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 ראש המועצה האזורית בני שמעון   - ניר זמיר

 כבוד ראש המועצה, 

עבודת הביקורת  בהתאם לחוק המחייב את המבקר הפנימי בהגשת דו"ח שנתי  המסכם את 

 . 2018השנתית, אני מגישה לך בזה את דו"חות הביקורת לשנת 

 להלן פרוט דוחות הביקורת שבוצעו בשנה זו: 

   – תב"ריםבנושא    1דו"ח ביקורת מס'  .1

ב"ר תכנון  תהתב"רים במליאה תוך התמקדות ב   ה ואישורצגהאופן הבדו"ח זה סקרה הביקורת את  

 מבני ציבור. 

   מאגרי מידע –חוק הגנת הפרטיות בנושא   2דו"ח ביקורת מס'  .2

בנושא הגנת הפרטיות ומאגרי מידע לאור כניסתו  מוכנות המועצה  בדו"ח זה סקרה הביקורת את 

 לתוקף של חוק הגנת הפרטיות.  

 שפ"ח  –בנושא  שרות פסיכולוגי חינוכי   3דו"ח ביקורת מס'  .3

 בדו"ח זה התמקדה הביקורת במחלקת השפ"ח ובחנה את פעילותה. 

 מעקב אחר תיקון ליקויים מדו"חות קודמים.  4דו"ח ביקורת מס'  .4

 הביקורת עקבה אחר התקדמות המועצה בתיקון הליקויים מדו"חות  קודמים. 

 

הדרכת ועדות ביקורת בישובים, פעילות עם  הביקורת גם פעולות נוספות כגון:ו מטעם בוצע   בשנה זו,

ועדת הביקורת של המועצה, הדרכה מקצועית לעובדי המועצה על פי הצורך, עזרה וייעוץ לעובדים  

 בעת יישום ליקויים מדו"חות קודמים. 

תגבש את  עדת ביקורת אשר  ובהתאם להוראות החוק, לאחר קבלת תגובתך, יועבר הדו"ח לו 

 המלצותיה ואח"כ לדיון במליאת המועצה. 

 

   .כבכל שנה, אני רואה חובה נעימה לציין את שיתוף הפעולה המלא לו זכיתי מכל עובדי המועצה

 

 בברכה, 

 מבקרת המועצה  -נירית שרייבר שופר 

 

 

 תגובת ראש המועצה 
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עבודת הביקורת במועצה האזורית בני שמעון מהווה כלי משמעותי לבחינה מעמיקה 

 ולשיפור מתמיד של תחומי פעילות המועצה.  

מידי שנה, מבצעת מבקרת המועצה בשיתוף ועדת ביקורת, דו"חות ביקורת בנושאים  

תקדמות בשיפור ותיקון הליקויים משנים שונים. ובמקביל נעשה מעקב שוטף על הה

ות. תוצרי עבודתה הופכים עבור המועצה לחלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה של קודמ

 המחלקות והתחומים השונים, לשיפור והתייעלות בשנים הבאות.  

אני מתחייב לפעול כמיטב יכולתי בכדי לשפר ולתקן את הנדרש ולהמשיך לשאוף ולהוביל  

 את המועצה למצוינות בכל תחומי הפעילות.

לחברי וועדת הביקורת ובמיוחד  לנירית שרייבר שופר, מבקרת  אני מבקש להודות 

המועצה, אשר משכילה לעסוק בעיקר ובחשוב ולהציג בפנינו מידי שנה דו"ח מקצועי, ענייני  

 וישים אשר הופך לכלי עבודה עוד במהלך כתיבתו. 

 

 

 בברכה, 

 ניר זמיר

 ראש המועצה 

 

 

 

 

 

 

 מועצה האזורית בני שמעון 
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     1דוח ביקורת מס' 

 

 אישור תב"רים במועצה  

 והתמקדות בתב"ר תכנון מבני ציבור
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 מבוא  .1

 
של המועצה על בסיס שנתי    תקציב המועצה נחלק לתקציב רגיל המיועד למימון פעולות שוטפות

רגיל   בלתי  ולתקציב  התשתיות  קבוע,  לפיתוח  שונים  פרויקטים  למימון  המועצה  את  המשמש 

 בתחומה.  

פעמי המיועד לפרויקטים הנושאים אופי של עבודות פיתוח  -התקציב הבלתי רגיל הוא תקציב חד

כהשקעה.   צורכי  ומוגדרים  פי  על  אלא  קבוע  בסיס  על  נקבע  אינו  זה  והזמינות  תקציב  המקום 

 התקציבית.  

וממוסדות   ממשלה  ממשרדי  למועצה  המועברים  מענקים  הם  בתב"ר  התקבולים  מקורות  לרוב, 

 . ומהלוואות   )קרנות פיתוח( ציבור, ממקורות עצמיים של המועצה

 

 נורמה  .2

חוזר מנכ"ל(, "הקצאת מקורות מימון לתב"ר היא פעולה    -)להלן    1/98לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  

דעתה של מועצת הרשות המקומית, שהיא הגוף המוסמך לאשר בכפוף   מנהלית הנתונה לשיקול 

לאישור שר הפנים או הממונה על המחוז במשרד הפנים". על פי החוזר, מועצת הרשות קובעת את  

 דיפויות לביצוע פרויקטים הנעשים ברשות המקומית.  סדרי הע

 עוד נקבע בחוזר מנכ"ל כי שיקול הדעת של מועצת הרשות כפוף לעקרונות המשפט המינהלי.  

על פי ההנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים בדצמבר  

חיי  -)להלן    2004 תב"ר  כל  הכספי(,  לדיווח  תקציבי  ההנחיות  אישור  לקבל  ויש  מאוזן,  להיות  ב 

 להכנסותיו ולהוצאותיו ולכל שינוי בהן.  

לאחר אישורה של מועצת הרשות המסמכים מועברים לאישורו של משרד הפנים, ורק לאחר קבלת  

הפרויקט.    ,אישורו  בביצוע  ולהתחיל  מכרז  לפרסם  רשאית  המקומית  מיולי  הרשות   2018)החל 

 הרשות היא רשות איתנה ואישור התב"ר הוא רק באישור מליאה ואין צורך באישור משרד הפנים(. 

לפי ההנחיות לדיווח הכספי, רישום ההכנסות וההוצאות של התב"רים ינוהל בספרי החשבונות של  

כל תב"ר יוקצה "מספר חשבון ספציפי" דהיינו כרטסת הנהלת חשבונות נפרדת  הרשות המקומית; ל 

 לכל תב"ר שתכלול רישום של כל התקבולים והתשלומים.  

בדיני הרשויות המקומיות נקבע כי כספים של תקציב בלתי רגיל ינוהלו בנאמנות בידי ראש המועצה  

ספים של התקציב הבלתי רגיל אינם  והגזברית, בנפרד מכספי חשבון התקציב שאינו בלתי רגיל; כ 

 ניתנים לשעבוד שלא לטובת הפעולה שלה מיועד התקציב הבלתי רגיל".  

עוד נקבע בדיני הרשויות המקומיות כי "ראש המועצה רשאי... להתקשר בחוזה בשם המועצה, והוא  

בתקציב   מתאימה  הקצבה  ניתנה  בחוזה  הכרוכה  כספית  הוצאה  לכל  אם  כן...  לעשות  רשאי 

ושר". נוסף לכך, בהנחיות לדיווח הכספי נקבע כי "רשות מקומית לא תחתום על חוזה בהיקף  המא

 כספי העולה על הסכום המאושר בתב"ר". 
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, מי שהשתמש בהקצבות לפיתוח בניגוד לאמור בחוק זה  2010-על פי חוק יסודות התקציב, התש"ע

 . 1977-נשין, התשל"זקנס כאמור בחוק העו  -או הורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו 

 

למועצה הכנסות ממקורות שונים ובהם היטלי השבחה, השתתפות בעלים בעבודות פיתוח, מכירת  

לפרויקט   ולא  כללי  באופן  לפיתוח  מיועדים  אלה  מקורות  וכו'.  אחרים  נכסים  מכירת  מקרקעין, 

נים הקמת  מוגדר. כדי להגיע לאחידות ברישום ולאפשר בקרה על תנועות הכספים אישר משרד הפ

שפורטו   מהמקורות  המתקבלות  ההכנסות  ישיר  באופן  יזקפו  שלחשבונה  פיתוח"  לעבודות  "קרן 

 לעיל, וממנה יועברו הסכומים הדרושים לתקציבי פיתוח ספציפיים. 

(, לקראת ישיבת מועצה לדיון בתב"ר, מן הראוי "לרכז לפני חברי המועצה  1/98על פי חוזר המנכ"ל )

רכים של כל תושבי הרשות", וכן להציג את תכנית הפיתוח המפרטת את  נתונים בדבר מכלול הצ 

 הפרויקטים השונים הנדרשים והמתוכננים בתחום הרשות. 

 

 פעולות הביקורת  .3

 
בדקה הביקורת את הליך אישור התב"רים במועצה, תוך התמקדות    2018דצמבר    -בחודשים נובמבר

כולו מקרנות הרשות. סך ההוצאות בתב"ר מיום  תב"ר אשר מורכב    – בתב"ר תכנון מבני ציבור  

 מיליון ₪.   1.4 -מוערך בכ  2005הקמתו בשנת 

 

 ההמלצות בדו"ח מסווגות על פי חשיבות יישומן כדלקמן: 

 הסבר  חשיבות  דירוג 

A  ליקוי מהותי בבקרה על היעדר בקרה מהותית, העלולים  כאשר הממצא מלמד על   גבוהה
פגעה    לחשוף את הפעילות כגון הפסד, תרמית,  ולכשלים,  ניכר לסיכונים  באופן 

לפגיעה   להביא  העלולים  אחרים  כשלים  או  ציות  התאמות/היעדר  אי  במוניטין, 
 בפעילות ו/או בהשגת היעדים.

B  כאשר הממצא מלמד על אחד מבין אלו:  בינונית 

 ליקוי מהותי בבקרה קיימת בתהליך עבודה מסוימים בפעילות  •

 תהליך עבודה מסוים בפעילותהיעדר בקרה ב •

 ליקוי שאינו מהותי אולם עלול להביא לפגיעה בפעילות או בהשגת יעדיה. •

C  כאשר הממצא נושא בהשפעה לא מהותית על תהליך עבודה מסוים בפעילות, אולם   נמוכה
להגברת  או  קיימות  בקרות  של  תרומתן  לשיפור  להביא  יכול  ההמלצה  יישום 

 יעילותן. 
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 תב"ר במועצה אישור   .4

 

 :על פי ההנחיות הליך אישור תב"ר במליאהלהלן 

רשימת התב"רים נשלחים לחברי המליאה בצרוף  

 הסבר לגבי מהות הפרויקט והחלופות האחרות. 

 

 התב"ר נדון במליאה 

 

 הצבעה

 

 רישום פרוטוקול 

 

 פרסום לציבור 

  

 הערות הביקורת:  

המתעדפת את הפרוייקטים של  השקעות רב שנתית לתב"רים כלליים  למועצה אין תוכנית   .1

 המועצה תוך הסתכלות רוחבית על כל צרכי המועצה. 

היום   .2 בסדר  המליאה  לחברי  מועברת  המליאה  לאישור  התב"רים  המליאה רשימת  .  לפני 

הרשות.     קרנות  שבמימון  תב"ר  לכל  הסבר  ניתן  שאושרו  במליאה  התב"רים  רשימות 

 במליאה לא מתועדים בפרוטוקול המליאה כנדרש. ולא מפורסמים לציבור.  

אין תיעוד להסבר נחיצות התב"רים כפי שמוצג לחברי המליאה. כאמור,  ברוב הפרוטוקולים   .3

 בה.  ההסבר ניתן בע"פ ולא מפורט בפרוטוקול הישי 

 

 המלצות: 

יש לגבש תוכנית השקעות רב שנתית לתב"רים כללים המתבססת על ניתוח צרכי כלל   .1

 המועצה ומוגדרת על סמך פרמטרים ברורים.   

 

שאושרו    מומלץ לצרף לפרוטוקולים המפורסמים לציבור גם את רשימת התב"רים .2

 . במליאה

 

   ההסבר הניתן לתב"רים אשר מובאים לאישור.מומלץ לפרט בפרוטוקול הישיבה את  .3

  

B 

B 

C 
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 שימוש בתב"רים כלליים   .5

תב"ר סל    -יםהמועצה מתקצבת תכנון של פרוייקטים ואחזקת מבני ציבור באמצעות תב"רים כללי

 הכולל מספר עבודות.  

 תברים כלליים כדלהלן:   4נכון למועד הביקורת פתוחים במועצה 

 תברים ישנים:  2

 מיליון ₪    1.4בור תכנון מבני צי -878 •

 ₪  מיליון   16.7שיפוץ ואחזקת מבני ציבור  -985 •

 1תברים חדשים   2

 אש"ח   400תכנון מבני ציבור בסך  -1435 •

 אש"ח  250שיפוץ ואחזקת מבני ציבור בסך  -1433 •

 

תב"ר אחזקת מבני ציבור ממומן ברובו  באופן מלא מקרנות הרשות.    ןממומ  תכנון מבני ציבורתב"ר  

 מקרנות הרשות. 

תב"ר תכנון מבני ציבור הוקם על מנת לקדם תכנון פרויקטים. כך שניתן יהיה לקבל מימון לביצוע  

צורך   יש  אלא  זה.  מתב"ר  גדולים  לפרויקטים  תיכנון  קידום  לבצע  ניתן  לא  כיום,  קלות.  ביתר 

 בפתיחת תב"ר יעודי לפרויקט. 

 

 

 הערות הביקורת  

המועצה, כאמור, עושה שימוש בתב"רים כלליים: תב"ר תכנון מבני ציבור ובתב"ר אחזקת מבני   .1

  נמצא כי בשנים האחרונות ניתן רק פעם אחת דיווח על פי בחינת פרוטוקולי המליאה,  ציבור.  

 .  ( 7/18)מליאה   אחזקת מבני ציבור  985למליאת המועצה מה נעשה בתב"ר  מפורט

הוגדל במספר הזדמנויות במליאה ללא שניתן פרוט לחברי המליאה.  מבני ציבור  תכנוןתב"ר   .2

למעשה חברי המליאה לא היו מיודעים לפרוייקטים המתבצעים מתב"ר זה. ובכך לא  

 התאפשר להם לבחון את ההוצאות בתב"ר ולקבל החלטה מושכלת בנושא. 

ציבור וכי לא  הביקורת מעירה כי למועצה אין נוהל כתוב לגבי השימוש בתב"ר תכנון מבני  .3

באילו פרויקטים תשקיע המועצה מכספה לתיכנון   .ברור מהו התהליך בו מתקבלות החלטות 

 מבני הציבור. מהם הקריטריונים והדרישות לאישור פרויקט תכנון מכספי המועצה. 

הביקורת מעירה כי בפרויקטים גדולים בהם אמורה להתקבל הרשאה תקציבית הכוללת   .4

תוח תב"ר ייעודי לפרויקט ולהכניס את הוצאות התיכנון לתב"ר  בתוכה החזר תכנון יש לפ 

 
 30/12/18 במליאהאושרו   1



 

10 

היעודי ולא לתב"ר הכללי של תכנון מבני ציבור.  שכן הימצאות פרויקטים בתב"ר כללי אינה  

מאפשרת למועצה לקבל תמונה מסודרת של כל עלויות הפרויקט וכן במקרים בהם מתקבלת  

 ים שמתקבלים לתב"ר הכללי. הרשאה תקציבית לתכנון לא ניתן להעביר את הכספ 

 

 המלצות הביקורת 

תמונה מפורטת של  הביקורת ממליצה כי בעת כל הגדלת תב"ר כללי, תובא למליאה  .1

רשימת ההוצאות המתוכננות לתב"ר וכן רשימת ההוצאות  ההוצאות בתב"ר הכוללת את 

   שכבר יצאו בתב"ר זה.

 

כתוב לגבי אופן השימוש בתב"ר תכנון מבני  הביקורת ממליצה כי המועצה תכתוב נוהל  .2

 ציבור ובו יפורטו הקריטריונים והדרישות לאישור פרויקט תכנון מכספי המועצה. 

 

במועצה קיים נוהל ישן בנושא תב"ר אחזקת מבני ציבור. הביקורת ממליצה כי הנוהל   .3

   יעודכן.   2009משנת 

 

בתב"רים כללים ותפתח לכל פרויקט  הביקורת ממליצה כי המועצה תמעט להשתמש  .4

 תב"ר משלו. על מנת שניתן יהיה לנהל בצורה מיטבית כל פרויקט. 

  

B 

C 

B 

B 
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 תכנון מבני ציבור:   878ניתוח אישור ושימוש בכספי  תב"ר   .6

ועד היום   2005התב"ר אושר בשנת  תכנון מבני ציבור.     878הביקורת התמקדה בתב"ר כללי מספר  

מטרת התב"ר היא לקדם תכניות להקמת מבני ציבור כך    מיליון ₪.   1.4כ    - הוצאו בו תשלומים בכ

שבמידה ותהיה אפשרות והזדמנות ניתן יהיה ביתר קלות להוציא לפועל פרויקטים לבניית מבני  

. במהלך  5/11מס' מליאה    25/4/2010נדון התב"ר במליאת המועצה מתאריך    2010בשנת  ציבור.  

המליאה חברי  לבקשת  ברבעון את  בהצבעה  הוחלט    הדיון במליאה,  פעם  המליאה  לחברי  לשלוח 

 . 878פרוט השימושים בתב"ר 

 להלן פרוט ההוצאות בתב"ר לפי שנים: א. 

 סה"כ  שנה סה"כ  שנה

2005 6,351 2012 10,004 

2006 14,015 2013 41,030 

2007 29,235 2014 15,517 

2008 19,764 2015 182,691 

2009 188,334 2016 194,746 

2010 182,923 2017 228,817 

2011 62,484 2018 224,910 

 סכום כולל
 

   1,400,821 

  – 2016-2018להלן פירוט ההוצאות על פי נושאים וספקים בשנת ב. 

2016 

 סה"כ   פרטים  שנה 

  3,744          א.ב.מתכננים בע'מ תכנון בית ספר למנהיגות הבדואית בג  2016

  138,304       א.ב.מתכננים בע'מ תכנון ישיבה בשומריה  2016

  1,062          אגסי רימון מהנדסים בע'מ ייעוץ קרקע וביסוס לגן ילדי  2016

  761             איזוטופ בע'מ בדיקת אפיון רשת לישיבה בשומריה  2016

  8,980          ניהול ניהול תכנון גן תות בברוש -אסיף גפן הנדסה  2016

  2,380          אפיק הנדסת סביבה תש" הפרש מע"מ  2016

  4,234          הרשות הארצית לכבאות והצלה חוות ד -המשרד לבטחון פנים  2016

  14,332        ויקטור רבינוביץ תכנון גן ילדים בכרמים  2016

  11,876        במקום גן ת ויקטור רבינוביץ תכנון גן שלישי ביחדיו )  2016

  140             קבוצת העתקות בע'מ העתקות אור גן כרמים  2016

  303             קבוצת העתקות בע'מ העתקות אור ישיבה בשומריה  2016

  194             קבוצת העתקות בע'מ הקמת ישיבה בשומריה  2016

  13               בכרמים קבוצת העתקות בע'מ תכנון גן ילדים   2016

  8,424          310תהן תכנון חוות דעת תחבורתית לכביש  2016

  194,746         סה"כ  2016
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2017 

 הוצאות  פרטים  שנה 

  149,673       חשבון חלקי   -א.ב.מתכננים בע'מ תכנון ישיבה בשומריה  2017

  45,279        )מעון נורית( במשמר א.ב.מתכננים בע'מ תכנון מעון יום  2017

  1,404          הנדסה בע'מ תכנון תברואה וכיבוי אש - אדי מימון  2017

  1,404          אפ.אמ.מוטי פוגל הנדס תכנון חשמל ומערכות לגן שלישי   2017

  76               העתקות אור העתקות אור ממ"מ גן נורית  2017

  6,286          דיאמנדי ייעוץ לביסוס גן כרמים זליו  2017

  16,402        חברת החשמל לישראל תשלום חשמל לגן ילדים שלישי בברוש  2017

  5,616          מוסיטה פורמן תכנון פיתוח לגן ילדים שלישי ביחדיו )  2017

  2,282          ספיר מדידות מדידת מצב קיים לישיבה בשומריה  2017

  185             קבוצת העתקות בע'מ גן כרמים  2017

  61               קבוצת העתקות בע'מ העתקות אור הקמת ישיבה בשומריה  2017

  30               קבוצת העתקות בע'מ ממ"מ למעון נורית במשמר הנגב  2017

  120             תוכניות לישיבה רשות העתיקות תשלום אגרה לצורך בדיקת  2017

  228,817         סה"כ  2017

 

2018 

 הוצאות  פרטים  שנה 

  11,021        א.ב.מתכננים בע'מ הכנת חומר הגשה למשרד החינוך לשיפו  2018

  105,949       א.ב.מתכננים בע'מ תכנון ישיבה שומריה  2018

  5,031          )מעון נורית( במשמר א.ב.מתכננים בע'מ תכנון מעון יום  2018

  26,617        ויקטור רבינוביץ תכנון גן ילדים בכרמים  2018

  3,744          מ.ג.ה. מדידות,גאולוגיה מדידת לצורך היתר בניה גן רב  2018

  3,042          מ.ג.ה. מדידות,גאולוגיה מפת מדידה לגן רביעי ביחדיו  2018

  7,020          מוסיטה פורמן תכנון נופי לגן רביעי ביחדיו  2018

  56,051        ניהול תכנון ישיבה בשומריה ניהול תכנון ישיבה בשומרי  2018

  6,435          פוטו מאפ בע'מ מדידה לצורך תכנון חנייה והסדרי תנועה  2018

  224,910         סה"כ  2018
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 עולה:     2018- 2016ניתוח הוצאות התב"ר בשנים ג. מ

 אש"ח  650 -סך ההוצאות בתב"ר בשנים אלו עמדו על כ  •

מהוצאות התב"ר בשלוש שנים האחרונות, הינן הוצאות    70% -אלף ₪, אשר מהווים כ 450 -כ •

 הקשורות בתכנון ישיבה בשומריה. 

עיינה בפרוטוקול המליאות   התב"ר עודכן במליאה מספר פעמים בשנים האחרונות. הביקורת •

 בהם הוגדל התב"ר: 

 ₪11/17  מליאה מספר  70,000הגדלה של  28.12.17

 ₪14/16  מליאה מספר  200,000הגדלה של  28.12.16

 ₪13/15  מליאה מספר  280,000הגדלה של  31.12.15

 ₪13/14  מליאה מספר  200,000הגדלה של  4.1.15

למהות ההגדלה ואין התייחסות לפרויקט אשר מומן באמצעות  בכל הפרוטוקולים לא ניתן הסבר 

 התב"ר: פרויקט תכנון ישיבה בשומריה. 

 

 מבדיקה שנערכה במועצה, נמצא כי:  -ד. פרויקט תכנון ישיבה בשומריה 

הקרקע שעליה תוכנן מבנה הישיבה לא הייתה שייכת למועצה. לצורך התכנון וקבלת הרשאה   •

בין    18.3.2013בהסכם מיום הקרקע הועברה ללא תמורה,  לתקצוב הבנייה ממשרד החינוך,

 לצורך קבלת הרשאה ממשרד החינוך לבניית הישיבה.  מינהל מקרקעי ישראל למועצה, 

ת "תלמוד  המועצה לא אמורה לנהל את הישיבה אלא, ניהול הישיבה מתוכנן להימסר לעמות •

 בשומריה.   תורה עצמונה"

תלמידי המועצה ותלמידי שומריה אינם אמורים ללמוד בישיבה זו אלא תלמידים מחוץ   •

 למועצה.   

 המבנה תוכנן פעמיים עקב שינוי מיקום מתוכנן לישיבה בעקבות בקשות מתוך שומריה.  •

בו נמצא גם מבנה של המועצה. המבנה    710מגרש  3133מבנה הישיבה מתוכנן להיבנות בגוש  •

  1.9.16 -לשימוש עמותת תלמוד תורה עצמונה. ההסכם הוארך ב  19.11.2012-הועבר בהסכם מ

 בחמש שנים נוספות. 

 

 

 ת הביקורת:  ו הער

בהחלטת  החליטה המליאה , 5/2010מליאה   25.4.2010, במליאה מתאריך 2010בשנת  .1

ההחלטה לא   –פעם ברבעון  878תב"ר  פירוט הוצאות  להציג לה את מליאה בהצבעה, 

 תי בעיקר  הדבר משמעו  בוצעה.
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אלף שקל  מתב"ר תכנון   450אלף ₪. ) 500 -יקט עמדו על כסך ההוצאות התכנון  של הפרו .2

 מסקירת החומר שהוגש למליאות אלף ₪ הוצאות נוספות על תכנון(.   75מבני ציבור ועוד 

שיצא  ניתן הסבר לפרויקט המרכזי לא נמצא כי בעת הגדלת התב"ר, ופרוטוקולי המליאה 

 של תכנון הישיבה בשומריה.  -מתב"ר תכנון מבני ציבור 

 

היא תתקבל לתב"ר  בניית הישיבה בשומריה, במידה ותתקבל הרשאה תקציבית לפרויקט  .3

ספציפי של בניית ישיבה בשומריה. בכל הרשאה תקציבית לבנייה ישנו גם סכום המוגדר  

 אה תקציבית לישיבה ובתוכה סכום לתכנון קיים סיכון בו  כתיכנון. במידה ותתקבל הרש 

את כספי התיכנון שנמצאים בתב"ר של בניית הישיבה בשומריה    המועצה לא תוכל להעביר

 לתב"ר תכנון מבני ציבור הכללי ממנו הוציאה המועצה את סכום התכנון. 

 

הסכם או חוזה   שייחתםכספי התיכנון בסך כחצי מיליון שקלים הוצאו ע"י המועצה מבלי  .4

במידה    בכל מקרה  אשר מבטיח למועצה כי הוצאות התיכנון יוחזרו למועצה  ישובמול ה

כמו כן, לא נמצא כל הסכם אשר מאשר את    ומשרד החינוך לא יאשר את בניית הישיבה.

מתווה הבנייה וכי לא ברור האם המועצה היא זו אשר אמורה לבנות את הישיבה או  

ועצה היא זו אשר תבנה לא נמצא הסכם מול הישוב/עמותה אשר  . במידה והמישוב ה

 שלים את ההפרש.  יש  הא זו ה ישוביבטיח כי במידה ולא יהיה מימון מלא לפרויקט, ה 

 

בכוונת המועצה להעביר את הישיבה שתיבנה לניהול עמותה.   – העברת מקרקעיןנושא  .5

יעשות ע"י נוהל  מהמועצה לעמותה פרטית צריכה לה  הביקורת מעירה כי ההעברה 

הקצאות ולא בדרך של הסכם. עדיין לא נעשתה חשיבה בנוגע להקצאה. ובנוגע למועד  

 האם תיערך לפני הבנייה או אחריה.  –ההקצאה 

 

  2012נמצא כי מבנה המועצה שנמצא בשטח הישיבה הועבר בהסכם לחמש שנים משנת  .6

  הביקורת מעירה כי למעשה עמותת.  2021לעמותת תלמוד תורה. ההסכם הוארך עד שנת 
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תלמוד תורה מבצעת שימוש בנכס ללא תמורה וכי הדרך הנכונה להעברת המבנה לשימוש  

 עמותה הוא באמצעות ביצוע הקצאה של המבנה.  

 

רשום בוועדה לתיכנון ובנייה כשטח של   710מגרש:   3133הביקורת מצאה כי השטח גוש  .7

במידה ונעשה הסכם )עיסקה( על הקרקע  הישוב שומריה ולא כשטח של המועצה וכי  

 המידע אינו מועבר לועדה. המידע עובר רק בעת שמתבקש אישור בנייה בשטח. 

 

 המלצות הביקורת 

 . תקפות גם לפרק זהבנוגע לאישור תב"ר והצגתו למליאה המלצות הביקורת בפרק קודם  

 ובנוסף: 

  המועצה את ההוצאות בתב"רים הכלליים.הביקורת ממליצה אחת לרבעון להציג למליאת  .1

 וביתר הקפדה כאשר מתבצע פרויקט גדול אשר כולו מתוכנן מקרנות הרשות. 

 

בכל בחינת ביצוע פרויקט הכולל הקצאת מקרקעין תבצע המועצה  הביקורת ממליצה כי  .2

בחינה של הנושא בשיתוף יעוץ משפטי ותגיע להסכמים כתובים מול הגורמים הקשורים  

   ושא.לנ

 

הביקורת ממליצה כי המועצה תבחן בהקדם מול היועצים המשפטיים את נושא הקצאת   .3

שומריה על מנת להבין את התהליך המתבקש בנושא  העמותה ומול וניהול הישיבה הקרקע  

   זה.

 

המועצה תגיע להסכם כתוב מול העמותה/ שומריה באשר לאופן החזר הכספים  מומלץ כי  .4

 תכנון הישיבה. עבור  

 

אשר תרמה וקידמה  קידום תוכניות באמצעות תב"ר כללי להקמת מבני ציבור הינו פעילות  .5

עקב שינוי נוהל העבודה בנושא תב"רים בו לא  את יכולתה של המועצה לבניית מבני ציבור. 

B 

B 

A 

B 
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יש להקפיד להקים תב"ר לכל פרויקט שאמור  ניתן להעביר מתב"ר אחד לתב"ר אחר  

 להינתן בגינו מימון.  

 

הביקורת ממליצה לערוך הליך של הקצאה למבנה אשר משמש כיום את עמותת תלמוד   .6

 תורה עצמונה.  

 

הביקורת ממליצה כי בעת עריכת עיסקת מקרקעין תקבל הועדה לתיכנון ובנייה דיווח   .7

   אשר יירשם בתיק הנכס.

A 

A 

B 
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 סיכום  .7

התב"ר משמש את המועצה למימון פרויקטים שונים לפיתוח התשתיות בתחומה, והוא תקציב  

 פעמי לפרויקטים הנושאים אופי של עבודות פיתוח ומוגדרים כהשקעה.  -חד

ניתן הסבר על   בסוף ישיבת המליאה. את התב"רים לאישור המליאה ביאההמועצה מ 

   התב"רים.

המליאה אין פירוט לדיון אשר נערך בנושא התב"רים. פרוטוקול המליאה   יפרוטוקולרוב ב

מפורסם ללא רשימת התב"רים שאושרו. ולפיכך הציבור לא יכול לדעת מה נדון במליאה  

 בנושא תב"רים ואילו תב"רים אושרו. 

תב"ר אחזקת מבני ציבור ותב"ר תכנון מבני  : בנושא מבני ציבורכלליים תב"רים  2למועצה 

ניהול פרויקטים גדולים מתקציב תב"ר כללי אינו מאפשר  כיום, הביקורת העירה כי  . רציבו 

לקבל החזר להוצאה במידה וניתנת לפרויקט הרשאה תקציבית הכוללת תיכנון. כמו כן לא  

ניתן לנהל בצורה מיטבית את הפרויקט כולו מכיוון שישנם הוצאות אשר אינן מצויות בתב"ר  

 לי. הספציפי אלא בתב"ר הכל

מגדיר  אין נוהל מסודר ה  לתב"ר -אופן השימוש בתב"ר תכנון מבני ציבורעל הביקורת העירה 

 .  קריטריונים להוצאות מהתב"ר

אולם פרוט  תכנון מבני ציבור    878ביקשה המליאה בהצבעה פרוט רבעוני לתב"ר   2010בשנת 

 זה לא ניתן.  

 יך עידכון. כמו כן לתב"ר אחזקת מבני ציבור קיים נוהל ישן אשר מצר 

. מהבדיקה עולה כי  2016-2018הביקורת בחנה את ההוצאות מתב"ר תכנון מבני ציבור בשנים 

אלף ₪ הוצא בגין תיכנון   450 -מהסכום כ 70%אלף ₪ בתב"ר.  650 -מתוך הוצאות של כ

 ישיבה בשומריה.  

פרוטוקולי המליאה  חומר אשר נשלח לחברי המליאה ובעל סמך עיון בהביקורת העירה כי 

הנושא לא הוצג למליאת המועצה בעת עידכון התב"ר או בכל מועד אחר. הביקורת  נראה כי 
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העירה כי לא נמצא הסכם בכתב מול שומריה באשר לאופן החזרת כספי התיכנון למועצה בגין  

 .   בפרויקט במידה ולא יאושר על ידי משרד החינוך ההוצאות

תייעץ עם היועצים המשפטיים של המועצה לבחינת הצורך  הביקורת העירה לגבי הצורך לה

וכן לגבי הצורך לבצע הקצאה לפרויקט בינוי הישיבה והקצאה למבנה   .בהקצאה של הפרויקט

   אשר קיים באותו גוש ומועבר כיום בהסכם לעמותת תלמוד תורה עצמונה.

ה לאחר ביצוע  הביקורת העירה כי עיסקאות מקרקעין אינן מועברות לועדה לתיכנון ובני

 העיסקה אלא במידה ומתבקש אישור בנייה. 

 

 להלן ריכוז ההמלצות כפי שעולה מהדו"ח: 

 

מספר   הפרק בדו"ח 

 ההמלצות בפרק  

 דרוג ההמלצות 

A B C 

 1 2  3 . אישור תב"ר במועצה 4

 1 3  4 . שימוש בתב"רים כלליים 5

  4 3 7 878. ניתוח תב"ר 6
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 תגובות  .8

 גזברית המועצה: תגובת 

 רוצה להודות לך על עריכת ביקורת מתוך גישה בונה ומלמדת וכמובן מקצועית.  קראתי את הדו"ח בעיון.

 :4פרק 

למועצה בדרך כלל מספר פרויקטים קבועים החוזרים מדי שנה בהם היא משתמשת בתב"ר מבני   .1

המועצה. כאשר נפתח פרויקט ומולו  ציבור. כגון שיפוצי קיץ בבתי ספר. התב"ר אינו מקור לצרכי 

 הרשאה ספציפית נפתח תב"ר ייעודי. 

 יצורפו לפרוטוקול הנושא יתוקן. יםהתב"ר –בנושא הפרוטוקולים  .2

 :5פרק 

 

למליאה ניתנו הסברים מפורטים על התב"רים מדי   ,למיטב זכרוני -בנושא פירוט תב"ר כללי במליאה  .1

 אה.אולם לצערי לא צורפו לפרוטוקולי המלי שנה

למועצה קיים נוהל תב"ר אחזקת מבני ציבור, המהות   -בנושא כתיבת נוהל לתב"ר תכנון מבני ציבור  .2

 זהה. יחד עם זאת נבחן את הנושא מחדש. 

המועצה פועלת כך במרבית הפרויקטים. הנושא יחודד ונפעל  –בנושא פתיחת תב"ר יעודי לפרוייקט  .3

 כך.

 :6פרק 

יינתן דיווח שנתי בגין תב"רים כלליים. במידה וייצא פרויקט   –בנושא דיווח תב"רים כללים למליאה   .1

 משמעותי מהת"בר יינתן דיווח למליאה. 

לחתימה על הסכם מול הישוב  המועצה פועלת בימים אלו  –לגבי הסכם מול הישוב   2-4לגבי הערות  .2

 ציב המועצה. אשר יבטיח שהכספים הקשורים לפרויקט לא ייצאו מתק

 ההערה מקובלת ונפעל בהתאם.  –הקפדה על פתיחת תב"ר לפרויקט   – 5לענין הערה  .3

 המועצה תפעל מיידית להקצאת המבנה לעמותת תלמוד תורה.  –הקצאה למבנה   –  6לנושא הערה  .4

 בברכה, 

 גזברית המועצה.  –נטע לי אביטל 
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 נספחים .3

 985מתב"ר נוהל אחזקת מבני ציבור  –נספח א' 

 

 
 
 
 

 02.01.03 נוהל מס': קובץ נוהלי המועצה 

 8/2009 מתאריך:  1 מהדורה מס':  כספים  פרק:  

 עמודים  מתוך  1 עמוד מס'  מבני ציבור  פרק משנה:  

 
 

 985נוהל אחזקת מבני ציבור מתב"ר 

 כללי .1
 

מתוך הנחה שלמועצה ולישובים יש אינטרס לשמור ולטפח את מבני הציבור לשפצם ולחדשם, בא נוהל זה 

לאחזקת מבני ציבור, להגדיר את המבנים והנכסים היכולים להשתמש   985לאפיין את השימוש בתב"ר 

בנים  בכספי התב"ר, להגדיר את השימושים המותרים, את אופן התקצוב ואת אופן השימוש. הגדרת המ

 פי ההבדלים בשימושים, במטרות ובבעלות עליהם.  -והנכסים תחול על

 המטרה  .2
 

מטרת הנוהל היא ליצור במועצה קרן ייעודית לצורך אחזקת מבני הציבור והנכסים של המועצה ו/או 

 בשימוש המועצה ברמה טובה. לקבוע תהליך עבודה מסודר לתחזוקת המבנים. 

 הגדרות  .3
 

תקציב התב"ר מיועד ליצירת קרן לאחזקה וחידוש     נכסים ומבני ציבור   –"  ציבורתקציב תב"ר מבני "

מעלות שווי הנכסים לצורך תחזוקתם של המבנים   2%בישובי המועצה. כל שנה יעבור מתקציב הרשות 

שהקרקע ונכס בבעלות המועצה. עבור המבנים שהקרקע שלהם בבעלות הישוב והפעילות במבנים באחריות 

מערך הנכסים מותנה בהסכם עם הישוב לגבי  1.5%-המועצה. יועבר לקרן סכום שנתי השווה ל מלאה של

החזרת שווי ההשקעה במקרה של החזרת המבנה לשימוש הישוב. עבור נכסים בבעלות המועצה ומשמשים  

אש  ישירות את המועצה ינוהל רישום בנפרד. השימוש בכספי הקרן יהיה עפ"י תוכנית שתוצג ותאושר ע"י ר

 המועצה, מזכיר המועצה, גזבר המועצה ומהנדס המועצה.

 

עפ"י רשימת המבנים )נספח א'( המצ"ב שתעודכן מעת לעת. השימוש בכספי הקרן  – הגדרת "מבני ציבור"

יוכל להיות אך ורק עבור אותם מבנים המוגדרים כנכסים ציבוריים וכמבני ציבור. המבנים והנכסים  

 ה ו/או בישובים.  יכולים להימצא ברחבי המועצ

 
 פעולות אחזקה המותרות מתקציב התב"ר: יום 

 

 מועצה אזורית בני שמעון
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 הקטגוריות המותרות להפעלת תקציבים מתב"ר מבנה ציבור הן: 

כולל; הרחבת מבנה, שיפורים, שיפורים חזותיים, וכו. עלויות תכנון ופיקוח לעבודות   –שיפוצים  

 השיפוצים. 

 לפי דוחות תקופתיים וסדרי עדיפות.  –בטיחות  

 המותרות להפעלת תקציבים מתב"ר מבנה ציבור הן:   מערכות המבנים

 ל . טיפול בתשתיות מים, תקשורת וחשמ

 .טיפול בגגות איטום וזיפות

 . במעטפת הבניין וחלקי בניין לרבות ריצוף טיפול

 מיזוג.

 פתוח וגינון. 

 אחזקה המותרות מתקציב התב"ר: פעולות שימושים שאינם  .4

 

 שלהלן.  8אחזקה שוטפת לא תשתמש בתקציבי התב"ר למעט מקרים חריגים ראה סעיף 

 פעולות אחזקה מתקציב התב"ר:  תהליך הכנת בקשה לביצוע .5

 

 יוזם הבקשה יכין מפרט ואומדן לביצוע העבודות הנדרשות. מסמכים אלו יוכנו בסיוע מחלקת ההנדסה.

 והאומדנים יבדקו ויאושרו על ידי מחלקת ההנדסה.המפרטים 

 מנהלי מחלקות יוכלו ליזום בתכנית אחזקה שנתית תכניות עבודה לאחזקת המבנים שבשימושם.

מנהל מחלקת האחזקה, בשיתוף עם מהנדס המועצה, יכין תכנית עבודה, שנתית ו/או רב שנתית, לביצוע 

 . עבודות אחזקה המבוססת על שימוש בכספי התב"ר

 

 תהליך אישור השימוש בתקציב  .6

 

פי הקריטריונים המאופיינים בנוהל   -מהנדס המועצה יאשר את השימוש בתב"ר לצורך תקצוב עבודות על

 זה. 

במידה יראה לנכון יכול מהנדס המועצה לקיים התייעצות עם ראש המועצה ומנהל מחלקת האחזקה 

 לצורך סיוע בקבלת החלטות.

 

 וש בתקציב הגדרת מקרים חריגים לשימ  .7

 

ייתכן שעבודת אחזקה שותפת תתוקצב מתב"ר זה וזאת אם יתקיימו תנאים   5למרות הכתוב בסעיף 

 מיוחדים כגון: 

 עלות גבוהה של שבר או מפגע שלא נחזה מראש.

מבנה או נכס שאינו נמצא בהגדרות הנוהל, אולם בשל שימוש מיוחד או צורך חריג יינתן אישור ראש  

 תקצוב מתב"ר זה.המועצה להפעלת 

 בכל מקרה של צורך חריג לביצוע פעולת אחזקה מכספי התב"ר יינתן לכך אישור מאת ראש המועצה.

 נספח א'
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 המוגדרים כנכסים ציבוריים וכמבני ציבור רשימת המבנים 

 

1 2 

מבנים בשימוש ובבעלות   
 המועצה 

מבנים בשימוש המועצה ובבעלות  
 אחרת

 גלעד משמר הנגבבית  ביה"ס ניצני הנגב

 אולם ספורט שובל בריכת שחיה יחדיו

 מרכז יום לקשיש שובל גני ילדים יחדיו

 מרכז יום לקשיש נבטים  ספריה יחדיו

 גני ילדים נבטים  מרכז יום לקשיש יחדיו 

   מגרש ספורט יחדיו 

   בהקמה -גני ילדים בית קמה 

משרדי המועצה, לרבות מבני  
   ושפ"ח. מחלקות רווחה 

   מחסן + ארכיון + סדנה של זמיר 

   מרכז גישור + חינוך + ביטחון 

   מחסן פתוח + מחסן גינון

   כלביה חדשה

   ביה"ס מבואות הנגב 

   מועדון נוער נבטים 

   מרכז יחדיו 
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 רקע כללי  .1

 כללי  –.א 1

בשנים האחרונות, לאור ההתפתחות הטכנולוגית בתחום, ניתן דגש לשמירה על חוק הגנת  

 הפרטיות בכלל, והטיפול במאגרי מידע בפרט .  

הוקמה הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, כרשות להגנת   2006בשנת 

לחזק את  מידע אישי בישראל ושמירה על חוק הגנת הפרטיות .  מטרות הרשות הינן 

 ההגנה על המידע האישי ולהגביר את האכיפה על עבירות של פגיעה בפרטיות. 

,אשר הינו החוק    1981נושא הגנת הפרטיות מוסדר בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 המרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות בישראל. 

ק מגדיר מהי  החוק מקיף את כל תחומי הגנת הפרטיות, ונוגע לתחומי משפט שונים. החו

 פגיעה בפרטיות ובאילו מצבים היא מוצדקת. בנוסף, מסדיר החוק גם את פעילותם של 

 מאגרי המידע הכוללים מידע פרטי ורגיש . 

 כמו כן, הותקנו לחוק תקנות והנחיות נוספות כגון : 

(.  2018. )נכנסו לתוקף במאי 2017-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(.תשע"ז •

 קנות, המועצה נדרשה לפעילות בנושא מאגרי המידע. בעקבות התקנת הת

תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים   •

תקנות אלו מפרטות בין השאר הוראות לניהול מאגרי מידע,   - 1986ציבוריים(, תשמ"ו 

 מידע מוגבל.   העברת מידע בין גופים ציבוריים , וסדרי ניהול למאגרי מידע המכילים

מטרת הנחיה זו היא להבהיר את עמדת רשם   - 4/2012הנחית רשם מאגרי מידע מס'   •

על ,שימוש   1981מאגרי המידע, ביחס לתחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

במצלמות מעקב במרחב הציבורי, אשר הצילומים הנקלטים בהן נאגרים במאגרי מידע  

   ממוחשבים .

 ספר מאגרי מידע הכוללים פרטים אישיים רבים של תושבי המועצה. במועצה קיימים מ 

 הסכנות באי טיפול נכון במאגרי מידע הם: 

 שנות מאסר.  5עד  –פגיעה בפרטיות  •

 עד שנת מאסר.  –ניהול מאגרי מידע שלא כדין  •

 קנסות מנהליים  •

 תביעות ייצוגיות.  •
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   – הגדרת מאגר מידע -. ב 1

מגדיר את הפרמטרים הקובעים מה ייחשב מאגר מידע,  לחוק (,  8ו  7החוק )סעיפים 

המצריך בין השאר רישום בפנקס הרשם במשרד המשפטים וכן פעולות בקרה ופיקוח  

 שוטפות כפי שיפורטו בהמשך הפרמטרים הינם כדלקמן: 

• אוסף נתוני מידע המוחזק ומעובד באופן ממוחשב. )מידע המוחזק בעותקים קשיחים,  

 לסרים ותיקיות איננו נכלל בהגדרה של מאגר מידע (. כגון מסמכי נייר, ק

• המידע במאגר מכיל נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, מצב בריאותו, מצבו  

 הכלכלי, הכשרתו המקצועי, דעותיו ואמונתו. 

• מאגר מידע של גוף ציבורי כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית. בעל מאגר המידע חייב  

בפנקס הרשם במשרד המשפטים. הבקשה לרישום המאגר תכלול פרטים  ברישום המאגר  

כגון: זהות בעל המאגר, המחזיק במאגר ומנהל המאגר, סוגי המידע שייכללו במאגר, וכן  

 מטרות הקמת המאגר והמטרות להן נועד המידע . 

כיום, במועצה אזורית בני שמעון  רשומים חמישה מאגרי מידע בתחומים: שכר,  

 הנהלת חשבונות, חינוך, ארנונה. אוכלוסין, 

 על ידי  1981ביקורת זו באה לבחון את אופן יישום הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 

, אשר נכנסו  2017-המועצה. ואת אופן יישום תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(.תשע"ז

 . 2018לתוקף במאי 

 . ג אופן דרוג הליקויים: 1

 ות יישומן כדלקמן: ההערות בדו"ח מסווגות על פי חשיב

 הסבר  חשיבות  דירוג 

A  על   גבוהה מלמד  הממצא  בקרה  כאשר  היעדר  על  בבקרה  מהותי  ליקוי 
הפעילות את  לחשוף  העלולים  לסיכונים    מהותית,  ניכר  באופן 

ולכשלים, כגון הפסד, תרמית, פגעה במוניטין, אי התאמות/היעדר  
ו/או   בפעילות  לפגיעה  להביא  העלולים  אחרים  כשלים  או  ציות 

 בהשגת היעדים.

B  כאשר הממצא מלמד על אחד מבין אלו:  בינונית 

 ליקוי מהותי בבקרה קיימת בתהליך עבודה מסוימים בפעילות  •

 בקרה בתהליך עבודה מסוים בפעילותהיעדר  •

או  • בפעילות  לפגיעה  להביא  עלול  אולם  מהותי  שאינו  ליקוי 
 בהשגת יעדיה. 

C  כאשר הממצא נושא בהשפעה לא מהותית על תהליך עבודה מסוים   נמוכה
של  תרומתן  לשיפור  להביא  יכול  ההמלצה  יישום  אולם  בפעילות, 

 בקרות קיימות או להגברת יעילותן. 
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 מטרות הביקורת  .2

במסגרת הביקורת נבדק אופן הציות להוראות חוק הגנת הפרטיות על ידי הגורמים  

 האחראים לנושא זה במועצה, ובפרט לאופן ההגנה והטיפול במאגרי מידע ברשות . 

 הביקורת כללה בין, היתר, את הנושאים כדלהלן: 

 בפנקס הרשם. • בחינת רשימת מאגרי המידע במועצה, מיפויים ורישומם 

 • בחינת אופן מיפוי ומינוי מנהלי מאגרים ומחזיקי מאגרים במועצה. 

 • בחינת אופן הפרדת התפקידים בגישה למידע במערכות המועצה. 

• בחינה האם קיימת אפשרות לדליפת מידע ממחשבים המעבדים מידע של מאגרי המידע  

 הרגישים במועצה. 

כדרישתם בחוק , ואופן יישומם בפועל   • בחינת היבטי "ממונה על אבטחת המידע "

 במועצה. 

 • אופן טיפול המועצה בתקנות נלוות/הנחיות משרד המשפטים לחוק הגנת הפרטיות. 

 

 היקף וגבולות הביקורת  .3
לצורך עבודת הביקורת נפגשה מבקרת המועצה עם מנכ"לית המועצה, האחראי על   •

טחון אשר נותן גיבוי  תיפעול והגדרת השרתים במועצה, עם האחראי מטעם מחלקת ב

 בנושא. 

 נבחנה שיטות עבודה הנהוגה במועצה בנושא.  •

 נבחנו האם ומהם הנהלים תקנים ושיטות הקיימים בנושא זה.  •

 לימוד הנושא הנבדק ממסמכים, נהלים, הוראות חוק והנחיות בנושא.  •
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 מסמכים הנדרשים למועצה על פי התקנות החדשות  .4

 רקע 

הגנת הפרטיות הותקנו תקנות הגנת הפרטיות ) תנאי  א', מכוח חוק 1כאמור בסעיף 
. תקנות אלו  2017החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים (, תשע"ז 

 מפרטות בין השאר הוראות לניהול מאגרי מידע, והפעולות הנדרשות ממנהל מאגר מידע . 

 דשות:  להלן המסמכים והתפקידים הנדרשים למועצה בהתאם לתקנות הח

 )לחיצה על הקישור תביא לפירוט הנושא בהמשך הדו"ח(. 

 סיכון  מס' תקנה  קיים / לא קיים  שם מסמך  מס"ד 
מסמך הגדרות הכולל פרוט   1

של כל המידע המצוי  
במאגר המידע, השימושים  

שנעשים בו ופעולות  
 אבטחת המידע לגביו. 

 ( 0)סעיף בדו"ח: 

  לא קיים 
2 

C 

 נוהל אבטחת המידע  2
 ( 7)סעיף בדו"ח: 

 B 4 לא קיים 

 מיפוי מערכות מאגר המידע   3
 ( 8)סעיף בדו"ח: 

 חלקי  
)רק של מאגרי  

  Vהמידע כונן 
 ( Kוכונן 

5 C 

מסמך הרשאות גישה   4
 מסודר, מושכל ומעודכן 

 ( 10)סעיף בדו"ח:

  B   8 קיים חלקי 

תכנית לבקרה שוטפת של   5
 עמידה בתקנות 

 ( 5)סעיף בדו"ח:

 B 10 לא קיים 

נוהל בדיקה שגרתי של   6
נתוני התיעוד של מנגנון  

הבקרה ועריכת דו"ח על 
 בעיות שהתגלו 

 תיעוד ארועי אבטחה 
 ( 15)סעיף בדו"ח:

לא קיים נוהל  
 בדיקה. 

לדברי מנהל  
אחזקת מערכת  

בוצע    –המידע 
תיעוד לארוע  

האבטחה אולם  
לא נמצא  
 המסמך. 

11 C 

 

 הוראות ביצוע בתקנות החדשות 

 סיכון  מס' תקנה  קיים / לא קיים  שם מסמך  מס"ד 
ממונה על אבטחת  הגדרת   1

 מידע 
 ( 5)סעיף בדו"ח:

לא מוגדר באופן  
 ברור 

3 A 

רישום מאגרי המידע   2
 במשרד המשפטים 

 ( 6)סעיף בדו"ח:

לא מבוצע  
 בהתאם לנדרש 

חוק הגנת  
הפרטיות   

 8סעיף 

A 
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 סיכון  מס' תקנה  קיים / לא קיים  שם מסמך  מס"ד 
הקפדה על דרכי הזיהוי של   3

מורשי הגישה )ססמאות  
 עדכונן( 

 ( 12)סעיף בדו"ח:

 B 9 קיים חלקית 

אבטחה פיזית סביבתית   4
אולם לא נערכים מבדקי  

 חדירה למאגרי המידע. 

 קיים  6 קיים  

שמירת סודיות המידע   5
הדרכות למשתמשים  

במאגרי מידע לפני מתן  
 גישה

 ( 9)סעיף בדו"ח:

 B 7 לא קיים 

הפעלת מנגנון של תיעוד  6
  24ובקרה שישמר לפחות 

 חודש 

 קיים  17 קיים 

 נהלי גיבוי ושחזור  7
 ( 14)סעיף בדו"ח: 

 B 18 קיים חלקית 

גישה להתקנים ניידים  8
 בסייגים 

 ( 11)סעיף בדו"ח:

 A 12 לא קיים 

הטמעת נהלי אבטחת מידע   9
עם גורמי מיקור חוץ להם 

 נגיעה למאגרי המידע 
 ( 13)סעיף בדו"ח:

 A 15 לא קיים 

 

 פעולות תקופתיות 

 סיכון  מס' תקנה  קיים / לא קיים  שם מסמך  מס"ד 
עדכון אחת לשנה של מסמך   1

ההגדרות ונוהל אבטחת  
 מידע 

המועצה עדיין  
לא ערוכה  

 לביצוע 

16-17 C 

סקר סיכוני אבטחת מידע   2
 חודשים  18 -לפחות אחת ל

B 

דיון בארועי אבטחת מידע   3
 אחת לרבעון 

C 

ביקורת תקופתית לפחות   4
 חודשים.  24 -אחת ל

B 
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 ( 2מסמך הגדרות מאגר והגדרות תפקידים )תקנה 

 

( בעל המאגר יגדיר במסמך הגדרות מאגר את כל העניינים האלו  2על פי התקנות )סעיף 
 לפחות: 

 כללי של פעולות האיסוף והשימוש במידע. תיאור   •

 תיאור מטרות השימוש במידע  •

 סוגי המידע השונים הכלולים במאגר המידע   •

 פרטים על העברת מאגר המידע או חלק מהותי ממנו אל מחוץ לגבולות המדינה  •

 פעולות עיבוד מידע באמצעות המחזיק  •

 עימם הסיכונים העיקריים של פגיעה באבטחת מידע ואופן ההתמודדות  •

 שמו של מנהל מאגר המידע, של מחזיק המאגר ושל הממונה על אבטחת מידע.  •

בעל המאגר יעדכן את מסמך ההגדרות אם נעשו בו שינויים מהותיים ויבחן את הצורך  
 בדצמבר.  21בעדכון בכל שנה עד ה 

בעל המאגר יבחן אחת לשנה אם אין המידע שהוא שומר במאגר רב מן הנדרש  
 המאגר. למטרות 

 : ממצאים

 נמצא כי לא קיים מסמך הגדרות למאגר  .1

 נמצא כי לא קיים עידכון שנתי למסמך ההגדרות  .2

נמצא כי לא נמצא מסמך המגדיר את שמו של מנהל מאגר המידע, של מחזיק   .3
 המאגר ושל הממונה על אבטחת מידע. 

 המלצות: 

   מומלץ להכין מסמך הגדרות למאגר .1

 

 עידכון שנתי למסמך ההגדרות מומלץ לבצע   .2

 

מומלץ להגדיר את שמו מנהל מאגר המידע, של מחזיק המאגר ושל הממונה על   .3
 אבטחת מידע. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 

C 

C 
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 (3ממונה על אבטחת מידע )תקנה   .5

 רקע  

לחוק קובע כי "בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר מידע או   17חוק הגנת הפרטיות בסעיף  •
 מהם אחראי לאבטחת המידע שבמאגר המידע". מנהל מאגר מידע, כל אחד  

ב' לחוק מחייב את הרשות במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה ממונה  17סעיף  •
 על אבטחת מידע . 

( נרשם כי ממונה על אבטחת המידע יהיה כפוף ישירות למנהל  3עפ"י התקנות )סעיף  •
ין או לנושא  מאגר המידע או למנהל פעיל של בעל המאגר או המחזיק בו לפי העני

 משרה בכירה אחת הכפוף ישירות למנהל המאגר. 

 ממונה על אבטחת המידע יכין נוהל אבטחת מידע ויביאו לאישור בעל המאגר.  •

הממונה יכין תכנית לבקרה שוטפת על העמידה בדרישות תקנות אלו, יבצע אותה   •
 ויודיע לבעל המאגר על ממצאיו. 

סף שעלול להעמידו בניגוד עניינים  הממונה על אבטחת המידע לא ימלא תפקיד נו  •
 במילוי תפקידו לפי תקנות אלה. 

אם בעל מאגר המידע הטיל על ממונה האבטחה משימות נוספות שאינן קשורות בנוהל   •
אבטחת המידע והבקרה השוטפת )לדוגמא אחראי על תיפעול והגדרת השרתים(, עליו  

 להגדירן בצורה ברורה. 

שא מאגרי המידע והמצלמות הם : מנכ"לית המועצה,  כיום, העובדים אשר להם נגיעה לנו

עובד נציג חברה שנבחרה במכרז לתיפעול שרתי המועצה )חברת ג'יני( אשר נמצא במועצה  

יומיים בשבוע, עובד מחלקת בטחון אשר אחראי על נושא המצלמות ונותן גיבוי כאשר  

 עובד ג'יני לא נמצא. 

 : ממצאים

קים בנושא מאגרי המידע ומצלמות האבטחה  חלוקת התפקידים בין העובדים המתעס  .1

האם זו מנכ"לית המועצה או עובד   –איננה מוגדרת באופן שברור מיהו מנהל המאגר 

 מחלקת בטחון או מנהלי האגפים אשר משתמשים במאגרים. 

בעל המאגר, ככל הנראה, הגדיר לעובד חברת ג'יני שאחראי על תיפעול השרתים גם   .2

המידע, אולם לא הגדירן בצורה ברורה. וכתוצאה לא  את תפקיד הממונה על אבטחת 

ברור מיהו הממונה על אבטחת המידע. האם זה עובד החברה אשר מספקת שרותי  

מיחשוב למועצה )חברת  ג'יני(, אשר הגדרת תפקיד זו איננה מצויה במכרז לקבלת  

 שרותי מיחשוב, או העובד ממחלקת בטחון. 

באופן ודאי מי הוא(, לא הכין נוהל אבטחת   הממונה על אבטחת המידע )אשר לא ברור .3

 בדו"ח(.   9מידע ולא הביא את הנוהל לאישור בעל המאגר. )פירוט בסעיף 

 הממונה על אבטחת מידע לא הכין תכנית לעמידה בדרישות התקנות.  .4
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 המלצות: 

מומלץ כי תתבצע חלוקת תפקידים ברורה במסמך הגדרות בהם יוגדר מיהו מנהל   .1

   ומיהו הממונה על אבטחת המידע.המאגר  

 

מומלץ כי הממונה על אבטחת המידע יכין נוהל אבטחת מידע ויביא את הנוהל   .2

 בדו"ח(.   9לאישור בעל המאגר. )פירוט בסעיף 

 

 מומלץ כי הממונה על אבטחת מידע יכין תכנית לעמידה בדרישות התקנות.  .3

 

 

 ( 8הגנת הפרטיות סעיף רישום מאגרי מידע וגריעתם )חוק    .6

 רקע 

 לחוק(, בעל מאגר מידע של גוף ציבורי )רשות  8על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות )סעיף 

 מקומית בכלל זה( חייב ברישום המאגר בפנקס הרשם במשרד המשפטים. הבקשה 

 לרישום המאגר תכלול פרטים כגון: זהות בעל המאגר, המחזיק במאגר ומנהל המאגר, 

המידע שייכללו במאגר, וכן מטרות הקמת המאגר והמטרות להן נועד המידע   סוגי 
 )כמפורט בסעיף הקודם בדו"ח(. 

מועצה אזורית בני שמעון מחזיקה במספר מאגרי מידע בתחומים שונים כגון: תוכנת ועדה  
 לתיכנון ובניה , רישוי עסקים, מרשם האוכלוסין, רווחה, גביה ועוד.  

 

 ידע הרשומים במועצה בפנקס הרשם :להלן פירוט מאגרי המ

 הנהלת חשבונות  .1

 ארנונה  .2

 חינוך  .3

 אוכלוסין  .4

 שכר  .5

בעת ביצוע הביקורת, האחראי על תיפעול והגדרת השרתים הכין רשימה של כלל מאגרי  
 המידע הנוספים הקיימים במועצה ואינם רשומים: 

 EPR –רווחה 

 GIS –הנדסה+ ועדה 

 BAR –תוכנת הועדה לתיכנון ובנייה 

B 

B 

A 
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 איתם  –ת נסיעות תוכנ

 נצר  –תוכנת רכב 

 EXCHANGE -דואר אלקטרוני

 מירב   –משאבי אנוש 

 רמה  –וטרינר ורישוי עסקים 

מידע ארכיוני של    – Kקבצי הועדה לתכנון ובניה,  – Tמחלקות,   – Vכונני המועצה : 
 ניהול פרויקטים של מחלקת הנדסה.   –מחלקות, דקל 

 

 : ממצאים

רישום כל מאגרי המידע הקיימים במועצה בפנקס הרשם , תהליך  בביקורת זו נבחן אופן 

 עדכון פרטי מאגרי המידע , וכן גריעת מאגרי מידע ישנים שכבר אינם בשימוש . 

נמצא כי קיימים מאגרים חדשים ברשות אשר    -העדר רישום עדכני של מאגרי המידע  .1

ית, מערכת  המועצת GISלא עודכנו ברשימת המאגרים בפנקס הרשם כגון: מערכת  

הדואר האלקטרוני הארגונית, מערכת וטרינריה, מאגר מצלמות מועצתי ועוד . כמו כן  

שמות מנהלי המאגרים אינם מעודכנים. בנוסף לא מעודכנים שמות מחזיקי המאגרים,  

 , מירב וכו' (. EPRבמקרים בהם המאגר מוחזק על ידי ספק חיצוני )כגון חברות 

נמצא כי לא מונה כל גורם או   -ל מאגרי המידע ברשות העדר מינוי גורם אחראי לניהו .2

בעל תפקיד במועצה שהוסמך לטפל בנושא ניהול מאגרי המידע . לאורך השנים  

תקציבאית המועצה טיפלה בנושא תשלום האגרה. והעובדים הקשורים למערכת  

המיחשוב טיפלו חלקית בנושא המאגרים אולם לא ניתנה אחריות  קבועה לעובד  

 המלא של מאגרי המידע ברשות . לניהול 

 

 המלצות:  

מינוי גורם אחראי לניהול מאגרי המידע ברשות יש למנות באופן מיידי עובד אשר יהיה   .1

אחראי על כל נושא ניהול מאגרי המידע ברשות ובכלל זה: עדכון מאגרים חדשים,  

שנתית לרשם  גריעת מאגרים ישנים, עדכון ומינוי מנהלי מאגרים, תשלום אגרה 

    במשרד המשפטים ועוד .

מאגרי המידע ברשות על הרשות לבצע באופן  ביצוע תהליך עדכון גורף לכל   .2

מיידי תהליך עדכון גורף על כלל מאגרי המידע ברשות, וכן ביצוע בקרה שוטפת על  

לוודא רלוונטיות המאגרים .   נושא רישום ומיפוי מאגרי המידע, על מנת  

גריעת מאגרי מידע ישנים  בנוסף יש לבצע  בהתאם לצורך . 

A 

A 
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רישום מאגר חדש מיד בעת הקמתו לראשונה יש לשלב תהליך, מגובה בנוהל, של   .3

 רישום מאגרים חדשים מיד עם הקמתה של מערכת חדשה הנחשבת מאגר חדש . 

 

 

 ( 4נוהל אבטחת מידע )תקנה  .7

אבטחת מידע ויביאו לאישור בעל  על פי התקנות, ממונה על אבטחת המידע יכין נוהל 
המאגר. בעל המאגר ימסור את נוהל האבטחה כך שפרטים ממנו יימסרו לבעלי  

 הרשאה רק בהיקף הנדרש לביצוע תפקידיהם. 

 נוהל האבטחה יכלול בין השאר את כל אלה:

קיום הגנה פיסית על מערכת עיבוד הנתונים האוטומטית ועל תשתיתה לרבות   •
מסופים ותשתית חשמלית מפני סיכונים סביבתיים   מבנה, אמצעי תקשורת,

 ( 6ופגיעות . )תקנה 

קביעת סדרי ניהול של מאגר מידע, והוראות, לאיסוף, לסימון, לאימות, לעיבוד   •
ולהפצה של המידע, הכל בהתאם להוראות החוק והתקנות, סדרים וכללים אלו  

 ( 9. )תקנה  יחולו גם על נותן שירותים חיצוני לגוף שבבעלותו מאגר המידע

 ( 8מתן הרשאת גישה למאגרי המידע והטלת הגבלות על מורשי הגישה . )תקנה  •

קיום הוראות תפעול של המערכת תוך אבטחת המידע ושמירה על שלמות המידע .   •
 (. 10)תקנה 

עריכת רשימה מעודכנת של מורשי הגישה למאגר המידע לפי הרשאות הכניסה   •
 השונות . 

 התחייבות לשמירה על סודיות. החתמת מורשי הגישה על  •

נקיטת אמצעי אבטחה סבירים, בהתאם לרמת רגישות המידע, שימנעו חדירה   •
 מכוונת או מקרית למערכת אל מעבר לתחומי המידע שאושרו למשתמש . 

 ( 11אופן התמודדות עם אירועי אבטחת מידע )תקנה  •

 ( 12הוראות לעניין ניהול של התקנים ניידים ושימוש בהם. )תקנה  •

וראות לעניין עריכת ביקורת תקופתית לווידוא קיומם ותקינותם של אמצעי  ה •
 ( 16האבטחה )תקנה 

 – )ה( אחת לשנה יש לבחון את הצורך בעידכון הנוהל   4תקנה 

 אם נעשו שינויים מהותיים במערכות המאגר או בתהליכי עיבוד המידע  •

 המאגר. אם נודע על סיכונים טכנולוגיים חדשים הנוגעים למערכות  •

 

כפי שניתן לראות לעיל בהוראות ניהול מאגרי מידע בתקנות לחוק הגנת הפרטיות, ניהול  
 מאגר מידע דורש ידע טכני רב, והתמצאות בניהול אבטחת מידע, מידור מידע ועוד. 

 

A 
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 : ממצאים

 נמצא כי לא קיים נוהל אבטחת מידע.  .1

אין את הידע הנדרש  מבדיקת הנושא עולה כי לרבים ממנהלי מאגרי המידע במועצה,  .2
על מנת לבצע את הבקרות הנדרשות ממנהל מאגר, על פי התקנות לחוק הפרטיות,  

 וזאת בין השאר מהסיבות כדלהלן : 

למנהלי המאגרים אין את הידע הטכני הנדרש על מנת לבצע את בקרות אבטחת   •
 לעיל(  2.4המידע הנדרשות מתקנות חוק הגנת הפרטיות . )המפורטות בסעיף 

עו הדרכות פרונטאליות למנהלי המאגרים, אשר בהם יפורט חובתם  לא בוצ •
 ואחריותם כמנהלי מאגרים, והפעולות הנדרשות מהם מתוקף תפקיד זה. 

 המלצות: 

   מומלץ להכין בדחיפות נוהל על פי המתבקש בתקנות ומפורט לעיל. .1

 

גורם יחיד,  יש לשקול לרכז את האחריות לניהול מאגרי המידע במועצה תחת  .2
בעל ידע טכני, והתמצאות בניהול אבטחת מידע שיבצע את כל הבקרות  

 הנדרשות ממנהל מאגר, על פי התקנות לחוק הפרטיות . 

 

 (5מסמך מבנה מאגרי המידע במועצה )תקנה  .8

על בעל מאגר המידע להכין מסמך מעודכן של מבנה המאגר המידע וכן רשימת מצאי  
 ללת את הפרטים הבאים: מעודכנת של מערכות המאגר הכו

 תשתיות ומערכות חומרה סוגי רכיבי תקשורת ואבטחת מידע  •

מערכות התוכנה המשמשות להפעלת מאגר המידע לניהול המאגר ולתחזוקתו   •
 לתמיכה בפעילותו לניטורו ולאבטחתו. 

 תוכנות וממשקים המשמשים לתקשורת אל מערכות המאגר ומהן  •

הכולל תיאור הקשרים בין רכיבי המערכת  תרשים הרשת שבה פועל המאגר  •
 השונים ומיקומם הפיזי של הרכיבים. 

 תאריך עידכון אחרון של המסמך ושל רשימת המצאי. •

 : ממצאים

נמצא כי לאחראי על תיפעול והגדרות השרתים יש מידע בהקשר של תפעול   .1

. אולם אין לו את המידע בקשר למאגרי  Kו  Vהשרתים ומאגרי המידע של כוננים 
 מידע האחרים. ה

 המלצות: 

  מומלץ להכין נוהל על פי המתבקש בתקנות ומפורט לעיל לכלל מאגרי המידע. .1

 

שמירת סודיות המידע , הדרכות למשתמשים וגיבוש נהלי עבודה   .9
 ( 7)תקנה 

B 

B 

C 
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 חוק הגנת הפרטיות מגדיר את חובת שמירת סודיות המידע כדלהלן : 

 בתוקף תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר " לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו 

 מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר 

 להליך משפטי; אם הוגשה הבקשה לפני תחילת ההליך תידון הבקשה בבית משפט 

 שנים".    5מאסר   -השלום. המפר הוראות סעיף זה, דינו 

 

ברשות מקומית, כגון מועצת בני שמעון, עובדי המועצה חשופים למידע כזה או אחר  

בתחומים רבים. מעצם העובדה כי המידע השמור במאגרי המידע של הרשות הינו רגיש,  

ת הפן החוקי.  קיימת חשיבות לקיומן של הדרכות שמטרתן העלאת המודעות והסבר 

ההדרכות צריכות לכלול נושאים כגון: שמירה על חיסיון מידע, הפרדת תפקידים, מידור  

מידע , פירוט סוגי המידע הניתן לשליפה והדרכים בהם ניתן לשלוף מידע מהמערכות  

ומאגרי המידע. כמו כן נדרשת העברת הדרכות למנהלי המאגרים אשר יפרטו את מהות  

 ף תפקידם כמנהלי מאגר מידע . אחריות המנהלים מתוק 

 : ממצאים

נמצא כי עובדי המועצה לא עברו בשנים    -אי קיום הדרכות פרונטאליות  .1
האחרונות הדרכה אודות נושאי שמירה על חסיון המידע, בין אם משתמשי קצה  

 במאגרים, או מנהלי התשתיות עצמם  

ועצה נוהל  נמצא כי לא קיים במ -העדר קיום נוהל לנושא ניהול מאגרי מידע  .2
עבודה אשר מנחה את הפועלים בתחום לגבי חובות ודרישות חוק הגנת הפרטיות.  

הנוהל אמור לכלול נושאים כגון: פעילויות של רישום מאגר, גריעת מאגר, עדכון  
נתונים אצל רשם המאגרים, ניהול אבטחת מידע באשר למאגרים, מינוי מחזיקי  

 מאגר וכו .' 

 המלצות:  

   העובדים על טופס שמירת סודיותהחתמת  .1

רוחבית לכלל עובדי הרשות  יש לקיים הדרכה   -קיום הדרכה רוחבית  .2
מומחה   הבאים במגע עם מאגרי מידע רגישים ע"י גורם חיצוני 

 בתחום . 

 
 

יש לקיים הדרכה לכלל מנהלי המאגרים המוסמכים.    -הדרכה למנהלי מאגרים  .3
חובותיהם כמנהלי מאגר. מומלץ כי הדרכות אלה תהיינה  בהדרכה יוצגו 

 פרונטאליות אשר תאפשרנה קבלת משוב והפניית שאלות. 

 

יש לגבש נוהל ייעודי לנושא חוק הגנת הפרטיות וניהול   -גיבוש נוהל עבודה ייעודי  .4
 המאגרים אשר יכלול את כל דרישות החוק. 

 

B 

B 

B 

B 
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 ניהול הרשאות גישה  .10

בתקנות, בעל מאגר מידע יקבע הרשאות גישה של בעלי הרשאות למאגר   8על פי סעיף 
 המידע ולמערכות המאגר בהתאם לכל תפקיד. הגישה תהיה בהתאם לתפקיד. 

בעל מאגר מידע ינהל רישום מעודכן של תפקידים, הרשאות הגישה שניתנו ושל בעלי  
 ההרשאות. 

 

 : ממצאים

הרשאות גישה למסכים שונים. אולם אין  ( יש EPRנמצא כי בחלק ממערכות המידע ) .1
 מסמך מרכז ומתעד את סוגי התפקידים וההרשאות. 

 

 המלצות:  

 את נושא הרשאות הגישה.   מומלץ לסדר  .1

 

 התקנים ניידים  .11

בתקנות, על בעל המאגר להגביל או למנוע אפשרות לחיבור התקנים ניידים   12על פי סעיף 
סיכון המאגר. במידה ובחר בעל המאגר להגביל ולא למנוע  למערכות המאגר על פי מידת 

 עליו לנקוט בשיטות הצפנה מקובלות להגנה על המידע שהועתק להתקן הנייד. 

 

 : ממצאים

נמצא כי לאחר ארוע הכופר אשר התרחש במועצה, נערכה חשיבה בדבר האפשרות   .1
 ימוש. למנוע שימוש בהתקן נייד אולם לבסוף התקבלה החלטה שלא למנוע את הש 

 

 

 

 המלצות:  

הביקורת ממליצה לערוך חשיבה נוספת בנושא על מנת לבחון את האפשרות למנוע   .1
 שימוש בהתקן נייד אשר קשור למידע הנוגע ישירות למאגרים.  

 

 זיהוי ואימות  .12

B 

A 
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בתקנות, בעל מאגר מידע ינקוט באמצעים מקובלים לוודא כי הגישה למאגר   9על פי סעיף 
 פות. נעשית בידי בעל הרשאה בלבד ולפי רשימות תק

 

 : ממצאים

נמצא כי ישנן ססמאות אישיות למשתמשים אשר ניתן לזהותן אולם לא קיימת דרישה   .1
חודשים. וכי אין נוהל עם הגדרות לחוזק ושינוי ססמא כנדרש   6לשינוי ססמא כל 

 בתקנות. 

נמצא כי אין תהליך עבודה מסודר בעת סיום עבודת העובד כך שבעל המאגר יוכל   .2
 עם סיום תפקידו של בעל ההרשאה. לדאוג לביטול הרשאות 

 

 המלצות:  

מומלץ להוסיף לנוהל האבטחה את נושא ניהול הססמאות וכן תהליך עבודה מסודר   .1
   בעת עזיבת עובד ותהליך ביטול ההרשאות.

 

 (15מינוי מחזיקי מאגרים חיצוניים )תקנה  .13

 רקע:  

 ותפעול משימות המועצה משתמשת לעיתים בשירותי גופים חיצוניים לביצוע  

 שונות, לדוגמא לתפעול תהליך השכר משתמשת המועצה במערכת שמתופעלת ע"י 

חברת "מירב" , ולתפעול מערכות הכספים ההכנסות והגבייה משתמשת המועצה  

 ".  EPRבמערכות מידע שמתופעלות ע י " חברת "

 כתוצאה מכך, חלק ממאגרי המידע של הרשות מועבר ומוחזק ע י" גורם חיצוני 

 ) כגון החברות המפורטות לעיל (, המידע עלול להיחשף לגורמים בלתי מורשים, כמו 

 כן אמצעי הבקרה ההגנה והמעקב מחוץ לתחומי המועצה עלולים שלא לעמוד 

 ברמה האבטחה המקובלת והמחייבת . 

 חוק הגנת הפרטיות אינו  –בעניין נתונים אישיים וכלכליים של עובדים או תושבים 

 המאגר ומנהל המאגר מאחריות לאבטחת המידע, אף במקרה משחרר את בעל 

 שהוא נמצא בידי מורשה הגישה או מחזיק המאגר. מאחריות זו נגזרת חובת פיקוח 

 לוודא שהגורמים החיצוניים )המורשים או המחזיקים במאגר( עומדים בחובותיהם 

 ביחס לאבטחת המידע. חובת הפיקוח הופכת למוגברת ככל שמדובר במידע רגיש 

 יותר . 

B 



 

 

39 

 

 החוק מגדיר כי מחזיק המאגר ימונה באופן רשמי וכי יוצבו דרישות ספציפיות 

 כלפיו, כמו כן בבקשת רישום המאגר בפנקס הרשם יש לציין את פרטי מחזיק 

 המאגר . 

 בביקורת זו נבחן אופן הטיפול ברישום וההסמכה של מחזיקי המאגרים החיצוניים, 

 והבקרה עליהם . 

 

 ממצאים: 

נמצא כי לא מונו מחזיקי מאגרים חיצוניים ,    -היעדר מינוי מחזיקי מאגרים חיצוניים  .1
 וכי לא הוצבו בפניהם דרישות אבטחת מידע. 

 המלצות:  

יש למנות מחזיקי מאגר חיצוניים ולהסמיכם, כמו   -מינוי והסמכת מחזיקי מאגרים  .1
   כן לעדכן את פרטיהם בפנקס הרשם .

 

יש להציב לכל מחזיק מאגר מידע חיצוני דרישות    -דרישות אבטחת מידע הצבת  .2
 אבטחת מידע בהן הוא נדרש לעמוד . 

 

 ( 18נהלי גיבוי ושחזור )תקנה   .14

 יש להכין נהלים לביצוע גיבוי תקופתי שגרתי ושחזור למאגרי המידע.  18על פי תקנה מס' 

 ממצאים: 

לשרתים ולחלק ממאגרי המידע באופן  נמצא כי אין נהלים בנושא. מתבצע גיבוי  .1
 שוטף. אול ם לא לכל המאגרים. 

 המלצות:  

נדרש לבצע נוהל גיבוי ושחזור מידע ולבחון באילו ממאגרי המידע יש להרחיב את   .2
   היקף הגיבוי על מנת לוודא כי בעת הצורך המידע לא יאבד.

 

 

 אירוע וירוס "כופר   .15

 - רקע 

 אירעה התקפה של "האקר" על שרתי המחשוב במועצה.  13:00בשעה  5.11.17בתאריֹךֹֹֹ 

 אשר מצפינה קבצים שונים, כמו מסמכי  ההתקפה היתה מסוג וירוס כופר 

B 

A 

A 
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Excel, Word  תמונות, קובציPDF   במחשב או ברשת המחשבים,  ודורשת כופר 

 תמורתם. הנוזקה מציגה הודעת דרישה לתשלום כופר כספי בתמורה לשחרור 

 קבצים . נעילת ה 

 מרגע שהנתונים בדיסק הוצפנו, רק לתוקף יש את היכולת )מפתח ההצפנה( לשחרור 

 ההצפנה . 

במקרה המדובר, וירוס נכנס דרך שרת הטרמינל של המועצה כנראה על ידי הדבקה  

 ישנה.  win xpממחשב חיצוני שמחובר אליו עם מערכת הפעלה 

עקב הוירוס כל השרתים של המועצה נדבקו ועוד מספר מחשבים. מידע הוצפן בעיקר  

 ועצה. . כמו כן נדבקו קבצי מערכת של ניהול הרשת במ pdf, docx, dwfקבצי 

יש לציין לטובה את אופן ההתאוששות מהארוע ואת פעולת המניעה המיידית שביצע עובד  
 חברת ג'יני האחראי על תפעול השרתים: 

אחוז מהידע   90רוב המידע שהוצפן שוחזר תוך מספר שעות כך שעד הבוקר שלמחרת כ 
 ים. כבר היה זמין. המידע ששוחזר גם מהגיבוי בענן וגם דרך הגיבויים המקומי 

 מהמידע שוחזר.  100%שלושה שוחזר יתר המידע כך ש -לאחר כיומיים 

שרת הטרמינל שנבדק בצורה הקשה ביותר וגם היה מפיץ וירוסים בעצמו פורמט והותקן  
 מחדש. 

בתחקיר שבוצע על ידי העובד שאחראי על תיפעול והגדרת השרתים מיד לאחר מכן,  
 הוחלט על מספר צעדים: 

מחוץ למועצה לשרת הטרמינל. בשיטה החדשה החיבור הוא   הפסקת התחברות ישירה .1
 שהינו חיבור יותר בטוח.   vpn בעזרת

 הוספת גיבויים נוספים לענן של מידע קריטי כמו תוכנת מירב נוכחות ושכר  .2

הוספת דיסקים נוספים של גיבוי כדי לאפשר גיבויים נוספים מקומית ולזמן ארוך   .3
 . יותר

אין עדכוני   xp במועצה ומחוצה לה. )ל win xp הפסקת עבודה עם מחשבים עם .4
 הבטחה יותר והמערכת הזו פרוצה(. 

הקשחת מדיניות הסיסמאות מול המשתמשים החיצוניים )עד כמה שניתן לפי   .5
 המשתמש(. 

 כל ההמלצות שנתן האחראי התקבלו ויושמו במועצה.

 הביקורת מברכת את המועצה על אופן הטיפול בנושא וההתאוששות המהירה.  

יחד עם זאת לא נמצא תחקיר כתוב לארוע והתיאור לעיל שוחזר לביקורת  ע"י אחראי  
 לתיפעול השרתים.  

 המלצות: 
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יש לקבוע נוהל עבודה שיגדיר את חובת ביצוע התחקיר לאירוע בעל היקפי נזק   .1
   דומים.

  
C 
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 סיכום  .16

בשנים האחרונות, לאור ההתפתחות הטכנולוגית בתחום, ניתן דגש לשמירה על חוק הגנת  
 הפרטיות בכלל, והטיפול במאגרי מידע בפרט .  

, אשר הינו החוק    1981נושא הגנת הפרטיות מוסדר בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 
 המרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות בישראל. 

ל תחומי הגנת הפרטיות, ונוגע לתחומי משפט שונים. החוק מגדיר מהי  החוק מקיף את כ
 פגיעה בפרטיות ובאילו מצבים היא מוצדקת. בנוסף, מסדיר החוק גם את פעילותם של 

 מאגרי המידע הכוללים מידע פרטי ורגיש . 

במסגרת החוק התבקשה המועצה לרשום במשרד המשפטים את מאגרי המידע אשר  
 כן התבקשה המועצה למנות ממונה לאבטחת מידע על מאגרי המידע.  נמצאים בידיה. כמו

.  2017-הותקנו לחוק זה תקנות: תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(.תשע"ז 2017בשנת 
(. בעקבות התקנת התקנות, המועצה נדרשה לפעילות רחבה  2018)נכנסו לתוקף במאי 

ידע ורישום המאגרים נדרשה  בנושא מאגרי המידע. אשר מלבד מינוי ממונה על אבטחת מ 
 גם עבודת תשתית וסדר מקיפה בנושא אבטחת מאגרי המידע. 

מטרת דו"ח הביקורת לוודא כי המועצה עומדת בדרישות החוק והתקנות וכי עבודת  
   התשתית לאבטחת מאגרי המידע בוצעה.

ה.  מן הדו"ח עולה כי למועצה ישנה יכולת פיזית וסביבתית על מנת להגן על שרתי המועצ
אולם המועצה נדרשת לפעילות נוספת על מנת לטפל  בנושא מאגרי מידע כנדרש בחוק  

 ובתקנות וכי נדרש לתקן נושא זה.  

 ההמלצות כפי שעולה מן הדו"ח: יכוז להלן ר

מספר   הפרק בדו"ח 

ההמלצות  

 בפרק 

 דרוג ההמלצות 

A B C 

 3   3 . מסמך הגדרות מאגר  4

  2 1 3 . ממונה אבטחת מידע5

   3 3 . רישום מאגרי מידע  6

  2  2 אבטחת מידע . נוהל  7

 1   1 . מסמך מבנה המאגר 8

  4  4 . שמירת סודיות 9

  1  1 . ניהול הרשאות גישה 10

   1 1 . התקנים ניידים 11

  1  1 . זיהוי ואימות 12

   2 2 . מחזיקי מאגרים חיצוניים 13

  1  1 . נהלי גיבוי ושיחזור 14

 1   1 כופר  -. אירוע וירוס 15
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 תגובות  .17

 

 תגובת מנכ"לית המועצה:

 

 נירית שלום, 

  

אבטחת מידע הינו נושא אשר חשוב לנו ואנו משתדלים ליישמו בפועל  

 במערכותינו.  

בימים אלו אנו יוצאים למכרז מיחשוב חדש אשר בו, בין היתר, יתבקשו הצעות  

 מידע.ליישום התקנות החדשות בנושא אבטחת 

לאחר שייבחר זוכה ליישום התקנות החדשות אנו ניתן לו את כל הכלים על מנת  

 לעמוד בתקנות על פי חוק. 

 תודה על הליווי ובחינת הנושא. 

  

 גורפינקל  הדרה

 מנכ"לית המועצה 
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 3דוח ביקורת מס' 

 

 שפ"ח –שרות פסיכולוגי חינוכי 
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 כללי .1

  2018אוקטובר    –  2017עפ"י תוכנית העבודה השנתית של הביקורת, בחודשים אוקטובר  
 בדקה מבקרת המועצה את מחלקת השרות הפסיכולוגי חינוכי במועצה.  

הפסיכולוגי פסיכולוגי  -השירות  לשירות  היחידה  באמצעות  המועצה  ידי  על  ניתן  חינוכי 
 שפ"ח(.   -חינוכי ברשות )להלן 

תקנים.    5.6עובדים )כולל מנהלת( בהיקף משרה של    8צה מועסקים  במחלקת השפ"ח במוע
 ומזכירה בחצי תקן. 

משכרם של פסיכולוגים שעובדים בשפ"ח. וכן במימון    68%משרד החינוך משתתף במימון  
 ההוצאות של הדרכתם והשתלמויותיהם המקצועיות. 

 

 הבסיס החוקי 

 הפסיכולוגי מעוגן ב: הבסיס החוקי והפורמאלי לפעילות השרות 

 והתקנות שתוקנו על פיו.   1977חוק הפסיכולוגים התשל"ז 

 . 2010/א 8מתווה השרות פסיכולוגי חינוכי. תש"ע   3.7-61 –חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

 

 מטרת הביקורת 

הביקורת בחנה באופן כללי את פעילות השרות הפסיכולוגי על מנת להתריע במידה וישנם  
 שנבדקו במהלך הביקורת הינם: ליקויים. הנושאים 

 מטרות ויעדים  •

 תקציב וניהול כספי  •

 כח אדם ותקנים  •

 הרחבת השרותים הפסיכולוגים במימון נוסף )שפ"מ(  •

 נהלי פיקוח ובקרה  •

 סביבת העבודה  •

 

 ההמלצות בדו"ח מסווגות על פי חשיבות יישומן כדלקמן: 

 הסבר  חשיבות  דירוג 

A  ליקוי מהותי בבקרה על היעדר בקרה מהותית, העלולים  כאשר הממצא מלמד על   גבוהה
פגעה    לחשוף את הפעילות כגון הפסד, תרמית,  ולכשלים,  ניכר לסיכונים  באופן 

לפגיעה   להביא  העלולים  אחרים  כשלים  או  ציות  התאמות/היעדר  אי  במוניטין, 
 בפעילות ו/או בהשגת היעדים.

B  על אחד מבין אלו:  כאשר הממצא מלמד בינונית 

 ליקוי מהותי בבקרה קיימת בתהליך עבודה מסוימים בפעילות  •

 היעדר בקרה בתהליך עבודה מסוים בפעילות •

 ליקוי שאינו מהותי אולם עלול להביא לפגיעה בפעילות או בהשגת יעדיה. •

C  כאשר הממצא נושא בהשפעה לא מהותית על תהליך עבודה מסוים בפעילות, אולם   נמוכה
להגברת  או  קיימות  בקרות  של  תרומתן  לשיפור  להביא  יכול  ההמלצה  יישום 

 יעילותן. 

 

 



 

 

47 

 

 מבוא  .2

נוכחותו של השירות הפסיכולוגי חינוכי בכל רשות מקומית בארץ מאפשרת פריסה רחבה  

ביותר ונגישות רבה ונוחה עבור האוכלוסייה. מבנה זה מאפשר מתן שרות פסיכולוגי חינוכי  

לה קשר ישיר והדוק למערכת החינוך המקומית ולמסגרות החינוך  ברמת הישובים והקהי

 בה והיכרות מעמיקה עם הצרכים ההתפתחותיים והחינוכיים של הילדים. 

חינוכי ברשויות המקומיות נקבעת על ידי הנהלת אגף    –מדיניות הפעלת השרות הפסיכולוגי  

פסיכולוגי   שרות  נקרא  אשר  החינוך  במשרד  בשיתוף  פסיכולוגיה  שפ"י(,  )להלן:  ייעוצי. 

במשרד   חינוכית  לפסיכולוגיה  המקצועית  והועדה  המקומי  השלטון  מרכז  עם  ובתאום 

 הבריאות ובהתאמה לצרכים המגוונים ברשויות המקומיות. 

/א  8חינוכי" תש"ע    - מדיניות זו באה לידי ביטוי בחוזר מנכ"ל "מתווה השרות הפסיכולוגי

 .  18 -3שרות הפסיכולוגי שואף לספק שרות לגילאי . על פי חוזר המנכ"ל, ה2010

  

אוקטובר   השפ"ח    2018אוקטובר    -  2017בחודשים  מחלקת  את  המועצה  מבקרת  בדקה 

 במועצה.  

פסיכולוגי   שרות  השרותים,  היקף  השפ"ח,  שמספק  השירותים  נבדקו  הבדיקה  במהלך 

 וכו'.  מחלקת חינוך והמועצה שביעותמשלים )להלן:שפ"מ(, תקציבים קשר עם  

 

מהבדיקה עולה כי מחלקת השפ"ח מנוהלת בקפידה ובצורה טובה מאוד. נמצא כי במהלך  

בקרב   יציבות  מגמת  ישנה  הנוכחית  המנהלת  במחלקה  מכהנת  בהם  האחרונות  השנים 

העובדים ושביעות רצון של השטח מהשרות המתקבל מהמחלקה הן ברמה המערכתית והן  

 ברמה הפרטנית. 

העי האתגרים  כי  משני  נראה  מורכבים  שפ"ח  מחלקת  מנהלת  בפני  העומדים  קריים 

הוא   והשני  מיטבי  שירות  שייתן  מקצועי  צוות  גיבוש  הינו  הראשון  עיקריים  מישורים 

 שימור הצוות והכשרתו. 
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 תקציב השפ"ח  .3

)להלן   החינוך  במימון    - משרד  משתתף  שעובדים    68%המשרד(  פסיכולוגים  של  משכרם 

 בשפ"ח, וכן במימון הוצאות הדרכתם והשתלמויותיהם המקצועיות.  

 

מבחינת אופן הפעילות בנושא תקציב, על פי מבנה אגף החינוך, לאגף ישנה תקציבאית  

שפ"ח. כל הוצאה או הכנסה  אשר על פי תוכניות העבודה פותחת סעיפי תקציב למחלקת 

 נרשמת לפי הסעיפים שנפתחו על ידי התקציבאית.  

והמחלקה עצמה איננה מבצעת את ההזמנות אלא    EPRבמחלקה לא מותקנת תוכנת 

באמצעות תקציבאית האגף ועל כן אין להם אפשרות מעקב בנושא. ואין להם אפשרות  

 לראות כי ההוצאות נרשמו בסעיפים הנכונים.   

 

 : 2016להלן פרוט סעיפי התקציב מול ביצוע לשנת 

 2016סה"כ הפרש בין הכנסות והוצאות 

 ביצוע בפועל  תקציב  סעיף 

 824,966 794,915 סה"כ הכנסות 

 1,210,771 1,300,006 סה"כ הוצאות 

 385,805 505,091 הפרש

 68% 61% % הכנסות מהוצאות 

 

 הכנסות 

 

 ביצוע  תקציב  סעיף 

 37,000 36,600 השתתפות ישובים 

החינוך   משרד    – השתת. 
 שפ"י

654,000 690,805 

באבחוני   הורים  השתתפות 
 תיכון 

1415 2,745 

 70,248 49200 הדרכה  –משרד החינוך 

 2,600 4,250 דמי רישום   –הורים היום 

 20,918 28,950 משרד החינוך פרויקט שפ"י 

 0 10,500 אבחון מלגה הכנסות הורים 

 0 5,000 אבחון מלא תשלומי הורים 

 650 5,000 יעוץ שפ"מ הכנסות הורים 

 824,966 794,915 סה"כ 



 

 

49 

 

 

 הוצאות 

 ביצוע  תקציב  סעיף 

 1,016,227 1,110,466 שכ"ע שפ"י 

 41,000 41,000 השתתפות המועצה בשכ"ע שפ"ח 

 4,395 4,000 מתנות 

 20,497 19,000 רכב 

 0 750 כיבוד במשרד 

 0 490 דמי חבר 

 16,433 19,000 השתלמויות 

 64,208 49,200 הדרכה 

 0 1,900 אבחונים ומבדקים 

 143 400 ספרות מקצועית 

 35,278 41,800 הורים היום שפ"מ 

 11,902 21,000 שפ"מ אבחון מלגה 

 0 5,000 שפ"מ אבחון מלא 

 688 5,000 שפ"מ יעוץ 

 1,210,771 1,300,006 סה"כ 

 

 

 

 : 2017להלן פרוט סעיפי התקציב מול ביצוע לשנת 

 2017סה"כ הפרש בין הכנסות והוצאות 

 ביצוע בפועל  תקציב  סעיף 

 1052485 779475 סה"כ הכנסות 

 1338391 1226440 סה"כ הוצאות 

 285906 446965 הפרש

 78% 64% % הכנסות מהוצאות 

 

 הכנסות 

 ביצוע  תקציב  סעיף 

 36,600 36600 השתתפות ישובים 

החינוך   משרד    – השתת. 
 שפ"י

654000 885200 

באבחוני   הורים  השתתפות 
 תיכון 

1225 1225 

 63080 35000 הדרכה  –משרד החינוך 
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 3200 3200 דמי רישום   –הורים היום 

 33680 28950 משרד החינוך פרויקט שפ"י 

 10500 10500 אבחון מלגה הכנסות הורים 

 5000 5000 אבחון מלא תשלומי הורים 

 14000 5000 יעוץ שפ"מ הכנסות הורים 

 1,052,485 779475 סה"כ 

 

 

 הוצאות 

 ביצוע  תקציב  סעיף 

 1097626 1030000 שכ"ע שפ"י 

 44790 41500 השתתפות המועצה בשכ"ע שפ"ח 

 4555 4000 מתנות 

 24500 23000 רכב 

 750 750 כיבוד במשרד 

 490 490 דמי חבר 

 17,000 17000 השתלמויות 

 63080 35000 הדרכה 

 3800 1900 אבחונים ומבדקים 

   ספרות מקצועית 

 41800 41800 שפ"מ הורים היום 

 21000 21000 אבחון מלגה שפ"מ 

 5000 5000 שפ"מ אבחון מלא 

 14000 5000 שפ"מ יעוץ 

 1,338,391 1226440 סה"כ 
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אלף ₪ בשכר   41 -, נראה כי ישנה השתתפות של המועצה בכ2016מהנתונים לשנת 

 הפסיכולוגים )חצי תקן(. 

בשכר  אלף ₪  45 -, נראה כי ישנה השתתפות של המועצה בכ2017מהנתונים לשנת 

 הפסיכולוגים )חצי תקן(. 

 הערות הביקורת: 

מבחינת נתוני התקציב נראה כי על המחלקה לא מושתות הוצאות שכר חצי משרת   .1

מזכירה. הוצאות שכר מזכירה נרשמות במחלקת חינוך. כמו כן לא מוטלות הוצאות  

 עקיפות )חשמל ניקיון וכו'(. 

מו בסעיף הנכון הכנסות  מבחינת נתוני התקציב סעיף ההכנסות נראה כי לא נרש .2

 ₪ עבור פעילות זו.   6,000בעוד שבפועל התקבלו  2016הורים בשנת 

אשר תאפשר למנהלת המחלקה הכרות   EPRבמחלקת שפ"ח לא מותקנת תוכנת  .3

 ושליטה בנתוני תקציב המחלקה. 

 המלצות: 

 מומלץ לבחון העברת תקן חצי מזכירה למחלקת שפ"ח.   .1

מומלץ לבחון מחדש את חלוקת התפקידים מול תקציבאית המחלקה. וכן לאפשר   .2

.   עד לקיום הביקורת,  EPRלמנהלת השפ"ח אפשרות למעקב שוטף באמצעות תוכנת  

כיוון שהדבר    EPR -מנהלת השפ"ח לא עודכנה על אפשרות המעקב דרך תוכנת ה

 מנוהל על ידי תקציבאית האגף.  

  

C 

B 
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 השפ"ח תכנון והיקף עבודת  .4

 

 דיווח לאישור פסיכולוג מחוזי:

לחוזר מנכ"ל, לקראת פתיחת שנת הלימודים, יערוך מנהל השפ"ח מיפוי    4.3בהתאם לסעיף  

העומד   התקציב  ולאור  החינוכיות  המסגרות  צורכי  ראיית  מתוך  רשותי/ישובי  צרכים 

שירותים לרשות/יישוב לרשותו. כמו כן יגבש המנהל תכנית עבודה יישובית הכוללת הקצאת  

חינוכי למסגרות החינוך על פי רמות השירות. התוכנית תוגש    –והקצאת שרות פסיכולוגי  

 לאישור הפסיכולוג המחוזי. במקרה של חילוקי דעות יכריע הפסיכולוג המחוזי. 

 היקף השרות: 

חינוכית   • מערכת  לכל  שוטפת:     –פסיכולוג  כניסה  לשבוע  אחת  ספר,  לבית  פסיכולוג 

 תיכון   -חטיבה -ייסוד

 פסיכולוג לכל מערכת גיל רך:  •

o   שלושה, על פי סדרי עדיפויות  -כניסה אחת לשבועיים  3-6גני משרד החינוך גני

טיפולי צוות  והחלטת   קריטריונים  ע"פ  לשבוע  אחת  כניסה  מסגרות  - )ישנן 

 בחינוך( 

o  השירות ברמה ב' + סדרי העדפויות נקבע על ידי מנהלת הגיל  – 3מגיל לידה עד

 הרך+ בהתייעצות עם צוות מעג"ן. 

o   רמה א'.   – 3-18מענה מגיל 

 עקרונות 
 

 נוכחות פסיכולוגית חלקית וייעודית במסגרת החינוכית  •
 

קיומו של רצף המחייב שילוב של הרובד המערכתי והפרטני, תוך מתן קדימות   •
 למישור המערכתי. 

 פעולות 
 

הצורך לצוות החינוכי, על פי מתן ייעוץ למנהל המסגרת החינוכית ובמידת  •
מפגשי עבודה בשנה בין מנהל המסגרת החינוכית לבין   3פנייה, הכולל לפחות 

 הפסיכולוג לצורך רציפות עבודה עם השפ"ח 
 

 השתתפות בוועדות השמה  •
 

 השתתפות בוועדות שילוב בגיל הרך  •
 

 חמורים ייעוץ פסיכולוגי ראשוני למסגרות החינוך לנוכח אירועי סיכון  •
 

 חירום. -התערבות במצבי לחץ ומשבר •
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המחלקה  ידי  על  ניתן  אשר  השרות  היקף  להלן  השפ"ח  מנהלת  שהעבירה  הדיווח  פי  על 

 במהלך שנת תשע"ז: 

 טיפולים פרטניים: 

 סיכום טיפולים פרטניים תשע"ז 

 11 שלוש( -מקרים בטיפול מעונות )לידה

)גן   בגני טרום טרום חובה  מקרים בטיפול 

 צעיר( 

104 

 100 מקרים בטיפול בגני טרום חובה וחובה 

 31 הערכות/אבחונים לטרום חובה 

 56 הערכות/ אבחונים בגני חובה 

 259 מקרים בטיפול בבה"ס היסודיים 

 45 הערכות/ אבחונים בבה"ס היסודיים 

 37 מקרים בטיפול תיכון 

 16 הערכות/ אבחונים בתיכון 

 659 ואבחונים סה"כ טיפולים 

 

 סיכום טיפולים מערכתיים תשע"ז 

 8 אובדנות 

 32 חירום ולחץ 

 28 נושאים ארגוניים 

 22 צוות מורים 

 28 צוות סייעות/ גן 

 9 סדנאות מעברים 

 4 סדנאות הורים 

 131 סה"כ 
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 סיכום הגשות לוועדות שילוב והשמה תשע"ז 

 129 שילוב 

 30 השמה

 

 

הנושא תקין. תכנית העבודה מוגשת לאישור הפסיכולוג המחוזי בכל  לביקורת אין הערות  

 שנה בחודש אוגוסט. 
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 תקנים  .5

 – תקנים כללי  – 5.1

מעלות כל    68%משרד החינוך מקצה תקני פסיכולוגים לשפ"חים בכל הארץ ומממן 
 תקן שהוקצה.  

 .  43שנה בדרגה  12התקן מחושב עבור פסיכולוג בעל ותק של 

מס'   החינוך  משרד  מנכ"ל  התקינה    3.7-61חוזר  מפתח  את  קובע  מנכ"ל(  חוזר  )להלן 

 להקצאת התקנים לשפ"חים ע"י משרד החינוך כדלהלן:

 ( וכיתות א'. 3-6ילדים בגיל הגן )  500 -ן אחד לתק •

 יב -תלמידים בכיתות ב'  1000 -תקן אחד ל •

 ילדים בחינוך המיוחד.   300 -תקן אחד ל •

להלן טבלה המפרטת את מס' התלמידים בכל שכבה, מס' התקנים עפ"י מפתח התקינה  

בשם   חינוך  מחלקת  שהוציאה  חוברת  )עפ"י  תשע"ז  לשנת  בפועל  התקנים  ומספר 

 תשע"ז(:   2016החינוך בראי המספרים "

מ  תקן לפי מפתח  מס' תלמידים  שכבה  החל  בפועל 
מימון    10/16
 שפ"י

מ   החל  בפועל 
)חצי    4/2017

 תקן זמני( 

)גיל   עד  3גן   )
 כתה א' 

996 1.992  

 2.05 2050 יב' -כיתות ב'

 0.11 33 חינוך מיוחד 

 4.7 4.1 4.152 3079 סה"כ 

 

 ממצאים: 

 תקנים.  4.1-התקנים של משרד החינוך המועצה צריכה להיות מתוקצבת בעפ"י מפתח 

 אכן תוקצבה המועצה במספר התקנים כנדרש.  2016בפועל, החל מאוקטובר 

בו מנהלת המחלקה הצליחה למלא את סך התקנים   הביקורת מציינת לחיוב את האופן 

 שניתן לקבל ממשרד החינוך. 

 

 

 

 הערות הביקורת: 
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דים שנכללו בחוברת שהוציאה מחלקת חינוך לא נכלל  בית ספר  במצבת מספר התלמי .1

שרות למצבי    –תלמידים. למסגרת זו כיום ניתן שרות ברמה ג'    80כוכבי המדבר עם כ  

 לחץ ולא שרות שוטף. 

 המלצות הביקורת: 

הביקורת ממליצה לקיים חשיבה בדבר השאלה לגבי אופי השרות שמקבל בה"ס   .1

הכללתו במסגרת מצבת התלמידים במסגרת תקני השפ"ח. )נכון  כוכבי המדבר וכן 

 תקנים(.   0.13לתשע"ז מדובר על תוספת של 

 

 תקנים במחלקה  5.2

גדול של מחלקות   יציבות המחלקה ותנועתיות נמוכה של עובדים בתחום הינה אתגר 

 השפ"ח ברשויות רבות. 

מעדיפים   רבים  פסיכולוגים  קטנות.  במועצות  גדל  במחלקת  האתגר  התמחות  לבצע 

 שפ"ח ברשות גדולה ולאחר מכן במגזר הפרטי שם השכר גדול בהרבה. 

 יציבות עובדי המחלקה הינה יעד שמנהלת המחלקה הציבה לעצמה.  

 להלן נתוני העובדים במחלקה כולל וותק: 

 הועסקו במועצה העובדים הבאים:  2017בשנת 

 ועצה תפקיד במ היקף משרה  וותק במועצה  הכשרה ומומחיות 

בכירה   מנהלת 
 ומומחה 

גן   90% שנים  5 מדריכה,  מנהלת, 
 וורד 

פסיכולוגית  
 מדריכה 

 מבואות הנגב  60% שנים  3

פסיכולוגית  
 מומחית 

גיל רך במושבים וגבעות   50% שנה 13
 בר 

פסיכולוגית  
 מומחית 

גני   80% שנים  4 שומריה,  בה"ס 
 שומריה ולהב 

גני   100% שנים  5 מתמחה  חצרים,  בה"ס 
 חצרים, נבטים, שובל 

גני   100% שנים  4 מתמחה  הנגב,  ניצני  בה"ס 
כיתת תקשורת, גני בית  

 קמה ומשמר הנגב 

וגני   50% שנה מתמחה  הנגב  יובלי  בה"ס 
 כרמים. 

 גני דביר ועדנים  *30% חדש מתמחה 

  5.6  סה"כ תקנים 

 משרה בעדנים.  20%*לא כולל 

 

 2017תקנים )חצי תקן זמני(.  ניתן לראות כי בשנת    4.7ניתן למחלקה    2017החל מאפריל  
 תקנים מתקציבה.  0.9 -המועצה מימנה כ

C 
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בשנת   כי  לראות  יציבות    2נוספו    2017ניתן  בהסכמה.  עזב  אחד  ועובד  חדשים  עובדים 
 המחלקה נשמרת באופן יחסי לתחום זה. 

 

 

 הערות הביקורת: 

ספטמבר    2017בתקציב   .1 נמצא  –לחודשים  לא  של  דצמבר  סעיף  המחלקה  בתקציב 

. המועצה ביצעה חיוב לעדנים אולם עדיין  20%השתתפות עדנים בשכר הפסיכולוג בסך 

 . 2017לא התקבלה הכנסה בגין 

 המלצות הביקורת: 

מחלקת   .1 תחת  ונרשמת  מתקבלת  מעדנים  ההכנסה  כי  לוודא  ממליצה  הביקורת 
   השפ"ח.

  
C 
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 משאבי אנוש ושכר ביקורת מחלקת    –תיקים אישיים   .6

ביקורת זו אינה קשורה להנהלת מחלקת השפ"ח אלא לאופן ניהול המועצה את נושא כח  
 האדם במחלקת השפ"ח. 

 תיקים אישיים  – 6.1

הביקורת בדקה באופן מדגמי, במחלקת משאבי אנוש, תיקים אישיים של שלוש עובדות.   
קים האישיים נמצאים  וזאת על מנת לבחון האם נערך מכרז כנדרש לתפקיד והאם בתי 

 כלל המסמכים אשר צריכים להימצא. 

 במסגרת הבדיקה נבחן האם בתיק העובד נמצאים המסמכים הבאים: 

 עובדת ג'   עובדת ב'   א'   תעובד  סוג מסמך 

    מינוי לועדת בחינה 

    פרוטוקול ועדת בחינה

    שאלון אישי 

    קורות חיים 

    תעודות השכלה 

    טופס מרכיבי שכר 

    פרסום המכרז בשני עיתונים 

    טופס הודעה לעובד 

    אישור על מצב רפואי 

 

 הערות הביקורת: 

מהבדיקה המדגמית עולה כי בתיקים שנבדקו נערכו מכרזים כנדרש. נמצא כי   .1
מסמך  עובדות שהינן חדשות: טופס הודעה לעובד אשר הינה   2-ישנם חוסרים ל

יסוד חסר בתיק אחת מהעובדות. וטופס פרוטוקול ועדת בחינה. מסמכים אלו  
 נמצאו אצל מנהלת משאבי אנוש ונסרקו לתיקים האישים במהלך הביקורת. 

נמצא כי המועצה איננה עורכת לעובדים בדיקות רפואיות כנדרש עפ"י על פי צו   .2
. במסגרת הסעיף    22סעיף  1962–המועצות המקומיות )שירות העובדים(, תשכ"ב 

נרשם כי לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא לאחר שרופא, או ועדה של 
רופאים, שמונו לכך על ידי הרשות המקומית, בהתאם לכללים, שנקבעו על ידי  

הועדה, קבעו שהוא כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה. המועמד למשרה  
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שתם, כל ידיעה או תעודה בדבר מצב  כאמור חייב למסור לרופא או לועדה, לפי דרי
 בריאותו בעבר או בהווה. 

, נמסר  2010. כתגובה לדו"ח בשנת 2010הנושא אף הופיע בדו"ח הביקורת בשנת 
ע"י מנכ"לית המועצה כי יתחילו לשלוח עובדים חדשים לבדיקות רפואיות. נמצא  

 כי הדבר לא בוצע. 

 המלצות הביקורת: 

קיימים חוסרים בתיקים האישיים של כלל עובדות המחלקה.  מומלץ לבחון האם   .1
  ולהשלים חוסרים אלו.

 

מומלץ )בשנית(,  לשלוח עובדים אשר נכנסים לתפקיד לבדיקות רפואיות בנוסף   .2
 לדרישות החוק קיים חשש כי מצב זה עלול לחשוף את המועצה לתביעות מצד עובדים 

בעקבות עבודתם במועצה מבלי שהמועצה תוכל  לגבי הידרדרות במצבם הבריאותי 
 אחרת.   להוכיח

 

 

 שעות נוכחות במערכת הנוכחות  – 6.2

בבחינת שעות הנוכחות שהוגדרו לפסיכולוגיות במערכת הנוכחות נמצא כי היו   .1
 ליקויים אשר תוקנו במהלך הדו"ח.     לאחר התיקון הנושא תקין. 

 

 

A 

A 
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 הפעלת שעון נוכחות  – 6.3

כל עובד במועצה נדרש להחתים כרטיס נוכחות פעמיים ביום: בכניסה וביציאה.  

באפשרות הפסיכולוגים להחתים כרטיס באמצעות אפליקציה טלפונית. מעיון בדפי  

 הנוכחות נראה כי למרבית הפסיכולוגים ישנם תיקונים ידניים רבים של שעון  

סה או יציאה וזאת על אף  הנוכחות. המשמעות היא שאינם מחתימים כרטיס בעת כני

 האפשרות לבצע זאת באפליקציה אלא מבצעים תיקונים בדיעבד בסיום כל חודש : 

 : 2017לדוגמא בנוכחות דצמבר 

 מספר תיקונים ידניים  מספר ימי עבודה  שם

 7 10 עובדת א' 

 14 18 עובדת ב' 

 11 15 עובדת ג' 

 7 11 עובדת ד' 

 16 16 עובדת ה' 

 

 הביקורת: הערות 

מבחינת דו"חות הנוכחות נראה כי ישנם הרבה תיקונים ידניים וזאת על אף האפשרות   .1
שניתנה לפסיכולוגיים לדווח נוכחות דרך האפליקציה. לדברי מנהלת משאבי אנוש  

 היא העירה בע"פ בנושא.  

תיקונים ידניים לא יינתן שכר. אולם   6מחלקת משאבי אנוש כותבת מדי חודש כי מעל  .2
 א נאכף. בפועל הנושא ל 

 

 המלצות הביקורת: 

הביקורת ממליצה כי מנהלת משאבי אנוש תבחן האם ישנם עובדים רבים בכל   .1
המועצה אשר מתקנים את דו"ח הנוכחות באופן ידני וכי הנושא יטופל באופן הדוק  

 יותר.   

  

B 
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 היקף ועומק השרות  .7

משרד החינוך מתיר לרשות מקומית לקבוע את היקף ועומק השירות לפי סדרי העדיפות  
רסם מדיניות, עקרונות והנחיות כלליות וכל רשות היא הקובעת את  המקומיים. המשרד מפ 

 מרכיבי השירות אותם היא נותנת. 

רמות שירות, כאשר כל רשות    3, ישנה הצעה ל    3-7-61מס'    2010החל מחוזר מנכ"ל לשנת  
 בוחרת את רמת השרות שהיא נותנת: 

 להלן פירוט הרמות: 

 עקרונות   -רמה א   •
 

 פסיכולוג במסגרת החינוכית נוכחות סדירה של 
 

קיומו של רצף המחייב שילוב של המישור המערכתי והמישור הפרטני, תוך מתן  
 קדימות למישור המערכתי. 

 
 ייעוד השירות למערכת החינוכית כולה: לצוותים, לתלמידים ולהורים. 

 פעולות: 

למסגרת  התערבות: קונסולטציה, הדרכה וליווי -עבודה על הרצף של מניעה 
 מקצועיים -החינוכית לצוותי החינוך והשתתפות בצוותים רב

 השתתפות בוועדות על פי חוק  

 מתן הערכות פסיכולוגיות  

 התערבות פסיכולוגית טיפולית  

 מתן ייעוץ וטיפול להורים  

 חירום. -התערבות במצבי לחץ ומשבר 

 עקרונות:  -רמה ב   •
 

 וייעודית במסגרת החינוכית נוכחות פסיכולוגית חלקית 
 

קיומו של רצף המחייב שילוב של הרובד המערכתי והפרטני, תוך מתן קדימות  
 למישור המערכתי. 

 פעולות: 

מתן ייעוץ למנהל המסגרת החינוכית ובמידת הצורך לצוות החינוכי, על פי פנייה,   
לבין הפסיכולוג  מפגשי עבודה בשנה בין מנהל המסגרת החינוכית  3הכולל לפחות 

 לצורך רציפות עבודה עם השפ"ח

 השתתפות בוועדות השמה  

 השתתפות בוועדות שילוב בגיל הרך  

 ייעוץ פסיכולוגי ראשוני למסגרות החינוך לנוכח אירועי סיכון חמורים  

 חירום. -התערבות במצבי לחץ ומשבר 

 עיקרון:  –רמה ג  •

 המפורטות להלן. מתן שירות פסיכולוגי ייעודי לפעולות 

 חירום -התערבות במצבי לחץ ומשבר 
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 השתתפות בוועדות השמה.  

 

נמצא כי השרות הניתן על ידי השפ"ח במועצה הינו ברמה א' הרמה הגבוהה ביותר. מלבד  

 לבה"ס כוכבי המדבר לו ניתן שרות רמה ג'. 

לקיים חשיבה בדבר  בנושא תקנים, הומלץ    4הערות והמלצות הביקורת בנושא הופיעו בפרק  

 השאלה לגבי אופי השרות שמקבל בה"ס כוכבי המדבר. 
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 מצבי חירום  .8

לחוזר מנכ"ל, השפ"ח שותף להיערכות החירום היישובית והחינוכית    4.5בהתאם לסעיף  

 בכל סוגי המניעה: 

 הכנת הקהילה לשעת חרום בהיבטים מערכתיים  –מניעה ראשונית 

 וגיות מיידיות בחירום התערבויות פסיכול  –מניעה שניונית 

 התערבויות בעקבות מצבי חירום. –מניעה שלישיונית 

 

כי מנהלת השפ"ח מוגדרת כמספר   בחנה ומצאה  בחרום ונמצאת באופן קבע    1הביקורת 

)מדריכה(   פסיכולוגית  החירום.  לאירועי  מגיבה  המחלקה  וכי  לחירום  המועצה  בהכשרות 

 בעת חרום.  2נוספת מוגדרת כמספר 

)התערבויות    –מקרים של  פעולות של מניעה שניונית    40  –היו כ    2017צא כי בשנת  כמו כן נמ

שלישונית   מניעה  של  ופעולות  בחירום(  מיידיות  בעקבות מצבי    –פסיכולוגיות  )התערבות 

מקרים של טיפול באובדנות. כמו כן נמצא כי למחלקה נוהל חרום מעודכן   8חרום(. מתוכם 

 המוכר על ידי עובדי המחלקה. 

 

 הערות הביקורת 

הביקורת מברכת את הפעילות החשובה אשר מבצעת המחלקה בנושא מניעה שניונית   .1

 ומניעה שלישונית.   

ראשונית   .2 מניעה  בשנה    –בנושא  פעמים  מספר  מקיימת  המועצה  חרום,  לשעת  הכנה 

תירגול על פי תרחישים לשעת חירום. נמצא כי בשנתיים האחרונות, התרחישים לא כללו  

הפסיכ  המועצה  את  בתרגילי  שותפו  לא  ולכן  עובדים במחלקה,  הנוספים אשר  ולוגים 

 לחרום.  

 

 המלצות הביקורת 

ייבנו   .1 המועצה,  ע"י  לחרום  תירגול  בעת  לשנה,  אחת  לפחות  כי  ממליצה  הביקורת 

בעת   שיבוצם  פי  על  אלו  בתירגולים  הפסיכולוגים  השתתפות  את  שיצריכו  תרחישים 

 חירום.   

 

 

 כללים להפעלת שירות פסיכולוגי משלים  .9

C 
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הורים משרד החינוך מתיר לרשויות המקומיות לספק שירות פסיכולוגי " מורחב" במימון  
 ו/או מימון ציבורי. 

שפ"מ(, השפ"מ    -עפ"י הנחיות משרד החינוך לפעילות השירות הפסיכולוגי המשלים )להלן  

ארגונית, תקציבית ומקצועית    -"יינתן מעבר לשעות העבודה הקיימות, תוך הפרדה ברורה  

ק  בין שתי היחידות ובכפיפות לכללי האתיקה המקצועיים". בין השירותים שאפשר לספ  -

הבסיסי  בסל  כלולים  שאינם  השירותים  "כל  את  גם  המשרד  ציין  השפ"מ  במסגרת 

ושלקבלתם יש צורך במקורות מימון נוספים". הודגש כי אין לספק שירותי חובה באמצעות  

 הסל המשלים.  

על   המדינה  מבקר  בדו"ח  השפ"מ.  להפעלת  ברורים  כללים  קבע  לא  עדיין  החינוך  משרד 

חינוכ  הפסיכולוגי  )השירות  כללים  2007ב'  58י  קבע  לא  המשרד  כי:  המדינה  מבקר  ( כתב 

ועם   ברורים להפעלת שפ"מ, וכל רשות מקומית מתמודדת בעצמה עם השאלות האתיות 

רשויות   אילו  יודע  אינו  המשרד  הפעלתו;  עם  להיווצר  העלולים  העניינים  לניגוד  החשש 

בשפ"מ ניתנים  שירותים  אילו  יודע  אינו  וממילא  שפ"מ,  עומדים  מפעילות  הם  אם  ים, 

)כפי   לשפ"מ  החובה  שירותי סל  "זלגו"  רשויות  ובאילו  המנכ"ל,  בחוזרי  שנקבעו  בכללים 

שהועלה בביקורת(. לדעת משרד מבקר המדינה, על המשרד לפעול לאלתר להשלמת גיבושם  

 של כללים ברורים ומפורטים להפעלת השפ"מ ולפקח על יישומם. 

משנת   נתן מענה  2010חוזר מנכ"ל  מגבשת    לא  וכל רשות  בנושא  המדינה  מבקר  להערות 

לעצמה את דרך הפעולה בהישמר העקרונות של הפרדה בין שרותי השפ"ח לשפ"מ מבחינה  

 ארגונית, תקציבית ומקצועית. 

 ממצאים: 

שירותי השפ"מ במועצה החלו לפני כשנתיים בעקבות צורך מהקהילה ובתיאום עם מנכ"לית  

 המועצה וראש המועצה. 

 לקה הוציאה אמנת שירות פסיכולוגי משלים ובו פירוט נהלי העבודה בנושא. מנהלת המח

 האמנה תואמת לחוזר מנכ"ל ונהלי שפ"י כנדרש. 

מחוץ   הינן  בשפ"מ  העבודה  שעות  כי  הצהרה  טופס  על  הפסיכולוגיות  חותמות  שנה  מדי 

 לשעות העבודה. 

קבלת שירותי שפ"מ היא  פסיכולוגיות אשר נותנות את שירותי השפ"מ. ההחלטה על    4ישנן  

 בהתאם להמלצת בה"ס או הרווחה. וההורה הוא שפונה אל המחלקה. 

 המחלקה מצוותת לילד פסיכולוג לא מאותו ישוב ומסגרת של הילד. 

בסוף כל חודש פסיכולוגית אשר מבצעת שפ"מ ממלאה טופס מיוחד לשכר בהם מפורטים  

ע"י   חתום  הטופס  נתנה.  לבדיקת  הטיפולים אשר  ומועבר  המחלקה  הפסיכולוגית מנהלת 

 מחלקת משאבי אנוש ושכר. 
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מההורה.   תשלום  מבקשת  המחלקה  מזכירת  הפסיכולוג  של  החתומה  ההצהרה  סמך  על 

התשלום נגבה באמצעות מחלקת גבייה. במקביל עובר דיווח למחלקת שכר בנושא הסכום  

 אשר נגבה מההורים ומועבר דרך השכר לפסיכולוג. 

 בחנה את עלויות הטיפולים ונמצא כי הם תואמים לחוזר מנכ"ל. הביקורת 

 

 הערות הביקורת: 

 הביקורת מברכת את מחלקת שפ"ח על כתיבת אמנת השפ"מ ונהלי העבודה בנושא. 

אפשרות  1 לה  אין  אולם  הפסיכולוגיות.  דיווחי  את  בודקת  המחלקה  מזכירת  כי  נמצא   .

הביקור  הנוכחות.   תוכנת  מול  הבדיקה  את  מזכירת  לעשות  לבדיקת  תיעוד  מצאה  לא  ת 

 המחלקה כי האבחונים לא התקיימו בשעות פעילות השפ"ח.

 המלצות הביקורת: 

הביקורת ממליצה לבחון את הדרך כי דיווח הנוכחות בגין שפ"מ יהיה בצורה דיגיטלית   .1

אולם עם קוד אחר כך שיהיה בנפרד לדיווח נוכחות השפ"ח. על מנת לאפשר בקרה טובה  

 ר בנושא.  יות 

 

  

B 
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 תנאים פיזיים .10

 

 מבנה:  10.1

מחלקת השפ"ח נמצאת פיזית במקום מרכזי במועצה: ליד כניסה הראשית למשרדי  

חדרי עבודה וטיפול וכן חדר למנהלת, הול כניסה בו   3הבניין מכיל    המועצה הראשיים.

 יושבת מזכירת המחלקה ומטבחון. 

 תושבים אשר נזקקים לטיפול מעובדי המחלקה מגיעים לבניין זה.  

במהלך תהליך הביקורת וביקור במקום נצפו מספר פעמים של תושבים הממתינים ליד  

מזכירת המחלקה לטיפול. ללא מקום המתנה ראוי ודיסקרטי. הפסיכולוגיות חולקות  

 בינהן חדרים ומחשב וזמן השהייה במקום מסונכרן בינהן. 

 ות הביקורת: הער

.  לדעת הביקורת התנאים הפיזיים הקיימים במחלקת שפ"ח אינם מתאימים לפעילות  1

המחלקה אשר נדרשת לדיסקרטיות ומרחב טיפולי מותאם.  יעד המחלקה להעסיק את  

 הפסיכולוגיות במשרה מלאה כך שתהיה נוכחות רבה יותר של הפסיכולוגיות בבני המועצה   

לטיפול ולהרחיב את מגוון השרותים הניתנים, אינם עולים בקנה  בין אם לכתיבה ובין אם 

 מידה עם התנאים הקיימים היום. 

 המלצות הביקורת: 

. הביקורת ממליצה לבחון את אפשרות המועצה להתאים את התנאים הפיזיים בהם  1

נמצא מבנה השפ"ח אל מול השינויים שנעשים במבנה ההעסקה של המחלקה )הגדלת  

 משרות על מנת לייצר יציבות וקשר למועצה אל מול הפחתת מספר פסיכולוגים(.  

 

 

 

C 
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 אתר אינטרנט  10.2

אגף חינוך. באתר מופיעים כנדרש דרכי התקשרות עם   השפ"ח מופיע באתר המועצה תחת
 המחלקה והסבר על פעילות המחלקה. 

 הערות הביקורת: 

באתר האינטרנט אין התייחסות לנושא הרחבת השרותים הפסיכולוגים הנוספים. הרחבת  
 .  2018השרותים הינו יעד בתוכנית העבודה של המחלקה לשנת 

 המלצות הביקורת: 

הביקורת ממליצה לעדכן את אתר האינטרנט ולהוסיף פרטים אודות כלל השרות אותו  
 הנושא תוקן במהלך הביקורת. נותנת המחלקה. 

 

 תיקים אישיים של מטופלים  10.3

, מחייב מי שעוסק בפסיכולוגיה לשמור מידע על אדם  1977חוק הפסיכולוגים תשל"ז 
 לחוק.  7שהגיע אליו, בסוד ואינו רשאי לגלות אלא באחת מהנסיבות שנקבעו בסעיף 

, רשאי השפ"ח לבער את התיקים האישיים  1986בהתאם לתקנות הארכיונים התשמ"ו 
 לפי המוקדם.  21ה או בהגיע הנבדק לגיל שנ 20לאחר 

המידע ותוכן התיקים וחומר אישי הנמצאים בשפ"ח הוא אישי ורגיש, יש לנקוט בצעדים  
 מתאימים על מנת להגן עליו למנוע הגעתו למי שאינו מוסמך לכך. 

הביקורת בדקה את אופן איחסון התיקים: התיקים מאוחסנים בארון נעול כנדרש.  
המחלקה מנהלת בקפידה את רישום התיקים. ומודעת לחוק הארכיונים לגבי  ומזכירת 

 ביעור תיקים. 

 הערות הביקורת: 

המפתח לארון הנעול של התיקים האישיים נמצא במגירה נגישה ולא נעולה הסמוכה   .1
 לארון. 

 המלצות הביקורת: 

הנושא תוקן במהלך  מומלץ למצוא מקום בטוח למפתח לארון התיקים האישיים.   .1
 קורת. הבי

 

 מענה קולי   10.4

עקב רגישות פעילות המחלקה ישנה חשיבות לאופן המענה בהעדר מענה אנושי )מזכירת  
 המחלקה נמצאת במקום רק בחצי משרה(.  
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 הערות הביקורת: 

מבדיקה עולה כי כאשר מתקשרים למזכירת המחלקה על פי המידע אשר נמצא באתר   .1
ניתן להשאיר הודעה".   726שלוחה האינטרנט של המועצה, נפגשים בהודעה "הגעת 

 ללא פירוט שם המחלקה ושעות העבודה.  

 המלצות הביקורת: 

מומלץ לשנות את המענה כך שיתן מידע לגבי שם המחלקה, שעות העבודה   .2
 הנושא תוקן במהלך הביקורת. והאפשרויות להשגת מענה אנושי. 
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 סיכום  .11

הפסיכולוגי פסיכולוגי  -השירות  לשירות  היחידה  באמצעות  המועצה  ידי  על  ניתן  חינוכי 
 שפ"ח(.   -חינוכי ברשות )להלן 

תקנים.    5.6עובדים )כולל מנהלת( בהיקף משרה של    8במחלקת השפ"ח במועצה מועסקים  
 ומזכירה בחצי תקן. 

שפ"ח. וכן במימון  משכרם של פסיכולוגים שעובדים ב  68%משרד החינוך משתתף במימון  
 . ההוצאות של הדרכתם והשתלמויותיהם המקצועיות

הביקורת נערכה לסירוגין לאורך שנה שלמה על מנת להקיף את מכלול הפעילויות ולאפשר  
 הזדמנות לתקן ליקויים עוד במהלך הביקורת. 

פסיכולוגי   שרות  השרותים,  היקף  השפ"ח,  שמספק  השירותים  נבדקו  הבדיקה  במהלך 
 הלן:שפ"מ(, תקציבים קשר עם מחלקת חינוך והמועצה שביעות וכו'. משלים )ל

מהבדיקה עולה כי מחלקת השפ"ח מנוהלת בקפידה ובצורה טובה מאוד. נמצא כי במהלך  
בקרב   יציבות  מגמת  ישנה  הנוכחית  המנהלת  במחלקה  מכהנת  בהם  האחרונות  השנים 

מהמחלקה הן ברמה המערכתית והן  העובדים ושביעות רצון של השטח מהשרות המתקבל  
 ברמה הפרטנית. 

מול   הפסיכולוגים  של  העבודה  שעות  להיקף  הקשורים  ליקויים  נמצאו  הביקורת  במהלך 
התקן. הנושא תוקן כבר במהלך הביקורת. בנוסף, נמצא כי בתיקים האישיים של העובדים  

רים מסמכים  חסרו מס' מסמכים ויש להשלים נושא זה ולוודא כי לכלל העובדים לא חס 
אינם   עבודתם  בתחילת  העובדים  כי  הוא  בביקורת  שעלה  נוסף  נושא  האישיים.  בתיקים 

 נשלחים לבדיקות רפואיות כמתבקש. הביקורת ממליצה לתקן נושא זה. 

 המלצות נוספות שניתנו במהלך הביקורת קשורות לנושא מצבי חירום ודיווחי נוכחות. 

 

  

לראש  וכן  זה.  דו"ח  בהכנת  הסיוע  על  המחלקה  ולמנהלת  האגף  למנהל  מודה  הביקורת 
הליקויים שנמצאו בנושא העסקת המועצה היוצאת ולמנכ"לית המועצה על הטיפול ותיקון 

   העובדים.

 

 

 

מספר   הפרק בדו"ח 

ההמלצות  

 בפרק 

 לצות דרוג ההמ

A B C 

 1 1  3 תקציב שפ"ח 

 2   5 תקנים 

  1 2 6 תיקים אישיים 

 1   8 חירום 

  1  9 כללים להפעלת שפ"מ 

 1   10 תנאים פיזיים 
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 תגובות  .12

   –תגובת מנהלת השפ"ח  

  נירית שלום,

ורגיש לאורך כל הדרך ועל  קראתי בעיון את תוצאות הביקורת, ראשית רוצה להודות לך על ליווי מקצועי 

הלמידה תוך כדי. התרגשתי ושמחתי מאוד מהתוצאות ומהמשוב החיובי שכן צוות השפ"ח עושה עבודה 

רגישה ומורכבת תוך מתן מענה למערכות החינוך הילדים והוריהם, הדבר מחזק מאוד את העשייה  

ו לשפר וליעיל , זה בהחלט  ומחדיר מוטיבציה. יחד עם זאת חשוב כמערכת תמיד לדעת להתבונן בעצמנ

  חלק מה"אני מאמין" של המועצה והשפ"ח שלנו.

  בנוגע לכמה סעיפים המודגשים בדו"ח:

 צריך להמשיך ולידון עליו ברמת האגף   נושא זה  -. בנושא התקציב1

. לגבי השפ"מ אשמח למצוא את הדרך לדווח גם במקביל במערכת , זה יקל על עבודת הפיקוח  2

יבת להדגיש כי הנגשת שירות פסיכולוגי המשלים נוצר כצורך של התושבים ואני שמחה על  והשקיפות. חי

עבורנו התמדה על כללי השפ"מ הוא    האפשרות להנגיש שירות משלים מקצועי לתושבים קרוב לבית,

  הדבר החשוב ביותר והפסיכולוגים יודעים זאת היטב.

כמה מבצעים שהוכחנו זאת בפועל ( יש לחשוב על   . בנושא החירום השפ"ח ערוך ומוכן )היו לנו כבר 3

תרגילים ברמת מועצה שאכן יהיו יעילים ומדוייקים כאשר משתפים את הפסיכולוגים )בעבר היה תרגיל  

  התרגילים לא התבקשו הפסיכולוגים לקחת חלק פעיל(.  מצוין של פינוי בית ספר, בשאר 

מורחב ברמה א' שניתן כיום במועצה לבין המבנה  ישנו פער גדול בין סוג השירות ה -. לגבי המבנה4

הפיזי הקטן: כיום ישנו מספר גדול יותר של פסיכולוגים העובדים בהקפי משרה גדולים יותר, העבודה  

מבחינת כמות החדרים, חדר המתנה הנמצא בתוך    כוללת מענים פרטניים גם בתוך השפ"ח. המבנה קטן

לדעתי חייב לחשוב על אופציות חלופיות בנושא   -ת ועודלב השפ"ח ללא הפרדה בינו לבין המזכירו

  בהקדם.

  המשך שותפויות ויעול מתמיד של המערכות שלנו   שוב המון המון תודה

  מיכל

 תגובת מנהל אגף חינוך: 

   .קראתי את הדוח

 לגבי ההערות בנושא התקנת תוכנת הרכש הנושא יטופל פנימית באגף.

 המקצועיות בניהול המחלקה והיכולת לשימור העובדים. מסכים עם כל מילה בנושא 

 זו רוצה להודות לך על ניהול הביקורת בגישות מעוררת הערכה.  תבהזדמנו

                   אמיר 
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 נספחים .13

 

 2016הוצאות שכר  – 1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 עלות שכר  חודש 

 73330 ינואר 

 78101 פברואר 

 80169 מרץ 

 81913 אפריל 

 86567 מאי 

 113900 יוני 

 122046 יולי 

 85830 אוגוסט 

 106805 ספטמבר 

 81274 אוקטובר 

 75715 נובמבר 

 70771 דצמבר 

 1,056,421 סה"כ 
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 4דוח ביקורת מס' 

 

 מעקב אחר תיקון ליקויים מדו"חות קודמים
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 מספר עמוד  שם הפרק  מספר סעיף 

  –בנושא  2008סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  1

 רכש 

74 

 –בנושא  2009סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  2
 שחרור כספים ממשרדי ממשלה 

75 

 –בנושא  2010סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  3
 תמיכות  

76 

 –בנושא  2010סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  4
 מכרזים 

77 

 –בנושא  2011סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  5
 וטרינריה 

78 

– בנושא  2011סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  6
 מוכנות לחרום 

79 

  –בנושא  2012סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  7
 תשלומי הורים 

80 

     –בנושא  2013ביקורת שנת סקירת תיקון ליקויים מדו"ח   8
 מחלקת גבייה התמקדות בנושא ההנחות 

81 

     –בנושא  2013סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  9
 האצלת סמכויות 

82 

     –בנושא  2014סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  10
 פניות ציבור למוקד המועצה והמחלקות 

83 

     –בנושא  2015ליקויים מדו"ח ביקורת שנת סקירת תיקון  11
 רישוי עסקים ומוכנות לרפורמה ברישוי עסקים 

84 

  –בנושא  2017סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  12

 מגרשי משחקים ומתקני כושר 

87 

  –בנושא  2017סקירת תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת שנת  13

 עבודת המליאה 

89 
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 מעקב אחר יישום המלצות הביקורת שהתקבלו במליאה: 

 

 בנושא רכש    2008סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 

 

 סיכום ההמלצות העיקריות 

 

והניהוליים של עבודת  דו"ח הביקורת סקר את תהליכי הרכש במועצה בכל הנוגע להיבטים הכספיים  
 המחלקה. 

ההנחיות לפעילות מחלקת הרכש במועצה מצויות בצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(,   
 "הצו"( ובתוספות לצו.  –)להלן  1958-התשי"ח

 עיקר המלצות הביקורת נוגעות לחיזוק הבקרה על תהליכי הרכש הקיימים. 

 

 להלן הערות אשר עדיין לא יושמו: 

סטטוס   הערות  מס"ד 
2018 

על מנהלת הרכש לבצע מעקב שנתי אחר סך הרכישות מספקים ולוודא כי   1
 אינם עוברים את הסכומים המחויבים במכרז. 

 לא תוקן 

 המלצות הביקורת בנושא ניהול ועדת מכרזים:  -סקירת מערכות קשורות  2

נמצאים   בעבר,  זכו  אשר  המכרזים  כל  כי  לוודא  הרכש  מנהלת  ומתויקים  על 
 אצלה. 

 מטופל 

 המלצות הביקורת בנושא ניהול רכוש המועצה:  -סקירת מערכות קשורות  3

ביחס   .1 שהתקבלו  ההחלטות  יישום  את  להבטיח  ממליצה  הביקורת 
 למעקב ופיקוח על הקיום הכמותי והאיכותי של הרכוש. 

 לקבוע תהליך ולוח זמנים לדיווח תקין ומלא כולל מחיר ופחת.  .2
 לבקש מההנהלה ומרו"ח הנחיות ביחס לניהול ספר הרכוש.  .3
 להגדיר אחריות ביחס לקיומו התקין של הרכוש.   .4

 מטופל 
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 בנושא שחרור כספים ממשרדי ממשלה   2009סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 

 

חלק מתקציב התב"רים במועצה נשען על כספים אשר מתקבלים ממשרדי ממשלה. בדו"ח זה ביקשה 
- הביקורת לעקוב אחר תהליך העבודה במועצה בנושא אופן העבודה במועצה עם שחרור תקבולים

 הכנסות ממשרדי ממשלה.   

 

 להלן הערות אשר עדיין לא יושמו: 

 

 

 

סטטוס   הערות  מס"ד 
2018 

   –נהלים מחייבים  1

ניהול   של  לנושא  התייחסות  נמצאה  לא  הגזברות  ונהלי  המועצה  נהלי  מסקירת 

כספים המגיעים ממשרדי ממשלה. כגון הגורם האחראי לשחרור הכספים, תדירות  

לשחרור   הנדרשים  המסמכים  הכספים.  הגעת  אחר  למעקב  האחריות  השחרור, 

 כספים. 

הלים אשר יסדירו את העבודה של  הביקורת ממליצה: לגזברות למסד מערכת נ

 . המועצה עם משרדי הממשלה

 

 לא תוקן 
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 בנושא תמיכות   2010סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 

 

בהתאם    2009 - 2007במסגרת דו"ח זה בדקה הביקורת  את פעילות המועצה בנושא התמיכות בשנים  

במסגרת הבדיקה עלו ליקויים רבים אשר  והנחיות מפורטות שהוציא משרד הפנים בנושא.    4/06לנוהל 

 רובם טופלו באופו מיידי. 

 

 להלן הערות אשר עדיין לא יושמו: 

 

 

 

 לעקוב אחר יישום ההמלצות בנושא התמיכות העקיפות. הביקורת תמשיך 

 

  

 2018סטטוס  הערות  מס"ד 

נמצא כי לוח הזמנים על פיהם מנהלת המועצה את נושא התמיכות,   1

 בחלקו אינו תואם את דרישות הנוהל שהפיץ משרד הפנים בנושא. 

בתקציב   טופל
2019 

המועצה העניקה למקבלי התמיכות, תמיכות עקיפות כגון פטור מארנונה   2

והקצאת מבנים,  מבלי שהתמיכות נדונו והומלצו ע"י ועדת תמיכות,   

 ומבלי שהן נכללו בסעיפי התמיכות בתקציב 

טופל מלבד  
נושא הקצאת  

מבנים  
לעמותה  

לקשיש אשר  
 נמצא בטיפול. 
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 בנושא מכרזים   2010סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 

 

 החובה המוטלת על הרשות המקומית לערוך מכרז פומבי, מעוגנת בהוראות חוק מפורשות. 

תוצאות   להשגת  ביותר  היעיל  הכלי  היא  מציעים  בין  תחרות  קיום  כי  הרעיון  עומד  החוק  בבסיס 
טימאליות מבחינתו  של הגורם המבצע את הרכישה. בנוסף על היתרונות הכלכליים, הליך המכרז  אופ

נועד להגשים מספר עקרונות יסוד של מינהל ציבורי תקין, כשבראשם עקרון השוויון, הנחשב למרכז  
 בדיני מכרזים. 

בלניות  ולצורך רכישת  עבור המועצה, כגוף ציבורי המקציב מאות מיליוני שקלים לצורך ביצוע עבודות  ק
שירותים וציוד, קיום מכרז בין מציעים שונים בצורה הטובה ביותר ועל פי דרישות החוק הוא צורך  

 חיוני וראוי. 

ההליכים   של תקינות  הציבורית  החשיבות  ונוכח  המועצה  של מכרזי  המשמעותי  הכספי  ההיקף  נוכח 
במכ  המועצה  התקשרות  תהליכי  את  הביקורת  בדקה  זה,  ונותני  בתחום  קבלנים  ספקים,  עם  רזים 

 שירותים. 

   . 2009הביקורת בחנה את הליך המכרזים בשנת 

 תוקנו ליקויים רבים בנושא המכרזים.  2016 -ו  2015בשנת 

 להלן עיקרי הממצאים שנותרו בנושא מכרזים: 

סטטוס   הערות  מס"ד 
2018 

חוזים   1 והארכת  מנוהל     –חידוש  אינו  וההסכמים  החוזים  אחד  נושא  במקום 

 ובצורה מסודרת, כתוצאה אין למועצה מעקב אחר מועד חידוש החוזים. 

הביקורת ממליצה כי על אחראית הרכש ליצור רישום מסודר על פי התקנות  

הכולל את כל החוזים בהם המועצה מהווה צד. יש לפנות לכל המחלקות על מנת  

ה לגבי  לקבל מהם את כל המסמכים הקשורים. ובנוסף, יש לערוך בדיק

חידוש/הארכת חוזים. ולבדוק האם יש צורך לחדש חוזים ולצאת למכרזים  

 בעקבות זאת. 

 

 

תוקן  
 חלקית 

 

)מכרזים כן  
חוזים /  

הסכמים  
 עדיין לא( 
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 בנושא וטרינריה   2011סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 

בריאות   תקנים,  היבטים:  של  רב  ממספר  הנושא  את  בדק  הוטרינריה  בנושא  שרות,  הדו"ח  הציבור, 
 אכיפה ועוד. 

 

 להלן עיקרי הממצאים בנושא  הווטרינריה במועצה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סטטוס   הערות  מס"ד 
2018 

 לא בוצעו בדיקות משנה ולא נמצא במועצה הסכם חתום עם עם הוטרינר   1

 הרשותי של עיריית רהט . 

  2018בשנת 
עברו  

בדיקות  
המשנה  

לביצוע ע"י  
באר טוביה  

 ורהט.  

 לא תוקן  לא התקבלו  דיווחים לגבי ביצוע הבדיקות משנה   2
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 בנושא מוכנות לחרום   2011סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 

בדו"ח זה נבדקה מוכנות המועצה לחרום. נמצאו ליקויים הנוגעים למוכנות המועצה ובעקבות  
 זאת נעשתה עבודה משמעותית בתחום, בהובלת ראש המועצה היוצאת ותוקנו ליקויים רבים. 

 להלן הערות אשר עדיין לא יושמו: 

 2018סטטוס  הערות  מס"ד 

 מטופל  אי פיתוח נושא המתנדבים כנדרש בנהלי מל"ח.  1

השמשת מקלטים והגדרת הגורם האחראי: נמצאו מספר מקלטים בלתי   2

ניתנים לשימוש ואחרים במצב בינוני.  נמצא כי למועצה אין תוכנית אחזקה 

יש לצאת במכרז לתחזוקת מקלטים וכן לנסח הסכמות מול    -שנתית לנושא 

הישובים לגבי אחריותם לשמירה על מקלטים ומימון תיקונים אם יהיו נזקים  

 חר שיבוצע יישור קו בנושא. לא

הנושא יטופל  
 2019בשנת 
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 בנושא תשלומי הורים   2012ליקויים מדו"ח סקירת תיקון  

חוק לימוד חובה(, מעגן את הזכות לחינוך חינם של תלמיד   -)להלן  1949-חוק לימוד חובה, התש"ט

 במוסד חינוך רשמי. 

בחוק לימוד חובה ובתקנות שהותקנו על פיו וכן בהוראות של משרד החינוך באמצעות חוזר מנכ"ל 

בנוגע לתשלומי הורים )להלן חוזר   2002)א( משנת 3תשס"ג/  – "תשלומי הורים" -משרד החינוך 

 מנכ"ל(, מפורטים תשלומים המותרים לגבייה ממי שזכאי לחינוך חינם והתנאים לגבייתם.  

אשר מפרט את הכללים בדבר אופן   2004 –אופן ניהול כספי הורים מפורטים בחוזר מנכ"ל התשס"ד 

ביקורת סקרה את אופן ניהול הנושא בבתי הספר היסודיים  ניהול חשבון ההורים והביקורת עליו.   ה

במועצה.   בביקורת נמצא כי התנהלות בתי הספר בנושא תשלומי הורים היא טובה ועם זאת נמצאו 

 מספר  ליקויים והערות כמפורט להלן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

סטטוס   הערות  מס"ד 
2018 

ההנחיות   1 הכספי.  הניהול  בנושא  כתובות  עבודה  הנחיות  מצאה  לא  הביקורת 

הכספית   ההתנהלות  אופן  לגבי  הכללים  את  אחיד  באופן  להגדיר  אמורות 

ותשלומי ההוצאות של בתי הספר וכן את אופן העבודה מול המועצה בנושא זה.    

ונהלים לבתי  הביקורת ממליצה למסד את "התורה שבעל פה" בסט הנחיות  

הדיווח   כללי  לגבי  חינוך  ממחלקת  הנחיות  בשיתוף  הכספי  בנושא  הספר 

 במערכת אפיק כך שבמידה ועובדים יוחלפו דרך העבודה והידע יישמר. 

 לא תוקן 
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 מחלקת גבייה התמקדות בנושא ההנחות  2013סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 

עפ"י הכללים שנקבעו בתקנות ההנחה  המועצה מעניקה מדי שנה הנחות בארנונה לזכאים שונים 
 ומפורטים בצו המיסים אשר מפורסם מדי שנה לציבור. 

ההנחות בארנונה כוללות סוגים שונים ובהן הנחות הניתנות עפ"י חוק בגין מצב אישי מיוחד של  
המחזיק בנכס, הנחות לבעלי הכנסה נמוכה עפ"י טבלת הכנסה לנפש, הנחות לנזקקים עפ"י החלטת  

 הנחות ופטורים בגין נכס ריק או נכס אשר אינו ראוי לשימוש. ועדת 

הביקורת נועדה לבחון את אופן מתן ההנחות ע"י המועצה ובכלל זה את תהליך קביעת הזכאות להנחה  
במחלקת הגביה, הקפדה על עמידה בקריטריונים, קיום הוראות החוק והתקנות, נכונות הרישום  

  .ת ההנחות, הרשאות גישה למערכת הממוחשבת ונושאים נוספיםוקיום מסמכים תומכים, פעילות ועד 

 תוקנו ליקויים רבים מדו"ח זה.   2016בעקבות סקר נכסים אשר נערך במועצה בשנת 
 2018סטטוס  הערות  מס"ד 

לתקנות ההסדרים נקבע כי "זכאי   16בסעיף  –התניית הנחות בהסדר חובות  1

פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים  להנחה שלא 

בדצמבר של אותה שנה תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום  31 -עד ה

 השוטף העבודה בתהליך כי ,מצאה ותיווסף ליתרת הארנונה". הביקורת

 התייחסות ללא ,שנה כל בתחילת לזכאים מחדשים הנחות הגביה במחלקת

הבדיקה לגבי יתרת הפתיחה של  ,במערכת הזכאי להנחה של הפתיחה ליתרת

מבקש ההנחה נעשית בהמשך השנה. במסגרת הבדיקה נשלח אל התושב מכתב  

 אשר מסביר לו כי במידה ויתרת חובו לא תוסדר תבוטל ההנחה בארנונה.  

   –מטופל 

בכל תחילת שנה  
בחודש מרץ  

מוציאים דו"ח  
ומבטלים הנחות  
למי שלא מעוכב  

נה לא  הש רווחה.
בוטלו הנחות כי  

 לא היה צורך. 

 הגביה במחלקת נמצאו לא ,הביקורת במועד -פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש  2

 אם לקבוע אמורים לפיהם ,הקריטריונים המפרט את כתוב נוהל או כללים

כמו כן לא נמצא קלסר המרכז את כל הנכסים להם    .לשימוש ראוי בלתי הנכס

ניתן פטור ואת ההודעות שהתקבלו ועל סמך כך התקבלו הפטורים.  בנוסף נמצא  

כי יש לתקן את רישום הנכסים: תחת הגדרת נכס לא פעיל מוגדרים גם נכסים  

 אשר אינם ראויים לשימוש וכן נכסים הרוסים אשר אינם קיימים. 

   -תוקן השנה 
סיווגים  נפתחו  

 בהתאם, 

נכס שאינו ראוי  
לשימוש, נכס  

הרוס ו/או לא  
קיים, נכס לא  

 לחיוב. 

הוכן דוח שהועבר  
להטמעה נכתבה  

הנחייה לבנות  
המחלקה ליישום  

 מידי. 
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 האצלת סמכויות  2013סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 

פעילותיה  במסגרת ניהול המועצה כישות דו רובדית ישנה חשיבות לאופן בו מנהלת המועצה את 

 וסמכויותיה הן כלפי עצמה והן כלפי הוועדים המקומיים. 

 עפ"י החוק ועד מקומי רשאי לפעול רק במסגרת האצלת הסמכויות שניתנה לו ע"י המועצה.  

הואצלו הסמכויות לישוב גבעות   2010הואצלו הסמכויות לכלל הוועדים המקומיים ובשנת  2005בשנת 

, מול פעילויות הוועדים המקומיים 2010 -ו 2005הסמכויות משנת בר. דו"ח זה בחן את מסמך האצלת 

 מול מסמך האצלת סמכויות.  2012. כמו כן נבדקה אמנת השרות אשר הופצה בסוף שנת   2014בשנת 

 להלן ההערות העיקריות אשר נבדקו בדו"ח: 

 

 

 2018סטטוס  הערות  מס"ד 

נמצאו מספר פעילויות אשר מבצעים הוועדים השונים  1

אולם לא ניתן לכך ביטוי במסמך האצלת הסמכויות.  

הביקורת המליצה לעדכן את מסמך האצלת  

הסמכויות בהתאם לפעילויות שנעשות ונמצאו  

 חסרות. 

 

 

 

 

 

 נמצא בטיפול. עדיין  הנושא 

 נדרשת חשיבה מעמיקה בנושא 

 

  2012נמצא כי באמנת השרות אשר הופצה בסוף  • 2

נמצאו שירותים אשר הוגדרו של הועד המקומי  

אולם בפועל אינם מופיעים במסמך האצלת  

 הסמכויות.  

הביקורת המליצה לעדכן את מסמך האצלת  

 הסמכויות בהתאם לאמנת השרות. 

ישנו צורך להמשיך ולקבל החלטה אסטרטגית   • 3

במליאה בנושא השירותים המוניציפליים בהתאם  

ולהטמיע  את תהליך   2013להחלטת מליאה ממאי 

הביקורת ממליצה  אמנת השרות בוועדים עצמם.  

 כי הנושא יגיע לאחת מהמליאות הקרובות. 
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 פניות למוקד המועצה ולמחלקות  4201סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 

 כרשות מקומית המועצה קיימת במטרה לתת שירותים מוניציפאליים ואחרים לתושבים.  

 כחלק ממסגרת זו מפעילה המועצה מוקד מועצתי לדיווח על מפגעים, בירורים ותלונות תושבים. 

ה ולכן ישנה  ם למועצהפונישעות ביממה(, לתושבים  24המוקד מהווה מעגל שרות ראשוני קבוע וזמין )

 חשיבות לניהול איכותי של הנושא. 

  להלן ההערות אשר עדיין לא טופלו:

 

 

 

 

 

 

סטטוס   הערות  מס"ד 
2018 

בשלב זה, המוקד מרכז את נהלי העבודה מול המחלקה המוניציפאלית בלבד ולא של   1

 שאר האגפים.  

מומלץ כי שאר אגפי המועצה יעבירו בהקדם את נהלי העבודה שלהם במקרה של  

שעות ביממה גם בשאר   24פניות על מנת שהמוקד יוכל לתת שירות ראשוני 

 ולהעבירן לגורם מטפל.  הנושאים או לכל הפחות לרכז ולתעד את הפניות

 לא תוקן 

הביקורת מצאה כי למועצה אין נהלים פנימיים לטיפול מערכתי בפנייה/תלונה אשר   2

מגיעה למחלקות ישירות ולא למוקד. כמו כן נמצא כי אין הנחיות אחידות  בנושא  

מענה קולי בטלפון המשרדי האם לאפשר השארת הודעות האם להפנות למוקד וכו',  

 הנחיות למענה בעת העדרות והנחיות לתיעוד הפניות. 

הביקורת ממליצה על הכנת נהלים מתאימים לטיפול מערכתי בפנייה/תלונה בנוסף  

מומלץ,  כי במסגרת הנוהל לפניות ייוחד פרק בנושא הטיפול בפניות טלפוניות  

  ואופן המענה ובעת העדרות ותעוד הפניות כך שיינתן לתושב מלוא המענה באופן

 השרותי ביותר שניתן. 

   לא תוקן
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 רישוי עסקים   2015סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 

 דרכי ואת הרשות המקומית בתחום הפועלים העסקים רישוי  הליך את מסדיר עסקים רישוי חוק

 ראש היא המקומית הרשות של בתחומה "כי "רשות רישוי נקבע בחוק  הפעלתם. אופן על הפיקוח

תהליך רישוי עסקים הינו מהותי וחשוב בניהול רשות מקומית    .לכך שהיא הסמיכה מי או הרשות

ומטרתו הבטחת איכות נאותה של הסביבה, מניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור, 

 בטיחותם של הנמצאים במקום העסק וסביבתו והבטחת תנאי תברואה נאותים. 

 

 

 2018סטטוס  הערות  מס"ד 

את   1 לבחון  ממליצה  הביקורת  בישובים.  נכסים  סקר  מתבצע  כיום, 

האפשרות של שילוב בין סקר הנכסים לסקר העסקים על מנת לקבל  

 בסיס מידע מעודכן גם למחלקת רישוי עסקים. 

מטופל באמצעות  
 סקר נכסים 

ממליצה   2 מחלקות  הביקורת  עם  קשר  לקיים  עסקים  רישוי  לתחום 

)מחלקת   בין  המועצה  לסנכרן  מנת  על  ובנייה(  לתיכנון  ועדה  גבייה, 

פתרון   למציאת  באפשרות  לדון  וכן  מחלקה.  לכל  הידועים  הנתונים 

לעובדה כי כל נכס רשום בכל מחלקה בצורה אחרת ואין נתוני זיהוי  

 . אחידים ומשותפים 

 – מטופל 

מומלץ לחשוב על  
פתרון אוטומטי  
להאחדת נתוני  

 הזיהוי 
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 2018סטטוס  הערות  מס"ד 

עסקים )ועדת רשות(,   רישוי ועדת למנות ממליצה הביקורת 3

 המועצה לגבי מדיניות המלצות שבנוסף לתפקידה בגיבוש

 דיון המחייבים מיוחדים במקרים תדון  בנושא רישוי עסקים,

 העסק, ותעסוק פתיחת  לגבי דעת שיקול או הפעלת מקדמי

 העסקים אכיפה, פיזור מדיניות נוספות כגון עקרוניות בסוגיות

   .נוספים רלוונטיים ונושאים ביישוב

 לא תוקן 

השלמת   בכלל התיקים לצורך בדיקה לערוך ממליצה הביקורת 4

הן בתיקים בהם חודשו הרישיונות והן    החסרים המסמכים כל

 בתיקים שלהם ניתנו רישיונות בעבר.  

 בטיפול 

לתת לתברואן המועצה )אשר משמש כעת גם   ממליצה הביקורת 5

כמפקח( רישיון והדרכה בתוכנת ר.מ.ה. ולוודא כי וטרינר  

המועצה מתעד את פעילותו בתוכנה. בנוסף מומלץ להקפיד  

במערכת ולסרוק אליה את כל   המסכים בכל שימוש ולעשות

וכן על   .והבקרה שיפור התיעוד המסמכים הנלווים, לצורך

מנהלת התחום לוודא כי כלל הגורמים השונים להם נגיעה 

לתיקי הרישוי משתמשים בתוכנה לתיעוד הפעילות ולטפל בכך  

 במקרה ואינם משתמשים 

   –בטיפול 

תברואן,  פקח משתמש ברמה  
וגורמים משפטיים  וטרינר 

 עדיין לא. 
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 2018סטטוס  הערות  מס"ד 

הביקורת ממליצה לבחון את יכולתו של הוטרינר למלא אחר כל   6

 התפקידים המוטלים עליו במסגרת היקף משרתו. 

יש להכניס את נושא הפיקוח אחר עסקי המזון לתוכנית   •

 העבודה של וטרינר המועצה. 

מדיי רבעון וכן לעקוב אחר  מומלץ לבצע ביקורת בעסקים   •

 תיקון הליקויים. 

מומלץ כי מנהלת תחום רישוי עסקים תנהל את נושא  •

הפיקוח )תדירות, היקף, מעקב אחר תיקון ליקויים(,  

 ותוודא כי אכן מתקיים, כחלק מתפקידה 

מנהלת רישוי עסקים בנתה  
תכנית עבודה אולם לא  

  -מתקיים ביצוע של הוטרינר
 לא מטופל 

רישוי   7 תחום  מנהלת  בין  רציף  מקצועי  קשר  מתבצע  לא  כיום 

 עסקים ליו"ר הוועדים מקומיים.  

כמו כן נמצא כי בחלק מהישובים נמצאים עסקים ללא רישוי הן  

עקב בעיות תב"ע והן מסיבות אחרות כמו לדוגמא קיום תחנות  

זה  רישוי  להם  ואין  עסקים  ברישוי  נדרשות  פנימיות אשר  דלק 

לה העלול  לכלבים  דבר  מספרה  ותברואתי,  בטיחותי  מפגע  וות 

 וכו'. 

הביקורת ממליצה לעדכן ולהדריך ראשי וועדים מקומיים על  

המתחייב מפעילות העסקים בישובים ומחויבותם לרישוי עסק.  

הביקורת מציינת כי קיימת אחריות מסוימת לבעלי הקרקע על  

 פעילות עסקים טעוני רישוי, הפועלים ללא רישיון.  

נכנס לתוכנית    – מטופל
העבודה. מנהלת התחום  

נפגשה עם כל הישובים מלבד  
 גבעות בר ובית קמה. 
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 סקירת תיקון ליקויים מדו"ח 2018  בנושא מגרשי משחקים וכושר 

 

ברחבי המועצה פזורים גני משחקים ציבוריים ואתרי מתקני כושר, ובהם מתקנים מסוגים שונים, אשר  

 הועמדו לטובת התושבים, כחלק מהשירותים שהמועצה מעניקה לתושביה.  

גני המשחקים הוכרו כאמצעי להכיר לילדים את סביבתם, המשחק בגן ובמתקניו מאפשר להם לפתח 

ובטוח מחוץ  מיומנויות מוטוריות, חבר מוגדר  וקוגניטיביות והוא מהווה מקום משחק  רגשיות  תיות, 

לבית המגורים. אולם, התקנה לא נכונה, הפעלה לא בטוחה ותחזוקה לקויה של גני המשחקים, עלולה  

 לגרום לסיכון בריאותם וחייהם של הילדים ועלולה לגרום לאסון. 

ולאור  משחקים ומתקני הכושר כרוך בסיכון גבוה לאור העובדה כי נושא בטיחות ותחזוקת גני ה ,  לפיכך 

 נושא זה טרם נבדק על ידי הביקורת, הוחלט לבצע את הביקורת בתחום זה. העובדה כי  

 להלן הערות אשר עדיין לא תוקנו: 

 2018סטטוס  הערות מס"ד

למועצה אין מסמך הסמכה ממכון התקנים כאמור בנוגע   הערה: 1

 למתקני כושר.

הביקורת ממליצה כי מנהל מחלקת אחזקה יפעל לקבלת   המלצה:

 מסמך הסמכה ממכון התקנים בנושא מתקני הכושר.

 

 תוקן

הביקורת בדקה את קבצי הנתונים שמנהל מנהל מחלקת האחזקה,   2

ידו בגני המשחקים ובאתרי בהם מתועדות הבדיקות שמבוצעות על 

מתקני הכושר. הצלבת נתוני קבצי הבדיקות אל מול אישורי מכון 

 התקנים, העלתה אי התאמות מסויימות בין הנתונים. 

 תוקן

עקב אי טיפול במתקני הכושר והעדר  2016נמצא כי בתחילת שנת   3

גורם אשר לקח אחריות על הנושא, עברו מתקני הכושר לאחריות 

 מנהל מחלקת אחזקה.  

אתרי מתקני כושר  6( נמצאו,  2017נכון לסיום מועד הביקורת )יוני 

אתרים נוספים נמצאים בשלבים   4שכבר הותאמו לדרישות התקן,  

 תהליךשונים של ה

 תוקן
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 2018סטטוס  הערות מס"ד

מעודכן ואינו משקף את אופן התנהלות הגורמים  נוהל העבודה אינו  4

האחראיים בפועל ואת כל ההיבטים של פעילות מחלקת האחזקה  

   בתחום תחזוקת מתקני המשחקים ומתקני הכושר. 

 מטופל

הביקורת מבקשת להצביע על ניצול נמוך בתקציבי האחזקה. מומלץ   5

להחלפת  לבצע חשיבה בנושא ולשקול לנצל את תקציבי האחזקה 

 מתקנים ישנים אשר אחזקתם עולה הרבה כסף. 

 לא תוקן

הביקורת ממליצה לבצע הפרדה בכרטסת הנהלת החשבונות "אחזקת   6

גני משחקים, בתי עלמין ואחזקה", כך שההוצאות הנוגעות לחזקת גני  

המשחקים ואתרי מתקני הכושר ירשמו בכרטסת נפרד לעניין זה  

 בלבד.

 

 תוקן

התיקים הידניים אינם מעודכנים במלואם ואינם מסונכרנים  נמצא כי  7

עם המידע שבאפליקציה. נמצא כי במרבית המקרים, גם בתיקים  

הממוחשבים, חסר תיעוד פעולות האחזקה שנעשו על ידי קבלנים 

 כולל עלויות ופירוט התיקון. 

 מטופל

מסקירת הבדיקות נראה כי ישנה הקפדה יתרה והבדיקות נעשות  8

 ברובן במועד. מומלץ להסיר את המתקנים הישנים במשמר הנגב.

 לא תוקן

לתהליך הנגשת גני המשחקים  להכין תכנית עבודה הביקורת ממליצה  9

להקצות תקציבים מתאימים לשלב  בהתאם ואתרי מתקני הכושר ו

   התכנון ושלב הביצוע של הנגשת גני המשחקים.

בנוסף ממליצה הביקורת לקבוע בנוהל את אופן העבודה בכל הנוגע 

להנגשת גני המשחקים, לרבות הסדרת שיתוף הפעולה בין מחלקת  

 האחזקה לבין ממונה בטיחות של המועצה, בתפקידו כממונה נגישות. 

 מטופל
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 בנושא עבודת המליאה   2018ירת תיקון ליקויים מדו"ח סק

 2018סטטוס  הערות  

, מדי שנה, תדירות  2015-2017הביקורת מצאה כי בין השנים  1

התכנסויות המליאה היו תקינות. מלבד ההתכנסות בין מליאת  

אוקטובר למליאת סוף שנה בדצמבר בהם התכנסה המליאה בממוצע  

שבועות כנדרש.הביקורת ממליצה לקיים ישיבות   6שבועות במקום  8כל 

 שבועות כנדרש.  6 -מליאה לפחות פעם ב

 מטופל 

הביקורת ממליצה להקפיד על ביצוע מעקב אחר החלטות מסודר ונגיש   2

לחברי המליאה. מומלץ לבחון אפשרות לתוכנת מעקב אחר החלטות  

 המליאה 

 לא תוקן 

פרוטוקולי המליאה מתפרסמים באתר המועצה. הפרוטוקולים אינם   .1 3

 מפורסמים באופן שוטף.  

 תוקן 

לרוב ישיבות המליאה מצורף כנספח אישור תב"רים ולעיתים אף חומר   4

נוסף שמצורף לזימון הישיבה והינו חלק בלתי נפרד מהדיון. בפועל  

הנספח והתב"רים אותם אישרה המליאה אינם מצורפים לפרוטוקול  

 המפורסם.   

 לא תוקן 

מליאה  הביקורת ממליצה כי המועצה תקפיד על שליחת מכתבים לחברי   5

עם ההיעדרות השנייה על מנת שלא להגיע למצב של היעדרות שלישית  

 ברצף. 

 לא תוקן 
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