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  2022בפברואר  10
  
  

  לכבוד 
  מר ניר זמיר

  ראש המועצה האזורית בני שמעון
  

  ,כבוד ראש המועצה
  

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), בהתאם להוראות  2021הרני מתכבד להגיש את דוח מבקר המועצה לשנת 
לחוק הרשויות  15, כמתחייב מהוראות סעיף 2021לשנת  11ואת דוח הממונה על תלונות הציבור מספר  1958-תשי"ח

  .2008-המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח
  

התחלתי לכהן בתפקיד מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור וזהו דוח הביקורת השנתי הראשון  2021במאי 
  זה. המוגש לך במסגרת תפקידי

  
אציין כי נכנסתי לתפקיד המאתגר לאחר שנים רבות במגזר הפרטי, כבר עם כנסתי התחלתי בתהליך מואץ של למידה 

  וההכרות עם מגוון המערכות מורכבות במועצה. 
  אני מאמין כי שיתוף הפעולה בין הנהלת המועצה לבין הביקורת יהיה פורה וישפיע לטובה על המועצה ועל תושביה.

  
, כמו כן מוצגים נתונים סטטיסטיים על התלונות שהתקבלו 2021מסכמים את פעילות המבקר והממונה לשנת הדוחות 

  התבררו כמוצדקות או מצדקות חלקית. 8תלונות. מתוכן  12התקבלו בלשכת הממונה  2021ועל הטיפול בהן. בשנת 
  

שיתוף הפעולה ועל הנכונות לפעול לשיפור לעובדי המועצה, מנהלי האגפים ובראשם מנכ"ל המועצה על לך, אני מודה 
  השירות.

  
  

אבקש להסב את תשומת ליבך לחובה החוקית לקיים דיון במליאת המועצה בעניין הדוח השנתי, בתוך חודשיים מיום 
  הגשתו.

  
  , בברכה

  
  רו"ח רועי זילברמן

  מבקר מועצה וממונה על תלונות הציבור
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 2021הנדון דוח מבקר המועצה לשנת 

  

בראשית הדברים, אבקש לברך את מבקר המועצה רו"ח רועי זילברמן על כניסתו לתפקיד ועל הדו"ח השנתי הראשון 
  שיוצא תחת ידיו, ולאחל לו הצלחה בתפקיד.

אני מקווה ומאמין שכמו בתקופה של קודמתו לתפקיד, ימשיך שיתוף הפעולה הפורה בין הנהלת המועצה לבין מבקר 
  המועצה.

  ייה נערך הדו"ח, הייתה שנה מאתגרת במהלכה נאלצה המועצה להתמודד עם משבר הקורונה המתמשך.לגב 2021שנת 

חשוב לציין כי אני רואה בקיומה של הביקורת חשיבות רבה ותנאי הכרחי לקיומו של מנהל תקין והתנהלות יעילה ומסודרת 
  של גוף ציבורי.

לקחים, על מנת ללמוד כיצד ניתן להשתפר ובכך לקדם את אני מודה למבקר המועצה על הדו"ח ועל האפשרות להפיק 
   פעילות המועצה לטובת ורווחת התושבים.

  ,בברכה

  ניר זמיר

  ראש מועצה אזורית בני שמעון
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1דוח מספר   
 

 

   

  2021 נובמבר
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 רקע

בוצע סקר סיכונים לדרוג חשיבות נושאים במועצה  2021ספטמבר  –מהלך החודשים יולי ב 

האזורית בני שמעון. הסקר מהווה בסיס לתוכנית השנתית והרב שנתית של הביקורת הפנימית. 

מטרת הסקר היא זיהוי התהליכים העיקריים במועצה, בחינת הסיכונים העיקריים הטמונים 

. מטרת הסקר בין היתר לאתר את הנקודות תעל פי אמות מידה אובייקטיביו םבהם ודירוג

 "הרגישות" והחולשות בתהליכים על מנת לנתב את משאבי הביקורת באופן יעיל.

צורך להליכים שונים. תודאות הקשורה לוהי את אדרך למדוד  מועצהלערכת סיכונים מספקת ה 

יעדים ותוכניות  להשיג המועצההערכה זו, סיכון מוגדר כאי הוודאות שיכולה לפגוע ביכולתה של 

, המשמעות להתרחשאירועים שליליים  על פי ההסתברות שלבין היתר מוגדרים. הסיכון נמדד 

  אם יתרחשו. מועצהל הע של אותם אירועים וההשפעה שיכולה להיות אירועים שליליים כאלה

 קר הסיכונים אינו ביקורת ולפיכך אין מטרתו לאתר חריגות וליקויים. ס 

בוצע במועצה כלל מיפוי האגפים והתהליכים העיקריים במועצה ("תהליכי שקר הסיכונים ס 

  על"), זיהוי תהליכי המשנה, דרוג רמת הסיכון וקביעת ציון שיורי של כל תהליך.

  

 מתודולוגית העבודה

מתודולוגיה לבחירת "תהליכי העל", תהליכי המשנה ולהערכת הסיכונים הגלומים בהם ה 

ם בתחום ניהול סיכונים ועל הנחיות מקצועיות מתחום הביקורת מבוססת על מודלים מקובלי

הפנימית. במסגרת זו נהוג להעריך את רמת הסיכון הגלומה בכל אחד מהנושאים באמצעות 

מטריצה שלוקחת בחשבון את הבקרות שיש בתהליך ואת הסיכון המובנה בתהליך. ככל שרמת 

 ל התהליך עולה. הבקרות נמוכה והסיכון המובנה גבוה, רמת הסיכון ש

) 3) מציאת עובדות, 2) תכנון, 1 :הסיכונים כלל ארבעה שלבי עבודה עיקריים חינתבתהליך ה 

, וזיהוי הגורמים האחראייםמסמכים, זיהוי  ) דיווח. התכנון כלל את הבקשה4-ו  הסיכוןהערכת 

של רמת הערכה  ראיונות. ניתוח כלולו עבודת שטח כללה סקירת תיעוד .התהליכים העיקריים

כולל עריכת מטריצת . דיווח הרשות אי הוודאות הקשורה לכל גורם, כולל פוטנציאל ההשפעה על

 ביקורת. הוהצגה לוועדת  רשותהנהלת ל וחדיו, סיכונים כללית למועצה

  ERM מוגדר על ידי מתודולוגייתוובילים מקני תעשייה תהליך הערכת הסיכון מבוסס על ת 

Management) RiskEnterprise (  1שלCOSO,  לשכת המבקרים הפנימיים אשר מאומץ על ידי

 . IIA -של ישראל ה 

                                                           
את מודל  COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - פרסם ארגון ה 1992בשנת  1

לאימוץ ושימוש נרחב ברחבי העולם והוא מוכר כמודל  המודל זכה  Integrated Framework)  –(Internal Control.הבקרה הפנימית
 .המוביל לעיצוב ויישום של בקרה פנימית ולהערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית
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  תקציר מנהלים

  הסקרתמונת המצב העולה מן 

  תוצאות סקר הסיכונים .1

ידול מתמיד ג .ביחס לסיכון בעיקר מסביבה של משאבים מוגבלים אופייניםמ מועצההשל  םיזורי הסיכון הגבוהא 

כניסה לתחומי פעילות חדשים ושינויי רגולציה מגבירים את הסיכון ורמות אי יחד עם  בהיקף פעילות המועצה

כמו כן, חוסר משבר הקורונה ומבצע שומר חומות.  המובנה עקבבסיכון  בשנה וחצי האחרונות חל גידול. הוודאות

בתחום ברחבי הארגון, במיוחד  הגבוהתחלופה ל בתפקידים מסוימים תורםיכולת להשקיע בשכר והטבות 

מות יזותוכניות  להוציא לפועל המועצהעל יכולתה של  השפיעל עלולה, הגבוה ותחלופהכוח אדם מגבלת . החינוך

  .לתושביםשירותים ואף לפגוע במתן ה

 השישמתוך  ם עשריינשגבוה". -"בינוני ואה ועצהמהסיכון הכולל של ה יווגסמצא כי נניתוח סקר הסיכונים מ 

  .סיכון בינוני עד גבוה סיווגשהוערכו נאמדו כבעלי תהליכי העל  עשר

 22 -, ו)45%סיווג סיכון בינוני (ב 33 ,)25%( בסיווג סיכון גבוה נמצאו 19תי התהליכים אשר נסקרו ת 74תוך מ 

הנושאים מ 100%בתחומי התחבורה והחינוך כי  מפילוח נתוני הסקר תיתן להבחין .)30%( בסיווג סיכון נמוך

מהנושאים  100%מחשבים, בטיחות ובטחון ותאגידים עירוניים בתחום  ואילו גבוה בסיכוןנמנים על נושאים 

בקטגוריית הסיכון הגבוה ) נמצאו 4%שלושה נושאים ( .הגבוה או ן בינוניותשהוערכו נאמדו כבעלי רמות סיכו

  חברתי.ניהול נכסים וחינוך הסעות תלמידים,   – ביותר "סיכון מירבי"

 כולה י נוהלת בצורה לא יעילה, אלאמסוימת מעילות פגדירה שמהכרח ב ינהאיון סיכון גבוה צמשמעות של ה 

בעלת רמת הוצאות או פעילות  לדוגמה: .סיכון גבוה בעלימטבעם אשר שירותים או הפונקציות  להיות נגזרת של 

מספר רב של , מידת מורכבות גבוהה, או ציבורי גבוהה אינטרס ציבורי או ממשק פעילות בעלת, הכנסות גבוהה

 המעורבים בפעילות. גורמים
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  רכזת את תהליכי ה"אב" שנסקרו.מהבאה  מפת החום"" 
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  מידת פגיעה פוטנציאלית בפעילות המועצה

  אופן ההשפעה  רמת הסיכון   דרוג

נמוך או לא   1

  משמעותי 
 אין או השפעה לא משמעותית על מתן השירות  

  תפעולית פעילותעל נמוכה השפעה  

  המועצהוהפעילות הכלכלית של השפעה לא משמעותית על התקציב  

 השפעה לא משמעותית על המוניטין  

 יעהפצהתכנות נמוכה מאוד ל 

 פתרון ברמת דרג נמוך של עובדים  

  השפעה נמוכה עד בינונית על מתן השירות   נמוך  2

  פעילות תפעוליתהשפעה נמוכה עד בינונית על  

  והפעילות הכלכלית של המועצההתקציב השפעה נמוכה עד בינונית על  

  בינונית על המוניטיןהשפעה נמוכה עד  

 דרושה עזרה ראשונה -פציעות קלות התכנות ל 

 פתרון ברמת מנהלי מחלקות  

  השפעה על מתן השירות   בינוני  3

  פעילות תפעוליתהשפעה על  

  והפעילות הכלכלית של המועצהתקציב על השפעה  

 השפעה על המוניטין  

 יש צורך בטיפול רפואי -פציעות קלות התכנות ל 

 מנהלי אגפים פתרון ברמת מנהל  

  פעילות תפעוליתהשפעה בינונית עד גבוהה על    גבוהה  4

  על היכולת לספק שירותבאופן משמעותי עשוי להשפיע  

  והפעילות הכלכלית של המועצהתקציב על ההשפעה בינונית עד גבוהה  

 השפעה בינונית עד גבוהה על המוניטין  

 אולי סכנת חיים -פציעות קשות ל התכנות 

 מועצה ומליאה פתרון ברמת ראש  

  לספק שירותים תמסוגלהמועצה לא    מירבי  5

  פעילות תפעוליתהשפעה גבוהה או קטסטרופלית  

 ת פעילות פנימית במועצהעציר  

  והפעילות הכלכלית של המועצהתקציב ההשפעה גבוהה או קטסטרופלית על  

 השפעה גבוהה או קטסטרופלית על המוניטין  

 םמסכן חיי  
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  המלצות הביקורת .2

ימוש ש ש לצמצםי אזורים של פעילות ידנית.בכנולוגיה טעמקת הטרנספורמציה הדיגיטאלית והטמעת ה 

 .את הסיכון לכשלים המגבירהידנית באזורים מורכבים כגון: תחבורה ואכיפה  בפעילות

הטמעת תהליכי עבודה ובקרות בתהליך ניהול נכסי המועצה, הן בהיבטים התפעוליים  ,עמקת הפיקוחה 

 והניהוליים והן בממשקים מול גופים ממשלתיים בתהליכי רישום הנכסים והקצאתם.

שתית תברים באופן אקספוננציאלי ויש לתת דגש רב על וגאבטחת המידע וכנולוגיית המידע טסיכונים באזור ה 

 . המועצה וניהול מאגרי מידעמים המשמשים את עובדי יישו ,טכנולוגית

 לבין המועצה ברות כלכליותחגדרה פורמאלית של אופן העבודה וממשקי העבודה בין הה 

)R&R - Roles and Responsibilities(.  
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  תוכן עניינים

  
  עמוד    סעיף

  9    מבוא .1

  9    . מטרה2

  9    בסיס נורמטיבי .3

      מפורטתהערכת סיכונים  .4

  10  . ניהול כללי4.1  

  15  . מחשוב4.2  

  22  . משאבי אנוש4.3  

  26  . שרותי דת4.4  

  27  . ייעוץ משפטי4.5  

  29  . תרבות, ספורט וחוגים4.6  

  32  . בטיחות ובטחון4.7  

  37  . תחבורה4.8  

  39  רכש 4.9  

  41  . סביבה ותפעול4.10  

  49  . הנדסה4.11  

  55  . גזברות4.12  
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  מבוא
אחת המטרות העיקריות של הביקורת הפנימית הנה לסייע בידי ההנהלה בביצוע יעיל של עבודתה. 

הפנימית את הבקרות השונות שהציבה ההנהלה. מטרת בקרות אלו הינן לצורך כך בודקת הביקורת 

לביצוע ביקורת פנימית יעילה, יש  .למנוע חשיפה לסיכונים אשר אם יתממשו, עלולה העירייה להיפגע

גישה זו מאפשרת הפקת תועלת  .להתמקד באותם תחומים בעירייה אשר להם חשיפת יתר לסיכונים

ית. סקר סיכונים זה בוצע לצורך מטרה זו של איתור התחומים שיש אופטימאלית מהביקורת הפנימ

  .לרכז בהם את משאבי הביקורת

  מטרה
אשר חשופים בצורה מוגברת לסיכונים של אובדן  במועצהמטרת סקר הסיכונים הנה לאתר תחומים 

כות כספים, אי סדרים, מעילות והונאות, פגיעה במוניטין העירייה, פגיעה בבטיחות, פגיעה באי

בשירות לתושב וכד'. מיפוי וזיהוי הסיכונים מבוצע לצורך הכנת תוכנית עבודה לביקורת  ה,הסביב

הפנימית. ככל שתהליך מסוים או יחידה מסוימת חשופים יותר לסיכונים, חשיבותם לצורכי ביקורת 

  . פנימית גדלה

  הבסיס הנורמטיבי
הוטלה אחריות על מבקרי הרשויות ונקבעה החובה, לבצע  ),2004בהנחיות משרד הפנים (מחודש מאי 

לשם הגברת יעילות העבודה ולשם יישום המתחייב " :סקר סיכונים על ידי מבקר הרשות כדלקמן

לערוך סקר א.  להלן:מהוראות החוק לגבי דרך עבודתו, על המבקר לפעול לביצוע מיידי של המפורט 

להכין סקרי קדימויות נכונים, אשר יתמקדו בנושאים בהם  אשר יאפשר לו, על פי תוצאותיו, סיכונים

לערוך תכנית עבודה רב שנתית שנועדה ב.  .חשיפת הרשות המקומית לסיכונים מחייבת טיפול נכון

לוודא, כי הביקורת תקיף במשך מספר שנים את כל הנושאים המהותיים המטופלים על ידי היחידות 

  ".השונות ברשות המקומית
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   סיכונים מפורטתהערכת 
  הינו על פי תחומי הפעילות של המועצה ולא על פי סדר קדימות ורמת סיכון.סדר הנושאים 

 ניהול כללי .1

 פעילות מליאת המועצה וועדותיה .1.1

פקיד ועדות המועצה הינו לדון, לקדם ולקבל החלטות הקשורות בתחום שלשמו כונסו. הוועדות ת –קע ר 

בעלי תפקידים במועצה. ועדות החובה (תכנון, מכרזים ביקורת וכו') מנוהלות מאוישות על ידי נבחרי ציבורו 

על פי צו המועצות וקיימת הקפדה על נוכחות חובה של בעלי התפקידים שהוגדרו כגון: יועמ"ש וגזברית 

 המועצה. מהלך הישיבות מתועד בפרוטוקולים.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  הרשותאי יכולת לממש את מדיניות ראש  

 .'אי עמידה בדרישות החוק בנושא, תדירות התכנסות הועדה, קוורום הועדה וכו  

  קבלת החלטות בניגוד לסמכויות שניתנו לוועדה במסגרת התקנות (הנחות בארנונה, מכרזים, הקצאות

 קרקע וכו').

 ) הכנת חומר מקצועי, תיעוד לקוי וכו').ניהול לקוי של הועדה 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

 

 נגישותהנגשה /  .1.2

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.26  
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 מועצה מחויבת לפי חוק להנגיש את שירותיה ומוסדותיה וכן רואה בכך חובה מוסרית. ה –קע ר 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 יחס לא שוויוני לאנשים עם מוגבלויות  

 חוסר יכולת לממש את שרותי המועצה  

 אי עמידה בדרישות החוק 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  כספי היקף

1  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

2  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.92  
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 דוברות .1.3

הדוברות של המועצה במטרה ליצר תקשורת אפקטיבית וכלול עבודת השיווק, יחסי הציבור ת –קע ר 

 ושקיפות אל מול התושבים.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות דלף מידע, מאתר המועצה.  

 .תקשור מידע לתושבים שלא עבר דרך דוברות המועצה 

 .ניהול לקוי של משברים או חוסר מעורבות של דוברות המועצה במשבר 

 סיכון בינוני – יכון משוקללסמת ר 

  

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

4  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.98  
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 הדרכה .1.4

  כשרת עובדים, העלאת המיומנות והקניית כלים לבצע את התפקיד באופן מיטבי.ה –קע ר 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 חוסר כשירות ומיומנות של עובדים למילוי תפקידם  

 השפעה שלילית על שביעות רצון העובדים  

 מגבלה בהעברת ידע בין עובדים 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  התהליך מורכבות

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

1  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

4  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

3  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.68  
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 ארכיב .1.5

 וק לשמור מסמכים ומידע. שמירת המסמכים נעשית באופן דיגיטאלי ופיסי.חמועצה מחויבת על פי ה –קע ר 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 מחסור במידע שנדרש ע"י הציבור  

 שמירת מסמכים לא בהתאם לדרישות החוק  

 .חשיפת מסמכים שלא לגורמים מורשים 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

1  

  חוק ונהליםהוראות 

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

3  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

4  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

5  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.82  
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 מחשוב .2

 שרותי מחשוב .2.1

ירותי המחשוב של המועצה ניתנים ע"י חברת "גני" שזכתה במכרז. השירותים כוללים תמיכה של ש –קע ר 

 מערכות מחשוב, תכנון וניהול רשת המחשבים, רשתות הענן, גיבויים, אבטחת מידע וכו'.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 אין גורם מחשובי שנמצא במועצה באופן מלא  

  ורמת הנדרש במועצה בדרישות החוקאיכות וטיב השירות לא עומד 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

3  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

4  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.9  
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 אבטחת מידע .2.2

ל המועצה חלים הוראות חוק בנושא אבטחת מידע בניהם דרישות מטה הסייבר הלאומי, מינוי ע –קע ר 

  ממונה אבטחה.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 פגיעה במאגר מידע של המועצה  

 אובדן מידע וזליגת מידע  

  מידעאי עמידה בדרישות חוק בנושא אבטחת 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

3  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.86  
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 BCP ,DRPגיבויים,  .2.3

מועצה מגבה את כל השרתים ובסיסי הנתונים באופן מקומי ולענן. הגיבויים מבוצעים אחת ליום ה –קע ר 

, הנושא נכנס לתוכנית העבודה לשנה הבאה בכפוף DRPלמועצה אין  ימים. 30ונשמר למשך  VIMע"י תוכנת 

 למקרה אסון מנוהלת ע"י ממונה לאבטחת מידע. לאישור תקציבי. תוכנית

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 התקפת סייבר על המועצה  

 שריפה של המחשבים והשרתים  

 פריצה פיסית לחדר השרתים 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

4  

  הגורמים המעורבים בתהליךמספר 

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

4  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.14  
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 ניהול הרשאות, עדכון תוכנה .2.4

יהול ההרשאות נעשה ע"י מחלקת המחשוב. למועצה שני חשבונות "מנהל רשת" שבהם מחזיק מנהל נ –קע ר 

ניהול הרשאות במערכות המידע של מחלקת המחשוב, שאר משתמשי המחשוב הם משתמשים רגילים. 

 על פי הצורך. המועצה נעשה על בסיס צורך התפקיד של העובד ומנוהל ע"י כל בית התוכנה

ברמת שרתים נעשה על ידי מנהל מחלקת המחשוב פעמיים בשנה (סוכות ופסח) עדכון קריטי  –תוכנה עדכון 

 מבוצע באופן מידי.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 .תוכנה לא מעודכנת, חשיפה לאבטחת מידע, כשל תפקודי  

 'ניהול הרשאות לא תקין, זליגת מידע, פריצה למידע וכו  

 .פגיעה בהפרדת תפקידים 

 סיכון בינוני – שוקללממת סיכון ר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

3  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.8  
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 ניהול רישיונות תוכנה .2.5

תוכנות). מודל הרישוי הנפוץ הוא פר  15מועצה מספר מוגבל של תוכנות במודלי רישוי שונים (עד ל –קע ר 

משתמש. ניהול ומעקב אחר השימוש ברישיונות נעשה ע"י מחלקת המחשוב. ניהול הרישיונות נעשה באופן 

 ידני.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  סיכון פלילי וכספי. –שימוש בתוכנה ללא רישיון  

 רכישת ו/או תשלום על רישיונות שלא נעשה בהם שימוש  

 .(תוכנות חינם) התקנת תוכנות צד שלישי 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

 

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

1  

  המעורבים בתהליךמספר הגורמים 

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

5  

  מיומנות כוח אדם 

3  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.86  
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 מאגרי מידע .2.6

מאגרי מידע  12מועצה נדרשת לרישום וניהול מאגרי מידע על פי הוראות החוק. למועצה יש ה –קע ר 

המועצה מנהל חמישה מאגרי מידע רשומים בתחומים: שכר, אוכלוסין, הנהלת  חוק.שרישומם נדרש על פי 

 חשבונות, חינוך וארנונה.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 פגיעה במאגר מידע  

 ואובדן מידע ממאגר מידע , שינויזליגה  

 אי עמידה בדרישות חוק 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.56  
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 רשתות ותקשורת .2.7

 בניין המועצה), דודאים, עידן הנגב מעבדה בגילת.(רשתות עיקריות מועצתית  4מועצה יש ב –קע ר 

רשתות סגורות גישה החוצה על פי הרשאות. טופולוגיה שטוחה של הרשתות. המועצה אמורה לעבור ל 

VLAN  2021במהלך יולי  .  

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 .כשל פיסי בתפקוד של ציוד הרשת, שגורם לפגיעה בעבודה של המשתמשים  

  נכונה של ציוד התקשורת שעלול לגרום לכשל בתפקודהגדרה לא  

 אבטחת מידע 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

3  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

4  

  מיומנות כוח אדם 

3  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.04  
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 משאבי אנוש .3

 גיוס כוח אדם .3.1

הליך איפיון תפקידים, גיוס וקליטה מנוהל ע"י מחלקת משאבי אנוש. קליטת עובד חדש מגובה ת –קע ר 

פנוי ומאושר. גיוס משרות בכירות נעשה על פי הנחיות משרד הפנים שכוללות בין היתר ועדת בחינה  בתקן

 ומבחנים במכון בדיקה חיצוני.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 קליטת עובד פיקטיבי  

 קליטת עובד בשכר שאינו ע"פ התקן  

 אי עמידה בדרישות משרד הפנים 

 סיכון לא משמעותי – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

2  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

4  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

1  

  ציון משוקלל

1.7  
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 רווחת עובדים .3.2

מחלקת משאבי  יווחת עובדים כולל הדרכות, השתלמויות, ימי גיבוש ועוד. התהליך מנוהל ע"רהליך ת –קע ר 

 אנוש במועצה אשר אחראית על כל עובדי המועצה כולל התאגידים העירוניים והעמותות.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 שימוש לא נאות בתקציב רווחת עובדים  

 (היקף ואיכות) אי ביצוע השתלמויות כנדרש  

 ניהול לקוי של מנגנון הרווחה 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

2  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

1  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.46  
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 סיום העסקת עובדים ופרישה .3.3

יום העסקה ביוזמת המועצה מבוצע בתהליך מסודר לאחר שנתקבלה החלטה ניהולית, התייעצו עם ס –קע ר 

היועצת המשפטית ובוצע שימוע כנדרש. התהליך מתועד ומתויק בתיק העובד. בדיקת חישוב זכויות הפרישה 

 יחידת השכר על בסיס הנתונים הנמצאים בתיק העובד. מבוצעות ע"י

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 אי תשלום / תשלום לקוי של זכויות בעת סיום העסקה  

 המשך תשלום לעובדים שסיימו את העסקתם  

 אי עמידה בדרישות חוק זכויות עובדים בעת סיום העסקה 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  כספי היקף

4  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

1  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

4  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

1  

  ציון משוקלל

2.26  
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 קידום ופיתוח עובדיםניהול,  .3.4

יתוח אישי וקידום עובדים מרוכז ע"י משאבי אנוש פיקי עובדים מנוהלים במחלקת משאבי אנוש, ת –קע ר 

 בשיתוף עם המנהל/ת הישיר/ה של העובד.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 תהליכי הפיתוח והקידום של העובדים אינם אפקטיביים  

 עדכון חלקי/שגוי של תיקי עובדים 

  מאובטח ויש גישה של עובדים נוספים לא מורשיםתיקי העובדים לא נשמרים במקום 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

2  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

3  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.86  
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 שרותי דת .4

בתחומים הבאים: רישום נישואין, כשרות,  ירותיםשבנות בני שמעון נותנת לתושבי המועצה ר –קע ר 

 הכנס לבר מצווה ומסורת יהודית. עירובין, מקוואות, בית עלמין, 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 ואי עמידה בדרישות רגולטוריות אי מילוי הוראות חוק  

 ניהול לקוי של הוצאות כספיות  

 גבייה על שירותים לא לפי החוק 

 תקציבים מבוססי העברות ממוסדות ממשלתיים 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

2  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

4  

  המעורבים בתהליךמספר הגורמים 

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

3  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3  
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 ייעוץ משפטי ותביעה .5

 ליטיגציה .5.1

מחלקה המשפטית אחריות כוללת על פעילות הליטיגציה של המועצה והתאגידים העירוניים למעט ל –קע ר 

  חברות כלכליות ולמעט תביעות נזיקין.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  גיעה באיכות ההליך המשפטי.של מידע עובדתי ביחידות המועצה יכול לגרום לפ לקויהשמירה  

 .העברת מידע לקויה מהגופים השונים במועצה יכולה לפגוע ביכולת לתת שירות משפטי אופטימאלי  

  הגורמים המשפטיים במחלקה עלול לפגוע בהליכים משפטיים.מחסור בידע וניסיון מקצועי של 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

2  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.54  
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 ולמחלקותיה לוועדות המועצהלמליאה, ייעוץ משפטי  .5.2

מחלקה המשפטית מעבר להיותה שומר סף של המועצה מטרתה להתוות את הדרך החוקית / ה –קע ר 

 לאפשר פעילות שוטפת ומנהל תקין. הנמוך ביותר להשגת מטרות המועצה וכן, היעילה ובעלת הסיכון

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 ייעוץ רשלני לגורמי המועצה 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

  

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

4  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.84  
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 תרבות, ספורט וחוגים .6

 אירועים ופנאי .6.1

חלקות התרבות עוסקות במתן מענה לצרכי התרבות בקהילת המועצה באמצעות מופעים, הצגות, מ –קע ר 

 אירועים וכו'. 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  לא ראוי במשאבי המועצה, שימוש שלא לטובת כלל התושביםשימוש  

  האירועיםגביה שלא כדין, או התנהלות לא ראויה עם כספי 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.12  
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 וחוגים ספורט .6.2

במועצה יש קבוצות ספורט תחרותיות, חוגי ספורט ואירועי ספורט שמנוהלים ע"י אגף הספורט  –קע ר 

 תרבות והחוגים.

 תהליךביכונים עיקריים ס 

 בטיחות במתקני ספורט  

 בטיחות בהפעלה של אירועי ספורט  

  עמידה ברגולציה 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

4  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  בקרות מובנותקיומם של 

2  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.36  
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 ואירועים חוגים – גבייה .6.3

 גף תרבות ספורט וחוגים מבצע את כל הגביה של הפעילות באופן עצמי.א –קע ר 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 גביה שלא לפי ההוראות והנהלים  

 גביה בחסר 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

4  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.7  
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 ביטחוןבטיחות ו .7

 חירוםמוכנות ל .7.1

ערך החרום של המועצה פועל בשגרה ובחרום בשיתוף עם גופים שונים כגון: פיקוד העורף, מ –קע ר 

'. ממונה הבטיחות אחראי על הכנת והכשרת צוותי המועצה ומוכנות 'וכוהמשטרה, מד"א, שרותי הכבאות 

הגורמים השונים לשעת חירום. מדי תקופה, מבוצעים תרגילים על מנת לתרגל את המוכנות לשעת חירום. 

 המועצה קיים מחסן עם ציוד לחירום (לדוגמה מכלי מים).בתחום 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 מלחמה בעצימות גבוהה  

 רעש אדמה –ע אסון טב  

 פנדמיה 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

4  

  שירות לתושב ועניין לציבור

3  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.22  
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  חינוךמוסדות  –אבטחה  .7.2

התאם להגדרות משרד החינוך, קצין בטחון של המוסד החינוכי אחראי על מערך האבטחה של ב –קע ר 

מחוזי ומשטרת ישראל. קצין הביטחון גם אחראי על  המוסד החינוכי, הוא/היא מונחים ע"י קצין ביטחות

הערכות המוסד החינוכי לשעת חירום. תפקיד קצין הביטחון לבקר ולפקח אחר מערכך האבטחה של מוסדות 

 החינוך.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 אי קיום הנחיות משרד החינוך בנושא אבטחת מוסדות חינוך  

 מעקב לקוי אחר מאבטחי מוסדות החינוך  

 ביצוע תרגולים והכשרות אי 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

2  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

4  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

3  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.66  
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 בטיחות מוסדות ציבור (בתי ספר, גנים) .7.3

בחוק  ל רשות שיש מוסדות חינוך נמצאת תחת בקרה ופיקוח של יועצי בטיחות של הרשות. מחוייבכ –קע ר 

על פי חוזר מנכ"ל. על פי התקן יועץ בטיחות צריך לעשות פעם בשנה מבדק בטיחות בחודשי החורף ולהוציא 

  דוח בטיחות לקראת השנה הבאה.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 פציעות של תלמידים ועובדי חינוך כתוצאה מפגם במבנה  

 .בלאי של מתקנים ומוסדות שאינו מטופל  

  למוסדות החינוךגישה לא תקנית 

 שערים ומעקות לא תקניים 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.3    
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 בטיחות מתקני משחקים .7.4

מתקני משחקים, תקינות המתקנים נבדקת אחת לחודש ע"י עובדי המועצה,  70 -רחבי המועצה כב –קע ר 

פגמים קטנים אחת לשנה ע"י מנהל מחלקת אחזקה בעל תעודת בודק מוסמך של מכון התקנים. תיקון 

 מתקנים נעשה ע"י עובדי המועצה, לליקויים גדולים המועצה נעזרת בקבלני משנה.ב

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 פציעה של ילד/ילדה כתוצאה משמוש במתקן לא תקין  

 תחזוקה לקויה שמביאה לבלאי מואץ ועלויות עודפות  

 התקשרות לקויה עם קבלני תיקון של מגרשי משחקים 

 יםפיקוח לקוי על עבודת הקבלנ 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

2  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

2  

  ציון משוקלל

2.88  
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 מוקד עירוני .7.5

שעות ביממה ע"י  24מוקד משמש כתובת לפניות ציבור ודיווח על ליקויים ומפגעים. המוקד מאויש ה –קע ר 

  מנהלת המוקד ושני מוקדנים (שלוש משמרות ביום).

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 אי מתן מענה / מענה חלקי לתלונות תושבים  

 טיפול לקוי בתלונה  

  לקוי של תלונות התושבים במערכתניהול ותיעוד 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

2  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

3  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.48  
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 תחבורה .8

 הסעות תלמידים .8.1

ל מסגרות הלימודים אתלמידי חינוך מיוחד  65 -תלמידי חינוך רגיל וכ 000,2 -מועצה מסיעה כה –קע ר 

וחזרה ליישובים כל יום. בנוסף, המועצה מעמידה מערך הסעות תלמידים אחר הצהריים, המערך מנוהל 

 ניהול מערך ההסעות נעשה באופן ידני.באופן ישיר ע"י המחלקות השונות במועצה. 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 תאונות  

 שכיחת ילדים ברכבי ההסעות  

 לא תואמת צרכים אי הגעה של הסעות/הסעה 

 (כספי ובטיחותי) פיקוח לקוי על קבלני הסעות 

 סיכון מירבי – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

4.16  
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 ניהול צי רכב .8.2

אוטובוסים והשאר רכבים פרטיים. המועצה אחראית על  8טנדרים,  5כלי רכב,  70 –מועצה כ ב –קע ר 

תקינות הרכבים אבזור מערכות בטיחות,  דלקנים, רישוי ובטיחות. כיום חלק מהרכבים הם בבעלות 

 המועצה וחלק בליסינג.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 שימוש בלתי סביר ברכבי המועצה  

 התקשרות לא תקינה עם חברות הליסינג  

 הקצאת רכבים שלא על פי התקן והוראות 

 אחזקה וניהול לקויים 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

4  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  ועניין לציבורשירות לתושב 

3  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.7  
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 רכש .9

 פומבייםמכרז זוטא/ –מכרזים  .9.1

כום מסוים שמפורסם מעת לעת ע"י סמועצה מחויבת על חוק בקיום הליך מכרז בהתקשרויות מעל ה –קע ר 

הליך הרכש מתחיל בדרישה ע"י מזמין הרכש מאושר תקציבית ע"י הגזברית ונדון בוועדה  משרד הפנים.

 הרלוונטית.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 אי עמידה בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו  

 ליקויים בבניית מפרטים ותכנים של מכרזים  

  הגורמות לפגיעה בתהליכי עבודה ותקינות המכרזחריגות בלוחות זמנים 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

4  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

4  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.38  
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 התקשרות עם ספקים / נותני שירות .9.2

ל מנת להכלל עפקים אשר רוצים להתקשר עם המועצה צריכים להיכלל בספר הספקים/יועצים. ס –קע ר 

 במאגר יש לעמוד בדרישות החוק (ניגוד עניינים, מסמכי הנהלת חשבונות וכו').

 יקריים בתהליךעיכונים ס 

 אי עמידה בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו  

  (גזברות, יועמ"ש) ליקויים בהליך אישור ההתקשרויות  

 ניגוד ענייניםה 

 סיכון לא משמעותי – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

2  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

1  

  המעורבים בתהליךמספר הגורמים 

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2  
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 סביבה ותפעול .10

 גנים ונוף . 10.1

ברוש, בתדהר, ב בית המועצה, בתאשור, ברוקים יהטחים שב תמטפל חזקה ותשתיותא חלקתמ –קע ר 

 ובקיבוץ נבטים.בגבעות בר 

 .יכונים עיקריים בתהליךס 

 אחזקה לקויה  

 שימוש לא נאות במשאבי המועצה בדגש על התקשרות עם קבלני משנה  

 פיקוח לא נאות על קבלנים 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

2  

  היקף כספי

2  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  המעורבים בתהליךמספר הגורמים 

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.6  
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 איכות סביבה . 10.2

מועצה אחראית על איכות הסביבה בשטחה המוניציפאלי. במסגרת האחריות המועצה מבצעת ה –קע ר 

מקיימת קשר עם המשרד לאיכות הסביבה ופועלת לשיפור וקידום איכות הסביבה הסברה במוסדות החינוך, 

  בשטח המועצה ע"י מעבר לשימוש באנרגיות מתקדמות וירוקות.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 מפגעי פסולת, מפגעי אוויר  

 העדר הדרכות ו/או הדרכות לא אפקטיביות 

 העדר/אכיפה לא אפקטיבית של מפגעי איכות סביבה 

 סיכון בינוני – יכון משוקללסמת ר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

4  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

4  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.28  
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 מחזור . 10.3

 –מועצה הציבה בכל היישובים ומתחמי העסקים בשטחה פחי מחזור מסוגים שונים (פח סגול ה –קע ר 

פסולת אורגנית, פחים כחולים  –אריזות מכל הסוגים מלבד קרטון וזכוכית, פחים חומים  –זכוכית, פח כתום 

אריזות מקרטון עבה). המועצה פועלת בנושא חינוך  –אריזות מתכת וקרטוניה  –אשפת נייר, פחים אפורים  –

  התושבים והעובדים בנושאי מחזור, שמירה על איכות הסביבה וכו'.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  מחזוראי עמידה ביעדי  

 העדר אמצעי מחזור במועצה  

 בקרה ופיקוח לא אפקטיביים על קבלנים 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

3  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.36  



  

46  
 

 פינוי אשפה ופסולת . 10.4

אשפה וגזם מבוצעת ע"י קבלני משנה של המועצה בפיקוח מחלקת שפ"ע. הפעילות העילות פינוי פ –קע ר 

 כוללת איסוף באמצעות כלים ייעודיים והעברת הפסולת להפרדה וטיפול באתרים ייעודיים.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 תפעולי וכספי – בקרה לקויה על פעילות הקבלן  

 חוסר שביעות רצון של התושבים  

 אדם פנימי לא מיומן כח 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

4  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.52  
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 מבנים ותשתיות . 10.5

חזוקת הבניינים ומוסדות החינוך מנוהלת ע"י מחלקת שפ"ע. המועצה מפעילה שירותי ניקיון, ת –קע ר 

 אחזקה של תאורה, תיקון ליקויים במבנים ומוסדות החינוך וכו'.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  תושבים החיים של הבאיכות  יםפוגמואי עמידה בלוחות זמנים לתיקון תקלות איכות תחזוקה לקויה  

 בנוגע להתייעלות אנרגטית והתנהלות לא כלכלית אי עמידה בדרישות חוק 

 עמידה בדרישות חוק בטיחות בעבודה 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

3  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  ועניין לציבור שירות לתושב

4  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

4  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

1  

  ציון משוקלל

2.4  
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 שירות ווטרינרי . 10.6

כלבים וחיות בר  שירות הווטרינרי אחראי על חיסון כלבת, עיקור וסירוס חתולים, פיקוח עלה –קע ר 

 משוטטות בתוך היישובים.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 התפרצות כלבת ברחבי המועצה 

 רביית חתולים משוטטים באופן בלתי נשלט 

 כלבים משוטטים יפגעו בתושבים במועצה 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  ועניין לציבורשירות לתושב 

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.4  
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 רישוי עסקים . 10.7

התאם לחוק רישוי בעוני רישוי טאירועים וסקים עישוי רחלקת רישוי עסקים עוסקת במתן וניהול מ –קע ר 

פתיחת העסק, והפעלת הליך  על תקנותיו. המחלקה אחראית על הדרכת עסקים בשלבי 1968עסקים תשכ"ח 

קבלת רישיון עסק תותנה בגורמים רבים בניהם משטרת ישראל, משרד  הרישוי ופיקוח לאחר קבלת הרישיון.

ביה במועצה והליכי האכיפה מבוצעים הבריאות, איכות הסביבה וכו'. תשלום האגרות מבוצע ע"י מחלקת הג

 בסיוע המחלקה המשפטית.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 ('תהליך מתן רישיון, בקרה, חידוש וכו) אי עמידה בדרישות חוק רישוי עסקים ותקנותיו  

 מעקב ובקרה לקויים אחר תהליך חידוש רישיונות  

 ('שמירת מידע, גישה למידע וכו) ניהול לקוי של תיקי עסקים 

 פיקוח לקויי 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.22  
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 ואכיפה פיקוח . 10.8

כיפה בתחום רישוי העסקים מבוצעת בדרך כלל על בסיס תהליכי פיקוח יזומים וביקורים בבתי א –קע ר 

עסק ו/או תלונות תושבים/מבקרים. מידע רלוונטי על עבירות מרוכז במחלקת רישוי עסקים. אכיפה מבוצעת 

, שיטור עירוני, משטרה ירוקה, עם יחידות המועצה ובכללם הווטרינר, גזברות, מחלקה משפטית בשיתוף

 .'וכו משרד הבריאות, כיבוי אש רשות הטבע והגנים

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 שטח המועצה ללא רישיון עסקאכיפה חלקית/בררנית של עסקים הפועלים ב  

 .'ניהול לקוי של מאגר מידע, צילומים דוחות, ביקורים בעסקים וכו  

 פיקוח לקויי 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

4  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  בקרות מובנותקיומם של 

4  

  ציות 

5  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.18  
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 הנדסה .11

 רישוי  . 11.1

דיקת תכניות בניה ופעילות מול המתכננים, הפקת אגרות ערבויות וכו'. ליווי כל תהליך הרישוי עד ב –קע ר 

 קבלת ההיתר.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  המאושרות של המועצה. מפורטותמתן רישוי שלא בהתאם לחוק ולתוכניות 

 קבלת תכניות הכוללות מידע חלקי  

 תיעוד לקוי של תהליך הרישוי  

 מתן מידע חלקי בשל קיום מידע תכנוני לקוי 

 אי עמידה בלוחות זמנים 

 שיקול תכנוני מוטעה 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  כספיהיקף 

3  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

4  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.2  
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 פיקוח . 11.2

 אמצעות פקחי בניה.בכיפת חוקי תכנון ובניה ברחבי המועצה, א –קע ר 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 ניהול לקוי של תיקי פיקוח  

 (לדוגמה אי התייחסות לתלונות תושבים) אכיפה בררנית 

 פגיעה בציבור בעכבות חוסר פיקוח 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.04  
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  אגרות והיטלים . 11.3

חוק. אגרות הבניה נגבות ע"י הוועדה לתכנון ובניה, אגרות והטלי  ל האגרות וההיטלים נגבים מכחכ –קע ר 

 ביוב וקנסות נגבים באגף גזברות.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 חישוב לקוי של אגרות והטלי בניה  

 חוסר הקפדה על הוראות חוק תכנון ובניה 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  ונהליםהוראות חוק 

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.5  
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 השבחת מקרקעין . 11.4

לתכנון ובניה על בעל זכות במקרקעין, לאור שינויים  מקומיתהיטל השבחה מוטל על ידי הוועדה ה –קע ר 

בדיקת השבחת המקרקעין, מבוצעת על ידי שמאי  .שחלו בזכויות הבניה בשטח אשר השביחו את הנכס

 .חיצוני שמועסק מטעם הועדה

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 חישוב לקוי של חבות בהיטל השבחה  

 ניתוח לקוי של מידע הנדסי ותכנוני  

 לקויות עם שמאים חיצוניים התקשרויות 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

3  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

4  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.16  
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 ציבוריתבנייה  – פרויקטיםבקרת  . 11.5

 ,רויקטים בתחום הבינוי מנוהלים על ידי המחלקה וכוללים בניית גני ילדים, מוסדות בתי ספרפ –קע ר 

ועוד. תהליכי העבודה כוללים קידום תכניות, התקשרויות עם יועצים והחברה  כבישים, תשתיות ציבוריות

 .'הפעלת מפקחים, וכו ,הכלכלית , ליווי אדריכלי חיצוני

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  קבלנים שלא כדיןביצוע התקשרויות עם  

 בקרה ופיקוח לקויים בפרויקטים  

  לקויהבקרה תקציבית 

 עמידה בלוחות זמנים 

 סיכון גבוה – שוקללממת סיכון ר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.62  
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 והאתר ההנדסי GIS –שקיפות ומידע לציבור  . 11.6

אמור מ  GISתר הא' .דכון יעודי קרקע, כתובות , מפות וכוע, מחלקה עוסקת בעדכון גושים וחלקותה –קע ר 

לספק מידע תכנוני כולל זכויות בנייה, יעודי קרקע, הוראות תוכניות תב"ע וצפייה בקבצים סרוקים של 

תיקי בנייה, טפסים  ,, מידע לגבי בקשות והתרים לבנייה)ונספחי התב"ע תשריט, תב"ע(מסמכי התוכניות 

 ונהלים, הודעות הוועדה ועוד

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  עדכון חלקי של תוכנתGIS  

 זמינות חלקית של מערכת המידע לציבור  

 אי העברת מידע פרסומי בזמן 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  כספיהיקף 

1  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.64  
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 זברותג .12

 ביטוח . 12.1

בות מעבידים, אחריות מקצועית, אחריות ח המועצה מבטחת את עצמה כנגד סיכונים רבים בניהם: –קע ר 

 , ביטוח רכבי מועצה וכו'.צד ג'

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 כפל ביטוחים  

  העדר כיסוי ביטוחי  

 אי תביעת פיצויים מחברת הביטוח 

 עבודה מול חברות ביטוח במכרז שלא בתוקף 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

2  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

1  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

4  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.3  
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 המועצה תקציבהכנה וניהול  . 12.2

שות מקומית מחויבת להגיש את תקציב המועצה עד חודשיים לפני השנה הרלוונטית. האחריות על ר –קע ר 

 הגשת התקציב מוטלת על ראש המועצה והגזברית.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 תקציב לא מאושר  

  חריגה מתקציב  

 ניהול לא תקין של התקציב 

  המוניציפליים של הרשות המקומיתאי יכולת לנהל את חובותיה 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.14  
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 ניהול נכסים . 12.3

טטוטורי המאגד את כל השטחים הציבוריים שיש סכסי המועצה מנוהלים בספר הנכסים, ספר נ –קע ר 

לרשות בתחומה. מנהל הנכסים דואג שכל הנכסים רשומים באופן תקין (טאבו, מיסוי וכו'). הנכסים 

 מנוהלים במערכת ייעודית במועצה.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 .(הסכם הפעלה) אין הסכמי שימוש במקומות בהם המועצה קיבלה זכות שימוש בנכס  

 .אין דיווח שוטף למנהל הנכסים בעת שינוי שימוש בנכס 

 .תכנון פעילות ומבנים מתבצעת מבלי שיודעים את המצב הקנייני של הנכס 

 סיכון מירבי – מת סיכון משוקללר 

  

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

4  

  הוראות חוק ונהלים

4  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

5  

  ציות 

4  

  מיומנות כוח אדם 

4  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

4.06  
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 תקציב בלתי רגיל (תב"ר) . 12.4

רשות מנהלת את פרויקטי הפיתוח וההשקעה דרך תקציב בלתי רגיל. כל פתיחה, עדכון וסגירה של ה –קע ר 

 תב"ר מאושרות ע"י המליאה.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 תחילת עבודה לפני קבלת אישור על התב"ר  

 בקרה לא אפקטיבית אחר הוצאות  

 ביצוע ללא מכרז 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  התהליךמורכבות 

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.14  
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 (למעט חוגים, ספורט ותרבות) הגביי . 12.5

 שבי המועצה, בעלי עסקים וחקלאים, על פי החוק.ומועצה גובה ארנונה, היטלים ואגרות מתה –קע ר 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 גבייה לא אפקטיבית  

 מעילות  

 .אי גבייה, אי קליטה של כספים, מחיקת חובות שלא כדין 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  חוק ונהליםהוראות 

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

4  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.08  
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 תמיכות . 12.6

אמצעות נוהל תמיכות. בכל שנה ועדת בשות מקומית ראשיית להעביר תקציב לעמותות פרטיות, ר –קע ר 

התמיכות קובעת את הקריטריונים לתמיכות ומביאה אותם לאישור המליאה. וועדת התמיכות בוחנת את 

  כל הבקשות של הגופים לתמיכה, הגופים שנבחרו מובאים לאישור המליאה.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 אי עמידה בנוהל התמיכות  

  שלשמה היא תוכננההתמיכה לא מגיעה למטרה 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

4  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.64  
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 הנהלת חשבונות . 12.7

  על פי הכללים שנקבעו ע"י משרד הפנים. PREמועצה מנהלת את הנהלת החשבונות במערכת ה –קע ר 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 מעילות, דיווחים כוזבים  

 רישום הוצאות/הכנסות שלא על פי החוק 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

  

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  כספיהיקף 

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

2  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.72  
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 שכר . 12.8

 מועצה משלמת את המשכורות לכלל העובדים, קרנות, חברות בנות וכו'.ה –קע ר 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 (תשלום ביתר) תשלום שכר שלא על פי חוק  

 אי תשלום שכר לעובדים כחוק  

 אי העברת כספים לקרנות הפנסיה על פי חוק 

 ('מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו) אי העברת כספים לגופים ממשלתיים 

 סיכון נמוך – יכון משוקללסמת ר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

1  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

4  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.6  
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 חשבות . 12.9

דוחות הכספיים של המועצה נערכים ע"י רואה חשבון חיצוני הממונה ע"י משרד הפנים. אחת לרבעון ה –קע ר 

 המועצה מפיקה דוח רבעוני אשר מוגש למשרד הפנים.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 רישום כוזב, דיווחים כוזבים  

 מעילות 

 ניפוח של הדוחות, הצגת מצגי שווא 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

2  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.72  
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  השקעות כספים .12.10

הכסף  .בהתאם להוראות משרד הפנים מועצה משקיעה את הכספים העודפים שנצברו בשוק ההוןה –קע ר 

 מתכנסת וועדת ההשקעות של המועצה לאישור ההשקעות. בתי השקעות. אחת לרבעון 4מנוהל ע"י 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 ניהול לקוי של כספי המועצה  

 אי עמידה בדרישות רגולטוריות  

 אחר הכספים שהושקעו והתשואות על ההון בקרה לקויה 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

1  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

4  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

1  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.44  
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  גיוס משאבים .12.11

מועצה מגייסת משאבים מגופים ממשלתיים, מוסדות וקרנות פילנטרופיות לביצוע ותפעול ה –קע ר 

גיוס כספים מקרנות ממשלתיות נעשה באופן ישיר ע"י המועצה, גיוס מקרנות  פרויקטים במועצה.

 שמעון.פילנטרופיות נעשה דרך קרן בני 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 כספים שנתנו לגביהם הבטחות מגופים לא יגיעו למועצה  

 .אי עמידה בקריטריונים שהוגדרו ע"י הקרנות/קולות קוראים 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

  

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

3  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

2  

  המעורבים בתהליךמספר הגורמים 

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.4  
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 שירותים חברתיים .13

 עובדים סוציאליים יישובים . 13.1

הישרות החברתי/סוציאלי. העובד  כל יישוב במועצה יש עובד סוציאלי שעיקר פעילותו היא הנגשתל –קע ר 

מקיים פגישות עם "פרטים" ועם בעלי תפקידים ביישובים. חלק מהשירותים ניתנים מכח חוק ותקנות וחלק 

 ניתנים כשירות נוסף שנותנת המועצה.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 .מחסור בעובדים סוציאליים, שיאפשר מתן מענה לצרכי התושבים  

 ישות של העובדים הסוציאליים.מצבי חירום שמונעים נג  

 .שירות לא תואם ציפיות של התושבים 

 מוךנסיכון  – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

3  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

3  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

1  

  ביקורת אחרונה 

2  

  ציון משוקלל

2.76  
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 בינוי קהילתי . 13.2

על מנת  ישוביםל, מאגד את שיתוף הפעולה בין המועצה 2004 –ניית קהילה, הינו תחום שקיים מ ב –קע ר 

 לשתף את המועצה בתהליכי בניית הקהילה.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  עקב מורכבות תהליכי הרוחב הקהילתיים, הקהילות לא מצליחות להביאם למימוש. –קטיעת תהליכים  

 היועצים אינם מקצועיים ולא מביאים ערך  

 מעקב אחר עלויות וחריגה מתקציב 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

4  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  הגורמים המעורבים בתהליךמספר 

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.64  
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 חוק סוציאלייםעובדים  . 13.3

) חוק חוסים 3) סדרי דין, 2) ילדים ונוער, 1חוק מתחלקים לשלוש קטגוריות:  וציאלייםסובדים ע –קע ר 

 .(מינוי של משרד הרווחה) סטטוטורייםותיקים. עובדים סוציאליים חוק הם עובדים 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 עקב תחום עיסוקם העובדים לעיתים חשופים להטרדות ואיומים  

  הנהלים והחוק לגבי מטופליםקבלת החלטות לא נכונה ולא על פי 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

3  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.92  
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 מרכז טיפולי . 13.4

רכז שמאגד מספר שירותים במועצה, בעיקר טיפול זוג, חלק מהמרכז מסובסד וחלקו ממומן מכספי מ –קע ר 

 מועצה. חלק מהשירותים ניתנים במבנה הרווחה במועצה וחלקם ביישובים השונים.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  ובבאי המרכזטיפול לקוי במטופלים  

 פגיעה במטפלים 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

  

  

   

  מורכבות התהליך

2  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.78  
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 וותיקים . 13.5

גף שירותים חברתיים מעניק שירות לתושבי המועצה הוותיקים, דרך קרן בני שמעון, יחידה לשלום א –קע ר 

 הוותיק ובני משפחה מטפלים באזרח ותיק.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  טיפול.אזרחים וותיקים במצוקה שהאגף לא מודע להם ולכן לא מקבלים  

 .אי מיצוי זכויות של אזרחים וותיקים 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

  

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

4  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

3  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.36  
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 צרכים מיוחדים . 13.6

ההגדרות הקבועות בחוק, מוגבלות שכלית התפתחותית,  3-מ 1יפול ומתן מענה לילדים העונים על ט –קע ר 

 שיקום מוגבלות פיסית, אוטיזם. רוב הטיפול נעשה דרך העובדים הסוציאליים ביישובים.

 יקריים בתהליךעיכונים ס 

  אי מיצוי זכויות  

 טיפול לקוי 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

  

  

   

  מורכבות התהליך

2  

  היקף כספי

2  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.78  
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 מרכז גישור . 13.7

 תן שרות של תהליכי גישור, גירושים, שכנים ובין הקהילה לתושבים. מ –קע ר 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 תהליך לא מקצועי / אי שביעות רצון 

 סיכון נמוך – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

3  

  היקף כספי

1  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

4  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

1  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

1  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.28  
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 תאגידים עירוניים .14

 חברה כלכלית . 14.1

חברה הכלכלית בני שמעון מתפעלת את אתר דודאים ואת מעבדת גילת. באתר דודאים מטמינים ה –קע ר 

פסולת מכל הסוגים, ביתית, יבשה גזם וכו'. כמו כן, האתר משמש כמפעל מיון פסולת, מחזור ופועל לחינוך 

כן סקרי מבצעת בדיקות במהלך הגידול המאפשרות יישום תשומות באופן מדויק וסביבתי. מעבדת גילת 

בנוסף מבצעת עבודות ייחודיות של פרויקטים  .קרקע לפני תחילת הגידול לבחינת התאמה לחקלאות

מחקריים הקשורים לאקדמיה עם מנהל המחקר החקלאי והאוניברסיטאות השונות ומבצעת פרויקטים 

קרקע, מים, שפכים וקולחים, דשנים,  :החומרים הנבדקים הם .ועבודות הקשורות לתחום איכות הסביבה

 .זבלים, קומפוסטים ובוצות, מצעי גידול, תמיסות הזנה וחומר צמחי

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  חוק אוויר נקי, רישיון עסק, הטמנות. –רגולציה  

  שריפה, בטיחות בעבודה, תאונות דרכים (משאיות). –תפעול  

  מעילות, רכש, ספקים, לקוחות. –פיננסים 

 סיכון בינוני – סיכון משוקלל מתר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

2  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

3  

  ביקורת אחרונה 

1  

  ציון משוקלל

2.96  
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 עידן הנגב . 14.2

אחוז ממניות החברה,  44"עידן הנגב" הינו פארק תעסוקה משותף של הרשויות: עיריית רהט בעלת  -רקע 

אחוז ממניות  17בעלת  ומועצה מקומית להבים אחוז ממניות החברה 39מועצה אזורית בני שמעון בעלת 

שטחים לתעשייה נקייה, למסחר, דונם וכולל  4,500-"עידן הנגב" משתרע על שטח של למעלה מ החברה.

הפארק מנוהל על ידי חברה שהוקמה מיסודן של הרשויות  למכללה רב תרבותית, לבית חולים ולמבני ציבור.

  .הינה חברה עירונית פרטית בע"מ בעלת –המקומיות רהט, בני שמעון ולהבים, חברת עידן הנגב 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

  יפתחו את הקרקע תוך זמן שנקבע במכרזיזמים שזכו במכרזי קרקע לא  

 .חברות לא יעבירו תשלום דמי ניהול לחברה  

 .תביעות בעלות פרטית על קרקעות של אזרחים 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

2  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

4  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.56  
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 חשמל ירוק . 14.3

חברות  2של אתר הפסולת, זכתה חברה ( לשימוש בגז המתאן 2001עקבות מכרז שיצא בדודאים ב ב –קע ר 

המועצה קנתה את חברת  2013פרטיות) שעשתה שיתוף פעולה בעקבותיו קמה חברת חשמל ירוק בע"מ. ב 

  חשמל סולארי על גגות המועצה, מיפוי מועצה וחיבור גגות.חשמל ירוק. 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 .סיכוני רגולציה, בטיחות ואיכות סביבה  

 סחריים (ירידה בתעריפי החשמל)סיכונים מ  

 פרויקטים חדשיםהשקעות כושלות , 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

4  

  הוראות חוק ונהלים

3  

  שירות לתושב ועניין לציבור

2  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

2  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.44  
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 מכון רימון . 14.4

 .מותת מכון רימון הינה עמותה עירונית ללא מטרות רווח בבעלות המועצה האזורית בני שמעוןע –קע ר 

העמותה הוקמה במטרה לנהל את מרכז ג'ו אלון וכל הכנסותיה מיועדות להמשך הפעילות החברתית, 

 .חינוכית, תיירותית ותרבותית של המרכז

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 תקציב  

 בטחון 

 רגולציה 

 אי הצלחת תהליך שינוי יעוד המכון  

 בוהגסיכון  – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

3  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.76  
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 קרן בני שמעון . 14.5

קדם, לטפח ולפתח ל) שמטרתה 100%מותה רשומה לשירות הקהילה באחזקה מלאה של המועצה (ע –קע ר 

. הקרן מעסיקה הסעד, הרווחה, הדת, הבריאות והמדע של המועצהאת תחומי החינוך, התרבות, הספורט, 

 ₪. מיליון  45כ  2021תקציב הקרן לשנת  עובדים במגוון רחב של תפקידים.  650 -כ

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 רגולציה  

 שכר  

 משאבי אנוש 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

 
  

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

5  

  ונהליםהוראות חוק 

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

1  

  ציון משוקלל

3.1  
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 יזמות . 14.6

מועצה האזורית בני שמעון. הני שמעון ייזום ופיתוח היא חברה כלכלית בבעלותה המלאה של ב – קער 

מטרת החברה היא הגדלת מקורות ההכנסה של . ומובילה הקמה של תשתית לכלכלה אזורית החברה יוזמת

בני שמעון ייזום ופיתוח עוסקת במספר ענפים, ובעיקרם פיתוח . המועצה למען שיפור השירות לתושביה

ה לקידום תחום התיירות במרחב, לקידום בנוסף לכך, פועלת החבר תעסוקה בכל רחבי המועצה. - אזורי

 .עסקים קטנים ובינוניים ברחבי המועצה, ולפיתוח פרויקטים כלכליים מניבים

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 תקציב  

 רגולציה  

 הסכמי תכנון וייזום 

 סיכון בינוני – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

4  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  ועניין לציבורשירות לתושב 

2  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

3  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

2  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

2.96  
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 חינוך .15

 גיל הרך . 15.1

מעונות  11ילדים, ב  1,200 -כלרך מהווה מסגרת ההחינוך לגיל  2021, נכון ל 6ינוך מגיל לידה ועד גיל ח –קע ר 

 גנים וצהרונים.  29יום, 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 מחסור בכח אדם / מחסור בכח אדם איכותי  

 גבייה בחסר של תשלומי הורים  

 מבני חינוך לא תקינים 

 סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  ועניין לציבורשירות לתושב 

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.92  



  

82  
 

 בתי ספר . 15.2

חינוך ממלכתי, בית ספר אחד מוכר שאינו רשמי ובית ספר אחד  3בתי ספר יסודיים,  5 -מועצה כב –קע ר 

  תלמידים. 1,700 –ממלכתי דתי. סך הכל במסגרות בתי הספר לומדים כ 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 תשלומי הורים ותקציב  

  אישיותסיעות רפואיות וסיעות  

 אחזקת מבנים ואחזקת ציוד 

 סיכון גבוה – שוקללממת סיכון ר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

5  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

1  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.86  



  

83  
 

 חברתי חינוך . 15.3

מילדי המועצה לוקחים חלקת במסגרות  90% -עילויות חינוך מעבר למסגרת הפורמאלית, כיום כפ –קע ר 

 החינוך החברתי. הפעילויות כוללות פעילות חברתית אחר בית ספר, צהרונים, תנועות נוער וכו'.

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 פיקוח על פעילויות  

 טיולים ויציאה אל מחוץ למסגרות  

 תקציב וגביה 

 סיכון מירבי – מת סיכון משוקללר 

 

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

4  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

3  

  קיומם של בקרות מובנות

3  

  ציות 

3  

  מיומנות כוח אדם 

3  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

4.1  
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 חינוך מיוחד . 15.4

מחלקה לחינוך מיוחד אחראית לטיפול במסגרות חינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, במגוון מסגרות ה –קע ר 

(לדוגמה: גני ילדים, בתי ספר), כמו כן, המחלקה אחראית לטפל בילדים שזכאים לחינוך מיוחד במסגרות 

 ילדים בכלל המסגרות. 150 -סה"כ המחלקה מטפלת בכמחוץ לשטח המועצה. 

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 העסקה של סיעות  

 ליווי הסעות 

  סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

  

  

   

  מורכבות התהליך

5  

  היקף כספי

5  

  הוראות חוק ונהלים

1  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

4  

  בקרות מובנותקיומם של 

2  

  ציות 

2  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

5  

  ציון משוקלל

3.74  
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 וועדים מקומיים .16

 ניהול ועד מקומי . 16.1

 יפ לע ול אצילהה מכויות שהמועצהס היוי זוריתא ועצהמ לש יפוטהש תחוםב פועלה קומימ וועדל –קע ר 

 על כללית ארנונה להטיל ,המועצה לאישור בכפוף ,רשאי המקומי הוועד כי נקבע עוד .המפורשת החלטתה

 חשבונותיו על ביקורת לקיים המועצה לו", ועל האצילה הסמכויות שהמועצה "ביצוע לצורך היישוב תושבי

 .באמצעותה לפעול שלא החליט הוא אם המקומי הוועד הכספיים של דוחותיו ועל

 יכונים עיקריים בתהליךס 

 אי עמידה בדרישות חוק  

  תקינההתנהלות לא 

  סיכון גבוה – מת סיכון משוקללר 

 

  

  

  

   

  מורכבות התהליך

4  

  היקף כספי

3  

  הוראות חוק ונהלים

2  

  שירות לתושב ועניין לציבור

5  

  מספר הגורמים המעורבים בתהליך

5  

  בטיחות / ביטחון / בריאות 

3  

  קיומם של בקרות מובנות

4  

  ציות 

4  

  מיומנות כוח אדם 

2  

  ביקורת אחרונה 

2  

  משוקללציון 

3.46  
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   נספחים
  נספח א' 

השיורי בקבעה על פי נוסחה שהינה שקלול הסבירות להתרחשות הסיכון בהינתן  קביעת רמת הסיכון
 60%(בקרות) ו  40%הבקרות שיש בתהליך ועוצמת הסיכון שמבוססת על הסיכון המובנה ביחס של 

   (סיכון מובנה).

  :בקרות –אמות המידה ומשקלן היחסי 

  משקל  תיאור   מידה אמת

  25%    מורכבות התהליך

  15%  קיומם של נהלים והוראות חוק מקטין את הסיכון.  הוראות חוק ונהלים

מספר הגורמים 

  המעורבים בתהליך

ככל שמספר הגורמים המעורבים לקיום התהליך 

  גבוהה יותר, גובר הסיכון.

15%  

תהליך ממוכן, ביקורת רואה חשבון חיצוני, תהליכי   קיומם של בקרות מובנות

  עבודה מתודולוגיים ומסודרים וכו'.

30%  

כ"א מיומן ומנוסה מקטין את הסיכון, יחד עם זאת   מיומנות כ"א

במידה ואין החלפה ו/או יציאה לחופשה במשך 

  תקופות ארוכות הסיכון גובר.

15%  

  

  5  4  3  2  1  נושא / ניקוד

מורכבות 

  התהליך

תהליך טכני 

בעל רמת 

מורכבות 

  נמוכה

רמת 

מורכבות 

  בינונית

רמת 

מורכבות 

  גבוהה

 רמת

 מורכבות

 גבוהה

  מאוד

תהליך חוצה ארגון, בעל 

ממשקים רבים ומשך זמן 

  ארוך

הוראות חוק 

  ונהלים

קיימים 

הוראות חוק 

ונהלים של 

  המועצה

קיימים 

  הוראות חוק 

קיימים 

של  םנוהליי

  המועצה

קיים נוהל 

של פנימי 

  היחידה

לא קיימים נהלים ולא 

  קיימות הוראות חוק

מספר 

הגורמים 

המעורבים 

  בתהליך

 4ל  2בין   עובדים 2עד 

  עובדים

 7ל  5בין 

  עובדים

 9ל  7בין 

  עובדים

  עובדים 10מעל 
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קיומם של 

בקרות 

מובנות 

  בתהליך

קיימות 

בקרות 

  אפקטיביות

קיימות 

  בקרות 

קיימות 

בקרות שאינן 

תואמות את 

רמת 

מורכבות ה

  של התהליך

קיום חלקי 

של בקרות. 

הבקרות לא 

  אפקטיביות

לא קיימות בקרות 

  בתהליך

העובדים   כ"א

מיומנים, 

מקצועיים, 

בעלי הכשרה 

מתאימה 

ועוברים 

הדרכות 

  באופן שוטף

עובדים 

מיומנים, 

בעלי הכשרה 

מתאימה, אין 

תוכנית 

הדרכה 

ופיתוח אישי 

מסודרת. 

הדרכות 

נעשות באופן 

  ספוראדי.

עובדים 

מיומנים, אין 

מחויבות 

ליציאה 

לחופשה 

מרוכזת 

והחלפה ע"י 

עובד אחר 

  במהלך השנה

תחלופה 

גבוהה של 

עובדים, 

עובדים 

אינם 

עוברים 

הכשרות 

והדרכות 

  מסודרות.

העובדים לא מיומנים, 

אינן בעלי הכשרה 

מתאימה ולא עברו 

  הדרכות.
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  ' בנספח 

  :מובנה סיכון –אמות המידה ומשקלן היחסי 

  משקל  תיאור   אמת מידה

  20%    היקף כספי

שרות לתושב ועניין 

  לציבור

הקשר של הנושא לרמת השירות שהתושב מקבל ועד 

  כמה הנושא נמצא במוקד העניין הציבורי.

20%  

  20%    בטיחות/ביטחון/בריאות

  20%  עמידה במנהל תקין ודרישות רגולטוריות.  ציות 

  20%    ביקורת אחרונה

  

  5  4  3  2  1  ניקוד /נושא 

  ₪מיליון  5מעל   ₪מיליון  5עד   ₪מיליון  2עד   ₪ ןמיליו 1עד   ₪ ןמיליו 0.5עד   היקף כספי

שרות לתושב 

  ועניין לציבור

השפעה גבוהה   השפעה גבוהה  השפעה בינונית  השפעה נמוכה  אין השפעה

  מאוד

  בטיחות/ביטחון/

  בריאות

אין פן 

  בטיחות/ביטחון/

  בריאות

פן נמוך של 

  בטיחות/ביטחון/

  בריאות

פן בינוני של 

  בטיחות/ביטחון/

  בריאות

פן גבוה של 

  בטיחות/ביטחון/

  בריאות

אפשרות 

ממשית לפציעה 

קשה/ אבדן חיי 

  אדם

ציות לנהלים   ציות

, תקנות םפנימיי

  והוראות חוק

עמידה חלקית 

 םבנוהליי

פנימיים של 

המועצה. קיום 

הוראות ותקנות 

  חוק

אי ציות לחוקים 

ותקנות אשר 

יכולים להשפיע 

באופן מוגבל על 

  פעילות המועצה

אי ציות לחוקים 

ותקנות אשר 

יכולים לפגוע 

בפעילות 

  המועצה

אי עמידה 

בחוקים 

ובתקנות 

היכולים 

להשבית או 

להגביל באופן 

משמעותי את 

פעילות 

  המועצה

נערכה ביקורת   ביקורת אחרונה

  2019בשנת 

נערכה ביקורת 

  2018בשנת 

ביקורת נערכה 

  2017בשנת 

נערכה ביקורת 

  2016בשנת 

לא בוצעה 

 5ביקורת ב 

שנים 

  האחרונות
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הממונה על תלונות ח "דו

 2021הציבור לשנת 
  2022 פברואר

  

  רו"ח רועי זילברמן

  מבקר מועצה וממונה על תלונות הציבור
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 רקע

הלן: ל( 2008 –מונה על תלונות הציבור התשס"ח מ וק הרשויות המקומיותח 

קובע כי על מועצת הרשות למנות ממונה על תלונות הציבור. לפי החוק  )"החוק"

  ימלא את התפקיד מבקר הרשות המקומית. 

חוק נקבע כי, הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות ולמועצת הרשות דין ב 

ה תקיים במאי בכל שנה. החוק קובע שהמועצ - 1וחשבון על פעולותיו, לא יאוחר מ 

דיון בעניין הדוח בתוך חודשיים מיום שהוגש לה. הדוח יהיה פתוח לעיון הציבור 

 .ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית

  אופן הטיפול בתלונה

 :ברור התלונות כלל בין היתר, את הפעולות הבאות

  .הות הגורם האחראי על הנושא במועצסעברת התלונות להתייחה 

 .עלי התפקידים רלוונטיים במועצה לצורך קבלת הבהרותביום פגישות עם ק 

 .קירת דוחות ומסמכים רלוונטייםס 

 .חוות דעת משפטית ככל שהיה צורך בלתק 

 .ליחת תשובה למתלונןש 

 תוצאות הבירור

  :לחוק 11סעיף 

מצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה היתה מוצדקת, כולה "

  :כמפורט להלןינהג , או חלקה

ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ולראש הרשות  )1

 .המקומית
תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות  –היה הנילון ראש הרשות המקומית   )2

 .המקומית

רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע  –העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי  )3

ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין,  לפני הנילון ולפני

 ."על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך

  



  

91  
 

 לחוק) 7תלונות שאין לבררן (סעיף 

  ע:לחוק קוב 7סעיף 

 ה:לא יהיה בירור בתלונות אל  )א
תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין  )1

  .בו לגופו הכריע
 .תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית )2
 .תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית )3
תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג  )4

 .מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין
עניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות תלונה ב )5

  משולב.[ נוסח 1958-הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח
לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש   )ב

  בירורן.סיבה מיוחדת המצדיקה את 
ר, או היה אפשר, להגיש על פי דין תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפש )1

 .דן בהם) 1(א)(השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן 
תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום  )2

 ....".המעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר

 

לא קיבל מענה במחלקה רק לאחר שהמתלונן הממונה תלונות מטופלות על ידי 

  . הרלוונטית
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  תוכן עניינים

 
  סעיף  עמוד

 תלונות הציבור .1  92

 פניות הציבור .2  93
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  2021תלונות הציבור 
  תלונות לא מוצדקות**.   3ישירות* מתוכן תלונות  12הגיעו לממונה על פניות הציבור תלונות  2021בשנת 

  להלן התפלגות התלונות הישירות על פי אגפים:

 מוניציפאלי  –אגף מנכ"ל  .17

  תלונה בנושא רישוי עסק . 17.1

  תלונה בנושא תאורת רחוב . 17.2

 שתי תלונות בנושא איסוף אשפה בישוב . 17.3

  תלונה בגין פגיעה ברכוש של תושב ע"י משאית פינוי הגזם . 17.4

   תלונה בנושא בורות מים פתוחים . 17.5

 תלונה בגין אפליה בכניסה לבריכה . 17.6

 ** תלונה בגין חשד לגניבת מים . 17.7

 מרשות מקומית שכנה *** רעש תלונה בגין . 17.8

  ***תלונה בגין התקנת מצלמות בישוב  . 17.9

  

 תחבורה .18

 פניה בנושא הפסקת כניסת קווי אוטובוס לקיבוץ . 18.1

  

 אגף הנדסה .19

 ** תלונה בגין היטל השבחה . 19.1

 **  תלונה בגין רישוי בניה . 19.2

 ** תלונה בגין התקשרות עם מפקח בניה שלא על פי חובת המכרזים . 19.3

 

 זברותג .20

  .תלונה בגין השבת כספים ממשרד התמ"ת . 20.1

  

  

תלונות אלו טופלו ע"פי המתואר  –הינן תלונות אשר הופנו באופן ישיר לממונה על תלונות הציבור  –* תלונות ישירות 

בדו"ח. בנוסף התקבלו עוד תלונות המיועדות למנהלי מחלקות/ראש מועצה אשר להן הייתה הממונה מכותבת אך לא 

  בפניות אלו נעשה מעקב אולם התשובה הוחזרה ע"י הנמען הראשי. –הנמען הראשי 

הינה תלונה אשר התלונה עצמה מכילה פרטים אשר אינם נכונים כתוצאה כנראה מטעות של  –** תלונה לא מוצדקת 

  המתלונן בקשר לפרטי התלונה או תחומי האחריות של המועצה.

  *** תלונה לא בסמכות הממונה 
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  2021פניות הציבור 

הממונה על תלונות הציבור עובדת בקשר הדוק עם מוקד המועצה. ועם מנהלת המחלקה המוניציפאלית אשר מרבית 

לעיתים פניות ראשוניות אשר מגיעות לממונה על התלונות  התלונות למוקד הם מטבע הדברים בתחום אחריותה.

וודא כי לא יהיה טיפול כפול בתלונה וכי הטיפול ל מקפידמועברות למוקד המועצה לטיפול. הממונה על תלונות הציבור 

הראשוני בפנייה יהיה באמצעות מוקד המועצה ורק במידה ולא ניתן טיפול על ידי המוקד והמחלקות תגיע הפנייה 

  להלן נתוני הפניות למוקד המועצה בתקופה המקבילה לתקופת דו"ח תלונות הציבור. כתלונה אל הממונה.

היו בגין נושאים  2021מהפניות שנעשו למוקד בשנת  90%מעל פניות.  1,263עצה בשנת הדו"ח התקבלו במו

  מוניציפאליים.

  התפלגות הפניות לפי יישובים

   

2%

5%

13%

9%

30%

1%

3%

6%1%

4%

5%

9%

8%
3%

להב דביר בית קמה שובל גבעות בר חצרים תאשור

תדהר שומריה משמר הנגב כרמים ברוש נבטים אחר
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  אחוז מכלל הפניות  מספר פניות יישוב

  2%  31  להב

  5%  65  דביר

  13%  158  בית קמה

  9%  108  שובל

  30%  383  גבעות בר

  1%  17  חצרים

  3%  39  תאשור

  6%  74  תדהר

  1%  15  שומריה

  4%  55  משמר הנגב

  5%  62  כרמים

  9%  111  ברוש

  8%  105  נבטים

  3%  40  אחר

  100%  1,263  סה"כ
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  המוניציפאליותהתפלגות הפניות  

  

  
  

  אחוז מכלל הפניות  מספר פניות תחום

  29%  333  וטרינריה

  5%  62  זיהום אוויר

  17%  195  אשפה

  19%  217  הדברה

  11%  134  מים וביוב

  5%  54  תאורה

  15%  171  אחר

  100%  1,116  סה"כ

  

  

29%

5%

17%
19%

11%

5%

15%

וטרינריה זיהום אוויר אשפה הדברה מים וביוב תאורה אחר


