
 ח ביקורת בנושא תשלומי הורים בבתי הספר היסודיים ח ביקורת בנושא תשלומי הורים בבתי הספר היסודיים " "  דו  דו

 ח ביקורת בנושא שער כניסה אתר דודאים ח ביקורת בנושא שער כניסה אתר דודאים " "  דו  דו

 ל  ל  " " חכ חכ     ––    ח ביקורת בנושא לקוחות המעבדה ח ביקורת בנושא לקוחות המעבדה " "  דו  דו

 ח מעקב אחר תיקון ליקויים ח מעקב אחר תיקון ליקויים " "  דו  דו

20132013  --    20122012    ––    ח ביקורת שנתי ח ביקורת שנתי " " דודו



 רקע כללי  רקע כללי --תשלומי הורים בבתי ספר יסודיים  תשלומי הורים בבתי ספר יסודיים  

קבלת תרומות, מימון מועצה, מימון מדינה:  מקורות תקציב בתי הספר ,
). מהתקציב % 30-כ(תשלומי הורים 

ג " תשס" תשלומי הורים" ל "חוזר מנכ, נילוותתקנות ,  חוק לימוד חובה
. 2004ד  "תשס" ניהול כספי הורים"ל "  וחוזר מנכ2002

  לגבי חוזר תשלומי הורים של  , 2012הבדיקה נערכה החל מחודש יוני
.ב"שנת תשע 

   מהתקציב10%גוף מבוקר  (-בתי ספר שנבדקו  (



חוזר תשלומי הוריםחוזר תשלומי הורים

' ' כיתה   אכיתה   אסוג תשלום סוג תשלום 
תשלום חובה

34ביטוח תאונות אישיות 

תשלומי רשות

99סל תרבות

מסיבות סיום 

24מסיבות כיתתיות 

280השאלת ספרי לימוד

101 תלמידים40עלות טיול לתלמיד באוטובוס של 

538כ תשלומי חובה ורשות"סה

348 שעות3 ן"תל

250קרן קרב

20רכישה מרוכזת של שירותים וציוד אישי לתלמיד 

1156כ "סה



 הערות הערות--חוזר תשלומי הורים  חוזר תשלומי הורים  

' א   כיתהסוג תשלום 
תשלום חובה

34ביטוח תאונות אישיות 

תשלומי רשות

99סל תרבות

מסיבות סיום 

24מסיבות כיתתיות 

280השאלת ספרי לימוד

101 תלמידים40עלות טיול לתלמיד באוטובוס של 

538תשלומים מרצון

348 שעות3 ן"תל

250קרן קרב

20רכישה מרוכזת של שירותים וציוד אישי לתלמיד 

1156כ "סה



אישור מערכת אפיק אישור מערכת אפיק 

סכום מאושר  שם בית ספר 
י משרד  "ע

החינוך  
באמצעות  

מערכת אפיק 

סכום אשר נדרש 
מההורים בפועל  
בחוזר תשלומי  

הורים 

סיבות להפרש

נווה במדבר כתה  

' א
לא נרשמו תשלומים  11361136

נוספים אשר בפועל  

נגבים מההורים

ניצני הנגב כתה  

' א
לא נרשמו הוצאות קרן  9061156

 ₪  250קרב בסך 
תשלום בלתי תקין  +

 שקלים20של 

יובלי הנגב כתה  

' א
  20תוספת גבייה של 11361156

שקלים לא  נרשמה 



נושאים נוספים נושאים נוספים 

  תיעוד , קריטריונים קבועים, פרסום בחוזר(הנחות ומלגות
)בפרוטוקול

   הנחיות  , בקרה כללית של המועצה(ניהול סעיפי תקציב בית הספר
)ן בנק- לחהוצאותהתאמה בין , עבודה כתובות

הבחנה בין , 31.8דיווח יתרות ב, דמי ניהול, נפרד(ן בנק -ניהול ח
) י המועצה"אישור מורשי חתימה ע, חתימהזכויות , יתרות

ן  -בחאי התאמה , ס"בהבקרה של מנהלת  –  בית ספר נווה במדבר
 חברי חצרים ן"תלשכר מדריכי , בנק



שער כניסהשער כניסה  ––  אתר דודאיםאתר דודאים

 19901990  --אתר דודאים פועל כמחלקה במועצה החל מ אתר דודאים פועל כמחלקה במועצה החל מ

 טון ליום  טון ליום 26002600  --כמות פסולת של כ כמות פסולת של כ  . .

בעל היקף כספי משמעותי למועצהבעל היקף כספי משמעותי למועצה . .

 התמקדות בשער הכניסה    התמקדות בשער הכניסה  20122012ביקורת החל מאוקטובר ביקורת החל מאוקטובר  

. . על כל היבטיועל כל היבטיו

77עובדי מועצה בדודאים עובדי מועצה בדודאים  . .

י קבלן י קבלן ""תפעול עתפעול ע . .



נושאים שנבדקונושאים שנבדקו

כללי  – עובדי המשקל
   2012 ביצוע בפועל 2009    החלטת מליאה 

א בשער הכניסה לאתר "בחינת נושא ניהול קבלת והדרכת כ :
    הכנת תיק חפיפה כתוב כולל הוראות בטיחות התנהגות בחרום  

פיתוח טופס ייעודי להחלפת  . למועצההכרת מועצה וקירוב 
קופה .ניהול צמוד יותר של מנהלת קשרי לקוחות, לעידכוןמשמרת 

.נפרדת ונעולה בכספת

 בחינת נושא הנהלים הקשורים לשער הכניסה :
הוספה לנהלים של נושא  , הטמעת נהלים,     איחוד קבצי הנהלים

. ח והיערכות לחרום"הגבייה הנה



 המשך  המשך --נושאים שנבדקו  נושאים שנבדקו  

: בחינת עמידה בתנאי רישיון לעסק•
הגדלת  , הומלץ להקפיד בנושאים שונים כגון כיסוי משאית בכניסה לאתר

שם הנהג ומקור הפסולת  ,  שם חברת ההובלהציון , מסך המצלמה בשער
 תעוד,  מזוהמתלקרקעהקפדה על אישורי כניסה , על תעודות המשלוח

הביקורת ציינה את הנושא של קבלת  , כלי רכב שכניסתם לא אושרה
נמצא כיום בברור משפטי – פסולת מחוץ לאזור דרום

:  בחינת ממשק עם הנהלת חשבונות •
תיעוד סיכומים עם לקוחות בנושא , הגבלת הרשאות על מחירונים

 הזיכויים נושאהגדרה בנוהל של , מחירים



 המשך  המשך --נושאים שנבדקו  נושאים שנבדקו  

 בחינת נושא גבייה •
ערבות של לקוחות האשראי הגדרת  /ק הביטחון'צ, כתיבת נהלים

.מדיניות וסידור הנושא

 בחינת נושא הבטיחות •
כניסת נהגים חדשים ואורחים לאחר  , רענון והטמעת נהלי הבטיחות

כניסה משותפת למשאיות , אפוד זוהר, בטיחותחתימה על הוראות 
 מקיפה על  חשיבה-).  תוקן(וכלי רכב היקף נוכחות ממונה בטיחות 

.נושא בטיחות עובדים בחרום

ל דודאים וכן  "הביקורת מבקשת לציין את שיתוף הפעולה של מנכ
ל "י מנכ " שהוזכרו לעיל התקבלו עההמלצותאת העובדה כי רוב 

. ח"דודאים ובחלקם החל טיפול עוד במהלך הדו



מעקב אחר תיקון ליקויים מעקב אחר תיקון ליקויים 

נבדק יישום תיקון ליקויים מדוחות קודמים בנושאיםנבדק יישום תיקון ליקויים מדוחות קודמים בנושאים : :

מכרזים מכרזים , , תמיכותתמיכות, , שחרור כספים ממשרדי ממשלהשחרור כספים ממשרדי ממשלה, , רכשרכש

. . לל""מבנה וארגון חכמבנה וארגון חכ,  ,  מוכנות לחרוםמוכנות לחרום, , וטרינריהוטרינריה

  ישנה התקדמות בתיקון הליקויים בכל הנושאים ובעיקר בנושא  ישנה התקדמות בתיקון הליקויים בכל הנושאים ובעיקר בנושא

. . רכש ומכרזיםרכש ומכרזים

בוצעה עבודה רבה בתיקון ליקויים בנושא מוכנות לחרוםבוצעה עבודה רבה בתיקון ליקויים בנושא מוכנות לחרום  ––  

: : הביקורת בחרה לפרט נושא זה במצגת עקב חשיבותוהביקורת בחרה לפרט נושא זה במצגת עקב חשיבותו



מוכנות לחרום מוכנות לחרום   ––    מעקב אחר תיקון ליקוייםמעקב אחר תיקון ליקויים

20132013  סטטוססטטוסהערותהערותד ד ""מסמס

תוקן .העדר נוהל חרום פורמאלי מלא ומעודכן1

תוקן .ת בריתוק עובדים חיוניים"טיפול מול משרד התמ2

באופן סדיר בתדירות רבעונית ) מ"צוות צח(ח "כינוס ועדת מל3

. פי הדרישותעלוהפעלת הועדה באמצעות רכז 
תוקן 

טיפול באופן העסקת המוקדנים ואיוש מוקדנים  , העדר מוקד ממוגן4

.מחליפים בחירום
תוקן 

נמצא כי אין למועצה מידע לגבי הימצאות או חוסר ציוד החירום 5

. הנדרש במקלט
תוקן 

יש להיערך למציאת הסדרי לימוד ממוגנים במשמרות במידה ותהיה 6

. הסלמה לתקופת זמן ארוכה
תוקן 

 בנושאי מפגשים  י"צחצורך בהמשך עבודה על הקשר מול צוותי 7
ט המועצה כאחראי "והגדרת קב,  תיקיםריענון, הדרכות, סדירים

. י"צחמקצועי לנושא כך שייתן מענה בשטח לצרכי צוותי 

תוקן 
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אי בהירות בנוגע לגורם במועצה אשר אחראי לוודא  .8
 מלאה  מוכנותהעדר . את מוכנות המכלול בעת רגיעה

צורך בהגדרת הנושא אחרת  . של המכלולים לעת חרום

. בסדר היום של מנהלי המכלולים

הוגדר  : תוקן חלקית
.  ט"  קב-אחראי 

המכלולים השתפרו  

אבל עדיין יש עבודה 

כינוס ועדת פסח באופן סדיר ופרוטוקולים וטיפול  .9
 כולל  חירוםבנושא העדר מרכזי קליטה ופינוי לשעת 

. מים וביוב, חשמל, אספקה,  התארגנות לוגיסטית

תוקן   –  מרכזי קליטה
 לא  ח" פסועדת .חלקית

. תוקן

)  ד"נמצא בקרבת ממ( העדר מרכז הפעלה ממוגן 10
פ  "ומסודר על פי הדרישות ותרגול המכלולים במרה

. לשנהאחת 

 – תרגול המכלולים
 –פ  "מרהמיגון . תוקן

לא תוקן 

. תוקן חלקית. ח"אי פיתוח נושא המתנדבים כנדרש בנהלי מל.11



מוכנות לחרום מוכנות לחרום   ––    מעקב אחר תיקון ליקוייםמעקב אחר תיקון ליקויים
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נמצאו  : השמשת מקלטים והגדרת הגורם האחראי.12
  במצבמספר מקלטים בלתי ניתנים לשימוש ואחרים 

נמצא כי למועצה אין תוכנית אחזקה שנתית  .  בינוני
  לנסח יש לצאת במכרז לתחזוקת מקלטים וכן -לנושא  

הסכמות מול הישובים לגבי אחריותם לשמירה על  
  לאחר מקלטים ומימון תיקונים אם יהיו נזקים 

. שיבוצע יישור קו בנושא

יש  . תוקן חלקית
-שיפור משמעותי   

. עדיין נותרה עבודה

יש להמשיך בפעולות למציאת גורם מסייע בבניית  .13

.מיגון לטווח הקצר לגני הילדים בישובים
מבוצע 

מומלץ כי המועצה תכין תוכנית שתאפשר לנייד בעלי  .14

.חירוםמוגבלויות וקשישים למקומות מקלט בעת  

בוצע  (תוקן חלקית
בנבטים ואושר לביצוע  

) במושבי יחדיו



תודות תודות 

, , תודה לעובדי המועצה  ולראש המועצהתודה לעובדי המועצה  ולראש המועצה

    ההתייחסות הרצינית לביקורת וההבנה כי ביקורתההתייחסות הרצינית לביקורת וההבנה כי ביקורת, , על שיתוף הפעולהעל שיתוף הפעולה  

..לרווחת תושביהלרווחת תושביה   ושיפור עבודת המועצה ושיפור עבודת המועצהלייעוללייעולהינה כלי ניהולי הינה כלי ניהולי 


