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 לכבוד 

 עיריית ערד תראש –גברת טלי פלוסקוב 

 

 העירייה פועל מכוח פקודת העיריות. מבקר 

 נמנות גם הפעולות הבאות : על מבקר העירייה בין שאר המטלות המוגדרות בפקודת העיריות 

לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר  .א

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.  

 לבדוק את פעולות עובדי העירייה. .ב

לבדוק את מערך הבקרה בעירייה המבטיח פעולה על פי הוראות כל דין, טוהר מידות  .ג

 יסכון.ועקרונות יעילות וח

 לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ואת דרכי החזקת הכסף והרכוש של העירייה. .ד

 

הביקורת תחול גם על המועצה הדתית שבתחום העירייה וגם לגבי כל גוף בו תמיכת העירייה היא 

 בגובה עשירית ומעלה מתקציב הגוף וכן בגופים בהם העירייה משתתפת במינוי הנהלתם.

 

 : נקבעיםנושאי הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר. .א

 על פי דרישת ראש הרשות לבדיקת עניין פלוני. .ב

 על פי דרישת ועדת ביקורת )עד שני נושאים בשנה(. .ג

 

וכן מסמכים אחרים, נעשו לפי שיטות ובהיקף שמצאתי לנכון  העירייההחשבונות של ספרי בדיקת 

רת השנתית, ומטבען אינן מיועדות לגלות תחת מגבלות הזמן שהוקדש לביקורת זו בתוכנית הביקו

 את כל הליקויים או אי סדרים אחרים במידה ויש כאלה.

 

הערכה של עלות מול תועלת. הערכה זו צרכה להיעשות על ידי  ותכולל אינןההמלצות הכלולות 

 הנהלת העירייה.

 

הלים, ואין בציון הליקויים ובהצעת דרכים לשיפור נ הביקורת מטבע הדברים מצטמצמות הערות

העבודה. ברצוני להודות לכל הגורמים שעימם הייתי  תהליכיהן מתייחסות לצדדים החיוביים של 

 בקשר על שיתוף הפעולה ועל העזרה.

 בכבוד רב,       

 

 מבקר העירייה רו"ח,  –שי אהרונוף 

  הציבור תלונותוהממונה על                                                  
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 תוכן העניינים
 

 

 נושא

 

 

 עמוד 

 .מערך הגביה והטיפול בחייבים –גזברות  .2

 

 

4-19 

 התחשבנות מול משרד הרווחה. –מחלקת הרווחה  .1

 

 

00-48 

 מחלקת ביצוע, ניהול פרויקטים. -תקציבים בלתי רגילים  .0

 

 

49-54 

 .העמותה לקידום הספורט בערד –תמיכה במוסדות ספורט  .4

  

 

55-78 

 ניהול מערך הגביה והחייבים. –מתנ"ס ערד  .5

 

 

79-97 

 תפוח פיס. –מחלקת חינוך  .6

 

 

98-228 

 ניהול קאנטרי עירוני. –חברה כלכלית ערד בע"מ  .7
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 ביקורת בנושא .2

 
 מערך הגביה והטיפול בחייבים

 

 

 

 תוכן העניינים
 

 

 נושא

 

 

 עמוד 

 רקע –. כללי  2

 

5 

 . מטרות הביקורת1

 

6 

 .תאור כללי של מהלך הביקורת0

 

6 

 . עיקרי הממצאים4

 

7-8 

  . פרוט הממצאים5

 9-11 2מטרת ביקורת מספר   5.2     

 10-15 1מטרת ביקורת מספר   5.1     

 16-17 0מטרת ביקורת מספר   5.0     

 18-19 סיכום והמלצות )ייכתב רק לאחר תגובת המבוקרים(. 6
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  רקע –כללי 

 

מחלקת הגבייה בעיריית ערד מורכבת מעובדי עירייה בלבד למעט בנושא האכיפה בו חלק מחובות 

החייבים מועברים לטיפול משרדי עורכי דין שזכו במכרז לאכיפת חובות, מבוצעות כל פעולות 

 הגבייה על ידי המחלקה. 

 

 55 -מסתכמים חובות הארנונה בכ 1122על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של העירייה לשנת 

 21 -עמד על כ 1222121122כאשר סך הגרעון הנצבר של העירייה בתקציב הרגיל ליום ₪ , מיליון 

מכאן אם קיימת יכולת ₪ , מליון  61-וסך עומס המלוות )הלוואות העירייה( עמד על כ₪ מיליון 

 ת את החובות יוכל מצבה הכספי של העירייה להשתפר בצורה משמעותית. לגבו

 

בחייבים ₪ מיליון  1 -תוך גידול של כ₪ מיליון  66-עמדה על כ 1122סך גביית הארנונה בשנת 

בשנה זו לעומת שנה קודמת, מכאן לפחות על פי היקף כספי החובות העירייה מסוגלת להתמודד 

 עם סכום כאמור. 

 

בעוד שיעור הגביה  98% -על כ 1122יה של העירייה מהחיוב השוטף עומד בשנת שיעור הגב

 בלבד. 11%-מחובות עבר עמד על כ

 

הדינים השונים העניקו לעירייה יכולת גביה ואכיפה של חובות ארנונה, כך שהגעה לסכומי חייבים 

ימוש באפשרות בעבר(, או אי שבהיקף זה מורה בהכרח על אי יעילות בפעולות הגבייה )בעיקר 

כי לא  רהובהחובות מהספרים )נוהל מחיקת חובות באישור משרד הפנים לחובות אשר  מחיקת

 ניתן לגבות אותם(. 

 

בתחילת השנה נקלט בעירייה מנהל גביה חדש עורך דין במקצועו לכן בין השאר בחרתי לקיים 

בחון את יעילות וניטור ביקורת בנושא על מנת להבין את מצב החובות לעירייה בגין ארנונה, ול

 מערך הגבייה בעירייה בכללותו.  
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 מטרות הביקורת .1

 ות שוטפת של מחלקת הגביה.בחינת התנהל .2

 רב שנתיות בגביה וחייבים.בחינת מגמות  .1

 מקרה לדוגמא של טיפול בחובות גדולים. .1

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .0

 

 בין השאר סקירת המסמכים הבאים :הביקורת כללה 

 מסכי מערכת הגביה הממוחשבת של העירייה.  .2

 (.1121)טרם יצא דוח  1119-1122דוחות כספיים מבוקרים לשנים  .1

 נתונים כספיים ממערכת הנהלת חשבונות של העירייה. .1

 טופסי בקשות להנחות. .6

 

 

 ראיונות עם :

 גזברית העירייה. –גברת רינה יוסף  .2

 .הגביהמנהל מחלקת  – יאן ברנדרמר  .1

 .סגנית מנהל מחלקת הגביה – קרמרטלי גברת  .1

 .עובדות מחלקת הגביה .6

 

 כמו כן בוצעה ביקורת פתע בקופה במערכת הגבייה. 
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 עיקרי הממצאים .4

 

 בחינת ההתנהלות השוטפת של מחלקת הגביה. – 2מטרת ביקורת מספר 

 ממצא : אין מערך נהלים כתובים למחלקת הגביה בעירייה. 2.2

 
בתוכנת ניהול הגביה , המונעת גישה של עובדים ממצא : אין כל הגבלת הרשאות  2.1

 לנתוני המערכת של קרובי משפחה ואף לחשבון האישי שלהם.

 תגובת המבוקר : הממצא מקובל, ויטופל מול מחלקת המחשוב.

 

ממצא : אין כל ניטור או בקרה לזיהוי מקרים בהם עובדי המחלקה מטפלים  2.0

 בנושא(.הקרובים אליהם )קיים איסור בעל פה בחשבונות 

 תבוצע בקרה רבעונית בנושא. 1121תגובת המבוקר : הממצא מקובל, החל משנת 

 

 לעכב הליך טיפול בחייב.המערכת המחשוב ממצא : כל עובדי מחלקת הגביה מורשים  2.4

 הערת המבוקר : ביטול ו2או עיכוב הליך מבוצע באישור היועמ"ש ובמדור אכיפה בלבד.

 

כל כלי לבדיקת התנהלות עורך הדין החיצוני ממצא : אין ברשות מחלקת הגביה  2.5

בנושא החייבים )קיים דוח אקסל המועבר מהעו"ד שלא ברור עד כמה כולל את כל 

 התיקים(.

 תגובת המבוקר : הממצא מקובל הנושא בבדיקה לאפשרויות הביצוע.

 

נמצאים בטיפול עורך דין חובות בסך ₪ , מיליון  55 -מסך חובות ארנונה של כממצא :  2.6

 בלבד !₪ מיליון  9ל ש

 

ממצא : בעירייה קיימות דעות שונות בנושא ההליך המיטבי לאכיפת חובות )מנהלי או  2.7

באמצעות מערכת בתי המשפט(. לא בוצע הליך מקיף אשר בדק את ההליך המיטבי 

 לעירייה.

 
ממצא : מחלקת הגביה אינה עורכת דוחות ניטור ובקרה להסבר חריגים בנושא  2.8

= הנחה עקב אי כושר , נמצא כי  211נחה מספר המא בניגוד להיגיון בההנחות. כך לדוג

 תושבים, בעוד שסך ההנחה בכסף עלה.  72הייתה ירידה במספר הזכאים בסך 

 
 

ממצא : נמצא כי מנהלת מדור ההנחות, שהיא העובדת היחידה במדור, גם מקבלת את  2.9

מסמכי הבקשה וגם מאשרת את המסמכים לקבלת ההנחה. מבחינת מינהל תקין אין 
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את המסמכים וגם מאשר את הבקשה ללא כל  הרשות מצב בו אותו העובד גם בודקל

 ניטור ובקרה. 

 ם לתיקונו.תגובת המבוקר : הממצא מקובל ופועלי

 

ממצא : נמצא כי מערכת המחשב מאפשרת להנפיק קבלה במינוס )החזרת כסף  2.20

 לתושב(. קיום האופציה כאמור אינה תקינה ויכולה לשמש פתח למעילה. 

 

ממצא : נמצא כי אין כל דוח בקרה על הנפקת קבלות במינוס וכי בנוהג הקיים כיום,  2.22

 המקרה כנראה שלא היה מתגלה על ידי הקופאית הראשית. 

 תגובת המבוקר : הממצא מקובל יבנה דוח ניטור שייבדק בכל תקופה.

 

 

 בחינת מגמות רב שנתיות בגביה וחייבים. -1מטרת ביקורת מספר 

 

כפי שעולים מהדוחות ממצא : מחלקת הגביה לא הצליחה לנתח את הגורמים למגמות  2.21

, נמצא כי לא קיימת מערכת מוסדרת של ניטור ובקרה על הכספיים בנושא חייבים

 והגביה ככלל.בפרט נושא החייבים 

 

 

 .בחברה החייבת תשלומי ארנונהטיפול בחינת ה -1מטרת ביקורת מספר 

 

אכיפה כנגד החברה בגין חובות עבר, למרות שלא חויבה לשלם ממצא : עוכבו פעולות  2.20

את החיוב השוטף. דבר שהביא לכך שכמעט לכל אורך פעילות החברה )מעל שלוש 

לעומת ₪  60,000 -שנים עד סגירת דוח הביקורת(, לא שולמו מסי ארנונה )שולמו כ

 ₪(. 700,000חוב של מעל 

 

א חיוב הארנונה בגין המוזיאון במתחם ממצא : גם לאחר שלוש שנים לא הוסדר נוש 2.24

 החברה.

 

ממצא : עיכוב ההליכים בחלק מהמקרים לא הוגדר בזמנים ובחלק אחר בו הוגדרו  2.25

 זמנים לא טופל החוב באופן מידי עם חלוף הזמן שהוגדר.

 
 

ממצא : למרות שהחברה לא עמדה בהסדרי התשלומים שלה בשיטות שונות )החלפת  2.26

 וכד'(, לא החלו בהליכי אכיפה אלא לאחר מספר חודשים.אות המחאות, דחיית המח
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 פרוט הממצאים .5

 

 – 2מטרת ביקורת מספר  5.2

 .בחינת ההתנהלות השוטפת של מחלקת הגביה

 

i. כללי 

 

כל רשות מקומית נסמכת על גביית הארנונה בתקציבה השוטף, הארנונה היא אחד 

ממקורות ההכנסה המרכזיים של הרשות המקומית, לשם כך ניתנו לרשות בדינים 

השונים את היכולת לקבוע צו ארנונה, לחייב את התושבים ואת העסקים המקומיים 

 של אי תשלום.  בהתאם לצו הארנונה, לגבות ואף לאכוף את החוב במקרה

 

מחלקת הגביה בעירייה היא אחת מהחוליות המרכזיות בפעילות העירייה, גם 

מבחינת האינטראקציה עם התושבים והן מבחינת עמידה בתקציב, גביית מיסי 

הארנונה מאפשרים לרשות לעמוד בתקציב השנתי ולספק לתושבים את השירותים 

 הטובים ביותר שניתן לספק במסגרתו.

 

לפי דוחות מבוקרים של העירייה לשנת  1121,1122וני ביצוע ההכנסות לשנים להלן נת

 ₪ :באלפי  1122

 

 

 סעיף הכנסה

ביצוע 

1022 

 

 באחוזים

ביצוע 

1020  

 

 באחוזים

 11.81% 65,819 11.11% 66,154 הכנסות ארנונה

 24.41% 11,115 21.81% 11,511 הכנסות עצמיות אחרות

 4.18% 8,144 9.11% 21,119 השתתפות משרד החינוך

 21.91% 21,681 21.14% 26,128 השתתפות משרד הרווחה

 2.29% 2,646 2.19% 2,665 השתתפות משרדי ממשלה אחרים

 11.19% 11,694 11.11% 61,119 מענקים ומלוות

 200% 214,564 200.00% 200,189 סה"כ

 

 

₪ מיליון  211 -על כבעיריית ערד עמדו  1122על פי הטבלה סך ההכנסות בפועל בשנת 

מסך תקציב  11% -היו בגין גבית מיסי הארנונה )כ₪ מיליון  66 -, מתוך זה כ

 ההכנסות(.
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 ₪ : באלפי  1122נתוני ארנונה בעיריית ערד לפי דוחות מבוקרים לשנת 

 

יתרה  

לתחילת 

 שנה

חיוב 

שנת 

1022 

סה"כ 

הנחות 

 ופטורים

העברה 

לחובות 

 מסופקים

סה"כ 

חיובים 

 נטו

סה"כ 

גביה 

בשנת 

 הדוח

יתרה 

סוף 

 שנה

יחס 

גביה 

 באחוזים

ארנונה 

 למגורים

 

9,161 

 

61,198 

 

4,511 

 

- 

 

62,111 

 

15,124 

 

21,298 

 

11.4% 

ארנונה 

 אחרת

 

22,845 

 

21,686 

 

- 

 

(6,566) 

 

11,815 

 

28,161 

 

6,995 

 

48.1% 

חובות 

 מסופקים

 

18,159 

 

- 

 

- 

 

6,566 

 

11,811 

 

- 

 

11,811 

 

- 

 סה"כ

 ארנונה

 

68,141 

 

54,291 

 

4,511 

 

- 

 

88,111 

 

66,154 

 

56,841 

 

66.5% 

 

 

בתחילת ₪ על פי נתונים אלה הוכפל סכום חובות הארנונה למגורים משמונה מיליון 

 . 1122בסוף שנת ₪  מיליון  21 –ל  1122שנת 

 5-בתחילת השנה לכ₪ מיליון  21 -מצד שני חובות ארנונה שלא למגורים קטנו מכ

 לחובות מסופקים(.₪ מיליון  6.5-בסוף השנה )לאחר העברת כ₪ מיליון 

 

 

 

של חובות מסופקים מעיד על אי יעילות בגביה ₪ מיליון  16 -כמו כן סכום של כ

הכוונה לחוב שכנראה לא יהיה ניתן  –בשנים עברו, עד כדי הפיכת החוב לחוב מסופק 

מנהלת הגביה לשעבר בעירייה עד לגבות אותו מסיבות שונות )לטענת סגנית הגזבר ו

 כמעט ולא נהגו לבצע אכיפה בעירייה על חובות ארנונה(.  1111שנת 
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ii. מבנה ארגוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עובדים כולל מנהל  26בעיריית ערד מורכבת מחמישה מדורים וכוללת מחלקת הגביה 

 וסגנית מנהל.

 

שעות קבלת הקהל של המחלקה מפורסמים באתר האינטרנט של העירייה וכן 

 בשילוט מתאים בכניסה למחלקה. 

 

בפועל כל העובדים כולל המנהלים משמשים כמקבלי קהל ומספקים לתושבי הרשות 

את הנתונים הנדרשים להם על מנת לשלם את המיסים והאגרות השונים, בהם 

 חויבו. 

 

המחלקה מעבר לגבית ארנונה משמשת גם כגובה של כלל פעילות העירייה, כולל 

 '.אגרות חינוך, הסדר גינון, פעילות בתפוח פיס וכד

 

 דוח זה עוסק בגביית וחייבי ארנונה בלבד.

 

 

מנהל מחלקת 
 גביה

 מנהלסגנית 
 מחלקת הגביה

 
 קופה

 
מדור 
 שומה

 
מדור 
 הנחות

 
מדור 
 אכיפה

צוות 
קבלת 

 קהל
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iii. נהליםתוכנה ו 

 

פעילות המחלקה מנוהלת בהתאם לנוהגים שונים והוראות עבודה כתובות בנושאים 

אחדים, בכל שבוע נערכת ישיבת מחלקה בה מעודכנים העובדים בנושאים שונים 

 כולל הגדרות מחודשות לדרכי פעולה.

  

 כתובים למחלקת הגביה בעירייה.ממצא : אין מערך נהלים  -

 

המלצה : מומלץ להקים מערך נהלים מסודר במחלקה, כולל הסמכת מנהלי  -

 המחלקה באופן כתיבת וניהול מערך נהלים. 

 
 

מערך הגביה ככלל מערך הניהול הכספי של העירייה מנוהל באמצעות תוכנת 

 "הקונטרה". 

אין עיריות נוספות בתחומי ) 1116תוכנת הקונטרה נמצאת בשימוש העירייה משנת 

 המדינה שמשתמשות בתוכנה זו(. 

 

מצא : אין כל הגבלת הרשאות בתוכנת ניהול הגביה , המונעת גישה של עובדים מ -

 המערכת של קרובי משפחה ואף לחשבון האישי שלהם.נתוני ל

 תגובת המבוקר : הממצא מקובל, ויטופל מול מחלקת המחשוב.

 

בקרה לזיהוי מקרים בהם עובדי המחלקה מטפלים ממצא : אין כל ניטור או  -

 בחשבונות הקרובים אליהם )קיים איסור בעל פה בנושא(.

 תבוצע בקרה רבעונית בנושא. 1121תגובת המבוקר : הממצא מקובל, החל משנת 

 
 המלצה : מומלץ לקיים הרשאות מתאימות בתוכנת הגביה. -

 

פעולות חריגות ופעולות  המלצה : מומלץ לבנות מערך של דוחות בקרה לזיהוי -

 בחשבונות של קרובי העובדים. 
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iv. הליך חיוב , גביה ואכיפה 

 

בכל תחילת שנה מעודכנות טבלאות תעריפי הארנונה במערכת המחשוב, זאת 

 אישור צו הארנונה במועצת העירייה. ל בהתאם

 ם שינויים רטרואקטיבית.עודכנילאחר אישור משרד הפנים לצו הארנונה מ

הגביה מבצעת סימולציות לחיובי הארנונה בהתאם לטבלאות החדשות מחלקת 

למציאת חריגים וטעויות, לאחר אישור הסימולציות מבצעים חיוב בפועל של 

 התושבים והעסקים.

 

בהתאם לחיוב התושבים שאושר מועברים הנתונים לבית הדפוס להפקת שוברי 

 תשלום לכלל התושבים והעסקים בעיר. 

 

 : אופציות התשלום

הסדרת הוראת קבע )קיים טופס הוראת קבע באתר העירייה שניתן להדפיס  .2

 ולהעביר לסניף הבנק לחתימתו(.

 כרטיס אשראי.מוקד טלפוני תשלומים בבאמצעות  .1

 באמצעות אתר האינטרנט של העירייה.  .1

באמצעות מקבלי הקהל במחלקת הגביה )תשלומים במזומן, המחאות או  .6

 כרטיסי אשראי(.

 ום בסניפי הבנק השונים )למעט בנק הדואר(. שוברים לתשל .5

 

כאשר התושב משלם את כל התשלומים באופן שוטף ורציף מחלקת הגביה אינה 

 צרכה לעסוק בו יותר, במקרים בהם מצטברים חובות קיים המשך טיפול.

 

 הליך הטיפול בחובות : 

 ומעל חודשיים פיגור.₪  111לכל חוב מעל  –התראה ראשונה  .2

במידה והתראה ראשונה לא שולמה תוך  –ל עו"ד חיצוני העברה לטיפו .1

 כשבועיים(.

תוך חודש ימים מהעברת התיק לטיפולו, על החייב מוטל גם  –התראה מעו"ד  .1

 ₪(. 65חיוב על הוצאת ההתראה והטיפול בעניינו )חיוב בסך של 

במידה ולא הוסדר התשלום חודש ימים לאחר  –תביעה באמצעות העו"ד  .6

עיכוב הליכים ו2או הפסקת מוגשת תביעה ע"י ב"כ העירייה. , התראת העו"ד

 האכיפה ללא הסדר תשלומים מבוצע לאחר הנחיית היועמ"ש של העירייה.

 

 מקרים בהם הליך הטיפול בחייב אינו כמתואר לעיל : 

 החייב מגיע למחלקת הגביה 2 לעו"ד לשלם את חובו בהסדר תשלומים. .2
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לפעול כנגד החייב. והבקשה מגובה באישור כאשר גורמי הנהלה מבקשים שלא  .1

 היועמ"ש של העירייה.

 

 

העיכוב בטיפול בחוב מעודכן בתוכנת הגביה ידנית על ידי עובדי המחלקה, כל פעולה 

של עובד מחלקה צרכה להיות מתועדת במערכת כולל הסבר וסריקת מסמכים 

 רלוונטיים.

 

רשאות לביטול העיכוב ההרשאות לעיכוב הליך קיימות לכל עובדי המחלקה, ה

 והמשך הליך הגביה קיימות רק לשתי עובדות מהמחלקה.

 

לעכב הליך טיפול במערכת המחשוב ממצא : כל עובדי מחלקת הגביה מורשים  -

 בחייב.

הערת המבוקר : ביטול ו2או עיכוב הליך מבוצע באישור היועמ"ש ובמדור אכיפה 

 בלבד.

 

ידי שני אנשים לפחות, האחד בעמדת המלצה: מומלץ כי הליך העיכוב יטופל על  -

 ניהול. מבחינת ניהול תקין לא מקובל לאפשר לעכב הליך ללא חתימה שנייה.

 

ממצא : אין ברשות מחלקת הגביה כל כלי לבדיקת התנהלות עורך הדין החיצוני  -

בנושא החייבים )קיים דוח אקסל המועבר מהעו"ד שלא ברור עד כמה כולל את כל 

 התיקים(.

 בוקר : הממצא מקובל הנושא בבדיקה לאפשרויות הביצוע.תגובת המ

 

 ומעקב אחר פעולות עורך הדין, שישמשו המלצה : יש לבנות מערכת דוחות בקרה -

 כלי עבודה בידי מחלקת הגביה.

 

נמצאים בטיפול עורך דין חובות ₪ , מיליון  55 -מסך חובות ארנונה של כממצא :  -

 בלבד !₪ מיליון  9בסך של 

 
המלצה : מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לגבי חובות שיש להעביר לטיפול עו"ד  -

 ולוודא שאכן כל החייבים הועברו לטיפולו. 

 

  

 

 

v. סקר נכסים 
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 על פי הדין על העירייה לבצע סקר נכסים ברשות בכל מספר שנים.

מטרת סקר נכסים היא לזהות את השטחים בתחומי העירייה החייבים בארנונה, 

לעדכן חיובים בהתאם למדידות בפועל ולהגדיל את שטחי החיוב מהסקר האחרון 

 ובכך להגדיל את הכנסות העירייה. 

 

הוציאה העירייה מכרז לביצוע סקר נכסים בתחומי העירייה, והוכרז  1122בשנת 

 זוכה במכרז.

התחייב לבצע את סקר הנכסים בתקופה מוגדרת, הזוכה לא עמד בהתחייבותו הזוכה 

 ובשלב זה לא בוצע סקר הנכסים.

 

 בימים אלה העירייה שוקלת את צעדיה מול הזוכה.

 

 

vi. גביה מנהלית מול גביה באמצעות עו"ד 

 

הליך הגביה של החובות בעירייה מבוצע באמצעות עורכי , 5.2.6בסעיף כמתואר לעיל 

 דין ומערכת בתי המשפט. 

 

 קיים הליך מקביל בו משתמשות רשויות שונות, ההליך המנהלי. 

להליך המנהלי חסרונות ויתרונות מול ההליך הקיים בעירייה, יתרונו הוא שההליך 

ט עו"ד(, מצד שני מהיר יותר, זול יותר לחייב )אינו מחויב באגרת בימ"ש ושכ"

 קיימים גם חסרונות להליך זה.

 

בעירייה קיימים צדדים הדוגלים בכל אחת מהשיטות, אך לא בוצע הליך מקיף ומלא 

 לבדיקת עדיפות השיטה האחת על האחרת. 

 

ממצא : בעירייה קיימות דעות שונות בנושא ההליך המיטבי לאכיפת חובות )מנהלי  -

לא בוצע הליך מקיף אשר בדק את ההליך או באמצעות מערכת בתי המשפט(. 

 המיטבי לעירייה.

 

המלצה : מומלץ לבצע מחקר מקיף בנושא הליך הגביה המנהלי לעומת ההליך  -

 בפועל כיום ולבחור את ההליך הטוב ביותר לקופת העירייה. 

 
 
 
 

vii. הנחות ארנונה 
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 מערך הנחות הארנונה מנוהל על ידי עובדת אחת. 

 

 קיימים שני סוגים של הנחות : 

הנחות על פי דין, במקרה זה ככלל התושב צריך לספק תיעוד לגבי זכאותו להנחה  .א

)תושב ותיק, הבטחת הכנסה, נכות וכד'(, במידה והעביר את כל המסמכים 

 הנדרשים ומילא את הדוחות המתאים יקבל את ההנחה על פי דין.

מסוימים להעניק הנחות ותנאים קיימת ועדה להנחות אשר בסמכותה במקרים   .ב

 על פי דין. האוטומטיות שלא נכללות בהנחות 

 

לאורך השנים סכומי ההנחות הארנונה על פי דין עלו בהתמדה, בעוד ההנחות על פי 

 הועדה ירדו באופן דרסטי בשנים האחרונות. 

 

 וקרים של העירייה באלפי שקלים: נותני הנחות מתוך הדוחות הכספיים המב

  

 1114 1119 1118 1121 1122 שנה2סעיף

 --- 119 19 --- 89 פטור למגורים

 1,819 1,152 1,114 1,495 1,885 למגורים -הנחות על פי דין 

 --- 128 611 8 26 למגורים –הנחות ועדה 

 28 61 199 548 621 למגורים –הנחות מימון 

 --- 252 --- --- --- ארנונה אחרת

 6,917 6,971 7,220 7,070 7,415 סה"כ הנחות ארנונה 

 

 

(, בעוד 1114על פי הטבלה ניתן לראות כי הנחות על פי דין עלו עם השנים )למעט שנת 

בלבד ₪  8,111 -ל 1118בשנת ₪  611,111שהנחות על פי ועת ההנחות ירדו משיא של 

 .1121בשנת 

 

ניתוח סכומי הכסף בחלוקה לסוגי הנחות מעלה כי סכומי ההנחות שעלו ביותר בין 

 הן :  1121-1122השנים 

 

 ₪(.מילון  1.5-אזרח ותיק המקבל קצבה והשלמת הכנסה ) כ 211הנחה  .2

 ₪(. 611,111אזרח ותיק המקבל קצבה ללא השלמת הכנסה ) סה"כ  216הנחה  .1

 ₪(. 141,111-כ) סה"כ  45%נכה אי כושר  211הנחה  .1

 

 

 

 2011 נתונים כספיים  -סוגי הנחות  
 

2010 
 

2009 
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 הורה יחיד  101
         

57,700  
 

         
61,300  

 

         
72,900  

 מקבלי גמלה לילד נכה 102
         

33,400  
 

         
22,700  

 

         
20,200  

 אזרח ותיק 103
         

14,306  
 

         
15,100  

 

         
16,900  

 אזרח ותיק המקבל קצבה ללא השלמת הכנסה 104
       

424,800  
 

       
363,000  

 

       
339,100  

 גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים 105
         

89,540  
 

         
78,800  

 

         
72,100  

 גמלת נכות מגרמניה בשל רדיפות הנאצים 106
           

1,270  
 

           
1,250  

 

           
1,200  

 גמלת נכות מהולנד בשל רדיפות הנאצים 107
              

850  
 

                   
-  

 

              
200  

 אסיר ציון מכח חוק תגמולים לאסירי ציון 110
           

6,000  
 

           
5,300  

 

           
5,000  

 משרד הביטחון נכי צה"ל ומשפחות שכולות 111
       

273,400  
 

       
249,700  

 

       
247,000  

 נכה מלחמה בנאצים 112
         

62,780  
 

         
65,200  

 

         
68,600  

 משרד הביטחון משפחה שכולה 114
           

9,000  
 

           
3,700  

  
 פעולות איבה 116

           
5,300  

 

           
6,900  

 

           
4,800  

 הנחה על פי מבחן הכנסה 117
       

790,000  
 

       
782,900  

 

       
726,500  

 ומעלה 09%נכות רפואית בשיעור  118
         

67,800  
 

         
57,200  

 

         
33,600  

 פטור חיילים 119
         

57,500  
 

         
47,400  

 

         
65,100  

 מקבל קצבת מזונות 120
           

4,300  
 

           
9,300  

 

         
13,600  

 ומעלה 57%נכה אי כושר בשיעור של  122
       

843,000  
 

       
759,500  

 

       
699,600  

123 
נכה אשר טרם קבלת קצבת נכות נקבע אי כושר 

 השתכרות
         

68,000  
 

         
67,600  

 

         
61,500  

 מקבל קצבת הבטחת הכנסה 124
         

86,000  
 

         
96,800  

 

       
112,700  

 גמלת סיעוד 125
       

148,300  
 

       
137,600  

 

       
121,000  

 אזרח ותיק המקבל קצבה והשלמת הכנסה 126
    

3,547,000  
 

    
3,390,300  

 

    
3,287,600  

 עולה 127
         

37,800  
 

         
70,400  

 

         
41,300  

 עיוור הנושא תעודת עיוור 129
       

117,100  
 

       
120,300  

 

       
107,100  

 ביטול הנחה לתעשייה חדשה 130
        -

62,200  
   

         
78,100  

                    - ג' 7לפי סעיף  פטור למעונות 132
 

-                    
 

24,900          

 עולה חדש לסוכנות היהודית 133
                   

-  
 

                   
-  

 

         
17,100  

 ועדת הנחות 136
         

12,700  
 

           
8,500  

 

         
44,600  
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 פטור 099%חודשים  6עד  פטור לנכס ריק 137
       

196,100  
 

       
202,400  

 

       
280,400  

 נכס ריק לפי חודשים 139
                   

-  
 

                   
-  

 

         
13,700  

 הנחה לפי ממוצע של קצבאות 140
         

82,200  
 

       
189,500  

 

       
183,700  

 שאינו עומד במבחן הכנסהאזרח ותיק  141
         

39,300  
 

         
30,688  

 

         
22,300  

 הנחה לאזרח ותיק רטרואקטיבי 154
           

5,300  
 

           
2,000  

 

           
4,300  

 0909נכה צה"ל שנת  161
              

500  
 

              
900  

 

           
2,800  

162 
 

              
150  

 

           
5,000  

  
164 

 

           
1,500  

 

           
3,500  

  
 0909הנחה על פי מבחן הכנסה  167

         
21,000  

 

         
26,800  

 

         
20,800  

 פטור חיילים 169
           

1,700  
   

           
2,900  

 0909ומעלה שנת  57%נכה אי כושר בשיעור של  172
         

11,200  
 

           
8,400  

 

           
2,700  

 0909מקבל קצבת הבטחת הכנסה  174
           

7,200  
 

           
5,700  

 

           
2,900  

 0909גמלת סיעוד  175
           

1,700  
 

              
400  

 

           
3,800  

 0909המקבל קצבה והשלמת הכנסה אזרח ותיק  176
         

10,700  
 

         
22,000  

 

                   
-  

 0900הנחה לבניין חדש ריק שנת  181
           

2,000  
 

                   
-  

 

                   
-  

 ועדת הנחות הנחה רטרואקטיבית 186
           

1,400  
 

                   
-  

 

           
1,700  

 0909הנחה רטרואקטיבית נכס ריק שנת  187
         

25,400  
 

                   
-  

 

         
42,100  

 0909הנחה לפי ממוצע של קצבאות  190
              

500  
 

        -
17,900  

  
 העברת הנחות לטיפול עו"ד 70

          -
2,600  

 

        -
73,800  

 
-46900 

 ביטול חיוב תקופתי כנגד תשלום שנתי 76
        -

32,000  
 

        -
32,500  

 
5905 

11N  פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש 
         

38,600  
    

 
 הנחות מימון

       
416,000  

 

       
579,000  

 
288,000 

 

 סה"כ
  

7,523,496  
 

  
7,372,838  

 

  
7,113,405  

 

 

 

 

 פרוט מספר מקבלי ההנחות מעלה את הנתונים הבאים : 
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 נתונים כמותיים -סוגי הנחות  

     
 הורה יחיד  101

              
173  

 

              
170  

 

              
213  

 מקבלי גמלה לילד נכה 102
                

42  
 

                
32  

 

                
30  

 אזרח ותיק 103
                

20  
 

                
18  

 

                
27  

 אזרח ותיק המקבל קצבה ללא השלמת הכנסה 104
              

494  
 

              
482  

 

              
469  

 גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים 105
                

78  
 

                
65  

 

                
70  

 גמלת נכות מגרמניה בשל רדיפות הנאצים 106
                  

1  
 

                  
1  

 

                  
1  

 גמלת נכות מהולנד בשל רדיפות הנאצים 107
                  

1  
   

                  
1  

 תגמולים לאסירי ציוןאסיר ציון מכח חוק  110
                  

5  
 

                  
5  

 

                  
6  

 משרד הביטחון נכי צה"ל ומשפחות שכולות 111
              

160  
 

              
145  

 

              
181  

 נכה מלחמה בנאצים 112
                

61  
 

                
56  

 

                
61  

 משרד הביטחון משפחה שכולה 114
                  

5  
 

                  
3  

  
 פעולות איבה 116

                  
4  

 

                  
5  

 

                  
4  

 הנחה על פי מבחן הכנסה 117
              

384  
 

              
403  

 

              
441  

 ומעלה 09%נכות רפואית בשיעור  118
                

37  
 

                
29  

 

                
23  

 פטור חיילים 119
                

41  
 

                
38  

 

                
51  

 מקבל קצבת מזונות 120
                  

8  
 

                
11  

 

                
16  

 ומעלה 57%נכה אי כושר בשיעור של  122
              

477  
 

              
548  

 

              
487  

123 
נכה אשר טרם קבלת קצבת נכות נקבע אי כושר 

 השתכרות
                

54  
 

                
42  

 

                
39  

 מקבל קצבת הבטחת הכנסה 124
              

233  
 

              
130  

 

              
143  

 גמלת סיעוד 125
                

70  
 

                
79  

 

                
68  

 אזרח ותיק המקבל קצבה והשלמת הכנסה 126
           

1,668  
 

           
1,571  

 

           
1,597  

                 47 עולה 127
 

54                 
 

47                 

 עיוור הנושא תעודת עיוור 129
                

56  
 

                
38  

 

                
45  

 ביטול הנחה לתעשייה חדשה 130
                  

1  
 

                  
7  

 

                
91  

 ועדת הנחות 136
                

59  
 

                   
-  

 

                
27  

               פטור 099%חודשים  6פטור לנכס ריק עד  137
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145  164  196  

 נכס ריק לפי חודשים 139
                   

-  
 

                
27  

 

                
47  

 הנחה לפי ממוצע של קצבאות 140
                

50  
 

                
55  

 

              
188  

 אזרח ותיק שאינו עומד במבחן הכנסה 141
              

100  
 

                
83  

 

                
63  

 הנחה לאזרח ותיק רטרואקטיבי 154
                

10  
 

                
10  

 

                  
7  

 0909נכה צה"ל שנת  161
                  

4  
 

                  
4  

 

                  
4  

162 
 

                  
1  

 

                
36  

 

                  
1  

164 
 

                  
1  

 

                   
-  

 

                   
-  

 0909הנחה על פי מבחן הכנסה  167
                

22  
 

                
22  

 

                
19  

 פטור חיילים 169
                  

1  
   

                  
2  

 0909ומעלה שנת  57%נכה אי כושר בשיעור של  172
                

13  
 

                
21  

 

                  
8  

 0909מקבל קצבת הבטחת הכנסה  174
                  

4  
 

                  
4  

 

                  
3  

 0909גמלת סיעוד  175
                  

2  
 

                  
1  

  
 0909והשלמת הכנסה אזרח ותיק המקבל קצבה  176

                
19  

 

                
19  

 

                
13  

 0900הנחה לבניין חדש ריק שנת  181
                  

2  
 

                   
-  

 

                  
2  

 ועדת הנחות הנחה רטרואקטיבית 186
                  

1  
 

                   
-  

 

                  
1  

 0909הנחה רטרואקטיבית נכס ריק שנת  187
                

33  
 

                
13  

 

                
47  

 0909הנחה לפי ממוצע של קצבאות  190
                  

1  
 

                   
-  

 

                   
-  

 העברת הנחות לטיפול עו"ד 70
                   

-  
 

                
48  

 

                   
-  

 ביטול חיוב תקופתי כנגד תשלום שנתי 76
                   

-  
 

                   
-  

 

                   
-  

11N  פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש 
                  

5  
 

                   
-  

 

                   
-  

 
 הנחות מימון

              
324  

 

                
  אין נתון

 

                   
  אין נתון

 
  4,917      סה"כ

 
     4,499  

 
     4,739  
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 בהתאם לנתונים לעיל, בהשוואת ההנחות שגדלו ביותר בין השנים עולה כי :

 

 –אזרח ותיק המקבל קצבה ללא השלמת הכנסה  216הנחה  .2

 691סך של  1121אנשים )בשנת  21עליה בכמות המקבלים הנחה זו בסך של 

)לא סביר ₪  11,111 -( עליה בסכום ההנחה של כ686סך של   1122זכאים בשנת 

 אלא אם הוגדל שיעור ההנחה לכלל הזכאים(.

 

 - 45%נכה אי כושר  211הנחה  .1

 569סך של  1121אנשים )בשנת  42מות המקבלים הנחה זו בסך של ירידה בכ

)לא סביר ₪  91,111 -( עליה בסכום ההנחה של כ644סך של   1122זכאים בשנת 

 אלא אם הוגדל שיעור ההנחה לכלל הזכאים(.

 

 –אזרח ותיק המקבל קצבה והשלמת הכנסה  211הנחה  .1

 2,542סך של  1121שנת אנשים )ב 84עליה בכמות המקבלים הנחה זו בסך של 

 ₪. 254,111 -( עליה בסכום ההנחה של כ2,119סך של   1122זכאים בשנת 

 

ממצא : מחלקת הגביה אינה עורכת דוחות ניטור ובקרה להסבר חריגים בנושא  -

= הנחה עקב אי כושר , נמצא  211נחה מספר הההנחות. כך לדוגמא בניגוד להיגיון ב

 תושבים, בעוד שסך ההנחה בכסף עלה.  72סך כי הייתה ירידה במספר הזכאים ב

 

המלצה : מומלץ לבנות מערך בקרה וניטור לאיתור חריגים כמתואר בממצא והסבר  -

התופעה, בדוגמא בממצא יכול להיות כתוצאה מטעות חישובית, טעות אנוש, או 

 גידול חד בזכאות בהנחה(.

 
בבדיקת מדגם של הנחות לא נמצאו מקרים בהם ניתנו הנחות ללא מסמכים 

 רלוונטיים. 

  

ממצא : נמצא כי מנהלת מדור ההנחות, שהיא העובדת היחידה במדור, גם מקבלת  -

את מסמכי הבקשה וגם מאשרת את המסמכים לקבלת ההנחה. מבחינת מינהל 

מכים וגם מאשר את את המס הרשות מצב בו אותו העובד גם בודקתקין אין ל

 הבקשה ללא כל ניטור ובקרה. 

 תגובת המבוקר : הממצא מקובל ופועלים לתיקונו.

 

המלצה : יש לכל הפחות לבנות מערך בקרה וניטור על מערך ההנחות בעירייה, כולל  -

 בדיקות מדגמיות של מנהלי המחלקה לגבי הנחות שניתנו.

 



 חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

 1021 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

22 

 

viii. ניהול קופה 

 

, בסוף כל יום )אצל עובדי קבלת הקהל( במחלקה מנוהלות מספר קופות משנה 

מועברים הכספים שנגבו לקופה הראשית ולמחרת בבוקר מופקד הכסף שנגבה ביום 

 האתמול. 

 

בביקורת פתע בקופת משנה בצוות קבלת הקהל , לא נמצאו ממצאים מהותיים 

 מבחינת אי התאמות בין היתרות בקופה בפועל אל מול הרישומים.

 

כת המחשב מאפשרת להנפיק קבלה במינוס )החזרת כסף ממצא : נמצא כי מער -

 לתושב(. קיום האופציה כאמור אינה תקינה ויכולה לשמש פתח למעילה. 

 

ממצא : נמצא כי אין כל דוח בקרה על הנפקת קבלות במינוס וכי בנוהג הקיים כיום,  -

 המקרה כנראה שלא היה מתגלה על ידי הקופאית הראשית. 

 מקובל יבנה דוח ניטור שייבדק בכל תקופה.תגובת המבוקר : הממצא 

 

המלצה : מומלץ לחסום הרשאה להנפקת קבלות במינוס, או לכל הפחות לחייב  -

חתימה אלקטרונית של מנהל )ממש כמו שבסופר מרקט, על מנת לרשום פריט 

 במינוס יש לבקש הרשאה של קופאית ראשית(.

 

קרה וניטור על הנפקת קבלות המלצה : יש לבנות נוהל החזרת כספים, וכן דוחות ב -

 במינוס. 
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 -1מטרת ביקורת מספר  5.1

 .בחינת מגמות רב שנתיות בגביה וחייבים

 

 מגמות גביה מתוך דוח כספי.   5.1.2

 

בבדיקת אחוזי הגביה לאורך השנים, נמצא כי קיימת ירידה קבועה באחוזי הגביה 

לארנונה אחרת לא זוהתה הכוללים, בניתוח עמוק יותר בהבחנה בין ארנונה למגורים 

 . מגמה מתמשכת, אלא שוני רב

 

 

  

2011 2010 2009 2008 2007 
 82% 29% 31% 22% 22% אחוז גביה מהפיגורים

 80% 88% 86% 88% 89% אחוז גביה מהשוטף

 80% 75% 72% 67% 68% יחס גביה לחוב הכולל
ממוצע ארנונה למגורים 

 למ"ר
           

37  
           

36  
           

36  
           

34  
           

34  
 

 

בעוד רמת הגביה מהחיוב השוטף נמצאת בשיעור דומה בשנים האחרונות, וכך גם אחוז 

 הגביה מהפיגורים, יחס הגביה הכולל יורד בהתמדה.

 לדעת הביקורת הדבר נובע מחובות הפיגורים הצוברים ריבית גבוהה.

 

 בניתוח המגמות בשיעור הגביה והבחנה בין ארנונה למגורים לארנונה אחרת עולה כי :  

 

 1114 1119 1118 1121 1122 שנה

 89.2% 81.2% 91.8% 45.5% 11.4% ארנונה למגורים

 54% 11.1% 58.1% 51.8% 48.1% ארנונה אחרת

 

הוא כי בשנה זו הוכנסו הסדרי תשלום ומחיקת חוב  1122הסבר מחלקת הגביה לגבי שנת 

 בארנונה אחרת, מכאן הגידול בשיעור הגביה בארנונה אחרת. 

 

 לדעת הביקורת הנתונים מצביעים על העדר תוכנית ביצוע גביה מסודרת. 
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 גידול בחייבים לאורך השנים  5.1.1

 

 ובה החובות לעירייה.על פי ההשוואה יש גידול מתמיד בג

 

 ₪ טבלת ניתוח התפלגות חוב לפי גובה חוב באלפי 
 2007 2008 2009 2010 2011 שנה/גובה חוב 

 2,,10עד 
 

      2,153        1,532        2,390        1,316  
      
2,300  

2,002-5,000 
 

      3,300        2,739        3,292        3,403  
      
3,409  

5,001-25,000 
 

    12,065      11,674      10,514      10,165  
      
8,788  

25,001-50,000 
 

      6,866        6,611        6,773        5,188  
      
4,208  

 ,,,0,0מעל 
 

    30,592      26,817      20,794      17,530  
    
16,009  

  
    54,976      49,373      43,763      37,602  

    
34,714  

 

  

 

 הרכב חייבים לפי גובה חוב  5.1.1

 

גם בנושא קיימת שונות לא מוסברת בין השנים, יש לבחון את המגמה ולנסות להקטין את 

זאת באמצעות אכיפה מוגברת או באמצעות מחיקת  1122מספר החייבים שגדל מאוד בשנת 

 מסודרת.חובות 

 

 : טבלת ניתוח התפלגות חוב לפי מספר החייבים
 

 2007 2008 2009 2010 2011 שנה/גובה חוב  

 2,,10עד 
 

      5,909        3,773        5,570  
      
6,858  

      
6,013  

2,002-5,000 
 

      1,051           863        1,030  
      
1,099  

      
1,086  

5,001-25,000 
 

      1,063        1,044           960  
         
952  

         
845  

25,001-50,000 
 

         197           188           190  
         
147  

         
122  

 ,,,0,0מעל 
 

207          177           142  
         
119  

         
104  

  
      8,427        6,045        7,892  

      
9,175  

      
8,170  

 

 



 חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

 1021 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

25 

 

   הרכב חייבים לפי סוג הנכסים 5.1.6

 

 :הרכב חייבים בסוף שנה באלפי שקלים 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 שנה/סוג שירות   

 ארנונה למגורים שוטף
      
3,694  

      
2,067  

      
1,911  

         
815  

         
490  

 ארנונה למגורים שנים קודמות
    
12,495  

      
5,973  

      
3,073  

      
1,118  

           
11  

 שוטף -ארנונה אחרת 
      
1,115  

      
3,065  

      
3,848  

      
3,812  

      
7,674  

 שנים קודמות -ארנונה אחרת 
      
3,770  

      
8,910  

      
6,188  

      
6,674  

      
1,100  

 ארנונה חובות מסופקים
    
33,902  

    
29,358  

    
28,743  

    
25,031  

    
25,439  

 סה"כ יתרת חייבים
    
54,976  

    
49,373  

    
43,763  

    
37,450  

    
34,714  

 

 

 

ממצא : מחלקת הגביה לא הצליחה לנתח את הגורמים למגמות שהוצגו לעיל, נמצא  -

 קיימת מערכת מוסדרת של ניטור ובקרה על נושא החייבים והגביה ככלל.כי לא 

 

המלצה : מומלץ לבנות מערכת כוללת של דוחות בקרה וניטור אשר יתנו לשדרה  -

הניהולית הבנה לגבי מגמות הגביה, כך ניתן יהיה לבנות תוכנית גביה מסודרת וכך 

 ינוצלו המשאבים בצורה מיטבית.
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 -0מטרת ביקורת מספר  5.0

 .בחינת טיפול בחוב של חברה ספציפית

 

 מבחן התוצאה 5.1.2

 

גרמה ככל הנראה לאובדן הכנסות בגין ארנונה  החברהבמבחן התוצאה, ההתנהלות מול 

 בשלוש שנים וחצי של פעילות החברה.₪  411,111 -של כ

 

והעלה  1122ההתנהלות מול החברה בנושא שכר דירה הוצג בדוח הביקורת לשנת 

בכל ההתנהלות מול החברה גם בנושא השכרת נכס של העירייה ממצאים קשים 

 לפעילותה וגביית דמי השכירות בגינו.

 

 

 נתונים למקרה הספציפי 5.1.1

 

 החברה זכתה במכרז להקמת והפעלת מרכז מבקרים עירוני, בנכס באחריות העירייה.

מטבח(, מוזיאון ומקומה שנייה שיעודה  –בר  –הנכס מורכב משטח עסקי )בית קפה 

 מרכז מבקרים והפעלת חזיון אורקולי.

 

, עד יום זה לא נסגר נושא חיוב הארנונה בגין המוזיאון 1118ת באוגוסט תחילת הפעילו

 והקומה השנייה.

רישומים שונים, בחלקם  11בכרטיס החברה במערכת הגביה של העירייה נמצאו מעל 

מגוון סיבות, מתוך ההתנהלות ברור כי לא קיימים מבטאים הקפאת הליכים מ

 קריטריונים ברורים בנושא הקפאת הליכים וכן בנושא הסדרי חוב. 

 

החברה הצליחה באמצעות הפעלת גורמים שונים בעירייה לעכב את הטיפול בחובה, 

כאשר לכל אורך הדרך לא שולמו החיובים השוטפים, גם אלו שלגביהם לא היה כל ויכוח 

 עור )שטח המסעדה(. או ער

 

מכאן לדעת הביקורת יש להחליט על קריטריונים ברורים בהם לא ניתן לעכב הליכים 

 כלפי חייב, וכן יש לחייב תשלומים שוטפים בכל הסדר על חובות קודמים. 

 

ממצא : עוכבו פעולות אכיפה כנגד החברה בגין חובות עבר, למרות שלא חויבה  -

ביא לכך שכמעט לכל אורך פעילות החברה )מעל לשלם את החיוב השוטף. דבר שה

₪  60,000 -שלוש שנים עד סגירת דוח הביקורת(, לא שולמו מסי ארנונה )שולמו כ

 ₪(. 700,000לעומת חוב של מעל 
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ממצא : גם לאחר שלוש שנים לא הוסדר נושא חיוב הארנונה בגין המוזיאון במתחם  -

 החברה.

 

לא הוגדר בזמנים ובחלק אחר בו הוגדרו  ממצא : עיכוב ההליכים בחלק מהמקרים -

 זמנים לא טופל החוב באופן מידי עם חלוף הזמן שהוגדר.

 

המלצה : יש לקבוע קריטריונים ברורים ואחידים לטיפול בחובות, אין לקבל שיהוי  -

 . באכיפה כפי שעולה מהמקרה

  

 

 הסדרי תשלום 5.1.1

 

חלק מהשיהוי בטיפול בחוב מקורו בהסדרי תשלום שנחתמו עם החברה ואשר לא עמדה 

 בהם, זאת בשיטות שונות. 

כאמור לא התנו הסדרי תשלום חובות עבר בתשלום חיובים שוטפים, דבר שהביא לגידול 

 מתמיד של החוב לעירייה.

ית, אין כל חיווי נמצא כי הליך בדיקת עמידה בהסדרי התשלום בעירייה מנוהל בצורה ידנ

 ממוחשב על חייב שלא עומד בהסדר התשלום שהוגדר לו.

ר רב של פעמים, כאשר כמו כן נמצא כי אפשרו לחייב להחליף ולדחות המחאות מספ

ל היא כי לא שילם דבר בהסדר עליו חתם, אך לא בוצעו הליכי אכיפה המשמעות בפוע

 מאחר והיה מסומן כי הוא בהסדר.

 

ברה לא עמדה בהסדרי התשלומים שלה בשיטות שונות ממצא : למרות שהח -

 )החלפת המחאות, דחיית המחאות וכד'(, לא החלו בהליכי אכיפה.

 

המלצה : יש לקבוע קריטריונים ברורים לגבי חייבים שאינם עומדים בהסדרי  -

 התשלום עליהם התחייבו. 
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 תמצית מנהלים .6

 

ך בקרה וניטור מסודר על ידי ללא מערעולה תמונה של התנהלות  מתוך דוח הביקורת

 מנהלי המחלקה. 

התנהלות אשר נסמכת על אמינות העובדים בלבד, ללא כל בחינת מדגם של העבודה וללא 

 . ו בית גידול פוטנציאלי לאי סדריםניטור של פעולות חריגות הינ

לדעת הביקורת חובה על הנהלת כל מחלקה בעירייה לנתח ולזהות מגמות בנושא 

המקצועי שהן מופקדות עליו. אין זה מספיק לשלוט בפרטים, על מנהל נדרש גם לראות 

 את התמונה הגדולה. 

 להלן עקרי ההמלצות מתוך ממצאי הדוח : 

 

המלצה : מומלץ להקים מערך נהלים מסודר במחלקה, כולל הסמכת מנהלי  -

 המחלקה באופן כתיבת וניהול מערך נהלים. 

 

 המלצה : מומלץ לקיים הרשאות מתאימות בתוכנת הגביה. -

 

המלצה : מומלץ לבנות מערך של דוחות בקרה לזיהוי פעולות חריגות ופעולות  -

 בחשבונות של קרובי העובדים. 

 

מומלץ כי הליך העיכוב יטופל על ידי שני אנשים לפחות, האחד בעמדת המלצה:  -

 ניהול. מבחינת ניהול תקין לא מקובל לאפשר לעכב הליך ללא חתימה שנייה.

 

המלצה : יש לבנות מערכת דוחות בקרה ומעקב אחר פעולות עורך הדין, שישמשו  -

 כלי עבודה בידי מחלקת הגביה.

 

ים ברורים לגבי חובות שיש להעביר לטיפול עו"ד המלצה : מומלץ לקבוע קריטריונ -

 ולוודא שאכן כל החייבים הועברו לטיפולו.

  

המלצה : מומלץ לבצע מחקר מקיף בנושא הליך הגביה המנהלי לעומת ההליך  -

 בפועל כיום ולבחור את ההליך הטוב ביותר לקופת העירייה. 

 

שיבטיח אפשרות המלצה : מומלץ לבנות מערך בקרה וניטור לאיתור חריגים  -

אנוש, או גידול  יכול להיות כתוצאה מטעות חישובית, טעותה לניתוח סיבת החריג 

 .חד בזכאות בהנחה
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המלצה : יש לכל הפחות לבנות מערך בקרה וניטור על מערך ההנחות בעירייה, כולל  -

 בדיקות מדגמיות של מנהלי המחלקה לגבי הנחות שניתנו.

 

להנפקת קבלות במינוס, או לכל הפחות לחייב המלצה : מומלץ לחסום הרשאה  -

חתימה אלקטרונית של מנהל )ממש כמו שבסופר מרקט, על מנת לרשום פריט 

 במינוס יש לבקש הרשאה של קופאית ראשית(.

 

המלצה : יש לבנות נוהל החזרת כספים, וכן דוחות בקרה וניטור על הנפקת קבלות  -

 במינוס. 

 

ת של דוחות בקרה וניטור אשר יתנו לשדרה המלצה : מומלץ לבנות מערכת כולל -

הניהולית הבנה לגבי מגמות הגביה, כך ניתן יהיה לבנות תוכנית גביה מסודרת וכך 

 ינוצלו המשאבים בצורה מיטבית.

 

המלצה : יש לקבוע קריטריונים ברורים ואחידים לטיפול בחובות, אין לקבל שיהוי  -

 . באכיפה כפי שעולה מהמקרה

 

וע קריטריונים ברורים לגבי חייבים שאינם עומדים בהסדרי המלצה : יש לקב -

 התשלום עליהם התחייבו. 
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 רקע –כללי  .2

 

 מדיניות ביישום מרכזית חוליה משמש הרווחה משרד -נתונים מתוך פרסומי משרד הרווחה 

 במצבים הנתונים וקהילה משפחה ,אדם לכל ולסייע לשקם ,להגן הוא ייעודו .בישראל הרווחה

 ,אבטלה ,תפקוד קשיי ,חברתית סטייה ,והדרה עוני ,מוגבלות מפאת מתמשך או זמני משבר של

 .כאחד וחירום שגרה במצבי ,קהילתי חוסן והיעדר ניצול ,אפליה

 :דרכים בכמה לציבור שירותיו את מגיש המשרד

 ולמימונם ישיר באופן שירותים למתן האחריות כאשר ,השונות יחידותיו באמצעות .2

 המשרד. על מוטלת

 אחראי המשרד כאשר ,המקומיות ברשויות חברתיים לשירותים המחלקות באמצעות .1

 יעד לאוכלוסיות הניתנים השירותים רמת על ומפקח במימון שותף ,המדיניות להתוויית

  .שונות

 הפעולות על ופיקוח שירותים רכישת ידי על ,העסקי במגזר וארגונים עמותות באמצעות .1

 .ידם על מתבצעות

 

מעלות כוח האדם ופעילות הרווחה בעירייה  45%לעיל, משרד הרווחה מממן  1במסגרת סעיף 

 הנותרים.  15%בעוד העירייה נדרש להשלים את 

 הלן "מחלקת הרווחה"(.דוח זה עוסק במחלקה לשירותים חברתיים בעיריית ערד )ל

 ₪ : ביצוע באלפי  –נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של העירייה 

)לא  1021 סעיף 

 מבוקר(

1022 1020 1009 

 21,141 21,141 26,141 21,699 רווחה -הכנסות 

 29,811 28,152 12,118 11,669 הוצאות רווחה

 5,806 5,675 6,007 7,000 סכום השתתפות העירייה

 00.8% 19.0% 00.1% 19.9% אחוז השתתפות העירייה

 2,209 807 2,085 2,208 15%עלות השתתפות העירייה מעל 

 

₪ מיליון  - כבמתוך הנתונים עולה כי העירייה משתתפת בהוצאות הרווחה מעבר לקבוע בחוק ) 

העירייה מחליטה  בשנה(, מצב זה אפשרי כאשר הדיווחים למשרד הרווחה אינם מלאים, או כאשר

 .לשיעור התמיכה הנדרש ממנהכספים מעבר  וציאבאופן מודע לה

יה יהערת  המבוקר: הדיווחים למשרד הרווחה הם תמיד מלאים ,הסעיפים שהינם על חשבון העיר

 יעודיים .יהינם מתוך בחירה והכרה בחשיבות ההוצאות לפרויקטים ה

  .משרד הרווחה במסגרת הביקורת בחרתי לבחון את ההתחשבנות מול
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 מטרות הביקורת .1

 

 בחינת דיווחים והתחשבנות מול משרד הרווחה סעיפי ההוצאות. .2

 .סעיפי השכרבחינת דיווחים והתחשבנות מול משרד הרווחה  .1

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .0

 

 הביקורת כללה בין השאר :

 . העירייהשל  והשכר הנהלת החשבונותת ובחינת נתוני פלט ממערכ -

 .מבוקרים ודוחות רבעוניים דוחות כספיים בחינת -

 בחינת אסמכתאות התחשבנות מול משרד הרווחה. -

 ראיונות עם :  -

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית ערד. –גברת עליזה בראון  .2

 .תקציבאית עיריית ערד -גברת סבטלנה  גורליק   .1

 עובדת זכאות מחלקת הרווחה. –אלונה דנציגר גברת  .1
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 הממצאיםעיקרי  .4

 

ממצא : לא קיימים ברשות המחלקה נתונים לגבי מגמות בפעילות המחלקה לדוגמא  -

כמות פונים חדשים, מספר המקרים בהם העזרה של המחלקה הביאה של הפונה 

 למקום שאינו נזקק לשירותי המחלקה, מספר המקרים של פונים חוזרים וכד'.

בסיס הצרכים שזוהו במיון  תוכנית שנתית על מידי שנה נבנית המבוקר : תגובת

ית ,אין בידינו צפי תיקים ,יש צפי בגידול מס' המטופלים על פי סטטיסטיקה ארצ

 יק כמה אנשים יחלו,יתגרשו או ימותו ...מדו

 

י הצלחה בפעילות המחלקה לא ניתן לנהל אותה דממצא : ללא קביעת מטרות ומד -

, רק כאשר יקבעו מדדים כאמור יהיה ולכוון תקציבים בהתאם בכיוונים המיטביים

 ניתן לנהל את המחלקה בצורה המיטבית. 

 תגובת המבוקר : מוסכם כי ניתן לחדד את נושא מדדי ההצלחה.

 

ממצא : תוכנת הנהלת החשבונות של העירייה אינה מספקת בקרה ממוחשבת  -

 מלאה על הוצאות מחלקת הרווחה.

 

ממצא : תקציב מחלקת הרווחה נמצא בעלייה מתמדת לאורך השנים, לא קיימת  -

 בעירייה מדיניות של הגדרת תקציבים סופיים לסעיפי רווחה שונים. 

 

ממצא : נמצא כי לאחר חתימת התקציבאית על הוצאה )זאת לאחר חתימת ראש  -

הצוות ומנהלת המחלקה(, המערכת הממוחשבת לא נועלת את המסמך לביצוע 

 שינויים.

 
ממצא : נמצא כי לא קיים מנגנון המבטיח העברת כל ההוצאות מעובדי המחלקה  -

 לאחראית על הדיווח למשרד הרווחה. 

 

ממצא : לא קיים דוח ממוחשב לגבי אפשרות חפיפה בטיפול בנזקקים, לדוגמא  -

צרכנים של סדנאות שונות. מכאן לא ניתן לדעת כמה כסף הושקע בנזקק ספציפי, 

 ן לזהות חפיפה בטיפול או ניצול אפשרויות המערכת על ידי הנזקקים.ולא נית

 תגובת המבוקר : אנו נמצאים בתהליך בניה של מנגנון זה ביחד עם יחידת המחשוב.

 
 

 

ממצא : בניגוד להפרדת תפקידים נאותה, העובדת המדווחת למשרד הרווחה על  -

השינויים היא זו שבודקת ומאשרת אותם לאחר קבלתם, אין כל ניטור או בקרה של 
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גורם נוסף על ההליך. פעם בשנה נבדק הנושא על ידי מערכת משאבי האנוש, אך רק 

 מבחינת תקן ולא מבחינת שכר.

 

לומים בפועל בשכר העובדים אינם זהים לתשלומים אותם ממצא : נמצא כי התש -

מעביר משרד הרווחה בגין אותו העובד )לדוגמא : תשלום עבור אחזקת רכב 

 שהתקבל ממשרד הרווחה אך לא שולם לעובד, או תשלומי שעות נוספות(.

 

ממצא : מעולם לא נערכה בעירייה השוואה בין רכיבי השכר אותם מעביר משרד  -

 אלה המשולמים לעובד בפועל.  הרווחה לבין

 
ממצא : בעקבות פסיקת בית המשפט אולצה העירייה לקלוט שתי עובדות כעובדות  -

עירייה, זאת מאחר ואלו הועסקו באמצעות גוף שלישי. מאחר ותקצוב משרד 

הרווחה הינו רק באמצעות גוף שלישי, העירייה נאלצת לשלם את שכר העובדות 

 ה(. ללא כל תמיכה ממשרד הרווחה עלות של עשרות אלפי שקלים בשנ
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 הממצאים פרוט .5

 

  – 2מטרת ביקורת מספר  5.2

סעיפי בחינת דיווחים והתחשבנות מול משרד הרווחה 

 הוצאות

 

 כללי  5.2.2

 

)נתונים מתוך הדוחות הכספיים ₪ אחוז תקציב מחלקת הרווחה מסך תקציב העירייה באלפי 

 : המבוקרים של העירייה(

 

אחוז מתקציב  הכנסות שנה

 העירייה הכולל

מתקציב אחוז  הוצאות

 העירייה הכולל

1121 21,681 22% 28,152 25% 

1122 26,128 22% 12,118 21% 

 

כאמור, קיימת חלוקת תפקידים בין משרד הרווחה למחלקות הרווחה ברשויות המקומיות כך 

 חברתיים לשירותים המחלקות באמצעותלתושבים מסופקים בין השאר ששירותי הרווחה 

 ומפקח במימון שותף ,המדיניות להתוויית אחראי הרווחה משרד כאשר ,המקומיות ברשויות

 .שונות יעד לאוכלוסיות הניתנים השירותים רמת על

 

, לעומת  45%רמת השתתפות המשרד בפעילות המחלקות ברשויות המקומיות היא בשיעור של 

שמממנת הרשות המקומית. כאשר תקציב משרד הרווחה אינו מכסה את כל פעילות  15%

הרווחה הנדרשת )מציאות קיימת בעיריית ערד(, יכולה הרשות לממן את הפעילות מתקציבה 

 ללא השתתפות משרד הרווחה. 

 

ו כן רשאית העירייה לקיים פרויקטים ופעילויות שונים בתחומי הרווחה, גם אם אינם כמ

 מוכרים על ידי משרד הרווחה אך לדעת הרשות נדרשים לטובת האוכלוסייה.

 

עיריית ערד בחרה להגדיל את תקציב הרווחה ולקיים פעילויות ופרויקטים שאינם נתמכים על 

 ידי משרד הרווחה לדוגמא : 

קיום מועדון לנוער כולל מדריכים, מחשבים, משחקיה לנוער נצרך )עלות של  –המקום של רן  .א

 (.1121בשנת ₪ כחצי מיליון 

 ₪(.אלפי  211-מפעל מוגן )עלות של כ .ב
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 ₪ ( : מתוך הדוחות הכספיים של הרשות עולה כי  )נתונים באלפי 

 

)לא  1021 סעיף 

 מבוקר(

1022 1020 1009 

 21,141 21,141 26,141 21,669 רווחה -הכנסות 

 29,811 28,152 12,118 11,669 הוצאות רווחה

 5,806 5,675 6,007 7,000 סכום השתתפות העירייה

 00.8% 19.0% 00.1% 19.85% אחוז השתתפות העירייה

 2,209 807 2,085 2,208 15%עלות השתתפות העירייה מעל 

 

 כלהסדר מול משרד הרווחה במתוך הנתונים עולה כי העירייה משתתפת בהוצאות הרווחה מעבר  

 .בשנה₪ מיליון  -

 

 ₪מילון  2.2 -הוציאה העירייה עבור שירותי רווחה כ 1021,1022 ממצא : בשנים -

תוקצב לרשות על ידי , מעבר לשיעור השתתפותה בפעילות הרווחה כפי שבשנה

השנים האחרונות לא בוצע בעירייה ניתוח מלא של סכום משרד הרווחה. בשלוש 

 ההוצאות העודפות. 

במשך השנים ובמהלכן מתקיים ניתוח שוטף בין המחלקה לבין  תגובת המבוקר :

 הגזברות באשר להוצאות ולהכנסות .

 

מטרת הביקורת הראשונה היא לוודא כי מערך ההתחשבנות של מחלקת הרווחה מול משרד 

הרווחה מביא בחשבון את כל ההוצאות המותרות בדיווח, כך שהעירייה מקבלת את מלא 

 ההשתתפות המגיעה לה ממשרד הרווחה. 

 

 היקף הפעילות של המחלקה  5.2.1

 

 :1119-1122רווחה בעיריית ערד שנת להלן השוואה שנתית של היקף התיקים שטופלו במחלקת ה

 

מספר  שנה

תיקים 

 שנפתחו

גידול כמות 

תיקים לעומת 

 שנה קודמת

גידול באחוזים 

במספר 

 התיקים

תיקים 

פעילים 

 לסוף שנה

אחוז 

תיקים 

 שנסגרו

שינוי שיעור 

סגירת תיקים 

 משנה קודמת

1008 6,565 -- --- 1,112 55.51% -- 

1009 6,481 152 5.5% 2,918 11.19% 1.45% 

1020 5,265 168 4.1% 2,915 16.81% 1.16% 

1022 5,649 111 1.5% 2,819 15.24% 1.15% 
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מנתוני הטבלא עולה כי בהתאם לעליה בכמות התיקים שנפתחים בכל שנה, שיעור התיקים 

 שנסגרו באותה השנה עולה בהתמדה. 

 

 

טופלו (, בשנה זו 1122)מתוך הדוח המפורט לשנת  1122להלן פרוט הפניות למחלקה בשנת 

תיקים פעילים בתום השנה , שסווגו  2,819פונים מתוכם קיימים  5,649במחלקת הרווחה 

 לנושאים הבאים :

 

מסר תיקים  נושא הטיפול

 פעילים

אחוז מכלל 

 התיקים

 אחוז כלל ארצי

 11% 54.41% 2,212 קשישים ובעיות הנובעות מזקנה

 12% 1.16% 212 אקוטיות ונכותמחלות 

 21% 9.21% 255 חוסר הכנסה והעדר יציבות תעסוקתית

 -- 1.18% 58 זיםוליהתמכרויות ואלכוה

 15% 8.24% 245 בעיות בתוך המשפחה

 -- 2.85% 14 חינוך ובעיות ילדים

 -- 4.11% 261 פיגור שכלי ובעיות נפש

 -- 2.51% 18 נערות במצוקה

 -- 6.65% 95 אחרים

 95% 200% 2,908 סה"כ

  

 

, כתבה על שירותי הרווחה המתבססת על נתוני  421221)נתונים ארציים מתוך עיתון דה מרקר 

 "הכתבה"(. –הלמ"ס ומשרד הרווחה להלן 

 

לפחות על פי השוואת הנתונים הארציים לנתונים בעיריית ערד ניתן לזהות את הייחודיות של 

 שירותי הרווחה בעיר : 

 גבוה מאוד של אוכלוסייה מבוגרת המטופלים במחלקה ומכאן התיק נשאר פתוח.אחוז  .2

 אחוזים נמוכים יחסית של בעיות אחרות של תיקים פתוחים בטיפול המחלקה. .1

 

בשיעור המשפחות שנזקקו לסיוע משרד  45%חל זינוק של  1122 -ל 2889הכתבה בין על פי 

ו לסיוע של לשכות הרווחה ברחבי הארץ. מהמשפחות בישראל פנ 19% -כ 1122הרווחה. בשנת 

 חלקת הרווחה בערד.מלהערכת מנהלת המחלקה שיעור דומה מטופל גם ב

 

למיטב ידיעתה של מנהל המחלקה לא קיימים מדדים לגבי עומס עבודה וממוצע תיקים שאמור 

לות ילהיות לכל עובד בתחומו, מכאן לא ניתן לכמת את היקף העבודה של המחלקה ואת יע

 דיה. עוב
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מאחר וכל תיק  חלקה לא ניתן להשוות כמות תיקים לעובדמעבר לכך לדעתה של מנהלת המ

 מהווה טיפול יחידני, אין אפשרות להגדיר מראש זמן טיפול בכל מקרה. 

 הערת המבוקר : טרם נמצאה נוסחה למדידת עומס )הנושא מטופל זמן רב במשרד הרווחה (

נוספים ולאו דווקא כמותיים ,כמו הערכה שמקיים ר"צ  למדידת יעילות העובדים יש פרמטרים 

 .באופן תמידי עם העובד  ועוד

 

ת בנושאים שונים, רק אחת תלונו 41 -כ 1122כממונה על תלונות הציבור טופלו על ידי בשנת 

מחלקת הרווחה וגם זו נמצאה לא מוצדקת. לא ניתן לשייך עובדה זו הופנתה בגין התנהלות 

עד כמה מטופלי המחלקה מודעים  ל מחלקת הרווחה, מאחר ולא ניתן לדעתש יעילהלהתנהלות 

, אך לא ניתן גם לשלול כי התוצאה מתקיימת רות להתלונן בפני הממונה על תלונות הציבורשפלא

 .בגין יעילות המחלקה

 

על פי השוואת הנתונים לנתונים הארציים, ניתן לזהות אחוז גבוה במיוחד של פונים בנושאי 

מן הראוי כי הנושא יבחן לעומק יש לזהות את האוכלוסייה הנזקקת, לבחון מגמות זקנה. 

עתידיות )כיצד אמורה להשתנות אוכלוסיית העיר בעתיד(, וכמובן בשלב הנוכחי לכוון את רוב 

 התקציב לפעילות זו. 

מצד שני יש לבחון האם השיעורים הנמוכים בשאר הסיווגים לעומת הממוצע הארצי נובעים 

לקה בטיפול בנושאים אלה או מחוסר מודעות של הנזקקים לאפשרויות העזרה של חילות הממיע

 המחלקה או שהם משקפים את המציאות בעיר. 

 

, טרם החל שלב ממצא : לא קיימים מדדי הצלחה ואבני דרך לפעילות המחלקה -

מיפוי הצרכים במחלקה על מנת לבנות סדרי עדיפויות ותוכנית עבודה שנתית ורב 

 .תיתשנ

תגובת המבוקר: מידי שנה המחלקה מקיימת מיון תיקים שמטרתו הוא לבדוק 

צרכים שעל בסיסם נבנית מעין תוכנית עבודה שנתית ,פיתוח תוכניות ופיתוח 

 פרויקטים.

 

 

ממצא : לא קיימים ברשות המחלקה נתונים לגבי מגמות בפעילות המחלקה לדוגמא  -

העזרה של המחלקה הביאה של הפונה כמות פונים חדשים, מספר המקרים בהם 

 למקום שאינו נזקק לשירותי המחלקה, מספר המקרים של פונים חוזרים וכד'.

תוכנית שנתית על בסיס הצרכים שזוהו  ת המבוקר : כאמור מידי שנה נבניתתגוב

ית ,אין בידינו במיון תיקים ,יש צפי בגידול מס' המטופלים על פי סטטיסטיקה ארצ

 אנשים יחלו,יתגרשו או ימותו ...יק כמה צפי מדו
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י הצלחה בפעילות המחלקה לא ניתן לנהל אותה דממצא : ללא קביעת מטרות ומד -

, רק כאשר יקבעו מדדים כאמור יהיה ולכוון תקציבים בהתאם בכיוונים המיטביים

 ניתן לנהל את המחלקה בצורה המיטבית. 

 צלחה.מוסכם כי ניתן לחדד את נושא מדדי ההתגובת המבוקר :  -

 
 

יש  בני דרך לפעילות המחלקה ובהתאם אליהםי הצלחה ואהמלצה : יש לקבוע מדד -

)לפחות בכל הנוגע לכספים  את פעילות המחלקה בטווח הקצר ובטווח הארוך תכנןל

 . שהרשות משקיעה מעבר לתקציב משרד הרווחה(

 

 

 

 הליך התחשבנות ההוצאות מול משרד הרווחה 5.2.1

 

התנהלות תקציבית מול משרד הרווחה מתבצעת בכל חודש באמצעות עובדת מחלקת הרווחה 

 ועובדת מחלקת הגזברות. 

 

תקציב משרד הרווחה מחולק לפי סוגי פעילות, אך הינו גמיש ביותר, באם יש פעילות ובסעיפים 

 ד.מסוימים ובאחרים אין צורך, ניתן לשנות את התקציב מול תקציבאית המחוז של המשר

 

, על פי נוהג פנימי בעירייה לא מאושר מצב בו תקציב מסוים יכנס לגרעון אלא באישור ראש העיר

בכל מקרה על כל הוצאה יש חתימה של ראש הצוות הרלוונטי ו2או של מנהלת המחלקה, 

המאשרים את ההוצאה מבחינה מקצועית )חתימות אלקטרוניות(, רק במקרים אלה חותמת 

 . ל ההוצאותתקציבאית העירייה ע

 

יכול להיות מצב של גרעון זמני בתקציב עד אשר הנתונים נקלטים במשרד הרווחה והתקציב 

 .)קיים מימון בינים של העירייה במקרים אלה( מעודכן בהתאם

  

במדגם הביקורת על מספר דוחות ההתחשבנות מול משרד הרווחה )תדפיס המתקבל מהמשרד 

ים מהבחינה שהמשרד העביר את חלקו עבור כמעט כל בכל חודש(, לא נמצאו חריגים מהותי

 הפעילויות שדווחו לו, לא נמצאו סעיפים בגרעון מהותי.

 

ממצא : תוכנת הנהלת החשבונות של העירייה אינה מספקת בקרה ממוחשבת  -

 מלאה על הוצאות מחלקת הרווחה.

 

 המלצה : יש לבנות דוח בקרה מסודר על פעילות מחלקת הרווחה.  -
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קציב מחלקת הרווחה נמצא בעלייה מתמדת לאורך השנים, לא קיימת ממצא : ת -

 בעירייה מדיניות של הגדרת תקציבים סופיים לסעיפי רווחה שונים. 

 

וצאה המלצה : ככל שהחוק מאשר יש לקבוע תקציבי מקסימום לסעיפי הה -

ניתן לתכנן את תקציב הרווחה ולנתבו לנושאים שיקבעו  במחלקת הרווחה, כך יהיה

 כנית העבודה השנתית והרב שנתית. בתו

 

ממצא : נמצא כי לאחר חתימת התקציבאית על הוצאה )זאת לאחר חתימת ראש  -

הצוות ומנהלת המחלקה(, המערכת הממוחשבת לא נועלת את המסמך לביצוע 

 שינויים.

 

המלצה : יש לבצע נעילה ממוחשבת לאחר חתימת התקציבאית על הוצאות  -

 המחלקה.

 
ממצא : נמצא כי לא קיים מנגנון המבטיח העברת כל ההוצאות מעובדי המחלקה  -

 לאחראית על הדיווח למשרד הרווחה. 

 
המלצה : יש לקבוע מנגנון שיבטיח העברת כל דרישות התשלום שמתקבלות לעובדי  -

 המחלקה לאחראית על הדיווח למשרד הרווחה. 
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 פעילויות במימון מלא של העירייה 5.2.6

 

במסגרת תכנון תקציב העירייה מגישה מחלקת הרווחה בקשה לפעילות שאינה נתמכת בכל שנה 

 :  1121,1121על ידי משרד הרווחה, להלן פרוט הסעיפים לשנים 

 

 שם הסעיף

סכום התקציב בשקלים 

 1020שנת 

סכום התקציב בשקלים 

 1021שנת 

 141,111 61,111 שיפוצים ותיקונים מחלקת הרווחה

 8,611 8,111 דואר וטלפון

 14,111 11,111 הוצאות ארגון

 61,111 --- השתתפות באבטחה –הוצאות אחרות 

 51,111 11,111 ציוד יסוד

 51,111 81,111 זקן בקהילה

 25,111 24,111 גבייה עצמית –מעשיים 

 251,111 251,111 מפעל מוגן

 19,111 --- שיפוץ מועדון עיוורים

 12,111 --- שכר סמים

 221,111 224,111 משכורות סמים

 11,111 11,111 סמים –הוצאות ארגון 

 211,111 11,111 טיפול בנוער בסיכון

 111,511 151,111 שכר –מקום של רן 

 15,111 15,111 פעילות –מקום של רן 

 81,111 195,111 יש מצב שכר + פעילות

 15,111 15,111 מצילה פעילות

 65,111 65,111 מצילה שכר

 11,111 216,111 שכר -התנדבות בקהילה 

 11,111 61,111 פעילות –התנדבות בקהילה 

 11,111 49,111 עולים שכר –עובדות שכונה 

 141,111 111,111 שכר כללי

 211,111 211,111 בנות שירות –טיפול בילד בקהילה 

 --- 19,111 חוק סיעוד משכורות

 --- 11,111 שכר -טיפול נוער במצוקה 

 1,198,811 2,491,111 סה"כ

 

הערות המבוקר: הנתונים בטבלה מתבססים על הצעת המחלקה לפני אישור התקציב ,בפועל 

 סכומים אלו לא אושרו והסכומים שאושרו נמוכים יותר .

השתתפות העירייה מאושרת ע"י מועצת העיר ומשרד הפנים .רק לאחר אישורם מתנהל התקציב 

 ללא חריגות.
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קיים דוח ממוחשב לגבי אפשרות חפיפה בטיפול בנזקקים, לדוגמא  ממצא : לא -

צרכנים של סדנאות שונות. מכאן לא ניתן לדעת כמה כסף הושקע בנזקק ספציפי, 

 ולא ניתן לזהות חפיפה בטיפול או ניצול אפשרויות המערכת על ידי הנזקקים.

 יחידת המחשוב.תגובת המבוקר : אנו נמצאים בתהליך בניה של מנגנון זה ביחד עם  -

 
 
המלצה : יש לבנות דוח ממוחשב לזיהוי ותמחור השקעה בכל נזקק לישרותי  -

זה ניתן יהיה להבין כמה כספים מושקעים בכל מקרה/משפחה,  חהרווחה, מתוך דו

 ת תקציבים מיטבית.ק זאת על מנת לקיים חלו
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 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

 סעיפי השכר.דיווחים והתחשבנות מול משרד הרווחה בחינת 

 

 

 מבנה ארגוני וכח אדם  – 5.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנים של עובדים  11 -המחלקה בנויה לפי תחומים כאשר לכל תחום מפקח אזורי, במחלקה כ

 במשרה מלאה.

 לכל צוות ראש צוות שתפקידו לתת הדרכה פיקוח ובקרה. 

אחת לשבוע מתקיימות ישיבות בין ראשי הצוות למנהלת המחלקה לדיווח שוטף וקביעת 

 מדיניות.

שבועות ישיבה של כל עובדי המחלקה שם מעודכנים בפרויקטים חדשים, חוזרים אחת לשלושה 

 ומדיניות.

 

 

  

 מנהלת המחלקה

רכזת 

 מתנדבים

עו"ס 

 קהילתית

 רכזת מצילה

 מזכירות

ראש צוות 

 סדרי דין

ראש צוות 

 חוק נוער

ראש צוות 

 קשישים

רכזת תחום 

 מנהל וזכאות

 פקידות סעד

 מרכז אלימות-

עו"ס מעון -

 רב תכליתי

עו"ס קשר -

 וקן לאם

צרכים בעלי -

 מיוחדים

 עו"ס משפחה-

עובדות 

סוציאליות   

 נוער וסמים-

נערות -

 במצוקה

 נערים-

 יש מצב-

 התמכרויות-

 מועדוניות-

 מ.ס.ל.ו.ל-

 

עו"ס -

קשישים 

 עולים

עו"ס מרכז -

 אלימות

סומכות -

 קשישים

 עו"ז-

כתבנית/ -

קלדנית/ 

סיוע בחוק 

 סיעוד



 חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

 1021 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

44 

 

 

 קליטת כוח אדם – 5.1.1

 

כל עובד חדש שנקלט במחלקת הרווחה ממלא טופס קליטה מיוחד של משרד הרווחה, הטופס 

 נשלח למשרד, כך גם לגבי כל שינוי במצב העובד או בשכרו.

השכר  רט את העובדים החדשים ואת שינויימשרד הרווחה פלט המפ לאחר כחודש וחצי מחזיר

 שדווחו.

 הפלט המתקבל נבדק על ידי העובדת האחראית על הנושא במחלקת הרווחה. 

 

ממצא : בדיקת נתוני העובדים החדשים ושינויי העובדים הקיימים שמועברים  -

מסודר( ועל  בפלט משרד הרווחה, מתבצעת במחלקת הרווחה בעין )ללא נייר עבודה

 פי זיכרון העובדת האחראית על הדיווחים למשרד הרווחה. 

 

ממצא : בניגוד להפרדת תפקידים נאותה, העובדת המדווחת למשרד הרווחה על  -

השינויים היא זו שבודקת ומאשרת אותם לאחר קבלתם, אין כל ניטור או בקרה של 

משאבי האנוש, אך רק גורם נוסף על ההליך. פעם בשנה נבדק הנושא על ידי מערכת 

 מבחינת תקן ולא מבחינת שכר.

 
 

ממצא : אין כל בדיקה של השכר שאושר על ידי משרד הרווחה לעומת השכר  -

 ששולם בפועל לעובדות המחלקה על ידי מערך השכר של העירייה. 

 

בעוד העירייה  75% -בניגוד לכלל בו משרד הרווחה משתתף בעלויות השכר ב -

וחה אינו משפה את העירייה במקרים בהם מועבר עובד , משרד הרו15%מוסיפה 

עם ותק בעירייה למחלקה )בהתאם לכך נגזר שכרו( , משרד הרווחה משלם רק על 

 פי הוותק במחלקה. 

תגובת המבוקר : משרד הרווחה מכיר בוותק העו"ס שנצבר לו מעבודתו במחלקות  -

 רווחה קודמות .

 את הממצא.תגובת הביקורת : תגובת המבוקר לא סותרת  -

 
המלצה : מומלץ לתמחר את הנושא של אי השיפוי על ידי משרד הרווחה, ולהגיש  -

 תמחור זה למקבלי ההחלטות בדבר ניוד עובדים למחלקת הרווחה. 

 
קיימת בעיה קשה בקליטת עובדות סוציאליות לעבודה במחלקה, נכון לתאריך הביקורת המחלקה 

 עובדות מתאימות בתחום. פועלת מתחת לתקן מאחר ולא הצליחו למצוא
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 התחשבנות מול משרד הרווחה – 5.1.1

 

 מהעלויות של השכר.  45% -גם בנושא השכר משתתף משרד הרווחה ב

 משרד הרווחה מעביר למחלקה פעם בחודש שלושה דוחות בנושא השכר :

 דוח מצבת כוח אדם. .א

 .דוח שכר עובדים לחודש )פרוט שכר לחודש לכל עובד כולל רכיבי שכר( .ב

 דוח ריכוז שכר עובדים. .ג

 

כאמור , הדוחות נבדקים על ידי עובדת המחלקה )אין ניירות עבודה מסודרים או רשימת תיוג 

 לבדיקות(, ואין כל הצלבת נתונים מול מחלקת משאבי אנוש. 

 

בבדיקת הביקורת, נמצא כי סעיפי השכר המופעים בדוחות משרד הרווחה אינם זהים לסעיפי 

 השכר המשולמים בפועל לעובדות המחלקה. 

לפי מנהלת המחלקה, המדיניות הלא הרשמית של משרד הרווחה היא שלא בודקים כל עובד 

 לגופו, ברור כי שכר עובד אחר בחסר מתקזז מול עובד אחר ביתר. 

הביקורת קיימת בעייתיות בהתנהלות באופן זה, קיים הסיכון כי משרד הרווחה ידרוש לדעת 

 החזרים על שיפוי שכר שהעביר ואשר לא שולם בפועל, כגון : שעות נוספות, אחזקת רכב וכו'.

 

ממצא : נמצא כי התשלומים בפועל בשכר העובדים אינם זהים לתשלומים אותם  -

העובד )לדוגמא : תשלום עבור אחזקת רכב מעביר משרד הרווחה בגין אותו 

 שהתקבל ממשרד הרווחה אך לא שולם לעובד, או תשלומי שעות נוספות(.

 

המלצה : מומלץ להסדיר נושא תשלומי השכר מול משרד הרווחה, לא סביר כי  -

מתנהלים על פי מדיניות לא רשמית אשר יכולה להשתנות בכל רגע ולהעמיד את 

 תשלומי שכר ללא שפוי מתאים מהמשרד. העירייה במצב בו מוציאה

 
, אותה הוציא ואשר "מקבץ מודלי שכר"ת רמשרד הרווחה משלם את השכר בהתאם לחוב

 מגדירה את הזכאות של כל סוגי העובדים במחלקת הרווחה. 

השכר על פי משרד הרווחה נבנה בהתאם להסכמים קיבוציים בענף, חוקת העבודה של הרשויות 

קיימים מקרים שונים בהם פרשנות חוק העבודה של המשרד אינה עולה בקנה המקומיות, בפועל 

אחד עם פרשנות החוקה ברשויות המקומיות, כך שאין התאמה בין השכר המשולם לעובד בפועל 

 לבין התמיכה המועברת ממשרד הרווחה בגין שכרו של אותו העובד.  

 

לפרשנות חוקת  ממצא : עובדי מחלק הרווחה אינם מקבלים את שכרם בהתאם -

ות העירייה ומרכז השלטון המקומי. כך נהעבודה במשרד הרווחה אלא על פי פרש

לדוגמא לא משולמים לעובדים דמי ההשתתפות בהוצאות רכב כמוגדר על פי משרד 

 הרווחה.
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ממצא : מעולם לא נערכה בעירייה השוואה בין רכיבי השכר אותם מעביר משרד  -

 ובד בפועל. הרווחה לבין אלה המשולמים לע

 

המלצה : יש לערוך בדיקה מקצועית של תלושי השכר והשוואתם לרכיבי השכר  -

 אותם מעביר משרד הרווחה לעירייה. 

 

ול משרד הרווחה ולוודא כי העירייה לא מהמלצה : יש להסדיר את נושא השכר  -

תידרש להחזר כספים עתידי בגין רכיבי שכר שקיבלה עבורם תמיכה אך שלא 

 דים בפועל. שולמו לעוב

 
ממצא : בעקבות פסיקת בית המשפט אולצה העירייה לקלוט שתי עובדות כעובדות  -

עירייה, זאת מאחר ואלו הועסקו באמצעות גוף שלישי. מאחר ותקצוב משרד 

הרווחה הינו רק באמצעות גוף שלישי, העירייה נאלצת לשלם את שכר העובדות 

 לפי שקלים בשנה(. ללא כל תמיכה ממשרד הרווחה עלות של עשרות א

 
המלצה : יש לבחון התנהלות עתידית בנושא העסקת כוח אדם באמצעות גוף  -

שלישי, על מנת שלא להגיע למצב המתואר בו העירייה נאלצת לקלוט את העובד 

 ועקב כך מפסידה את תמיכת משרד הרווחה בשכרו.  
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 תמצית מנהלים .6

 

אדם הכוח בכמות מחלקת הרווחה בעיריית ערד הינה אחת המחלקות הגדולות ביותר גם 

 .השוטף תקציבהיקף הוגם ב

תקציב הרווחה בעירייה גדל בכל שנה ומחייב את העירייה להקדיש משאבים נוספים כדי 

 לענות על דרישות נזקקי הרווחה. 

 

התנהלות מבחינת עובדי ה בביקורת בנושא ההתחשבנות מול משרד הרווחה נמצא כי 

המחלקה הינה מסודרת ואחראית, עיקר ההמלצות נוגעות באסטרטגיה ובהמצאת כלים 

מתאימים למקבלי ההחלטות בעירייה ולעובדי המחלקה לכוון את פעילות המחלקה 

 לצורה המיטבית ביותר.

 

 פרוט הממצאים :  –לדוח  5להלן עקרי ההמלצות מתוך פרק 

יש  בני דרך לפעילות המחלקה ובהתאם אליהםהצלחה וא יהמלצה : יש לקבוע מדד -

)לפחות בכל הנוגע לכספים  את פעילות המחלקה בטווח הקצר ובטווח הארוך תכנןל

 .שהרשות משקיעה מעבר לתקציב משרד הרווחה(

  

 המלצה : יש לבנות דוח בקרה מסודר על פעילות מחלקת הרווחה.  -

 

תקציבי מקסימום לסעיפי ההוצאה המלצה : ככל שהחוק מאשר יש לקבוע  -

ניתן לתכנן את תקציב הרווחה ולנתבו לנושאים שיקבעו  רווחה, כך יהיהבמחלקת ה

 בתוכנית העבודה השנתית והרב שנתית. 

 

המלצה : יש לקבוע מנגנון שיבטיח העברת כל דרישות התשלום שמתקבלות לעובדי  -

 המחלקה לאחראית על הדיווח למשרד הרווחה.

  

יש לבנות דוח ממוחשב לזיהוי ותמחור השקעה בכל נזקק לישרותי המלצה :  -

זה ניתן יהיה להבין כמה כספים מושקעים בכל מקרה/משפחה,  חהרווחה, מתוך דו

 זאת על מנת לקיים חלות תקציבים מיטבית.

 

המלצה : מומלץ לתמחר את הנושא של אי השיפוי על ידי משרד הרווחה, ולהגיש  -

 תמחור זה למקבלי ההחלטות בדבר ניוד עובדים למחלקת הרווחה. 

 
המלצה : מומלץ להסדיר נושא תשלומי השכר מול משרד הרווחה, לא סביר כי  -

ד את מתנהלים על פי מדיניות לא רשמית אשר יכולה להשתנות בכל רגע ולהעמי

 העירייה במצב בו מוציאה תשלומי שכר ללא שפוי מתאים מהמשרד.
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 רקע  –כללי  .2

 

להלן "תב"ר"(. הינו השם החשבונאי לפעילות הרשות המקומית שאינו  -תקציב בלתי רגיל 

 באמצעות התקציב הרגיל השוטף. 

לרוב מנוהלים בתקציב הבלתי רגיל פרויקטים חד פעמיים, כגון בניית תשתיות, אירועים 

 מיוחדים, רכישת ציוד בעלות גבוהה לדוגמא רכבים וכד'. 

 

ככלל תקציב בלתי רגיל מנוהל כמשק סגור החייב להיות מאוזן , מקורות התקציב הבלתי רגיל 

שתתפות מסוים של העירייה(, ולשם פתיחת בדרך כלל הם ממשרדי הממשלה השונים )עם אחוז ה

 תקציב שכזה יש לקבל את אישור מועצת הרשות ואישור משרד הפנים. 

לאחר קבלת האישורים המתאימים ניתן לצאת בהליך מכרז או הצעות מחיר )בתלות בהיקף 

 הכספי של התקציב הבלתי רגיל(, הביצוע וההוצאות בפועל חייבות להיות בטווח ההכנסות. 

סיום הפרויקט נסגר התקציב הבלתי רגיל, במקרה של עודף או גרעון יש לתת הסברים עם 

 מתאימים ולקיים נוהל סגירה מסודר כולל אישורים מהגורמים הרלוונטיים. 

 

וצעת במול משרד הפנים והקבלנים המבצעים א ההתנהלות הבירוקרטית והכספית מושביקורת בנ

 רואה החשבון מטעם משרד הפנים ומופיעות בדוח המפורט.בכל שנה על ארבעה תב"רים על ידי 

 

ביקורת זו עוסקת בשלושה תב"רים ובהתנהלות ההנדסית כולל אישור חשבונות ביצוע במהלך 

 הפרויקט. 

 

שלושת התב"רים שעלו במדגם בוצעו על ידי מחלקת הביצוע בעירייה ולכן תגובת המבוקר היא 

את התנהלות מחלקות העירייה בשלושה פרויקטים  הביקורת בחנהשל מנהל מחלקת הביצוע. 

חברת ד.א.פ הנדסה ובניין בע"מ )להלן  –שונים )תב"רים(, באמצעות חברת הנדסה חיצונית 

 "חברת ד.א.פ."( , דגש הביקורת הוא על ההיבטים ההנדסיים של התב"רים )תכנון, פיקוח, ביצוע(. 

 

האחזקה בעירייה טופלו במסגרת דוח המבקר נושא יחסי הגומלין בין מחלקות ההנדסה הביצוע ו

, למרות המלצות דוח המבקר בנושא, טרם השכילו הצדדים2ההנהלה ליצור תהליך 1122לשנת 

 עבודה של שיתוף פעולה בין המחלקות השונות. 

כך , בתכנון הפרויקט אין השתתפות של מחלקות הביצוע והאחזקה, דבר העלול להביא לתכנון לא 

 רכי העירייה ויכולת מחלקת האחזקה לתחזק את התב"ר כראוי.מיטבי מבחינת צ

כך, אין נוהל מסירה מסודר ממחלקת הביצוע לאחר סיום העבודה, מכאן אין הסקת מסקנות 

 לגבי תכנון עתידי וכן יכולה להיפגע היכולת לתחזוקה ראויה.

ה הוצאות עתידיות כך, אין מעורבות של מחלקות אחרות בהליך הביצוע, דבר שעלול לגרום לעיריי

מיותרות, כגון עלויות אחזקה גבוהות, או תיקונים עתידיים שהיו יכולים להימנע אם הייתה 

 מעורבות של המחלקות האחרות.
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לצערי בחר מנהל מחלקת הביצוע לא להסכים לשום ממצא שהועלה על ידי המבקרים, גם ניסיון 

.א.פ לא צלח ועדיין קיימת אי הסכמה ארוך ומיגע שלי מולו לכתיבת דוח הנגזר מדוח חברת ד

 גורפת לכל ממצאי הביקורת. 

 

לכן בחרתי להציג את דוח חברת ד.א.פ ותגובת המבוקר )מנהל מחלקת הביצוע( כנספחים לדוח זה 

לדוח זה הינם על דעת הביקורת בלבד מאחר וכאמור  6,1כלשונם. הממצאים וההמלצות בפרקים 

 קורת. המבוקר לא מקבל שום ממצא של הבי

 

קיום מסמכים בניגוד לממצאי דוח חברת ד.א.פ הינם טענות המבוקר על מ חלקיש לציין כי 

נכונים אך משקפים בעיקר את העובדה כי למרות בקשות חוזרות ונשנות של חברת ד.א.פ כולל 

רשימות מסודרות של מסמכים חסרים, לא הועברו לחברה הבודקת מסמכים שונים שהוצגו לי 

 שהוציאה. לאחר הדוח 

 

 קורת בזמן ובפורמט שהתבקשו הביקורת רואה בצורה חמורה אי אספקת מסמכים לבי

המחלקה, במקרה הטוב ניתן לראות בכך חוסר רצינות וגרימת נזק כלכלי לעירייה )החברה מ

הבודקת קיבלה תשלום בעבור עבודתה(, ובמקרה הרע העלמה מכוונת של מסמכים מהביקורת על 

 . וממצאי הביקורת מנת לפגום בדוח

 

כמו כן מבוקר שטוען כי כל פעולותיו מושלמות ולא ניתן למצוא כל פגם בהן , ללא הצגת מסמכים 

 תומכים בהתנגדותו לממצאים לא יכול לדרוש כי התייחסותו הגורפת תילקח ברצינות. 
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 מטרות הביקורת .1

 בחינת ההתנהלות בביצוע  תב"ר מעבר חציה מוגבה ברחוב יהודה. .2

 בחינת ההתנהלות בביצוע תב"ר מעבר חציה מוגבה ברחוב יאשיהו.  .1

 ריבוד כבישים ברחובות  מואב ואלעזר בן יאיר. בביצוע תב"ר בחינת ההתנהלות  .1

 

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .0

 

 הביקורת כללה בין השאר סקירת המסמכים הבאים :

 

 ומדידת כמויות(.תיקי הביצוע של התב"רים )תכנון הנדסי, אישור חשבונות  .2

 מסמכי הצעות מחיר ממחלקת הרכש. .1

 

 

. 

 

 

 

 עיקרי הממצאים .4

 מצורף בזה דוח הביקורת של חברת ד.א.פ. כנספח א' , בדוח זה מפורטים הממצאים וסיכומם.

 

המבוקר )מחלקת הביצוע( אינו מקבל אף ממצא שעלה בביקורת חברת  לדוח זה 2כאמור בפרק 

ד.א.פ. , ניסיון להגיע לדוח ביקורת המוסכם ברובו על המבוקר לא צלחו למרות השקעת זמן רב 

 בישיבות ועריכת דוח בהתאם לרוח הישיבות. 

 

ספר מסמכים מסוימים, מלדוח זה, ביקשה חברת ד.א.פ. לשם עריכת הדוח  2מור בפרק כא

 את הביקורת ואת הממצאים.  הפעמים, בהתאם למסמכים שהתקבלו ביצע

ה שלפחות בחלק מהמקרים הציגה תה הועברה תגובהעברת הדוח למחלקת הביצוע לתגוב לאחר

זה תגובת ב מצורפתמסמכים שלשיטתה הועברו לחברת ד.א.פ. אך הוצגו כאילו הם חסרים. 

 המחלקה כנספח ב'.

 

הביקורת דוחה מכל וכל את טענות המחלקה מאחר וחברת ד.א.פ. העבירה רשימת מסמכים 

לבדוק את הרשימה ולהעביר את המסמכים החסרים, חסרים מספר פעמים, באחריות המחלקה 

 גם אם מאמינה כי העבירה אותם זה מכבר !
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ביקורת של מאחר ואין הסכמה על הממצאים ומאחר ולפחות חלק מהממצאים ומסקנות דוח ה

חברת ד.א.פ. אינם מדויקים עקב אי העברת המסמכים החסרים לבקשות החברה הבודקת, 

 לדוח זה ולא בממצאים. 1בחרתי להתרכז בהמלצות בפרק 

 

 יש לציין כי גם לגבי רוב ההמלצות אין הסכמה עם המבוקר והן על דעת הביקורת בלבד.

 

 

 הממצאים פרוט .5

 

 ב' לדוח זה.-גובת המבוקר בנספחים א' וראה דוח ביקורת חברת ד.א.פ. ות

 

 והמלצות סיכום .6

 

ההמלצות המובאות כאן הן על דעת  רוב ההמלצות אין הסכמה של המבוקר.כאמור, גם ל

הביקורת בלבד, מאחר ובניגוד לכל דוחות הביקורת בעירייה עד כה עם מספר רב של מבוקרים 

 .לא להגיע להסכמה על אף ממצאהמבוקר בחר ש

 

ועדיין לא נחה דעת הביקורת בנושא ניהול התב"רים , ומאחר והתנהלות המחלקה כפי מאחר 

ביקורת עומק בנושא  1121, תיערך במהלך שעולה מהמדגם מהווה סיכון מהותי לדעת הביקורת

 ההתנהלות בזמן אמת. 

 

לדעת הביקורת אסור לעירייה לאפשר המשך פעילות מחלקת הביצוע כפי בסיכומו של דבר 

 מבדיקת הביקורת, להלן ההמלצות המהותיות : העולה

 

חשבונות ביצוע קבלן ללא כל בדיקה של גורם נוסף  /עיכובהמלצה : אין לאפשר אישור -

 בעירייה. 

 

המלצה : אין לאפשר התנהלות של תכנון חסר ביציאה לפרויקט, יש לשאוף לתכנון  -

  .אות כספיות לא מתוכננותמפורט ככל הניתן על מנת למנוע הוצ

 

 םשנתיים עם הקבלני םהמלצה : לשם הקטנת עלויות, מומלץ ככל הניתן לקיים הסכמי -

 השונים, ולא להוציא כל פרויקט קטן להליך ביצוע בנפרד. 
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לשם יש לפנות ים נקבלתקבע לאיזה המלצה : יש לקבוע נוהל בו רק מחלקת הרכש  -

בפקודת  תהמוגדרקבלת הצעות מחיר, את בחירת הקבלנים מומלץ לבצע לפי הדרך 

העיריות לגבי מכרזי זוטא )ניהול ספר קבלנים, בחירה אקראית ושוויונית של הקבלנים 

 המתבקשים להעביר הצעות מחיר(.

 

המלצה : מומלץ למצוא דרכים לביצוע עבודות במחירי שוק, כגון הסכמים שנתיים, פניה  -

רד תשלם עבור יית ע, אין כל סיבה שעיר'למאגר הקבלנים של החברה למשק וכלכלה וכד

 ואף פי שלוש מעבר למחירי השוק. פרויקטים פי שניים 

 

מומלץ לעבוד בהתאם לחוזה ולמקובל, יש לדרוש מהקבלנים חישוב כמויות המלצה :  -

 , את חישוב הכמויות שיגישו חובה לבדוק גם כן. AS MADEבנוסף לתכונית 

 

להגיש חשבונות מסודרים  המלצה : מומלץ לפעול בהתאם לחוזה ולחייב את הקבלנים -

 עם פרוט נפרד לעבודות נוספות וחריגים.

 

, חובה לערוך סיור בשטח של כל  1022המלצה : כפי שהומלץ בדוח המבקר לשנת  -

  בכל שלבי חיי התב"ר. המחלקות הרלוונטיות

 

המלצה : יש להקפיד על ניהול יומני עבודה בכל היקף עבודה וזאת לשם תיעוד נאות,  -

 עות בין הקבלן למחלקה.ור וכן למקרה בו יתגלעו חילוקי דום בקרה וניטאפשרות לקי
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 ביקורת בנושא .4

 
 תמיכת העירייה בעמותה לקידום

 הספורט בערד )ע"ר(

 
 תוכן העניינים

 
 

 נושא

 

 

 עמוד 

 רקע –. כללי  2

 

56-57 

 . מטרות הביקורת1
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 .תאור כללי של מהלך הביקורת0

 

58 

 . עיקרי הממצאים4

 

59-61 

  . פרוט הממצאים5

 60-71 2מטרת ביקורת מספר   5.2     

 70-77 1מטרת ביקורת מספר   5.1     

 78 . תמצית מנהלים6
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 רקע –כללי  .2

 

ורט לילדים , נוער, נשים ענפי ספ 25העמותה לקידום הספורט בערד )להלן "העמותה"( מנהלת 

 (.1121 - 1121העמותה לשנים  ובוגרים )כל נתונים מתוך בקשות התמיכה של 

 מתושבי העיר משתתפים בפעילות העמותה.  2,111-כ

הפעילות מתקיימת באולמות ספורט, אצטדיון כדורגל ומגרשים פתוחים, בין פעם אחת לחמש 

 פעמים בשבוע, בהתאם לתוכנית האימונים של כל ענף.

 מתנדבים. 211-במסגרתה כעובדים ופעלו  14העסיקה העמותה  1121חברים, בשנת  22בעמותה 

 

 , נתמכה על ידי העירייה בסכומים שונים. 1118ולמעט שנת  1111העמותה הוקמה בשנת 

 (.1122)מתוך הדוח הכספי המבוקר של העמותה לשנת ₪  16,161בסך  1121תמיכה בכסף בשנת 

 )מתוך הדוח הכספי המבוקר של העמותה לשנת₪  691,111 -כבסך  1122בשנת בכסף תמיכה 

1122.) 

 )מדוח כרטסת הנהלת חשבונות של העירייה(.₪  681,111 -בסך של כ 1121תמיכה בכסף בשנת 

 

ת התמיכה של העמותה מתייחסת לפעילות קבוצות הבוגרים, אשר אינם משלמים דמי וכל בקש

 השתתפות בפעילויות השונות , התמיכה התבקשה עבור קבוצות הבוגרים הבאות : 

 

 הפעילות

ה סכום התמיכ

המבוקש בש"ח 

 )סכומים מעוגלים(

 1021לשנת 

סכום התמיכה 

המבוקש בש"ח 

 )סכומים מעוגלים(

 1022לשנת 

סכום התמיכה 

המבוקש בש"ח 

 )סכומים מעוגלים(

 1020לשנת 

 41,111 211,111 211,111 כדוריד בוגרים

 211,111 121,111 111,111 כדורסל בוגרים

 ------ 81,111 15,111 פטנק בוגרים

 51,111 41,111 11,111 האבקות בוגרים

 ------- 41,111 15,111 הוקי בוגרים

 ------- 211,111 115,111 מטווח בוגרים

 140,000 810,000 705,000 סה"כ

 

 . 1122,1121התמיכה בעמותה בשנים התבקשתי על ידי ראש העירייה לבחון את ניצול כספי 

בין פעילות קבוצות הבוגרים )לגביהן התבקשה  אין הפרדההנהלת החשבונות של העמותה ב

כן אין מיון של סכום התמיכה מהעירייה לכל פעילות, מכאן ( לבין פעילות קבוצות הנוער. התמיכה

בנוסף קיים שוני מהותי בסכומי  אין כל דרך לוודא את השימוש בפועל של התמיכות שהתקבלו.

פי שמשקפים הדוחות הכספיים בשנים התמיכות שהתבקשו לעומת היציבות בהיקף הפעילות כ

 אלה. 

( עבור כלל הפעילים אינם מבוקרים 1121)נתוני  1122להלן ניתוח תקציב מול ביצוע לשנת 

 כאמור לא קיימת הפרדה בניהול החשבונות בין המסגרות( :  –גרים ונוער במסגרת העמותה )בו
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 תקציב  

 
 ביצוע  

 

סטיה  
 מתקציב 

 הכנסות 
       

 גבייה ממשתתפים
  

 
000990999  

 

 
006650696  

 

         
0650696  

 מוסדות
  

    
6690099  

 

    
0500000  

 

         
0000600  

 תרומות
  

      
090999  

 

      
060099  

 

             
60099  

 עיריית ערד 
  

    
0000699  

 

    
0000006  

 

        
(6000505)  

   

 
007000099  

 

 
006600705  

 

           
590005  

 הוצאות
      

                      

 שכר
  

 
007990999  

 

 
007070500  

 

           
070500  

 ציוד ספורט
  

    
0790999  

 

    
0690096  

 

           
090096  

 הסעות
  

    
0990999  

 

    
0050560  

 

           
050560  

 הוצ איגודים
  

    
0990999  

 
700766  

 
(0000065)             

 ביטוח
  

      
590999  

 

      
600000  

 

          
(690990)  

 תחרויות
  

      
090999  

 

      
590060  

 

          
(000066)  

ומחנה  פרוייקטים
 אימונים

  

      
590999  

 

    
6000060  

 

           
0000060  

 פרסום
  

      
000099  

 

        
00607  

 

            
00957  

 רו"ח+ביקורת
  

      
790999  

 

      
000699  

 

          
(650099)  

 ושונות הוצ ארגון
  

    
0790999  

 

    
0660576  

 

           
060576  

   

 
007000099  

 

 
006060600  

 

           
000000  

 

 ןגרעו
  

               
 -  

 
(24,105) 

 
24,105) ) 

         

 

כמו כן העירייה מעמידה לרשות העמותה מתקני ספורט ללא דמי שימוש וכן שני מאמנים ושלושה 

בגובה  עקיפה שאינה בהעברת כספים באופן ישירכ תמיכה סה",אבות בית, שהינם עובדי עירייה 

 אלפי שקלים בשנה. של מאות

 

 הביקורתמטרות  .1
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 בחינת יישום נוהל התמיכות בעירייה. .2

 בחינת ניצול כספי התמיכה בפועל על ידי העמותה. .1

 

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .0

 

 הביקורת כללה בין השאר :

 בחינת נתוני פלט ממערכות ניהול החוגים והנהלת החשבונות של העמותה.  -

 בחינת דוחות כספיים. -

 העירייה לתמיכה. בחינת בקשות לתמיכה על פי נוהל -

 .1121-1121ת התמיכות בשנים בחינת פרוטוקולים של וועד -

 בעירייה.  התמיכותועדת  על פיהם התנהלהבחינת הקריטריונים  -

 .1121בנושא בקשת תמיכה לשנת של העמותה נוכחות בישיבה ועד מנהל  -

קבלת תגובת ועדת התמיכות והיועץ המשפטי לטיוטות דוח הביקורת והתייחסות  -

 קורת לתגובות המבוקרים.הבי

 ראיונות עם :  -

 מנכ"ל העמותה. –מר דודי שוסטרי  .2

 מר רמי נבון מנכ"ל העירייה יו"ר ועדת התמיכות.  .1
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 עיקרי הממצאים .4

 

 בחינת יישום נוהל התמיכות בעירייה. – 2מטרת ביקורת מספר  .א

 

ממצא : בניגוד לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות, העירייה  -

לא הגדירה ולא יישמה נושא תמיכות שלא בכסף ותמיכות בעקיפין. כמו כן לא 

כללה העירייה את התמיכות העקיפות בתקציבה השוטף )שווי מוערך במאות אלפי 

 שקלים לשנה(.

ונפעל לתיקונו, ראה הודעת היועץ המשפטי  תגובת ועדת התמיכות : הממצא מקובל -

 והתייחסותו לדוח מבקר מטעם משרד הפנים. 

 

 

ממצא : לעמותה לקידום הספורט בערד זכות שימוש במתקני העירייה וכן העירייה  -

מעסיקה עובדים המוקצים למתן שירותים חיוניים לפעילות העמותה, בשווי של 

 מאות אלפי שקלים בשנה, ללא כל הסכם או הגדרת תמיכה.  
תגובת ועדת התמיכות : הממצא מקובל ונפעל לתיקונו, בבדיקה ראשונית של הנושא 

עולה על פניו כי יש לבחון אופן העסקת חלק מהעובדים והאם ניתן להסדיר נושא 

 העסקתם באמצעות הנוהל. 

 

 

ממצא : בניגוד לנוהל הועדה המקצועית לא הכינה והגישה תבחינים חדשים  -

 שהוגדרו בנוהל.לאישור המועצה בתאריכים 

תגובת ועדת התמיכות : למעט נושא  מועד שינוי התבחינים, אישור התבחינים נעשה 

 על פי דין. 

 תגובת הביקורת : תגובת הועדה לא סותרת את הממצא. 

 

תמיכות לעמותת הכדורגל  1009-1021ממצא : הועדה המקצועית אישרה בשנים  -

ועצת העירייה. )לעמותת הכדורגל בניגוד לתבחינים שהיא עצמה קבעה ושאושרו במ

 (.4.0אין פעילות רב גילאית כנדרש בתבחין 

תגובת ועדת התמיכות : בניגוד לאמור בממצא, אין הגבלה בתבחינים למתן תמיכה 

רק למוסד שעונה לכלל התבחינים גם יחד, ולכן היה ניתן במקרה המפורט, ליתן 

 .6.1תמיכה גם אם אין פעילות כנדרש בתבחין 

הביקורת : הביקורת והמבוקרים חלוקים בנושא זה, מחד לדעת המבוקרים  הערת

הממצא אינו נכון, מאידך הביקורת לא השתכנעה מהסברי המבוקרים בנושא 

  במידה כזו שתניח את דעתה בדבר ביטול הממצא.
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ממצא : העירייה פרסמה הודעות על מתן תמיכה שלא בהתאם לזמנים המוגדרים  -

 ר ניכר. בנוהל, וזאת באיחו

 .1121תגובת ועדת התמיכות : טרם עריכת הביקורת הנושא הוסדר בשנת 

 תגובת הביקורת : תגובת הועדה לא סותרת את הממצא.

 

ממצא : בניגוד למוגדר בנוהל אישרה הועדה בקשות תמיכה של העמותה לקידום 

הספורט למרות שלא צורפו כל המסמכים והאישורים הנדרשים וללא חוות דעת 

 כתובה של היחידה המקצועית.

 

ממצא : בניגוד לנוהל לא נדרשו הגופים הנתמכים לדווח על השימוש בכספים  -

 שקיבלו.

תגובת ועדת התמיכות :התמיכה הועברה בחלוקה לתשלומים על פני כל שנת 

 . 2121121-2הכספים, לקראת סוף השנה העמותה הגישה דוח ביצוע לתקופה 

דה לא סותרת את הממצא, כאמור אין ברשות העמותה תגובת הביקורת : תגובת הוע

 את הנתונים של השימוש בכספי התמיכה לגבי הפעילות לה התבקשה התמיכה.

 

בניגוד לנוהל לא הונחו בפני הועדה המקצועית ממצאי הפיקוח על התנהלות הגופים  -

 הנתמכים, למרות זאת אישרה הועדה את התמיכות שהתבקשו.

כן הוגש דוח פיקוח שבחן את נתוני הביצוע של  1121בשנת תגובת ועדת התמיכות : 

. בהסתמך על דוח זה הועדה המקצועית תקבל 1121העמותות הנתמכות לשנת 

 .1121החלטותיה לגבי חלוקת התמיכות של 

תגובת הביקורת : בבדיקה מול כותב הדוח האמור עולה כי ציין במפורש איזה 

דוח אינו סותר את ממצאי הביקורת כפי בדיקות ביצע ומה מאשר הדוח, להבנתי ה

 שהובאו בדוח זה מאחר ולא נבדקו על ידו נושאים אלה.
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בחינת ניצול כספי התמיכה בפועל על ידי  – 1מטרת ביקורת מספר  .ב

 העמותה.

 

ממצא : העמותה ביקשה תמיכה בעבור פעילות קבוצות הבוגרים השונות בלבד,  -

נותיה בנפרד מפעילות מחלקות הנוער. למרות זאת לא ניהלה העמותה את חשבו

עקב כך לא ניתן לדעת האם התמיכה שהתקבלה מהעירייה שימשה לפעילות 

 שלשמה התבקשה.

תגובת העמותה : עמותת  הספורט מגישה בכל שנה בקשת תקציב לעירייה מתוך 

כוונה לקדם את הספורט התחרותי והספורטאים ולהשקיע תקציבים במטרה זו. 

רת תקציב מהעירייה, העמותה פועלת באחריות ומבצעת פעילויות לאחר קבלת מסג

 לפי התקציב הקיים ברשותה לא יעלה על הדעת שהעמותה תפעל ללא כיסוי תקציבי.

 תגובת הביקורת : תגובת העמותה אינה סותרת את הממצא.

    

ממצא : למרות שהנתונים הכספיים של העמותה בפועל לא השתנו במידה מהותית  -

ים, סכומי התמיכות שהתבקשו אופיינו ברוב הפעילויות בשונות גבוהה. בין השנ

 עובדה המטילה ספק בסבירות בקשות התמיכה לפעילויות. 

 תגובת העמותה : ראה תגובה לממצא הקודם. 

  

 

ממצא : למרות שהעמותה נהנית משימוש בנכסי העירייה ומעבודת מספר עובדי  -

 תמיכה בשווה כסף כנדרש בנוהל התמיכות.עירייה, מעולם לא ביקשה העמותה 

תגובת העמותה : העמותה מגישה בקשות בהתאם לפרסומי העירייה ומעולם 

העמותה לא נתבקשה להגיש מסמכים ובקשות על ידי העירייה עבור מתקנים 

הוגשו בקשות  1121ועובדים, בעקבות שאלות שהועלו מצד מבקר העירייה בדצמבר 

ם ועובדים. כל תמיכת שווה כסף המצוינת ניתנת ללא מהעירייה גם עבור מתקני

תמורה לתושבי העיר במידה וניאלץ לשלם עבור תמיכת שווה כסף נאלץ להעלות את 

 עלויות הפעילות לתושבים.

  תגובת הביקורת : תגובת העמותה אינה סותרת את הממצא.

 

שקלים ממצא : העמותה מקבלת בפועל תמיכה בשווה כסף בעלות של מאות אלפי  -

בשנה )מעל מליון שקל בהערכה גסה(. נתונים אלה לא באים לידי ביטוי בדוחות 

 . הכספיים של העמותה

 תגובת העמותה : ראה תגובה לממצא הקודם.
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ממצא : למרות הגדרת נוהל תמיכות כי שיעור התמיכה המכסימלי לפעילות יהיה  -

הוקי, מטווח ירי, , בבקשות התמיכה של העמותה בענפי כדורסל,  90%בגובה 

 מהפעילות על פי התקציב שהציגה העמותה. 90%-התבקשה תמיכה הגבוהה מ

 1121תגובת העמותה : בדוחות ביצוע של ניצול התמיכה שהגישה העמותה לשנת 

הוגש ביצוע של כלל ענפי העמותה ולא היה צורך בהפרדה של מחלקות הנוער השונות 

מכאן יוצא שאין תמיכה מהעירייה  כפי שהתבקש בתבחינים שפרסמה העירייה,

 .%81בענפי העמותה מעל 

לאחר הערת המבקר אינה  1021תגובת הביקורת : תיקון בקשות התמיכה בשנת 

 .1021וכן לבקשת התמיכה הראשונה בשנת  1020-1022מבטלת את הממצא לשנים 

 

ממצא : בניגוד לתקציבים שצורפו לבקשות התמיכה, נמצא כי הוצאות בפועל על  -

הסעות למשחקים בענפי הפטנק, כדורסל, הוקי, מטווח, לא היו קיימות כלל או 

שהיו קיימות בסכום נמוך משמעותית מהתקציב שצורף לבקשות התמיכה. )לגבי 

הוצאות אחרות לא ניתן לבדיקה מאחר ואין הפרדה בין פעילות הבוגרים לגביה 

 נדרשה התמיכה לבין פעילות הנוער בספרי העמותה(.

 העמותה : ראה תגובה לממצא הקודם.  תגובת
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 הממצאים פרוט .5

 

  – 2מטרת ביקורת מספר  .5.2

 בעירייה. תמיכותבחינת יישום נוהל ה

 

 נוהל תמיכות מבוא – 5.2.2

, בו נקבע נוהל תמיכות  621111נושא התמיכות ברשויות המקומיות הוסדר בחוזר מנכ"ל 

 . )להלן "הנוהל"( במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות

 

הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות , במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור 

שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, 

סד אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה וזאת כאשר הפעילות מתבצעת על ידי מו

הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון 

 המקומי.

הנוהל מכוון לקדם, בתחום התמיכות, מינהל תקין, שוויון, שקיפות, חסכון, יעילות וכן למנוע 

 פגיעה בטוהר המידות. 

 

 תמיכה עקיפה – תמיכה בשווה כסף 1.5.2

 

לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף, מתן ערבות,  –ל פי הנוהל הגדרת "תמיכה עקיפה" ע

מימוש ערבות, שימוש במתקני הרשות ... הקצאת כוח אדם מטעם הרשות או במימונה, מתן 

 זכות שימוש במבנה או במקרקעין שאינו הקצאה כמשמעותה בנוהל הקצאת מקרקעין.

  

, העירייה תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות ממצא : בניגוד לנוהל -

  תמיכות שלא בכסף ותמיכות בעקיפין.נושא ולא יישמה לא הגדירה 
 תגובת ועדת התמיכות : הממצא מקובל ונפעל לתיקונו. 

 

זכות שימוש במתקני העירייה וכן העירייה לקידום הספורט בערד לעמותה ממצא :  -

בשווי של תים חיוניים לפעילות העמותה, שירו למתן המוקציםמעסיקה עובדים 

 מאות אלפי שקלים בשנה, ללא כל הסכם או הגדרת תמיכה.  
תגובת ועדת התמיכות : הממצא מקובל ונפעל לתיקונו, לאחר ברור הנושא הוצאה 

חוות דעת של המחלקה המשפטית בעירייה המתווה דרך פעולה מיידית לתיקון 

 הליקוי.
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הסדיר נושא תמיכות בעקיפין ותמיכות שלא בכסף, כמתחייב בנוהל המלצה : יש ל -

 תמיכות במוסדות ציבור, כפי שהוגדר בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. 

 

 

 ולה : חת –לנוהל  1סעיף 

 לא תינתן תמיכה, בין ישירה ובין עקיפה, אלא על פי נוהל זה.  1.2

 ול על מתן תמיכות מאת כל רשות מקומית.חנוהל זה י 1.1

 

 :  תקציב התמיכות – לנוהל 6.2 סעיף

רשות מקומית המבקשת לתת תמיכות, תכלול בתקציבה את הסך הכולל של תקציב התמיכות, 

 הישירות והעקיפות ואת חלוקתו, לפי נושאי התמיכה, לפרקי התקציב.

 

ממצא : בניגוד לנוהל תמיכות לא כללה העירייה את התמיכות העקיפות בתקציבה  -

 ערך במאות אלפי שקלים לשנה(.השוטף )שווי מו

 תגובת ועדת התמיכות : הממצא מקובל ונפעל לתיקונו.

 

המלצה : יש ליישם את נוהל התמיכות בנושא הצגת התמיכות העקיפות בתקציב  -

 העירייה. 

 

 

 

 

 ועדה מקצועית  5.2.1

 

 ועדה מקצועית מגדיר :  –לנוהל  1סעיף 

מקצועית לבחינת בקשות התמיכה )להלן "הועדה"(, ועדה ובקשות לתמיכה מאת הרשות יידונו ב

 עדה יהיו חברים : ובו

 מנכ"ל הרשות או נציגו מקרב עובדיה הבכירים של העירייה. .2

 גזבר הרשות המקומית או נציגו. .1

 היועץ המשפטי לרשות או נציגו. .1

 

 לישיבות הועדה יוזמנו נציגי האגף הרלוונטי ברשות לעניין בקשת התמיכה. 

 

בניגוד למוגדר בנוהל לא הוזמנו נציגי האגף הרלוונטי ברשות לישיבות ממצא :  -

 הוועדה בעניין בקשות התמיכה.
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תגובת ועדת התמיכות : אין בעירייה מנהל אגף ספורט. ככל שיש או שיהיה מנהל 

 אגף2מחלקה הוא יוזמן לישיבה הרלוונטית לעניינו. 

 

ת הועדה המקצועית בנושא ובלישיהמלצה : יש להזמין את נציגי האגף הרלוונטי  -

 התמיכות )לכל הפחות מחזיק תיק הספורט ברשות ומחזיק תיק הרווחה(.

המלצת מבקר העירייה לזמן נבחר ציבור אינה עולה בקנה תגובת ועדת התמיכות : 

אחד עם הוראות הנוהל, ואף לכאורה נוגדת לו. לא יוזמנו נבחרי ציבור לדיוני הועדה 

 המקצועית. 

כוונת הנוהל וההמלצה היא לספק לחברי הועדה המקצועית את ורת :  תגובת הביק

לדוגמא  מירב הנתונים לגבי בקשות התמיכה, גם אם מידע זה מגיע מנבחר ציבור,

 המצב עדיף על אי קבלת מידע כלל. כאשר אין מנהל אגף בנושא

  

המקצועית או כל ישיבה של הוועדה המקצועית טעונה השתתפות כל חברי הוועדה  - 1.1סעיף 

 נציגיהם.

פרשנות ועדת התמיכות לסעיף זה בנוהל היא השתתפות כוללת גם השתתפות טלפונית ולא 

 נדרשת השתתפות פיזית )כפי שקרה בפועל(. 

לדעת הביקורת כוונת הנוהל בהגדרת השתתפות היא להבטיח כי כל חברי הועדה יקבלו את מלוא 

 הנתונים והמידע מהנציגים, השגת מטרה זו באמצעות הטלפון היא בעייתית. 

 

המלצה : מומלץ לקיים ישיבות הועדה המקצועית בהשתתפות כל חברי הוועדה. כך  -

הרשות הרלוונטיים ולקבל החלטה שיוכלו לצפות במסמכים לשמוע את נציגי 

 מושכלת. 

 

 

ועדת משנה לתמיכות: מועצת הרשות המקומית רשאית למנות מקרב חברי   -לנוהל   4סעיף 

 המועצה ועדת משנה לעניין תמיכות לבחינת המלצות הועדה המקצועית. 

 בעיריית ערד לא מונתה ועדת משנה כאמור. 

 

 

 

 תבחינים לתמיכה 5.2.6

 

 תבחינים לתמיכה – לנוהל 9סעיף 

 לא תיתן הרשות המקומית תמיכה אלא על פי התבחינים שנקבעו לפי נוהל זה. .2

הועדה המקצועית תכין ותגיש הצעה לתבחינים חדשים לתמיכה או לתיקונם למועצת  .1

 2הרשות לא יאוחר מחודשיים לפני המועד הקבוע לאישור התבחינים על ידי המועצה )

 ליה מתייחסת התמיכה(. לספטמבר שלפני שנת הכספים א
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ית לא הכינה והגישה תבחינים חדשים ועממצא : בניגוד לנוהל הועדה המקצ -

 לאישור המועצה בתאריכים שהוגדרו בנוהל.

ר התבחינים נעשה ושנושא  מועד שינוי התבחינים, איתגובת ועדת התמיכות : למעט 

 על פי דין. 

 תגובת הביקורת : תגובת הועדה לא סותרת את הממצא. 

 

שינתה הועדה את התבחינים לתמיכות לאחר התאריך  1022-ו 1020ממצא : בשנים  -

 כבר באותה שנת תקציב. בניגוד לנוהל שנקבע בנוהל לשינויים כאמור ויישמה אותם 

ר התבחינים נעשה ושנושא  מועד שינוי התבחינים, איתגובת ועדת התמיכות : למעט 

 על פי דין. 

 תגובת הביקורת : תגובת הועדה לא סותרת את הממצא. 

 

 
 

 

המועצה לא תאשר את התבחינים אלא לאחר שקיבלה חוות דעת בכתב, מהיועץ המשפטי  .1

לרשות כי התבחינים הינם בהתאם להוראות כל דין לרבות לעניין השמירה על עיקרון 

 השוויון. 

 

מהיועץ  כתובהממצא : מועצת העירייה אישרה את התבחינים ללא קבלת חוות דעת  -

המשפטי המאשרת כי התבחינים  הינם בהתאם להוראות כל דין לרבות לעניין 

 השמירה על עיקרון השוויון. 

תגובת ועדת התמיכות : ניתנה חוות דעת בעל פה של היועץ המשפטי בהתאם לחוק 

 משפטי(.הרשויות המקומיות )יועץ 

 תגובת הביקורת : תגובת הועדה לא סותרת את הממצא. 

 

 

 בתנאי הסף שיקבעו בתבחינים יכללו בין השאר :  .6

או נמוך מכך מסך פעילות הגוף )ובלבד שסך הכנסות הגוף  81%הגבלת התמיכה עד  .א

 מהכנסות עצמיות ומהתמיכה, לא עולות על הוצאותיו(. 

ם התמיכה המבוקשת )ניתן לאשר חריג הגוף הנתמך פעיל לפחות שנה אחת בתחו .ב

 בהמלצת הועדה המקצועית והצבעת המועצה(.

 

בתבחינים שאושרו נדרשת פעילות של הגוף המבקש תמיכה של לפחות חמש שנים, 

לדעת הביקורת התבחין אינו סביר זאת בהשוואה לעיריות אחרות ולחוקי איגודי 
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ילות של שנה ובמקרים ספורט שונים וכן אף בהשוואה לנוהל המאפשר ותק פע

 מסוים אף בפחות מכך. 

קביעת התבחינים הינה בשיקול דעת בלעדי של חברי הועדה תגובת ועדת התמיכות : 

ומליאת מועצת העיר המאשרת את המלצות הועדה. בקבלת ההחלטה עמדו לנגד 

הועדה שיקולים רבים ומגוונים בעלי משמעות כלכלית וחברתית. כמו כן, תנאי סף 

לקבלת תמיכה הוא הצגת אישור ניהול תקין מרשם העמותות שניתן רק לאחר 

 יים. שנת

 

התבחינים המאושרים יועמדו לעיון תושבי הרשות במשרדי הרשות המקומית, לאחר  .5

אישורם על ידי המועצה. כמו כן, יפורסמו התבחינים באותו המועד באתר האינטרנט של 

 הרשות. 

 

פרוטוקולים של ועדת התמיכות המפורסמים באתר האינטרנט אינם  :  ממצא -

 חתומים כלל. 

 התמיכות : אין חובת חתימה, נדרש רק פרסום הפרוטוקול.תגובת ועדת 

תגובת הביקורת : תגובת הועדה לא סותרת את הממצא. פרסום פרוטוקול חתום 

, אין כאן כל עניין של מבטיח כי מפורסם הנוסח הרלוונטי ומונע אי הבנות וטעויות

 . חובה אלא מניעת תקלות

 
תמיכות לעמותת הכדורגל  1009-1021ממצא : הועדה המקצועית אישרה בשנים  -

בניגוד לתבחינים שהיא עצמה קבעה ושאושרו במועצת העירייה. )לעמותת הכדורגל 

 (.4.0אין פעילות רב גילאית כנדרש בתבחין 

בניגוד לאמור בממצא, אין הגבלה בתבחינים למתן תמיכה תגובת ועדת התמיכות : 

יתן במקרה המפורט, ליתן רק למוסד שעונה לכלל התבחינים גם יחד, ולכן היה נ

 .6.1תמיכה גם אם אין פעילות כנדרש בתבחין 

 

הערת הביקורת : הביקורת והמבוקרים חלוקים בנושא זה, מחד לדעת המבוקרים 

הממצא אינו נכון, מאידך הביקורת לא השתכנעה מהסברי המבוקרים בנושא 

  במידה כזו שתניח את דעתה בדבר ביטול הממצא.

 

 

 , פרטי הבקשה והדיון בבקשה.הודעה על הגשת בקשות לתמיכה  5.2.5

 

 הליך פרסום והגשת בקשות מגדיר : –לנוהל  8סעיף 

רשות מקומית שבהצעת התקציב שלה, נכלל סכום לתמיכה במוסדות ציבור, תפרסם   .א

לכל היותר כשבועיים לאחר הגשת הצעת התקציב למועצה, הודעה בעיתונות בדבר 

 האפשרות לקבל תמיכה, בכפוף לאישור התקציב.
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במודעה יצוינו סוג המוסדות הזכאים לתמיכה, המקומות בהם פורסמו התבחינים וכן  .ב

 ד אחרון להגשת בקשות, להלן : המועד הקבוע. מוע

 יום לאחר פרסום ההודעה.  11המועד הקובע יהיה  לפחות  .ג

 

 : פרטי הבקשה לתמיכה –לנוהל  21סעיף 

כאשר מוסד ציבורי המבקש תמיכה עוסק בפעילויות שונות, אשר רק חלק מהן עונה  .א

על התנאים מסך כלל על התנאים לתמיכה עליו לספק פירוט על היקף הפעילות העונה 

 הפעילות של המוסד. 

 

מוגדרים הלזמנים  שלא בהתאםממצא : העירייה פרסמה הודעות על מתן תמיכה  -

 באיחור ניכר.  וזאת בנוהל,

 .1121תגובת ועדת התמיכות : טרם עריכת הביקורת הנושא הוסדר בשנת 

 תגובת הביקורת : תגובת הועדה לא סותרת את הממצא.

 

לא סיפקה פרוט לגבי חלק  ערדב ספורטהעמותה לקידום ה ,לנוהלממצא : בניגוד  -

חוסר פרוט זה אינו  נתבקשה תמיכה מסך פעילות המוסד. שלגביומהפעילות 

 מאפשר לוודא כי לא ניתנת תמיכה מעבר לשיעור המותר בנוהל. 

 

 הדיון בבקשה, מגדיר :  –לנוהל  21סעיף 

תחום פעילות ירוכזו ויועברו לעיונה בקשות לתמיכה שהוגשו לרשות מקומית בכל  .א

 של הועדה המקצועית.

לא תידון בקשה לתמיכה בוועדה המקצועית, אלא אם התקבלו כל האישורים  .ב

 והמסמכים הנדרשים וניתנה עליהם חוות דעתה של היחידה המקצועית בכתב.

העברת חוות הדעת של הועדה המקצועית לדיון במועצה, תהיה לא יאוחר מחודש  .ג

 של שנת התקציב שאליה נועדה התמיכה. ינואר 

 

ממצא בבדיקת הפרוטוקולים של הועדה המקצועית נמצא כי לא עמדו בלוחות  -

לא למועצת העירייה, הזמנים שהוגדרו בנוהל להעברת חוות דעת בנושא התמיכות 

 יאוחר מסוף חודש ינואר של שנת התקציב שאליה נועדה התמיכה. 

 .1121עריכת הביקורת הנושא הוסדר בשנת תגובת ועדת התמיכות : טרם 

 תגובת הביקורת : תגובת הועדה לא סותרת את הממצא.

 

נמצא כי דנו  6222מחודש  1122בבדיקת פרוטוקולים של הועדה המקצועית לתמיכות לשנת 

ואישרו בקשה לתמיכה לעמותת הספורט כאשר היו חסרים בבקשת התמיכה המסמכים2נתונים 

 הל התמיכות : הבאים המוגדרים בנו

 יום לפני ההגשה(. 11)עד  1122מאזן בוחן  .א
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 מיון תקציב בין פעילות נתמכת לפעילות שאינה קשורה לבקשת התמיכות. .ב

 מספר משתתפים בפעילות הנתמכת. .ג

 תמיכה עקיפה. .ד

 

ממצא : בניגוד למוגדר בנוהל אישרה הועדה בקשות תמיכה של העמותה לקידום  -

הספורט למרות שלא צורפו כל המסמכים והאישורים הנדרשים וללא חוות דעת 

 כתובה של היחידה המקצועית. 

 תגובת הועדה : מעולם לא אושרה בקשה חסרה.

עלה )סעיפים תגובת הביקורת : תגובת הועדה סותרת את הנתונים המפורטים מ

 ד'(.-א'

 

המלצה : יש להגדיר מחדש את המסמכים והנתונים שיש לצרף לבקשת תמיכה,  -

ל ועל פי התבחינים שקבעה הועדה השיתאימו לתבחינים שמוגדרים על פי הנו

 המקצועית ברשות. 

 

הועדה המקצועית תבחן את הבקשות לתמיכה ותמליץ בפני המועצה על שיעור  – 2.1.1סעיף 

  התמיכה לכל בקשה בהתאם לתבחינים שנקבעו לנושא התמיכה.

 

לא נמצאו בהן שממצא : בניגוד לנוהל הועדה המקצועית אישרה בקשות לתמיכה  -

 . להבנת פעילות המוסדות הציבוריים נתונים מהותייםלא ל המסמכים הנדרשים וכ

תגובת הועדה : כל פעילות העמותה עונה לסוגי הפעילות הנתמכת, מתוך מסמכי 

הבקשה ניתן ללמוד מהם סוגי הפעילויות בגינן נתבקשה תמיכה ומהם סוגי 

 הפעילויות שבגינם לא ניתנה תמיכה.

תגובת הביקורת : תגובת הועדה אינה עולה בקנה אחד עם אי יכולת העמותה לספק 

את הפעילות לה נתבקשה תמיכה )פעילות בוגרים( מזו שלא  נתונים המפרידים

נתבקשה תמיכה בגינה )פעילות נוער(, כמו כן אין פרוט מספר המשתתפים לפעילות 

 לה נתבקשה התמיכה, מכאן תגובת הועדה אינה סותרת את הממצא.

 

המלצה : יש להקפיד בפעילות הועדה המקצועית על בחינת הבקשות קיום  -

 נים לפני אישור הבקשה לתמיכה.המסמכים ותבחי

 

המועצה תחל בדיוניה לא יאוחר מחודש לאחר הגשת חוות דעת הועדה המקצועית  – 21.1סעיף 

למאי(.  2)תחילת חודש מרץ( , ותחליט בבקשות תוך חודשיים מתחילת דיוניה )לכל המאוחר 

ת תמיכה ובלבד ביוני של כל שנ 1121בנסיבות מיוחדות ניתן להחליט על העברת הכספים עד 

 שקיימת חוות דעת היועמ"ש כי אין מניעה משפטית לאישור כזה.

הועדה המקצועית והמועצה יפרטו את החלטתן אם לחיוב לציין מטרת התמיכה, היקפה, אופן 

 חישוביה ותנאיה. אם לשלילה את הנימוקים לכך.
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זמנים לאחר ה 1020-1021ממצא : בניגוד לנוהל העירייה אישרה תמיכות בשנים  -

 שנקבעו לאישור הנושא בוועדה המקצועית ובמועצה. 

 על פי דין.  ונעש יםרושנושא  המועדים, כל האיתגובת ועדת התמיכות : למעט 

 תגובת הביקורת : תגובת הועדה לא סותרת את הממצא. 

 

 המלצה : יש להקפיד לקיים את נוהל התמיכות בהתאם לזמנים המוגדרים בנוהל. -

 

 תשלום התמיכה מגדיר כי : – 21סעיף 

התמיכה תשולם בהתאם למועדים שיגדיר הגזבר ולפי אפשרויות המימון של  .א

 הרשות.

 התמיכה תועבר רק לחשבון הבנק של המוסד הציבורי במישרין. .ב

מועדי התשלום וגובה התשלום שישולמו בכל מועד , יקבעו לפי היקף הפעולות  .ג

 וע שיתקבל.הנתמכות של מוסד ציבורי ובכפוף לדוח ביצ

 

ממצא : בניגוד לנוהל העירייה העבירה כספי תמיכה לעמותת הספורט, ללא כל  -

 בדיקה של היקף הפעילות בפועל. 

התמיכה הועברה בחלוקה לתשלומים על פני כל שנת הכספים, תגובת ועדת התמיכות :

 . 2121121-2לקראת סוף השנה העמותה הגישה דוח ביצוע לתקופה 

גובת הועדה לא סותרת את הממצא, כאמור אין ברשות העמותה תגובת הביקורת : ת

 את הנתונים של הפעילות לה התבקשה התמיכה, בנפרד משאר הפעילויות. 

 

 

 

 

 פיקוח - 5.2.1

 

 פיקוח על השימוש בתמיכה – 24סעיף 

 הרשות תקיים פיקוח מלא על מילוי התנאים למתן תמיכה ועל השימוש בתמיכה שניתנה.  .א

מנכ"ל הרשות ימנה עובד או עובדים בעלי כישורים מתאימים שיקימו את הפיקוח  .ב

 האמור, לא מונה מפקח, לא תשולם תמיכה כלשהי מאת הרשות המקומית. 

הפיקוח ייעשה על ידי המפקח או נציגיו מקרב עובדי הרשות המקומית בהתאם לכלליים  .ג

 שייקבעו על ידי הועדה המקצועית.

יתר על קבלת דיווחים תקופתיים ודוחות ביצוע מהמוסדות הפיקוח יתבסס בין ה .ד

הנתמכים וכן על ביקורים במקום הפעילות של המוסדות, שייערכו בתכיפות הראויה 

 בנסיבות העניין. 
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 הפיקוח יהיה מכוון לברר, בין השאר, כי : .ה

 התמיכה משמשת למטרה אשר לשמה ניתנה. -

יכה ואת הפעילות בגינה המוסד מקיים את התנאים שקבעה הרשות בקשר לתמ -

 ניתנה.

לא חלו שינויים מהותיים בנוגע למוסד הציבור הנתמך שהיה בהם כדי להשפיע על  -

 אישור התמיכה או על שיעור התמיכה.

מוסד הציבור מקיים את פעולותיו בהתאם לכללים או לתקנים שנקבעו בדין לגופים  -

 מסוגו.

 ידרש.מוסד הציבור יגיש למפקח דוחות תקופתיים כפי שי .ו

המפקח ידווח על ממצאיו לוועדה המקצועית.לצורך קיום חובת הפיקוח, רשאית הרשות  .ז

 המקומית לדרוש כל מסמך וכל מידע הנראה לה נחוץ לשם כך. 

 

ממצא : בניגוד לנוהל לא נדרשו הגופים הנתמכים לדווח על השימוש בכספים  -

 שקיבלו.

מים על פני כל שנת התמיכה הועברה בחלוקה לתשלותגובת ועדת התמיכות :

 . 2121121-2הכספים, לקראת סוף השנה העמותה הגישה דוח ביצוע לתקופה 

תגובת הביקורת : תגובת הועדה לא סותרת את הממצא, כאמור אין ברשות העמותה 

 את הנתונים של השימוש בכספי התמיכה לגבי הפעילות לה התבקשה התמיכה.

 

המקצועית ממצאי הפיקוח על התנהלות הגופים בניגוד לנוהל לא הונחו בפני הועדה  -

 הנתמכים, למרות זאת אישרה הועדה את התמיכות שהתבקשו.

כן הוגש דוח פיקוח שבחן את נתוני הביצוע של  1121בשנת תגובת ועדת התמיכות : 

. בהסתמך על דוח זה הועדה המקצועית תקבל 1121העמותות הנתמכות לשנת 

 .1121של החלטותיה לגבי חלוקת התמיכות 

תגובת הביקורת : בבדיקה מול כותב הדוח האמור עולה כי ציין במפורש איזה 

בדיקות ביצע ומה מאשר הדוח, להבנתי הדוח אינו סותר את ממצאי הביקורת כפי 

 שהובאו בדוח זה מאחר ולא נבדקו על ידו נושאים אלה.

 

 

  –לנוהל  29סעיף 

שולמו סכומים עודפים על התמיכה בגין פעילותו נתברר לרשות המקומית כי למוסד הציבור  29.6

הלכה למעשה, תגבה הרשות ממוסד הציבור סכומים אלה, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, 

 החל מן המועד בו הועברו לו.

 

נוסף על הסעיף הקודם, תפעל הרשות המקומית לעניין מוסד ציבור שהפר את התנאים  29.5

 ה, כולם או חלקם, בהתאם לכללים כדלהלן : וההתחייבויות בקשר למתן התמיכ
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נמצא על פי ממצאי ביקורת, שמוסד ציבור עושה שימוש בכספי תמיכה או בחלקם שהוענקו לו, 

שלא לפעילות שלשמה הוקצו הכספים, או שהנתונים שדווחו על ידי המוסד במסגרת הגשת 

כספי התמיכה, שימש הבקשה לתמיכה, התגלו, כולם או חלקם, בלתי נכונים או שהשימוש ב

תופחת זכות המוסד לתמיכה בשיעור השימוש הבלתי נאות בכספי  –לפעולות שנעשו שלא כדין 

התמיכה, כאמור לעיל ובנוסף סכום השווה כפל שיעור השימוש הבלתי נאות בכספי התמיכה, 

 כאמור לעיל. 

 

 ריכוז מידע על תמיכות 28סעיף 

 ממועד קבלת ההחלטה בדבר התמיכה.  יום 11פרסום באתר הרשות באינטרנט תוך 

 

החלטות לתמיכה מותנות באישור מועצת העיר, לכן החלטה  ת ועדת התמיכות :הער

לתמיכה משמעה אישור המועצה לפרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות. פרוטוקול 

  ימים מהיום שהופץ לכלל חברי המועצה. 4המועצה מפורסם תוך 
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 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

 .על ידי העמותה ניצול כספי התמיכה בפועל בחינת

 

ורט לילדים , נוער, נשים ענפי ספ 25העמותה לקידום הספורט בערד )להלן "העמותה"( מנהלת 

 (.1121 - 1121ובוגרים )כל נתונים מתוך בקשת התמיכה של העמותה לשנים  

 מתושבי העיר משתתפים בפעילות העמותה.  2,111-כ

ות ספורט, אצטדיון כדורגל ומגרשים פתוחים, בין פעם אחת לחמש הפעילות מתקיימת באולמ

 פעמים בשבוע, בהתאם לתוכנית האימונים של כל ענף.

 מתנדבים. 211-עובדים ופעלו במסגרתה כ 14העסיקה העמותה  1121חברים, בשנת  22בעמותה 

 

 )באלפי שקלים(:  1118-1122נתונים כספיים של העמותה מתוך דוחות כספיים לשנים 

 

   1022  1020  1009 

 הכנסות 

 ---  16  691   עירייה

 148  142  611  מרכז הפועל 

 516  115  619  פרויקטים

 2,182  2,611  2,111  חוגים וקייטנות

 116  281  211   אחרות

 1,098  1,171  1,660   סה"כ

 הוצאות

   2,192  885  2,241  שכר ונלוות

 211  216  259  שרותי אימון

 111  169  122  שכר הנהלה

 116  228  211  ציוד ותלבושות

 68  255  212  מחנות אימונים 

 111  112  129 הסעות למשחקים

 111  258  298  פרויקטים

 84  64  42  תחרויות

 42  19  42 השכרה ואחזקת רכב

 651  111  149   חרותא

 11  29  28  הוצאות מימון

 1,758  1,440  1,687   סה"כ

  (050)  (268)  (14)  גרעון שנתי

על פי בקשות התמיכה של העמותה בכל השנים הנבדקות, הפעילות לגביה נדרשה התמיכה היא 

ת הנוער של קבוצות הבוגרים השונות שמפעילה העמותה. אין כל בקשת תמיכה לפעילות קבוצו
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של העמותה, למרות שפעילות מחלקות הנוער עומדת בתבחיני העירייה ונוהל משרד הפנים וניתן 

 להעניק תמיכה לפעילות זו. 

 

 , נתמכה על ידי העירייה בסכומים שונים. 1118ולמעט שנת  1111העמותה הוקמה בשנת 

המבוקר של העמותה לשנת )מתוך הדוח הכספי ₪  16,161בסך  1121בכסף בשנת בפועל תמיכה 

1122.) 

)מתוך הדוח הכספי המבוקר של העמותה ₪  691,111 -כבסך  1122בשנת בפועל בכסף תמיכה 

 (.1122לשנת 

)מדוח כרטסת הנהלת חשבונות של ₪  681,111 -בסך של כ 1121בכסף בשנת בפועל תמיכה 

 העירייה(.

 

 פרוט בקשות התמיכה בשנים הנבדקות : 

 

 הפעילות

התמיכה סכום 

המבוקש בש"ח 

 )סכומים מעוגלים(

 1021לשנת 

סכום התמיכה 

המבוקש בש"ח 

 )סכומים מעוגלים(

 1022לשנת 

סכום התמיכה 

המבוקש בש"ח 

 )סכומים מעוגלים(

 1020לשנת 

 41,111 211,111 211,111 כדוריד בוגרים

 211,111 121,111 111,111 כדורסל בוגרים

 ------ 81,111 15,111 פטנק בוגרים

 51,111 41,111 11,111 האבקות בוגרים

 ------- 41,111 15,111 הוקי בוגרים

 ------- 211,111 116,111 מטווח בוגרים

 140,000 810,000 704,000 סה"כ

 

בין פעילות קבוצות הבוגרים )לגביהן התבקשה  אין הפרדההנהלת החשבונות של העמותה ב

כן אין מיון של סכום התמיכה מהעירייה לכל פעילות, מכאן ( לבין פעילות קבוצות הנוער. התמיכה

קיים שוני מהותי בסכומי  אין כל דרך לוודא את השימוש בפועל של התמיכות שהתקבלו.

התמיכות שהתבקשו לעומת היציבות בהיקף הפעילות כפי שמשקפים הדוחות הכספיים בשנים 

 אלה. 

 

יקשה תמיכה בעבור פעילות קבוצות הבוגרים השונות בלבד, ממצא : העמותה ב -

ילות מחלקות הנוער. עפהלה העמותה את חשבונותיה בנפרד מלמרות זאת לא ני

עקב כך לא ניתן לדעת האם התמיכה שהתקבלה מהעירייה שימשה לפעילות 

 שלשמה התבקשה.

מתוך  תגובת העמותה : עמותת  הספורט מגישה בכל שנה בקשת תקציב לעירייה

כוונה לקדם את הספורט התחרותי והספורטאים ולהשקיע תקציבים במטרה זו. 
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לאחר קבלת מסגרת תקציב מהעירייה, העמותה פועלת באחריות ומבצעת פעילויות 

 לפי התקציב הקיים ברשותה לא יעלה על הדעת שהעמותה תפעל ללא כיסוי תקציבי.

 הממצא.תגובת הביקורת : תגובת העמותה אינה סותרת את 

    

ממצא : למרות שהנתונים הכספיים של העמותה בפועל לא השתנו במידה מהותית  -

בין השנים, סכומי התמיכות שהתבקשו אופיינו ברוב הפעילויות בשונות גבוהה. 

 עובדה המטילה ספק בסבירות בקשות התמיכה לפעילויות. 

 תגובת העמותה : ראה תגובה לממצא הקודם. 

  

המלצה : יש לבדוק את בקשות התמיכה בדיעבד, באמצעות מנגנון הפיקוח על מנת  -

 לוודא כנדרש בנוהל שכספי התמיכה שימשו לפעילות שלשמן ניתנו. 

 

כמו כן העירייה מעמידה לרשות העמותה מתקני ספורט ללא דמי שימוש וכן שני מאמנים ושלושה 

אלפי שקלים בשנה.  וה כסף בגובה של מאותכ תמיכה בשואבות בית, שהינם עובדי עירייה סה"

למרות נוהל התמיכות אשר מגדיר שיש לבקש תמיכות גם בצורה של שווה כסף, העסקת עובדים 

 לטובת הפעילות וכדומה, העמותה מעולם לא ביקשה תמיכה שלא בכסף.

 

ממצא : למרות שהעמותה נהנית משימוש בנכסי העירייה ומעבודת מספר עובדי  -

 ולם לא ביקשה העמותה תמיכה בשווה כסף כנדרש בנוהל התמיכות.עירייה, מע

תגובת העמותה : העמותה מגישה בקשות בהתאם לפרסומי העירייה ומעולם 

העמותה לא נתבקשה להגיש מסמכים ובקשות על ידי העירייה עבור מתקנים 

הוגשו בקשות  1121ועובדים, בעקבות שאלות שהועלו מצד מבקר העירייה בדצמבר 

עירייה גם עבור מתקנים ועובדים. כל תמיכת שווה כסף המצוינת ניתנת ללא מה

תמורה לתושבי העיר במידה וניאלץ לשלם עבור תמיכת שווה כסף נאלץ להעלות את 

 עלויות הפעילות לתושבים.

  תגובת הביקורת : תגובת העמותה אינה סותרת את הממצא.

 

בעלות של מאות אלפי שקלים ממצא : העמותה מקבלת בפועל תמיכה בשווה כסף  -

בשנה )מעל מליון שקל בהערכה גסה(. נתונים אלה לא באים לידי ביטוי בדוחות 

 . הכספיים של העמותה

 תגובת העמותה : ראה תגובה לממצא הקודם.

  

המלצה : מומלץ כי ברשות התמיכה בשנים הבאות יכללו את כל התמיכות אותן  -

 ווה כסף.מקבלת העמותה כולל תמיכות עקיפות בש
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מהפעילות  81%נוהל התמיכות של משרד הפנים מגדיר כי השיעור המכסימלי של התמיכה יהיה 

של העמותה בענפי כדורסל בוגרים, מטווח בוגרים, הוקי  1122הנתמכת. בבקשות התמיכה לשנת 

 מכלל הפעילות. 81%בוגרים, שיעור התמיכה המבוקש על פי תקציב הפעילות עולה על 

 

רות הגדרת נוהל תמיכות כי שיעור התמיכה המכסימלי לפעילות יהיה ממצא : למ -

, בבקשות התמיכה של העמותה בענפי כדורסל, הוקי, מטווח ירי,  90%בגובה 

 מהפעילות על פי התקציב שהציגה העמותה. 90%-התבקשה תמיכה הגבוהה מ

 1112תגובת העמותה : בדוחות ביצוע של ניצול התמיכה שהגישה העמותה לשנת 

תה ולא היה צורך בהפרדה של מחלקות הנוער השונות והוגש ביצוע של כלל ענפי העמ

ה העירייה, מכאן יוצא שאין תמיכה מהעירייה מכפי שהתבקש בתבחינים שפרס

 .%81בענפי העמותה מעל 

לאחר הערת המבקר אינה  1021תגובת הביקורת : תיקון בקשות התמיכה בשנת 

 .1021וכן לבקשת התמיכה הראשונה בשנת  1020-1022מבטלת את הממצא לשנים 

 

ממצא : בניגוד לתקציבים שצורפו לבקשות התמיכה, נמצא כי הוצאות בפועל על  -

הסעות למשחקים בענפי הפטנק, כדורסל, הוקי, מטווח, לא היו קיימות כלל או 

שהיו קיימות בסכום נמוך משמעותית מהתקציב שצורף לבקשות התמיכה. )לגבי 

הוצאות אחרות לא ניתן לבדיקה מאחר ואין הפרדה בין פעילות הבוגרים לגביה 

 נדרשה התמיכה לבין פעילות הנוער בספרי העמותה(.

 תגובת העמותה : ראה תגובה לממצא הקודם. 

 
, מוצג סכום תמיכות מהעירייה  1020של העמותה לשנת  כספיהבדוח ממצא :  -

₪  201,000מותה )במקום סך של הנמוך מסכום התמיכות שהועבר בפועל לע

 בלבד(.  64,040שהועברו בפועל נרשם סכום של 

מוצג סכום נמוך ממה  1121תגובת העמותה : בדוח הכספי של העמותה לשנת 

שהועבר בפועל מכיוון שנעשה קיזוז חד צדדי מצד העירייה בכספי התמיכה שאושרו 

בשנת ₪.  19,558קיזוז של עם ₪  211,111יע ותה. בכרטסת העירייה בעמותה מופלעמ

התחייבה העמותה לעזור בתקציב שדרוג מתחם קריית הספורט. בעקבות אי  1119

החליטה העמותה לבטל את ההתחייבות לעירייה  1118תקצוב העירייה בשנת 

והודיעה זאת לראש העיר הממונה מר גדעון בר לב. לא יתכן שהעמותה ירדה 

העמותה תממן  ובנוסף 1118 -ב₪  2יב של לתקצ 1119בשנת ₪  111,111מתקציב של 

פרויקט שבאחריות העירייה. לצערנו בסופו של דבר החליטה העירייה לקזז סכום של 

מתקציב התמיכה בעמותה ולכן נרשמה תמיכה בפועל בדוח הכספי של ₪  19,558

 .16,161סך של  1121

 תגובת הביקורת : תגובת העמותה אינה סותרת את הממצא.

 

 

 : 1122סבירות סכומי התמיכה שהתבקשו מהעירייה לכל פעילות בשנת 
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 הפעילות

סכום התמיכה 

המבוקש בש"ח 

 )סכומים מעוגלים(

כמות 

 המשתתפים

 )הערכה(

אחוז מכלל 

התמיכה 

 המבוקשת

תמיכה ממוצעת 

 למשתתף בש"ח

 לשנה

 6,111 25% 11 211,111 כדוריד בוגרים

 25,511 19% 11 121,111 כדורסל בוגרים

 2,911 22% 51 81,111 פטנק בוגרים

 4,111 9.5% 21 41,111 האבקות בוגרים

 6,411 9.5% 25 41,111 הוקי בוגרים

 21,411 28% 25 211,111 מטווח בוגרים

  200%  810,000 סה"כ

 

 לסיכום :

בקשות התמיכה של העמותה מהעירייה אינן מלאות וחמור מכך, לאור אופן ניהול החשבונות 

בעמותה אין כל דרך לבדוק האם הפעילות הנתמכת עומדת בקריטריונים של נוהל משרד הפנים 

לגבי השיעור המכסימלי המותר, והאם כספי התמיכה שימשו לפעילות שאושרה על ידי ועדת 

 התמיכות בעירייה. 

 

המלצה : מומלץ לדרוש מהעמותה דיווח מדויק של הפעילות לגביה אושרה  -

התמיכה בשנים הנבדקות, זאת על מנת לוודא כי כספי התמיכה שימשו לפעילות 

 לשמם התבקשו וכי עומדים בכל התנאים של נוהל התמיכות. 

 

המלצה :מומלץ לא לאשר בקשות תמיכה חסרות ולהגביר את הפיקוח ודרישות  -

 שימוש בכספי התמיכה באופן שוטף.אימות ה

תגובת העמותה : קבוצות הפועל ערד פועלות בעיר מזה עשרות שנים תחילה 

במסגרת העמותה לקידום הספורט. כל  1111באמצעות ההסתדרות ומשנת 

התקציבים שהתקבלו מהעירייה ומגורמים שונים הופנו לקידום הספורט בעיר 

 והספורטאים.

כל הנתונים הכספיים למבקר, העמותה תמשיך לשתף  כפי שנעשה בעבר, במסירת

 פעולה עם העירייה. 
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 תמצית מנהלים .6

 

נוהל תמיכות שהוצא על ידי משרד הפנים מגדיר את לוחות הזמנים, המסמכים, צורת 

 הפיקוח, מהות ואופן חלוקת כספי התמיכות לגופים הנתמכים.

בדוח הביקורת נמצא כי העירייה לא פועלת בחלק מהנושאים בהתאם לנוהל התמיכות, 

חלק מהנושאים מהותיים כגון אי הסדרת תמיכות בעקיפין ופיקוח על השימוש בכספים, 

חלק מהנושאים טכניים יותר כמו אי עמידה בזמני פרסום או אי דרישת כל המסמכים 

 כמוגדר על פי הנוהל. 

העמותה, נמצא כי מבחינתה עמדה בכל הדרישות של העירייה בדבר  מבחינת התנהלות

המצאת מסמכים ונתונים, אם כי שונות בקשות התקציבים בין השנים מעידה כנראה על 

 בקשות תמיכה שלא על פי תוכנית סדורה.    

 

 

 המלצות בנושא יישום נוהל תמיכות .א

המלצה : יש להסדיר נושא תמיכות בעקיפין ותמיכות שלא בכסף, כמתחייב בנוהל  -

 תמיכות במוסדות ציבור, כפי שהוגדר בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. 

 

המלצה : יש ליישם את נוהל התמיכות בנושא הצגת התמיכות העקיפות בתקציב  -

 העירייה. 

 

המלצה : יש להגדיר מחדש את המסמכים והנתונים שיש לצרף לבקשת תמיכה,  -

שיתאימו לתבחינים שמוגדרים על פי הנוהל ועל פי התבחינים שקבעה הועדה 

 המקצועית ברשות. 

 

 המלצה : יש להקפיד לקיים את נוהל התמיכות בהתאם לזמנים המוגדרים בנוהל. -

 

 המלצות בנושא העמותה לקידום הספורט .ב

 

לצה : יש לבדוק את בקשות התמיכה בדיעבד, באמצעות מנגנון הפיקוח על מנת המ -

 לוודא כנדרש בנוהל שכספי התמיכה שימשו לפעילות שלשמן ניתנו. 

 

המלצה : מומלץ כי ברישום התמיכה בשנים הבאות יכללו את כל כספי התמיכות  -

 אותם מקבלת העמותה כולל תמיכות עקיפות בשווה כסף.
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 בנושא ביקורת .5

 
 גביית כספים במרכז תרבות בערד
 על שם סמואל רובין בע"מ )חל"צ(

 
 תוכן העניינים

 
 

 נושא

 

 

 עמוד 

 רקע –. כללי  2

 

80 

 . מטרות הביקורת1

 

82 

 .תאור כללי של מהלך הביקורת0

 

82 

 . עיקרי הממצאים4

 

81-80 

  . פרוט הממצאים5

 84-90 2מטרת ביקורת מספר   5.2     

 1מטרת ביקורת מספר   5.1     

 

92-95 

 96-97 . תמצית מנהלים6
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 רקע –כללי  .2

 

 :  1122מתוך הביאורים לדוחות הכספיים לשנת 

 2841מרכז תרבות בערד על שם סמואל רובין בע"מ הינה חברה לתועלת הציבור שהתאגדה בשנת 

 "החברה" או "המתנ"ס"(. –)להלן 

מטרותיה העיקריות של החברה בהתאם לתזכיריה הן לארגן, להפעיל ולנהל מרכז תרבות בערד. 

וכן לפתח , לעודד כל סוגי מלאכה, ספורט, משחקים, נופש ושעשועים וכן פעולות תרבות וחינוך. 

 להקים את כל המתקנים, בתי מלאכה ומעבדות אשר יהיו כרוכים בביצוע דברים אלה. 

פעילותה גם במבנים שהועמדו לרשותה על ידי הרשות המקומית, הסוכנות החברה מנהלת את 

 היהודית והמגבית המאוחדת לישראל ללא תמורה ובהתאם למטרות החברה וליעוד המבנים.

 

הכנסות המתנ"ס מורכבות מהכנסות ממקורות חיצוניים )הקצבות( והכנסות ממקורות עצמיים 

 : 1118-1122ההכנסות לשנים )ממשתתפים( להלן פרוט החלוקה בין סוגי 

 

 1009 1020 1022 מקור ההכנסות

 6,111,166 1,482,511 6,618,121 הקצבות

 1,141,512 1,182,111 1,858,298 ממשתתפים

 6,025,916 6,281,561 7,068,499 סה"כ

 

הכנסות ממקורות עצמיים הם כספים שנגבים מהמשתתפים בפעילויות השונות של המתנ"ס  

כגון: מוסיקה )קונסרבטוריון(, גיל רך ומשפחה, אזרחים בוגרים, תרבות ופנאי, אוכלוסיה 

 מיוחדת, חוגים וכו'.

 

 תנ"ס. הגביה מתבצעת באמצעות עובדי המתנ"ס ובעזרת תוכנות ייעודיות לניהול מוסדות כגון המ

 

בחרתי לבדוק את נושא ניהול הגביה והחייבים במתנ"ס מאחר ורכיב זה בדוחות הכספיים הינו 

מכלל  61% -באחריות הבלעדית של עובדי המתנ"ס )גביה, הפקדה, אכיפה וכד'( ומהווה כ

 ההכנסות של המתנ"ס.
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 מטרות הביקורת .1

 

 בחינת מערך הגביה במתנ"ס. .2

 ייבים.בחינת הטיפול בהנחות ובח .1

 

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .0

 

 הביקורת כללה בין השאר :

 . ניהול הגביה והנהלת החשבונות של המתנ"סת ובחינת נתוני פלט ממערכ -

 בחינת דוחות כספיים. -

 בחינת אסמכתאות למתן הנחות למשתתפים. -

 ראיונות עם :  -

 מנהל המתנ"ס. –מר דודי שושטרי  .2

 ית מנויים במתנ"ס.אקופאית ואחר –גברת מריה בויקו  .1

 מנהלת החשבונות וחשבת שכר במתנ"ס. -גברת ויקי מואטי  .1
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 עיקרי הממצאים .4

 

 : מערך הגביה במתנ"ס 2נושא 

 

: בניגוד למערך בקרה נאות, עובדת אחת במתנ"ס אחראית על כל  ממצא  5.2

הטיפול בכספים, גבייה, עדכון הנחות, התאמת קופה, הפקדות בבנקים, אכיפה 

 במקרה של חוב/תשלום חוזר. 

חוסר תקציב לכ"א יש למתנ"ס קופאית אחת . בימים אלו  בעקבות המבוקר :תגובת 

ברה לגיל הרך , עם הכשרה בהנה"ח כך מזכירה חדשה במקום קודמתה שע התקבלה

המתנ"ס בודקת את חלוקת תפקידים. בכל מקרה מנה"ח הראשית של  שתהיה בעתיד

 להנה"ח. אותם ומכניסה תמהקופא המגיעיםהנתונים הכספיים 

 

ממצא : תוכנת הגביה מאפשרת מתן הנחות על מחיר הפעילות המלא ואף לבטל  5.1

הנסקר על ידי גורם ניהולי, אשר בודק את השימוש חוב כליל, אין כל דוח בקרה 

 במקרים אלה.

 מנהל או רכז יבדקו את ההנחות הניתנות בתוכנה. תגובת המבוקר :

 

ממצא : הכספת בה מונחים ההמחאות הדחויות והכסף המזומן אינה מעוגנת  5.0

 לקיר או לרצפה, מכאן ניתן לגנוב אותה ללא קושי רב.

 .יפוץ נדאג שכל הכספות יקובעולאחר הש תגובת המבוקר :

 

ממצא : נתונים רגישים כגון בקשות להנחות )תלושי שכר ואישורים שונים על  5.4

 מצב רפואי(, מתויקים בארון הכללי של המשרד ואינם נעולים. 

 תגובת המבוקר : לאחר השיפוץ והמעבר למשרדים החדשים הנושאים יטופלו.

 

מידע, המתנ"ס לא דיווח על המערכת ממצא : לכאורה בניגוד לחוק מאגרי  5.5

הממוחשבת שלו כמאגר מידע לרשויות. ומכאן אינו מנהל מאגר מידע כחוק, 

 דבר היכול לחשוף אותו לתביעות בנושא.

 תגובת המבוקר : הנושא ייבדק מול היועץ המשפטי של המתנ"ס.

 

ממצא : במערכת ניהול החוגים החדשה קיימות הרשאות גורפות למספר  5.6

ים רב. אי קיום הרשאות מתאימות לכל תפקיד יכול לפגוע בפעילות המתנ"ס אנש

 ובאובדן כספים. 

 תגובת המבוקר : לאחר הטמעת התוכנה החדשה יוסדרו ההרשאות בתוכנה החדשה .
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ממצא : לא קיים כל נוהל המגדיר מתי יש לדווח למתנ"ס על היעדרות משתתף. כמו  5.7

וצרים קשר עם הפעילים לבדוק מדוע לא הגיעו. כן אין כל בדיקה האם המדריכים י

לדעת הביקורת נושא של שימור לקוחות הינו מהות פעילות המתנ"ס ולא סביר כי 

 נושא זה הועבר לאחריות המדריכים והרכזים ללא כל נוהל או פיקוח.

 1שיחת פתיחת השנה מול המדריכים מובהר למדריכים כי לאחר  המבוקר :תגובת 

המדריך מתקשר לבדוק את הסיבה . באחריות הרכז לבצע בקרות על  אי הופעות לחוג

 .המדריכים . יבנה נוהל  בהתאם

 

 : חייבים והנחות  1נושא 

 

ממצא : בניגוד לפקודת מס ההכנסה, ההנחה שניתנה לעובדי המתנ"ס לא   5.8

דווחה כהטבת שווה כסף בתלושי השכר של העובדים. אי דיווח כאמור חושף את 

 . וביטוח לאומי לחיובים וקנסות בביקורת ניכויים של מס הכנסההמתנ"ס 

 הממצא מקובל חשבת השכר תונחה לפעול על פי הדין. המבוקר :  תגובת 

 

הטיפול בחייבים על ידי עובדת בעלת הרשאות לשינוי כל הנתונים ממצא :   5.9

 במערכת הגביה מאפשר שינוי נתוני חייבים ללא כל בקרה.

 : מנהל המתנ"ס יעקוב אחר נושא החייבים  וההחזרים. המבוקר תגובת 

 

ממצא : לא קיים כל דוח בקרה לגבי פעולת מחיקת חובות במערכת  5.20

הממוחשבת. מכאן יש באפשרות כל העובדים עם ההרשאות המתאימות "להעלים" 

 חובות של משתתפים ללא ידיעת אדם נוסף במערכת. 
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 פרוט הממצאים .5

 

  – 2מטרת ביקורת מספר  5.2

 בחינת מערך הגביה במתנ"ס.

 

מרכז תרבות בערד על שם סמואל רובין בע"מ )חל"צ( )להלן "המתנ"ס(, הינה חברה לתועלת 

 ציבור הרשומה כמלכ"ר )מוסד ללא כוונת רווח(.

המתנ"ס פועל בתחומים שונים ונותן שירות לכל גווני האוכלוסייה מכל הגילאים, כגון : תרבות 

ופנאי, קליטה, מוסיקה, נוער, אזרחים בוגרים, אוכלוסיות מיוחדות, גיל רך ומשפחה, מחול 

 וספורט וחוגים שונים. 

לרשותו על ידי המתנ"ס מנהל את הפעילויות השונות במבנים שונים בין השאר כאלו שהועמדו 

 עיריית ערד, הסוכנות היהודית והמגבית המאוחדת לישראל, ללא תמורה.

הכנסות המתנ"ס כוללות הכנסות מהקצבות והכנסות עצמיות. )אין הקבלה לעונת הפעילות של 

המתנ"ס לעומת נתוני הדוחות הכספיים מאחר ושנת פעילות של מתנ"ס ערד היא מחודש 

 נה הבאה אחריה(.ספטמבר ועד חודש אוגוסט בש

 

 

 :  1122-1118לפי דוחות כספיים  פרוט הכנסות מהקצבות

 

 1009 1020 1022 /שנהמקור ההכנסות

 2,151,111 2,151,111 1,161,686 לא ייעודי –עיריית ערד 

 2,111,624 1,151,911 2,461,155 עיריית ערד ייעודי

 161,155 151,621 151,194 משרד הבריאות 

 164,529 58,895 28,511 ייעודי -למתנסים החברה 

 11,156 41,165 161,146 הקצבות מאחרים

 4,061,644 0,792,560 4,409,020 סה"כ

  

 : 1122-1118עצמיות לפי דוחות כספיים פרוט הכנסות 

 

 1009 1020 1022 מקור ההכנסות/שנה

 188,219 652,461 514,168 תרבות ופנאי

 121,184 116,615 162,416 קליטה

 151,181 115,151 124,115  מוסיקה 

 14,611 211,884 62,144 נוער

 112,912 144,114 144,126 אזרחים בוגרים
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 44,129 91,154 211,181  אוכלוסיה מיוחדת 

 11,111 22,128 11,951 גיל רך ומשפחה

 111,524 661,251 818,219  מחול וספורט 

 121,416 284,118 115,984 חוגים

 151,516 111,111 262,191 שכר דירה 

 1,070,512 1,092,011 1,959,289 סה"כ 

 

 

 

לפני תחילת הפעילות השנתית )תחילת שנת הלימודים(, מפרסם המתנ"ס חוברת חוגים 

 ופעילויות לתושבי העיר. 

המעוניינים להירשם לפעילות מסוימת מחויבים להגיע למשרדי המתנ"ס או להתקשר בשעות 

הפעילות  ולהסדיר את נושא התשלום, אין אפשרות לרישום ותשלום באמצעות האינטרנט או 

 מענה אוטומטי טלפוני.

ית מנויים, באחריותה לחייב אקופאית ואחר –נושא הגביה במתנ"ס מתנהל על ידי עובדת אחת  

 את הפעילים בדמי ההשתתפות בכל פעילות. 

אחריות הקופאית, אין מוקדי גביה נוספים מעבר במתנ"ס מתנהלת קופה אחת בלבד, הנמצאת ב

 למשרדי המתנ"ס.

 

במענה טלפוני ממצא : העובדה כי אין אפשרות לשלם עבור שירותי המתנ"ס  -

 ת העוסקתאו באמצעות האינטרנט, מביאה לעומס גדול על העובדאוטומטי 

 ברישום, ובהכרח פוגעת באיכות השירות לצרכני המתנ"ס.
חלפת תוכנת המחשוב נבדקת האפשרות לרישום דרך תגובת המבוקר : עם ה

 האינטרנט.

 

ל , ע)אינטרנט, מענה טלפוני אוטומטי( המלצה : יש לבחון אפשרות תשלום מרחוק -

 קבלת הקהל ולשיפור איכות השירות. שעות ב מנת להקטין את העומס על העובדת

 

בחברה למתנ"סים  , נוהל נושא הגביה בהתאם לנהוג921121עד לסוף שנת הפעילות בחודש 

(. כמו כן השתמש המתנ"ס בתוכנת ניהול 1121)המתנ"ס נפרד מהחברה למתנס"ים בתחילת שנת 

 החוגים של החברה למתנ"סים.

סופט -לאור הניתוק מהחברה למתנ"סים, הוחלפה תוכנת ניהול החוגים לתוכנה של חברת אור

 ם והדרכה.מערכת ניהול חוגי –מערכות מידע, שם התוכנה החדשה : מנח"ה 

 

 נוהל הגביה מגדיר בין השאר : 

יש להפיק דוח חודשי על גביית כספים. באמצעות הדוח תקוים בקרה על התאמת  - 1סעיף 

 הגבייה לסך ההפקדות. )מומלץ כי יבוצע בכל שבוע על מנת להקל על הבקרה(.
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פטיות לגביית במקרים מסוימים, יש לפעול בדרכים מש -בנושא תשלומים שלא כובדו   8.1סעיף 

 החוב.  

 

ממצא : נוהל גביית כספים שנבנה בהתאם לתוכנה של חברת המתנ"סים לא עודכן  -

 והותאם עם המעבר לתוכנת ניהול החוגים החדשה.

תגובת המבוקר : לאחר הטמעת התוכנה יבנה נוהל מסודר לגביית כספים בתוכנה 

  .החדשה

 

רה של השוואת גביה להפקדה, ממצא : בניגוד לנוהל גביית כספים, לא בוצעה בק -

 בתדירות של אחת לחודש )ההתאמה המלאה בוצעה רק בסוף שנה(.

 .להשוואת הגביה להפקדה אחת לחודש תבוצע בקרה תגובת המבוקר :

 

ממצא : המתנ"ס כמדיניות לא מעביר תשלומים שלא כובדו לטיפול משפטי )ראה  -

 בהמשך לדוח(. 1מטרת ביקורת מספר 

עלות הטיפול המשפטי היא  ישנם מעט מאוד תשלומים שלא כובדו , תגובת המבוקר :

גבוהה ומניסיון לא יעילה. אנו מצליחים לגבות תשלומים בעת חזרה של הלקוח 

 החייב לפעילויות נוספות במתנ"ס.

 
ממצא : עם המעבר לתוכנת ניהול החוגים החדשה, אין אפשרות להפיק דוחות או  -

הוגדר הסכם מול התוכנה הישנה המאשר גישה  להוציא נתונים משנים עברו. לא

  על שנים עברו.כוללת מכאן אין אפשרות לבצע ביקורת  כאמור.לנתונים 

 .יון להוציא נתונים מהתוכנה הישנהייעשה ניס תגובת המבוקר :

 

המלצה : מומלץ לבנות נוהל גביית כספים מעודכן לתוכנה החדשה. כולל בקרות  -

 מתאימות.

 
המלצה : מומלץ לקבוע בהסכם עם התוכנה כי הנתונים שייכים למתנ"ס ולחייב כי  -

שיתוף פעולה בהעברת הנתונים ההיסטוריים לתוכנה אחרת כאשר המתנ"ס ידרוש 

 זאת . 

 

  תאור עבודת הגביה באמצעות התוכנה החדשה במתנ"ס :

 עלות הפעילות מעודכנת באופן אוטומטי, בהתאם לקוד הפעילות. .א

 של מתן הנחה, מעודכן רק בהתאם לפרוטוקול ועדת הנחות )עדכון ידני(. במקרה .ב

 בתשלום מונפקת קבלה באופן מיידי למשלם. .ג

 תשלום מזומן2המחאות בכל יום מבוצעת סגירת קופה בערב ומכינים את ההפקדה למחרת.  .ד
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 המחאות דחויות נשמרות בכספת המתנ"ס ומופקדות עם הגיע זמן פירעונן. .ה

 ות כרטיסי אשראי מדווחים למערכת ומבוצעת גביה פעם בחודש.תשלומים באמצע .ו

במקרה של ביטול הרשמה, הכספים מוחזרים באמצעות המחאה של המתנ"ס וחתימת  .ז

 המנהל, אין החזר מזומן.

 פעם בחודש העברת פקודה מתוכנת ניהול הגביה לתוכנת הנהלת החשבונות.  .ח

 התאמת קופה מבוצעת באמצעות תוכנת הגביה ולא תוכנת הנהלת החשבונות.  .ט

 במקרה של המחאה שחזרה או הוראת קבע, מועבר לטיפול עובדת הגביה במתנ"ס. .י

 בפועל לא מבצעים אך הנושא אפשרי בתוכנה.  –מחיקת חוב  .יא

 

ממצא : בניגוד למערך בקרה נאות, עובדת אחת במתנ"ס אחראית על כל הטיפול  -

ספים, גבייה, עדכון הנחות, התאמת קופה, הפקדות בבנקים, אכיפה במקרה של בכ

 חוב/תשלום חוזר. 

חוסר תקציב לכ"א יש למתנ"ס קופאית אחת . בימים אלו  בעקבות המבוקר :תגובת 

מזכירה חדשה במקום קודמתה שעברה לגיל הרך , עם הכשרה בהנה"ח כך  התקבלה

המתנ"ס בודקת את חלוקת תפקידים. בכל מקרה מנה"ח הראשית של  שתהיה בעתיד

 להנה"ח. אותם ומכניסה תמהקופא המגיעיםהנתונים הכספיים 

 

ממצא : תוכנת הגביה מאפשרת מתן הנחות על מחיר הפעילות המלא ואף לבטל חוב  -

כליל, אין כל דוח בקרה הנסקר על ידי גורם ניהולי, אשר בודק את השימוש 

 ה.במקרים אל

 מנהל או רכז יבדקו את ההנחות הניתנות בתוכנה. תגובת המבוקר :

 
המלצה : מומלץ לקבוע אופן התנהלות אשר יקיים הפרדת תפקידים נאותה, או לכל  -

הפחות לבנות מערך דוחות בקרה לזיהוי פעילות חריגה, מערך אשר ייבדק על ידי 

 עובד בכיר במתנ"ס.

 
ח בחשבון הוצאות בגין תקורות והוצאות ממצא : בקביעת מחיר פעילות לא נלק -

הנהלה וכלליות, כן אין הגדרה לכמות ההנחות שניתן להעניק למשתתפים בפעילות 

 מסוימת.

 
ה לחוג בהתאם תפיסת המתנ"ס אומרת כי כל ילד שזכאי להנח תגובת המבוקר :

מההנחה ואין אנו מונעים השתתפות ילדים הזכאים להנחה  לטבלת הזכאות ייהנה

 בחוגי המתנ"ס.

לדעת הביקורת יש חשיבות בשיקול כל הנתונים הכספיים תגובת הביקורת : 

בקבלת ההחלטות על סוגי הפעילות, נניח כי יסתבר כי עודף הוצאות על הכנסות 

עילות יהיה בפעילות מסוימת מגיע לעשרות אלפי שקלים. במקרה של ביטול הפ
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ניתן לקיים פעילויות רבות אחרות עקב החיסכון בהוצאות. כאשר אין נתונים כאמור 

 לא ניתן לקבל החלטה מושכלת. 

  

המלצה : מומלץ לקיים תמחור מדויק ככל הניתן של כל פעילות, על מנת לקבל  -

תמונה מלאה לגבי עלויות הפעילויות השונות. באמצעות כלי כאמור ניתן יהיה 

 לזהות מגמות ופעילויות מפסידות באופן קיצוני. 

 

ממצא : הכספת בה מונחים ההמחאות הדחויות והכסף המזומן אינה מעוגנת לקיר  -

 רצפה, מכאן ניתן לגנוב אותה ללא קושי רב.או ל

 .לאחר השיפוץ נדאג שכל הכספות יקובעו תגובת המבוקר :

 

ממצא : העובדת אשר עוסקת בגביה יושבת במשרד עם עוד מספר עובדים, המשרד  -

מהווה גם חדר הכניסה למשרד מנהל המתנ"ס. עיסוק במזומנים והמחאות בחדר 

 הפתוח לכלל הציבור אינו מיטבי.

 .ר למשרדים החדשים הנושאים יטופלולאחר השיפוץ והמעב תגובת המבוקר :

 

ממצא : נתונים רגישים כגון בקשות להנחות )תלושי שכר ואישורים שונים על מצב  -

 רפואי(, מתויקים בארון הכללי של המשרד ואינם נעולים. 

 תגובת המבוקר : לאחר השיפוץ והמעבר למשרדים החדשים הנושאים יטופלו.

 

המלצה : מומלץ למצוא פתרונות לטיפול בכספים ובנתונים רגישים, כך שתימנע  -

 גישה לדברים אלה על ידי אנשים לא מורשים. 

  

ממצא : לכאורה בניגוד לחוק מאגרי מידע, המתנ"ס לא דיווח על המערכת  -

ומכאן אינו מנהל מאגר מידע כחוק, דבר שבת שלו כמאגר מידע לרשויות. הממוח

 ף אותו לתביעות בנושא.היכול לחשו

 תגובת המבוקר : הנושא ייבדק מול היועץ המשפטי של המתנ"ס.

 
 

המלצה : יש לקבל חוות דעת משפטית בדבר קיום/אי קיום מאגר מידע במתנ"ס.  -

 במידה ויקבע כי קיים מאגר מידע יש למלא אחר כל הוראות החוק בנושא.

 

ממצא : במערכת ניהול החוגים החדשה קיימות הרשאות גורפות למספר אנשים  -

רב. אי קיום הרשאות מתאימות לכל תפקיד יכול לפגוע בפעילות המתנ"ס ובאובדן 

 כספים. 
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 תגובת המבוקר : לאחר הטמעת התוכנה החדשה יוסדרו ההרשאות בתוכנה החדשה .

 

תפקידו במערכת, אין לאפשר המלצה : יש לקבוע הרשאות לכל משתמש בהתאם ל -

 מצב בו אנשים יכולים לבצע פעולות במערכת ללא קשר לתפקידם. 

 
 

 

  ול המדריכים ובדיקת נוכחות בפעילויות השונות :התנהלות מ

 מתוך תוכנת הגביה מנפיקים רשימת משתתפים בכל פעילות. .א

 המשתתפים.הרשימות מועברות למדריכים2מאמנים ובאחריותם לבדוק נוכחות של  .ב

במקרה של משתתף שהפסיק את פעילותו קיים נוהל ביטול השתתפות באמצעות רכז התחום  .ג

 ומנהל המתנ"ס.

 חלק מהגדרת התפקיד של רכזי התחומים הוא לוודא כי המדריכים במצעים בדיקת נוכחות.  .ד

 

ממצא : דוחות הנוכחות של הפעילות לא מוחזרים לתיוק במתנ"ס, לדעת הביקורת  -

להטיל על המדריכים לשמור כל הדוחות לשם ברור אי הגעה או השתתפות לא סביר 

 בפעילות מסוימת.

ח נוכחות בתחילת כל חודש המדריך מנפיק מתוכנת החוגים דו" המבוקר :תגובת 

 ושומר את כל הדוחות אצלו .חודשי למעקב ובקרה 

 

משתתף. כמו ממצא : לא קיים כל נוהל המגדיר מתי יש לדווח למתנ"ס על היעדרות  -

כן אין כל בדיקה האם המדריכים יוצרים קשר עם הפעילים לבדוק מדוע לא הגיעו. 

לדעת הביקורת נושא של שימור לקוחות הינו מהות פעילות המתנ"ס ולא סביר כי 

 נושא זה הועבר לאחריות המדריכים והרכזים ללא כל נוהל או פיקוח.

 1ם מובהר למדריכים כי לאחר שיחת פתיחת השנה מול המדריכי המבוקר :תגובת 

אי הופעות לחוג המדריך מתקשר לבדוק את הסיבה . באחריות הרכז לבצע בקרות על 

 .המדריכים . יבנה נוהל  בהתאם

 

 

אין כל נוהל המגדיר מה באחריות הרכז לבצע בנושא בדיקת נוכחות ממצא :  -

 והיעדרויות.

 
שנייה כאשר מבצעים ממצא : לא קיים דוח בקרה ממוחשב או דרישה לחתימה  -

 פעולת ביטול השתתפות בפעילות מסוימת.

כל החזר כספים וביטול פעילות הלקוח ממלא טופס במזכירות.   המבוקר :תגובת 

הרכז האחראי מאשר את העזיבה 2 ביטול לאחר שבדק עם המדריך את נכונות 
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הצורך הפרטים שהילד באמת עזב את החוג ,  מוודא את הסיבה ומטפל בה במידת 

והעברה לקופה לעדכון ההחזר  ן הטופס מגיע למנהל לחתימה שנייהולאחר מכ

 וביטול תשלומים עתידיים . ו2או יוצא צ'ק ע"י מנה"ח .

ההליך המתואר בתגובת המבוקר אינו מונע אפשרות של ביטול תגובת הביקורת : 

פעילות על ידי משתמשים עם הרשאות מתאימות במערכת החוגים הממוחשבת. 

לדעת הביקורת יש לקיים ניטור ובקרה על פעולות אלה על מנת לוודא כי כולן בוצעו 

 בהתאם להליך המתואר בתגובת המבוקר. 

 
המלצה : מומלץ לבנות מערך בקרה על נושא נוכחות משתתפים בפעילויות. יש  -

לוודא כי המדריכים אכן בודקים נוכחות, כי כל המשתתפים הסדירו את התשלום 

 במידה של פרישה, לקיים ניסיון לשימור הלקוח באופן מוסדר.לפעילות ו

 
המלצה : בעקבות מקרים שונים שהתקיימו במרכז הארץ, בהם מאמנים בענפי  -

ספורט שונים חייבו/לחצו על משתתפים והוריהם לשלם תשלומים נוספים ישירות 

ילות למאמנים בעבור אימונים אישיים, מחתימים כל מדריך כי אסור לו לקיים פע

 כאמור ללא אישור מראש. יש לשקול לחייב זאת גם במתנ"ס ערד. 
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 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

 בחייבים.ובחינת הטיפול בהנחות 

 

להלן הנתונים לגבי היקף ההנחות בהתאם לדוחות מערכת הגביה הישנה )לפי שנת פעילות של 

 : בסכומים מעוגלים ספטמבר עד אוגוסט שנה אחר כך( –המתנ"ס 

 9/1009-8/1020  9/1020-8/1022  9/1022-8/1021 שנת פעילות

 151 551 111 סה"כ מקבלי הנחות

 16,111 41,111 41,111 סה"כ סכום ההנחות

 

 

 מערך ההנחות במתנ"ס – 5.1.2

 פרוט ההנחות במערכת המחשוב :

 9/1009-8/1020  9/1020-8/1022  9/1022-8/1021 הנחה/שנת פעילות מספור

    כלכלירקע  2

    ילד שני בחוג2חוג שני 1

    ילד שלישי בחוג2חוג שלישי 1

    ארגון המורים 6

   --- הסתדרות המורים 5

  --- --- הפנינג קונסרבטוריון 1

  --- --- קונסרבטוריון שעה נוספת 4

    עובדי מתנ"ס 9

   --- פותחים עתיד 8

    בית מזור 21

 ---  --- חוג דרמה מבוגרים 22

 ---  --- כפיאדה  -קייטנת קיץ  21

 ---  --- קייטנת קיץ אמריקאים 21

 ---   ילד רביעי בחוג2חוג רביעי 26

 ---   נרשמים מספטמבר2הרשמה מוקדמת 25

 --- ---  זיכוי סיור ירושלים 21

 --- ---  ילדים רוקדים ערד 24

 --- ---  קאנטרי מנוי משפחתי 29

 

 

 מסך הגביה לפעילות במתנ"ס. 5%-סך כל סכום ההנחות הינו בשיעור של כ
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 כאמור מערך הגביה במתנ"ס הינו פנימי, באמצעות עובדת המתנ"ס.

 

 

בוצע מדגם לבדיקת האסמכתאות שהביאו לזיכוי המשתתפים בהנחות השונות , בשלוש שנות 

 הפעילות האחרונות של המתנ"ס.

)ועדת  ההנחות מוזן באופן ידני למערכת הממוחשבת , בדרך כלל בהתאם למסמך מתאיםנושא 

 .הנחות או אישור מנהל המתנ"ס(

 נסקרה התוכנה החדשה לניהול מערך החוגים כולל מסכי הגביה וההנחות. 

 מתוך המדגם והסקירה עולים הממצאים הבאים : 

 

 העניק לכל משתתף.ממצא : אין כל מדיניות לגבי מספר ההנחות שניתן ל -

         המבוקר :  ועדת ההנחות פועלת עפ"י קריטריונים של מבחן הכנסה או הנחת תגובת                     

לנרשמים בתחילת חודש ספטמבר . כמובן שאין הנחה על   %5רישום מוקדם של         

 הנחה.       

תגובת הביקורת : תגובת המבוקר מתייחסת לעקרון, לא הוצג בפני הביקורת כל נוהל       

 כתוב בעניין, בפועל אין כל מניעה להעניק הנחות כפולות במערכת הגביה הממוחשבת.     

 

ממצא : תוכנת הגביה מאפשרת מתן הנחות על מחיר הפעילות המלא ואף לבטל חוב  -

ר על ידי גורם ניהולי, אשר בודק את השימוש כליל, אין כל דוח בקרה הנסק

 במקרים אלה.

 הממצא מקובל ויטופל על מנת שלא ישנה בעתיד. המבוקר :  תגובת 

 
ממצא : במקרה של ביטול השתתפות לדוגמא בחוג ראשון, אין כל בקרה ממוחשבת  -

 לוודא כי מבוטלת הנחה על חוג אחר שנחשב כחוג שני. 

 בל ויטופל על מנת שלא ישנה בעתיד. הממצא מקוהמבוקר :  תגובת  -

 
ממצא : נמצאו מקרים בהם ניתנה הנחה בהתאם לטופס בקשת הנחה שאינו חתום.  -

החתימה מהווה הצהרה כי החתום מתחייב שכל הנתונים בטופס נכונים, וכי ידוע 

 לו כי מילוי פרטים שקריים מהווה עבירה.

 ישנה בעתיד.  הממצא מקובל ויטופל על מנת שלאהמבוקר :  תגובת  -

 

 ממצא : נמצא כי ניתנו הנחות לפי הוראה בעל פה , ללא כל אסמכתא כתובה. -

 הממצא מקובל ויטופל על מנת שלא ישנה בעתיד.המבוקר :  תגובת  -

  

המלצה : מומלץ כי תיבנה מערכת בקרה וניטור באמצעים ממוחשבים, על מנת  -

לוודא כי לא קיימות כפל הנחות וכי במקרים בהם הנחה אחת תלויה בשנייה , 

 יתבטלו ההנחות כאשר תבוטל ההנחה המקורית. 
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המלצה : מומלץ לרענן את נושא מילוי טופסי ההנחות, יש לוודא כי לא מוענקות  -

 אם להוראות בעל פה.  הנחות בהת
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 הנחות לעובדי המתנ"ס - 5.1.1

 

 9/1009-8/1020  9/1020-8/1022  9/1022-8/1021 שנת פעילות

 151 551 111 סה"כ מקבלי הנחות

 16,111 41,111 41,111 סה"כ סכום ההנחות

 24 18 11 מספר ההנחות לעובדים

 6,115 4,511 9,111 סך ההנחות לעובדים

 

 

 נושא הנחות לעובדים מבוצע בהתאם לקריטריונים שנקבעו ואושרו על ידי הנהלת המתנ"ס. 

 הקריטריונים הם : 

 שנים במתנ"ס. 5מדריך העובד מעל  .2

 לחודש.₪  1,511, או לחלופין שכר מעל 51%היקף עבודתו מעל  .1

 ההנחה לעובד או לבני משפחתו. .1

 הזכאות למימוש עד שני חוגים לעובד. .6

 

גוד לפקודת מס ההכנסה, ההנחה שניתנה לעובדי המתנ"ס לא דווחה ממצא : בני -

כהטבת שווה כסף בתלושי השכר של העובדים. אי דיווח כאמור חושף את המתנ"ס 

 . וביטוח לאומי לחיובים וקנסות בביקורת ניכויים של מס הכנסה

 הממצא מקובל חשבת השכר תונחה לפעול על פי הדין. המבוקר :  תגובת 

 

נמצא כי לעובדת אחת קוזז סכום עלות השתתפות בפעילות מהשכר שהגיע ממצא :  -

לה מהמתנ"ס , ללא כל דיווח כמוגדר בדיני המס. במקרה זה המתנ"ס עלול להיתבע 

 בעתיד על קיזוז שכר ללא פיצוי על הפרשות המגיעות בגינו )פנסיה, ביטוח לאומי(.

 ול על פי הדין.הממצא מקובל חשבת השכר תונחה לפעהמבוקר :  תגובת  -

  

המלצה : יש להסדיר את דיווח ההנחות לעובדי המתנ"ס בתלושי השכר כמקובל  -

 וכנדרש על ידי דיני המס בישראל. 

 



 חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

 1021 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

95 

 

 חייבים – 1.5.1

 

להלן הנתונים לגבי היקף ההנחות בהתאם לדוחות מערכת הגביה הישנה )לפי שנת פעילות של 

 ספטמבר עד אוגוסט שנה אחר כך(:  –המתנ"ס 

 

 9/1009-8/1020  9/1020-8/1022  9/1022-8/1021 שנת פעילות

 151 551 111 סה"כ מקבלי הנחות

 16,111 41,111 41,111 סה"כ סכום ההנחות

 11 61 אין נתונים מספר חייבים

 4,111 9,511 אין נתונים סה"כ סכום חייבים

 

 

הנתונים במערכת הטיפול בחייבים על ידי עובדת בעלת הרשאות לשינוי כל ממצא :  -

 הגביה מאפשר שינוי נתוני חייבים ללא כל בקרה.

 : מנהל המתנ"ס יעקוב אחר נושא החייבים  וההחזרים. המבוקר תגובת 

 

המלצה : מומלץ כי תתקיים הפרדה בין העובד לו קיימות הרשאות לשינוי יתרת  -

 החייבים במערכת, לבין העובד האחראי על  הטיפול בחייבים.

 

מומלץ כי יתקיימו בקרות והרשאות מתאימות בנושא ביטול יתרות המלצה :  -

חייבים או זיכוי משתתפים, כך שבתהליך יהיה מעורב גורם ניהולי בנוסף על הגורם 

 המבצע.

 

ממצא : לא קיים כל דוח בקרה לגבי פעולת מחיקת חובות במערכת הממוחשבת.  -

עלים" חובות של מכאן יש באפשרות כל העובדים עם ההרשאות המתאימות "לה

 משתתפים ללא ידיעת אדם נוסף במערכת. 

 

המלצה  : מומלץ לקיים בקרות והתאמות לגבי חובות משתתפים באופן שוטף ולא  -

 רק בסוף שנת פעילות. טיפול בנושא בזמן אמת יכול לשפר את יכולת הגביה.

 
המלצה : מומלץ לבנות מערכת הרשאות שלא תאפשר מחיקת חוב ללא חתימה  -

 ה של אדם בדרג הניהולי.שניי
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 תמצית מנהלים .6

 

 מתנ"ס ערד מספק שירותים לאלפים מתושבי העיר.  .2

המתנ"ס אינו מחויב בהעסקת מבקר פנימי ולכן קיימת חשיבות רבה בהתנהלות  .1

 מסודרת, הפרדת תפקידים ובנית מערך בקרה מסודר. 

ביטולים וכד'( ובכך מטרת מערך הבקרה היא לזהות פעולות חריגות במערכת )קיזוזים,  .1

 למנוע אפשרות של טעויות במקרה הטוב ומעילות במקרה הרע.

המצב כיום בנושא מערך הגביה בעייתי מאחר ועובדת אחת מבצעת את כל הפעולות  .6

 )גביה, רישום, הפקדה, ביטולים, הנחות וכד'(, כאשר אין כל בקרה על עבודתה. 

שווה כסף לעובדי המתנ"ס ללא דיווח כנדרש בדיני בנושא מהותי נוסף הוא מתן הטבות  .5

המס, דבר שיכול לחשוף את המתנ"ס לתשלומי אלפי שקלים בביקורת מס הכנסה או 

 ביטוח לאומי. 

 

 להלן ההמלצות המרכזיות כמפורט בדוח לעיל : 

המלצה : מומלץ לקבוע אופן התנהלות אשר יקיים הפרדת תפקידים נאותה, או  6.2

ערך דוחות בקרה לזיהוי פעילות חריגה, מערך אשר ייבדק לכל הפחות לבנות מ

 על ידי עובד בכיר במתנ"ס.

 

המלצה : מומלץ לקיים תמחור מדויק ככל הניתן של כל פעילות, על מנת לקבל  6.1

תמונה מלאה לגבי עלויות הפעילויות השונות. באמצעות כלי כאמור ניתן יהיה 

 .לזהות מגמות ופעילויות מפסידות באופן קיצוני

 
  

המלצה : מומלץ למצוא פתרונות לטיפול בכספים ובנתונים רגישים, כך  6.0

 שתימנע גישה לדברים אלה על ידי אנשים לא מורשים.

  

המלצה : יש לקבל חוות דעת משפטית בדבר קיום/אי קיום מאגר מידע  6.4

במתנ"ס. במידה ויקבע כי קיים מאגר מידע יש למלא אחר כל הוראות החוק 

 בנושא.

 
 

: יש לקבוע הרשאות לכל משתמש בהתאם לתפקידו במערכת, אין המלצה  6.5

 לאפשר מצב בו אנשים יכולים לבצע פעולות במערכת ללא קשר לתפקידם. 

 



 חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

 1021 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

97 

 

המלצה : מומלץ לבנות מערך בקרה על נושא נוכחות משתתפים בפעילויות. יש  6.6

לוודא כי המדריכים אכן בודקים נוכחות, כי כל המשתתפים הסדירו את 

עילות ובמידה של פרישה, לקיים ניסיון לשימור הלקוח באופן התשלום לפ

 מוסדר.

 
 

המלצה : בעקבות מקרים שונים שהתקיימו במרכז הארץ, בהם מאמנים בענפי  6.7

ספורט שונים חייבו/לחצו על משתתפים והוריהם לשלם תשלומים נוספים 

ישירות למאמנים בעבור אימונים אישיים, מחתימים כל מדריך כי אסור לו 

לקיים פעילות כאמור ללא אישור מראש. יש לשקול לחייב זאת גם במתנ"ס 

 ערד. 

 

המלצה : מומלץ כי תיבנה מערכת בקרה וניטור באמצעים ממוחשבים, על מנת  6.8

לוודא כי לא קיימות כפל הנחות וכי במקרים בהם הנחה אחת תלויה בשנייה , 

 יתבטלו ההנחות כאשר תבוטל ההנחה המקורית. 

 
 

המלצה : מומלץ לרענן את נושא מילוי טופסי ההנחות, יש לוודא כי לא  6.9

 מוענקות הנחות בהתאם להוראות בעל פה.  

 

המלצה : יש להסדיר את דיווח ההנחות לעובדי המתנ"ס בתלושי השכר   6.20

 כמקובל וכנדרש על ידי דיני המס בישראל. 

 
 

ב ללא חתימה המלצה : מומלץ לבנות מערכת הרשאות שלא תאפשר מחיקת חו  6.22

 שנייה של אדם בדרג הניהולי.
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 בנושא ביקורת .6
 

 ערד -תפוח פיס 
 

 תוכן העניינים
 

 

 נושא

 

 

 עמוד 

 רקע –. כללי  2

 

99 

 . מטרות הביקורת1

 

200 

 .תאור כללי של מהלך הביקורת0

 

200 

 . עיקרי הממצאים4

 

202-201 

  . פרוט הממצאים5

 200-222 2מטרת ביקורת מספר   5.2     

 221-226 1מטרת ביקורת מספר   5.1     

 227-228 . תמצית מנהלים6
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 רקע –כללי  .2

 

 

אשכולות2תפוחי הפיס הוקמו כפרויקט משותף של משרד החינוך, מפעל הפיס, ומרכז השלטון 

 המקומי.

 הם מהווים מרכז יישובי ללימודי המדע, טכנולוגיה ואמנויות הן בשעת הלימודים והן בשעות

 הפנאי למען הקהילה כולה.

אשכולות2תפוחי הפיס קמו בצמוד לחטיבת הביניים בשל החשיבות המיוחדת שבהענקת מושגי 

יסוד במדע, טכנולוגיה ואמנויות כחלק מהבסיס החינוכי של כלל תלמידי ישראל, ולא רק של אלה 

 המתמחים במדעים.

 

יבת למידה עשירה באמצעים לחקירה , תפוח פיס מהווה סב1116בערד פועל תפוח פיס מסוף שנת 

והתנסות המאפשרות למידה פעילה ועצמאית המתקיימת במעבדות, בחדרי מחשבים ובחללים 

 נוספים כמו הפלנטריום, מבואה ותערוכות מתחלפות.

 בתפוח הפיס מתקיימים פרויקטים חדשניים וחוגים, סדנאות ופעילויות מתוקשבות.

אומנים מהיישוב והארץ, עבודות תלמידים וכן מתקיימת  במהלך השנה מוצגות תערוכות הן של

 פעילות תרבותית.  

 בתפוח הפיס הוקם קמפוס מדע המהווה מסגרת ייחודית להעצמת תלמידים מצטיינים ומחוננים. 

 

 היקף פעילות תפוח הפיס כולל : 

 פעילות לילדי גני העירייה. .2

 פעילות לתלמידי בית הספר היסודי וחטיבת הביניים. .1

 גים לילדים.חו .1

 חוגים מבוגרים. .6

 

תפוח הפיס פועל בצמוד לתיכון ערד ומהווה יחידה תקציבית בפני עצמה, בכפוף למחלקת החינוך 

 בעירייה. 

כל רכישות התפוח והתחזוקה השוטפת מנוהלים באמצעות מחלקות העירייה )רכש, אחזקה, 

 מחשוב( והנתונים הכספיים מנוהלים במסגרת תב"ר יעודי.

 

לבחון היבט זה של פעילות מחלקת החינוך לאחר שבדוח השנה הקודמת נבחן נושא ניהול בחרתי 

עצמי של בתי ספר, נמצא כי גם במקרה זה בדומה לניהול העצמי לא קיים ניהול כספי מובנה 

ומסודר,  כמו כן עולה מתוך הנתונים כי קיימת בעיית ניטור והתנהלות בתפוח הפיס שלדעת 

   בהקדם האפשרי.הביקורת יש להסדיר 
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 מטרות הביקורת .1

 

 בחינת התנהלות, ניהול התקציב והמלאי בתפוח הפיס. .2

 .NASAבדיקת נושא ההתנהלות בהוצאת משלחת לארה"ב במסגרת פרויקט  .1

 

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .0

 

 הביקורת כללה בין השאר :

 .הנהלת החשבונות של העירייהבחינת נתוני פלט ממערכת  -

  בחינת נתונים כספיים המנוהלים על ידי מנהלנית מחלקת החינוך.  -

 .NASAבחינת אסמכתאות לגבי הוצאות במשלחת  -

 .סיור במתקן תפוח פיס -

 ראיונות עם : -

 .מנהלת מחלקת החינוך בעיריית ערד –גברת רחלי אברמזון  

 מנהלנית מחלקת החינוך.  –גברת איילה רובינשטיין  

 מנהלת תפוח פיס ערד. –גברת איריס חממה  

 



 חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

 1021 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

010 

 

 עיקרי הממצאים .4

 

 בחינת התנהלות, ניהול התקציב והמלאי בתפוח הפיס. .א

 

הציגה לביקורת מצג שווא כאילו אין לה כל ממצא : נמצא כי מנהלת התפוח  6.2

 .בכספים נגיעה 

 

ללא כל מהורי המשתתפים ממצא : נמצא כי מנהלת התפוח גובה כספים  6.1

בניגוד לפקודת מס ההכנסה ובניגוד לכל מינהל דיווח או אסמכתאות, זאת 

 תקין.

 
 ממצא : לא נערך דוח כספי לפעילות תפוח הפיס ואין כל תכנון כספי רב שנתי. 6.0

 
ממצא : לא הוגדר כל נוהל לקבלת תרומות בשווה כסף, כך שאין כל בקרה ואין  6.4

כל ביטוי בספרי העירייה לתרומות אלה )לדוגמא "לוחות חכמים" שהתקבלו 

ברה מסחרית( , או תמיכות שונות בכסף לפעילות )לדוגמא השתתפות מח

 גופים חיצוניים בעלויות משלחת לחו"ל(.

 
בדבר החשיפה בהמשך  1022ממצא : בניגוד להמלצת הביקורת בדוח   6.5

ההתקשרות עם חברת הניקיון ובניגוד לכל שאר הגופים שהיו קשורים באותו 

חוזה עם החברה הבעייתית עד חוזה, חידש התפוח בחודש אוקטובר את ה

 . 1021לחודש מאי 

 
ממצא : מבנה תפוח הפיס בצורתו הנוכחית, אינו ממלא אחר כל צרכי  6.6

הפעילות המתקיימות במתקן. לדוגמא : לא הוקצה מקום לחדר מורים, או 

 לחדר עבודה לאב הבית וכן אין חלל מסודר למחסן. 

 
בין שנות הפעילות של  ממצא : אין ברשות התפוח מדדים ונתוני השוואה 6.7

מספר המשתתפים וניצולת חדרי פעילות. חוסר הנתונים הנ"ל מונע תכנון 

עתידי וזיהוי מגמות וכן מצביע על אי קביעת מדדי הצלחה ואבני דרך בפעילות 

 התפוח. 

 
ממצא : לא קיימת תוכנית הצטיידות עתידית ו/או תוכנית לחידוש ציוד  6.8

 , מקרנים וכד'(אלקטרוני בתפוח )שרתים, מחשבים

 
 

 .NASAבדיקת נושא ההתנהלות בהוצאת משלחת לארה"ב במסגרת פרויקט  .ב
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מלא או  דיווחבוצע על ידי מנהלת התפוח ללא  ממצא : כל נושא המשלחת 6.9

התייעצות עם האחראים בעירייה. ההתנהלות אינה יעילה מאחר ויש גורמים 

ידע רב שהיה יכול בעירייה אשר להם ניסיון בהוצאת משלחות לחו"ל ולהם 

למנוע חלק מהתקלות לכאורה שהוצגו על ידי ההורים )הוצאת ויזה, כללי 

 דיווח לאחר המשלחת, תקשורת בינלאומית וכד'(.

 

ממצא : למרות הצהרת המנהלת כי קיימים כל המסמכים לגבי הוצאות  6.20

המשלחת, לא העבירה המנהלת לביקורת אף מסמך מקורי של הוצאות 

 לסיום תאריך הביקורת.כאמור, זאת עד 

 
ממצא : תרומות עבור המשלחת מגופים שונים, הועברו לכאורה  6.22

ישירות לספקים ללא כל דיווח לעירייה והסדרת הנושא כמקובל וללא כל 

 שקיפות.

 
ממצא : בניגוד לתקינות ציבורית, צרפה מנהלת התפוח את ביתה  6.21

 למשלחת, זאת ללא כל אישור או דיווח מראש לממונים.

 
א : לא התקבל כל מסמך התומך בהצהרת המנהלת כי שילמה ממצ 6.20

 עבור ביתה את עלויות המשלחת באופן נפרד משאר חברי המשלחת.
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 הממצאים פרוט .5

 

 – 2מטרת ביקורת מספר  5.2

 בחינת התנהלות, ניהול התקציב והמלאי בתפוח הפיס

 

 ערד פיסהתאור תפוח  5.2.2

 כללי -תאור הפעילות 

 נתונים ממסמכי תפוח הפיס ופרסומי משרד החינוך ומפעל הפיס : 

 התפוח, 1116החל פעילותו בחודש נובמבר  )להלן "התפוח"( תפוח פיס בערד

 הוקם כפרויקט משותף של משרד החינוך, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי. 

ם התפוח מהווה מרכז יישובי ללימודי המדע והטכנולוגיה הן בשעות הלימודי

 והן בשעות הפנאי למען הקהילה כולה מגיל גן ועד מבוגרים. 

הנושאים בהם עוסקים המשתתפים במסגרת פעילות התפוח הינם מגוונים 

ורבים : ארכיאולוגיה, רובוטיקה, אסטרונומיה, זואולוגיה מדברית, אקולוגיה, 

כימיה, ביוכימיה, מולטימדיה מוסיקה ממוחשבת, מדע ואמנות, יזמות 

 ה, גנטיקה וגוף האדם. בתעשיי

התפוח משרת את ילדי הגנים , תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבת הביניים, 

 וכן מפעיל מסגרת חוגים לילדים ומבוגרים בשעות אחר הצהריים.

 

 מבנה ארגוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המתוארים לעיל )מקבלי שכר מהעירייה, משרד החינוך מעבר לעובדי התפוח 

ומתנ"ס ערד(, מתקיימת גם פעילות באמצעות גופים חיצוניים העוסקים 

 בהדרכות, במקרה זה המדריכים מועסקים על ידי הגופים החיצוניים. 

 

 

 מבנה התפוח

 מנהלת תפוח פיס

 מנהלת מעבדה אם בית רכזת (2מזכירות )

 (7מדריכים )
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מיה, מחשבים מבנה התפוח בערד כולל כשבעה חדרי פעילות )ספריה, אסטרונו

ומעבדות( , כמו כן משמשים את הפעילות אולם כניסה )תערוכות ואירועים רבי 

 משתתפים(, חדרי מזכירות, חדר מורים, חדר אב בית ומחסנים(.

המבנה כפי שהוא כיום אינו ממלא אחר כל צרכי פעילות התפוח, דבר שאילץ 

 את האחראים לבצע התאמות מאולצות ולא מיטביות כך : 

 

 הפיכת חדרי פעילות לחדר מורים. .2

הערת המבוקר :  חדר מורים הוא חלק חשוב במוסד חינוכי , במידת הצורך 

 החדר גם משמש לפעילות חינוכית עם הילדים.

 

 משרד אב הבית נמצא במתחם שלא הסתיימה בנייתו, ללא אוורור .1

 ובריצוף חלקי.

 

 לא קיים מחסן מסודר. .1

 

ך אין בו כיום תאורה אחלל שתוכנן להיות מעין חצר פנימית נסגר,  .6

 מתאימה או מערכת אוורור שיכולים לאפשר פעילות. 

 

שנים ויותר,  21פעל הפיס קיימים מענקים לשיפוץ מבני פיס בני מעל פי פרסומי 

התקציבים משמשים גם לביצוע שינויים והתאמות במבנה, לרבות יצירת 

 חללים.

 

בנה תפוח הפיס בצורתו הנוכחית, אינו ממלא אחר כל צרכי הפעילות ממצא : מ -

המתקיימות במתקן. לדוגמא : לא הוקצה מקום לחדר מורים, או לחדר עבודה לאב 

 הבית וכן אין חלל מסודר למחסן. 

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית מסודרת המגדירה את צרכי התפוח ולהגיש בקשה  -

 למפעל הפיס לשיפוץ המבנה.  

 

 

 

 

 

תמונת חדר אב הבית )חדר ללא ריצפה בחלקו ובחלקו האחר ריצוף מדרכות ישן 

 שהונח בחלק מהחלל, קירות חשופים, ללא אוורור, או מיזוג( :
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תחזוקת המבנה הינה באחריות מחלקת האחזקה של העירייה, ניקיון המבנה 

 מתבצע באמצעות חברת ניקיון. 

 

ממצא : המזגנים שהותקנו בתפוח עם בנייתו, הינם מערכות מיזוג מיוחדות, שלא  -

 ניתן למצוא להן חלפים כיום. 

 

המלצה : יש לבנות באמצעות מחלקת האחזקה תוכנית להחלפת התקנים  -

  הייחודיים במבנה ולכלול אותם בבקשת השיפוץ למפעל הפיס. 
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 תמונת מערכת המיזוג שהתקלקלה ולא נמצאו לה חלפים : 

 
 

. זאת בניגוד ה קבלניתחודש חוזה לקבלת שירותי ניקיון עם חבר 1221222בתאריך 

בנושא ניהול עצמי, אשר התריעו כי  1122להמלצות דוח הביקורת משנת 

ההתקשרות כפי שהייתה עם החברה הינה בעייתית וחושפת את העירייה לתביעות 

 ובדים. ע

הביקורת רואה בחומרה את חידוש החוזה במקרה זה, כאשר כל שאר הגופים 

 בהתאם להמלצות הביקורת.  1122שהיו בהתקשרות החליפו ספק בשנת 

 

בדבר החשיפה בהמשך ההתקשרות  1022ממצא : בניגוד להמלצת הביקורת בדוח  -

וזה, חידש עם חברת הניקיון ובניגוד לכל שאר הגופים שהיו קשורים באותו ח

 . 1021התפוח בחודש אוקטובר את החוזה עם החברה הבעייתית עד לחודש מאי 
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 תאור פעילות תפוח פיס )ניצול חדרים, תכנון חדרים עתידי( 5.2.1

 פעילות התפוח מתחלקת לשתיים : 

 פעילות במסגרת הפורמאלית. .א

 פעילות במסגרת הבלתי פורמאלית. .ב

 

 פעילים במסגרות הבאות:  1,111המסגרת הפורמאלית מעל 

 תוכנית העשרה לגני הילדים )טרום חובה וחובה(. .2

 תוכנית העשרה לבתי הספר היסודיים. .1

 הפעלת מעבדות הוראה לחטיבת הביניים "אורט" על פי תוכנית לימוד. .1

 יסודי וחט"ב. –תוכנית מצוינות מדעית  .6

 לל קהילת התלמידים מגיל גן עד חט"ב.ימי מוקד נושאיים ובין תחומיים לכ .5

 

 פעילים במסגרות הבאות :  611 -המסגרת הבלתי פורמאלית כ

 ו'.-תוכנית ניצני מדע בשיתוף מדערום , כיתות א' .2

 ח'.-קמפוס מדע", כיתות ד' –תוכנית "מחוננים  .1

 ח'.-תוכנית "מדע לנוער" בשיתוף מדערום, כיתות ז' .1

 אשכול אמנויות, אשכול מדעים. תוכנית חוגי העשרה : אשכול שפות, .6

 .FLLט' -, כיתות ז' JFLLו' -קמפוס רובוטיקה כיתות ג' .5

 מצויינות מדעית בחטיבות הביניים, נבחרות עירוניות בפרויקטים ארציים. .1

 תלמידים "שיח מדע". -ימים קהילתיים, הורים .4

 תערוכות מפעילות מדע ואומנות.  .9

 

לגבי ניצולת שעות כיתה, לא קיימת נמצא כי לא קיימים קריטריונים ומדדים 

מטרה לשעות פעילות או נתוני השוואה בין שנות הפעילות לזיהוי מגמות וצרכים 

 עתידיים.

 

ממצא : אין ברשות התפוח מדדים ונתוני השוואה בין שנות הפעילות של מספר  -

המשתתפים וניצולת חדרי פעילות. חוסר הנתונים הנ"ל מונע תכנון עתידי וזיהוי 

 ות וכן מצביע על אי קביעת מדדי הצלחה ואבני דרך בפעילות התפוח. מגמ

 

המלצה : מומלץ לבנות טבלאות השוואה רב שנתיות לגבי מספר המשתתפים  -

בפעילות התפוח, מנתונים אלה לזהות מגמות ואי שימוש מיטבי בחדרי הפעילות 

 ולבנות תוכנית עתידית עם מדדי הצלחה מוגדרים ואבני דרך מתאימות.
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 נפתח במרכז המסחרי בערד, מרכז להב"ה בו שתי כיתות מחשבים.  1122בינואר 

להב"ה הוא מיזם של ממשלת ישראל שמטרתו צמצום הפערים בשימוש 

בטכנולוגיית המידע בחברה הישראלית. הפרויקט מבוסס על הרעיון של הקמת 

למי שאין  מרכזי תקשוב בפריפריה, תוך הענקת נגישות פיזית למחשב ולאינטרנט

 ידו משגת, הדרכה לשימוש במחשב והקניית מיומנויות והרגלי שימוש באינטרנט.

 המיזם מתוקצב, מנוהל ומופעל על ידי אגף חשב כללי במשרד האוצר.

אנשים, מכל הגילאים במרכז  2,511 -לפי פרסום המרכז עוברים בחודש פעילות כ

 להב"ה ערד, ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.  

 

ח שני חדרי מחשבים, האחד מצויד במחשבים בני למעלה משמונה שנים. בתפו

כמו כן להפעלת המערכת נדרשים שני שרתי מחשב ואיש מחשבים מקצועי, מעבר 

 לכך קיימות עלויות של תוכנות שונות ועדכונים שוטפים.

 לטענת מנהלת התפוח כל פניותיה למנהל להב"ה לקיום שיתופי פעולה עלו בתוהו. 

 

הביקורת מבחינת העירייה )גם אם פרויקט להב"ה אינו ממומן על ידי  לדעת

העירייה(, יש יתרון וחסכון עלויות באיחוד שתי הפעילויות. אין סיבה להחזיק 

מערכות מחשב, אנשי מקצוע ותוכנות שונות בכפילות, כל זאת כאשר חדרי 

 המחשבים בתפוח אינם פעילים בתפוסה מלאה.  

גית אינני מסכימה להנחה שיש לאחד את הפעילויות. תפוח הערת המבוקר : פדגו

פיס חייב חדרי מחשבים במתחמו כמו בבתי הספר, יחד עם זאת שתופי פעולה 

 חשובים ביותר ויש לערוך חשיבה בנדון. 

משרות כ"א בתפוח כולל אנשי המקצוע ממומנים ע"י משרד החינוך באופן 

 שרה לאחד ולשנות. ספציפי לתפוח  ,אין לנו סמכות לבטל את המ

 

ממצא : בניגוד לערים אחרות לא קיים שיתוף פעולה בין התפוח לבין פרויקט  -

להב"ה של משרד האוצר. כך יוצא כי קיימת כפילות הוצאה מבחינת שכירת מיקום, 

בניית מערכת מחשבים, רכישת מחשבים, רכישת תוכנות )גם אם העירייה אינה 

 מממנת את פרויקט להב"ה(.

המבוקר : שיתוף פעולה אינו בהכרח איחוד המערכות. לא יהיה איחוד כזה תגובת   -

לא במבנה, לא בהצטיידות  ולא בכ"א. תפוח פיס נמצא בפיקוח משרד החינוך והוא 

 לא. אבל שיתוף פעולה חובה לקיים. –מוסד חינוכי לכל דבר. מרכז להב"ה 

 

הפעילות, כך יוכל המלצה : מומלץ כי העירייה תנסה להשפיע על איחוד מיקום  -

התפוח ליהנות ממחשבים חדישים ותוכנות מעודכנות ללא עלות, מצד שני יוכל 

 מרכז להב"ה לחסוך בהוצאות דמי שכירות ולחלוק בעלויות אנשי המקצוע. 

 
 תגובת המבוקר : ההמלצה אינה ישימה, כאמור לעיל.  -
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 ניהול תקציבי 5.2.1

 

כספי טענה זו כי אין לה כל בתשאול הביקורת את מנהלת התפוח בנושא ניהול 

נגיעה לכספים וכי כל הכספים הקשורים לפעילות התפוח מנוהלים באמצעות 

 מחלקת הגביה )הכנסות( או הרכש )הוצאות( של העירייה.

לשאלה ישירה של הביקורת בנוגע למכירת מוצרים שונים באירועים שנערכים 

י התלמידים רכשו בתפוח , לדוגמא בשבוע הבריאות שנערך לאחרונה בו הור

 מוצרים שונים, טענה המנהלת כי הכספים מהאירוע נמסרו למזכירות התיכון.

 בברור מול מזכירות התיכון נמצא כי לא היו דברים מעולם. 

 

 הביקורת רואה בחומרה רבה את האמור : 

 אי אמירת אמת על ידי מנהלת התפוח. .2

 .עיסוק בכספים ללא כל תיעוד .1

 

לאפשר מצב של התנהלות שקרית וכן מצב בו כספי  מבחינת ניהול תקין אין

 ציבור מנוהלים ללא כל רישום ופיקוח מסודר.

 

ממצא : נמצא כי מנהלת התפוח הציגה לביקורת מצג שווא כאילו אין לה כל נגיעה  -

 בכספים.

 

ממצא : נמצא כי מנהלת התפוח גובה כספים ללא כל דיווח או אסמכתאות, זאת  -

 סה ובניגוד לכל מינהל תקין.בניגוד לפקודת מס ההכנ

 

 

לטענת מנהלת התפוח לא עודכן תקציב התפוח השוטף מיום הקמתו )תשע 

שנים(, נושא הפעלת הפעילות הבלתי פורמאלית מתוכנן בתחילת שנת הפעילות, 

 באופן הבא :   

מנהלנית מחלקת החינוך בודקת כי צפי ההוצאות אינו גבוה מצפי ההכנסות  .2

 הפעילויות השונות.מהגבייה בעבור 

 לא מאושרת פעילות בגרעון אלא באישור מנהלת מחלקת החינוך.  .1

 בסוף שנה בודקים את נתוני הגבייה בפועל. .1

 

מבוצע בעירייה באמצעות מחלקת החינוך )גביה, רישום,רכישות( הניהול הכספי 

הפעילות לא ברורים  תוצאותלא קיימים דוחות כספיים, ו ,וגזברות העירייה

 .דיים למנהלת התפוח
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בצד ההוצאות לא קיימת כל תוכנית הצטיידות וחידוש מלאי מערכות המחשוב 

ושאר עזרי הלימוד בתפוח. כך שכאשר נשרף מקרן )לכל מקרן שעות פעילות 

 מסוימות(, הושבתה כיתת לימוד מחוסר תקציב לקניית מקרן חדש. 

 

לדי הגנים ותלמידי בתי הספר זכאי התפוח בצד ההכנסות בעבור השתתפות י

לתשלום לפי מפתח של מספר משתתפים. בפועל לא מנוהל רישום מסודר של 

 מספר המשתתפים האמיתי בכל סוג פעילות

 

אינו מוסדר במוצרים ובאופן של תשלום ישיר לספקים נושא התרומות לתפוח 

 ., ואין כל רישום או ניטור בנושאכלל

 

 וח כספי לפעילות תפוח הפיס ואין כל תכנון כספי רב שנתי.ממצא : לא נערך ד -

 

ממצא : בניגוד לעבר, לא הוגדרו בעירייה קריטריונים מעודכנים להשכרת חדרי  -

 הפעילות של המרכז לגופים חיצוניים, בכך אבד לתפוח מקור הכנסה חשוב. 

 

לקטרוני ממצא : לא קיימת תוכנית הצטיידות עתידית ו/או תוכנית לחידוש ציוד א -

 בתפוח )שרתים, מחשבים, מקרנים וכד'(.

 
ממצא : לא הוגדר כל נוהל לקבלת תרומות בשווה כסף, כך שאין כל בקרה ואין כל  -

ביטוי בספרי העירייה לתרומות אלה )לדוגמא "לוחות חכמים" שהתקבלו מחברה 

מסחרית( , או תמיכות שונות בכסף לפעילות )לדוגמא השתתפות גופים חיצוניים 

 בעלויות משלחת לחו"ל(. 

 
טנציאל ההכנסות של התפוח ולהגדיר קריטריונים המלצה : יש למצות את פו -

 להשכרת חללים במבנה לגופים חיצוניים.

 
המלצה : יש לקיים ניהול כספי ראוי ורב שנתי )ראה הערות דוח הביקורת לשנת  -

 בנושא ניהול עצמי של בית ספר חלמיש(. 1022

 
ר המלצה : יש לקבוע קריטריונים לקבלת תרומות בכסף ובשווה כסף, גם כאש -

 הגופים התורמים משלמים את הכספים ישירות לספקים/נותני השירותים. 

 

 לסיכום : 

נושא הניהול הכספי בתפוח הפיס אינו ראוי , בתוספת אי אמירת האמת של 

מנהלת התפוח בנושא, קיים חשש כבד להתנהלות לא כספית לא תקינה, וקיים 

 פתח למעילה. 
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)אי השכרת חדרי התפוח לגופים מחד לא מנוצל מלוא פוטנציאל ההכנסות 

שונים(, מאידך תקציב ההוצאות לא עודכן מספר שנים, כך שאין אפשרות לחדש 

 ציוד ולעיתים אף מושבתות כיתות מחוסר יכולת להחליף ציוד לא תקין. 

 

לדעת הביקורת יש לקיים ניהול כספי מושכל ומקצועי, יש לערוך דוחות כספיים 

מסודרים על מנת לבדוק התייעלות וגידול בהיקפי הפעילות, כמו כן לבנות 

מערכת של דוחות ניטור ובקרה כספית לשימוש מנהלי התפוח, מחלקת החינוך 

 וגזברות העירייה. 
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 – 1מטרת ביקורת מספר 

משלחת לארה"ב התנהלות בהוצאת בדיקת נושא ה

 .NASAבמסגרת פרויקט 

 כללי 5.1.2

 

לחלל הינה תוכנית ייחודית באסטרונומיה המיועדת לתלמידים מצטיינים  NASAתוכנית 

ומחוננים, התוכנית פועלת בתפוח בערד זו השנה השלישית. תכני התוכנית ברמה הפדגוגית 

 מלווים על ידי מרכזי התוכנית במרכז אילן רמון.

 

 NASAבמסגרת התוכנית הוצע למשתתפים לצאת לארה"ב במסגרת משלחת תלמידים בתוכנית 

ואכן לאור היענות חלק מהורי המשתתפים התארגנה המשלחת בניהול ליווי )להלן "המשלחת"( 

 והדרכת מנהלת התפוח.

 

התוכנית של המשלחת כללה ארבעה ימי פעילות בנושא חקר החלל וטכנולוגיות החלל וארבעה 

 מים בקומפלקס דיסני באורלנדו ארה"ב. י

 

לאחר חזרת המשלחת, העבירו חלק מהורי המשתתפים מכתב תלונה ארוך ומפורט לעירייה 

 בדבר התנהלות המשלחת והתקלות הרבות שקרו במהלכה, לשיטתם. 

 

לדעת הביקורת ההתנהלות במקרה המשלחת הינה מקרה ספציפי המעיד על האופן הכולל של 

וח. לא התקיים שיתוף פעולה עם גורמים אחראים בעירייה בכל תכנון וביצוע התנהלות התפ

המשלחת, נראה כי מנהלת התפוח התרגלה להתמודד עם הנושאים השונים בין אם זו משלחת 

לחו"ל או התנהלות שוטפת באופן עצמאי ללא כל דיווח  לממונים עליה או שקיפות בנושאים 

 בעייתיים. 

 

כי המוצר המוצע על ידי התפוח אינו המוצר המיטבי ביותר, לדעת  חזקה על התנהלות כזו

הביקורת יש לקבוע נוהלי התנהלות בכלל ובנושא משלחות בפרט, בעירייה נצבר ניסיון עשיר 

בנושא משלחות ואין כל סיבה כי מנהלת התפוח תתמודד עם הוצאת המשלחת באופן עצמאי 

 ללא עזרת העירייה.

 

רת לא הייתה כמצופה, לא נענו שאלות ישירות ולא הועבר חומר גם ההתנהלות מול הביקו

 לביקורת במועדים שסוכמו. 

 

חלק ממינהל תקין היא עבודה על פי קריטריונים מוגדרים ושקיפות מלאה כלפי הצרכנים וכמובן 

 בפני הממונים והביקורת )על טופס הבקשה למשלחת למשרד החינוך לא חתום אף גורם עירוני(.
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 כספיים )תרומות לא מבוקרות(מקורות  5.1.1

 

$ , ההורים 1,111 -לפי דיווח מנהל התפוח עלות תוכנית המשלחת המלאה למשתתף הייתה כ

$( ושאר הסכום הומצא על ידי $511 )ניתנה אופציה למלגה של 2,151נדרשו להשתתפות של 

 העירייה ועל ידי תרומות שונות שהושגו ביוזמת מנהל התפוח והנהלת העירייה.

מור בפרק הקודם, כל נושא התרומות לא דווח לעירייה ולא ברור כיצד וכמה כספים שולמו כא

שלא מופיע ₪  61,111 -לספקים השונים על ידי הגופים התורמים. קיים הפרש לא מוסבר של כ

 בספרי העירייה כהוצאה , לא ברור על ידי מי שולם. 

 

לכאורה ישירות לספקים ממצא : תרומות עבור המשלחת מגופים שונים, הועברו  -

 ללא כל דיווח לעירייה והסדרת הנושא כמקובל וללא כל שקיפות.

 

ללא ו מלא דיווחבוצע על ידי מנהלת התפוח ללא  ממצא : כל נושא המשלחת -

התייעצות עם האחראים בעירייה. ההתנהלות אינה יעילה מאחר ויש גורמים 

ידע רב שהיה יכול למנוע  בעירייה אשר להם ניסיון בהוצאת משלחות לחו"ל ולהם

חלק מהתקלות לכאורה שהוצגו על ידי ההורים )הוצאת ויזה, כללי דיווח לאחר 

 המשלחת, תקשורת בינלאומית וכד'(.

 

של הוצאות משלחות לחו"ל, מעבר לנוהל משרד  המלצה : יש לקבוע נוהל מסודר -

ך של בניית החינוך. מומלץ להגדיר אדם אחד בעל ניסיון בנושא אשר ילווה כל הלי

 משלחת לחו"ל מטעם העירייה. 

 

המלצה : יש לקבוע נוהל מסודר בדבר קבלת תרומות בכסף ושלא בכסף, חובה ליצור  -

 מערכת של שקיפות מלאה. 
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 מלווי המשלחת 5.1.1

 

התלונה כי  בומלווה נוספת. גם כאן טענו ההורים במכתאת המשלחת ליוו מנהלת התפוח 

 המלווה הוחלפה ברגע האחרון וללא הודעה מסודרת או היכרות עם ההורים. 

לדברי מנהלת התפוח המלווה שתוכננה לצאת עם המשלחת במקור  והוצגה להורים , נאלצה 

לבטל השתתפותה עקב סיבות בריאותיות. המלווה המחליפה נבחרה בהתאם ללוחות הזמנים 

ה תקפה, אך בכל מקרה עונה להגדרות של מלווה בהתאם למשרד הצפופים גם משיקולים של ויז

 החינוך )אם כי לא דווח שמה וניסיונה למשרד החינוך(. 

 

ממצא : לא מצוי בעירייה קריטריון למלווה משלחת לחו"ל )לכל הפחות יש לדרוש  -

 שליטה בשפה רלוונטית, ידע בעזרה ראשונה, ניסיון בעבודה עם ילדים(.

 

נבחרה על ידי מנהלת התפוח ללא כל התייעצות עם גורם אחר, ללא ממצא : המלווה  -

 כל פרסום האפשרות לליווי לעובדי התפוח.

  

 המלצה : מומלץ לקבוע קריטריון מסודר לבחירת מלווה למשלחות לחו"ל. -

 

המלצה : מומלץ לבנות בנק של מלווים פוטנציאליים ממנו ניתן לבחור מלווה וכן  -

מומלץ בהתאם לניסיון כאן כי יוכן מלווה לגיבוי במקרה בו יבצר מהמלווה מיועד 

 להגיע למשלחת.  

 

 

 )מסקנות דיווח ושקיפות( ניהול כספי הוצאות 5.1.6

 

קיים דוח כספי מסודר של כל עלויות המשלחת ומקורות המימון לה. לדעת הביקורת חובה לא 

 היה על מחלקת החינוך לדרוש פרוט מסודר ומלא של ההתנהלות הכספית במשלחת. 

למרות הצהרת מנהלת התפוח כי כל הנתונים מצויים בידה ואין בעיה להמציאם לביקורת, כשלה 

 רות הזמנים שנקבעו. המנהלת לספק את הנתונים במסג

 לתאריך סיום הביקורת לא הועברו הנתונים כפי שהוסכם ונדרש מהמנהלת.

 

ממצא : המנהלת לא נדרשה להעביר דיווח כספי מסודר לגבי התנהלות המשלחת  -

ל הורי תלמידי , אלא רק לאחר מכתב התלונה שלמחלקת החינוך בעירייה

 המשלחת. 

אישור ממשרד החינוך }הטפסים הוגשו  המשלחת יצאה במסגרת תגובת המבוקר : -

למנהלת המחוז{ ולא כיוזמה פרטית  גם לא כיזמה עירונית. דבר המחייב את 

המנהלת לפעול בשקיפות מלאה ולהגיש דיווח להורים על הוצאות בגין כספים 
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שהעבירו לידיה.  אסמכתא 2קבלה בגין הכסף שקבלה. ראוי גם לבדוק האם  נרשם 

 $ מכל הורה.151לשהו שנתקבלו סך באופן רשמי במקום כ

חלה עליה חובת התנהלות בכספי הורים כפי שמנחה חוזר מנכ"ל כל מנהל מוסד 

 חינוכי.

 

ממצא : למרות הצהרת המנהלת כי קיימים כל המסמכים לגבי הוצאות המשלחת,  -

לא העבירה המנהלת לביקורת אף מסמך מקורי של הוצאות כאמור, זאת עד לסיום 

 ת.תאריך הביקור

 

המלצה : מומלץ כי כל פרויקט כדוגמת המשלחת יחויב בניהול דיווח כספי מסודר  -

 ושמירת קבלות מתאימות לגבי כל ההוצאות במהלך הפעילות. 

 

המלצה : יש לדרוש ממנהלת התפוח פרוט מסודר של ההוצאות וההכנסות, תוך  -

 . תימוכין בקבלות מקוריות שלפי הצהרתה קיימים אצלה

 

 )חובה פתיחת ערוץ זמין כל הזמן( תקשורת לארץ 5.1.5

 

תה כי מספר הטלפון הבינלאומי של המנהלת שנמסר להם לשם יאחת מטענות ההורים הי

 ברשותם, כך שנמנעה מהם יכולת להתקשר עם הילדים.תקשורת, הצריך קוד גישה שלא היה 

 לדעת הביקורת יש להסדיר את נושא התקשורת מראש ובאופן מסודר, לא סביר כי תוצא

 משלחת לחו"ל ובנושא התקשורת מסתמכים על טלפון פרטי של המלווה. 

לכל הפחות יש לאפשר התקשרות בגוביינא, אך יש לוודא כי המכשיר יהיה זמין בשעות קבועות 

 ומוגדרות. 

ממצא : נושא התקשורת למשלחת מהארץ לא הוסדר, כך שהיו הורים שהתקשו  -

 ליצור קשר עם ילדיהם.

 

מצוא פתרון מסודר שיאפשר להורים ליצור קשר בשעות מסוימות המלצה : מומלץ ל -

  עם הילדים.
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 צרוף ביתה של מנהלת התפוח למשלחת  5.1.1

 

למשלחת, כאשר  נושא נוסף שהועלה במכתב ההורים היה צרופה של ביתה של מנהלת התפוח

 בתוכנית החוגים שממשתתפיה הורכבה המשלחת.  הילדה לא לקחה חלק

בהתאם לכל ההתנהלות בנושא המשלחת גם נושא זה הוחלט על ידי מנהלת התפוח ללא כל 

 התייעצות או קבלת אישור מגורם עירוני.  

 

גם אם ביתה לא קיבלה כל יחס מיוחד במהלך המשלחת כפי שטוענת המנהלת, אין זה תקין 

לא מועלה לבחינה  מבחינה ציבורית לצרף קרוב משפחה למשלחת עירונית, בוודאי כאשר הנושא

 ואישור מראש של הממונים. 

 

מבחינה כספית טוענת המנהלת כי שילמה בנפרד עבור עלויות ההשתתפות של ביתה, לא הועברו 

 כל מסמכים לביקורת לאימות הטענה. 

 

ממצא : בניגוד לתקינות ציבורית, צרפה מנהלת התפוח את ביתה למשלחת, זאת  -

 לממונים.ללא כל אישור או דיווח מראש 

 

ממצא : לא התקבל כל מסמך התומך בהצהרת המנהלת כי שילמה עבור ביתה את  -

 עלויות המשלחת באופן נפרד משאר חברי המשלחת.

  

 המלצה : יש להסדיר נושא הוצאת המשלחות וצרוף אנשים שונים בנוהל מוגדר. -

 

המלצה : יש לדרוש מהמנהלת דיווח מלא על אופן תשלום הכספים בעבור  -

 פות ביתה במשלחת. השתת

 
 לסיכום : 

להבנת הביקורת, התנהלות מנהלת התפוח במקרה של המשלחת לארה"ב הינה התנהלות מייצגת 

 של ההתנהלות בתפעול התפוח.

 

למרות שאין כל הוכחות לניהול לא תקין ושימוש לא ראוי בתרומות וכספים שהועברו לטובת 

 הל תקין. התפוח, אין גם כל הוכחות שהתקיים ניהול ומינ

הסיבות לכך שונות ומגוונות גם חוסר דרישה וניטור מצד העירייה וגם כנראה אופי הניהול של 

מנהלת התפוח, בכל מקרה לדעת הביקורת אסור להמשיך להתנהל בצורה זו ויש לבנות מנגנון 

 מסודר שיבטיח שקיפות, ניטור ודיווח לפעולות המתקיימות בתפוח.
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 תמצית מנהלים .6

 

הדוח מעלה תמונה בעייתית של התנהלות מנהלת התפוח בהתנהלות השוטפת בכלל 

 ובנושא המשלחת בפרט. 

 

לא סביר כי לא תתקיים שקיפות מלאה וניהול כספי מסודר בפעילות כמו תפוח פיס, לא 

סביר כי לא תהיה קיימת תוכנית שיפוצים וחידוש ציוד גם אם אין תקציב בשלב זה 

הל חייב לדעת ולתכנן כיצד לשפר את מתן השירות שלו לציבור לביצוע התוכנית מנ

 ולהביא את תחום אחריותו לרמה הגבוהה ביותר.

 

לא סביר כי מחלקת החינוך בעירייה לא תדרוש תוכנית עבודה כולל אבני דרך, 

קריטריונים להצלחה ושיתופי פעולה שיכולים להביא חיסכון בעלויות )להב"ה, מרכז 

  צעירים וכד'(.

הערת המבוקר :  מנהלת תפוח הפיס מועסקת ע"י משרד החינוך ומחויבת להגיש  –

למשרד את תכנית העבודה שלה. יחד עם זאת היא מתכננת את הפעילות השנתית 

בהלימה לתקציב העומד לרשותה. בכל שנה  היא מגישה תכנית פעילות +עלויות 

נהלת מחלקת החינוך ומקורות מימון ורק אז בוחנים את אישור הפעילות בחתימת מ

 ובתיאום מלא מול מנהלנית מחלקת החינוך.

 

לדעת הביקורת יש לבצע תכנון מסודר לגבי עתיד תפוח הפיס ולבנות קריטריונים 

 לפעילות מדדי הצלחה ומטרות עירוניות.  

 

המלצה : יש לקיים ניהול כספי ראוי ורב שנתי )ראה הערות דוח הביקורת לשנת  -

 מי של בית ספר חלמיש(.בנושא ניהול עצ 1022

 
המלצה : יש לקבוע קריטריונים לקבלת תרומות בכסף ובשווה כסף, גם כאשר  -

 הגופים התורמים משלמים את הכספים ישירות לספקים/נותני השירותים. 

 
המלצה : יש לקבוע נוהל מסודר בדבר קבלת תרומות בכסף ושלא בכסף, חובה ליצור  -

 מערכת של שקיפות מלאה. 

 

מומלץ לבנות תוכנית מסודרת המגדירה את צרכי התפוח ולהגיש בקשה  המלצה : -

 למפעל הפיס לשיפוץ המבנה.  

 

המלצה : מומלץ לבנות טבלאות השוואה רב שנתיות לגבי מספר המשתתפים  -

בפעילות התפוח, מנתונים אלה לזהות מגמות ואי שימוש מיטבי בחדרי הפעילות 

 מוגדרים ואבני דרך מתאימות.ולבנות תוכנית עתידית עם מדדי הצלחה 
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המלצה : יש למצות את פוטנציאל ההכנסות של התפוח ולהגדיר קריטריונים  -

 להשכרת חללים במבנה לגופים חיצוניים.

 

המלצה : יש לקבוע נוהל מסודרת של הוצאות משלחות לחו"ל, מעבר לנוהל משרד  -

כל הליך של בניית החינוך. מומלץ להגדיר אדם אחד בעל ניסיון בנושא אשר ילווה 

 משלחת לחו"ל מטעם העירייה. 

 
 

המלצה : מומלץ כי כל פרויקט כדוגמת המשלחת יחויב בניהול דיווח כספי מסודר  -

 ושמירת קבלות מתאימות לגבי כל ההוצאות במהלך הפעילות. 

 

המלצה : יש לדרוש ממנהלת התפוח פרוט מסודר של ההוצאות וההכנסות, תוך  -

 .יות שלפי הצהרתה קיימים אצלהתימוכין בקבלות מקור
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 בנושא ביקורת .7

 
 מתחם בריכות השחייה העירונית ברחוב

"הקאנטרי קלאב" או   –עיינות בערד )להלן 
 "הקאנטרי"(
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 תוכן העניינים
 

 

 נושא

 

 

 עמוד 

 רקע –. כללי  2

 

212-210 

 . מטרות הביקורת1

 

214 

 .תאור כללי של מהלך הביקורת0

 

214 

 עיקרי הממצאים .4

 

215-216 

  . פרוט הממצאים5

 217-202 2מטרת ביקורת מספר   5.2     

 201-206 1מטרת ביקורת מספר   5.1     

 0מטרת ביקורת מספר   5.0     

 

207-240 

 242-241 . תמצית מנהלים6
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 רקע –כללי  .2

 

, "הקאנטרי קלאב" או  "הקאנטרי"( –מתחם בריכות השחייה העירונית ברח' עיינות בערד )להלן 

 את המתקנים הבאים : כולל שייך לעיריית ערד ו

 מ"ר. 615–בריכת שחיה מקורה בשטח של כ  .2

 מ"ר. 111 –בריכה פתוחה בשטח של כ  .1

 .בריכת פעוטות .1

 מ"ר. 11 –בריכת מגלשות בשטח של כ שתי מגלשות ו .6

 חדרי סאונה. .5

 ג'קוזי. .1

 חדר כושר. .4

 ת.מקלחות, שירותים ומלתחו .9

 משרדים. .8

 .חורשות ומדשאות לפיקניקים .21

 .אוהל ומבנה קל לפעילות חוגים .22

 

זה מספר שנים שקיים הסכם בין העירייה לבין החברה הכלכלית לערד בע"מ )להלן "החכ"ל"(, 

 המעניק את זכויות ניהול והפעלת המתחם לחכ"ל.

 

 את הדברים הבאים :  1121בין השאר מגדיר החוזה משנת 

 לנהל את הקאנטרי על פי כל דין וכן לפעול רק עם רישיון עסק.החכ"ל מתחייבת  .א

 כל שינוי ותוספת במבני הקאנטרי יהיה כפוף לאישור העירייה. .ב

 העירייה תהיה שותפה בקביעת המחירים, אולם לא תתערב בשעות הפתיחה והשיווק. .ג

 החכ"ל תאפשר שימוש במתקנים לחוגים שונים ולשיעורי ספורט של בתי הספר. .ד

העירייה מתחייבת להחזיר לחכ"ל מדי שנה במועד בו תיערך התחשבנות בין הצדדים את  .ה

  .כל ההשקעות שתשקיע החכ"ל ברכוש בקאנטרי בכפוף לאישור העירייה מראש

אחזקה השוטפת של בריכות השחייה וכל יתר המתקנים, על פי כל החכ"ל אחראית על ה .ו

 דין.

פים של החכ"ל הנובעים מהפעלת החכ"ל העירייה מתחייבת לשאת בכל ההפסדים השוט .ז

מתוך סך ההוצאות להם זכאית  4%על ידי הקאנטרי. זאת לאחר תוספת דמי ניהול של 

 מהרווחים.  51%החכ"ל. במידה והפעלת הקאנטרי תותיר רווחים בידי החכ"ל יועברו 

 

ת הרשות להחזיק בקאנטרי ולהפעילו ניתנת לחכ"ל בלבד, חל איסור על החכ"ל להעביר א .ח

 זכות השימוש וההפעלה לגורם שלישי.
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החכ"ל מתחייבת לפצות את העירייה, ולשפותה בכל סכום שתחויב העירייה לשלם עקב  .ט

 הפעילות בקאנטרי. פוליסת ביטוח לא תפטור את החכ"ל מאחריותה ומהתחייבויותיה.

 

 

 

החברה מסך ההכנסות של  61%מהווה מעל  1121-ו 1118לשנים מחזור הפעילות של הקאנטרי 

 מסך ההוצאות של החברה הכלכלית.  64%הכלכלית ומעל 

לחת החברה להשכיר מחדש את שני צוכן לאור אי ה 1121לאור סגירת אתר האשפה בשנת 

 11%מחזור הפעילות של הקאנטרי מעל יהווה בשנים הבאות שבבעלותה, הגדולים המחסנים 

 מפעילות החברה בכללותה.

יא את תפעול הקאנטרי למצב בו תוכל החברה להמשיך מכאן קיימת חשיבות עליונה להב

 ולהתקיים מרווחי הקאנטרי.

 

 1118-1121של החברה הכלכלית לשנים המבוקרים להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 

 :)ללא הוצאות השקעה ופחת וללא חלק יחסי של הוצאות הנהלה וכלליות בחברה(

 1009 1020 סעיף 

 1,116,111 1,546,551  הכנסות 

 1,698,112 1,589,611  הוצאות

 225,005 (10,870) רווח )הפסד( מפעילות קאנטרי 

 

 
 : 1121והצעת התקציב לשנת  1122להלן נתונים כספיים מתוך מאזן בוחן לא מבוקר לשנת 

 )עד אוקטובר( 1022 1021 סעיף 

 1,116,111  1,151,111  הכנסות 

 1,158,111  1,441,111  הוצאות

 (15,000) (210,000) רווח )הפסד( מפעילות קאנטרי 

 

 

 

 

 

 

 לסיכום :

 19,111 -מתחם הקאנטרי קלאב בערד הינו הקומפלקס היחיד באזור, לקהל שבוי המונה כ

 תושבים.

לאורך השנים האחרונות קיימת מגמה של ירידה במספר המנויים לקאנטרי בכל שנת פעילות, 

 בהתאם לכך קיימת גם ירידה במחזור ההכנסות הכוללות של הקאנטרי. 
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בד בבד ההשקעות הכספיות בשיפור המתקנים ובתחזוקתם במתחם היה מינימלי בשנים 

האחרונות, דבר הבא לידי ביטוי בציוד מיושן ואווירה שאינה משדרת חדשנות ומקצועיות, או 

 במילים אחרות אינה מזמינה. לדוגמא הכניסה למתחם :    

 

 
 

כושר חדש שנפתח בעיר, למרות שחדר הכושר הדבר בא לידי ביטוי גם באובדן מנויים לטובת חדר 

נמצא במרתף וגודלו מצומצם, לעומת חדר הכושר בקאנטרי. או במחאת התושבים בקיץ בנושא 

 עלות כניסה לבריכה החיצונית בימי הקיץ.

מפעילות החברה  11%על פי הנתונים לרגע סיום הביקורת, פעילות הקאנטרי עומדת להוות מעל 

כך חשוב לשקול שינוי באופן ההתנהלות עד כה, וניסיון להפוך את בשנים הבאות, מאחר ו

 הפעילות לפעילות רווחית שתוכל לקיים את החברה הכלכלית. 
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 מטרות הביקורת .1

 בחינת תוצאות כספיות של הקאנטרי. .2

 עמידה בחוקים השונים בעניין הפעלת חדר כושר. .1

 סאונה לחה. –התנהלות בנושא השקעה במתחם  .1

 

 

 

 של מהלך הביקורת תאור כללי .0

 

 הביקורת כללה בין השאר :

של החברה הכלכלית בכלל ושל הקאנטרי והדוחות הכספיים בחינת ספרי החשבונות  .2

 בפרט.

 סקירת הנהלים2נוהגים הקיימים בהתנהלות הקאנטרי. .1

 בחינת הסכמים וחוזים בנושאים שונים )מול העירייה, מול ספקים בנושא סאונה(. .1

 ראיונות עם : .6

 מנכ"ל החברה הכלכלית. –גברת לילך מורגן  -

 מנהלת הקאנטרי. –גברת אלה גמליאל  -

 סגן ראש העירייה וחבר דירקטוריון וועדת הביקורת בחכ"ל. –מר משה קווס  -

 מנהל מחלקת ביצוע בעירייה. –מר מוטי קורוב  -
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 עיקרי הממצאים .4

 

 בחינת תוצאות כספיות של הקאנטרי. – 2מטרת ביקורת מספר 

 , פעילות הקאנטרי הסתיימה בהפסדים.1022ועד שנת  1008ממצא : לפחות משנת  -

 

ממצא : פעילות הקאנטרי, מהווה מרכיב משמעותי בתוך החכ"ל ולאור הצפי  -

לסגירת אתר האשפה ואי ההצלחה בהשכרת המחסנים הגדולים של החכ"ל, 

 תית יותר.הפעילות בקאנטרי תהפוך משמעו

תגובת המבוקר : הנתונים המובאים לעיל מציגים תמונה חלקית מאחר והחכ"ל ניהלה 

 -כ 1121 -וב₪ מליוני  21-בהיקף של כ 1118-עבור העירייה פרויקטים במיליוני שקלים )ב

( שאינם רשומים בהנהלת החשבונות של החכ"ל אלא מנוהלים במסגרת ₪מליוני  21

 על פי דו"ח רואה חשבון של החכ"ל. , זאתהתב"רים של העירייה

 

ממצא : למרות שהקאנטרי מספק חבילת שירותים ייחודית בתחומי העירייה,  -

איש, מספר המנויים השנתיים לפעילות הקאנטרי  18,000 -ולמרות קהל שבוי של כ

 1021בשנת  2,100-וכ 1020-1022מנויים בלבד בשנים  2,200 -עומד על ממוצע של כ

 (.1008בשנת  2,440 –וכ  1009ת בשנ 2,150 -)כ

 
 

ממצא : נמצא ברשות החכ"ל מסמך מטעם המומחה לשיווק הקאנטרי  לגבי פעולות  -

שיש לנקוט על מנת להביא לגידול בפעילות הקאנטרי, לא כל המלצות המומחה 

 יושמו.

במקום לא ניתן היה לפתח  )מחסור בחדרים( תגובת המבוקר : לנוכח המגבלות הפיזיות

 .ארוכות טווח לגיוון הפעילות בקאנטרי תכניות

 

ממצא : בנתונים שהובאו בפני הדירקטוריון של החכ"ל אין כדי להגיע  להחלטה  -

 .לגבי אופן המשך פעילות הקאנטרי,  בניסיון להגדיל את ההכנסות מהפעילות

 
 

 עמידה בחוקים השונים בעניין הפעלת חדר הכושר במתחם. - 1מטרת ביקורת מספר 

בניגוד לאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, ממצא :  -

, בדבר אי העסקת עובד קבלן ללא אישור אי הרשעה בעבירות מין, 1002התשס"א 

בחוזה של הקאנטרי מול קבלן לשירות כח אדם בנושא מאמני חדר כושר, אין כל 

 התייחסות לחובה על פי החוק.

את השירותים הוחתמה על תצהיר המחייב אותה תגובת המבוקר : החברה המספקת 

 לבדוק את הנושא על פי חוק.



 חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

 1021 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

026 

 

 

, בדבר אי  2994-ממצא : בניגוד לאמור בחוק מכוני הכושר )רישוי ופיקוח( התשנ"ד -

העסקת מדריך ללא תעודת הסכמה לאימון קטינים, בחוזה של הקאנטרי מול קבלן 

 יחסות לחובה על פי החוק.לשירות כח אדם בנושא מאמני חדר כושר, אין כל התי

גובת המבוקר : החברה המספקת את השירותים הוחתמה על תצהיר המחייב אותה ת

 לבדוק את הנושא על פי חוק.

 

היתה על פי חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה בעקבות בקשת מנכ"ל החכ"ל, לא 

ת , מפאת חוק הגנלאימון בחדר כושר זאתאפשרות לבדוק קיום אישורים  לביקורת

 הפרטיות. מאחר וכך הביקורת לא יכלה לבדוק קיום אישורים כחוק.

 

ממצא : על פי חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה יש לנהל מאגר מידע רשום בעניין  -

 האישורים הרפואיים. 

 

, אין ברשות 2994-ממצא : בניגוד לחוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד -

יו לאימון בחדר הכושר, למעט חתימת הקאנטרי הסכמה כתובה של אחד מהור

 ההורה על תקנון הקאנטרי.

 

ממצא : בניגוד למגבלה המוגדרת בתקנות מכוני כושר לגבי מספר מקסימלי של  -

קטינים המורשים להתאמן בנקודת זמן, אין כל בקרה בקאנטרי על מספר 

 המתאמנים הקטינים בזמן נתון. 

 
 סאונה לחה. –התנהלות בנושא השקעה במתחם  - 0מטרת ביקורת מספר 

ממצא : העירייה הוציאה עשרות אלפי שקלים עודפים על בניית סאונה ייחודית,  -

 לעומת קניית סאונה מוכנה בטכנולוגיה מתקדמת.

 

ממצא : למרות שבניית הסאונה על ידי הקבלן התארכה בחודשים רבים מעבר  -

נה לאחר סיום הבניה(, למחלקה למוגדר בחוזה )הסאונה לא פעלה בצורה תקי

 שטיפלה בפרויקט אין כל טענות לקבלן.

 
 

ממצא : בניגוד לנוהל הרכש בעירייה, אושרה לקבלן על ידי המחלקה המבצעת  -

 בדיעבד.על עבודות שנעשו  20% –הגדלת חוזה בכ 
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 פרוט הממצאים .5

 

 – 2מטרת ביקורת מספר  5.2

 בחינת תוצאות כספיות של הקאנטרי.

 

רשמה  1122ועד  1114מהנתונים הכספיים שהועברו לביקורת עולה כי פעילות הקאנטרי משנת 

 .1121ברוב השנים הפסדים , כך גם הצפי לפי תקציב שנת 

 

על פי הדיווח האחרון בישיבת הדירקטוריון לאחר ביצוע מבצעים שונים בעיקר בנושא עלות 

וי על פי התקציב ואולי אף ברווח. לדעת לא תסתיים בהפסד הצפ 1121המנויים, כנראה ששנת 

הביקורת על מנת להיערך לקראת חידוש המנויים, יש להדגיש בפני המנויים כי ההנחות שניתנו 

 במבצעים השונים הינן הנחות בגדר מבצע חד פעמי.

 

להבנת הביקורת התוצאות הכספיות של פעילות הקאנטרי המצוייות ברשות החכ"ל  לא 

 את כל ההיבטים של תפעול הקאנטרי, זאת מהסיבות הבאות :משקפות באופן מלא 

 (.1באור  1121אין מיון על פי חודשים של הכנסות ממנויים )ראה דוחות כספיים לשנת  .2

אין זקיפה בגובה שיעור מסוים של הוצאות ההנהלה והכלליות על הפעילות בקאנטרי )שכר  .1

 , רכב וכד'(.מנכ"ל, הנה"ח , שירותים מקצועיים, שכ"ד משרדי הנהלה

עלות הרכוש של הקאנטרי והפחת בגינו : על פי הספרים סך השקעות בקאנטרי ליום  .1

₪.  15,112בגין רכוש זה עומד על  1121בלבד, הפחת לשנת ₪  519,644עומד על  1222121121

 נראה כי רוב עלות הרכוש רשומה בספרי העירייה.

 

ילות הקאנטרי עלול להיות גבוה מהנראה במידה ויילקחו בחשבון הסעיפים לעיל , ההפסד מפע

 בדיווחים הכספיים. 

מההוצאות השנתיות וכן  4%הסכם הניהול מול העירייה, מבטיח לקאנטרי דמי ניהול בגובה 

 כיסוי הפסדים במידה ויהיו מפעילות הקאנטרי. 

בים, מכאן ניתן להבין כי כל ההתייחסות לניהול הקאנטרי היא בגדר מתן שירות לעירייה ולתוש

 יותר מאשר הזדמנות עסקית להגדיל רווחים.

 

 לחלופין אפשר להסתכל על הזכות לניהול הקאנטרי גם במובן החיובי :

שירות מקיף ייחודי בתחומי העיר )קיימים שירותים דומים אך חלקיים, כגון חדרי כושר  .2

 , חוגי התעמלות במקומות שונים ובריכות שחיה בבתי המלון(.

 (.1121תושבים )נתון משרד הפנים לשנת  14,511קהל שבוי של  .1

 גידול במודעות לתרבות הפנאי בתחום הבריאות בשנים האחרונות. .1
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 )מתוך דוח כספי מבוקר( : 1121-ו 1118להלן נתוני פעילות ההכנסות הכוללת של החכ"ל לשנים 

 

 באחוזים 1009 באחוזים 1020 הכנסות באלפי שקליםסעיף 

 62% 1,115 61% 1,545   קאנטרי

 21% 2,111 29% 2,115  השכרת מבנים

 25% 811 21% 866  אתר אשפה

 26% 914 9% 521 פעילות כלכלית יחפ"כ

 9% 698 6% 111  ביצוע פרויקטים לעירייה

 1% 655 21% 422 אחרים

 200% 6,061 200% 6,070 סה"כ

 

 

הקאנטרי הסתיימה , פעילות 1022ועד שנת  1007משנת  1009ממצא : למעט שנת  -

 בהפסדים.

 

ממצא : פעילות הקאנטרי, מהווה מרכיב משמעותי בתוך החכ"ל ולאור הצפי  -

לסגירת אתר האשפה ואי ההצלחה בהשכרת המחסנים הגדולים של החכ"ל, 

 הפעילות בקאנטרי תהפוך משמעותית יותר.

תגובת המבוקר : הנתונים המובאים לעיל מציגים תמונה חלקית מאחר והחכ"ל  -

₪ מליוני  21-בהיקף של כ 1118-ניהלה עבור העירייה פרויקטים במיליוני שקלים )ב

שאינם רשומים בהנהלת החשבונות של החכ"ל אלא ₪( מליוני  21 -כ 1121 -וב

 מנוהלים במסגרת התב"רים של העירייה, זאת על פי דו"ח רואה חשבון של החכ"ל.

 

ומצריך ידע והתמחות בתחומים שונים, כגון  ניהול מתחם קאנטרי קלאב הינו מקצוע בפני עצמו

 הכרת חוק הספורט, שיווק, שימור לקוחות, ניהול תקציב וכד'. 

ההכרה באמור לעיל, הביאה לפתיחת מסלולי לימודים בניהול ספורט בכלל ומתחמי קאנטרי 

 בפרט לדוגמא לימודי ניהול במכללת וינגייט, והמי"ל. כמו כן קיימים בשוק יועצים מומחים

 .www.apitaron.co.ilבנושאי הניהול, שימור הלקוחות וכד' בהם ניתן להעזר לדוגמא 

 

 

לפי בדיקת הביקורת מקובל היום בתחום מועדוני הבריאות, כי ההכנסות מהשירותים הנלווים 

אחוז מהמחזור של המועדון )מכירת תוספי מזון למתאמני חדר הכושר, ביגוד,  11-61מהוות 

עיסויים, אימונים אישיים, בית קפה, אוכל בריאות וכד'(. על פי הנתונים הכספיים בקאנטרי ערד 

 השירותים הנלווים כמעט ואינה קיימת. הכנסות מ

 

ממצא : למרות שהקאנטרי מספק חבילת שירותים ייחודית בתחומי העירייה,  -

איש, מספר המנויים השנתיים לפעילות הקאנטרי  18,000 -ולמרות קהל שבוי של כ

http://www.apitaron.co.il/
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 1021בשנת  2,100-וכ 1020-1022מנויים בלבד בשנים  2,200 -עומד על ממוצע של כ

 (.1008בשנת  2,440 –וכ  1009בשנת  2,150 -)כ

 

המלצה: למרות שאין החוק מחייב הכשרה מיוחדת, הביקורת ממליצה להרחיב   -

 הכשרת מנהלת הקאנטרי בתחומים הרלוונטיים.

 

,  שנים עליהן 1122ועד יוני  1119תגובת המבוקר : מקובל ויטופל. למרות שממרץ  -

לו הכשרה נרחבת בתחום  נערכה הביקורת נוהל הקאנטרי בידי אדם שהייתה

ממכון מורה ומאמן ספורט ושייט , בעל תואר ראשון בחינוך גופני, בין היתרהספורט, 

, מורה לשייט במכון וינגייטקורס מנהלים שנתי של "מינהל הספורט"  וינגייט, בוגר

מהלך משרד החינוך, מדריך חדר כושר, מדריך בכיר בכדוריד ועוד. בבוספורט ימי 

. חלה ירידה במספר המנויים בתקופתו. קורס מפעיל בריכות עבר גם לחכ"עבודתו ב

תואר ,  היא  בעלת 1122מנהלת הקאנטרי הנוכחית החלה עבודתה בחודש יוני 

ניהלה עסקה בשיווק,  ,  תעודת מפעיל בריכות,במשפטים, תעודת מנהלת חשבונות

מתוקף  יתה מעורה בנושאי הקאנטרייוהניהלה פרויקטים  ,הלשכה בחכ"לאת 

תפקידיה הקודמים, החכ"ל תפעל להשלים הכשרת  המנהלת הנוכחית בתחום 

 הספציפי. 

 

 

   : התייעצות עם מומחים

שכרה חכ"ל שירותיו של מר גיל  1121בשנת מהתיוק הנמצא בקאנטרי ובחכ"ל עולה כי  .1

ללוות את  טכנולוגיות שיווק ופתרונות לניהול קשרי לקוחות  ICUאשכנזי מחברת 

 עפ"י המלצתו:  (121122הקאנטרי )פעל במשך כשנה עד 

  )בינתיים הופסקה עבודתו(. שפעל לשימור לקוחות אלקטרוני – נשכר עובד   .א

, תצוגות דלפקי הרשמה במקומות הומים נעשו פעולות שונות לקידום המכירות כגון:  .ב

 , הוספו חוגים עפ"י דרישה, ועוד.ושימוש ניסיון במכשירים

 .הוקם אתר אינטרנט פעיל .ג

קפה" לטובת  -שופץ המזנון ואובזר, נרכש מחשב וחיבור אינטרנטי מעין "אינטרנט .ד

  .שתמשי הקאנטרימ

 .לא הביאו להגדלת מס' המנויים כל הפעולות שנעשו

 

ממצא : נמצא ברשות החכ"ל מסמך מטעם המומחה לשיווק הקאנטרי  לגבי פעולות  -

שיש לנקוט על מנת להביא לגידול בפעילות הקאנטרי, לא כל המלצות המומחה 

 יושמו. 

תגובת המבוקר : לנוכח המגבלות הפיזיות )מחסור בחדרים( במקום לא ניתן היה  -

נטרי, בכלל זה שירותים נלווים לפתח תכניות ארוכות טווח לגיוון הפעילות בקא
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מעבר לכך ברשות החכ"ל נמצא תכנון אדריכלי של  שבצידם הכנסה מתאימה.

המתחם שיאפשר הגדלת הפעילות וההכנסות מהשירותים הנלווים בקאנטרי. כמו כן,   

עפ"י  הוכנסה מערכת סולארית לחיסכון בעלויות החימום בקאנטרי 1114בשנת 

פוצים ושיפורים במתחם, יבשנים האחרונות נעשו שכי  התכתבויות ורישומים נמצא

והן כחלק מראייה עתידית את יו"ב, הן בשל דרישות ותקנות של בטיחות, חירום וכ

נעשה תכנון  1121(  בבריכה המקורה בשנת 1121המקום, כולל השיפוץ האחרון )

 4 -כאדריכלי ועיצוב פנים לשדרוג המבנה ע"י האדריכלית מירי אלינסקי )אומדן 

כל המתחם הפתוח בקאנטרי ע"י פיתוח כמו כן הוכנה תכנית אדריכלית ל₪( . מליון 

 תקציב. מחוסר לא יושמו ואד' אמירה ברמן. תכניות אל

 
ממצא : בנתונים שהובאו בפני הדירקטוריון של החכ"ל אין מספיק מידע כדי להגיע   -

את ההכנסות להחלטה לגבי אופן המשך פעילות הקאנטרי,  בניסיון להגדיל 

 .מהפעילות

 

 

 לסיכום : 

לאור המשקל של פעילות הקאנטרי מכלל הפעילות של החכ"ל , יש לבחון את הדרכים להפיכת 

 הפעילות לפעילות רווחית. 

כמו כן לאור עליית מחירי המים והחשמל, המהווים הוצאה נכבדת מסך הוצאות הקאנטרי, יש 

 הנוספות.  לבנות תוכנית פעולה לכיסוי2צמצום ההוצאות

 המלצות :

 

מומלץ לרכוש יעוץ חיצוני של מומחה לבניית תוכנית הבראה לפעילות הקאנטרי,  -

 ולהביאה בפני הדירקטוריון לאישור וביצוע.

 תגובת המבוקר : מקובל, ההמלצה תועבר לאישור הגורמים הרלוונטיים. -

 

לדירקטוריון החברה בהתאם לממצאי הייעוץ החיצוני שיירכש, מומלץ כי יועברו  -

מספר חלופות להמשך הפעילות על מנת שיחליט כיצד יש להמשיך בנושא פעילות 

 ניהול הקאנטרי.

 
בהתאם לממצאי הייעוץ החיצוני שיירכש, מומלץ לבנות תוכנית השקעות מסודרת  -

 להשלמת הפער שנוצר לאורך השנים האחרונות מחוסר השקעה מספיק במתחם.

 
 , ההמלצה תועבר לאישור הגורמים הרלוונטיים.תגובת המבוקר : מקובל -

 

למרות שהקאנטרי הועבר לניהול החכ"ל לאחר כישלון "ההפרטה" ולאחר שלא  -

נמצא גורם אחר שהיה ביכולתו וברצונו לנהל את המקום. במידה והמסקנה תהיה 
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כי החכ"ל אינה מסוגלת להביא את הקאנטרי לניהול רווחי, מומלץ לשקול שוב 

ל לגוף עסקי מתמחה באמצעות מכרז )דוגמת המכרז שביצעה עיריית העברת הניהו

 קריית אונו, או עיריית צפת(.
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 - 1מטרת ביקורת מספר  5.1

 .במתחם כושרהעמידה בחוקים השונים בעניין הפעלת חדר 

 

 :  , בין השאר הדינים נמנים גםדינים בבדיקתה למספרהביקורת התייחסה 

 .)להלן "חוק הספורט"( 2899-חוק הספורט התשמ"ח .2

 .)להלן "חוק מכוני הכושר"( 2886-חוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח( התשנ"ד .1

)להלן  1115-תקנות מכוני כושר )רישוי ופיקוח( )אימון קטינים במכון כושר(, התשס"ה  .1

 ."תקנות מכוני הכושר"(

"חוק  )להלן 1112-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א .6

 למניעת העסקה של עברייני מין"(.

תקנות למניעת העסקה של עבריני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים )אישור  .5

 .1111-משטרה(, התשס"ג

 .1119-חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח .1

 

 על פי חוק הספורט מוגדר :

 רט למטרות רווח. מי שנותן שירותים של פעילות ספו –"מכון ספורט"  

תעודה המסמיכה אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, שניתנה מאחד  –"תעודת הסמכה" 

 מאלה : 

 בית ספר שהכיר בו השר לעניין זה. .א

 בית ספר מחוץ לישראל, ובלבד שוועדה שמינה השר הכירה בתעודה. .ב

 בלימודים.מוסד מוכר המכשיר עובדי הוראה לחינוך גופני, לפי החלטת השר וההתמחות  .ג

 

 חוק מכוני הכושר מגדיר : 

מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ  –"מכון כושר" 

 גופני.

בעל תעודת הסמכה על פי חוק הספורט להדרכה בענף הספורט של כושר הגופני  –"מדריך" 

 ובריאות.

מדריך שתעודת ההסמכה או ההיתר הזמני שניתנו לו מעידים כי עבר  –"מדריך לאימון קטינים" 

 הכשרה מתאימה להדרכת קטינים במכון כושר.

 שנה. 29אדם שטרם מלאו לו  –"קטין" 

 רישיון לפי חוק רישוי עסקים למכון כושר. –"רישיון" 

 

 ו רישיון.לחוק מכוני הכושר : לא יפתח אדם מכון כושר ולא יקיימו אלא אם יש ביד 1סעיף 
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 –לצמיתות עבור : מכון כושר  1822121114לביקורת הועבר עותק של רישיון לניהול עסק מתאריך 

למעט מכון כושר המתוחזק ומופעל על ידי אגודת ספורט, ארגון ספורט כמשמעותם בחוק 

 –ו  22121122הספורט. כמו כן הועברו אישורי בדיקת בטיחות לציוד חדר הכושר מתאריכים 

 , המאשרים כי הציוד נמצא במצב תקין.292821122

 

 

 

 (.21הקאנטרי מאפשר אימון קטינים בחדר הכושר )הכניסה לחדר הכושר מגיל 

לחוק מכוני הכושר : בכל עת שמכון כושר מופעל, יהיה נוכח במקום מדריך, המלמד את  1סעיף 

 דרכי ההפעלה של המכשירים. 

 יהיה במקום נוכח מדריך לאימון קטינים.בכל עת שקטינים מתאמנים במכון כושר 

 

מפרט מיהו בעל הכשרה מתאימה לאימון קטינים )מחייב עמידה בכל  1תקנות מכוני כושר סעיף 

 התנאים( :

( לתקנות 11) 1הוא בעל תעודת הסמכה של מדריך כושר גופני )ובריאות( כאמור בתקנה  .2

 .2884הספורט )חיוב בתעודת הסמכה( התשנ"ז 

-שרה לאימון קטינים במכון כושר, לפי תוכנית לימודים שהיקפה לא פחות מהוא עבר הכ .1

 שעות, שהתקיימה בבית ספר שהכיר בו השר. 11

הוא עמד בהצלחה במבחן המעשי ובמבחן העיוני של תוכנית ההכשרה לאימון קטינים  .1

 במכון כושר של בית הספר שבו למד.

 

שהוא עובד כה של אחד ממדריכי הכושר בעקבות בדיקת הביקורת עלה ספק בדבר תעודת ההסמ

 . 1525221הקאנטרי, לאור הספק נשלח המדריך לקורס מתאים שהסתיים בתאריך 

 

 

 

 , מגדיר :1112חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א 

 שנה. 29מי שמלאו לו  –"בגיר" 

 בין השאר קטינים ... ... מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים -"מוסד" 

 במוסד שהוא תאגיד גם התאגיד בנוסף למנהל המוסד. –"מעסיק" 

 איסור העסקה ועיסוק – 1סעיף 

מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין  .א

 שאותה ביצע בהיותו בגיר.

 .בגיר שהורשע כאמור בסעיף א לעיל, לא יעסוק בעבודה במוסד .ב

 שנה מההרשעה או מהשלמת תקופת המאסר, המאוחר. 11התיישנות לאחר  .ג
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)א( : מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין 1סעיף 

 מניעה להעסקתו לפי חוק זה.

 

 : עונשין 5סעיף 

 העונשין. ( לחוק1)א()12)א( , דינו קנס כאמור בסעיף 1)א( או 1העובר על הוראות סעיף  .א

 מאסר שנה. –)ב( דינו 1העובר על הוראות סעיף  .ב

 

 : העסקה באמצעות קבלן כח אדם 4סעיף 

הוראות חוק זה החלות על המעסיק יחולו גם על מעסיק בפועל של בגיר באמצעות קבלן כח אדם, 

 ועל בגיר המועסק כאמור.

 

, לטענת הגברים בקאנטרי םבעקבות הביקורת הוצאו אישורים כאמור מהמשטרה עבור העובדי

 .המשטרה אין צורך להוציא אישורים כאלה לנשים המועסקות בקאנטרי

 

המלצה : מומלץ לעגן את אי הוצאת אישורי המשטרה לעובדות נשים בחוות דעת  -

 משפטית )יש מקומות בהם כן הוצאו אישורים כאמור(.

 תגובת המבוקר : מקובל, ההמלצה תייושם.  -

 

 

הקאנטרי מקבל גם שירותי כח אדם מקבלן חיצוני, בעיקר כממלאי מקום. אין כל התייחסות 

 בחוזה מול הקבלן לעניין תעודות הסמכה לאימון קטינים ו2או מסמך על אי הרשעה בעבירת מין.  

 

ממצא : בניגוד לאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  -

העסקת עובד קבלן ללא אישור אי הרשעה בעבירות מין,  , בדבר אי1002התשס"א 

בחוזה של הקאנטרי מול קבלן לשירות כח אדם בנושא מאמני חדר כושר, אין כל 

 התייחסות לחובה על פי החוק.

תגובת המבוקר : החברה המספקת את השירותים הוחתמה על תצהיר המחייב אותה  -

 לבדוק את הנושא על פי חוק. 

 

, בדבר אי  2994-אמור בחוק מכוני הכושר )רישוי ופיקוח( התשנ"דממצא : בניגוד ל -

העסקת מדריך ללא תעודת הסכמה לאימון קטינים, בחוזה של הקאנטרי מול קבלן 

 לשירות כח אדם בנושא מאמני חדר כושר, אין כל התייחסות לחובה על פי החוק.

חייב אותה תגובת המבוקר : החברה המספקת את השירותים הוחתמה על תצהיר המ -

 לבדוק את הנושא על פי חוק. 

 

 

 קובע :  חוק מכוני כושרל 6סעיף 
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מכון כושר יקבל מתאמן קבוע רק לאחר שהמציא לו תעודה רפואית המאשרת את  .2

הימים שקדמו  81כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר ואשר ניתנה במהלך 

 למועד בקשתו של המתאמן להתקבל כמתאמן קבוע בחדר הכושר. 

 .השר רשאי לקבוע את התקופה בה יידרש המתאמן לחדש את התעודה הרפואית .1

קטין שהתקבל כמתאמן קבוע בחדר הכושר חייב להמציא תעודה רפואית בכל שנתיים,  .1

 והצהרה חתומה על ידי הוריו בכל שנה שלא מעביר תעודה רפואית.

מכון כושר יקבל מתאמן אקראי רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי  .6

ן במכון כושר ואם המתאמן הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימו

 רק לאחר שהמציא למכון הכושר הצהרה כאמור, החתומה בידי אחד מהוריו. –קטין 

 

 

היתה על פי חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה בעקבות בקשת מנכ"ל החכ"ל, לא 

אפשרות לבדוק קיום אישורים כאמור, מפאת חוק הגנת הפרטיות. מאחר  לביקורת

 וכך הביקורת לא יכלה לבדוק קיום אישורים כחוק.

 

 

ממצא : על פי חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה יש לנהל מאגר מידע רשום בעניין  -

 האישורים הרפואיים. 

 ב.תגובת המבוקר : לאור חוות הדעת , הנושא נבחן וייושם בקרו -

 

 

לחוק מכוני כושר קובע : קטין יוכל להתאמן במכון כושר רק לאחר שימציא  גם הסכמה  5סעיף 

 בכתב של אחד מהוריו. הסכמה יכולה להיות להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.

 

, אין ברשות 2994-ממצא : בניגוד לחוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד -

של אחד מהוריו לאימון בחדר הכושר, למעט חתימת הקאנטרי הסכמה כתובה 

 ההורה על תקנון הקאנטרי.

 תגובת המבוקר : מקובל, הממצא יתוקן. -

 

לתקנות מכוני כושר קובע : המספר המרבי של מתאמנים קטינים שמדריך אחד לאימון  6סעיף 

 קטינים רשאי להדריך בעת ובעונה אחת יהיה :

 (.26-29מתאמנים )גילאים  25מכשירים אירוביים באימון באמצעות מכשירי התנגדות ו .2

 (.26-29מתאמנים )גילאים  21באימון באמצעות משקולות חופשיים  .1
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ממצא : בניגוד למגבלה במוגדרת בתקנות מכוני כושר לגבי מספר מקסימלי של  -

קטינים המורשים להתאמן בנקודת זמן, אין כל בקרה בקאנטרי על מספר 

 המתאמנים הקטינים בזמן נתון. 

 תגובת המבוקר : תבוצע הבקרה המתחייבת. -

 

 

לתקנות מכוני כושר, מפרט כללי בטיחות שיש לקיים בחדר כושר שבו מתאמנים  4סעיף 

 קטינים. 

מבדיקת הביקורת לא נמצאו חריגים מהותיים ברוב הסעיפים למעט תיק עזרה ראשונה שלא 

, תחבושות אלסטיות, תחבושת ים המפורטים בתקנות )חוסם עורקיםנמצאו בו כל הפריט

 רור וכו'(.ייס קדבקת פאואר פלקס, תרסמ

 

ממצא : בניגוד למוגדר בתקנות מכוני כושר, נמצא כי תיק העזרה הראשונה בחדר  -

 הכושר לא הכיל את כל הרכיבים שהוגדרו בדין. 

 גובת המבוקר : תוקן.ת -

 

קובע כי במקום כגון  1119-חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח 

 ר החייאה. הקאנטרי קיימת חובה להחזיק מכשי

מהנתונים שהועברו לביקורת עולה כי קיים מכשיר כאמור וכי עובדי הקאנטרי עברו לאחרונה 

 הכשרה בתפעולו. 
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 -0מטרת ביקורת מספר  5.0

 סאונה לחה. –התנהלות בנושא השקעה במתחם 

 

במתחם הקאנטרי קיימים נכון להיום שלושה מתקני סאונה, שניים של סאונה יבשה ועוד 

סאונה לחה שנכון לתאריך סיום הביקורת החלו בהפעלתה, לאחר תקופה ארוכה שלא 

 פעלה באופן תקין ובה עוסק פרק זה בדוח הביקורת. 

 

ל הקאנטרי לדברי מנהלת הקאנטרי הנוכחית הפרויקט של הסאונה הלחה היה של מנה

הקודם ושל מנכ"ל החכ"ל הקודם. למנהלת הקאנטרי ולמנכ"ל החכ"ל המשמשים 

בתפקיד היום אין כל ידע מיוחד בנושא, לבקשת הביקורת לקבל הסברים לגבי הוצאות 

 נוספות בבניית הסאונה הובהר לביקורת כי אינן מעורבות בנושא. 

 

ורך השנים, נושא שיפוץ ובנייה בהתאם להסכמי הניהול של הקאנטרי על ידי החכ"ל לא

במתחם הקאנטרי אפשרי רק באישור העירייה וכן המימון בעיקרו בא מתקציבי העירייה 

 השונים. 

לשיפוץ  1121במסגרת ההנהלות הזו הושג מימון ממשרד הבינוי והשיכון במהלך שנת 

הל במסגרת )נו₪ מיליון  2.45הבריכה העירונית ובניית סאונה רטובה ועבודות תכנון בסך 

 (.525תב"ר 

 

לדברי מנהל מחלקת ביצוע, הוחלט על ידי מנכ"ל החכ"ל הקודם על הקמת סאונה לחה, 

סאונה ייחודית המקובלת בתרבות הרוסית, שלא ניתן לרכוש כערכה מוכנה ושאינה 

 סאונה רטובה רגילה.

משמעות ההחלטה מבחינה כספית היא תוספת עלות של עשרות אלפי שקלים, לעומת 

 כישת "ערכות מדף" של סאונה רטובה רגילה, המוצעות בשוק.ר

 

בפרק הבוחן את קשרי הגומלין בין מחלקות העירייה,  1122בדוח מבקר העירייה לשנת 

 נמצא כי בניגוד למקובל, קיימת התנהלות בעירייה המאפשרת למחלקה אחת לשמש כ :

 מתכנן הפרויקט. .2

 מרכיב אומדן העלויות לפרויקט. .1

 ם לקבלת הצעות מחיר לפרויקט.פונה לקבלי .1

 מאשר את הצעות הקבלן הזוכה. .6

 מפקח על עבודת הקבלן הזוכה. .5

 מאשר חשבונות לתשלום לקבלן הזוכה. .1

 מאשר סיום עבודה לקבלן הזוכה. .4
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במקרה זה בהתאם לנהוג בעירייה שימשה מחלקת הביצוע כגוף המבצע בכל ההתנהלות 

הפרדת תפקידים או ניטור על הנעשה בפועל בפרויקט, דבר שאינו מקובל מאחר ואין כל 

 בפרויקט.

במקרה של הסאונה הלחה, במבחן התוצאה כשלה המחלקה מאחר והסאונה לא עבדה 

 תקופה ארוכה לאחר סיום בנייתה )מספר חודשים(.

כל זאת כאשר לדברי מנהל מחלקת הביצוע,  המחלקה מרוצה מביצועי הקבלן ואין לה כל 

בחוזה מול הקבלן אין כל התייחסות לביטוח טיב העבודה או טענות אליו, יתרה מכך 

 קנסות על איחור בהשלמת העבודה. 

 

לסיכום העירייה הוציאה עשרות אלפי שקלים עודפים על בניית סאונה ייחודית, לעומת 

 רכישת מוצר מוכן. 

העבודה על הסאונה התארכה מעבר למוגדר בחוזה )מספר חודשים(, בפועל הסאונה לא 

 זמן רב ולמחלקה שטיפלה בנושא אין כל טענה לקבלן המבצע.  עבדה

 

ממצא : העירייה הוציאה עשרות אלפי שקלים עודפים על בניית סאונה ייחודית,  -

 לעומת קניית סאונה מוכנה בטכנולוגיה מתקדמת.

 

ממצא : למרות שבניית הסאונה על ידי הקבלן התארכה בחודשים רבים מעבר  -

לאחר סיום בנייתה הסאונה לא עבדה כראוי, למחלקה למוגדר בחוזה ולמרות ש

 שטיפלה בפרויקט אין כל טענות לקבלן.

 
 

ממצא : לדברי מנהל מחלקת הביצוע לא היו כלל דרישות סף לקבלן הביצוע, מאחר  -

 ואין ניסיון בישראל לבניית סאונה מסוג זה. 

 

אונה ממצא : בחוזה מול הקבלן לא היתה כל התייחסות לאיחור באספקת הס -

)קנסות כמקובל בחוזים אחרים(, כמו כן לא הוגדרה כל ערבות או ביטוח לטיב 

העבודה. בפועל שולם על מוצר שלא עובד )לקראת סיום הביקורת נשכר מומחה על 

חשבון העירייה להסדיר את פעולת הסאונה( ואין לעירייה כל סנקציה מול הקבלן 

 המבצע.

 
 

, אושרה לקבלן על ידי המחלקה המבצעת ממצא : בניגוד לנוהל הרכש בעירייה -

 בדיעבד.על עבודות שנעשו  20% –הגדלת חוזה בכ 

 

ממצא :  למרות שבנית הסאונה הלחה הסתיימה זה מכבר ואף עבדה מספר ימים  -

 בודדים, לא פעלה החכ"ל להוצאת רישוי עסק לסאונה, כמתחייב בחוק. 
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הושלמה הבנייה והחלה ההפעלה תגובת המבוקר : לא ניתן לקבל רישיון עסק בטרם  -

הוגשה בקשה  292621121)משרד הבריאות לא נותן אישורו בטרם ההפעלה(. ביום 

 לרישיון שאושרה זה מכבר.

 
תגובת הביקורת : לאור ייחודיות המוצר היה מן הראוי לבקש אישור עקרוני לפני  -

תחילת הבנייה על מנת שלא להסתכן באי אישור לאחר ההשקעה הכספית. כמו כן  

הסאונה פעלה מספר ימים לאחר בנייתה אך פעולתה השתבשה, מן הראוי היה כי 

 שים. נושא הרישיון יטופל לפני הפעלת הסאונה לקהל המשתמ

 

 
 

 

 

 המלצות : 

 

מומלץ כי דירקטוריון החכ"ל יהיה מעורב בהחלטות ההשקעה שונות בקאנטרי, גם  -

 אם המימון הוא מכספי העירייה. 

גובת המבוקר :הנכסים הינם נכסי העירייה והיא סוברנית להחליט אם להשקיע ת -

דיווח  בהם. ברוב המקרים נעשו ההשקעות מתוך אילוצי תפעול. הדירקטוריון מקבל

 שוטף על הנעשה בקאנטרי.

 

מומלץ לא לאפשר ביצוע עבודות, כאשר מחלקה אחת בעירייה מבצעת את כל שלבי  -

 העבודה כאמור.

 
 

מומלץ כי בחוזה מול הקבלן יוספו סעיפים לגבי איחור בביצוע העבודה, אבטחת טיב  -

 העבודה ובמקרים כאלה גם שירות ואחריות לתקופה מסוימת.

 תגובת המבוקר : מקובל.  -

 

מומלץ כי בעתיד ירכשו מוצרי מדף לקאנטרי  ומומלץ להימנע ככל האפשר מביצוע  -

ת בהוצאת כספים שהיו יכולים לשמש וכורחודיות, אשר כעבודות מיוחדות ויי

 לנושאים אחרים. 

 
 תגובת המבוקר : מקובל.  -

 



 חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

 1021 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

041 

 

יש להגדיר תאריך סופי, בו צרכה להתקבל החלטה לגבי הסאונה הלחה, האם  -

ממשיכים להוציא כספים על ניסיונות נוספים להפעלתה )לאחרונה נרכש בקר 

או שמחליטים על גניזת הפרויקט הצורך ₪ (,  1,000-טמפרטורה נוסף בעלות של כ

 הוצאות כספיות והתעסקות של מחלקת הביצוע בנושא שולי. 

 
גובת המבוקר : בשלב זה הסאונה עובדת, במקרה ותתרחש תקלה נוספת כפי ת -

 שקרה בעבר הנושא יועבר להחלטת האחראים. 
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 תמצית מנהלים .6

 

"הקאנטרי קלאב" או  "הקאנטרי"(,  –מתחם בריכות השחייה העירונית ברח' עיינות בערד )להלן 

העירייה לבין החברה הכלכלית לערד בע"מ זה מספר שנים שקיים הסכם בין , שייך לעיריית ערד

 )להלן "החכ"ל"(, המעניק את זכויות ניהול והפעלת המתחם לחכ"ל.

 19,111 -קהל שבוי המונה כמתחם הקאנטרי קלאב בערד הינו הקומפלקס היחיד באזור, ל

לאורך השנים האחרונות קיימת מגמה של ירידה במספר המנויים לקאנטרי בכל שנת תושבים, 

 פעילות, בהתאם לכך קיימת גם ירידה במחזור ההכנסות הכוללות של הקאנטרי. 

)נושא שבאחריות העירייה בד בבד ההשקעות הכספיות בשיפור המתקנים ובתחזוקתם במתחם 

 .היה מינימלי בשנים האחרונותולא החכ"ל( 

מסך ההכנסות של החברה  61%מהווה מעל  1121-ו 1118מחזור הפעילות של הקאנטרי לשנים 

 1121לאור סגירת אתר האשפה בשנת מסך ההוצאות של החברה הכלכלית,  64%הכלכלית ומעל 

וכן לאור אי הצלחת החברה להשכיר מחדש את שני המחסנים הגדולים שבבעלותה, יהווה בשנים 

 מפעילות החברה בכללותה. 11%של הקאנטרי מעל  הבאות מחזור הפעילות

מכאן קיימת חשיבות עליונה להביא את תפעול הקאנטרי למצב בו תוכל החברה להמשיך 

 ולהתקיים מרווחי הקאנטרי.

מומלץ לרכוש יעוץ חיצוני של מומחה לבניית תוכנית הבראה לפעילות הקאנטרי,  -

 ולהביאה בפני הדירקטוריון לאישור וביצוע.

 ת המבוקר : מקובל, ההמלצה תועבר לאישור הגורמים הרלוונטיים.תגוב -

 

בהתאם לממצאי הייעוץ החיצוני שיירכש, מומלץ כי יועברו לדירקטוריון החברה  -

מספר חלופות להמשך הפעילות על מנת שיחליט כיצד יש לפעול בנושא התנהלות 

 הקאנטרי.

 
תוכנית השקעות מסודרת בהתאם לממצאי הייעוץ החיצוני שיירכש, מומלץ לבנות  -

 להשלמת הפער שנוצר לאורך השנים האחרונות מחוסר השקעה מספיק במתחם.

 
 תגובת המבוקר : מקובל, ההמלצה תועבר לאישור הגורמים הרלוונטיים. -

 

ניהול קאנטרי דורש מקצועיות גבוהה והבנה בתחומים מגוונים, מהבנת ויישום חוקים שונים 

 רך ניהול עובדים מקצועיים, שיווק, שימור לקוחות וכו'. לתפעול הפעילויות השונות, ד

 

המלצה: למרות שאין החוק מחייב הכשרה מיוחדת, הביקורת ממליצה להרחיב   -

 הכשרת מנהלת הקאנטרי בתחומים הרלוונטיים.
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בבדיקת הביקורת נמצא כי חלק מדרישות החוקים לא בוצעו בפועל בקאנטרי, יש לציין כי כל 

בנושא זה טופלו באופן מיידי על ידי האחראים, למעט נושא ניהול מאגר מידע ממצאי הביקורת 

 כחוק, נושא אשר משך הטיפול בו ארוך מהאחרים. 

 

לאור חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה לא ניתנה לביקורת גישה לבדיקת קיום אישורים לאימון 

עות בנושא ניהול אישורים בחדר כושר, כמתחייב על פי חוק. מאחר וקיימת חשיפה גבוהה לתבי

 שאינו מיטבי הביקורת ממליצה לכל הפחות כי : 

 הנהלת הקאנטרי תוודא שלכל המתאמנים קיימים אישורים כמתחייב על פי חוק. .2

יש לקבוע מדיניות לגבי אישורים חלקיים )כגון איסור על אימון משקולות(, האם  .1

 באישור הרפואי.מאפשרים רכישת מנוי וכיצד מיישמים את האיסורים 

יש לקבוע מערך בקרה על המאמנים בחדר הכושר, שיוודא כי הם פועלים בהתאם  .1

 לאישורי המתאמנים ולא בונים תוכניות עבודה או נותנים יעוץ לאימון שהוחרג באישור.

 

בעניין השקעות בתשתיות ובניה, נושא אשר נמצא באחריות העירייה, מומלץ כי תבנה משנה 

 נדרשות ויוגדרו סדרי עדיפויות ברורים.  סדורה של השקעות

כמו כן לאור ההתנהלות בבניית הסאונה הלחה, לדעת הביקורת רצוי בעתיד לרכוש מערכות 

שאינן ייחודיות, דבר שיביא לחיסכון כספי ברכישה2בניה וכן לאפשרויות תפעול אחזקה וטיפול 

 פשוטות יותר. 
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 בנושא ביקורת .8
  

 מחלקת התיירות בעירייה 
 והפעלת דוכן העירייה בתערוכות
 התיירות הבינלאומית השנתיות

1022-1021         I.M.T.M 
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 תוכן העניינים
 

 

 נושא

 

 

 עמוד 

 רקע –. כללי  2
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 .תאור כללי של מהלך הביקורת0

 

246 

 . עיקרי הממצאים4
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 רקע –כללי  .2

 

ערד העתיקה חלשה על צומת מסחרי רב חשיבות, כשהיא מגשרת בין עבר הירדן המזרחי לבין 

 התיכון ובין מצרים הקדומה מדרום לממלכת הפרת והחידקל מצפון.הים 

כערד העתיקה, ערד החדשה נמצאת לצד הדרך המובילה לים המלח ומצדה, בכל שנה  חולפים על 

פני העיר מאות אלפי אנשים ברובם בדרכם לנפוש בים המלח או לטייל למצדה, שניים מהאתרים 

 המתויירים ביותר בארץ.

 

"התיירים"( לעצור בעיר בדרכם אל  -ילה העירייה לגרום לאנשים אלה )להלן עד כה לא השכ

ומיעדם, או לבקר בה במהלך חופשתם, לא כל שכן לבלות את חופשתם בעיר כבסיס הפעילות 

לחופשה )לפי נתוני מנהלת המחלקה התפוסה הממוצעת השנתית במלונות בתחומי העיר עומדת 

 ני אירוח אחרים כגון צימרים אין נתונים(., לגבי רמת התפוסה במתק11%-על  כ

 

(, זוהו 1115בפועל על פי הפרסומים לאורך השנים של העירייה ומחלקת התיירות )פעילה משנת 

 שלושה נושאים מרכזיים בנושא התיירות : 

סמיכות לים המלח ולאתרים היסטוריים )גן לאומי מצדה, גן לאומי תל ערד, גן לאומי  .2

 עין גדי, אתר סוסיא, תל שבע ורבים אחרים(. ממשית, שמורת הטבע 

 מסלולי טיולים באזור הררי מדברי ונוף ייחודי לכיוון ים המלח.  .1

 רובע האומנים.  .1

 

מבחינת ניצול התקציב של מחלקת התיירות בשלוש השנים האחרונות, עולה כי אין המשכיות 

ת סמוכות לדוגמא : פסטיבל בפעילות, כגון אירוע מרכזי )דוגמת הפעילויות של רשויות מקומיו

תמר, אהבה, סובב סדום(. בניגוד לעבר פסטיבל ערד אינו מהווה מקור משיכה משמעותי לתיירים 

-1122מחוץ לתחומי העירייה. הפעילות המרכזית מבחינת עלויות של מחלקת התיירות בשנים 

ביב )יומיים בסך הייתה הפעלת דוכן בתערוכת התיירות הבינלאומית במרכז הירידים בתל א 1121

 הכול(. מכאן קיום המחלקה בכפיפות למחלקת האירועים בעירייה לא הניבה תוצאה משמעותית.

 

ברשות העירייה והחברה הכלכלית לערד )להלן "החכ"ל(, נמצאות מספר רב של תוכניות לפיתוח 

עיל תיירות בתחומי העירייה שנכתבו לאורך השנים ומציעות תחומי פעילות שונים, מנופש פ

)אקסטרים(, דרך אתר גולף, תיירות מדברית וכיוצא בזה. לדעת הביקורת העברת האחריות על 

הינה הזדמנות להגדרת אסטרטגיה רב שנתית  1121מחלקת התיירות לחכ"ל במהלך שנת 

לפעילות מחלקת התיירות וכן לקביעת משנה סדורה לניהול הנושא, ממגוון ההצעות והרעיונות 

 שברשות העירייה.
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 מטרות הביקורת .1

 

חברה הכלכלית לערד פעילות תחת המחלקת התיירות לינת משמעות מהלך העברת בח .1

 (.1121בע"מ )במהלך שנת 

 בחינת סבירות ההוצאה בגין הקמת הדוכן בתערוכת התיירות הבינלאומית. .4

 בחינת האפקטיביות של תפעול הדוכן בתערוכה. .9

 

 

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

 כללה בין השאר :הביקורת 

  והחברה הכלכלית. בחינת נתוני פלט ממערכת הנהלת החשבונות של העירייה .2

 ערד. קת התיירות בעירייתים של מחלבחינת  פרסומ .1

 תערוכת התיירות הבינלאומית בתל אביב.ב שחולקום בחינת חומרי פרסו .1

 סיור בתערוכת התיירות הבינלאומית בתל אביב. .6

 רות עם מגוון הפעילויות בתחום התיירות. סיורים בסביבת העיר והיכ .5

 בחינת אתר האינטרנט של מחלקת התיירות וכן פרסומי אינטרנט שונים בנושא ערד. .1

 ראיונות עם : .4

 מנכ"ל החברה הכלכלית לערד בע"מ. –גברת לילך מורגן  .9

פעלה מחלקת התיירות  1122מנהלת מחלקת הקליטה בעירייה )עד  –גברת מרינה גלייזר  .8

 תחתיה(.

 התיירות בעירייה. תמנהלת מחלק–גברת אנה סנדלר   .21

 מנהלת מחלקת הרכש בעירייה. –גברת חדוה ניפרבסקי  .22

 מנהל רובע האמנים.  –מר אורן עמית  .21
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 עיקרי הממצאים .4

 

העברת מחלקת התיירות לאחריות החכ"ל , לא לוותה ביישום מערכת סמכויות  8.2

 וכפיפויות ברורה בין העירייה החכ"ל ומנהלת המחלקה. 

 

לא קיימת תוכנית סדורה בהתנהלות מחלקת התיירות בעירייה בשנים  8.1

האחרונות, לא קיימים אירועים שהפכו למסורת )המשכיות( ולא קיים תכנון רב 

 שנתי.

 
לות של המחלקה מול גופים עסקיים פרטיים, הינו בעייתי ואין כל הגדרה הפעי 8.0

לגבי מותר ואסור בנושא. הבעייתיות של שימוש בכספי ציבור לקידום עסקים 

פרטיים לא נפתרה בפעילות המחלקה )ברשויות אחרות פתרו את הבעיה 

לדוגמא על ידי הקמת עמותה בשיתוף עם גופים עסקיים בה הרשות חברת 

 ותה כשאר הגופים הפעילים(.עמ

 
טיפוח יוזמות שנות בתחום התיירות בעיר וסביבותיה )שבילי טיולים רגליים,   8.4

שבילי אופניים, טיולי שטח וכד'(, הינו נקודתי אם בכלל ואינו נותן פיתרון כולל 

 לתיירים על משפחותיהם. 

 
ראות מרכז המידע לתיירים ממוקם במרכז ההיסעים ללא חניה סמוכה וללא נ 8.5

מהכביש הראשי. כמו כן השילוט בתחומי העירייה מכוון למרכז מבקרים שאינו 

 (.1020-1022 בדוח המבקר לשנים ,מרכז מבקריםבנושא פעיל )ראה דוח 

 
א שעות ושמרכז המידע אינו ממלא את תפקידו ובפועל הפך למרכז מידע בנ 8.6

 הפעילות של קווי האוטובוס במתחם ההיסעים.

 
 בנושא תיירות אינו מעודכן ודל בחומר.אתר האינטרנט  8.7

 

סמכויות מנהל הרובע שמונה לא הוגדרו, במיוחד מול אחריות החכ"ל לניהול  8.8

 ותפעול אזור התעשייה בכלל ורובע האומנים בפרט. 

 
השילוט שנרכש עבור רובע האומנים הוצב במקומות שאינם מיטביים, כך  8.9

ו מכיר את דרך ההגעה י שאינשהוראות הכיוון בהם יכולים להטעות את מ

השלטים לרובע האומנים כתובים בעברית בלבד כך שאינם משמשים לרובע. 

 תיירים שלא קוראים עברית.
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 : הפעלת דוכן בתערוכת התיירות הבינלאומית במרכז הירידים בתל אביב

 
לא סביר כי דוכן עיריית ערד היה הדוכן הגדול ביותר ביריד של עירייה  8.20

ת וזהה בגודלו לזה של עיריית ירושלים(, עיריות כמו תל )למעט עיריית איל

אביב, באר שבע, נתניה, בת ים, חולון ואחרות הסתפקו בדוכנים קטנים 

 משמעותית.

 
בניגוד לדוכנים של עיריות אחרות, מחלקת התיירות אפשרה לבעלי  8.22

עסקים מהעיר להשתתף בפעילות הדוכן וזאת תמורת דמי השתתפות סמליים 

הביקורת רואה בעיתיות במימון פלטפורמה שיווקית לעסקים פרטיים ₪(.  500)

 בכספי הציבור.

 
דוכן חלוקת הבירה כחלק מדוכן העירייה, הביא לדעת הביקורת לזילות  8.21

הדוכן ולא תרם להעברת התכנים שהיו מטרת הדוכן בתערוכה. "בירה נגב" 

 אינה קשורה בשום צורה לערד ולתיירות בה.

 
 

העירייה משמש בפועל לפעילות שוטפת, בעיקר בספרי  075תב"ר  8.20

בתחום האירועים. לדעת הביקורת שימוש בחשבון תב"ר לפעילות שוטפת 

שנתית, לאורך שנים אינה עולה בקנה אחד עם מהות תב"ר, כפי שנדרש לקיים 

 .ם החשבונות ברשות מקומיתבהתאם לכללי רישו

 
קיום הדוכן תיירות, התוצאות של על פי דיווח מנהלת מחלקת ה 8.24

 25ערכות מידע וקיום סיור של  500הסתכמו בחלוקת  בתערוכת התיירות,

סוכנויות תיירות בעיר. לדעת הביקורת הוצאת כחצי מתקציב המחלקה השנתי 

לפעולות על תערוכה בת יומיים, הינו בלתי סביר ולאור התוצאות אף אינו 

 אפקטיבי. 
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בחינת משמעות מהלך  - 2מטרת ביקורת מספר  5.2

לחברה  מחלקת התיירות לעהעברת האחריות  

 (.1021שנת הכלכלית לערד בע"מ )במהלך 

 

 העברת פעילות מחלקת התיירות תחת החכ"ל  5.2.2 

 

 מבנה ארגוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הועברה האחריות על מחלקת התיירות )להלן "המחלקה"( ממנהלת מחלקת  1121מהלך שנת ב

 "החכ"ל"(.   -)להלן  הקליטה והאירועים בעירייה, אל החברה הכלכלית ערד בע"מ

בסיס המהלך הוא כי החכ"ל עוסקת בתשתיות ופיתוח בין השאר בתחום התיירות, בההיגיון 

התיירות עוסקת בשיווק והגדרת הצרכים של התיירות בתחומי העירייה, מכאן שיתוף מחלקת 

פעולה בין שתי הפעילויות הינו ראוי ואף הכרחי. ככל שימצאו התקציבים לפיתוח תשתיות 

התיירות בתחומי העירייה, מחלקת התיירות תהיה חלק אינטגרלי בהגדרת הצרכים והפנית 

 יותר לנושא התיירות בעיר.התקציבים לאפיקים המועילים ב

 בעקבות השינוי הועבר משרד המחלקה ממשרדי העירייה למשרדי החכ"ל.

מצד שני לא יושם נושא הסמכויות כפי שהוגדר בהסכם ההתקשרות בין העירייה לחכ"ל וכן לא 

 נקבעה אסטרטגיה משותפת בנושא התיירות.

 

ביישום מערכת  ממצא : העברת מחלקת התיירות לאחריות החכ"ל , לא לוותה -

 סמכויות וכפיפויות ברורה בין העירייה החכ"ל ומנהלת המחלקה. 

 תגובת המבוקר : יוגדר מול ראש העירייה. 

   

 מנכ"ל החברה הכלכלית  

 

 מנהלת מחלקת התיירות      

       

 מזכירה         

 

 עובדת במרכז המידע
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ממצא : לא קיימת תוכנית סדורה בהתנהלות מחלקת התיירות בעירייה בשנים  -

האחרונות, לא קיימים אירועים שהפכו למסורת )המשכיות( ולא קיים תכנון רב 

 שנתי.

השתתפות מח' התיירותית באירועים מתבטאת בהחדרת הפן  בת המבוקר : תגו

את  1121בשנת התיירות שימש  תקציב מחלקת התיירותי בכל פסטיבל2אירוע.

 האירועים, בפסטיבל ערד ובתערוכת הכלבים.  מחלקת

 

 
ממצא : הפעילות של המחלקה מול גופים עסקיים פרטיים, הינו בעייתי ואין כל  -

מותר ואסור בנושא. הבעייתיות של שימוש בכספי ציבור לקידום הגדרה לגבי 

עסקים פרטיים לא נפתרה בפעילות המחלקה )ברשויות אחרות פתרו את הבעיה 

לדוגמא על ידי הקמת עמותה בשיתוף עם גופים עסקיים בה הרשות חברת עמותה 

 כשאר הגופים הפעילים(.

 הל לפעילות המחלקה.תגובת המבוקר : הנושא הובהר ויוכנו הגדרות ונו

 
המלצה : מומלץ לקבוע נהלי עובדה ומסגרת כפיפות בין החכ"ל למחלקת התיירות  -

 ולמנהל רובע האמנים.

 
המלצה : מומלץ להקים צוות לקביעת אסטרטגיית פעילות רב שנתית של העירייה  -

בנושא התיירות, הצוות ישמש כצוות חשיבה ובקרה על פעילות המחלקה, כולל על 

ות מול עסקים פרטיים ושימוש בכספי הציבור לקידום נושא התיירות, כמו פעילוי

 כן יש לשתף את הצוות בנושא מיתוג העיר. 

 
המלצה : מומלץ כי מנהלת מחלקת התיירות תשתתף בפגישות בנושא תשתיות  -

 התיירות בתחומי העירייה )לדוגמא שבילי אופניים( ובמיתוג העיר. 
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 אסטרטגיה וטקטיקה 5.2.1 

 

העיר ערד נמצאת לצד הדרך המובילה לים המלח ומצדה, בכל שנה  חולפים על פני העיר מאות 

אלפי אנשים ברובם בדרכם לנפוש בים המלח או לטייל למצדה, שהם שניים מהאתרים 

 המתויירים ביותר בארץ.

 "התיירים"( לעצור בעיר בדרכם אל -עד כה לא השכילה העירייה לגרום לאנשים אלה )להלן 

ומיעדם, או לבקר בה במהלך חופשתם, לא כל שכן לבלות את חופשתם בעיר כבסיס הפעילות 

לחופשה )לפי נתוני מנהלת המחלקה התפוסה הממוצעת בשנה במלונות בתחומי העיר עומדת על  

 (.11%-כ

 

מחלקת התיירות, זוהו שלושה גורמים העירייה ובפועל על פי הפרסומים לאורך השנים של 

 נושא התיירות : מרכזיים ב

סמיכות לים המלח ולאתרים היסטוריים )גן לאומי מצדה, גן לאומי תל ערד, גן לאומי  .2

 ממשית, שמורת הטבע עין גדי, אתר סוסיא, תל שבע ורבים אחרים(. 

 מסלולי טיולים באזור הררי מדברי ונוף ייחודי לכיוון ים המלח )בעיקר טיולים רגליים(.   .1

 רובע האומנים.  .1

 

המגבלות התקציביות בהן פועלת העירייה בכלל ומחלקת התיירות והחכ"ל בפרט, ראוי לאור 

פעולות אלה יביאו לדעת הביקורת לבחור אסטרטגיה זהירה ומיטבית לפעולת המחלקה, כך ש

 רבי האפשרי תחת המגבלות. לאפקט המ

כן יבקר כאמור מומלץ לקבוע צוות מתאים שיקיים את הדיונים ויקבל את ההחלטות בנושא ו

 ויפקח על יישומן. 
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 המרכזיים שזוהו במחלקת התיירות :  נושאיםהרחבה ודיון בכל אחד משלושת ה

 

סמיכות לים המלח ולאתרים היסטוריים )גן לאומי מצדה, גן לאומי תל ערד, גן  5.2.1.2

 לאומי ממשית, שמורת הטבע עין גדי, אתר סוסיא, תל שבע ורבים אחרים(.

  

חדרי בית מלון בשלושה  141 -על פי נתוני התאחדות המלונות בישראל , בעיר ערד קיימים כ

 מלונות עיקריים. כמו כן בערד מלון בוטיק אחד ומספר צימרים. 

בתי המלון בתחומי העיר ויחידות האירוח, ברובם אינם ברמה גבוהה, המקומות יוצאי הדופן 

 וכלוסיה ספציפי. מבחינת הרמה הינם קטנים ופונים לפלח א

בתחומי הנגב  הוקמו לאחרונה מקומות לינה ייחודיים רבים, אלו השאירו את רוב ההיצע 

בתחומי ערד כלא רלוונטי ומיושן )לאחרונה החלה פעילות מול מנהל מקרקעי ישראל להכשרת 

בתחום השיפוט של העירייה שני מתחמים לתיירות מדברית,  כיום –שטחים לתיירות מדברית 

 ינם בעלי רישיון עסק(.שא

מנהלת מחלקת התיירות עוסקת בפיתוח ושדרוג ענף הצימרים בערד, זאת בליווי משרד התיירות 

שיפור רמת ההארחה והשירות בצימרים בתחומי העיר ועידוד  –והרשות לפיתוח הנגב, המטרה 

 הקמת צימרים חדשים.

ירות של העירייה בדגש על לינה מכאן לדעת הביקורת אין יתרון רב בהשקעת תקציב מחלקת התי

 בערד כבסיס לפעילות לחופשה למרות מיקומה שהוא בסמיכות לאתרים שונים.

 

 

 

 ים המלח  מסלולי טיולים באזור הררי מדברי ונוף ייחודי לכיוון 5.2.1.1

 

ערד מצויה באזור גיאוגרפי ייחודי, אך קשה לאבחנה מבחינת המטייל הסביר. מיתוג החוויה 

לדעת הביקורת ועל מנת לחולל אותו נדרשים  תרחשיר וסביבותיה, טרם ההנופית הנשקפת מהע

מלון "בראשית" על שפת  לדעת הביקורת תקציבים שאינם מצויים ברשות העירייה. כמו כן

)זאת כאשר מלון "מצדה"  מכתש רמון מהווה חסם גבוה לשיווק הנוף הייחודי דווקא מערד

 .של ערד עומד בשיממונו כאבן שאין לה הופכין( הנמצא בנקודת הנוף המיטבית מבחינת ההיצע
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   הליכה ילישב

 
 

על פי מחלקת התיירות נושא סימון השבילים לטיולים הרגליים תפס תאוצה בשנים האחרונות, 

זאת תודות ליוזמה של מספר תושבי ערד )אין מספרים רשמיים לגבי כמות המטיילים בשבילים 

 אלה(. 

הערכה לא רשמית מכמתת את מספר ההולכים בשביל  ישראל עובר בתוך העיר,כמו כן שביל 

 ישראל בכשלוש מאות בשנה. 

 

 

 

 שבילי אופניים

. תכנון שבילי 12סה לעיר כחלק מכביש בכניאופניים מסלול בימים אלה מסיימים הכשרת 

)בשיתוף ותקצוב של משרד  שבילי אופניים בשטח נמצא בשלבי תכנון שוניםאופניים עירוניים ו

 . התחבורה וקק"ל(

בכל מקרה גם פיתוח נושא זה מצריך חשיבה כוללת , לגבי אירוח משפחות כאשר נניח אחד מבני 

בשלב זה אין עיסוק בתוכן הנוסף.  פק תעסוקה לבן הזוג השני ולילדים,הזוג יוצא לרכיבה יש לס

שוב אחרים מונע את תרבות הפנאי של יו מיטבי, הריחוק של ערד ממקומות מכאן שנושא אינ

 באותו היום. ישוב המגוריםלשם רכיבה בלבד וחזרה ל עירהגעה ל
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 טיולי רכב שטח

   נושא של טיולי ג'יפים וספורט מוטורי כמעט ואינם קיימים ולא מקודמים על ידי המחלקה.

 

 
 

 

 לסיכום 

הטיולים באמצעים השונים הינו ניצול המיקום הגיאוגרפי מבחינת אפשרויות התצפיות ומסלולי 

גם תחום ראוי לפיתוח במסגרת מחלקת התיירות. לדעת הביקורת במידה ויבחר נושא זה 

כמתאים לפיתוח באמצעות המחלקה, יש להבין כי לא די בשיווק ופרסום המקום, אלא גם 

 ביצירת מסגרת כוללת לפעילות משפחתית.

 

עיר וסביבותיה )שבילי טיולים ממצא : טיפוח יוזמות שנות בתחום התיירות ב -

רגליים, שבילי אופניים, טיולי שטח וכד'(, הינו נקודתי אם בכלל ואינו נותן פיתרון 

 כולל לתיירים על משפחותיהם. 

תגובת המבוקר : רוב הטיולים בסביבה מתאימים ואף מנוצלים ע"י משפחות, ולא 

ברה ות, ע"י החרק מיטיבי לכת בודדים. בימים אלו נבנית תכנית אב לתייר

. יש תקווה שהתכנית תציב בפני העירייה2מח' (מ"תהממשלתית לתיירות )הח

 התיירות פתרון מקיף וכולל הן לאתרים הקיימים והן ליוזמות העתידיות.
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המלצה : מומלץ כי בכל פיתוח פעילות ספציפית יינתנו פתרונות כוללים לכלל בני  -

פעילות מתאימה לילדים קטנים יותר המשפחה, לדוגמא פעילות אתגרית לבוגרים ו

ולבני הזוג. בעיר ערד נמצאות אטרקציות רבות נוספות לרווחת התיירים, יחסית 

 לערים אחרות באזור כגון מצפה רמון.

 

 

 מנים.רובע הא 5.2.1.1

 
 

נעים מאות אלפי נופשים ותיירים בשנה )ים המלח ומצדה הם  בו 12כאמור ערד נושקת לכביש 

 אתרי התיירות הפעילים ביותר בישראל(. מ

לדעת הביקורת אפיק זה הינו בעל הסיכויים הטובים ביותר להצליח מבחינת היקף הפעילות 

 ומבחינת התקציבים הקיימים לפעילות התיירות. 

לשם כך יש ליצור אטרקציה אשר תביא לכך שהאנשים החולפים על פני העיר יעצרו בדרכם והעיר 

נוכחותם )גם כשגרירים של העיר ערד ותדמיתה וגם במובן הכלכלי מול בעלי תוכל להרוויח מ

 בעיר(.  םהעסקי

באמצעות משרד התיירות הושקעו ברובע האומנים סכומי כסף גדולים לשיפור התשתיות והקמת 

 מרכז תרבותי ראוי. 

ן המקום. אך קיימת הבנה מול הבעלים לשמור על צביו –הרובע אינו בבעלות העירייה או החכ"ל 

מנים הפועלים במקום, קיים קושי בבניית מסגרת ר ולעירייה אין כל סמכות לגבי האמאח

מנים לקיים שעות פעילות קבועות באופן אחיד. ילות ברובע. לא ניתן לחייב את האמסודרת של פע

 מכאן שאין אפשרות לפרסם שעות פתיחה מסודרות לרווחת התיירים.

נים שתפקידו להיות הממשק בין בעלי העסקים במתחם לבין מלאחרונה מונה מנהל לרובע הא

 העירייה וקוימו מספר פעילויות משותפות.
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ל ומחלקת התיירות, על מנת שפעילותו תתרום ותצליח מן הראוי להגדיר את הסמכויות מול החכ"

 פים מהעירייה או מטעמה ידברו בקול אחד ואחיד.חובה כי כל הגו

 

שמונה ואופן שיתוף הפעולה מול פעילות החכ"ל  ממצא : סמכויות מנהל הרובע -

 ברובע האומנים לא הוגדרו.

  

 

ממצא : השילוט שנרכש עבור רובע האומנים הוצב במקומות שאינם מיטביים, כך  -

שהוראות הכיוון בהם יכולים להטעות את מי שאינו מכיר את דרך ההגעה לרובע 

ם המלח(, או במיקום שאנו לכיוון י 02)שלט בכיכר הכניסה לעיר בפניה לכביש 

נראה מהכביש )שלט שהוצב על ראש גבעה ברובע האמנים שכמעט ואינו נראה 

 מהכביש(. 

 תגובת המבוקר : מח' התיירות לא היתה מעורבת בנושא השילוט ברובע האומנים.

החכ"ל פעלה להצבת השילוט   בשנה שעברה, על בסיס תכנון מאושר  ע"י העירייה, 

(. לאור הניסיון הנ"ל הוחלט שלהבא כל תכנון  1-1115בעבר )בשנת תכנון שנעשה 

 ."ישן" ייבדק מחדש טרם יישומו

 

ממצא :  השלטים לרובע האומנים כתובים בעברית בלבד כך שאינם משמשים  -

 תיירים שלא קוראים עברית.

 יה להחליט על הצבת שילוט בשפות אחרות.יבסמכות העירתגובת המבוקר : 
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השלטים לרובע הורכבו לקרקע בעזרת הברגות, אך הברגות אלה לא רותכו ממצא :  -

כך שקיימת סכנה לגנבת השלטים, כמו כן בחלקם כבר החלו להחליד )פחות משנה 

 לאחר הצבתם(.

 

המלצה : מומלץ לבחון אפשרות לרכישת מבני רובע האמנים על ידי העירייה  -

באזור התעשייה מחסנים  )אפשרי גם על ידי החלפת בעלות לחכ"ל לדוגמא יש

שעומדים ריקים מספר חודשים ללא שימוש(, כך יהיה אפשר לחייב את האומנים 

השוכרים  את מבני הרובע לשעות פתיחה מסודרות, לשלוט בהרכב הדיירים ולפתח 

 את השירותים החסרים במקום )מבני שירותים, ממכר מזון וכד'(. 

 

שיתוף הפעולה בין החכ"ל למנהל  המלצה : מומלץ להגדיר את סמכויות ואופן -

 הרובע.

 

המלצה : מומלץ לבחון אפשרות למיקום שונה של השילוט לרובע, ולהוסיף לכל  -

 הפחות כיתובים באנגלית וערבית.

 

המלצה : מומלץ לבחון את החלודה בשלטים ובמידה וקיימת עדיין אחריות של  -

 היצרן, לתקן את הנושא.

 
 

 גנזך המדינה – 5.2.1.6

 

גנזך המדינה אמור להיות מוקם בתחומי העיר ערד. אחת מהתוכניות מציעה כי במבנה של הגנזך 

ינוהל מוזיאון אשר יציג בין השאר את מגילת העצמאות ומסמכים נוספים הקשורים בהיסטוריה 

 של המדינה. 

במקרה של הקמת המוזיאון כאמור, יכולה להפוך ערד למקור משיכה של מבקרים רבים, כאשר 

אחת האפשרויות היא שמשרד החינוך יגדיר כי על כל תלמיד לבקר במוזיאון )דוגמת מפעל 

הסיורים בכותל המערבי(. מן הראוי כי העירייה תהיה ערוכה לספק שירותים היקפיים לפעילות זו 

במידה ותתרחש וכי תבנה תוכנית כוללת לאופי הביקור ואפשרויות פעילות נוספות )מצדה, 

רגלי וכד'(, על מנת שהעיר תזכה לשגרירים שידברו בזכות הביקור באזור והגדרת  מצפורים, טיול

 תדמית עירונית חדשה. 

 

המלצה : מומלץ להכין תוכנית היערכות למקרה בו יוקם מוזיאון בגנזך המדינה,  -

במקרה זה יש להציע למבקרים במוזיאון אטרקציות ושירותים מתאימים על מנת 

 בזכות הביקור באזור והגדרת תדמית עירונית חדשה.  שישמשו כשגרירים שידברו



 חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

 1021 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

058 

 

 

 תחנת מידע לתיירים ומרכז המבקרים בתחומי העירייה 5.2.1 

 

 

 

 נמצאת בתוך מרכז ההיסעים העירוני ולא נראית מהכביש הראשי.  –תחנת המידע 

בפועל על פי דיווח מנהלת המחלקה לא ממלאת את התפקיד שיועד לה, קרי הכוונת תיירים ומתן 

מידע על פעילויות שונות בתחומי וסביבת העיר, וכיום עוסקת יותר במתן מידע על קווי האוטובוס 

 – מרכז מבקריםלעיר וממנה. מנגד מרכז המבקרים הצמוד למוזיאון אינו פעיל )ראה דוח בנושא 

(. עם העברת הפעילות של מחלקת התיירות לחכ"ל ולאור מגוון 1122ח מבקר העירייה לשנת דו

שאינו פעיל היום, מומלץ  "כדים"הנכסים בניהול החכ"ל , כולל מרכז המבקרים הנמצא במסעדת 

 למצוא פתרון למיקום מרכז המידע כך שימלא את תפקידו מול תיירים פוטנציאליים.

 

יירים ממוקם במרכז ההיסעים ללא חניה סמוכה וללא ממצא : מרכז המידע לת -

נראות מהכביש הראשי. כמו כן השילוט בתחומי העירייה מכוון למרכז מבקרים 

 (.1022בדוח המבקר לשנת  מרכז המבקריםשאינו פעיל )ראה דוח בנושא 

 

ממצא : מרכז המידע אינו ממלא את תפקידו ובפועל הפך למרכז מידע בנושא שעות  -

 הפעילות של קווי האוטובוס במתחם ההיסעים. 

המיקום אינו מתאים, ויש לבדוק ולשקול  –תגובת המבוקר : מרכז מידע עירוני 

 אלטרנטיבות אחרות.

 

בולט יותר, כמו כן המלצה : מומלץ להעתיק את פעילות מרכז המידע למיקום נגיש ו -

 יש להסדיר את נושא השילוט למרכז המבקרים שאינו פעיל. 
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המלצה : מומלץ לשקול הקמת מרכז המידע במסגרת מתחם הקניות של צים  -

בכניסה לעיר. המתחם צריך להיפתח בשבועות  02הממוקם במקביל לכביש 

נוסעי  הקרובים וקיימת בו תשתית של חניה מסודרת, וכן מהווה מתחם לשירות

 הכביש.

 

 

 אתר אינטרנט 5.2.6 

 

 אתר האינטרנט בנושא התיירות כלול באתר האינטרנט של העירייה. 

 האתר אינו מעודכן ודל בחומרים למטיילים, כמו כן אינו מקודם במנועי החיפוש השונים

 . באינטרנט

התקציב לאור מגבלות התקציב של המחלקה והפעילות, לדעת הביקורת מן הראוי להשקיע את 

הקיים בעדכון האתר וקידומו במנועי החיפוש השונים, יותר מאשר בהשקעה באפיקים אחרים 

מא מטרות ביקורת מספר גשהינם מוגבלים יותר בחשיפה ואינם זמינים לרוב הציבור. ראה לדו

 בהמשך הדוח. 1,1

מותנה  , אך אינו מתוקצב בפועל אלא1121תכנון פורטל עצמאי נמצא בהצעת התקציב של שנת 

 במציאת מקורות מתאימים. 

 

 ממצא : אתר האינטרנט בנושא תיירות אינו מעודכן ודל בחומר. -

ממתגת את העיר ובשיתוף עם תגובת המבוקר : הנושא מטופל מול חב' שפיצר ה

 חשוב. מחלקת המ

 

 

 .באינטרנט ממצא : לא מושקעים כספים בקידום האתר במנועי החיפוש השונים -

 

המלצה : מומלץ לנתב כספים מפעילויות מוגבלות בהיקף החשיפה שלהן )לדוגמא  -

להשקיע את הכספים בבניית אתר מעודכן ובעל תוכן ודוכן בתערוכת תיירות(, 

 מקסימלי.

 
 המלצה : מומלץ לבחון אפשרות לקידום אתר התיירות במנועי החיפוש השונים -

  באינטרנט.
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 לסיכום 

קת התיירות לחכ"ל , עשויה להביא לפעילות מיטבית בנושא התיירות העברת האחריות על מחל

זאת המידה והצדדים ישכילו לשתף פעולה ולתרום כל אחד מצידו את המאמץ לשיפור וקידום 

 נושא התיירות בעיר ובסביבותיה.

לשם כך יש להגדיר בצורה ברורה את אופן העבודה בין הגופים, וכן לקבוע אסטרטגיה לנושא 

 ת שתביא לכך שכל המשאבים והפעילות ינותבו להשגת המטרות שהוגדרו. התיירו

אופן ההתנהלות כיום, אינו מבטא איחוד אינטרסים ושיתוף פעולה מיטבי, כמו כן אסטרטגית 

הטיפול בנושא התיירות לא נבחן על ידי גוף מייצג מסודר, אשר השותפים בו כוללים את כל 

 ההיבטים הרלוונטיים לפעילות התיירותית בתחומי העיר וסביבותיה. 

 

ר המדינה מתוך דוח מבקר המדינה בנושא אתרי תיירות מפורטים בזה ממצאי מבקרקע נוסף : 

, אומנם מבקר המדינה לא בחן את הנושא  1118בתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות 

לים, חיפה, עכו, תל אביב(, אך הממצאים בחלקם תקפים גם שבעיריית ערד )נבדקו עריות ירו

 לעיריית ערד : 

, בדין התיירות הוגדר "אתר תיירות" במשרד, לא 1009עד מועד סיום הביקורת, דצמבר  .2

על כל המשתמע מכך. לפיכך, לא ניתן לקבוע את המשמעות המעשית  -או בפסיקה 

 שיש להכללת מקום כלשהו בקבוצת אתרי תיירות.

שיטות ניהול אתרי התיירות, גם אם הוגדרו לא  -ניהול התיירות ברשויות מקומיות  .1

 יושמו בפועל. 

החיוני שראוי להיכלל באתרי האינטרנט התיירותיים של הרשויות לא נקבע מהו המידע  .0

  המקומיות, ולא וידאו שהמידע בהם עדכני ומדויק.

כֹות( מידע לתייר .4 זי )ִלשְּ משרד התיירות לא הפיץ למשרד הפנים נהלים ברורים  -מרכְּ

ואחידים למרכזי המידע שבאחריות הרשויות המקומיות, על מנת שינחה את הרשויות 

  ול על פי המודל הקבוע בו.לפע

בחלק מהרשויות המקומיות שנבדקו לא היה מידע  -תיירים הפוקדים את העיר ה .5

 מבוסס על מספר התיירים שפקדו אותן וכולן לא סקרו את שביעות הרצון שלהם. 

-לשוניים ובלתי-באתרי התיירות בירושלים היו שלטים חד-תכנון השילוט התיירותי .6

 ִשלטי הסבר ושלטים המציינים את שמותיהם.מקצועיים, וחסרו בהם 

 

 מבקר המדינה –סיכום והמלצות 

ראוי שמשרד התיירות יגדיר מהי עיר תיירות, מהו אתר תיירות ומה המשמעויות המעשיות הנובעות 
מהגדרות אלה. מן הראוי שהמשרד יקפיד לאכוף את ההנחיות בנוגע למימון התואם בהתאם לנהלים 

ר מנכ"ל, ועל החמ"ת להקפיד לנהוג על פיהם. מן הראוי שהמשרד ישקול לבחון שהוא עצמו קבע בחוז
מחדש את נוסחת המימון התואם כדי שזו תתאים יותר לצורכי עיריות שמצבן הכלכלי הקשה אינו 

 מאפשר להן להשקיע את חלקן. 
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ת תכנים לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי שמשרד התיירות יפעל בשיתוף עם משרד הפנים בקביע
בסיסיים וחיוניים לאתרי האינטרנט התיירותיים של הרשויות המקומיות. כמו כן מומלץ שיבדוק, כחלק 
מפעולות הביקורת שלו, שהמידע באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ועמותותיהן נכון ועדכני 

 ואינו מטעה את התייר.

ראיים עליהם דורש תיאום בניהולם, לדעת משרד מבקר המדינה, ריבוי אתרי תיירות וגופים האח
בשיווקם ובתחזוקם. ריכוז כל הפעילויות האלה בידי גוף אחד בכל רשות יאפשר תפעול ותחזוקה כוללים 
ויעילים יותר של האתרים ומדיניות פיתוח תיירות מגובשת; גוף זה יהיה כתובת אחידה לגורמים 

 יירות. המעוניינים לבוא בקשר עם הרשות המקומית בענייני הת
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 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

בחינת סבירות ההוצאה בגין הקמת הדוכן בתערוכת התיירות 

 הבינלאומית.

 

הפעילה מחלקת התיירות דוכן בתערוכת התיירות הבינלאומית  26-252121121בתאריכים 

 בגני התערוכה בתל אביב.  1121השנתית 

, עמדו עלויות העקיפות ושכר כוח אדםמטר(, עיצוב הדוכן תפעולו  16-עלות שכירת שטח הדוכן )כ

 ₪.  41,111 -על כ

מהתקציב השנתי של פעולות מחלקת התיירות(, בחרתי  51%-לאור ההוצאה החריגה )המהווה כ

 לקיים בחינה של סבירות ואפקטיביות ההוצאה על ההשתתפות בתערוכה. 

 

  (1122)מתוך אתר האינטרנט של התערוכה לשנת  רות הבינלאומית השנתיתתערוכת התיי

 IMTM - International Mediterranean Tourismתערוכת התיירות הבינלאומית השנתית 

Market  היא האירוע השנתי הוותיק והמרכזי של תעשיית התיירות בישראל והיא נערכת בחסות

על ובשיתוף התאחדות סוכני נסיעות ותיירות -משרד התיירות, התאחדות המלונות בישראל ואל

 יפו. -בישראל, לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל והעמותה לתיירות ת"א

 

תיירות פנים, תיירות נכנסת וכן מדינות  -התיירות השונים התערוכה מיועדת לכל העוסקים בענפי 

וגורמי תיירות מחו"ל. משתתפים בה דרך קבע מגוון רחב של מציגים ישראלים: עמותות תיירות 

מכל רחבי הארץ, חברות תעופה, מלונות, חברות להשכרת רכב, חברות ספנות, ספקי שירותים 

 ואטרקציות מסוגים שונים.

  

ביתנים. במהלך יומיים ביקרו  152 -מדינות ב 19 -מציגים מ 2,211 בתערוכה תפוהשת 1122בשנת 

אנשי מקצוע. התערוכה היא אירוע בינלאומי המשלב ומפגיש  21,911-איש, מתוכם כ 11,111-בה כ

בין התיירן הישראלי, עמיתיו ולקוחותיו מחו"ל והקהל הרחב, והיא מהווה הלכה למעשה נקודת 

 רית של ענף התיירות הישראלי. המפגש השנתית העיק

  

בשעות הבוקר מגיעים אנשי המקצוע ואחה"צ מצטרף הקהל הרחב המגיע בהמוניו לחפש יעדים 

 חדשים לחופשתו, אטרקציות, והצעות אטרקטיביות שניתן למצוא רק בתערוכה. 

  

ברציפות בה תתקיים התערוכה אשר מתפתחת משנה לשנה וכוללת  29-תהיה הפעם ה 1121שנת 

מפגשים וכנסים מקצועיים נלווים שכבר הפכו למסורת המעודדת את הגעת הקהל המקצועי. 

 בשעות אחה"צ מתקיימות מצגות והרצאות לקהל הרחב. 

( IMTM Hosted Buyers Programפעילות מרכזית נוספת היא התכנית לסוכנים מוזמנים )

מחליטנים מרחבי העולם, המשווקים את ישראל כיעד תיירותי.  211-כ במסגרתה מגיעים ליריד

 .רבתי-על, והתאחדות המלונות ת"א-למשרד התיירות, א התוכנית הינה פרי שיתוף עם
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 .1121וגם בשנת  1122מטר בתערוכה הנ"ל גם בשנת  16 -עיריית ערד שכרה דוכן בן כ

 

ח הדוכן אותו שכרה עיריית ערד זהה בגודלו לשטח ששכרה עיריית ירושלים, וקטן במעט שט

מהשטח של עיריית אילת. דוכנים גדולים מזה של עיריית ערד היו של מדינות שונות כגון קפריסין, 

יוון,טורקיה, הודו, רומניה וכד', או של אזורים כגון גליל, גולן, רשות הטבע והגנים והרשות 

 ח הנגב.לפיתו

 

והוסיפו  15,111 -, שכרו שטח דוכן דומה בעלות של  כ 1122שנת  -בתערוכה זו בשנה שעברה 

טלפתיה בשידור חי", המספק  –"זלצמן  –על קידום מכירות בתערוכה של ספק בשם ₪  8,191

  וקידום מכירות בתערוכות.הופעות טלפתיה, סדנאות זיכרון 

 

 

לות הפעלת הדוכנים ביריד התיירות הבינלאומי הגיע בשנים מתוך הנתונים הכספיים עולה כי ע

, לדעת הביקורת הוצאת שיעור מהותי כזה מתוך תקציב 51%-11%הנבדקות לשיעור של 

אלא במקרה בו השתתפות בתערוכה כאמור,  המחלקה, במשך יומיים של פעילות אינו סביר

מביאה לתוצאות משמעותיות. בחינת האפקטיביות של ההשתתפות ביריד נבחנת במטרת 

 בהמשך. 5.1הביקורת 

 

מאחר וההשתתפות ביריד נקבעה בתקציב מראש אין כל מניעה לשקול שיתופי פעולה עם רשויות 

, מועצה עשירה בהרבה מעיריית 1121ת סמוכות )כפי שעשתה מועצה מקומית תמר בתערוכה בשנ

 ערד גם מבחינת תקציבים וגם מבחינת אתרי תיירות(, שיוזילו את עלויות ההשתתפות ביריד. 

 

כמו כן אין כל סיבה שהדוכן של עיריית ערד יהיה אחד מהדוכנים הגדולים ביותר בתערוכה של 

אילת, כאשר הדוכנים  ערים בישראל, שווה ערך לדוכן של ירושלים וקטן במקצת מזה של

 הגדולים ממנו הם אלה של מדינות או רשויות ארציות.

 

ממצא: לא סביר כי דוכן עיריית ערד היה הדוכן הגדול ביותר ביריד של עירייה  -

)למעט עיריית אילת וזהה בגודלו לזה של עיריית ירושלים(, עיריות כמו תל אביב, 

 בדוכנים קטנים משמעותית. באר שבע, נתניה, בת ים, חולון ואחרות הסתפקו

 

המלצה : במידה ויש כוונה להמשיך להשתתף ביריד בשנים הבאות, מומלץ לקיים  -

 שיתופי פעולה עם רשויות קרובות על מנת לחסוך בעלויות הדוכן. 

 

המלצה : במידה ומחלקת התיירות תחליט כי מבחינה מקצועית השתתפות  -

ר לגידול מספר התיירים בתחומי בירידים כאמור היא דרך הפעולה הנכונה ביות
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העיר, מומלץ לבחון האם החיסכון בהוצאות הפעלת הדוכן ביריד באמצעות שיתוף 

 פעולה, יכול לאפשר השתתפות בירידים נוספים. 

 

בסיור בתערוכה נמצא כי בניגוד לדוכני הרשויות האחרות בתערוכה, בדוכן עיריית ערד השתתפו 

 בעלי עסקים פרטיים מרחבי העיר. 

הביקורת רואה בעייתיות בשימוש בכספי ציבור ליצירת במה לקידום עסקים פרטיים. אומנם 

תשלומי המשתתפים לעסק, אך סך ₪  511העסקים התבקשו לשלם דמי השתתפות2רצינות בגובה 

 מעלות הפעלת הדוכן.  21%לא הגיעו לכדי 

 

לדעת הביקורת חלוקת בירה חינם למשתתפי הכנס בדוכן העירייה, אינו מהווה אינדיקציה 

לפופולאריות של הדוכן ולהעברת התכנים שביקשה המחלקה להעביר, מה עוד שאי הסדר בתפעול 

 פים, ראה תמונות מטה. דוכן המשקה הביא לזילות הדוכן ורצינות המשתת

 

 הדוכן היחיד בתערוכה בו חולק משקה אלכוהולי חינם.  –עמדת חלוקת בירה 

 
 

 זילות -שולחן מבולגן בחזית הדוכן 
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ממצא : בניגוד לדוכנים של עיריות אחרות, מחלקת התיירות אפשרה לבעלי עסקים  -

₪(.  500ים )מהעיר להשתתף בפעילות הדוכן וזאת תמורת דמי השתתפות סמלי

הביקורת רואה בעיתיות במימון פלטפורמה שיווקית לעסקים פרטיים בכספי 

 הציבור.

 

ממצא : דוכן חלוקת הבירה כחלק מדוכן העירייה, הביא לדעת הביקורת לזילות  -

הדוכן ולא תרם להעברת התכנים שהיו מטרת הדוכן בתערוכה. "בירה נגב" אינה 

 . קשורה בשום צורה לערד ולתיירות בה

תגובת המבוקר : אמנם בירה נגב אינה קשורה ישירות לערד, אולם חלוקת המשקה 

לא הפריעה למהלך התקין של העבודה בדוכן, והיוותה אטרקציה מיוחדת ומקור 

 משיכה למבקרי התערוכה להגיע לדוכן של ערד.

 
המלצה : מומלץ כי נושא שיתוף הפעולה עם גופים פרטיים יוסדר באמצעות  -

שמיים וכי החלטות בנושא יתקבלו על ידי צוות מתאים, כולל בחינת הסכמים ר

 הרגישות של הוצאת כסף ציבורי לעזרת עסקים פרטיים.

 

לעומת ביצוע,  1121תקציב עבודות קבלניות )ללא הוצאות שכר, רק הוצאות לפעולות( שנת 

 :  1121,1122מחלקת התיירות לשנים 

 ביצוע – 1020 ביצוע - 1022 תקציב - 1021 סעיף

 15,111 8,111 51,111 יריד תיירות

 21,511 ---- 11,111 הפעלת מרכז מידע

 25,111 1,511 11,111 מיתוג/הדפסות

 22,111 19,111 ----- פרסום ועיצוב

 92,111 46,111 51,111 אירועים

 21,511 9,511 ----- שונות

 254,111 211,111 211,111 סה"כ
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נמצא כי הוצאות בגין הדוכן ועיצובו לא נכללו כולן בביצוע בפועל של המחלקה, חלק מההוצאות 

 מוינו לתב"ר פעולות העירייה. 

 

ממצא : מיון הוצאות בפועל בגין פעילות המחלקה לתב"ר פעולות עלול לגרום  -

 לעיוות בניתוח פעילות המחלקה, מתוך סעיפי התקציב השוטף הרלוונטי.

  

בספרי העירייה משמש בפועל לפעילות שוטפת, בעיקר בתחום  075תב"ר ממצא :  -

האירועים. לדעת הביקורת שימוש בחשבון תב"ר לפעילות שוטפת שנתית, לאורך 

שנים אינה עולה בקנה אחד עם מהות תב"ר, כפי שנדרש לקיים בהתאם לכללי 

 רישום החשבונות ברשות מקומית.

 נפתח מכספי מענק שהתקבל בעת כהונת ועדה ממונה 145תב"ר :  הגזברותתגובת        

 תב"ר לטובת פיתוח העיר. לנתב את כספי המענק ל יו"ר הועדה הממונה בחר       

   התב"ר שימש עד לסגירתו לפעולות שונות לפיתוח העיר )תשתית2ארועים ועוד(.     

 .הפניםלאחר אישור המועצה ומשרד  19.21.21נסגר בתאריך  145תב"ר      
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  -0מטרת ביקורת מספר 

 תפעול הדוכן בתערוכה. בחינת האפקטיביות של

 

 : נתונים מדוח האירוע שנכתב על ידי מנהלת מחלקת התיירות 5.1.2

היריד התקיים במשך יומיים ונועד בחלקו לקהל מקצועי )מורי דרך, סוכני תיירות  .א

 הרחב.מהארץ ומחו"ל, יועצים בתחום התיירות(, ובחלקו האחר לקהל 

 שקיות ממותגות לאנשי המקצוע בלבד. 511חולקו  .ב

 התקיימה פרזנטציה לקהל המקצועי למשך שעה. .ג

 נערכו פגישות עם יזמים פוטנציאליים. בעקבות הפגישות התקיים סיור סוכנים בעיר. .ד

 

 אפקטיביות החומר המקצועי שחולק 5.1.1

ערכות מידע אינן מצדיקות השתתפות בתערוכה ברמת  511לדעת הביקורת חלוקת  

 העלויות ששילמה העירייה. 

בעבודה לא קשה ניתן כיום להגיע לאנשים אלה ולהעביר להם את כל המידע באופן  

 אלקטרוני או בדואר.   

כלי מקיף לדעת הביקורת נכון יותר לנצל את התקציב לעדכון אתר האינטרנט ולהפיכתו ל 

ומעודכן, כיום בחיפוש באינטרנט בנושא תיירות וערד, מעבר לאתר העירייה, מוצגים  

 רים שאינם רלוונטיים כלל לתיירות כיום בעיר.תוא 1115דפים משנת  

 כמו כן, לא ראוי לחלק לאנשי המקצוע : 

 בליל חומרים ללא קשר אחד לשני, הכמות אינה מעידה על איכות. .2

וח, לא ראוי לדעת הביקורת לחלק דפי פרסום של עסקים כאמור בתחילת הד .1

פרטיים, כל הרשויות האחרות הסתפקו בהעברת רשימת העסקים, כמו שמופיעה 

 לדוגמא בחומר הרשמי של העירייה. 

, העברת חומר בפורמט ם עם הצעות לחבילות תיור על נייר לבן פשוטחולקו שני דפי .1

 תאימה לקראת הכנס. כזה אינה מראה על מקצוענות והיערכות מ

בחומר צורף מעט חומר באנגלית ולא בשפות אחרות, ביריד בינלאומי מן הראוי  .6

 לפנות לקהלים נוספים מעבר לדוברי האנגלית, לדוגמא לדוברי הרוסית, ספרדית.

 

 אפקטיביות הפרזנטציה לקהל מקצועי 5.1.1

סית. להבנתי לפי דיווח מנהלת מחלקת התיירות, ההשתתפות בפרזנטציה היתה דלילה יח 

 אנשים, רובם ככולם מערד. 11 -, נכחו במצגת כמעובד עירייה שהיה במקום 

הסיבה "לנוכחות הדלילה" לדעת מנהלת מחלקת התיירות נובעת מהעובדה שבאותו  

מועד התקיימה ועידת התיירות לסוכנים )נושא שנודע רק בדיעבד(. לדעת הביקורת, ניתן  

 קבילה  למצגת ולנסות לשנות את מועדה בהתאם.היה לדעת מראש את הפעילות המ 
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 אפקטיביות בקביעת סיור סוכנים  5.1.6

התקיים סיור סוכנים בערד בהשתתפות משרד  1921221לפי דיווח מנהלת המחלקה ביום  

 סוכנים מכל רחבי הארץ.  15התיירות. בסיור השתתפו  

תה לחשוף את אתרי התיירות השונים בעיר לקהל היעד הפוטנציאלי ימטרת הסיור הי 

 ליצירת שיתופי פעולה. כל אתר שאירח את הסוכנים קיבל רשימת קשר של הסוכנים. 

סוכנים,  15מבדיקת הביקורת את רשימת הסוכנים המשתתפים, נמצא כי אכן השתתפו  

 בד. סוכנויות בל 25חלקם מאותה סוכנות , כך שבפועל השתתפו  

לדעת הביקורת ניתן לקיים סיורי סוכנים ללא השתתפות בתערוכה, זאת במספרים  

חסך עלות ההשתתפות בתערוכה, יהיה ניתן גם לשדרג את יגדולים בהרבה ובמידה ות 

 הביקורים בעיר. 

 

ממצא : על פי דיווח האירוע של מנהלת מחלקת התיירות, התוצאות של קיום הדוכן  -

סוכנויות תיירות  25ערכות מידע וקיום סיור של  500בתערוכה הסתכמו בחלוקת 

בעיר. לדעת הביקורת הוצאת כחצי מתקציב המחלקה השנתי לפעולות על תערוכה 

 ו אפקטיבי. בת יומיים, הינו בלתי סביר ולאור התוצאות אף אינ

ערכות "פשוטות".  חלוקת הערכות נעשתה לקהל  511-תגובת המבוקר : לא מדובר ב

משמעותי ביותר. קהל של לסוכנים ולמובילי קבוצות ודעת קהל בלבד. לכל אחד 

מאלה יש "מכפיל" אותו יש לקחת בחשבון. מידת האפקטיביות )התוצאות( של 

שה ישירות עם אתרי התיירות בעיר. המהלך אינה ניתנת למדידה כיוון שהקשר נע

השמת העיר ערד "על המפה" הנה מאושיות העבודה של מח' התיירות. מח' תיירות 

רואה בקישור הסוכנים עם אתרי התיירות בעיר יעד מרכזי ושירות מהדרגה 

הראשונה.  אין ספק שזוהי החלטה ניהולית ולא כלכלית. הנהלת העירייה סוברנית 

בפורום מכובד זה, שווה את ההשקעה בראייה הרחבה אם לא,  להחליט באם נוכחות

 .גם מעבר לאפקטיביות המיידית

 

המלצה : יש לשקול השתתפות עתידית בתערוכה הבינלאומית לתיירות. במידה  -

ויוחלט על המשך השתתפות, יש לעשות זאת בשיתוף רשויות אחרות על מנת לחסוך 

 קות לאור התוצאות בשטח. את רוב העלויות שלדעת הביקורת אינן מוצד
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 תמצית מנהלים 6

 

מחלקת התיירות בשלוש השנים האחרונות נמצא כי לא קיימת אסטרטגיה רב  בבחינת התנהלות

שנתית בפעילות המחלקה. מתוך כך לא השכילה המחלקה לבנות אירוע עם מסורת לפעילות 

תיירים בעיר. פסטיבל ערד אינו מהווה מקור משיכה לתיירים והינו מקושר לאסון ערד עד יום 

 זה.

ות לחכ"ל עשוי להביא לשינוי המצב לטובה אך לשם כך יש העברת האחריות על מחלקת התייר

לבנות תוכנית רב שנתית ולערב צוות חשיבה מתאים. התקציב המצומצם מאפשר פעילות 

מוגבלת ולכן חשוב לבחור את הנתיב המשפיע ביותר מבחינת תיירות. כמו כן חשוב להציב 

 מטרות לבחינת הצלחת פעילות המחלקה.

 

העירייה  רב שנתית של להקים צוות לקביעת אסטרטגיית פעילותהמלצה : מומלץ  .20

בנושא התיירות, הצוות ישמש כצוות חשיבה ובקרה על פעילות המחלקה, כולל על 

, כמו כן יש פעילויות מול עסקים פרטיים ושימוש בכספי הציבור לקידום נושא התיירות

 . לשתף את הצוות בנושא מיתוג העיר

 

לת מחלקת התיירות תשתתף בפגישות בנושא תשתיות המלצה : מומלץ כי מנה .24

 התיירות בתחומי העירייה )לדוגמא שבילי אופניים( ובמיתוג העיר.

  

המלצה : מומלץ כי בכל פיתוח פעילות ספציפית יינתנו פתרונות כוללים לכלל בני  .25

המשפחה, לדוגמא פעילות אתגרית לבוגרים ופעילות מתאימה לילדים קטנים יותר 

בעיר ערד נמצאות אטרקציות רבות נוספות לרווחת התיירים, יחסית לערים  זוג.ולבני ה

 אחרות באזור כגון מצפה רמון.

 

מנים על ידי העירייה )אפשרי בחון אפשרות לרכישת מבני רובע האהמלצה : מומלץ ל .26

גם על ידי החלפת בעלות לחכ"ל לדוגמא יש באזור התעשייה מחסנים שעומדים ריקים 

ללא שימוש(, כך יהיה אפשר לחייב את האומנים השוכרים  את מבני  מספר חודשים

הרובע לשעות פתיחה מסודרות, לשלוט בהרכב הדיירים ולפתח את השירותים החסרים 

 במקום )מבני שירותים, ממכר מזון וכד'(. 

 

 המלצה : מומלץ להגדיר את סמכויות ואופן שיתוף הפעולה בין החכ"ל למנהל הרובע. .27

 

המלצה : מומלץ להכין תוכנית היערכות למקרה בו יוקם מוזיאון בגנזך המדינה, במקרה  .28

זה יש להציע למבקרים במוזיאון אטרקציות ושירותים מתאימים על מנת שישמשו 

 כשגרירים שידברו בזכות הביקור באזור והגדרת תדמית עירונית חדשה. 



 חל איסור על פרסום האמור בדוח זה עד לאישורו במועצת העירייה –סודי 

 1021 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

071 

 

 

ום נגיש ובולט יותר, כמו כן יש המלצה : מומלץ להעתיק את פעילות מרכז המידע למיק .29

 להסדיר את נושא השילוט למרכז המבקרים שאינו פעיל. 

 

המלצה : מומלץ לשקול הקמת מרכז המידע במסגרת מתחם הקניות של צים הממוקם  .10

בכניסה לעיר. המתחם צריך להיפתח בשבועות הקרובים וקיימת בו  02במקביל לכביש 

 חם לשירות נוסעי הכביש.תשתית של חניה מסודרת, וכן מהווה מת

 

המלצה : מומלץ לנתב כספים מפעילויות מוגבלות בהיקף החשיפה שלהן )לדוגמא דוכן  .12

בבניית אתר בפעולות עם חשיפה מרבית כגון להשקיע את הכספים ובתערוכת תיירות(, 

 .כוללמעודכן ובעל תוכן אינטרנט 

 

השתתפות בירידים  המלצה : במידה ומחלקת התיירות תחליט כי מבחינה מקצועית .11

היא דרך הפעולה הנכונה ביותר לגידול מספר התיירים בתחומי העיר, מומלץ  מקצועיים

פעולה, יכול באמצעות שיתוף לבחון האם החיסכון בהוצאות הפעלת הדוכן ביריד 

 השתתפות בירידים נוספים. אפשר ל

 

עות הסכמים המלצה : מומלץ כי נושא שיתוף הפעולה עם גופים פרטיים יוסדר באמצ .10

רשמיים וכי החלטות בנושא יתקבלו על ידי צוות מתאים, כולל בחינת הרגישות של 

 הוצאת כסף ציבורי לעזרת עסקים פרטיים.

 
ולהוסיף  ם שונה של השילוט לרובע האומנים,המלצה : מומלץ לבחון אפשרות למיקו  .14

 לכל הפחות כיתובים באנגלית וערבית.


