ערוכה לגביית ההשתתפות העצמית של מקבלי השירותים ועל כן חלק  11.3

מההשתתפויות נגבות ע"י מחלקת הגביה וחלקם האחר דרך חברת האוטומציה של מרכז 

 מקומי וכן באמצעות הסדר של "פיצול קיצבה" עם המוסד לביטוח לאומי.השלטון ה

 

סך ההשתתפות העצמית של מקבלי שירותי הרווחה כפי שדווחו למשרד הרווחה מסתכמים  11.4

 .2010לשנת ₪  198,906ובסך של  2011לשנת ₪  211,859בסך של 

 

של מקבלי השירותים הינו הרכב שירותי הרווחה אשר בגינן חושבה ההשתתפות העצמית  11.5

 כדלהלן:
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        2010לשנת                 2011לשנת             

      ₪      %  ₪  % 
 5.99  11,912  ---     ---  אחזקת נכים בפנימיות

 2.46   4,886  1.85     3,927  מעון יום שיקומי לנכים  
 ---   ---    6.22    13,174  מפגרים במעון טיפולי  
 0.03   70  ---    ---    נופשונים להבראה  
 7.06  14,043  ---    ---    מפגרים במעון טיפולי  
 2.53  5,040    3.77    7,990 הסעות למעונות יום למפגרים  
 0.98  1,960   1.25   2,642    מע"שים  
 0.67  1,347   1.88   3,983 משפחות במצוקה בקהילה  
 2.24  4,452   3.36   7,127  בפנימיות אחזקת ילדים  
 4.32  8.585   52.   13,805 תוכנית עם הפנים לקהילה  
 1.15  22,178  16.15   34,214  טיפול בילד בקהילה  
 8.75  96,964   7.15   99,901  אחזקת זקנים במעונות  
 9.40  18,684   9.57   20,263  מסגרות יומיות לזקן  
 0.10  190   0.19      410  קניםמועדונים לז  
 1.24  2,473   0.27   568 תוכניות העשרה במועדונים  
 3.08  6,122  1.82   3,855  טיפול בזקן בקהילה  

 100.00          98,906  100.00  11,859    ס ה " כ  
 

ם כי שעורי כמפורט להלן מראי 2011 -2010נתוני הגביה שנגבו  דרך מחלקת הגביה לשנים  11.6

 . 2011לשנת  74% -ו 2010לשנת  63.5%הגביה של ההשתתפות העצמית הם 

 

 ₪ 16,861  2010יתרה לתחילת  

 ₪ 35,706   2010חיובים לשנת  

 100.00% ₪ 52,564  2010סה"כ לגביה ב  

 63.53% ₪ 33,396   גביה בפועל 

 36.47% ₪ 19,168   2010יתרה לסוף  

 ₪ 38,453   2011חיובים לשנת  

 100.00% ₪ 55,546   2011סה"כ לגביה ב  

    74.08% ₪ 39,568   גביה בפועל 

  25.92% ₪ 15,978   2011יתרה לסוף  

 

בהשוואה  2011 -2010להלן פירוט הסכומים, שהמחלקה היתה אמורה לגבות במהלך השנים  11.7 

 לסכומים שנגבו בפועל וכפי שנמסרו לביקורת:

 

 :2010לשנת  

 100.00%  ₪ 198,906  עצמית מדווח השתתפות 

 16.79%  ₪ 33,396  גביה באמצעות מח' הגביה 

   גביה באמצאות האוטמאציה 

   גביה באמצעות פיצול קיצבה 

 83.21%  ₪ 165,510   יתרה שלא נגבתה * 
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 :2011לשנת  

 100.00%  ₪ 211,859  השתתפות עצמית מדווח 

 19.42%  ₪   41,151  גביה באמצעות מח' הגביה

  4.44%  ₪     9,405  גביה באמצאות האוטמאציה  

 37.56%  ₪  79,566  גביה באמצעות פיצול קיצבה

  38.58%  ₪ 81,737   יתרה שלא נגבתה *

 

* לא נמסרו לביקורת נתוני הגביה מפורטים ממשרד הרווחה לגבי גביה באמצעות פיצול  

ני הגביה באמצעות החברה קיצבה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ונתו

על ידי החברה לאוטומציה ומשרד  2011לאוטומציה ע"י גזברות הרשות. נתוני הגביה לשנת 

הרווחה נמסרו על ידי המחלקה לשירותים חברתיים. לנוכח חוסר המידע לביקורת לא 

היתה אפשרות לאמת שלימות נתוני הגביה על ידי החברה לאוטומציה ועל ידי משרד 

 הרווחה.

 

המחלק לשירותים חברתיים  מסרה לביקורת כי היא עושה ככל יכולתה בנושאי הגביה למרות   11.8

קיומן של משפחות שאינן מסוגלות לשלם את חלקן בהשתתות העצמית אף אם היא נקבעה 

. המחלקה לשירותים חברתיים מחויבת על פי חוק לספק שירותים לילדים תלרמה המינימאלי

 . יית ההשתתפות העצמית הנדרשת מהורי הילדיםנזקקים ללא תלות בגב

 

הביקורת מעירה, שהגביה הנערכת על ידי גורמים שונים , אמורים להירשם כהכנסות בפרק   11.9

הרווחה בתקציב. חובת המחלקה לעקוב אחר התקבולים ורק רישום מדוייק יאפשר קבלת 

 החברתיים. מידע מלא, מעקב מסודר וזיהוי החייבים מבין מקבלי השירותים

 

 ההליך המתבקש הינו כלהלן: -במסגרת הטיפול בחייבים  11.10

לעשות מאמץ לגבות ממקבלי השירותים את מלוא כספי ההשתתפות העצמית  11.10.1

 המגיעה למועצה.

במקרים בהם מקבלי השירותים, או בני משפחותיהם, אינם משלמים, יש לזמן אותם  11.10.2

אי התשלום. אם מתברר לעובדת הזכאות כי קיים מחדש ולברר את פשר הסיבה ל

קושי אמיתי וכי אין ביכולתו של מקבל השירות ) או של בן משפחתו ( לשלם את 

הסכום שנקבע, יש להפנותו לועדת החריגים לבחינה מחודשת של יכולתו הכלכלית 

 ושל דמי ההשתתפות העצמית שיחולו עליו, ולעדכן את משרד הרווחה בהתאם.

במקרים בהם לא נמצאה הצדקה לאי התשלום, מומלץ לפעול להעמקת הגביה אף  11.10.3

 באמצעות היועץ המשפטי וכל זאת בסמוך למועד היווצרות החוב.

 

יש לציין כי יתרות החוב בגין השתתפות עצמית אינן נרשמות ע"ש החייבים בספרי הנהלת  11.11

ת החוב משנים קודמות רק החשבונות של המועצה והיעדר רישומים מצטברים של יתרו

 יערימו קשיים לא נחוצים בדרך לגבייתם.
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מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים מסרה לביקורת כי במקרים בהם קיימת הצדקה לאי  11.12

תשלום ההשתתפות העצמית, נעשות פניות לועדת החריגים הפועלת במשרד הרווחה 

חלטות ועדת החריגים אך בשום לקבלת הנחה חריגה והחיובים המוקטנים נעשים מכוח ה

 מקרה הועדות אינן מאשרות פטור מלא מהשתתפות עצמית.

 

הביקורת ממליצה למחלקת הרווחה לפנות ליועץ המשפטי של הרשות לקבלת חוות דעת   11.13

בנושא של אמצעי אכיפת גביית ההשתתפות העצמית של נצרכי רווחה בהם לא קיימת 

   ית של הנצרכים.הצדקה לאי תשלום ההשתתפות העצמ
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 סיכום הממצאים והמלצות.12 

 

הרשות מקצה מדי שנה משאבים ניכרים למתן שירתים חברתיים. משרד הרווחה אמור   

. 25%מעלות השירותים והרשות אמורה לממן מתקציבה את היתרה בשיעור של  75%לממן 

מתוך ההוצאה הכוללת לפעולות רווחה, מה  75% -בפועל, חלקו של משרד הרווחה קטן מ

 משגדיל את חלקו של משלם המיסים העירוניים במימון פעולות הרווחה.

  להלן עיקר הממצאים וההמלצות: 

 

הסתכמו הוצאות הרשות בגין פעולות הרווחה בסך של  2011בשנת  הוצאות הרשות: 12.1

דבר  –אלש"ח  7,408של אלש"ח בעוד שמשרד הרווחה תיקצב הוצאות אלו בסך  8,158

אלש"ח מעבר לחלקה לפי  750שיצר עודף הוצאות הרשות בגין פעולות רווחה סך של 

אלש"ח. כך יוצא שחלקה של משרד הרווחה  1,852התיקצוב הממשלתי בסך של 

בלבד. חלק מהפערים נובעים  68%בהוצאות הרווחה בפועל של הרשות מגיעה לכדי 

דה, מסכומים שיש לגבות מצד ג' ומהוצאות הנובעות מהסכמים מקומיים בגין שכר עבו

 ממדיניות הרשות כמו גם מהוצאות לפעולות שלא דווחו למשרד הרווחה.

 

הביקורת מצאה כי קיים חוסר סינכרון בין סעיפי הוצאות בספרי  סעיפי התקציב: 12.2

שכר  –הרשות לבין סעיפים מקבילים בתקצוב משרד הרווחה. סעיף מינהל הרווחה 

הוצאות הרשות שאינן מתוקצבות על ידי משרד הרווחה והנובעות ממדיניות כולל 

 הרווחה של הרשות. 

הביקורת ממליצה ליצור מערכת סעיפים בתקציב הרשות באופן זהה לתקצוב משרד 

ובנוסף לכלול סעיפים שירכזו ביצוע   -שיאפשר השוואה ובקרה שוטפת  –הרווחה 

 למשרד הרווחה.  הוצאות שאינן מוכרות ואינן מדווחות

 

משרד הרווחה החליט לאחד את סעיף שירותים לעולים  2011בשנת  הפחתות תקציב:  12.3

עם סעיף רווחת הפרט והמשפחה. למרות איחוד זה משרד הרווחה נמנע מלאחד את 

הסכומים המתוקצבים בסעיף שירותים לעולים בסכומים שתוקצבו בסעיף רווחת 

תוקצבים של שני הסעיפים האמורים יצר מצב הפרט והמשפחה. אי איחוד סכומים מ

שבו קיימת יתרת הוצאה עודפת בסעיף רווחת הפרט והמשפחה בעוד שבסעיף 

אלש"ח שבגינה  48השירותים לעולים נותרה יתרה לא מנוצלת לכאורה בסך של 

 אלש"ח. 32 -הרשות היתה יכולה לקבל את השתתפות משרד הרווחה בסך של כ

איחוד סעיפים עתידי, לפנות למשרד הרווחה בדרישה של  הביקורת ממליצה , לגבי

 איחוד ההקצבות המאושרות כפועל יוצא של איחוד סעיפים מהבחינה המילולית. 
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פקידת הזכאות במחלקה לשירותים חברתיים, עקב מגבלות   מינוי חשב במחלקה :12.4

וע שיעור משרתה והמשימות המוטלות עליה בתוקף תפקידה, אינה ערוכה על ביצ

מעקב אחר ההתחשבנות השוטפת עם משרד הרווחה, עריכת בקרה שוטפת על הרכבם 

וסכומם של הסכומים המתקבלים ממשרד הרווחה כמו גם על המעקב השוטף אחר 

 ביצוע הגביה מנזקקים בגין השתתפותם בהוצאות השירותים הניתנים להם.

משימות של מעקב הביקורת ממליצה על מינוי אינסטנציה מקצועית ראויה למילוי 

ובקרה הן על צד ההכנסות המתקבלות מגורמי גביה שונים ועל הרכבן והן על הגביה 

 המחויבת מצד מקבלי שירותי רווחה.

  

נכון לסיום הביקורת, למרות שהזיהוי השמי של מקבלי  דיווח בגין סידור במוסדות: 12.5

אין כל רשימה  השירותים  מדווחים למשרד הרווחה ומופיעים בדוחות שהיא מפיקה , 

המרכזת את מקבלי שירותי הרווחה במחלקה לשירותים חברתיים. הדבר מקבל משנה 

חשיבות לגבי מעקב אחר מקבלי שירות החייבים בהשתתפות עצמית ומעקב אחר 

 גביית ההשתתפות כאמור.

הביקורת ממליצה על הכנה ועדכון שוטף של נצרכי שירותי הרווחה בדגש על מקבלי 

המחייבים השתתפות עצמית של מקבל השירות. על המחלקה לעקוב,  שירותי רווחה

באופן שוטף ובשיתוף מחלקת הגזברות, אחר כל התקבולים המתקבלים ברשות אשר 

להם נגיעה לתחום פעילותה. כמו כן הביקורת ממליצה כי על הגזברות להעביר 

 .למחלקה לשירותים חברתיים כל דוח שיש לו נגיעה לתחומי פעילותה

 

המחלקה לשירותים חברתיים אינה מודעת להסכמי פיצול קיצבה  יצול קצבה:פ 12.6

 שנערכו בין נצרכי שירותי הרווחה לבין המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה. 

הביקורת ממליצה למחלקה לשירותים חברתיים לפנות למשרד הרווחה ולמוסד 

מי פיצול קיצבה לביטוח לאומי לקבלת נתונים לגבי זהות נצרכי הרווחה להם הסכ

למימון השתתפותם העצמית בגין השירותים הניתנים לנצרכים ולהצליב נתונים אלו 

עם נתוני מקבלי השירותים.  השוואה זו עשויה לוודא שלימות דרכי מימון השתתפות 

 עצמית של נצרכי הרווחה.

 

הן הסכומים המזעריים  המתקבלים כהשתתפות  גביה מקשישים השוהים בבתי אבות: 12.7

צמית של מקבלי שירותי רווחה  והן הסכומים המתקבלים ממשרד הרווחה ע

כהשתתפותם של מקבלי שירותי הרווחה והמועברים לרשות אינם מקבלים ביטויים 

 ברשומות הסעיפים. 

הביקורת ממליצה לרכז בסעיף נפרד את מלוא ההשתתפות העצמית של מקבלי 

פעול לגבייתם או לחילופין שירותי הרווחה ולנהל מעקב שוטף אחר גבייתם ול

 מחיקתם של החובות האמורים.
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הביקורת ממליצה למחלקת הרווחה לפנות ליועץ המשפטי של הרשות לקבלת חוות   12.8

דעת בנושא של אמצעי אכיפת גביית ההשתתפות העצמית של נצרכי רווחה בהם לא 

 .קיימת הצדקה לאי תשלום ההשתתפות העצמית של הנצרכים

 

 

ירותי הרווחה מוענקים עפ"י חוק לציבור הזכאים במדינת ישראל. שירותים שלסיכום: 

ממלכתיים אלה מבוצעים בפועל על ידי הרשויות המקומיות. משרד הרווחה מתקצב את 

מההוצאות המאושרות על ידו. על מנת לקבל את מירב  75%הפעילות כאמור בשיעור של 

תים חברתיים ועובדיו להכיר את ההשתתפות הכספית ממשרד הרווחה, על האגף לשירו

הנחיות משרד הרווחה על בוריין ולנהל מערכת ענפה ושיטתית של דיווח, מעקב ובקרה אחר 

 כל סעיף תקציבי.

 

עד השנה המבוקרת, לא אוישה משרת חשב המחלקה, והביקורת מציינת בהערכה את  

יחד עם זאת, המאמץ שהשקיעו מנהלת המחלקה וצוותה בהתחשבנות מול משרד הרווחה. 

כפי שמוסבר בגוף הדוח, נמצאו ליקויים שונים, שסביר שהיו נמנעים, לו משרה זו היתה 

מאוישת על ידי גורם מקצועי ומיומן. לדעת הביקורת, על הרשות להימנע ממצב בו תפקיד 

דבר  –משמעותי כמו חשב מחלקה דומיננטית בפעילות הרשות המקומית , אינו מאויש 

 סד הכנסות לרשות ולהגדלת ההוצאה על חשבון הקופה הציבורית.שעלול להביא להפ

   

הביקורת מודה למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ולפקידת הזכאות על שיתוף הפעולה 

 ועל הסיוע לביקורת.
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 כוננויות וקריאות פתע ושעות נוספות
 
 

 מבוא: 

תנים לתושבי יישובם, לא אחת נדרשים לתת רשויות מקומיות, מטבע אופי השירותים אשר נו  

 שירותים מעבר לשעות העבודה הנהוגות.

שירותים אלה מתמקדים בעיקר בתחומי תקלות במערכת המים ומפגעים פתאומיים. אשר על כן   

נדרשים חלק מעובדי הרשות המקומית, להימצא במצב של כוננות למתן פתרונות לתקלות 

בקריאות פתע לתיקון ליקויים המסווגים כליקויים בתחום שעלולות להיווצר וכן להיקרא 

  התשתיות ובמפגעים למיניהם. 

 

 הבסיס החוקי:

בהתאם לחוקת העבודה, החלה על עובדי הרשויות המקומיות, עובדים אשר אופי עבודתם  .1

 מחייבת זאת, זכאים לקבלת תמורה בגין כוננויות וקריאות פתע.

 

" העובדים ברשויות המקומיות..ונדרשים להימצא ע כי: )א( לחוקת העבודה קוב 27.8סעיף  .2

 בכוננות בביתם לרגל צרכי העבודה, אחרי שעות העבודה, יקבלו תשלום עבוד כוננות.

 

 100%העובד יתוגמל בשכר של  -השעות הראשונות של הכוננות 5.33הסעיף גם קובע כי בעד  .3

 5.33עובד יפוצה בשכר של שעות ה 8שעות ועד  5.33-של התעריף השעתי; בעד כוננות מ

 67%שעות יפוצה בתוספת של  8-מהשכר השעתי; ועבור השעות שמעבר ל 100%שעות לפי 

 מהשכר השעתי בעד כל שעה .

 

"עובד שחזר לביתו ..ונקרא לחזור לעבודתו אחרי )ב( לחוקת הבודה קובע כי  27.8סעיף  .4

קובל, בעד מלוא השעות הפסקה של שעה אחת לפחות ממועד סיום עבודתו יקבל תשלום כמ

 הנוספות בהן עבד."

 

 4-שעות ואם הועסק יותר מ 4קובע הסעיף כי העובד יתוגמל בשכר של  -בגין קריאות הפתע .5

 התגמול יהיה בשווי של שכר ליום עבודה.   -שעות

 

חוקת העבודה אינו קובע מכסת של ימי כוננות ו/או שעות כוננות וכן אינו מגדיר את מספר  .6

 שהרשות יכולה לקרוא לעובד לתיקון תקלות והסרת מפגעים. קריאות פתע

 

חוקת העבודה אינו מגדיר  את המושג "כוננות"  אך ניתן ללמוד על מהותו מהגדרתו  .7

 בתקשי"ר החל על עובדי המדינה, לאמור: 
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תוספת המשולמת לעובד תמורת נכונותו להעמיד עצמו לרשות המשרד -"כוננות"

הוקצו לו, מעבר לשעות העבודה הרגילות, לצורך ביצוע לפרקי זמן שונים, כפי ש

מטלות דחופות ואחרות לפי דרישת האחראי או מי מטעמו. מטלה יכול ותהא 

סיוע טלפוני, התייצבות פיזית במשרד או במקום אחר לצורך מתן מענה לבעיה 

 (27.502)ס'  שהתעוררה, הכל לפי החלטת האחראי או מי מטעמו".

 

כוננויות לחודש לעובד בעוד שבחוקת העבודה החל  6מכסה מירבית של התקשיר גם קובע   .8

 על עובדי הרשויות המקומיות אין כל התייחסות למכסה כזו.

 

תגמול העובד בגין "קריאת פתע " בתקשי"ר די דומה למוזכר בחוקת העבודה למעט הפיצול  .9

י והשעה של השכר השעת 100%השעות הראשונות עליהם העובד מפוצה בשכר של  3של 

 א (. 27.521משכרו השעתי  )ס'   150% -הרביעית שעבורה העובד יתוגמל ב

 

"עובד המקבל תשלום עבור כוננויות אינו ב'( כי:  27.521תקשי"ר קיימת קביעה מפורשת )ס' ב .10

או מיום מנוחה  24:00זכאי לתשלום עבור קריאות פתע אלא אם נקרא לעבודה אחרי השעה 

 נושא זה נעדר בחוקת העבודה. ביום מועד". שבועי, יום העצמאות או

 

בביקורת שנערכה על ידי מבקר המדינה עולה כי הגדרת הכוננות דלעיל איננה מבהירה בצורה  .11

מספקת את העמימות קיימת מאחר שהפעלת הכוננות "למטלות דחופות ואחרות" היא כללית 

טלה דחופה או "מטלה וניתנת לפרשנויות שונות, שכן ניתן להגדיר כל מטלה מינהלית כמ

אחרת" ואין כאן הגדרה תפעולית וחתומה. נציבות שירות המדינה נדרשה להבהיר אפוא כי 

המדובר במטלות דחופות שלא ניתן לבצען במסגרת שעות העבודה הרגילות או במסגרת של 

 שעות עבודה נוספות.

 

ולית של כוננות משרד מבקר המדינה העיר, כי בהגדרת הכוננות דלעיל בהיעדר הגדרה תפע .12

כאמור, קיים פתח לפרשנויות שונות, ביניהן מרחיבות או מצמצמות, של הצורך להעמיד עובד 

פלוני בכוננות, כמענה למשימה שיש לבמעה לאחר שעות העבודה הרגילות; ואכן נמצא כי 

היעדר הבחנה והיעדר הגדרה יצרו עמימות, וכך עלה, שגם הפעילויות ישי לבצען אחרי שעות 

כגון:עומס עבודה המוטל על העובד בשעות העבודה -בודה הרגילות, מסיבות שונותהע

הרגילות; הצורך לעמוד ביעדים תקציביים ומינהליים; פעילות משותפת עם מוסדות ציבוריים 

אחרים המתבצעות לאחר שעות העבודה הרגילות; וביצוע משימות נוספות מחוץ לתפקיד 

מנגד המענה המינהלי הסביר להן עשוי להיות העסקת  הופעלה בהן כוננות, כאשר -התקני

 עובד במסגרת שעות נוספות או קריאות פתע.
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 אשר על כן משנוצר הצורך לקבוע שעות כוננות מהם, יש להחילם בקריטריונים הבאים: .13

שעות הכוננות הינן שעות בהן מחויב העובד להישאר זמין ונגיש לביצוע עבודה דחופה,  13.1

 יידית.בהתראה מ

שעות הכוננות ניתנות רק אם אין אפשרות מעשית לבצע את העבודות באמצעות שעות  13.2

 נוספות.

כפועל יוצא: לא ניתן לבצע כוננות בימי חופשה, מחלה, מילואים וכיו"ב ימים בהם אין  13.3

 זמינות מלאה, מוחלטת ומיידית לביצוע המטלה הנדרשת.

היתה קריאת פתע, לא יהא זכאי העובד המצוי בכוננות  יובהר: אם בעת ביצוע הכוננות 13.4

 לתשלום נוסף מעבר לתשלום בגין הכוננות.

 

מכל האמור לעיל , המסקנה המתבקשת היא כי אופי העבודה ברשות מקומית מחייב ביצוע  .14

שעות כוננות רק לגבי עובדים אשר תחום עיסוקם מחייב מתן מענה גם בשעות הערב, באופן 

יצוע המטלה לבוקרו של יום המחר ו/או לכל עת אחרת או במקרה בו דחיית המונע דחיית ב

 ביצוע המטלה תביא לנזק ממשי וניכר.

 

בחינת התכלית המונחת בצד הפיצוי על ביצוע הכוננות מלמד כי תשלום זה מהווה פיצוי  .15

ל את הפגיעה באורחות חייו ש המיועד לכונן המרותק לביתו. עקב כך, נקבע פיצוי אשר הולם

 הכונן, אשר אינו יכול לצאת מביתו במהלך שעות הכוננות.

 

עובד אשר אינו נדרש להישאר מרותק לביתו, מכל סיבה שהיא, לרבות התקדמות  .16

הטכנולוגיה, ובכלל זה מכשירים סלולאריים וכיו"ב, אינו זכאי לפיצוי הכוננות הקבוע בחוקת 

 העבודה.
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 ממצאי הביקורת:

 

 -שעות ל 6,043בגין שעות כוונות )₪   239,304המועצה שילמה לעובדיה סך של  2011בשנת  .17

₪  69,641עובדים( וסך של  4-שעות ל 724בגין קריאות פתע ) ₪  28,593עובדים(, סך של  10

 3.38%המהווה ₪  337,538עובדים( ובסה"כ סך של  6 -שעות ל 1,582בגין שעות נוספות )

 מעלויות השכר לאותה שנה. 

 

 שעות כוננות

 6,043בגין שעות כוונות עבור ₪   239,304בשנה האמורה  המועצה שילמה לעובדיה סך של  .18

 עובדים. 10-שעות ל

 

שעות,  2,000עבור ₪  79,505 –עובדות סוציאליות, במסגרת הסכמי העבודה  4 -מתוכם ל .19

 300בור ע₪  12,309 –למנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי, גם במסגרת הסכם העבודה 

 שעות.

 

 עובדים אשר קיבלו תגמול עבור שעות כוננות כוללים את:  5יתר  .20

 שעות; 1,190עבור ₪  61,357 -מנהלת מחלקת התשתיות       13.1

 שעות;  947עבור ₪  33,801  -עובד מחלקת התשתיות         13.2

 שעות; 356עבור ₪  10,461  -עובד מחלקת תשתיות           13.3

 שעות;    802עבור ₪  28,638  -הלת לשכת ראש המועצה  מנ 13.4

 שעות; 448עבור ₪  13,233  -רכזת גני הילדים במתנ"ס      13.5

 

. הביקורת, למרות ההכרה בסמכותו החוקית של ראש הרשות לאשר רכיבי שכר אלו,  תמהה 14

ולרכזת על תשלום שעות כוננות למנהלת מחלקת התשתיות, למנהלת לשכת ראש המועצה 

 גני הילדים במתנ"ס ועל חיוניותו של רכיב זה בשכרם.

 

. מכסה קבועה למדי, מדי חודש בחודשו,  של שעות הכוננות  בגינן זוכו עובדי הרשות בתגמול 15 

)למעט עובדות סוציאליות ומנהלת השפ"ח( מעלה לביקורת תהיות שמא תגמול זה מהווה 

 תוספת שכר סמויה.

 

 

 קריאות פתע

גין קריאות פתע משולם לעובד בגין קריאה לחזור לעבודה,  ולאחר שעה אחת תשלום ב .16

 לפחות ממועד סיום יום עבודתו. 

 

 שעות. 724עובדים בהיקף של  4 -בגין קריאות פתע ל₪  28,593מהלך השנה המבוקרת שולמו .ב17

 



 - 48 - 

 שעות. 216עבור ₪  7,436ב"ס המועצה, מתוקף תפקידו קיבל סך של ק 18

 

 עובדים אשר תוגמלו בגין קריאות הפתע כללו את:תר ה. י19

 שעות; 232עבור ₪  11,960  -נהלת מחלקת התשתיות מ 19.1

 שעות; 188עבור ₪  6,692 –עובד מחלקת התשתיות  19.2

 שעות.  88עבור ₪  2,505 –עובד לשכת ראש המועצה  19.3

 

בד מחלקתה בגין יקורת מציינת כי התשלומים ששולמו למנהלת מחלקת התשתיות ולעוהב .21

 לסכומים ששולמו בגין שעות הכוננות.  הם בנוסףקריאות פתע  

 

מכסה קבועה למדי, מדי חודש בחודשו, של קריאות פתע בגינן זוכו עובדי הרשות בתגמול  .22

,למעט עובד לשכת ראש המועצה, מעלה לביקורת תהיות שמא תגמול זה מהווה תוספת שכר 

 סמויה.

 

"כפילות" מסויימת בתגמול העובד ברכיב של "קריאות פתע" ועם יקורת בדעה כי קיימת הב .23

 תגמולו ברכיב של "כוננויות".

 

 

 שעות נוספות

 

 1,582עובדים עבור  6 -בגין שעות נוספות ל₪  69,641בשנה המבוקרת שולם סך של  .24

 שעות.

 

התגמול הנ"ל שולם לפי דיווחים על שעות נוספות שבוצעו בפועל על ידי העובדים ואשר  .25

 בחלקם אושרו על ידי מנהליהם ללא גיבוי נאות על ידי נתוני שעון הנוכחות.

 

העובדים שקיבלו תגמול בגין שעות נוספות משתייכים  למחלקת הפיקוח )המזכירה(,  .26

ללשכת ראש המועצה )נהג ומנהלת הלשכה(, למחלקת החינוך )קב"ס(, למחלקת 

 אנוש )מנהל משאבי אנוש(. התשתיות )עובד אחזקת מוסדות חינוך( ולמחלקת משאבי

 

.  ראוי שיתבצע על בסיס דיווחי שעון הנוכחות -הביקורת גורסת כי תשלום שעות נוספות .27

לדעת הביקורת אישור מנהלי היחידות על ביצוע שעות נוספות של עובדי יחידתם מגלם 

מידה מסוימת  של חוסר שקיפות מחד גיסא ועשויה לפתוח פתח לספקולציות ורגשי 

 של עובדים אחרים מאידך גיסא. מרירות
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 סיכום והמלצות הביקורת

 

רק לאותם הביקורת ממליצה להגביל את תגמול העובדים ברכיב של שעות כוננות  .28

 .הלכה למעשה אשר אופי עבודתם מחייבת תגמולם כאמור עובדים

 

בנפרד ולכלול בו מידע המתייחס למועד  לרכז את נתוני קריאות הפתעהביקורת ממליצה  .29

 הקריאה, משך ביצוע העבודה וזהות מבצע העבודה וזאת לקראת ביקורת עתידית.

 

הבסיס תשלום שעות נוספות לעובדים צריך להיות נתוני שעון הביקורת גורסת כי  .30

ולא חתימות מנהלי היחידות לדיווח חודשי מרוכז של שעות עבודה נוספות של  הנוכחות

 עובדי יחידתם. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


