דו"ח מבקר המועצה
מועצה אזורית
אל  -קסום

לשנת 2015

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה  .פרסומו של המסמך ,או חלק ממנו ,לפני שחלף
המועד שנקבע להגשתו במועצה ,אסור ע"פ הוראת סעיף  170ג ( ,ו) ,לפקודת העיריות.

דוח מסכם ביקורת פנימית במועצה אזורית אלקסום לשנת 2015

כללי
ביקורת פנימית  -הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה וייעוץ ,אשר
מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון .היא מסייעת לארגון להשיג את
מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת ,לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של
תהליכי ניהול סיכונים ,בקרה ,פיקוח ושליטה.
מטרת הביקורת  -לסייע לחברי הארגון בביצוע תפקידם שבתחום אחריותם .למטרה זו
הביקורת הפנימית מספקת להם ניתוחים ,הערכות ,המלצות ,ייעוץ ומידע הנוגעים
לפעולותיהם.
הביקורת הפנימית במועצה אזורית אלקסום ,מושתתת על החובה שנקבעה בפקודת
המועצות המקומיות להעסיק בכל מועצה מקומית ומועצה אזורית מבקר פנימי לביצוע
עבודת הביקורת .
בכל רשות מקומית תוקם ועדה לענייני ביקורת המורכבת מחברי מליאת המועצה,
שמתפקידה לדון בדוחות הביקורת על הרשות ולעקוב אחר תיקון הליקויים ויישום
ההמלצות שהעלתה הביקורת.
תהליך בחירת נושאי הביקורת:
א .תיאום עם יעדי וצורכי המועצה ,לצורך קידום ושיפור תפקודי.
ב .תגובה לתלונות ,אירועים ,וצרכים העולים מהשטח.
ג .דרישת ראש הרשות.
הנושאים שנבדקו בשנת :2015
א .תפקוד מחלקת הרווחה במועצה.
ב .הפעלת המשפחתונים בתחום המועצה.
ג .תיקון ליקויים מדוחות ביקורת משנים קודמות.
ד .תלונות שנתקבלו (מתוקף תפקידי כממונה על תלונות הציבור).
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ביקורת במחלקה
לשירותים חברתיים
2015
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מבוא
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית אל קסום (להלן" :מחלקה הרווחה" ) ,מטפלת
במתן שירותי רווחה לתושבי המועצה והיישובים על ציר באר שבע צומת שוקת וציר כביש ,31
בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה ומדיניות המועצה.
שירותי הרווחה כוללים את כל שכבות האוכלוסייה על פי חתכים כגון :קשישים ,פרט ומשפחה
 ,ילד ונוער ,נערות במצוקה ,נפגעי התמכרויות ,אלימות במשפחה ובעלי צרכים מיוחדים ונכויות
פיזיות ועוד.
המחלקה ממוקמת בקומה נפרדת ,באותו בניין שבו נמצאת המועצה .
הביקורת מודה לכל העובדים אשר שיתפו פעולה ועזרו במהלך עבודתה ,יחד עם זאת
הביקורת מציינת את חוסר שיתוף הפעולה של חלק מעובדי מחלקת הרווחה וסירובם למסירת
מידע ופרטים שיכלו לסייע במהלך עבודת הביקורת.

 .1היקף הביקורת
הביקורת במחלקה נערכה בשנת  2015ובחנה את פעילות המחלקה בשנת  ,2014יש לציין
שבשנת  2015התחלפו שלושה מנהלים במחלקת הרווחה ,שני מנהלים סרבו להגיב על הדו"ח
ולכן היה איחור בסיום הדו"ח עד לכניסתה של גב' דבורה ראובן אשר הואילה להגיב על
הדו"ח עם כניסתה לתפקיד מ"מ מנהלת המחלקה.

 .2מטרות הביקורת


הביקורת תבחן את המבנה הארגוני של המחלקה ותציע דרכים לשפר את תפקודה.



הביקורת תבדוק את ניהול תקציב הרווחה. ,



הביקורת תבדוק את התנהלותה של המחלקה .



הביקורת תבדוק את מצבת כוח האדם במחלקה.



הביקורת תבדוק את ניצול המשאבים והתקציבים שעמדו בפני מחלקת הרווחה.



הביקורת תבדוק את התנהלות המשפחתונים במחלקה ( בדו"ח נפרד)

 .3הגדרות
עו"ס – עובד סוציאלי
משרד – משרד העבודה והרווחה
נ.מ.ר  -תוכנת מחשב של החברה לאוטומציה המותקנת במחשבי המחלקה .לתוכה
מוקלדים פרטיהם האישיים של מטופלי המחלקה ומנוהל מעקב אחריהם.
מת"ס – מערכת תשלומי סעד .טפסים ידניים או ממוחשבים להזמנת תמיכה כל שהיא
במטופל.
תשלומי צד ג' – השתתפות המטופלים בעלות הטיפול.
מ.ס.ר – תוכנה של משרד הרווחה למעקב אחר מסגרות ונתוני יסוד.
 – A - Zמפאט צנעת הפרט ,מופיעות בדו"ח אותיות במקום שמות עובדי המחלקה.
תיק  -תיק משרדי המגובה ברישום במחשב הכולל פרטים אישיים ומעקב אחר המטופל.
מסגרות  ,-מוסדות למפגרים ,עיוורים וכיו"ב.
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 .4הבסיס החוקי
המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועלות מתוקף חוק שירותי

1.4

הסעד התשי"ח 1958-סעיף (2א) ,וכן מתוקף תקנות ארגון לשכת הסעד התשכ"ד1963-
(תיקון התשכ"ו) .תוקפן החוקי של ההוראות ,המופיעות בתקנון העבודה הסוציאלית
(תע"ס) ,הוא מכוח התקנות לחוק שירותי הסעד ,תקנות ארגון לשכת הסעד,
התשכ"ד ,1963-סעיף(4א)(" )1מתן טיפול סוציאלי לנזקקים והגשת סעד על-פי דין
ובהתאם להוראות נוהל הנחיות המנהל הכללי של משרד הרווחה" ,וכן מכוח תקנות
שירות הסעד ,טיפול בנזקקים התשמ"ו.1986-
 2.4שירותי רווחה כשירות ממלכתי ,מוענקים על פי חוק ,לציבור הזכאים במדינת ישראל.
משרד הרווחה מופקד על ביצוע הוראות החוק .בפועל ,מפקיד המשרד בידי הרשויות
המקומיות את סמכויות הביצוע של שירותי הרווחה הממלכתיים  ,מפקח עליהם
ומתקצב את חלקם.
 3.4משרד הרווחה מתקצב את המועצה על בסיס נתונים סטטיסטיים המועברים ישירות
ממשרד הפנים ומהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .נתונים אלו משקפים גם את גודל
היישוב ,פילוחו על פי הרכב האוכלוסייה המתגוררת בו ומצבו הסוציו-אקונומי.
נזקקות האוכלוסייה נקבעת על פי תבחינים שקבע המשרד ,כמו לעיוורים ,מפגרים,
חירשים ,נכים ,אוטיסטים וכו'.
 4.4הוראה  2.9בתע"ס דנה בתקינה והשתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי מחלקות
הרווחה ברשויות המקומיות.
פרק  16בהוראות התע"ס דן בתקצוב הרשויות המקומיות:

5.4

 הוראה  16.1דנה בסעיפי התקציב.
 הוראה  16.2דנה באמות מידה בתקציב הרשויות המקומיות.

 .5רקע
ניתן לחלק את ניהול המחלקה ובעקבותיו את מסלול הביקורת לשלושה מישורים עיקריים:
א .ארגוני – נהלים ,הנעת עובדים ,חלוקת עבודה ותפקידים בין עובדי המחלקה ,הגדרת
יעדים אישיים ומחלקתיים ועמידה בהם.
ב .תקציבי –  .1חלוקה של תקציבי הרווחה בין האוכלוסיות הנזקקות המטופלות
במחלקה ,לפי צרכים וקריטריונים הקבועים בחקיקות השונות ובהוראות התע"ס.
 .2ניצול מקסימאלי ועמידה במסגרת תקציב המחלקה ובכלל זה כוח אדם.
 .3גיוס משאבים ממקורות חיצוניים נוספים.
ג .טיפולי – טיפול אישי הניתן ע"י צוות העובדים הסוציאליים (לא בתחום הביקורת).
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.6א .עיקרי הממצאים במישור הארגוני
כוח אדם


במחלקת הרווחה הועסקו בשנת הביקורת  21 ,2014עובדים מתוכם  2נהגים ,עובדת
זכאות ורכזת משפחתונים.



תקן כוח האדם המאושר למועצה ע"י המשרד עד חודש דצמבר 2014

עמד על 18.9

משרות ,כאשר בפועל אוישו  14.50משרות :
א .מצבת כוח האדם מתחת לתקן המאושר ,בתקן עובדים סוציאליים מאושרים 16.40
משרות ובפועל אוישו  13.50משרות ,במנהלה מאושרים  2.50משרות ובפועל אוישה משרה אחת
זאת עד דצמבר .2014


כל המשרות ממומנות ממשרד הרווחה.



נמצא שהמחלקה לא איישה את כל התקנים שאושרו על ידי משרד הרווחה.



נמצא שהמחלקה קיבלה אישור ל 1.75 -משרות בתוכנית נושמים לרווחה כבר בחודש
אוגוסט  , 2014אך האישור הועבר למחלקת כוח אדם ולמזכיר המועצה לקליטת עובדים
רק בסוף חודש נובמבר . 2014



על פי נתוני המחשב (מערכת ה-נ.מ.ר) ,מספר התיקים במחלקה לסוף דצמבר  2014עמד
על  2193תיקים פעילים ו  297תיקים גנוזים.



על פי פלט תוכנת ה נ.מ.ר נמצא שישנם  1177תיקים ברמת ביקורת תקופתית 860 ,ברמת
אינטנסיביות נמוכה ו  156תיקים ברמת אינטנסיביות גבוהה.



על שמה של המזכירה רשום תיק  , 1על שמו של מנהל המחלקה רשומים  2תיקים אשר
אינם מטופלים ע"י עו"ס כל שהוא.



על פי נתוני מערכת ה.נ.מ.ר ישנם  171תיקים הרשומים תחת שמות מספר של עובדים
סוציאליים ולא תחת שם של עובד סוציאלי.



נמצאו פערים בין מס' התיקים על פי מערכת ה -נ.מ.ר לבין הדיווח הידני של עובדי
המחלקה.



על פי נתוני המחלקה במערכת ה -נ.מ.ר ישנה אי התאמה בין חלוקת תפקידים ולרשימת
התקן ,למשל עובדת הנערות שרשומה בתקן כעו"ס לנערה רשומים אצלה רק חלק
מהתיקים של הנערות והשאר מפוזרים אצל עובדים אחרים  ,כנ"ל הדבר בשאר התחומים
זקנה ,צרכים מיוחדים ,שיקום  ,נוער ועוד.

תגובת המחלקה :מערכת נ.מר בשנת  2014לא היתה מוכרת לכלל העובדים .התקיימה
השתלמות אחת כללית בנושא ,ההרשאות לכל עובד התקבלו במהלך השנה  .מדובר
בתוכנה מורכבת ,מסורבלת ,לא ידידותית שדורשת תרגול רב עד להטמעה .למערכת
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ההפעלה היו תקלות רבות שמערכת התמיכה לא הצליחה להתגבר עליהן  ,בעיקר בתקופת
מיון התיקים השנתית .עד היום בשל מורכבות התוכנה ישנם עובדים שאינם בקיאים
בהפעלתה.
תגובת הביקורת :אין בהתייחסות המחלקה לשנות את ממצאי הביקורת ,כיום רב
המחלקות ממוחשבות ועובדים צריכים להיות בקיאים במערכות הממוחשבות במיוחד
לאור העובדה שהעובדים ברובם עברו השתלמות והדרכה לתוכנה.


נמצא שמרכז השיקום והצרכים המיוחדים אינו מטפל בפועל באוכלוסיית השיקום
והצרכים המיוחדים אלא רק באלה השייכים לאזור שלו ,השאר מטופלים אצל העובדים
הסוציאליים האחרים כל אחד על פי אזור אחריותו.
תגובת המחלקה :מרכז השיקום עובד בחלקיות משרה בתחום השקום והצרכים המיוחדים.
בתפקידו נותן ייעוץ ולווי לעוס"ים  ,מעקב אחר תקציבי התחום .ההחלטה על יחידות הזמן של
הרכז היא החלטה פנים ארגונית .עו"ס מרחבי על פי הגדרת משרד הרווחה מטפל בכל
האוכלוסיות שבאזור שלו.



נמצא שבתחום הזקנה אין מרכז הקשישים מטפל בכלל הקשישים ששייכים למחלקה.
תגובת המחלקה :מרכז תחום הקשישים מטפל בקשישים הסעודיים .הקשישים העצמאיים

מטופלים ע"י העו"ס המרחבי.


במועצה אין מענה אלקטרוני המיועד למתן אינפורמציה במקרי חרום לאחר שעות
הפעילות בניגוד להוראה  27לפרק  8בתע"ס.



לא נמצא תיעוד לקריאות פתע של עובדים סוציאליים מחוץ לשעות העבודה הרגילות
וזאת בניגוד להוראת התע"ס .8.27
תגובת המחלקה :קריאות פתע הינן קריאות לעוס לחוק הנוער שאינו כונן ופעל במקביל לעוס
הכונן .כנראה ,שבשנת  2014לא היו מצבים כפולים מעין אלה.
קופת ידיות:



קופת הידידות של המועצה האזורית אל קסום לשנת  2014היה ₪ 234850 ( ₪ 235,000
בשנת .)2013



נמצא שקופת ידידות אינה מנוהלת על פי הנוהל הקבוע ושעליו חתמה המועצה בעת
התקשרותה עם הקרן לידידות.



הקרן לידידות מחייבת שיהיו שני אנשים במחלקה לפחות אשר יהיו מעורבים בתפעול
הקופה ,לפחות אדם אחד המזין את הבקשות בקופה ואדם אחר בדרך כלל מנהל המחלקה
המאשר את הבקשות על פי הנוהל של ההתקשרות.



הביקורת מצאה שמנהל המחלקה לא היה מוכר לקרן לידידות ופרטיו לא היו אצל הקרן
עד לתחילת ינואר .2015
8



נמצא שמי שניהל את הקרן ותפעל אותה בשנת  2014היתה עו"ס  T.Hועו"ס  D.Rעד
יציאתה לחל"ת.



עם יציאתה של עו"ס  D.Rלחופשה ,עו"ס  T.Hהיא זו שניהלה ותפעלה את קופת הידידות
לבדה ,זאת בניגוד לנוהל ההפעלה שעליו חתומה המועצה ,פרק ג' "המערכת הממוחשבת"
סעיף  15רבתי ( המחייב בגישה למערכת הממוחשבת של שני גורמים ,גורם מזין בקשות
וגורם מאשר בקשות) לכתב ההתחייבות להפעלת הקופה שעליו חתומה המועצה.



כבר ביולי  2014נשלחה למחלקת הרווחה תזכורת בעניין ההנחיה לתפעול קופת הידידות
אשר מחייבת מינימום שני עובדים  ,באותה תזכורת גם חודד עניין איסור על הגורם המזין
גם לאשר את הבקשה.



מחלקת הרווחה ועו"ס  T.Hהתעלמו מהנחיה זו והמשיכו לנהל ולתפעל את קופת הידידות
בניגוד להנחיות ולנהלים שעליהם התחייבה המועצה מול הקרן לידידות.
תגובת המחלקה :תאריכים אלה אינם ברורים לנו ,שהרי מנהל הרווחה  ,מר נסר אבו סריחאן
ניהל את המחלקה מתאריך  2/2/2014ועד  . 29/1/2015עד למינויו של נסר ,ד"ר מגיד אלעטוונה
היה מוגדר כמנהל הרווחה בקופת הקרן לידידות .כאשר נסר מונה למנהל הרווחה בפברואר 2014
פרטיו הועברו לקרן לידידות.
עו"ס  T.Hועו"ס  D.Rמעולם לא הוגדרו כמנהלות בקרן .שתיהן הפעילו את קופת הקרן כמדריכות
צוות לאחר הדרכה מסודרת של הקרן ומינוי מנהל הרווחה  ,ד"ר מגיד אלעטוונה ובהמשך מנהל
הרווחה ,מר נסר אבו סריחאן.
עם יציאתה של  D.Rלחל"ת מנהל המחלקה תפעל ביחד עם  T.Hאת הקופה והמשיך לשמש
כמנהל הקופה.
תגובת הביקורת:
 .1אין בהתייחסות המחלקה לשנות את ממצאי הביקורת.
 .2תגובת המחלקה מנוגדת להתייחסות גב' רות חבשוש מהקרן לידידות אשר
בתשובתה לפניית הביקורת מיום  17.2.2015מאשרת שגב'  T.Hהיא היחידה
שטיפלה בפועל בבקשות הסיוע גם הזינה וגם אישרה ,על אף פניית הקרן מיולי
 2014שמבקשת שאותו גורם לא יכול להיות גם מזין וגם מאשר ,וזאת בניגוד לכתב
ההתחייבות שעליו חתמה המועצה מול הקרן לידידות.
 .3מתשובת הקרן לידידות עולה שמר נסר אבוסריחאן מנהל הרווחה אז ,הוגדר
במערכת כגורם מאשר רק בינואר  2015וזאת בניגוד לתגובת המחלקה אשר טוענת
שפרטיו של נסר אבו סריחאן הועברו לקרן לידידות כבר בפברואר .2014
מצ"ב תשובת גב' רות חבשוש מקרן לידידות
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הזכאות ומנהלה:


נמצא שעובדת הזכאות מטפלת גם בענייני הזכאות הקבועים בתקנות ה -ת.ע.ס וגם
בנושאים התקציביים של המחלקה  ,דבר המהווה מעמסה גדולה במיוחד לאור העובדה
שהמועצה לא איישה את שאר התקנים במנהלה.



נמצא שתקנים של מנהלה לא אוישו בשנת .2014



נמצא שתקנים שאוישו לא דווחו בזמן.
תגובת המחלקה :בשנת  2015אוישו התקנים במנהלה.

תגובת הביקורת :תגובת המחלקה אינה משנה את ממצאי הביקורת שבשנת  2014לא אוישו
כל התקנים ,הביקורת כמובן מברכת על איוש כל התקנים בשנת .2015
שלוחות למחלקת הרווחה ביישובי המועצה:


נמצא שלא קיימות שלוחות לקבלת קהל ומתן מענה למטופלים באף יישוב של המועצה.



קב"ט המועצה אשר אחראי על הבניינים הרב תכליתיים ביישובי המועצה כבר נתן את
ברכתו לאיוש השלוחות בבניינים אלה מזה כמה חודשים.



למרות שישנם מבנה ציבור השייכים למועצה כמו הבניינים הרב תכליתיים בחלק מיישובי
המועצה ,אשר בהן ניתן לקיים לפחות קבלת קהל למתן שירות למטופלים קרוב למקום
מגוריהם הדבר לא נעשה עד לכתיבת דו"ח הביקורת.



השלוחות בקרבת מקום מגורי המטופלים אמורות להיות חלק מתוכנית הנגשת השירות
לתושב .
תגובת המחלקה :בשנת  2015נעשה מאמץ רב לפתוח את השלוחות .בימים אלה ()9/2105
מתבצעת רכישת ציוד לשלוחות.

תגובת הביקורת:
אין בהתייחסות המחלקה לשנות את ממצאי הביקורת ,שלוחות המחלקה טרם נפתחו על
אף שהיה אפשר לעשות כן במרכזים הרב תכליתיים .על פי התכתבות בעניין זה בין חסן
אלאטרש קב"ט המועצה ואחראי על המבנים הרב תכליתיים למחלקה היה ניתן מזה זמן
רב להפעיל את שלוחות מחלקת הרווחה ביישובי המועצה .ראה נספח ----
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שימוש בתוכנות ומחשוב המחלקה:


תיקים רבים במערכת רשומים תחת מס' עו"ס ללא שיוך בפועל לעובד סוציאלי.



על פי רשימת כוח האדם כל אחד מהעובדים הסוציאליים אחראי על תחום מסוים
במחלקה ,במערכת הממוחשב נמצא שתיקים רבים של תחום אחריות אחד מפוזרים
בין הרבה עובדים סוציאליים ואינם נמצאים תחת שמו של העובד הסוציאלי האחראי
על התחום .לפי פלט ממערכת ה -נ.מ.ר.
לפי נתוני פלט ה -נ.מ.ר נמצא שוני בין מספר התיקים המשויכים לעובדים לבין



הרשימות בפועל ,כך שלפי המיון תיקים ישנם  2193תיקים פעילים אך ספירה של מספר
התיקים לכל עובד מעלה שקיימים  2399תיקים המשויכים לעובדים.


הביקורת מצאה שישנם  171תיקים הנמצאים במערכת תחת מספר עו"ס אך ללא שם
של עו"ס.



נמצא שעובדים רבים ועל אף שקיבלו הדרכות לשימוש בתוכנה הממוחשבת אינם
משתמשים בה ואינם ממלאים את נתוני היסוד במחשב.
נמצא שעובדים רבים לא סיימו את עבודת מיון התיקים אשר על פי המקובל אמורה
להסתיים בסוף דצמבר .2014



תגובת המחלקה :כאמור לעיל ,מערכת נ.מר בשנת  2014לא היתה מוכרת לכלל העובדים.
התקיימה השתלמות אחת כללית בנושא ,ההרשאות לכל עובד התקבלו במהלך השנה .
מדובר בתוכנה מורכבת ,מסורבלת ,לא ידידותית שדורשת תרגול רב עד להטמעה .למערכת
ההפעלה היו תקלות רבות שמערכת התמיכה לא הצליחה להתגבר עליהן  ,בעיקר בתקופת
מיון התיקים השנתית .עד היום בשל מורכבות התוכנה ישנם עובדים שאינם בקיאים
בהפעלתה.
תגובת הביקורת:
אין בהתייחסות המחלקה לשנות את ממצאי הביקורת.
נהלים


הביקורת לא מצאה נהלי עבודה במחלקת הרווחה המסדירים את התנהלותה ,למשל אין
תאריכם קבועים של ישיבות צוות ,אין תאריכים קבועים מראש של ועדות תכנון וטיפול,
לא כל הילדים במשפחתונים עברו ועדות ,אין נהלים ברורים של קביעת יציאה לשטח ,אין
נהלים של שימוש ברכבי המחלקה ועוד.
תגובת המחלקה :במהלך כל השנים מאז  , 1998מאז התפצלותה של המועצה האזורית "
משוש" התקיימו בצורה סדירה ומאורגנת ישיבות צוות  ,ועדות החלטה ,ועדות לפעוטות בסיכון
ונהלי יציאה לשטח ועוד.

תגובת הביקורת:
אין בהתייחסות המחלקה לשנות את ממצאי הביקורת ,המחלקה בהתייחסותה לא
צירפה כל מסמך או טבלה או רישום כלשהו המאשר שאכן קיימים נהלים ודרכי עבודה
המסדירים את התנהלות המחלקה.
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תכניות עבודה:


למחלקת הרווחה אין תכנית עבודה שנתית כלשהי.



למחלקת הרווחה אין תכנית אב.



עובדי המחלקה אינם עובדים על פי תכנית עבודה ,לא שנתית ,לא חודשית וגם לא
שבועית.



מחלקת הרווחה נוהלה בשיטה של מה שמשרד הרווחה העביר נוצל ( בחלק גדול
מהסעיפים גם לא נוצל ,ראה פירוט בהמשך)  .מחלקת הרווחה לא יזמה תכניות ומענים
ייחודיים לאוכלוסייה המיוחדת שבה טיפלה.
תגובת המחלקה :מחלקת הרווחה כתבה תוכניות חומש  ,תוכנית שנתית ותוכנית חצי שנתית.
התוכניות הוגשו לראש המועצה ע"י מנהל הרווחה.

תגובת הביקורת :המחלקה לא הציגה לביקורת את תכנית החומש או כל תכנית אחרת.

.6ב .עיקרי הממצאים במישור התקציבי
לרשות המחלקה לשירותים חברתיים ( להלן" :מחלקת הרווחה") עומד תקציב המאפשר לה
את פעילותה למתן שירותי רווחה לתושביה.
מתדולוגית הביקורת:
במהלך עבודת הביקורת  ,נפגשה הביקורת עם ,עובדים רלוונטיים הן במחלקת הרווחה והן
במועצה ,הביקורת סקרה גם דוחות כספיים ,ועיינה במסמכים.


התקציב במחלקה הינו על בסיס  100%השתתפות ממשרד הרווחה וללא השתתפות של
המועצה.



מבדיקת ההוצאה הכוללת ברווחה באותה תקופה נמצא שבשנת  2014עמדה ההקצבה
בתחילת שנת הפעילות על  ₪6926756לא כולל מכסות שההתחשבנות איתן היא בצורה
אחרת שתפורט בהמשך.



הביקורת מצאה שבשנת  2014נשארה יתרה בתקציב המחלקה בכ 28 -סעיפים תקציביים
( מתוך  51סעיפים מתוקצבים ) אשר לא נוצלו כליל או שנוצלו חלקית.



הביקורת מצאה שבחלק מהסעיפים התקציביים היה ניצול יותר מההקצבה  ,הפער כוסה
על ידי משרד הרווחה.



נמצאו סעיפים תקציביים אשר לא תוקצבו בכלל במהלך שנת  , 2014כמו סעיף מס'
 0622140נופשונים להבראה ,סעיף  0881040טיפול בהורים ובילדיהם ועוד.
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נמצא שעובדים מרכזי נושא או אחראיים על תחום במחלקה אינם מודעים למכסות או
להקצבה השנתית לתחום אחריותם.



נמצא שבסעיף פעולות ארגוניות נשארה יתרה תקציבית בשנת  ,2014ניצול  62%בלבד.



מבדיקת מרכיבי השכר מתוך סך ההוצאה הכוללת באותה תקופה נמצא שהוצאות השכר
לעובדי במחלקה שמשרד הרווחה העביר למועצה עמד על  ₪ 2388189בשנת  2014לעומת
 ₪ 2647915בשנת . 2013



בין השנים  2014 – 2013חלה ירידה בהוצאות השכר ב ,₪ 259,726 -כנראה בשל אי ניצול
תקני כוח אדם.



תשלומי צד ג'  :נמצא שאחוזי הגבייה של תשלומי צד ג' הינם  46.7%בשנת  2014לעומת
 43%בשנת .2013

תגובת המחלקה :החל מינואר  2014מנהל הרווחה והמדרציות התריעו בפני המועצה על
יציאתה של עובדת הזכאות לחופשת לידה בחודש אפריל  ,2014ללא מחליפים פוטנציאלים.
בחודש יולי  2014נשלח מכתב דחוף למשרד הרווחה ובו בקשה להתחשב במצב בו אנו
עובדים ללא עובדת זכאות ולהקל על הנהלים של השמות .כמו כן ,הדגשנו והודענו שלא
נוכל לממש את התקציבים בשל המצב .בנוסף ,עובדת זכאות מחליפה זמנית שהומלצה ע"י
משרד הרווחה ,נקלטה ליום בשבוע במהלך חודש אוגוסט ,אך בדיעבד התברר שאינה
בקיאה בתוכנת הנמ"ר ובניהול התקציב כולל דיווח סעיף הארגוניות .למעשה מחודש אפריל
ועד נובמבר  2014לא היה מענה מקצועי לעבודת הזכאות .הייתה בקשה לחבר את עובדת
הזכאות למערכת הממוחשבת כדי שתעבוד מהבית בעת חופשת הלידה ,אך זה לא צלח.
היא סיכמה ידנית את כל החומר הקשור לתקציבים ועם חזרתה לעבודה לאחר חופשת
הלידה  ,עבדה על תיקון כל השגיאות ,ודווחה את כל מה שהיה ברשותה למשרד הרווחה.
תגובת הביקורת:
התייחסות המחלקה אינה משנה את ממצאי הביקורת ,תקציבים רבים לא נוצלו
בחלק גדול מהסעיפים ,תפקידה של עובדת הזכאות הינו לדווח למשרד הרווחה ולא
לקבוע אך מנוהל התקציב ,מי שהיה אחראי על התקציב הינו מנהל המחלקה וראשי
הצוותים וזאת גם על פי התייחסות המחלקה ,הם האחראים על אי ניצול התקציב,
ישנם סעיפים שהיה מן ההכרח לנצלם למשל תקציבי החירום .
המחלקה לא צירפה לעניין זה כל התכתבות או רישום המעיד באמת על המהלכים
שלכאורה נעשו בכדי למזער את הנזקים ,הדבר מעיד על ההתנהלות באי ניצול
התקציב ומתקשר לתחומים האחרים שבהם לא התקיימו נהלי עבודה כמתבקש.
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 .7ממצאי הביקורת במישור הארגוני
א .מספר תיקים פעילים במחלקה.
להלן פילוח נתונים לגבי היקף פעילות המחלקה לשירותים חברתיים בשנת  2014כפי שהם
מופיעים במערכת המחשב של המחלקה:
טבלה מס'  :1ריכוז תיקים מתוך נתוני ה -נ.מ.ר ב שנת 2014
2014
מספר תיקים
רשומים
במערכת ה -
נ.מ.ר

2193

2014
ממוצע משרות
לשנה

14.50

מספר עובדים
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ממוצע תיקים למשרה הוא  151תיק למשרה.
ממוצע תיקים לעובד הוא  121תיק לעובד.

ב .מבנה ארגוני – מחלקה לשירותים חברתיים


המבנה הארגוני במחלקה לשירותים חברתיים (להלן המחלקה) ,מחולק לשני צוותים:
המבנה הארגוני מבוסס על מבנה ארגוני עקרוני של משרד העבודה והרווחה כפי שהוא
משתקף בדוח מצבת כוח אדם ודו"ח שכר של המשרד .המועצה נדרשת להעביר דיווח
חודשי על מצבת העובדים במחלקה ,סיווגם המקצועי ,השכלתם ופרטים אישיים נוספים.



לפי נתוני פלט כוח האדם של משרד הרווחה בסוף שנת  2014אושרו למחלקה  18.90תקנים
לעובדים סוציאליים כאש אוישו מהם  14.50תקנים ובמנהלה אושרו  2.50תקנים ואויש
תקן אחד בלבד.
הערה :המועצה כבר קיבלה לעבודה עובדים חדשים הן בקרב עובדים סוציאליים והן
בקרב המנהלה.
במועצה היו  5עובדים בעלי הסמכה כפקידו סעד כהגדרתו ב (חוק שירותי הסעד ,תשי"ח
–  - 1958מאגר נבו) "פקיד סעד" — עובד סוציאלי ששר העבודה והרווחה מינהו פקיד
סעד לעניי חוק זה; "
 שלושה פקידי סעד לחוק נוער  ,כאשר פקידת סעד אחת יצאה לחל"ת בחודש
אוגוסט  ,2014ומנהל המחלקה שהיה גם הוא פקיד סעד עד עזיבתו.
 פקיד סעד לסדרי דין
 פקיד סעד לטיפול באדם המפגר
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הביקורת מצאה שחומר סודי הכולל פרטים אישיים של מטופלים במחלקה נזרק לפח ואינו
עובר גריסה ואו נשאר ליד מכונות הצילום  ,דבר העומד בניגוד לסעיף  8בחוק העובדים
הסוציאליים ,תשנ"ו – 1996-סוד מקצועי.

תגובת המחלקה :קיימת הוראה חד משמעית לעובדים לגרוס כל חומר סודי ולא להשאיר מסמכים
במקומות נגישים לפונים.
תגובת הביקורת :לביקורת לא הועבר כל מסמך המראה כי המחלקה עשתה דבר בעניין.

ג .ילד ונוער
הבסיס החוקי לנושא שעות כוננות של פקיד סעד לחוק נוער
הוראה  27לפרק  8בתע"ס
סעיף 3

" ...בכל מחלקה לשירותים חברתיים (למעט מחלקות לש"ח קטנות מאד ,בהן יינתן השירות
ע"י פקיד סעד מחוזי או אזורי) יהיה לפחות עובד אחד שמונה לפקיד סעד לחוק נוער .תכנון
מועדי הכוננויות בין פקידי הסעד לחוק נוער יעשה ע"י פקידי הסעד בתאום עם מנהל
המחלקה ,...כאשר המספר המזערי של הכוננויות לפקיד סעד יהיה  2כוננויות וקריאת פתע אחת
לחודש .סה"כ  19שעות חודשיות .המספר המרבי לפקיד סעד לחוק הנוער יהיה  12כוננויות
וקריאת פתע אחת לחודש .סה"כ  99שעות חודשית .וזאת במחלקה  ...אשר בה קיימת מזכירה
אלקטרונית המחוברת לקו טלפון ישיר המיועד אך ורק למטרה זו ,או קיים סידור אחר ע"י
איתורית או מוקד חירום עירוני אשר מספר הטלפון שלו פורסם ברבים .על פי אישור מיוחד של
פקיד סעד מחוזי ניתן לאשר עד  32כוננויות לחודש עבור פקידי סעד לחוק נוער "...הנחיה דומה
קיימת גם לגבי פקידי הסעד האחרים" .
סעיף 2.1

"בכל מחלקה לשירותים חברתיים חייבת להתקיים כוננות פקיד סעד לחוק הנוער בשעות שהן
מחוץ לשעות העבודה של המחלקה".
המועצה מקציבה  96שעות כוננות לפקידי הסעד ביחד.

 נמצא שהמועצה לא קלטה פקיד סעד ממלא מקום לפקידת הסעד שיצאה לחל"ת בחודש
אוגוסט .2014
לביקורת לא הועברו נתונים לגבי פעילות פקידי הסעד ותוכניות העבודה והכונניות שלהם,

כך גם לא ידוע מספר המקרים שבהם טיפלו פקידי הסעד בשנת .2014
 במועצה אין מענה אלקטרוני המיועד למתן אינפורמציה במקרי חרום לאחר שעות
הפעילות בניגוד להוראה  27לפרק  8בתע"ס.
תגובת המחלקה :פקידי הסעד זמינים לכל קריאה טלפונית במקרי חירום  24שעות ביממה ,לפי
חלוקת עבודה אזורית .כוננות אחה"צ והלילה נקבעת מראש עפ"י חלוקה פנימית שנקבעת ע"י מנהל
המחלקה ורכז פקידי הסעד .המשטרה ובתי החולים יודעים למי עליהם לפנות במקרי חירום ויש מענה
 .הנתונים אודות מספר מקרי החירום שמטופלים בכל שנה מועברים בסיום השנה על פי הנוהל,
למשרד הרווחה ולמועצה לשלום הילד.
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ד .קשישים:
עובד סוציאלי לזקן  -עפ"י הוראה  4לפרק  2עמ'  53בתע"ס תפקידו לטפל בלקוחות זקנים
במטרה לשפר את תפקודם האישי המשפחתי והחברתי ,ע"י יעוץ ,טיפול ישיר ועקיף והפניה
למוסדות ושירותים רלב נטיים .מקיים מפגשים ושיחות לצורך איתור וטיפול .עורך ביקורים
במוסדות לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
חוק סיעוד (מתוך אתר הביטוח הלאומי)  -המוסד לביטוח לאומי מפעיל את חוק ביטוח סיעוד
בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה וקופות החולים .על-פי החוק ניתנת גמלת סיעוד לאנשים
שהגיעו לגיל הפרישה  ...ונזקקים לעזרת אדם אחר ( ...להתלבש ,להתרחץ ,לאכול ,להתהלך
בבית וכיו"ב).
מרכז הוועדה לחוק סיעוד  -על פי הוראה 4לפרק  2בתע"ס עמ'  ,29עליו לדאוג ליישום הוראות
החוק בשטח .להלן חלק מתפקידיו :מיון הפניות ,זימון הוועדה ,הכנת תיקים שידונו ,משמש
כחבר פעיל בוועדה ,אחראי למתן שירותים לזכאים ועוד.


אין במועצה עו"ס שעבר הכשרה והוסמך כפקיד סעד לחוק הגנה על חוסים (טיפול בזקן).

תגובת המחלקה :כאמור כיום יש עו"ס שעובר הכשרה בתחום שתסתיים בפברואר 2016
הביקורת טרם קיבלה נתון מדויק למספר הקשישים המטופלים במחלקת הרווחה וגם לא
קיבלה נתון מדויק למספר הקשישים הסיעודיים על אף הדרישה החוזרת ממרכז התחום.
תגובת המחלקה:מספר הקשישים הסעודיים המטופלים במחלקה הינו175 :
מספר הקשישים המוכרים  ,לא כולל הסעודיים178 -
 נתונים אלה נכונים לשנת2015 -
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ה .ועדות החלטה:


הביקורת ביקשה לקבל נתונים על תאריכי ישיבות ועדות ההחלטה וועדות פעוטות בסיכון
אך לא נמסר דבר לביקורת ,תוך התחמקות מצד חלק מהעובדים.

תגובת המחלקה:


להלן מצורפת טבלה ובה תאריכי ועדות ההחלטה בשנת :2014

תאריך

מס' ועדות

מס' קטינים

10.2

1

4

17.2

1

7

27.3

1

2

11.6

2

5

15.6

1

6

18.6

3

8

25.6

4

9

2.7

1

4

21.8

1

6

29.10

3

8

5.11

3

15

סה"כ

17

74

ו .רכבי המחלקה:


הביקורת ועל אף דרישותיה החוזרות לא קיבלה טבלת יציאות לשטח של רכבי המועצה
לשנת .2014

תגובת המחלקה :טבלאות היציאות לשטח של רכבי המועצה לא נשמרו היות ולא הייתה דרישה
לכך .כיום הן נשמרות אצל אחראי הג'יפים.
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 .8ממצאי הביקורת במישור התקציבי
.8א .רקע למבנה תקציב המחלקה
כללי
התקציב של המחלקה לשירותים חברתיים מבוסס כולו ( )100%על מימון משרד העבודה
והרווחה לפי סעיף  3בהוראה  2לפרק  1עמ'  2בתע"ס .
ניצול התקציב באופן שוטף על פני השנה מתבצע אך ורק על סמך דיווחים שמדווחת מחלקת
הרווחה במועצה למשרד הרווחה ,בעבור הפעולות שבוצעו על ידה לטובת התושבים.
בניגוד למשרדי ממשלה אחרים ,תקציב מחלקת הרווחה ניתן לשינוי ועדכון על פי הצרכים
האובייקטיביים בפועל ,אופי העבודה הוא שהמועצה היא המוציאה לפועל את תקנות ומדיניות
משרד הרווחה.
הדיווחים מתבצעים באופנים הבאים:
א .מתן תשלומי סעד – (מת"ס ) ,הוצאת המחאה למטופלים או ספקים ע"י משרד הרווחה.
ב .טופס השמה למסגרת (הועדות) -תשלום עבור מטופל שנכנס למסגרת טיפולית על פי רוב
לתקופות ארוכות.
ג .טופס ט"ז  – 17הוצאות עליהן הרשות משלמת באופן ישיר ומדווחת למשרד.
ד .סמך מקצועי –הקצבה של שעות עבודה עבור עובד סמך מקצועי ,אותן יכולה המועצה לבצע
בעצמה או באמצעות חברת כוח אדם.
כלי הבקרה אשר עומדים לרשות המועצה כדי לנהל את תקציבה הם מגוונים וכוללים דו"חות
שונים המגיעים ממשרד הרווחה אחת לחודש כפי שיפורט בהמשך.
תקציב המחלקה לשירותים חברתיים נרשם בספרי המועצה ב –  2פרקים הבאים:
פרק הוצאות  -פרק  840000בספר התקציב.
פרק הכנסות  -פרק  340000בספר התקציב..
תקצוב ובקרה על ידי משרד הרווחה
באופן עקרוני על פי הוראה  2לפרק  16בתע"ס ,משרד העבודה מתקצב את הרשות המקומית
על פי קריטריונים קבועים ,כגון :גודל היישוב ,דרוג סוציו-אקונומי של היישוב ,סוגי מצוקות
אופניות ליישוב ועוד.
הביקורת בחנה את קיום הבקרה והנה"ח בהתאם לדו"חות שהתקבלו מהמשרד:
 .1דו"ח הקצבה להוצאות  -מפרט לכל סעיף את התקציב להוצאה ואת חלקו של המשרד
בהוצאה.
 .2דו"ח תקציב והתחשבנות  -מאפשר בקרה שוטפת על כל סעיפי תקציב הרווחה באופן פרטני
בשלושה אופנים:
א .גובה ההוצאה שבוצעה בכל סעיף לחודש הדו"ח.
ב .הסכום בפועל שעבורו זוכתה המועצה בחודש הדו"ח.
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ג .תקציב שנתי ,ביצוע מצטבר ,ויתרה לכל סעיף.
 .3דו"ח מצבת עובדים (כוח אדם)  -מפרט תקן מול איוש משרות.
 .4דו"ח שכר עובדים  -כולל בתוכו תלושי שכר לכל עובד במחלקה.
 .5דו"ח ריכוז שכר עובדים  -מרכז את כל הוצאות השכר המצטברות של המחלקה עד לחודש
הדו"ח.
 .6דו"ח מסגרות – מפרט את שמותיהם ,פרטיהם האישיים תאריך קליטה ויציאה ,עלות לחודש
והשתתפות צד ג' של כל מטופל שהושם במסגרת כל שהיא ע"י המועצה.
הביקורת במחלקה נערכה בין החודשים ינואר לדצמבר  . 2014להלן היקף הביקורת ומטרותיה.
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.8ב.ניתוח תקציב הוצאות מול ביצוע לפי פרקים
טבלה  :3תקציב מול ביצוע בפועל בשנת 2014

סעיף תקציבי

הקצבה
שנתית
100%
משרד
הרווחה

צרכים מיוחדים שעת חירום

410,000

ע"י

ניצול

הקצבה

ניצול

התקציב

שנתית –
מכסות

שנתי
מכסות

ע"י
המועצה

33,158

תעסוקה מוגנת למוגבל

7,000

שנתי
כספי

17

6790

מעון יום שיקומי לנכים -כמותי

ניצול

ניצול

142%

97%
420

91%

382

הסעות למעונות יום שיקומיים

1,479,000

949,338

64%

ליווי למעונות יום שיקומיים

389,000

316,000

81%

נופשונים להבראה

4,032

4.032

100%

שיקום נכים בקהילה

4000

10,302

258%

קהילה תומכת לנכים

2,232

3,647

163%

בוגרים עיוורים בקהילה

23,000

3,897

17%

ילדים עיוורים בקהילה

46,872

39,060

83%

הדרכת עיוור ובני ביתו

25,588

17,494

68%

מעון יום טיפולי -מש"ה  -כמותי
הסעות למעון יום – מש"ה

24
4,867

12

2,000

מעש"ים  -כמותי

-

שנתי
מכסות

50%
41%

12

100%

12

משפחות אומנה

12,000

14,007

117%

משפחות אומנה לשיקום

7,000

12,495

179%

סידור במעונות  -כמותי

264

255

97%

מעון ממשלתי – מש"ה כמותי

12

12

100%

שכר עובדי המחלקה

2,388,189

כ"א לחינוך מיוחד

32,542

-

8%
12

אחזקת חניכים במשפחות אומנה -
כמותי

-

אחוז

אחוז
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סעיף תקציבי

הקצבה
שנתית
100%
משרד
הרווחה

ע"י

ניצול

הקצבה

ניצול

התקציב

שנתית –
מכסות

שנתי
מכסות

ע"י
המועצה

-

אחוז

אחוז

ניצול

ניצול

שנתי
כספי

פעולות ארגוניות

1,000,000

621,409

62%

ביטלון עובדים

11,102

0

0%

מקלטים לנשים מוכות

220,000

238,000

108%

משפחות במצוקה בקהילה

185,200

186,590

101%

סיוע חד פעמי לחימום

112,700

111,400

99%

סיוע למשפחות עם ילדים

170,933

157,346

92%

טיפול בפרט ובמשפחה

5,000

0

0%

מרכזי טיפול באלימות

41,000

123,031

300%

טיפול בגברים אלימים

6,000

34,764

579%

ת .לאומית ילד ונוער

198,000

20,978

11%

ת .לאומית פרט ומשפחה

100,000

101,207

101%
192

אחזקת ילדים בפנימיות – כמותי

178

93%

טיפול במשפחות אומנה

108,000

96,594

89%

תכנית עם הפנים בקהילה

1,199,016

677,299

56%
2196

ילדים במעונות יום  -כמותי

100%

2196

יצירת קשר עם ההורים

3,741

0

0%

טיפול בילד בקהילה

769,367

706,515

92%

טיפול בזקן בקהילה

17,467

13,151

75%

מרכזי ועדות סיעות

24,000

13.971

58%

הסעות במועצות אזוריות

40,000

0

0%

התמכרויות מבוגרים

10,000

7,076

71%

טיפול בנוער וצעירים

37,762

8,250

22%

טיפול בנערות במצוקה

31,547

0

0%

נוער וצעיר חוץ ביתי

132,702

189,700

143%

בתים חמים לנערות

88,615

90,324

102%

מעונות חסות ממשלתי
סה"כ

-

שנתי
מכסות

-

6
6,926,756

7,231,545

3132

3070

21

.8ג .ניתוח הוצאות מול הכנסות


מבדיקת ההוצאה הכוללת ברווחה באותה תקופה ניתן לראות שכל המימון הינו על
ידי משרד הרווחה .



מבדיקת מרכיבי פעולות מתוך סך ההוצאה הכוללת באותה תקופה ניתן לראות שהיה
ניצול של  62%מסך כל התקציב לפרק זה.



מבדיקת מרכיבי השכר מתוך סך ההוצאה הכוללת באותה תקופה ניתן לראות שמשרד
הרווחה מימן את כל השכר של עובדי המחלקה.

נתוני גבית תשלומי צד ג' ע"י המועצה לשנים ( 2013-2014בשקלים):


אחוז הגביה של תשלומי צד ג' בשנת  2014עמד על  46%לעומת  43%בשנת .2013



בין השנים  2013ל 2014 -העירייה לא גבתה כ ₪ 231651 -מתשלומי צד ג'.



הביקורת מצאה שאין מעקב חייבים על תשלומי צד ג' ואין .

תגובת המחלקה :כיום לא ניתן שום סיוע ללא הסדרת התשלום עבור ההשתתפות מראש.

.8ד .התחשבנות מול המשרד
 )1כוח אדם
דו"ח כוח אדם לרשות מגיע אחת לחודש מהמשרד .בדו"ח רשומים כל עובדי המחלקה כולל
פירוט פרופיל העסקה מלא לכל עובד (תלוש שכר) .הבקרה על רישום וקליטת כוח אדם
צריכה להתבצע אחת לחודש כאשר מגיע הדו"ח למועצה .משמעותה הכספית של בקרה זו
נובעת מכך שהמועצה מתוקצבת ע"י משרד הרווחה עבור כל עובד במחלקה שהיא מעסיקה
בהתאם לדיווחים שהיא מעבירה למשרד.
ממצאים לשנת :2014


תקן כוח אדם המאושר למועצה ע"י המשרד לחודש  2014עומד
על  18.9תקנים .המועצה מנצלת מתוכו (מדווחת למשרד) 14.5
תקנים ,ומאיישת בפועל  14.5תקנים של עובדים סוציאליים
מתוך  16.40תקן ,ותקן אחד של מנהלה מתוך  2.50תקנים .


הביקורת מצאה שבשנת  2014נקלטה עובדת זכאות נוספת אך לא דווחה למשרד.
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 )2סעיפי פעולות
במסגרת פעילות הרווחה מוגדרים כ

–

 83סעיפי פעולה אשר מתוקצבים על ידי משרד

העבודה והרווחה .מימון הפעולות השונות מוגדר עבור כל סעיף כאשר בדרך כלל המימון
מתחלק בין המשרד ( )75%והרשות המקומית (( )25%ישנם מקרים של  100%מימון
המשרד) ,במקרה של מחלקת הרווחה במועצה האזורית אל קסום ההשתתפות של המשרד
הינה  100%בחלק מהמקרים קיימת השתתפות במימון על ידי צד ג' (המטופל או משפחתו).
ניתן לחלק את סעיפי הפעולה על פי אופן הגדרת התקציב ,כדלקמן:
-

סעיפי פעולה כמותיים – סעיפים בהם מוגדר תקציב שנתי במונחי מכסות למטופלים.

-

סעיפי פעולה כספיים – סעיפים בהם מוגדר תקציב שנתי במונחים כספיים.

הסעיפים השונים נחלקים על פי צורת המימון השוטף ,כדלקמן:
-

תשלום ממשלה –

-

תשלום רשות

–

המשרד משלם  100%מהעלות בסעיף ומחייב את הרשות ב– . 25%
הרשות המקומית משלמת  100%מהעלות

בסעיף והמשרד מזכה אותה על . 75%
הבקרה על סעיפי הפעולה השונים מבוצעת באמצעות הדו"חות הבאים:
א .דו"ח תקציב והתחשבנות  -מאפשר בקרה שוטפת על כל סעיפי תקציב הרווחה באופן
פרטני בשלושה אופנים:


גובה ההוצאה שבוצעה בכל סעיף לחודש הדו"ח.



הסכום בפועל שעבורו זוכתה המועצה בחודש הדו"ח.



תקציב שנתי ,ביצוע מצטבר ,ויתרה לכל סעיף.

ב .דו"ח מסגרות –מגיע ממשרד הרווחה אחת לחודש ותכליתו לשמש כלי
בקרה על מספר החוסים השוהים במסגרות חוץ ביתיות כמו בתי אבות,
מוסדות למפגרים ,עיוורים ועוד .הדו"ח מפורט מאד ברמת שם המטופל,
מס' זהות ,תאריך לידה ,תאריך קליטה במסגרת ותאריך עזיבה ,בנוסף
מצוין תעריף ממנו נגזר הסכום לתשלום והתשלום עצמו.
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א .ממצאים בדו"ח תקציב והתחשבנות
סעיפים שבהם נמצא ניצול יתר בהשוואה להקצאה השנתית
פער

אחוז ניצול
שנתי  -כספי

הקצבה שנתית

סעיף תקציבי

שיקום נכים בקהילה

4000

10,302

6302

258%

קהילה תומכת לנכים

2,232

3,647

1324

163%

משפחות אומנה

12,000

14,007

2007

117%

משפחות אומנה לשיקום

7,000

12,495

5494

179%

מקלטים לנשים מוכות

220,000

238,000

18000

108%

משפחות במצוקה בקהילה

185,200

186,590

1390

101%

מרכזי טיפול באלימות

41,000

123,031

82031

300%

טיפול בגברים אלימים

6,000

34,764

28764

579%

ת .לאומית פרט ומשפחה

100,000

101,207

1207

101%

נוער וצעיר חוץ ביתי

132,702

189,700

56998

143%

בתים חמים לנערות

88,615

90,324

1709

102%

ע"י
100%
משרד הרווחה

ניצול התקציב
ע"י המועצה

205226

סה"כ






נכון לדו"ח תקצוב והתחשבנות של המשרד בחודש דצמבר :2014

מחלקת הרווחה חרגה ב -כ –  ₪ 205226מתוך תקציב שהוקצה עבורה בסעיפים
הנ"ל.
משרד הרווחה כיסה את החריגה בסעיפים הנ"ל
הביקורת לא מצאה כלי מעקב ובקרה נוספים על תקציב המחלקה נוסף לדו"חות
שמגיעים מהמשרד.
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עודפים תקציביים /אי ניצול:
סעיף תקציבי

הקצבה שנתית ניצול התקציב
 100%ע"י משרד ע"י המועצה
הרווחה

פער

אחוז ניצול
שנתי  -כספי

צרכים מיוחדים שעת חירום

410,000

33,158

376842

8%

תעסוקה מוגנת למוגבל

7,000

6790

210

97%

הסעות למעונות יום שיקומיים

1,479,000

949,338

529662

64%

ליווי למעונות יום שיקומיים

389,000

316,000

73000

81%

בוגרים עיוורים בקהילה

23,000

3,897

19103

17%

ילדים עיוורים בקהילה

46,872

39,060

7812

83%

הדרכת עיוור ובני ביתו

25,588

17,494

8094

68%

הסעות למעון יום – מש"ה

4,867

2,000

2867

41%

פעולות ארגוניות

1,000,000

621,409

378591

62%

ביטלון עובדים

11,102

0

11102

0%

סיוע חד פעמי לחימום

112,700

111,400

1300

99%

סיוע למשפחות עם ילדים

170,933

157,346

13587

92%

טיפול בפרט ובמשפחה

5,000

0

5000

0%

ת .לאומית ילד ונוער

198,000

20,978

177022

11%

טיפול במשפחות אומנה

108,000

96,594

11406

89%

תכנית עם הפנים בקהילה

1,199,016

677,299

521717

56%

יצירת קשר עם ההורים

3,741

0

3741

0%

טיפול בילד בקהילה

769,367

706,515

62852

92%

טיפול בזקן בקהילה

17,467

13,151

4316

75%

מרכזי ועדות סיעות

24,000

13.971

10029

58%

הסעות במועצות אזוריות

40,000

0

40000

0%

התמכרויות מבוגרים

10,000

7,076

2924

71%

טיפול בנוער וצעירים

37,762

8,250

29512

22%

טיפול בנערות במצוקה

31,547

0

31547

0%

2322236

סה"כ


המועצה לא ניצלה כ  ₪ 2322236-מתוך תקציב שהוקצה עבורה.



תקציב שלא נוצל בעקבות פעילות שלא בוצעה חוזר למשרד  .אין ודאות
שתקציב זה יוחזר למועצה בשנת הפעילות הבאה.
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 .9עיקרי ההמלצות
א .עיקרי ההמלצות במישור הארגוני
מבנה ארגוני של המחלקה וכוח אדם:


הביקורת ממליצה להקים צוות בדיקה פנים מחלקתי ובהשתתפות אנשי המועצה
שייבחן את המערך הארגוני במחלקה וזאת לפי עיקרון החיסכון והיעילות.



המערך הארגוני כפי שפעל בשנת  2014לא תפקד כראוי.



הביקורת ממליצה שעל מנהל מחלקת הרווחה להיות מעורב בכל התהליכים במחלקה,
תקציביים ואחרים.



מרכזי תחום במחלקה ,על מרכזי התחומים במחלקה לרכז ולטפל בכל המטופלים
השייכים לתחום שלהם ,למשל בזקנה על עו"ס מרכז זקנה לטפל ישירות בכל הזקנים
השייכים למועצה  ,כמו כן על מרכז תחום צרכים מיוחדים ושיקום לטפל בכל
המטופלים מתחום זה.
תגובת המחלקה :כוח האדם ביחס לגודל האוכלוסייה אותה אנו משרתים והפיזור הגיאוגרפי
העצום לא אפשר לרכז תחום לטפל בכל האוכלוסייה שבתחום אחריותו .משום כך ,העובדים
המרחבים קיבלו לטיפולם את כלל אוכלוסיית האזור .אוכלוסיית הקשישים הסיעודיים
הועברה לטיפולו של רכז חוק סיעוד ,אך בשנת  2014הוא יצא לחל"ת באופן פתאומי ונאלצנו
להחזיר את הטיפול בקשישים הסיעודיים לעובדים המרחביים .כיום רכז הקשישים מטפל
באופן ישיר באוכלוסיית הקשישים הסעודיים  ,קבוצה המונה  175קשישים סעודיים.



הביקורת ממליצה למועצה לאייש את התקנים העומדים לרשותה.



הביקורת ממליצה להפריד את עבודת ניהול התקציב מעבודת הזכאות והקלדת נתונים
במחשב.



הביקורת ממליצה שכל עובדי המחלקה יתחילו ולעבוד על פי תוכנת ניהול רווחה
אשר מוטמעת כבר ברשות ,יתרונה של תוכנה זו הינו בכך שהיא מכילה הן את הקלדת
נתוני יסוד ,ניהול מערך הסיוע למטופלים ומעקב אחר החלטות והשמות.



על מחלקת הרווחה לדאוג להלימה מוחלטת בין רשימת הפונים והמטופלים במערכת
ה -נ.מ.ר לבין רשימת העובדים  ,כלומר שכל עובד ירשום במערכת הממוחשבת את
רשימת המטופלים שלו.
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על מחלקת הרווחה לדאוג לשיוך הפונים שאינם רשומים תחת שם עו"ס לעובד
סוציאלי בהתאם למקום מגוריהם או לתחום העזרה המבוקש.
תגובת המחלקה :לשם ביצוע מיון תיקים מסודר והתאמה ושיוך הפונים יש לאפשר לסגור
את המחלקה לשבוע ימים .הדבר תואם את נהלי משרד הרווחה .מעולם לא התאפשרה
סגירת המחלקה לשם מטרה זו .נוהל סגירת המחלקה מתקיים ברוב לשכות הרווחה בארץ,
בכל סוף שנה.

פקידי סעד ושעות כוננות


הביקורת ממליצה לפעול בהקדם לכך שבמועצה יהיה פקיד/ת סעד לפי חוק ההגנה על
חוסים (זקנים).

תגובת המחלקה :כיום יש עובד סוציאלי שנמצא בקורס שיסתיים בחודש פברואר .2016


מומלץ לבחון שוב את נושא שעות הכוננות של פקידי הסעד ,תוך שימת דגש על כוננות
פקיד סעד לחוק נוער.



הביקורת מציינת שלוח כוננויות כולל מספרי טלפון למקרי חירום צריך להיות מפורסם
וידוע מראש ברבים ,על פי הוראות התע"ס.

תגובת המחלקה :לוח הכונניות של עוס"ים לחוק הנוער מפורסמים מאז ומתמיד הן במשטרה והן
בבית החולים .לוח הכוננויות נכתב ע"י רכז עוס"ים לחוק הנוער.


הביקורת ממליצה לתעד את קריאות הפתע בהתאם לנוהל.

נהלים


הביקורת ממליצה לוודא שהרישום בהקלדת נתוני יסוד במחלקה יהיה מדויק.



הביקורת ממליצה שעובדים ימלאו בעצמם את הקלדה של נתוני יסוד.

תגובת המחלקה :כאמור לעיל ,מערכת נ.מר בשנת  2014לא הייתה מוכרת לכלל
העובדים .התקיימה השתלמות אחת כללית בנושא ,ההרשאות לכל עובד התקבלו
במהלך השנה  .מדובר בתוכנה מורכבת ,מסורבלת ,לא ידידותית שדורשת תרגול רב
עד להטמעה .למערכת ההפעלה היו תקלות רבות שמערכת התמיכה לא הצליחה
להתגבר עליהן  ,בעיקר בתקופת מיון התיקים השנתית .עד היום בשל מורכבות התוכנה
ישנם עובדים שאינם בקיאים בהפעלתה.
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הביקורת מצאה שאין נוהל מסודר של הדרכות עובדים וישיבות צוות במחלקה.

תגובת המחלקה :הדרכות עובדים התקיימו באופן קבוע לפי ימים ושעות בהקפדה ייתרה מאז
 . 1995כל עובד חייב היה לקבל הדרכה מקצועית מהמדר"צ שלו .ישיבות צוות התקיימו באופן
סדיר רוב הזמן.
רכבי המחלקה  :הביקורת ממליצה לנהל רישום מדויק של יציאות רכבי המחלקה לשטח,
ולנסות לדאוג לקיים שילובים בין העובדים למטרת יעילות וחסכון.
תגובת המחלקה :טבלת רישום גיפים מפורסמת בכל חודש באופן קבוע על הבסיס שלה מתקיימות
היציאות לשטח .מכיוון שהשטח הגיאוגרפי הוא עצום שילוב בין עובדים אפשרי רק אם הם
יוצאים לאותו איזור .ברוב המקרים קשה לשלב והשילוב אינו יעיל ואינו חסכוני.


הביקורת מצאה שעובדים רבים אינם משתמשים בתוכנת " ניהול רווחה" על אף שהיא
קיימת במחלקה .
תגובת הביקורת :המחלקה בחרה לא להתייחס לחלק זה.

היערכות לשעת חירום במחלקה:


הביקורת ממליצה להקים צוות מחלקתי להתמודדות עם מצבי החירום כמו גל הקור
והסערה בחורף במיוחד לאור המצב המיוחד של יישובי המועצה שנעדר כל תשתית
מתאימה להתמודדות עם מצב זה.

תגובת המחלקה :לאחר השקעה מרובה יש כיום ( )2015קלסר מסודר ומאורגן של צוותי צח"י
ועו"ס אחראי.
תגובת הביקורת :הביקורת מברכת על ההשקעה וההתקדמות בעניין הקמת צוות החירום .
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ב .עיקרי ההמלצות במישור התקציבי


הביקורת ממליצה שתקציב המחלקה ינוהל ע"י אדם אחד בלבד.

תגובת המחלקה :התקציב מנוהל ע"י עובדת הזכאות בפיקוח של המנהל/ת.


יש לבנות ולפתח כלי בקרה נוספים כדי לקבל תמונת מצב תקציבית מעודכנת ברווחה.

תגובת המחלקה :פותח כלי בקרה וניהול תקציב ע"י המדרציות .הכלי הזה הוכח כיעיל מאז שנת
 .2008עד  2014לא הוחזרו תקציבים למשרד הרווחה והתקציב נוהל בצורה מקצועית ומבוקרת.
כאמור ,בשנת  2014היו קשיים הקשורים לעבודת הזכאות.


יש להכין תכנית תקציבית מבעוד מועד ועל פי צרכי המחלקה והתוכניות העתידיות.

תגובת המחלקה :בכל שנה הצוות הבכיר נפגש עם המפקחים במשרד הרווחה לפני שנת התקציב
ומתכנן תוכנית תקציבית על פי הסעיפים התקציביים ברוב התחומים.


הביקורת ממליצה לאתר מבעוד מועד סעיפים בהם נותר תקציב לא מנוצל ולתכנן
פעילות לרווחת מטופלי המחלקה לפני תום שנת פעילות.




הביקורת ממליצה לנהל רישום ומעקב אחר חייבים תשלומי צד ג'.
הביקורת ממליצה לעקוב אחר דו"חות מסגרות באופן חודשי ולרשום כל שינוי עתידי
כדי לוודא שהוא אכן נקלט במערכת.



לדעת הביקורת ניתן ורצוי להרחיב את פעילות המחלקה תוך שיתוף פעולה עם מחלקת
חינוך ,למשל בתוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני הנוער ,נשאר תקציב לא מנוצל.



הביקורת ממליצה להתקין ולעבוד על פי תוכנת ניהול הרווחה לכלל העובדים המעניקה
שני יתרונות בולטים:
 .1כלי לבדיקת קליטתם של נתוני יסוד במשרד הרווחה.
 .2בקרה על קליטת מטופלים במסגרות חוץ ביתיות בזמן אמת.
 .3יכולת מעקב ובקרה אחר הנעשה בזמן אמת.
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סיכום:
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נספחים :
.1
.2
.3
.4
.5

התייחסות כוללת של מ.מ מנהל המחלקה גב' דבורה
ראובן.
אישור להפעלת שלוחות הרווחה.
התייחסות גב' רות חבשוש מקופת ידידות.
התייחסות עו"ס רשיד חטיב לאי ניצול תקציב
המועדוניות.
פלט תקציב ממשרד הרווחה המסכם את שנת .2014
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דו"ח ביקורת בהפעלת
משפחתונים לשנת 2015

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה  .פרסומו של המסמך ,או חלק
ממנו ,לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו במועצה ,אסור ע"פ הוראת סעיף  170ג ( ,ו),
לפקודת העיריות.
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הפעלת משפחתונים
הקרע הכללי:
א .התפתחות מעונות היום ומשפחתונים בארץ החלה בראשית שנות ה .80-היא נבעה
מתוך מגמה לעודד נשים לצאת לעבודה ולמצוא פתרון הולם לסידור הילדים,
במסגרת חינוכית-טיפולית וגם עבור ילדים אשר תפקוד הוריהם מסכן את
התפתחותם האישית והרגשית .שירות זה הגיע לשיא בסוף שנות התשעים ,משרד
הכלכלה מפקח על המעונות והמשפחתונים על פי חוק הפיקוח על המעונות,
התשכ"ה 1965-וכן על גובה דמי האחזקה (שכר לימוד )לילד במעון או במשפחתון),
מתוקף צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים ,התשנ"ט. 1999-
ב .המשפחתונים נותנים מענה לילדים שגילם שישה חודשים עד שלוש שנים,
במשפחתונים מטופלים הן ילדי אימהות עובדות והן ילדים אשר נמצאים בסיכון ,
שמחלקות הרווחה ברשויות המקומיות מפנים אותם לטיפול באותן מסגרות ,על פי
חוק פעוטות בסיכון (זכות למעון יום) ,התש"ס. 2000 -
ג .המשפחתונים המוכרים על ידי משר הכלכלה ,הם מסגרות טיפוליות הפועלות
בביתה של מטפלת מוסמכת .בכל משפחתון עד חמישה ילדים .כל משפחתון מחויב
לעמוד ברשימה של תקנים ספציפיים ,הנוגעים לטיפול הפיזי בילדים ,לבריאות
ובטיחות ,לריהוט ,למרחב תוך הבית ,למרחב בחצר (אם קיימת) ,למשחקים וציוד .
ד .הוראות תקנון עובדים סוציאליים (תע"ס) קובעות תנאים פיזיים הכרחיים לקיום
משפחתון בבית ,כגון שהמשפחתון יבנה מחומרים יציבים ובלתי חדירים לרטיבות;
יהיה אטום בפני חדירת חרקים ומכרסמים; הקירות החיצוניים והגג יהיו אטומים
במידה מספקת בפני חום וקור ,במעון היום יוקצה שטח של לא פחות מארבעה
מטרים מרובעים לכל ילד לצורך משחק ,אוכל ושינה; המרחב בין המיטות לא יפחת
מ 60-ס"מ; חדרי השירותים ימצאו במקום המאפשר גישה נוחה מהחדרים ולא על
ידי המטבח וכו' .בנוסף ,משרד

הכלכלה "בהתאם לאוגדן נהלים להפעלת

משפחתונים" ,שמבטא את מדיניות המשרד ,מחייב בין היתר מפרט בטיחות ,הכולל
סידורי בטיחות במשפחתון הנוגעים לדלתות ,סורגים לחלונות ,חדרי מדרגות ,ציוד
לכיבוי אש ,מערכות חשמל וכן הוראות לגבי החדר ,הגדר ,השער ,הגינון וכו '.
ה .משרד הכלכלה מממן סבסוד בשכר הלימוד ,לאימהות עובדות בעלות הכנסה
נמוכה ומעביר את השתתפותו למועצה בגין סבסוד זה ,וכן מעביר מימון עבור משרת
הרכזת של המשפחתונים .משרד הרווחה ,המטפל בילדים בסיכון המופנים על ידו
44

למשפחתונים באמצעות הרשות המקומית ,מממן את החלק הארי של התשלומים
בגין ילדים אלו .
ו .במשרד הרווחה יש סמל לכל משפחתון וכספי הסבסוד מועברים למועצה ,בסיווג
של סמל המטפלת .המועצה מעבירה את הכספים המתקבלים ממשרד הכלכלה
והרווחה למנהלת משפחתון הנוגעת בדבר .
ז .מידי חודש נשלח ממשרד הכלכלה  ,טופס דיווח למרכז/ת המשפחתונים ובו פירוט
מספר הילדים השוהים במשפחתונים ועדכון פרטי הילדים .הרכזת בודקת את נתוני
הטופס ומעדכנת לפי הצורך .הטופס נשלח בחזרה למשרד לצורך ביצוע התשלומים
למועצה .בהסתמך על הנתונים המעודכנים ,המועצה מעבירה את כספי הסבסוד בגין
זכאות הילדים ישירות למטפלות מנהלות המשפחתונים.

ממצאי הביקורת:
מהנתונים שקיבלה הביקורת מרכזת המשפחתונים במועצה ניתן לראות כי:





כל המשפחתונים מאוכלסים על פי תקן הפעלת המשפחתונים ,כלומר 5
ילדים בכל משפחתון.
ישנם  215ילדים המשולבים ב 43 -משפחתונים ,מתוכם  26ילדי עבודה (
שרובם הינם ילדי המטפלות) ,ו 189ילדי רווחה אשר הופנו על ידי מחלקת
הרווחה למשפחתונים.
מנתוני המשפחתונים ניתן לראות כי ישנם אזורים גיאוגרפיים בתחום
השיפוט של מחלקת הרווחה במועצה אשר אין בהם משפחתונים כגון,
תראבין ,דריג'את ומכחול.
על פי מפרט כוח אדם של משרד הכלכלה על כל  28משפחתונים יש צורך
ברכזת ב 100% -משרה ,במועצה ישנם  43משפחתונים מול  80%משרה
לרכזת.

אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים מטעם משרת הכלכלה:
אוגדן המשפחתונים כולל הנחיות המבטאות את מדיניות המשרד ביחס לאופן
הפעלת שרות המשפחתונים ואופן הפעלת המשפחתון ,סמכויות ותפקידים של כל
הגורמים המעורבים בתחום וביחס לקשרים לממשקים המתקיימים ביניהם.
הרשות ועובדיה מחויבים לפעול בהתאם להוראות ולהנחיות המפורטות באוגדן זה.
 .1ועדת היגוי מקומית :
הרשות ,באמצעות הרכזת ,תיזום כינוסה של הועדה בתאום עם נציגי משרד הכלכלה
ומשרד הרווחה בה יובאו לדיון סוגיות בנוגע לפתיחת משפחתונים ,סגירת
משפחתונים ,התנהלות המשפחתונים והמטפלות וסוגיות ביחס למדיניות בתחום.
הרכב מינימאלי לקיום הדיונים יכלול את כל הנציגים ,למעט נציג התחנה לבריאות
המשפחה.
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הוועדה תתכנס פעמיים בשנה ,בתאריכים הנקבעים מראש לשנת הלימודים השוטפת.
דיונים נוספים יתקיימו בהתאם לצרכים של המשרד ו  /או הרשות המקומית .
חברי הועדה:
ממונה מחוזית של האגף למעונות יום ומשפחתונים או נציגו/ה
מפקח/ת השירות לילד ונוער במשרד הרווחה
מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים בישוב או נציגו/ה
רכזת הפועלת בישוב מטעם מפעיל השירות
נציג/ה התחנה לבריאות המשפחה
 1.1תפקידי הוועדה:
 1.1.1לבחון האם יש מקום להמליץ בפני הנהלת האגף (במשרד הכלכלה) על
פתיחת  /הרחבת מערך המשפחתונים בישוב וזאת בהתאם ,למידע
אשר יוצג ע"י המחלקה לשירותים חברתיים לעניין ילדים בסיכון
הזקוקים לשירות ,ולסקירת רכזת המשפחתונים הפועלת בישוב
אודות המערך הקיים והצרכים כפי שידועים לה ,לרבות המאפיינים
המיוחדים של האוכלוסייה.
 1.1.2ועדת ההיגוי המקומית תקיים דיון בנושא ותעביר המלצתה אל
הנהלת האגף.
 1.1.3אם החליט המשרד על מתן אישור עקרוני – ישלח המשרד לרשות
הודעה בכתב בה יגדיר את היקף השירות שיאושר.
 1.1.4לאחר קבלת הודעה כאמור לעיל הרשות תידרש לפעול לאיתור
מטפלות פוטנציאליות העומדות בדרישות האגף ,כמפורט בנוהל
פתיחת משפחתון המפורט באוגדן זה.
 1.1.5לאחר קבלת אישור הנהלת האגף ואיתור מטפלות פוטנציאליות אשר
עומדות בכל דרישות האגף ,תידרש כל מטפלת לקבל "סמל מעון"
מהאגף .רק לאחר קבלת "סמל המעון" תאושר פתיחת המשפחתון.
 1.1.6בנוסף ,ועדת ההיגוי תדון בבעיות מיוחדות בנוגע לילדים ,משפחות או
מטפלות להן יש היבטים
הקשורים ל:
 מתן מענה חלופי במקרים בהם יש צורך בסגירת משפחתון לרגלחופשת לידה ,אירוע חריג.
 פתיחת משפחתון מורחב (עד  10ילדים) שיבוץ ילד שישי במשפחתון(.על בסיס דו"ח סוציאלי או מקרה חריגאחר).
 שיבוץ ילד עם צרכים מיוחדים במשפחתון. לדון בסגירת המשפחתון כתוצאה מסיכון/הזנחה ואי תפקוד שלהמטפלת ובמתן מענה הולם
לילדי המשפחתון.
הממונה המחוזית תקיים יחד עם נציגי ועדת ההיגוי דיון ביחס לסגירת משפחתון.
הועדה תקיים שימוע למטפלת ע"ס חומר מתועד של הרכזת .במקרים בהם מתעורר
צורך בביצוע סגירה מידית – תאשר הממונה המחוזית ,סגירה בתאום טלפוני עם כל
הגורמים הרלוונטיים ותדאג לביצועו של שימוע במועד סמוך.
 1.1.7מתן משוב ביחס לתפקוד השירות באזור  /בישוב.
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ממצאי הביקורת:
במועצה אין ועדת ההיגוי כזו.
תגובת המחלקה  :בעבר הועדה הייתה מתכנסת כאשר פתחנו או סגרנו משפחתונים ,או
סביב מקרים חריגים שהתגלו .לאחרונה לא התקיימו ישיבות של הועדה מכיוון שלא
התעורר צורך .יש לציין שבמהלך כל השנה התקיים קשר פרודוקטיבי ושוטף עם הגורמים
הרלוונטיים במשרדי הממשלה.
תגובת הביקורת:
אין בהתייחסות המחלקה כדי לשנות את ממצאי הביקורת.

 .2רכזת המשפחתונים
הרכזת אחראית למילוי כל המטלות המפורטות באוגדן – ביחס לתפקיד הרכזת
ותחומי אחריותה הרכזת אחראית על הפעלה תקינה של כל מערכת המשפחתונים.
האחריות הינה על ההדרכה של המטפלות ,הבקרה המקצועית על עבודתן וכן על
תחום הניהול הכספי של המערכת ,קליטה ושיבוץ הילדים במשפחתונים וטיפול
בפניות הורים.
 2.1השכלה וכישורים:
בעלת תואר ראשון בתחום הגיל הרך או התמחות בגיל הרך לאחר B.A
בחינוך כללי או בעבודה סוציאלית או פסיכולוגיה סוציולוגיה ,או בוגרת
תוכנית שוורץ ,כמו כן בעלת ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בהדרכה
פרטנית וקבוצתית של עובדות במסגרות חינוכיות לגיל הרך (התנסות
מודרכת במתן הדרכה ובהנחיית קבוצות).
בכל מקרה בו הרשות לא תצליח לאתר רכזת העומדת בפרופיל הקבוע לעיל ,ולא
מסיבות הקשורות לשכר שהרשות מציעה לרכזת ,תופנה בקשה מנומקת ומגובה
באסמכתאות המעידות על ניסיונותיה של הרשות לאיתור רכזות העומדות בפרופיל
דלעיל ,אל ועדה בה יהיו חברים מנהלת האגף למעונות יום ונציגי האגף
הרלוונטיים ,אשר יגדירו קריטריונים חלופיים.
ממצאי הביקורת:
במועצה כאמור מועסקת רכזת משפחתונים אחת ל 43 -משפחתונים ,הרכזת הינה
בתחילת דרכה המקצועיים ללא ניסיון בעבר בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
שהינו תנאי מספק לקליטתה כרכזת משפחתונים.
תגובת המחלקה  :רכזת המשפחתונים הותיקה שיצאה לשנת חל"ת  ,הודיעה על יציאתה
לחופשה מספר חודשים לפני יציאתה ,אך לא אושר מחליף בתקופת עבודתה .בשל כך
לא נעשתה חפיפה והועסקה עובדת בתחילת דרכה שעברה את המכרז.
תגובת הביקורת:
אין בהתייחסות המחלקה כדי לשנות את ממצאי הביקורת.
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 2.2תפקידי הרכזת:
א .ניהול שוטף
 2.2.1הערכות לפתיחת שנה"ל במשפחתונים חדשים או קיימים בהתאם
לאמור לעניין נוהל פתיחת משפחתון.
 2.2.2בצוע התקשרות חוזית בין הרשות ובין כל מטפלת משפחתון,
העומדת בכל התנאים
המפורטים באוגדן ואשר קיבלה סמל מעון מן האגף ,אשר
במסגרתה תוסדר מחויבות
המטפלת להפעיל המשפחתון בהתאם לכל הנחיות האגף בכלל.
2.2.3
ההרשמה

ביצוע הרשמה וקליטת ילדים במשפחתונים עפ"י הנחיות
שמפרסם האגף.

 2.2.4ההרשמה תתבצע במועדים אשר קובע האגף למעונות יום (בד"כ
בחודש מרץ).
 2.2.5הרישום מתבצע באמצעות רכזת  /רכזות הפועלות מטעם הרשות,
ואשר מחויבת לפעול בהתאם להנחיות האגף ,ביחס לאופן שיבוצם
של הילדים למשפחתונים השונים .
 2.2.6הרכזת אחראית בעת ההרשמה להביא בפני ההורים את כל המידע
ביחס לזכאותם לסבסוד שכה"ל במשפחתון ע"י המדינה
הקריטריונים לזכאות
לסבסוד מופיעים באתר משרד בכלכלה.
 2.2.7הרכזת תבצע בקורים שוטפים במשפחתון ותוודא כי תנאי
ההפעלה עונים על הנדרש.
 2.3רישום ושיבוץ ילדים במשפחתון
 2.3.1במשפחתון ישובצו עד  5ילדים בהתאם להנחיות להרשמה שמפרסם האגף
מידי שנה .בכל
משפחתון ישובצו לכל היותר –  2ילדים אשר הופנו באמצעות הלשכה
לשירותים חברתיים ,בכל
משפחתון יהיו לכל היותר שני ילדים עד גיל שנה.
 2.3.2במשפחתון בו יש למטפלת שני ילדים פרטיים מתחת לגיל  3שנים ,חובה
על המטפלת לשבץ אחד
מהם במסגרת אחרת מחוץ לביתה .במקרים חריגים יינתן אישור ע"י האגף
לשיבוץ שני הילדים
של המטפלת במשפחתון.
 2.3.3שיבוץ ילד חולה במחלה כרונית ,מותנה בהמצאת אישור מן הרופא המטפל,
לפיו אין מניעה כי
הילד ישהה במסגרת המשפחתון ,אין סכנת הדבקה לילדים האחרים
השוהים במסגרת וכי לא
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נדרשת מיומנות מיוחדת מצידה של המטפלת לצורך הטיפול בילד .השיבוץ
מותנה בהסכמת
המטפלת .מומלץ לקבל חוות דעת בנושא מנציגת משרד הבריאות בוועדת
ההיגוי המקומית,
או מגורם רפואי מוסמך.
 2.3.4לאחר ההרשמה  ,על הרכזת להעביר את כל הטפסים והמסמכים
הרלוונטיים ,בהתאם
להנחיות המשרד לצורך קליטתם במערכת המיכון .על הרכזת לעמוד
בקשר מול המשרד
בכל הקשור לקביעת דרגות הזכאות עבור הילדים אשר נרשמו
למשפחתונים השונים.
 2.3.5דיווח חודשי מובנה למשרד ביחס למס' הילדים השוהים
במשפחתונים ועדכון הפרטים
של הילדים הנדרשים ביחס לדרגותיהם ,כפי שמפורט ביומן
הנוכחות אשר יישלח ע"י
המשרד לרשות מדי חודש  ,יודגש כי הרשות ,באמצעות הרכזת,
תהיה אחראי לביצוע
בדיקת נכונותם ואמיתותם של הדיווחים.
ממצאי הביקורת:
מעיון בטבלת המשפחתונים ( נספח  , )1ניתן לראות שההוראה בסעיף הנ"ל
אינה מיושמת בכל המשפחתונים ישנם יותר משלושה ילדים המופנים על
ידי מחלקת הרווחה ,ובחלק גדול מהמשפחתונים כל הילדים הופנו על ידי
מחלקת הרווחה.
תגובת המחלקה  :אוכלוסיית הפונים שלנו מוגדרת באשכול הסוציו אקונומי הנמוך ביותר.
לילדים בגילאי לידה עד שלוש אין מענים חינוכיים אלטרנטיביים .כידוע ,באוכלוסיית
המטופלים שלנו יש פחות נשים עובדות ,שזקוקות לסידור עבור ילדיהן והרבה יותר ילדים
בסיכון .מצב זה מקבל ביטוי בקרב הילדים שמשובצים במשפחתונים.
תגובת הביקורת:
אין בהתייחסות המחלקה כדי לשנות את ממצאי הביקורת.
 .3הדרכה ובקרה
הרכזת תבצע הדרכה ובקרה על עבודת המטפלת במשפחתון ,בהתאם למפורט
להלן:
 3.1המשפחתונים ידורגו לפי  3רמות :א –משפחתון רגיל ב – משפחתון
בהקמה ג –
משפחתון עם צורך מיוחד .דירוג המשפחתון ייקבע ע"י הרכזת בתאום
עם נציגי האגף
למעונות יום .ביחס לכל אחד מסוגי המשפחתונים תבוצע הדרכה
ובקרה  ,בהתאם
למכסת השעות המוגדרת להלן :
מס'

פעולות הדרכה ובקרה ביחס לכל מטפלת משפחתון

רמה
א

רמה
ב

רמה
ג
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1
2
3
4

5

ביקורים ותצפיות – לפחות  2ביקורים בחודש ,רצוי
שביקור אחד יהיה מתוכנן והאחר ביקור פתע .הביקור
המתוכנן יכלול גם תצפית ויתועד בדו"ח.
מפגש הדרכה אישי -חודשי
מפגש הדרכה קבוצתי ללמידה קבוצתית וניתוח
אירועים
השתלמויות והעשרה ,רענון וחדשנות בתחום.
לדוגמא :קורס עזרה ראשונה ,הכרת מודלי עבודה
חדשים וכו'.
בסיס חישוב 28 :שעות שנתיות ל 28-משתתפות
כנס והשתלמות שנתית
סה"כ שעות לחודש

3

4

5

2
0.3

2
0.4

2
0.5

0.1

0.2

0.3

0.1
5.5

0.1
6.7

0.1
7.9

 3.2הרכזת תעביר דיווח חודשי מפורט למשרד על ביצוע ההדרכה והבקרה
במשפחתונים ע"י הרכזת בתחומים שונים כגון  :בטיחות ,בריאות,
מיומנויות טיפול בילדים הגיל הרך ,היבטים שונים בהתפתחותם של
ילדים בגיל הרך ,הכל בהתאם לתוכנית אשר תוצע ע"י הרשות ותאושר
ע"י האגף.

א 3.3 .הדרכה פרטנית:
הדרכת המטפלות באופן פרטני תתמקד בצרכים המשתנים בכל משפחתון,
ניתוחם והתאמת מענים המבוססים על ידע מקצועי ומיומנויות נרכשות.
מסגרת ההדרכה הפרטנית מאפשרת למטפלת:
 לקבל אינפורמציה וידע רלוונטי. חיזוק תחושת הביטחון האישי והמקצועי של המטפלת. ייעול בעבודת המטפלת. התחלקות בבעיות ,סוגיות ודילמות שונות שעולות בעבודתה סביבנושאים
הקשורים לילד מסוים ,הורים ,דילמה אישית וכו'.
 רכישת מיומנויות וכלים לעבודה עם הילדים ,הורים ,גופים ואנשימקצוע
בקהילה.
 .3.4הדרכה תוך כדי עבודתה של המטפלת:
הרכזת נמצאת יחד עם המטפלת במשפחתון ומטרות ההדרכה הינן:
או

 -מעקב משותף (תצפית) של הרכזת והמטפלת אחר ילד מסוים עם קושי

צורך מיוחד .התצפית היא משותפת וממוקדת בילד .המטפלת לומדת
מהנקודות בהן מתמקדת הרכזת בעת התצפית ומשכללת עקב כך את
היכולת
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של תצפית בילד.
 תצפית של הרכזת על המטפלת בעבודתה ,ביחסה לילדים ,בתפקודהבעת

פעילות ,במעברים ,בטיפול הפיזי ,בקשר שלה עם ההורים המגיעים עם
ילדיהם בבוקר וכו'.
-מעקב משותף של הרכזת והמטפלת אחר ההלימה או חוסר הלימה של

צרכי

ילדים עם הסביבה החינוכית ,סדר היום והגישה החינוכית במשפחתון.

ממצאי הביקורת:
מעיון בדיווחים שנשלחו למשרד התמ"ת בנושא הדרכות שנערכות במשפחתונים,
עולה כי:
 אין במועצה משפחתונים מהדגם של רמה ג.
 בחודש ספטמבר לא נעשו ביקורים בכלל למשפחתונים.
 מעיון ברשימת הביקורים בחודשים אוקטובר  2014ועד ינואר  ,2015ועל
פי הדיווח למשרד הכלכלה ,בחלק מהמשפחתונים לא התקיימו ביקורים
למשך יותר מחודשיים.
 ברוב המשפחתונים לא התקיימו שני ביקורים בחודש כמקובל.
 הדרכות אישיות :על פי הנוהל צריכות להיות שתי הדרכות אישיות
בחודש ,בפועל התקיימו רק  14שיחות הדרכה אישיות עם  14מטפלות
בלבד וזאת בתקופה מספטמבר  2014ועד ינואר .2015
 הדרכות קבוצתיות ניתנות על ידי פסיכולוגים חיצוניים אחת לשבועיים.
 ההדרכות מתקיימות בחדר הישיבות של המועצה וביום פעילות של
המשפחתון ,הדבר המנוגד לנוהל הפעלת המשפחתון.
 בחודש ספטמבר ואוקטובר לשנת  2014התקיימו שתי הדרכות בנושא
בטיחות לכלל המטפלות.

הערכת המטפלת
 מילוי גיליון הערכה אחת ל –  6חודשים לכל מטפלת .באמצע שנה ובסוףשנה.
המטרה הינה להדגיש את התפקוד החיובי של המטפלת ולזהות פערים
ונושאים שדורשים חיזוק ושינוי.
ממצאי הביקורת:
מבדיקה מדגמית של מס' תיקי מטפלות לא נמצא כל חומר לגבי הערכת
עבודת המטפלות .
 .3.5הדרכה בזמן העבודה (בשעת הצהרים ,כאשר הילדים ישנים):
במסגרת הדרכה זו הרכזת והמטפלת דנות במה שעלה בהדרכה תוך כדי
עשייה .בהדרכה ייעשה ניתוח
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של התצפיות ,אבחון הצרכים העולים מהתצפית – כמו אבחון צרכי ילד
מסוים ,אבחון הסביבה
החינוכית ,אבחון צרכי הורה מסוים וכו'.
לאחר האבחון מתבצע תהליך חשיבה משותף על מנת לתת מענה הולם לצרכים
שנצפו .כמו כן,
רפלקטיבית להבין תהליכים אישיים שעברה בעבודתה עם עצמה ,עם הילדים
וההורים ולזהות
דפוסים חוזרים בעבודתה .בנוסף היא לומדת להיעזר בהדרכה לשינויים בדרכי
העבודה ,בעמדות
ובגיבוש גישה חינוכית מתאימה לצרכי הילדים ,המבוססת על ידע מקצועי,
התפתחותי וחינוכי בגיל
הרך.
 3.6הדרכה קבוצתית
ההדרכה הקבוצתית הינה מסגרת משלימה להדרכה הפרטנית ומאפשרת בנוסף
למטרות ההדרכה
הפרטנית אפשרות לדון בבעיות ב"קבוצת השווים".
מטרות ההדרכה הקבוצתית הן:
 סיוע לחברי הקבוצה לבדוק התנסויות אפשריות לפתרון בעיותיו ולבחור
בפתרונות של החברים
האחרים המתמודדים עם אותם קשיים.
 המשתתפים יכולים לחוות או לשחזר התנסויות מקצועיות בסביבה מוגנת
ולהתמודד יחד עם
הקשיים והקונפליקטים.
 הקבוצה עוזרת להתמודד עם תחושת הבידוד שחוות המטפלות
במשפחתונים.
 מקור להשתייכות מחזקת קשרים ,עזרה הדדית גם מחוץ למסגרת
העבודה המשותפת ובכך
מגבירה את ההשתייכות המקצועית.
 הרחבת רפרטואר מיומנויות לכל חבר בקבוצה
 מעשירה את המודעות העצמית של המשתתפים.
ההדרכה הקבוצתית מתחלקת לשניים:
ב .עבודה בניתוח מקרים ( )case studyחברי הקבוצה מתייחסים
למקרה אמיתי של אחד החברים ומנתחים אותו מתמודדים בקבוצה
עם הקשיים שבמקרה וחושב על הפתרון או דרך ההתערבות
המקצועית שיכולה לפתור מקרה זה תהליך הניתוח ותכנון
ההתערבות המקצועית הינו תהליך מלמד וחינוכי עבור כל
המשתתפות שמסתייעות וכמסייעות.
ג .כאשר ישנו נושא מקצועי מסוים שקיים לגביו חוסר ידע ,מנחה
הקבוצה ישלים ידע ע"י חומר תיאורטי על הנושא בקבוצה.
במסגרת ה"הדרכה על הדרכה" ( )supervisionמתרחשים שלושה תהליכים:
תהליך מעצבי  -הבנת המודרך ניתוח מצבים ,הפעלת מיומנויות המותאמות
למצבים
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שונים עמם נדרש להתמודד ,סיוע למודרך בהבנת החלק שלו
ההדרכתי.
מתן סיוע למודרך לגלות את משאביו המקצועיים וליישמם.
תהליך תמיכתי  -שחרור ועיבוד רגשות שליליים שהתעוררו בתהליכי ההדרכה
השונים,
עזרה בהתמודדות עם מתח ותסכול.
תהליך מנהלי  -ניהול ישיבות צוות ,תכנון לעתיד ,גיוס מיון וקבלת עובדים,
השתלמויות וכו'.
ארגון
ממצאי הביקורת:
מבדיקת הביקורת עולה כי הביקורים למשפחתונים אינם בהתאם לאוגדן הפעלת
המשפחתונים ,בביקורים האלה אמורות להתבצע הדרכות פרטניות ,מה שבפועל
לא מתקיים  ,ההדרכות הקבוצתיות או ליתר דיוק המפגשים הקבוצתיים
מתקיימים במועצה בבאר שבע וזאת בהתאם ללוח זמנים של העברת סדנאות
בתחומים התמודדות עם מצבי חירום ,הדרכה על ידי הרכזת לא קיימת ,כן
מתקיימות ישיבות להחלפת מידע  ,מפגשים אלה מתקיימים בשעות הפעלת
המשפחתון ,הביקורת לא קיבלה כל תשובה או הבהרה לעניין מי נשאר עם
הילדים במשפחתונים בזמן המפגשים הקבוצתיים.
ד.
תגובת המחלקה:
משרד הכלכלה ומשרד הרווחה מודעים היטב לכך שהביקורים לא מתקיימים על פי
הנחיות האוגדן וזאת בשל מחסור במשאבי ניידות וכוח אדם .בשנה האחרונה ריכזה את
התחום עובדת ב 80%-משרה שטיפלה ב 43-משפחתונים ,כאשר התקן מדבר על 29
משפחתונים ל 100%-משרה .כמו כן ,הביקור במשפחתונים והפיקוח עליהם מתבצעים
באמצעות רכבי המחלקה שמשמשים את כלל העובדים ,כך שהזמינות של היציאות
לשטח אינה מאפשרת לבצע את הביקורים בתדירות הנדרשת .עד השנה האחרונה היו
מתקיימות הדרכות פרטניות במשפחתונים ע"י מדריכה מקצועית שיצאה לשטח עם רכזת
המשפחתונים והדריכה את המטפלות במשפחתון .בעת המפגשים הקבוצתיים נשארת עם
הילדים במשפחתון עובדת מחליפה.
תגובת הביקורת:
אין בהתייחסות המחלקה כדי לשנות את ממצאי הביקורת.
ה 3.7 .בקרה מנהלית וכספית
 הרכזת תרכז דיווחים מן המטפלות באשר לנוכחות הילדים ובדיקתם
לרבות אימות נתוני הדיווח
אודות נוכחות הילדים והעברת נתונים למשרד לגבי שינויים /עזיבות של
ילדים.
 עם קבלת יומן הנוכחות החודשי מן המשרד ,תעביר הרשות את כספי
הסבסוד המשולמים ע"י
המדינה בגין אחזקת ילדי נשים עובדות אל המטפלות בהתאם לנתונים
שתציג הרכזת.
ו 3.8 .קשר עם ההורים והקהילה
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 קיום קשר שוטף עם ההורים ומתן מענה לבעיות הדורשות טיפול והתערבות ,ייזום
אסיפות הורים
והעברת מידע רלוונטי.
 3.9ביטוח ילדים הרשות ,באמצעות הרכזת ,תדאג לבטח את הילדים
במשפחתונים בפוליסת ביטוח ל 24 -שעות ביממה ,הביטוח ימומן מדמי
ההרשמה.
מבדיקה בתיקי המטפלות נמצא שלכל המשפחתונים קיימת פוליסת ביטוח
כמקובל.
 .4דיווחים למשרד
 4.1הרשות מתחייבת להעביר למשרד הכלכלה (אגף מעונות יום ומשפחתונים)
נתונים הכוללים מידע על פעילות הרכזת במשפחתונים ,מידע על תפעול
וביצוע המטלות והפעילויות במשפחתונים אשר באחריותה.
 .5נוהל פתיחת משפחתון
המשפחתון מיועד לקבוצה של  5ילדים בני  6חודשים –  36חודשים.
פתיחת המשפחתון מותנית באישור "סמל מעון" מטעם האגף.
הרכזת תבצע בדיקה ביחס לעמידתה של המטפלת בכל התנאים הדרושים לקבלת
סמל
מעון מהמשרד.
הרכזת תכנס את ועדת ההיגוי ותזמן לראיון את המטפלות שעומדות בכל
הדרישות
לקבלת סמל מעון ,הרכזת תציג דוח פרטני על כל מטפלת ואישורים רלוונטיים.
הוועדה תדון בכל הבקשות ותמליץ להנהלת המשרד לאשר סמל מעון למטפלות
שנמצאו
מתאימות .לאור העובדה שהמשפחתון פועל בבית המטפלת ,על הרכזת לערוך
ביקור בית ומפגש עם בני
ביתה (הבעל והילדים) ולעמוד מקרוב על התאמתם לניהול המשפחתון.
 5.1משפחתון מורחב
פתיחת משפחתון מורחב מותנית באישור הנהלת האגף על בסיס המלצות וועדת
ההיגוי.
המשפחתון המורחב מיועד לקבוצה של עד  10ילדים בני  6חודשים –  26חודשים.
פתיחת משפחתון מורחב מותנית באישור ועדת היגוי מקומית לאחר ראיון עם שתי
המטפלות המועמדות לניהול המשפחתון .שטח חדר המשפחתון יהיה בגודל  24מטר
לפחות עם שירותים צמודים וחצר צמודה .מבנה המשפחתון יענה על כל דרישות
ומפרטי הבטיחות כמפורט בסעיף  6להלן .המטפלות מחויבות לעמוד בכל דרישות
ההשכלה והתחייבויות אחרות כמפורט בסעיף  .8כל מטפלת מחויבת לפתוח תיק
במע"מ – שיבוץ הילדים לכל מטפלת יבוצע ע"י הרכזת באחריות שתי המטפלות לעגן
את ההסדר הכספי ביניהן בגין הוצאות הטיפול ע"י הסכם חתום.
ממצאי הביקורת:
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מבדיקת הביקורת נמצא שמאז שנת  2013לא נפתחו משפחתונים חדשים במועצה,
כמו כן לא קיים אף לא משפחתון מורחב אחד.
 5.2נוהל סגירת משפחתון
 – 5.2.1החלטה על סגירת המשפחתון תתקבל במסגרת ועדת היגוי מקומית ,עקב
בעיות תפקוד של המטפלת כתוצאה מרשלנות או חוסר יכולת אישית ומקצועית
או חוסר יכולת פיזית או רגשית (מחלה/שמירת הריון /חופשת לידה/מצוקות
אישיות וכו') .על כל רכזת ללוות את התהליך בתיעוד כתוב ,ולאפשר למטפלת
להופיע בפני חברי הוועדה לטעון טענותיה ולקבל הסבר מפורט ומנומק על
המניעים לסגירת המשפחתון.
 - 5.2.2במידה ותפקוד המטפלת מסכן את שלום הילדים ,יש לסגור לאלתר את
המשפחתון ,הרכזת תדווח על כך טלפונית לחברי הוועדה ,לממונים עליה ולהורי
הילדים.
הרכזת תסייע להורים להסדיר פתרון חלופי לילדי המשפחתון.
 – 5.2.3פתרונות לסידור ילדים עקב סגירת משפחתון בזמן חופשת הלידה :
 מטפלת מוסמכת שתפעיל את המשפחתון בבית המטופלת הקבועה. פיזור ילדי המשפחתון למשפחתונים אחרים. מטפלת מוסמכת שתפעיל את המשפחתון בביתה (בכפוף לעמידה בכלדרישות הבטיחות כמפורט בסעיף .)6
 - 5.2.4אישור הסדרים זמניים כמפורט לעיל יתקבל במסגרת ועדת ההיגוי
המקומית.
 - 5.2.5אישור ילד שישי במשפחתון – יינתן ע"י נציגי המשרד ביחס לילדים בסיכון
או
ביחס לצורך דחוף אחר  ,על המטפלת להעסיק עובדת נוספת לחצי יום
לפחות.
ממצאי הביקורת:
מבדיקת הביקורת לא נמצא שנסגר משפחתון כלשהו מאז הקמת המועצה.
תגובת המחלקה  :לא נפתחו משפחתונים חדשים בשנים האחרונות ,מכיוון שלא קיבלנו
תקנים לכך ממשרד הכלכלה .כמו כן ,לא נסגרו משפחתונים ב .2014 -בשנים הקודמות,
כאשר התגלו ליקויים ע"י רכזת המשפחתונים והמפקחת ,הם טופלו באופן נקודתי.
 .6דרישות ומפרטי בטיחות במשפחתון:
נספח 2
ממצאי הביקורת:
דרישות הבטיחות מפורטות בנספח  2לדו"ח ביקורת זה ,הביקורת ביקשה
להתלוות לרכזת המשפחתונים לביקורים למשפחתונים על מנת לקבל תמונה
ברורה ומדויקת לעניין הבטיחות במשפחתונים ,אך משום מה לא מעט ניסיונות
התחמקות לצאת לביקורים.
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תגובת המחלקה  :על פי הנהלים ,בטיחות במשפחתון נבדקת ע"י ממונה בטיחות שהוכשר
לתפקיד .בחוזה שחתמה עליו המועצה מצוין שבאחריותה לדאוג שממונה הבטיחות יצא
לכל משפחתון לבדוק ולהוציא דוח על רמת הבטיחות והליקויים הדורשים תיקון .לא היו
ניסיונות התחמקות ,במשפחתון מושמים ילדים בסיכון ,שלא ניתן לחשוף את זהותם וכמו
כן ,לטובתם של הילדים אין להכניס למשפחתון אנשים זרים במהלך יום הפעילות ,דבר
שעלול ליצור אצלם תגובות של פחד וחרדה.
תגובת הביקורת:
 .1אין בהתייחסות המחלקה כדי לשנות את ממצאי הביקורת.
 .2נושא הבטיחות הינו מהותי מאוד בהפעלת מסגרות לתינוקות ולילדים ,המחלקה לא
הציגה כל משמך או פעולה שנעשתה בתחום על ידה או על ידי מי מטעמה בעניין
זה.
 .3על המחלקה לדאוג לבדיקה של כלל המסגרות המופעלות מטעמה בין במישרין ובין
בעקיפין.

 .7ציוד המשפחתון
הציוד ,המשחקים והאביזרים במשפחתון ירכשו ע"י המטפלת בהתאם לרשימה
מומלצת של הרכזת .פרוט הציוד ניתן למצוא בפרוגרמה לבניית מעונות יום באתר
המשרד.
 8המטפלת
הכשרה פורמאלית וכישורים:
א - .בעלת תעודת מטפלות"-סוג  "1מטעם האגף להכשרה מקצועית של משרד
התמ"ת  .ביחס למטפלות אשר מפעילות כבר משפחתון – תתחייב
המטפלת להשלים הכשרתה כאמור בסעיף זה ,תוך שנתיים לכל
המאוחר,
הרכזת תתחייב להעביר דיווח בהתאם לממונה המחוזית באגף.
 ידיעת השפה העברית (דיבור ,קריאה וכתיבה)  /במגזר הערבי – ידיעתב.
השפה
הערבית (דיבור ,קריאה וכתיבה).
 אם לילדים (רצוי). בעלת נכונות לקבל הדרכה. יחסי אנוש טובים.ג - .לאחר שתי שנות עבודה ,על המטפלת לסיים הכשרה סוג  – 2מטפלות.
ד – .אחת ל 3-שנים ,חובה על המטפלת לעבור השתלמות לרענון עזרה ראשונה,
נוהל שעת חרום וכיבוי אש.
 8.1תפקיד המטפלת
המטפלת אמורה להוות דמות חינוכית ,אימהית בעלת אישיות חמה המעוניינת
לטפל
בתינוקות ופעוטות בביתה בהתאם להנחיות מנהליות ומקצועיות שיוגדרו ע"י
רכזת
המשפחתונים.
 8.1.1המטפלת אחראית על:
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 הפעלת המשפחתון תוך הקפדה על סטנדרטים פיזיים ,בריאותיים
ובטיחותיים בהתאם
לדרישות האגף ולכל דין.
 ארגון המשפחתון בהתאם לצרכים ההתפתחותיים של הילד בתאום וע"פי
הנחית
הרכזת.
 עבודה חינוכית ישירה עם הילדים המספקת ,אתגרים ,גירויים ,וחיזוקים
בהתאם
לצרכיו האישיים של הילד.
 הזנת הילדים במזון בריא ומזין בהתאם לגיל הילד ולצרכיו ההתפתחותיים
עפ"י תפריט
מומלץ ע"י תזונאית מוסמכת.
 שמירה על ניקיון ותחזוקה שוטפת של המשפחתון.
 תכנון וייזום של תוכניות ופעילות חינוכית טיפולית עם הילדים.
 התאמת פעולות וחומרים מגוונים לרמת ההתפתחות של כל ילד.
 השתתפות בהשתלמויות שיוזמת הרכזת.
 נכונות ויכולת לקבל הדרכה אישית וקבוצתית.
 שמירה על קשר מתמיד עם הרכזת תוך מתן מידע שוטף לגבי הילדים.
 עדכון הרכזת לגבי כל פעילות חריגה לגביה ולגבי בני משפחתה.
 דיווח מיידי לרכזת בכל מקרה של ילד במצוקה עקב הזנחה או פגיעה פיזית.
 קיום קשר עם ההורים :העברה וקבלה של מידע המתייחס להתנהגות הילד
והתפתחותו
 מדי יום ביומו.
ממצאי הביקורת:
מבדיקת כלל תיקי המטפלות נמצא שיש בידיהן תעודות העונות על דרישת הסף
להפעלת משפחתונים מהבחינה של השכלה והכשרה.
 8.2תנאי העסקת המטפלת:
המטפלת תציג אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתה ,בהתאם לחוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א
, 2001לעניין זה בלבד – תחשב המטפלת כ"בגיר" ולא כ"מעסיק" כמשמעותם של
מונחים אלו בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים ,התשס"א – .2001
ממצאי הביקורת:
לא נמצא בתיקי המטפלות שום אישור לאף אחת מהמטפלות.
תגובת המחלקה :הנושא באחריותה ובטיפולה של רכזת המשפחתונים ,שדאגה לאסוף
מהמטפלות את כל המסמכים הרלוונטיים .יש להקפיד בהמשך לחדש את כל המסמכים
הנדרשים .בימים אלה רכזת המשפחתונים ביחד עם המפקחת ממשרד הרווחה מבצעות
ביקורת על כל תיקי המטפלות במטרה להשלים מסמכים חסרים.
תגובת הביקורת:
אין בהתייחסות המחלקה כדי לשנות את ממצאי הביקורת.
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 8.3ויתור על סודיות רפואית:

.

המטפלת מתחייבת להציג אישור מגורם רפואי מוסמך על כך שהיא אינה סובלת
מבעיה רפואית או תפקודית העשויה לפגוע בבריאות הילדים השוהים במשפחתון
בנוסף תצהיר המטפלת כי מצב בריאותם של בני משפחתה אינו מונע ממנה לטפל
בילדי המשפחתון שפועל בביתה.
ממצאי הביקורת:

לא הוצג לביקורת טופסי ויתור על סודיות רפואית וגם לא הוצגו אישורים רפואיים
לאף אחת מהמטפלות.
תגובת המועצה :הנושא באחריותה ובטיפולה של רכזת המשפחתונים שדאגה לאסוף
מהמטפלות את כל המסמכים הרלוונטיים .יש להקפיד בהמשך לחדש את כל המסמכים
הנדרשים .בימים אלה רכזת המשפחתונים ביחד עם המפקחת ממשרד הרווחה מבצעות
ביקורת על כל תיקי המטפלות במטרה להשלים מסמכים חסרים.
תגובת הביקורת:
אין בהתייחסות המחלקה כדי לשנות את ממצאי הביקורת.
 8.4מע"מ,ביטוח לאומי ,מס הכנסה ,ביטוחים
 8.4.1מע"מ  -מחירי המשפחתון כוללים מע"מ .המטפלת מחויבת לפתוח תיק
במע"מ.
 8.4.2ביטוח לאומי  -על המטפלת למלא טופס תשלום לביטוח לאומי ולצרף אישור
מהרכזת על גובה הכנסותיה.
 8.4.3מס הכנסה  -על המטפלת למלא טופס פטור ממס הכנסה ולצרף מכתב שהיא
אינה עובדת בעבודה נוספת ,אישור ממקום עבודתו של הבעל על כך שהצהיר
כי אשתו מנהלת משפחתון בביתה .אם הבעל עצמאי ,יש לצרף מספר תעודת
זהות של הבעל ומס' התיק שלו במס הכנסה.
ממצאי הביקורת:
הביקורת דגמה מספר תיקים שנמצאו תקינים
 – 8.4.4ביטוחים
 ביטוח צד ג'-המטפלת מחויבת לבטח את עצמה בפוליסת ביטוח צד ג' על
חשבונה.
מומלץ כי המטפלת כעובדת עצמאית תבטח את עתידה בפוליסת ביטוח חיים,
למקרים
של תאונות אישיות או מחלות.
ממצאי הביקורת:
הביקורת דגמה מספר תיקים שנמצאו תקינים
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 8.5הסכם בין המטפלת לבין נותן השירותים
הרשות באמצעות הרכזת תדאג לחתימת ההסכם בין המטפלת לבינו מידי שנה
בסמוך למועדי ההרשמה לשנה"ל החדשה.
נוסח ההסכם יקבע ע"י הרשות אשר מתחייבת לכלול במסגרתו את עיקרי
הדברים שלהלן :
 המטפלת מתחייבת לנהל את המשפחתון בדירתה בהתאם להוראות
ולהנחיות המקצועיות שינתנו לה ע"י הרכזת והמשרד וכן בהתאם
להנחיות כל דין.
 המטפלת מצהירה ,מסכימה ומתחייבת להקפיד על כל ההוראות
שינתנו לה מעת לעת ע"י הרכזת ו/או המשרד.
 המטפלת מצהירה ,מסכימה ומתחייבת להקפיד על הפעלת
המשפחתון בכל ימות השנה כפי שהוגדר בלוח החופשות שמתפרסם
מידי שנה ע"י המשרד.
 המטפלת מצהירה ,מסכימה ומתחייבת לאפשר למפקחי המשרד
(תמ"ת ורווחה) להיכנס בכל עת למשפחתון ולבדוק קיומם של
החובות וההצהרות שניתנו ע"י המטפלת.
 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המטפלת תקבל עד  5ילדים אשר יופנו
אליה ע"י הרכזת ומתחייבת שלא לקבל לטיפולה ילד נוסף אלא אם
כן ניתנה לה בכתב ומראש הסכמה ע"י המשרד באמצעות הרכזת.
 המטפלת מצהירה מסכימה ומתחייבת לגבות מההורים את שכר
הלימוד כפי שנקבע ע"י המשרד ואין היא רשאית לגבות תשלום
בנוסף לתעריף שנקבע על ידי המשרד.
 המטפלת מתחייבת לפתוח תיק במע"מ ולהסדיר חובותיה מול מס
הכנסה כחוק ולבטח עצמה.
 המטפלת מתחייבת לדווח לרכזת מיידית על כל מקרה של פגיעה
פיזית של ילד או הזנחה של ילד.
 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במקרה של מחלה או חופשת לידה
במהלך תקופת החוזה ,מתחייבת המטפלת לדאוג למחליפה במקומה
לאחר קבלת אישור הרכזת וועדת ההיגוי המקומית.
ממצאי הביקורת:
מבדיקה מדגמית של חלק מחוזה ההתקשרות בין המטפלות למועצה נמצא
ש:
 המדובר בחוזה אחיד לכלל המטפלות. לא מצוין תקופת ההתקשרות עם המטפלת וזאת בניגוד לנוהלהפעלת המשפחתונים.
 בחוזה לא רשום מי חתם מטעם המועצה או המחלקה.59

-

אין תיאור לשטח המיועד למשפחתון מכלל שטח הבית.

תנאי לחתימה על ההסכם יהיה כי המטפלת הציגה אישור משטרת ישראל כי
אין מניעה להעסקתה ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסד המכוון
שירות לקטינים ,התשס"א –  .2001יובהר כי לעניין זה בלבד – המטפלת תגיש
בקשתה לקבלת האישור כבגיר ולא כמעסיק (כנובע ממעמדה כעצמאית).
 - 9ניהול תיק משפחתון:
הביקורת ביקשה לקבל לידיה תיק משפחתון המכיל :החוזה שנחתם בין המועצה
למטפלת המשפחתון ,אישור מגורם רפואי על בריאות המטפלת ,אישור פתיחת תיק
מע"מ ,אישור טופס פטור ממס הכנסה ,פוליסת ביטוח צד ג ,אישור המעיד על
הכשרות המטפלת ,הארכת הסכם הפעלה ,אישור קבלת ציוד מהמועצה וכן כל
תכתובת הנערכת עם המטפלת .
ממצאי הביקורת:
לביקורת לא ניתנה הזדמנות נאותה לבדוק את כלל תיקי המטפלות ולעמוד על כלל
הפרטים האמורים להתקיים בכל תיק וזאת כי רכזת המשפחתונים טענה
למחויבותה לסודיות כלפי המטפלות.
תגובת המחלקה :רכזת המשפחתונים אפשרה למבקר לבדוק את תיקי המטפלות.
היא מנעה ממנו לבדוק את תיקי הפונים בשל שמירה על פרטיות ומחויבותה לסודיות
ובהסתמך על ההנחיה שקיבלה מיו"ר איגוד העובדים הסוציאליים של מחוז דרום,
בהסתמך על חוק העובדים הסוציאליים.
תגובת הביקורת:
אין בהתייחסות המחלקה כדי לשנות את ממצאי הביקורת.
המחלקה לא התייחסה בתגובתה לממצאים של הביקורת  8.5ו , 9 -ישנה ישיבות
עצומה לניהול תקין ולהתנהלות תקינה של המשפחתונים במיוחד בכל הקשור
להתנהלות מול המטפלות ,על המטפלות ובהתאם לאוגדן הפעלת המשפחתונים
להמציא את כל האישורים והמסמכים הדרושים.
 -10חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) ,התש"ס: 2000-
חוק פעוטות בסיכון בא להבטיח שכל פעוט העונה למצבי הסיכון יהיה זכאי למעון
יום כדי למנוע את הוצאתו מביתו .פעוט בסיכון הוא פעוט הנמצא במצב בו יש חשש
ממשי להתפתחותו התקינה ,שוועדה קבעה לגביו כי הוא נמצא במצבי הסיכון
הבאים :לפי דעתו של עובד סוציאלי ועל סמך חוות דעת רפואית הפעוט מוכה או
צרכיו ההתפתחותיים אינם נענים עקב הזנחה מתמשכת ,או אחד מהורי הפעוט אינו
מתפקד כראוי מחמת אלימות במשפחה ,הפרעה נפשית ,מחלת נפש ,אלכוהוליזם ,
התמכרות לסמים ,פיגור ,נכות קשה ,זנות ,עבריינות או מחלה כרונית של אחד מבני
המשפחה ,או שהפעוט מעוכב התפתחות על סמך אישור רופא ילדים בעל ניסיון
בתחום התפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי וקיימות נסיבות משפחתיות שיש
חשש ממשי להתפתחותו התקינה של הפעוט .הוראת תקנון העבודה הסוציאלית
מספר  10לפרק  ,8קובעת נהלים ודרכי ביצוע להשמת פעוט ,בכפוף לחוק פעוטות
בסיכון ,התש"ס. 2000 -
הוועדה מורכבת מנציגות הלשכה כולל עובד סוציאלי של המשפחה ,ראש
הצוות/מדריך ,רכז/ת הוועדה ומנהל הלשכה .הוועדה דנה בכל מועמד למעון על פי
60

הקריטריונים המפורטים בחוק פעוטות בסיכון .במקרים חריגים או שנדרש בהם
מידע רב יותר ,מוזמנים גם ההורים לדיון בוועדה .בעת הדיון בוועדה נכתב פרוטוקול
עליו חתומים כל המשתתפים ,הוא נשלח למשפחה ומתויק בתיק המשפחה .
א .בקשות לסידור במעון יום או במשפחתון יוגשו לוועדת חוק פעוטות בסיכון
הרווחה במקרים שהאם אינה עובדת או אינה עונה לתנאי משרד הכלכלה לקבל
סבסוד שכר לימוד ,גיל הפעוט מעל  6חודשים והפעוט עונה להגדרות של מצבי
הסיכון כאמור לעיל ובצירוף חוות דעת העובד הסוציאלי בהתייחס לסעיפי החוק .
ב.
ועדת חוק פעוטות בסיכון יש לקיים בחודשים פברואר-מרס ,בסמוך לתאריכי
ההרשמה המפורסמים ,ורשימת הפעוטות שאושרו תועבר בזמן למעונות ולרכזת
המשפחתונים ,על מנת לאפשר התארגנות מתאימה לפתיחת שנת הלימודים .
ג .מהלך הדיון בוועדה יתועד בטופס "תיעוד החלטות הוועדה" ויש לציין כי הסידור
במעון/משפחתון הוא חלק מתכנית טיפול בפעוט ובהורים שאף אותה יש לתעד .
ד .יושב ראש הוועדה יוציא בכתב לאחראי על הפעוט" ,הודעה על החלטת הוועדה",
שתתויק בתיק המשפחה ובתיק יושב ראש הוועדה .
ה .העובד הסוציאלי ימלא טופס החלטה על ההשמה וטופס הרשמה למסגרת ויעביר
את התיק לעובדת הזכאות לקביעת דרגת השתתפות של ההורים בסידור הפעוט
במעון היום/המשפחתון ,שכאמור עליו להיות מוכר ומפוקח על ידי הכלכלה .
ו .השתתפות ההורים תשולם ישירות למעון/למשפחתון ,על פי התעריף והדרגה
שנקבעה על ידי עובדת הזכאות .
ממצאי הביקורת:
יישום הוראות החוק במועצה ,הביקורת מצאה ש:
א .במועצה פועלת ועדת חוק פעוטות בסיכון.
ב .לא ידוע מהו הרכב הוועדה במחלקת הרווחה.
ג .במשפחתונים בשנת  2014הושמו  189ילדים מתוקף חוק פעוטות בסיכון,
ד .בדיקת תיקים :הביקורת ביקשה לראות ולבדוק תיקי משפחות של ילדים
שהוחלט על השמתם
במשפחתונים ,לצער הביקורת לא ניתנה להם האפשרות לעיין בתיקים מתוקף
הסודיות וזאת על אף
הוראת מזכיר המועצה לעובדי המחלקה.
ה .הביקורת לא קיבלה עד עצם יום כתיבת דו"ח זה רשימה של תאריכי ועדות
פעוטות בסיכון לשנת  .2014ולא קיבלה שום טופס או מסמך או עדות על כך שאכן
התקיימו ועדות לילדים המועמדים למשפחתונים.
ן .הביקורת לא קיבלה שום נתון לגבי הזמנת והשתתפות הורים בוועדות פעוטות
בסיכון.
א.
ב.
ג.
ד.

במועצה פועלת ועדת חוק פעוטות בסכון.
הרכב הועדה :מדר"צ ,עו"ס לחוק הנוער ,רכזת המשפחתונים.
מתוקף סוגיית הסודיות לא התאפשר הדבר.
נעשו ניסיונות להבין ולמצוא את רשימת תאריכי הועדות וטפסי הועדות ,אך עד כה
לא ברור היכן מתויקים .הרכזת עזבה לחלת בשנה שבה סבלה מבעיות בריאותיות
ונעדרה הרבה מהעבודה ,ואף לא הספיקה לבצע חפיפה מסודרת.

תגובת הביקורת:
 .1אין בהתייחסות המחלקה כדי לשנות את ממצאי הביקורת.
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 .2תגובת המחלקה אינה מספקת את הביקורת ,התגובה שטחית ,מתחמקת ואינה
מקובלת ,בסעיף ה' לתגובת המחלקה נטען שעשו ניסיונות להבין ולמצוא את
רשימת תאריכי הוועדות וטפסי ההועדות ...הדבר מראה על התנהלות לקויה בכמה
רמות :א .המחלקה אינה מתנהלת על פי התע"ס ,על פי התע"ס יש לשמור את
הניירת של ככל העבודה הקשורה לפונים בתיק המחלקה של הפונה על פי החלוקה
של התיק עצמו ,ואם הדבר לא נעשה סימן שישנו כשל קשה שדורש בדיקה
מעמיקה ומורחבת לשאר הנושאים.
 .3ועדות המחלקה הקשורות לחוק הפעוטות בסיכון נקבעות בדרך כלל מבעוד מועד
היות ומשתתפים בהן גם אנשים מחוץ למחקה ,לא יכול להיות שאין רישום של
תאריכי הוועדות או פרוטוקולים של הוועדות.
 .4כל עובד האחראי על הילדים המושמים במשפחתון חייב לשמור פרוטוקול הוועדה
וטופס שממלאים וחותמים עליו כל המשתתפים והסכמת הורים בתיק המשפחה,
כנראה הדבר לא נעשה.
לאור הממצאים והתגובה של המחלקה יש להניח שוועדות אלה לא התקיימו ואם כן,
הדבר חמור מאוד ומחייב בדיקה מעמיקה .
 – 10.3ביקורי הביקורת במשפחתונים:
 .11בטיחות:
הביקורת בדקה את נושא בטיחות המבנים שבהם מופעלים המשפחתונים עם רכזת
המשפחתונים  ,נמצא שלא התקיימה בדיקה כלשהי לעניין הבטיחות ואו יועץ בטיחות
לא חווה את דעתו על המבנים שבהם מופעלים המשפחתונים ,וזאת בניגוד להוראת
נוהל הפעלת המשפחתונים.
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המלצות:
 .1להקים ועדת היגוי מקומית בהתאם לנוהל הפעלת המשפחתונים.
.2

לוודא באמצעות רכזת המשפחתונים את כינוסה של ועדת ההיגוי לפחות
אחת לחצי שנה.

 .3לקבוע את שיבוץ הילדים במשפחתונים בהתאם להנחיות משרד הכלכלה
ומשרד הרווחה.
 .4מבדיקת שיבוץ ילדי הרווחה במשפחתונים על פי חוק פעוטות בסיכון ,לא
נתקבלה תשובה חותכת לשאלה האם התקיימו ועדות החלטה לעניין זה
במחלקת הרווחה  ,באם לא מתקיימות ועדות החלטה בעניין הילדים
המשולבים במשפחתונים אזי על מחלקת הרווחה לעבוד בהתאם להנחיות
חוק פעוטות בסיכון כרי ,הממליץ על השמת הילד במשפחתון הוא העובד
הסוציאלי של המשפחה בפני ועדת ההחלטה שהיא הגוף המחליט על ההשמה
בהתאם לחוק .היעדר קיומן של ועדות החלטה הינו חמור מאוד ומנוגד לתע"ס
ולחוק פעוטות בסיכון ,חמור יותר היעדר רישום ופרוטוקולים המבטאים את
הדיונים שנעשים בוועדות.
.5

יש לתעד את הביקורים והתצפיות הנערכים על ידי רכזת המשפחתונים ,
לקיים דיון מתועד על ממצאי הביקורים והטיפול הנדרש בליקויים ,להעביר
העתק למנהל מחלקת הרווחה.
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 .6יש לקיים בדיקת בטיחות של המבנים  /הבתים שבהם נמצאים המשפחתונים
ולוודא את תקינותם לשמש כמבנים המתאימים להפעלת מסגרות לילדים.
 .7על רכזת המשפחתונים לדאוג לביקורת מתועדת מטעם ממונה בטיחות
במועצה אחת לשנה בתקופת החופשה ,להעלות את הליקויים במכתב
למטפלות המשפחתונים ,לוודא ולפקח על תיקונם לפני פתיחת שנת
הלימודים.
.8

על רכזת המשפחתונים למלא גיליונות הערכה למטלפות המשפחתונים על
פי הוראות התע"ס.

.9

על רכזת המשפחתונים ועובדי המשפחות לוודא את גביית ההשתתפות
החודשית של הילדים .

 .10יש לקיים למטפלות השתלמות ריענון בנושאי בטיחות ,עזרה ראשונה .
 .11על המועצה לבדוק פתיחת מסגרות משפחתונים נוספות בעיקר לאור העובדה
שאין מסגרות אחרות לילדי המועצה כגון מעונות יום.
 .12על המועצה להקצות כוח אדם ( משפחתונים) בהתאם להנחיות משרד
הכלכלה והתע"ס.
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נספחים
 .1התייחסות כוללת של מנהלת מ.מ .מנהלת הרווחה.
 .2נספח הנחיות בטיחות של משרד הכלכלה להפעלת משפחתון.
 .3אישור משרד הכלכלה לשיבוץ יותר מ 2 -ילדי רווחה
במשפחתון.
 .4פניה לקבלת הצעת מחיר לסקר בטיחות במשפחתונים.
 .5פרסום מכרז לקליטת רכז/ת משפחתונים.
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נספח 2
הנושא
 .1מיקום
המשפחתון

 .2סידורי
בטיחות
במשפחתון
 .3דלתות

 .4חלונות
 .5חדרי
מדרגות

 .6ציוד
לכיבוי
אש

הנחיות
* מיקום חדר המשפחתון יהיה בתוך בית המגורים של המטפלת ושטחו לא פחות מ 14 -
מ"ר ,רצוי שיהיה קרוב ככל האפשר למטבח ולשירותים.
* רצוי שהמשפחתון ימוקם בקומת קרקע.
* יש להקצות לפחות חדר נוסף פנוי לפעילות הילדים .שטח
החדר יהיה מינימום  12מ"ר.
* במידה ומאושר משפחתון מורחב (ל –  10ילדים) ,שטח החדר לא יפחת מ 24 -מ"ר.
* מומלץ שתהיה חצר צמודה המיועדת לילדים כאשר ישנה
יציאה ישירה מהמבנה.
* המשפחתון לא ימוקם גבוה מקומה שנייה ומס' המדרגות לא יעלה על .20
* מקומה שלישית ומעלה חובה מעלית.
* המדרגות לא יהיו ברצף ,לוליאניות או ארעיות.
* המדרגות יהיו מחומר שאינו מחליק.
* המשפחתון לא יימצא מתחת למרפסות ,רמפות ,גגות של מבנה כלשהו או במקום שבו
יש סכנה של נפילת גופים וחפצים מגובה.
* יש לחסום את הגישה לשאר חדרי המגורים.
* יש לחסום בגדרות ושערי עץ את המדרגות בתוך הבית ואת הכניסה למטבח.
* החסימה תתבצע באמצעות שער עץ שלא ניתן לפתיחה ע"י
הילדים ולא באמצעות התקן מעוינים .המרווח בין אלמנטים אנכיים של החסימה לא
יעלה על  8ס"מ נטו.
* אסור שיהיו לחדר המשפחתון דלתות דו כיווניות ,דלתות
הזזה ,דלתות הנעות על ציר פין או דלתות זכוכית.
* מומלץ מאוד שהדלת תהיה מעץ.
* הדלת תהיה מחוברת למשקוף עם  2צירים.
* לאורך המשקוף יש להתקין רצועת מגן שיכסה את המרווח
משני צידי הדלת וימנע אפשרות הכנסת אצבעות.
* ידיות ואביזריהן יהיו מאיכות נאותה .אסורים בליטות של ברגים או פינים.
* לדלתות השירותים יש להתקין מנעולים המאפשרים פתיחה מבחוץ.
חובה להתקין סורגים לחלונות המשפחתון ,המרווח נטו בין המוטות לא יעלה על  8ס"מ.
* חובה להתקין מעקה למדרגות.
* המעקים יהיו בנויים באופן שתימנע נפילת המשתמשים
במדרגות דרכן ,על ידי בנייתן בבנייה מלאה ,או בלוחות או במוטות שהמרחק ביניהם
לא יעלה על  8ס"מ נטו.
* מבנה המעקה יהיה כזה שלא ניתן יהיה לטפס עליו.
* במידה והגג או מרפסת משמשת את המשפחתון כתחליף
לחצר ,יותקן בה מעקה סגור ואטום בגובה של  130ס"מ.
* המעקה יהיה עשוי בצורה כזו שלא ניתן לטפס עליו.
* הרצפה תהיה מרוצפת בריצוף שאינו מחליק ומכוסה במצע רך.
* בכל משפחתון יותקנו  2מטפי כיבוי אש המכילים הלון או חומר תחליפי,
במשקל  3ק"ג וייתלו במקום בולט בסמוך לדלת היציאה מהמבנה ובגובה
מעל  1.5מ'.
* את המטפים חובה לבדוק אחת לשנה .על כל מטף תהיה תווית המעידה על
מועד עריכת הבדיקה ותוקפה.
* במשפחתון מורחב יותקן גלגלון כיבוי אש באורך  25מ'.
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הנושא
 .7מערכות
חשמל

הנחיות
* מערכת החשמל תיבדק על ידי ח שמלאי מורשה ותענה לכל הנחיות חוק
החשמל ,התשי"ד – .1954
מערכת החשמל של המשפחתון תצוייד במפסק מגן הפועל בזרם דלף (מפסק
נגד התחשמלות) ברגישות של  30מיליאמפר.
המפסק ייבדק ע"י מנהלת המשפחתון אחת לחודש באמצעות לחיצה על
לחצן הבדיקה.
* המפסקים ובתי התקע יהיו בעלי מכסים מסתובבים או התקן שאינו מאפשר
הכנסת חפצים שונים ע"י הילדים.
* גופי התאורה יהיו פלואורסנטיים ומצוידים במיגון שימנע את נפילתם ואת
פיזור הזכוכיות ,כגון שרוול מגן מ.PVC -
* רמת ההארה נדרשת  400לוקס לפחות.
* אין לאפשר התקנת נורות פלואורסנטיות על גבי חומרים דליקים.
* מאווררים ותנורי חימום חשמליים ניידים יותקנו על הקיר בגובה של  2מ'
הרחק מחומרים דליקים .כבל ההזנה יוצמד לקיר באותו הגובה לפחות.
* אין לחבר קישוטים אל נורות החשמל ואל חוטי הנורות
* כל שטח החצר המיועד לפעילות הילדים יהיה באותו מפלס .שטח החצר
ימולא בחול ים ,אדמת גן תחוחה או דשא.
* בחצר לא יותקנו עמודי חשמל או טלפון ולא תמצא צנרת מים בולטת.

 .9גדר

* החצר תגודר מסביב בגדר היקפית יציבה וחזקה בגובה מינימאלי של  2מ' מבפנים
ומבחוץ .גובה הגדר יימדד ממשטח דריכה עליון.
* הגדר תהיה עשויה מסורגים אנכיים במרווח של עד  8ס"מ נטו בין סורג לסורג ,ללא
חלקים חדים העלולים לגרום לפציעה .גדר חיה לא תשמש בשום מקרה כתחליף לגדר
היקפית כנדרש.

 .10שער

חובה להתקין שער לחצר ,לא תהיה אפשרות לטפס על השער או לזחול מתחתיו .הרווח
המרבי בין החלק התחתון של השער לקרקע לא יעלה על  8ס"מ נטו.

 .11גינון

הצמחייה לא תהיה רעילה ,דוקרנית או גורמת לתופעות אלרגיות במגע.
הצמחייה תהיה מסוג הניתן לטיפול במים ללא טיפול ושימוש בחומרי הדברה.
פרוט ניתן למצוא בפרוגרמה למעונות יום באתר המשרד.

 .12מתקני
חצר

* מתקני משחקים ושעשועים בחצר יתאימו להנחיות התקן הישראלי העדכני( .ת"י )1498
* מתחת למתקנים יש להציב חומר בולם נפילה .במתקנים לא יהיו פינות חדות ,או
נקודות הילכדות (נדנדות תלויות וקרוסלות אסורות).

 .13שונות

* עבודות בנייה ושיפוצים והדברה יבוצעו בעת חופשות בלבד.
* אין לערום חפצים כבדים לגובה רב.
* פריטי ריהוט יהיו בעלי פינות מעוגלות.
* כל חומרי הניקוי והחיטוי יוחזקו בארון נפרד נעול או על מדף גבוה מעבר
להישג ידם של ילדים ובנפרד ממזון.
* מיחמים וקומקומים ,שתייה חמה ואוכל רותח יורחקו מהישג ידם של
הילדים.
* תמונות ,מדפים וקישוטים יחוברו היטב אל הקיר למניעת נפילה ותחת לכל
מדף תוצב ארונית.
* אין לאפשר גישת ילדים למטבח.
* מיכל הגז ימצא מחוץ למבנה ,רחוק משטח פעילות הילדים ,יוקף רשת נעולה
עם גגון וייבדק תקופתית על ידי טכנאי גז.
* שקיות ניילון יורחקו או יאוחסנו בארון נעול.
* בכל משפחתון יש להחזיק תיק עזרה ראשונה עם ציוד בתוקף.
* השימוש בבריכ ות מים אסור .פעילות מים בגיגיות אישיות תתאפשר במים
באיכות שתייה ובהשגחה צמודה של מבוגר נוסף.
* כלי האוכל יהיו מפלסטיק בלבד ,יש לאסור על הכנסת כלי זכוכית לשטח
המשפחתון (חל איסור להשתמש בכלים חד פעמיים לרבות כוסות).
* יש להתקין במשפחתון לחצן מצוקה או חיבור למוקד חרום של הרשות
המקומית ורשימת טלפונים של רשויות בטחון והצלה והורי הילדים.

 .8החצר
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11/01/2016
לכבוד
ד"ר איציק תומר
ראש המועצה
נכבדי,
הנדון :דו"ח ביניים לתיקון ליקויים – דו"ח ביקורת משרד הפנים 2014
.1
.2
.3
.4
.5

הרני מתכבד להגיש אליך את דו"ח תיקון הליקויים לדו"ח הביקורת של
משרד הפנים אשר התקבל במועצה בחודש נובמבר  2014ונערך על ידי רו"ח
נועם שגיא ושות'.
הדו"ח מתייחס אך ורק לליקויים שעלו בדו"ח ביקורת זה בלבד ,הדו"ח
נערך מול המחלקות הרלוונטיות במועצה.
אני רוצה לציין בהערכה רבה את שיתוף הפעולה עם גזבר המועצה רו"ח
(עו"ד) מר כאמל טיבי ומר מוצלח אבו עסא אשר סייעו רבות הן בתיקון
הליקויים.
פירוט יותר לגבי שאר הליקויים יבוא לידי ביטוי בדו"ח השנתי אשר יוגש
לכבודך בחודש מרץ ,ויקיף הן את תחומי הביקורת שבוצעו השנה והן את
ההתייחסות לתיקון שאר הליקויים.
אני מקווה כי תמצא בדו"ח זה כלי עזר מועיל לשיפור .

בברכה
אלעמור יאסר ,עו"ד
מבקר המועצה
והממונה על פניות הציבור
העתקים:
מר ערן ראובני – יו"ר ועדת ביקורת.
מר מוצלח אבו עסא.
מר כאמל טיבי – גזבר המועצה.
עו"ד חן אביטן – יועמ"ש המועצה.
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מעקב אחר תיקון ליקויים
"ח משרד הפנים 2014
"ח רו
שהועלו בדו

מבוא
הדו"ח המפורט לשנת  2014של רואה החשבון מטעם משרד הפנים כולל פרוט ממצאי
ביקורת בתחומים שונים המתייחסים לתקופה מאז הקמת המועצה ועד לפרסום הדו"ח בחודש
נובמבר  . 2014הממצאים העיקריים רוכזו בפרק  3בדו"ח הביקורת המפורט.
רשימת הממצאים כוללת ליקויים בנוהלי עבודה במועצה ,ליקויים אשר יש לדאוג לתיקונם
ע"י המחלקות הרלוונטיות .ממצאים אלו נדונו במועצה והן במחלקות השונות ובוועדת
ההנהלה.
המועצה רואה חשיבות רבה בתיקון הליקויים ושמה לעצמה יעד לתקן את הליקויים.
בדו"ח זה ידונו הליקויים מסוגים שונים הכלולים בדו"ח המפורט ויפורטו הצעדים שננקטו
לתיקון הליקויים הדורשים תיקון וזאת בהתבסס על שיחות ובירורים עם נושאי משרה
במועצה וקבלת תגובותיהם העדכניות ,וכן על סמך הדברים שנאמרו בישיבות המועצה.
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התנהלות הרשות:
.1ועדות (סעיף  3.1.1בדו"ח):
הליקוי-
הביקורת מצאה שהמועצה לא הקימה ועדת הנהלה ,ולא מינתה ועדת ביקורת
מעקב אחר תיקון הליקוי

המועצה בחרה ועדת הנהלה בישיבת מליאת המועצה מס'  4מיום 10
לחודש מאי  2015ובה נבחרו חברי המועצה  ,יואב מורג ,ערן ראובני ,סטו
מירקין ויהודה רשף כחברי הנהלה
המועצה בחרה ו עדת ביקורת במליאת המועצה מס'  9מיום
 , 3.12.2015חברי הוועדה שנבחרו הם :ערן ראובני ,יואב מורג ואורנה
עסיס ,ערן ראובני ישמש יו"ר הוועדה.
לאור העובדה שערן ראובני ויואב מורג היו חברי ועדת הנהלה הם
הפסיקו את חברותם בוועדת הנהלה עם בחירתם לוועדת ביקורת.

 .2ניהול מצאי ( סעיף  3.1.2בדו"ח):
.10הליקוי :-
 .11המועצה מתכננת מערך ניהול מלאי במהלך שנת .2016
 .3נהלים ברשות (סעיף  3.1.3בדו"ח):
הליקוי
הביקורת מצאה שלא קיימים נהלים כתובים להסדרת פעילותה של הרשות.
מעקב אחר תיקון הליקוי
ברשות קיימים מס' נהלים ,נוהל רכש וספקים ,נוהל בקשת חופשה ,נוהל
החתמת כרטיס נוכחות ונוהל שימוש ברכב ,ונוהל קופה קטנה.
נהלים נוספים נמצאים בשלבי עריכה ואישור.

 .4אי מינוי מבקר פנים (סעיף  3.1.4בדו"ח):
הליקוי-
הביקורת מצאה שעד עריכת דו"ח הביקורת (נובמבר  )2014לא נקלט מבקר פנים
במועצה.
מעקב אחר תיקון הליקוי
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המועצה פרסמה בחודש אוקטובר  2014מכרז לקליטת מבקר פנים,
ועדת בחינה התקיימה בחודש דצמבר  2014ונבחר מבקר פנים ,שנכנס
לתפקידו בחודש ינואר .2015

 .5פרסום מכרזים פומביים (סעיף  3.1.5בדו"ח):
הליקוי-
הביקורת מצאה שהרשות פרסמה מכרזים פומביים רק בעיתון יומי אחד ולא בשניים
כפי שקבוע בסעיף  9לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות ( אזוריות) ,תשי"ח –
.1958
מעקב אחר תיקון הליקוי
מאז קבלת דו"ח הביקורת המועצה החלה לפעול בהתאם להוראות
סעיף  9לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
תשי"ח –  ,1958ומפרסמת בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם בשפה
העברית ושבועון בשפה הערבית בנוסף לפרסום באתר המועצה.

 .6אי רישום מועד החתימה על ההסכם (סעיף  3.1.6בדו"ח):
הליקוי
הביקורת מצאה כי אין מצוין מועד החתימה על ההסכמים.
מעקב אחר תיקון הליקוי
עם קבלת דוח הביקורת המועצה דואגת לרישום של מועד החתימה
ומורשה החתימה על כל התקשרות של הרשות ,מסקירה של חלק
מההתקשרויות החדשות שלאחר פרסום הדו"ח אכן ניתן לראות
שהוראה זו מיושמת.

 .7אי חיוב וגבייה של ארנונה (סעיף  3.1.7בדו"ח)

.12

הליקוי

הרשות ועוד מתקופת המועצה הקודמת אבו בסמה לא גובה ארנונה.
מעקב אחר תיקון הליקוי
כידוע ,המועצה האזורית אבו בסמה לא גבתה ארנונה מתושביה במשך
כל שנות קיומה ,המועצה האזורית אל-קסום (להלן " :המועצה"),
נדרשת לתקציבים ניכרים לשם חיוב בארנונה ,בין היתר המועצה חיה
במציאות שאין בה רישום סדור של תושבי המועצה במרשם האוכלוסין
ואין שיוך מדויק של הנכסים השונים בפוטנציאל חיוב בארנונה כמקובל
בארץ ,זאת בנוסף במחסור ניכר בתשתיות על ביישובי המועצה ,ובמצב
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סוציו אקונומי הנמוך ביותר ( 1מתוך  10באשכול) ,יחד עם זאת
המועצה דרשה וקיבלה תבר ייעודי לסקר נכסים.
בתאריך  8מרץ לשנת  2015ובתאריך  22אפריל לשנת  2015יצאו שתי
הזמנות עבודה לחברת אופק צילומי אוויר בע"מ וזאת לביצוע מדידות
לעניין סקר הנכסים ,העבודה חולקה לשני שלבים כאשר שלב א' היה
ביצוע צילומי אויר _ הפקות ואילו שלב ב' היה מספור המבנים
והמדידות ביישובים תראבין ודריג'את בנוסף ל 50 -בתי עסקים.
ביום  08/12/2015המועצה קיימה ישיבה במשרד הפנים מחוז דרום
והציגה בקשה לשימוש בתבר סקר נכסים לביצוע פעולות הכרוכות
לזיהוי המחזיקים במבנים אליהם יופנו השומות וכן לתשלום לשירות
המצאת השומות כולל כוח אבטחה בהתאם ,הכל בשים לב למורכבות
של עצם זיהוי המחזיקים בנכס ובעצם המצאת השומות לאותם
מחזיקים ,המועצה ממתינה להתייחסות משרד הפנים לבקשותיה,
סוגיות דומות הועלו ע"י המועצה האזורית נווה מדבר בפני משרד
הפנים

 .8אישור תקציב (סעיף  3.1.8בדו"ח):
הליקוי
הביקורת מצאה שתקציב הרשות לשנת  2014לא אושר במשרד הפנים.
מעקב אחר תיקון הליקוי
תקציב המועצה לשנת  2014אושר במליאת המועצה ביום  26לפברואר
2014
 ,ואושר במשרד הפנים ביום  7לינואר .2015
תקציב המועצה לשנת  2015אושר במליאת המועצה ביום  26פברואר
 ,2015ובמשרד הפנים ביום . 7.7.2015
תקציב המועצה לשנת  2016אושר במליאת המועצה ביום .3.12.2015

 .9אי ניהול רשימת ספקים לעריכת מכרזי זוטא (סעיף  3.1.9בדו"ח):
הליקוי
ה מצאה כי לא קיימת במועצה רשימת ספקים וקבלנים אשר רשאים להשתתף
במכרזי זוט וזאת בניגוד להוראת סעיף  ( 8ב) לצו המועצות המקומיות ( מועצות
אזוריות) תשי"ח – ,1958
המועצה עורכת בימים אלה רשימת ספקים וקבלנים ואף מתכננת
לצאת במהלך חודש פברואר בפרסום לכך.
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התקשרויות:
שירותי אבטחה – ח.א.ש מערכות ושירותים בע"מ (סעיף 3.2.1
.13
בדו"ח):
הליקוי –
הרשות לא יצאה למכרז מאז חתימת ההסכם המקורי עם המועצה האזורית אבו
בסמה בשנת .2008
מעקב אחר תיקון הליקוי
המועצה התקשרה בחוזה לקליטת ספק שירותי אבטחה באמצעות
משכ"ל בהתאם למכרז מס' ש 20/2013/מיום 7.5.2014

.14שירותי ניקיון – חב' ח.א.ש מערכות ושירותים בע"מ (סעיף  3.2.2בדו"ח):
הליקוי
הביקורת מצאה כי עד למועד פרסום דוח הביקורת הרשות טרם פרסמה מכרז
לשירותי ניקיון  .כמו כן אין הסכם המשך המסדיר את המשך קבלת השירותים עד
לשנת .2014
מעקב אחר תיקון הליקוי
המועצה התקשרה בחוזה לקליטת ספק שירותי ניקיון באמצעות משכ"ל
בהתאם למכרז מס' ש 17/2014/מיום 13.8.2015
עד לחתימת חוזה זה עם משכ"ל המשיכה הרשות לקבל את שירותי
הניקיון מחברת ח.א.ש מערכות ושירותים ללא יציאה למכרז.

 .15השכרה ואחזקת גנראטורים (סעיף  3.2.4בדו"ח):
 .16הליקוי
הרשות החלה אוקטובר  2013לקבל שירותי שכירות ,אחזקה ותיקוני גנראטורים
מחברת י.א .הראל בע"מ בלא שערכה מכרז וללא הסכם כתוב ,הרשות פרסמה
מכרז בחודש אפריל  2014אשר פורסם רק בעיתון יומי אחד ובמקומונים אזוריים
בניגוד להוראות החוק ,למכרז ניגשו שני מציעים  ,עם פתיחת המעטפות בסוף חודש
אוקטובר  2014הודיעה הרשות למתמודדים על ביטול המכרז .
מעקב אחר תיקון הליקוי
הרשות פרסמה מכרז אנרגיה (חשמל) מס'  3/2015הליכי המכרז טרם
הסתיימו.

 .17פינוי אשפה (סעיף  3.2.5בדו"ח):
הליקוי-
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הרשות התקשרה בחודש פברואר  2013בחוזה עם חברת ה.ט .אשיב בע"מ לאיסוף
ופינוי אשפה ופסולת מוצקה לתקופה של  6חודשים ,בחודש מרץ  2014חתמה
הרשות עם הספק על הסכם הארכה של ההסכם המקורי עד ליום  ,31.12.2014חודש
יולי  2015פורם מכרז אשר מועד ההגשה האחרון היה  4.8.2014ובגלל מיעוט
המציעים ניתנה הארכה עד ליום .1.9.2014
ביום
מעקב אחר תיקון הליקוי

המועצה פרסמה מכרז לשירותי איסוף ופינוי פסולת מוצקה ואריזות
(מס'  )10/2014ביום  ,17.7.2014הוכרז על זוכה ביום 7.1.2015
*יש לציין שהמועצה שותפה בימים אלה לפרסום מכרז מטעם אשכול נגב
מזרחי בו היא חברה ,הדבר עשוי להיטיב את תנאי ההתקשרות והן ברמת
השירות והן במחיר.
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קבלת עובדים:
ביום  8.12.2015התקבל אישור של מר דיאא אסדי סגן בכיר לממונה על השכר לפיו,
דירוג המועצה לעניין שכר בכירים יעמוד על דירוג ( 4במקום  )3החל מיום 1.12.2015
.18
הליקוי –
בתקופה מאפריל ועד וכולל אוקטובר  2013השתכר ראש המועצה שכר נבחרים,
בניגוד להוראת חוזר מנכ"ל  2/2004בו נקבע כי ראשי הוועדות הממונות ישתכרו
שכר בכירים בשיעור של .100%
ראש המועצה (סעיף  3.4.1בדו"ח):

מעקב אחר תיקון הליקוי

תוקן
 .19מ"מ מזכיר הרשות ומנהל מחלקת תחבורה (סעיף  3.4.2בדוח):
מעקב אחר תיקון הליקוי

עניינו של מר מוצלח אבו עסא נמצא בהתדיינות בבית הדין לעבודה.
.20

גזבר הרשות (סעיף  3.4.3בדו"ח):

מעקב אחר תיקון הליקוי
העובד חתם ביום  17.11.2015על הסדר מול אגף השכר ועל דעת
משרד הפנים שמסדיר את העסקתו במועצה ,ביום  5/1/2016נתקבל
אישור משרד הפנים לתשלום שכר בכירים לעובד.

.21
הליקוי –
הביקורת מצאה כי העובד שימש כממלא מקום ללא מכרז מעבר לשישה חודשי
כפי שהחוק מחייב ,כמו כן הביקורת מציינת כי המועצה העניקה לעובד שכר
בכירים בשיעור של  70%ללא אישור המועצה למינוי ולתשלום שכר בכירים
וללא אישור מנהל אף כ"א ושכר ברשויות המקומיות.
מ"מ מנהל אגף החינוך (סעיף  3.4.4בדו"ח ):

מעקב אחר תיקון הליקוי

העובד עזב את תפקידו ביום  ,31.5.2015עניינו נמצא בטיפול מחלקת
האכיפה באגף שכר והסדרי עבודה במשרד האוצר

.22

מהנדס הרשות (סעיף  3.4.5בדו"ח):

מעקב אחר תיקון הליקוי
העובד חתם ביום  17.11.2015על הסדר מול אגף השכר ועל דעת
משרד הפנים שמסדיר את העסקתו במועצה ,ביום  5/1/2016נתקבל
אישור משרד הפנים לתשלום שכר בכירים לעובד.
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העובדת אמאל אבו חמאד (סעיף  7.3.6בדו"ח):
.23
הליקוי-
הביקורת מצאה כי אישור נחיצות משרה כבר היה קיים במועצה מיום 16
באוקטובר  2013לאור המלצת המחוז מיום  8באוגוסט  ,2013יחד עם זאת
הביקורת מציינת כי העובדת ועד למועד הביקורת משמשת בתפקידה בלא
שנערך מכרז ,זאת ועוד בתיק העובדת לא נמצא תיעוד כלשהו לאופן בחירתה
לתפקיד.
מעקב אחר תיקון הליקוי
המועצה פרסמה מכרז מס'  24/2014בשני עיתונים יומיים ובשבועון
מקומי,
תאריך הגשת המועמדויות לתפקיד מזכירת מחלקת הגזברות נסגר ביום
 , 7.12.2015בוועדת בחינה מיום  3בפברואר  2015הוחלט פה אחד לבחור
בגב' אמאל אבו חמאד כמועמדת המתאימה לתפקיד .מכתב לעובדת
על
בחירתה כמתאימה ביותר יצא ביום  5.2.2015חתום על ידי מר מוצלח
אבו
עסא מ.מ מזכיר המועצה.

.24
הליקוי-
העובדת מועסקת ברשות החל מחודש ספטמבר  2013בתפקיד מזכירת מ"מ מזכיר
המועצה ,בתיק העובדת לא נמצא תיעוד כלשהו לאופן בחירתה לתפקיד.
העובדת גיל – את בניונס (סעיף  7.3.7בדו"ח):

מעקב אחר תיקון הליקוי
המועצה פרסמה מכרז בחודש אוגוסט  ,2014מכרז מס'  27/2014לבחירת
מזכירה למ.מ מזכיר המועצה בשני עיתונים יומיים מעריב ופוסט ,תאריך
הגשת המועמדויות לתפקיד מזכירת מ.מ מזכיר המועצה נסגר ביום
 18.8.2014בוועדת בחינה מיום  7ספטמבר  2015הוחלט פה אחד לבחור
בגב'
גיל -את בניונס כמועמדת המתאימה לתפקיד מזכירת מ.מ מזכיר
המועצה
 ,מכתב לעובדת יצא ביום  8ספטמבר  2015חתום על ידי מר מוצלח אבו
עסא מ.מ מזכיר המועצה.

.25
הליקוי-
הביקורת מצאה כי העובדת מועסקת ברשות החל בחודש יוני  2013בתפקיד פקידת
רכש ,בתיק העובדת לא נמצא תיעוד כלשהו לאופן בחירתה וגם לא נתקבל אישור
נחיצות משרה לתפקיד זה.
העובדת חרזי רחל (סעיף  7.3.8בדוח):

מעקב אחר תיקון הליקוי
העובדת המשיכה לעבוד ברשות עד לחודש אוקטובר  ,2015בתאריך 1
נובמבר  2015פוטרה העובדת ובתאריך  19לנובמבר  2015נחתם הסכם
פשרה עם העובדת המסיים את המחלוקת בינה לבין המועצה.
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.26
הליקוי –
הביקורת מצאה כי העובדת מועסקת ברשות החל בחודש דצמבר  2013בתפקיד
מזכירת מחלקת ההנדסה ,בתיק העובדת לא נמצא תיעוד כלשהו לאופן בחירתה
לתפקיד ,אישור נחיצות משרה נתקבל כבר ביום  16לאוקטובר  2013לאור המלצת
המחוז שניתנה ביום  8באוגוסט .2013
העובדת וסרמן ילנה (סעיף  7.3.9בדוח):

מעקב אחר תיקון הליקוי
המועצה פרסמה מכרז בחודש נובמבר  2014מכרז מס'  26/2014לבחירת
מזכירה למחלקת ההנדסה ,הפרסום היה בשני עיתונים יומיים ובשבועון
בשפה הערבית ,תאריך הגשת המועמדויות לתפקיד מזכירה למחלקת
ההנדסה נסגר ביום  7.12.2014בוועדת בחינה מיום  3בפברואר  2015הוחלט
לבחור בגב' ילנה וסרמן כמועמדת מתאימה לתפקיד מזכירת מחלקת
ההנדסה  ,מכתב לעובדת על בחירתה כמתאימה ביותר יצא ביום 5
פברואר
 2015חתום על ידי מר מוצלח אבו עסא מזכיר המועצה.

.27
הליקוי –
העובדת מועסקת ברשות החל בחודש יולי  2013בתפקיד מזכירת מנהל החינוך,
העובדת משמשת בתפקיד ללא שנערך מכרז  ,אישור נחיצות משרה נתקבל כבר ביום
 16לאוקטובר  2013לאור המלצת המחוז שניתנה ביום  8באוגוסט .2013
העובדת קרן לוי (סעיף  7.3.10בדוח):

מעקב אחר תיקון הליקוי
המועצה פרסמה מכרז בחודש נובמבר  ,2014מכרז מס'  23/2014לבחירת
מזכירה לאגף החינוך ,הפרסום היה בשני עיתונים יומיים ובשבועון בשפה
הערבית ,תאריך הגשת המועמדויות לתפקיד מזכירה לאגף החינוך
נסגר ביום  , 7.12.2014בוועדת בחינה מיום  3בפברואר  2015הוחלט לבחור
בגב' קרן לוי כמועמדת מתאימה לתפקיד מזכירת אגף החינוך ,מכתב
לעובדת על בחירתה כמתאימה ביותר יצא ביום  5פברואר  2015חתום
על ידי מר מוצלח אבו עסא מ.מ מזכיר המועצה.

.28
הליקוי-
העובד היה מועסק במועצה האזורית אבו בסמה ופרש בשנת  ,2008העובד הועסק
במועצה האזורית אלקסום החל בחודש יוני  2013בתפקיד מנהל מחלקת האחזקה
ללא אישור נחיצות משרה וללא מכרז ,העובד המשיך לעבוד במועצה עד 30.92015
העובד מסי לוי (סעיף  7.3.11בדוח):

מעקב אחר תיקון הליקוי
המועצה הוציאה לעובד מכתב סיום העסקה חתום על ידי ראש המועצה
ביום  ,20.12.2015במכתב מצוין כי תקופת העסקתו של העובד הייתה
מיום  1.6.2013ועד 30.9.2015

.29

העובדת שאדיה אבו קרינאת (סעיף 7.3.12בדוח):
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הליקוי -העובדת שאדיה מועסקת ברשות החל בחודש נובמבר  2013כמזכירה
במנהל החינוך ,העובדת נמצאה מועסקת ללא עריכת מכרז ואף ללא אישור
נחיצות משרה.
מעקב אחר תיקון הליקוי
מבדיקה בתיק העובדת נמצא פרוטוקול ועדת בחינה למכרז מס' 39/2014
הבוחר בעובדת שאדיה בתפקיד מזכירה במחלקת גנים ,בתיק העובדת
נמצא גם מכתב לעובדת על בחירתה כמתאימה ביותר מיום 3פברואר
 2015חתום על ידי מר מוצלח אבו עסא מ.מ מזכיר המועצה .יחד עם
זאת לא נמצא אישור נחיצות משרה לתפקיד שבו נבחרה העובדת .

העובד ניזר אלבדור (סעיף  7.3.13בדוח ):
.30
הליקוי -העובד מועסק ברשות החל בחודש דצמבר  2013בתפקיד אחראי
תקשוב במועצה ,הביקורת מצאה שבתיק העובד לא נמצא תיעוד כלשהו לאופן
בחירתו לתפקיד ,ואף לא נמצא שפורסם מכרז לתפקיד ולא ניתן אישור נחיצות
משרה לתפקיד.
מעקב אחר תיקון הליקוי
ביום  28/012015פורסם ברשומות תיקון לצו המועצות המקומיות" נוהל
קבלת עובדים לעבודה" בדבר ביטול הצורך בקבלת אישור נחיצות
משרה ממשרד הפנים לרשויות שאינם בהבראה/התייעלות,
מבדיקת תיק העובד נמצא שנשלח לעובד מכתב ביום  19למאי 2015
המהווה הודעה על כך שוועדת הבחינה (למכרז מס'  )12/2015שהתקיימה
ביום  18למאי  2015מצאה את העובד למתאים ביותר לתפקיד איש
תמיכה /מחשוב במחלקת ההסעות.
המועצה עומדת בתנאים ,העובד נקלט כאמור במאי  2015הדבר מיתר
את הצורך בקבלת אישור נחיצות משרה.

86

טבלה מסכמת -תיקון ליקויים
התנהלות הרשות
הליקוי שעלה בדו"ח
הקמת ועדת הנהלה

ממצאי הביקורת
נבחרה ועדת הנהלה בישיבת
מליאת המועצה מס'  4מיום
 10.5.2015ובה נבחרו חברי
המועצה  ,יואב מורג ,ערן
ראובני ,סטו מירקין ויהודה
רשף כחברי הנהלה

הערות
תוקן
חבר המועצה מר יהודה רשף
סיים את תפקידו כחבר מועצה
ביום,

הקמת ועדת ביקורת
(סעיף  3.1.1בדו"ח)

תוקן ,נבחרה ועדת ביקורת
במליאת המועצה מס'  9מיום
 ,3.12.2015חברי הוועדה
שנבחרו הם :ערן ראובני ,יואב
מורג ואורנה עסיס ,ערן ראובני
ישמש יו"ר הוועדה

תוקן

ניהול מצאי ( אינוונטר) לשנת
2014
(סעיף  3.1.2בדו"ח)
הקמת נהלים במועצה
(סעיף  3.1.3בדו"ח)

טרם טופל

לא תוקן

קיימים נהלים במועצה בנושאי:
רכש ,רכב ,יציאה לחופשה ,אך
יש מקום לקביעת נהלים
נוספים
תוקן ,פורסם מכרז בחודש
אוקטובר  2014והתקיימה ועדת
בחינה בחודש דצמבר 2014
ונבחר מבקר פנים ,שנכנס
לתפקידו בחודש ינואר 2015

תוקן חלקית

(סעיף  3.1.1בדו"ח)

מינוי מבקר פנים
(סעיף  3.1.4בדו"ח)

פרסום מכרזים פומביים:
הרשות פרסמה רק בעיתון יומי
אחד ולא בשניים כפי שקבוע
בסעיף  9לתוספת השנייה לצו
המועצות המקומיות ( אזוריות),
תשי"ח – .1958
(סעיף  3.1.5בדו"ח)
אי רישום מועד חתימה על
הסכמי התקשרות
(סעיף  3.16בדו"ח)
חיוב וגבייה של ארנונה
(סעיף  3.1.7בדו"ח)
אישור תקציב ונתוני ביצוע
(סעיף  3.1.8בדו"ח)

תוקן

המועצה החלה לפרסם בשני
עיתונים יומיים ושבועון בשפה
הערבית ובאתר המועצה

תוקן

מאז פרסום דוח הביקורת
המועצה דואגת לרישום מדויק
של תאריך החתימה ומורשה
החתימה על כל התקשרות

תוקן

המועצה סיימה סקר צרכים
ומתכננת הנפקת שומות ארנונה
ביישובים דריג'את ותראבין.
תקציב המועצה לשנת 2014
אושר במשרד הפנים ביום
.7.1.2015
תקציב המועצה לשנת 2015
אושר במשרד הפנים ביום
7.7.2015

תוקן חלקית
תוקן חלקית
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אי ניהול רשימת ספקים
לעריכת מכרזי זוטא
(סעיף  3.1.9בדו"ח)

לא טופל וטרם נבדק

התקשרוית
הערות
ממצאי הביקורת
הליקוי שעלה בדו"ח
שירותי אבטחה -ח.א.ש המועצה התקשרה בחוזה תוקן בעניין ההתקשרות
מערכות ושירותים בע"מ לקליטת ספק שירותי
אבטחה באמצעות
משכ"ל בהתאם למכרז
(סעיף  3.2.1בדו"ח)
מס' ש 20/2013/מיום
7.5.2014
המועצה התקשרה בחוזה תקן מיום חתימת
שירותי ניקיון -חב'
הרשות על ההסכם עם
ח.א.ש מערכות ושירותים לקליטת ספק שירותי
ניקיון באמצעות משכ"ל הספק החדש
בע"מ:
בהתאם למכרז מס'
הביקורת מצאה כי עד
ש 17/2014/מיום
למועד פרסום הדוח
13.8.2015
הרשות טרם פרסמה
מכרז .
כמו כן אין הסכם המשך
המסדיר את המשך קבלת
השירותים עד לשנת
.2014
(סעיף  3.2.2בדו"ח)
השכרה ואחזקת
גנראטורים -חברת י.א
הראל בע"מ:
הרשות התקשרה עם
הספק ללא עריכת מכרז
כדין
(סעיף  3.2.4בדו"ח)

הרשות יצאה במכרז
אנרגיה (חשמל) מס'
 , 3/2015המכרז פורסם
בחודש אוגוסט ,2015
הליכי המכרז טרם
הסתיימו ,עדיין בטיפול
ועדת מכרזים

לא תוקן
יש לעקוב אחר הליכי
המכרז ובחירת זוכה

פינו אשפה:עד למועד
עריכת הביקורת לא נבחר
זוכה במכרז שפורסם
מטעם הרשות בערך
בחודש יולי 2014
(סעיף  3.2.5בדו"ח)

המועצה פרסמה מכרז
לשירותי איסוף ופינוי
פסולת מוצקה ואריזות
(מס'  )10/2014ביום
 ,17.7.2014הוכרז על
זוכה ביום 7.1.2015
*יש לציין שהמועצה
שותפה בימים אלה
לפרסום מכרז מטעם
אשכול נגב מזרחי בו היא
חברה ,הדבר עשוי

תוקן
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להיטיב את תנאי
ההתקשרות והן ברמת
השירות והן במחיר.
תוקן

המועצה פרסמה מכרז
הסכם מסגרת לעבודת
שמספרו  ,4/15במסגרתו
שיפוצים
קלטה המועצה שני
(סעיף  3.2.7בדו"ח)
קבלני מסגרת לעבודות
שיפוצים.
 .1פיליפ חורי
הנדסה ובניין
בע"מ
 .2אריק .חביב
עבודות בנייה
ופיתוח בע"מ.
עם הקבלנים נחתמו חוזי
התקשרות ביום
* .23.7.2015בעקבות
הערות הביקורת ,המכרז
מצביע על כך שהיקף
העבודות שהקבלן רשאי
לבצע במסגרת המכרז
יכול להגיע עד לסך של
מליון וחצי ש"ח(1.5
מליון) בתוספת מע"מ
כדין.
בחודש נובמבר 2014
הסכם עם המתכנן
נחתם חוזה עם היועץ,
זילברמן עומרי
התשלום מתבצע בהתאם
(סעיף  3.2.8בדו"ח)
להוראות החוזה.
בחודש ינואר  2015חתמה לא תוקן
סולר:
הרשות עם הספק
האם המיכליות
המספקות סולר מצוידות אנרגיה בהישג ידך
הסכם לאספקת סולר
במונה מתאים ומכויל
למוסדות חינוך  ,ההסכם
להפקת תדפיס שיצורף
הינו לתקופה של 6
לחשבון החודשי? ו
בהתאם לסעיף  6.9לנספח חודשים ואופציה
להארכה ב 6 -חודשים
א' להסכם ההתקשרות.
נוספים או עד ליציאה
(סעיף 3.2.9
למכרז.
בדו"ח)
הרשות יצאה במכרז
אנרגיה (חשמל) מס'
 3/2015הליכי המכרז
טרם הסתיימו
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קבלת עובדים
הליקוי שעלה
בדו"ח

ממצאי הביקורת

ראש המועצה :הפרשים חלק מהליקויים תוקנו אף
בגין שכר לתקופה אפריל תוך כדי עבודת הביקורת
שהייתה בשנת ,2014
ועד אוקטובר ,2014
וחלקה תוקן בשנת 2015
(סעיף  3.4.3בדו"ח)
עניינו של מר מוצלח אבו
מ"מ מזכיר המועצה
עסא
ומנהל תחבורה
(סעיף  3.4.3בדו"ח)
גזבר הרשות רו"ח (
עו"ד) כאמל טיבי
(סעיף  3.4.3בדו"ח)
מנהל אגף החינוך -מר
ניר שמואלי:
(סעיף  3.4.3בדו"ח)

מהנדס הרשות -מר
דימטרי רבינוביץ':
(סעיף  3.4.3בדו"ח)

העובד חתם ביום
 17.11.2015על הסדר מול
אגף השכר ועל דעת משרד
הפנים שמסדיר את
העסקתו במועצה
העובד עזב את תפקידו
ביום  ,31.5.2015עניינו
נמצא בטיפול מחלקת
האכיפה באגף שכר
והסדרי עבודה במשרד
האוצר
העובד חתם ביום
 17.11.2015על הסדר מול
אגף השכר ועל דעת משרד
הפנים שמסדיר את
העסקתו במועצה

הערות
תוקן

תוקן על פי מתווה פשרה בין
העובד ומשרד הפנים ,העובד
נבחר על ידי ועדה כמנכ"ל
המועצה וימשיך לשמש מנהל
מחלקת הסעות במועצה,
המתווה הובא לאישור
המועצה

תוקן

טרם תוקן

תוקן
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העובדת נבחרה במכרז מס' תוקן
העובדת אמאל אבו
 24/2014בועדת בחינה
חמאד (סעיף 7.3.6
בדו"ח) :הביקורת מצאה מיום 3.2.2015
כי אישור נחיצות משרה
כבר היה קיים במועצה
מיום  16באוקטובר 2013
לאור המלצת המחוז
מיום  8באוגוסט ,2013
יחד עם זאת הביקורת
מציינת כי העובדת ועד
למועד הביקורת
משמשת בתפקידה בלא
שנערך מכרז ,זאת ועוד
בתיק העובדת לא נמצא
תיעוד כלשהו לאופן
בחירתה לתפקיד.
העובדת גיל – את בניונס העובדת נבחרה במכרז מס'
תוקן
 ,27/2014ועדת הבחינה
(סעיף  7.3.7בדו"ח):
התקיימה ביום 7.9.2015
העובדת מועסקת
ברשות החל מחודש
ספטמבר  2013בתפקיד
מזכירת מ"מ מזכיר
המועצה ,בתיק העובדת
לא נמצא תיעוד כלשהו
לאופן בחירתה לתפקיד.
תוקן
העובדת חרזי רחל
העובדת פוטרה מעבודתה
(סעיף  7.3.8בדוח):
בחודש נובמבר 2015
הביקורת מצאה כי
העובדת מועסקת ברשות
החל בחודש יוני 2013
בתפקיד פקידת רכש,
בתיק העובדת לא נמצא
תיעוד כלשהו לאופן
בחירתה וגם לא נתקבל
אישור נחיצות משרה
לתפקיד זה.
(סעיף
ילנה
וסרמן
העובדת
העובדת נבחרה במכרז מס' תוקן
מצאה
הביקורת
בדוח):
7.3.9
 ,26/2014ועדת הבחינה
הרשות
מועסקת
העובדת
כי
החל בחודש דצמבר  2013התקיימה ביום 3.2.2015
בתפקיד מזכירת מחלקת
ההנדסה ,בתיק העובדת לא
נמצא תיעוד כלשהו לאופן
בחירתה לתפקיד ,אישור
נחיצות משרה נתקבל כבר
ביום  16לאוקטובר  2013לאור
המלצת המחוז שניתנה ביום
 8באוגוסט .2013
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העובדת קרן לוי (סעיף העובדת נבחרה במכרז מס' תוקן
 7.3.10בדוח) :העובדת  ,23/2014ועדת הבחינה
מועסקת ברשות החל התקיימה ביום 3.2.2015
בחודש יולי  2013בתפקיד
מזכירת מנהל החינוך,
משמשת
העובדת
בתפקיד ללא שנערך
מכרז  ,אישור נחיצות
משרה נתקבל כבר ביום
 16לאוקטובר  2013לאור
המלצת המחוז שניתנה
ביום  8באוגוסט .2013
העובד מסי לוי (סעיף העובד פוטר מעבודתו ביום תוקן
30.9.2015
 7.3.11בדוח):
העובד היה מועסק
במועצה האזורית אבו
בסמה ופרש בשנת ,2008
העובד הועסק במועצה
האזורית אלקסום החל
בחודש יוני  2013בתפקיד
מנהל מחלקת האחזקה
ללא אישור נחיצות
משרה וללא מכרז ,העובד
המשיך לעבוד במועצה
עד 30.92015
העובדת שאדיה אבו העובדת נבחרה במכרז מס' תוקן
(סעיף ,39/2014 7.3.12ועדת הבחינה
קרינאת
בדוח) :העובדת שאדיה התקיימה ביום .3.2.2015
מועסקת ברשות החל
בחודש נובמבר 2013
כמזכירה במנהל החינוך,
העובדת נמצאה מועסקת
ללא עריכת מכרז ואף ללא
אישור נחיצות משרה.
פורסם
28/012015
ביום
תוקן
העובד ניזר אלבדור
בדוח ברשומות תיקון לצו המועצות
(סעיף 7.3.13
):העובד מועסק ברשות המקומיות" נוהל קבלת עובדים
לעבודה" בדבר ביטול הצורך
החל בחודש דצמבר  2013בקבלת אישור נחיצות משרה
בתפקיד אחראי תקשוב ממשרד הפנים לרשויות
במועצה ,הביקורת מצאה שאינם בהבראה/התייעלות,
שבתיק העובד לא נמצא מבדיקת תיק העובד נמצא
תיעוד כלשהו לאופן שנשלח לעובד מכתב ביום 19
בחירתו לתפקיד ,ואף לא למאי  2015המהווה הודעה על
כך שוועדת הבחינה (למכרז מס'
נמצא שפורסם מכרז  )12/2015שהתקיימה ביום 18
לתפקיד ולא ניתן אישור למאי  2015מצאה את העובד
נחיצות משרה לתפקיד.
למתאים ביותר לתפקיד איש
תמיכה/
ההסעות.

מחשוב

במחלקת
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הבסיס החוקתי לעבודת הביקורת
סימן ב' :מינוי מבקר וסמכויותיו (תיקון :תשנ"ז)
145א .מינוי מבקר המועצה (תיקון :תשנ"ז)
המועצה ,בהחלטת רוב חבריה ,תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה ,למועצה (להלן
(א)
 המבקר) ,על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים) ,התשכ"ב .1962 -היה מספר התושבים בתחום המועצה  10,000או יותר ,רשאי השר לאשר שהמבקר
(ב)
יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת
ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.
היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ 10,000 -רשאי השר לאשר שהמבקר
(ג)
יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב).
המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות
(ד)
הציבור או הממונה על תלונות העובדים ,וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע
במילוי תפקידו העיקרי.
המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד ענינים עם
(ה)
תפקידו כמבקר.

145ב .מינוי המבקר (תיקון :תשנ"ז)
(א)

לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:

()1

הוא יחיד;

()2

הוא תושב ישראל;

()3

הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ
()4
לארץ שהכיר בו ,לענין זה ,מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון;
()5

הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.

(ב) מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה ,אלא אם כן עברו עשר
שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.
מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,למשך כל תקופת כהונתה
(ג)
של המועצה שהיה מועמד לה.
על אף האמור בסעיף קטן (א) ,רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר המועצה של
(ד)
אדם אשר לא נתמלא בו -
אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א)( ,)4אם רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת
()1
בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב ;1992 -
()2

התנאי שבסעיף קטן (א)( ,)5אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר.

145ג .מועצה שלא מינתה מבקר (תיקון :תשנ"ז)
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(א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר ,רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר
כאמור בסעיף 139א תוך הזמן הנקוב בהודעה.
(ב) לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור ,רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר
למועצה.

145ד .תפקידי המבקר (תיקון :תשנ"ז)
(א)

ואלה תפקידי המבקר:

( )1לבדוק אם פעולות המועצה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה  ,1965 -נעשו
כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
()2

לבדוק את פעולות עובדי המועצה;

( )3לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין ,טוהר המידות ועקרונות
היעילות והחסכון;
( )4לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת
רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
()5

לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.

(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל
תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי
אותה שנת תקציב ,או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה ,להלן  -גוף מבוקר).
בכפוף להוראות סעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי
(ג)
הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי -
()1

שיקול דעתו;

()2

דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני;

()3

ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.

(ד)

המבקר יקבע ,לפי שיקול דעתו ,את הדרכים לביצוע ביקורתו.

(ה) המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן
עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי ,בהצעת התקציב והתקן של לשכת
המבקר ,כפי שהגיש המבקר.

145ה .המצאת מידע למבקר (תיקון :תשנ"ז)
(א) ראש המועצה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי המועצה ,ראש המועצה הדתית וסגניו ,חברי
המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר ,ימציאו למבקר ,על פי
דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע או
הסבר שיבקש.
(ב) למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל מאגר מידע רגיל
או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.
לגבי מידע החסוי על פי דין ,יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק
(ג)
או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.
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עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה ,כל איסור והגבלה
(ד)
החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.
(ה) לצורך ביצוע תפקידו ,יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת המועצה או
ש ל כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח
גם עובד מעובדיו של המבקר.

145ו .דו"ח על ממצאי הביקורת (תיקון :תשנ"ז)
(א) המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת הדו"ח
כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת דו"ח על
ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו
לעשות כן.
בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת את
(ג)
הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את
(ד)
סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (ג);
בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוניה נושאי
משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה) תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון
מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.
לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו ,לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו
(ו)
למועצה ,ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה ,להתיר פרסום כאמור; לעניין סעיף
קטן זה" ,דו"ח"  -לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת.
הוגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין בהוראות סעיף זה
(ז)
לגרוע מסמכות השר לפי סעיף .203

145ז .מינוי עובדים ללשכת המבקר (תיקון :תשנ"ז)
(א) ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר
ובכפוף להוראות סעיף .140
(ב) דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה ,ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות
מהמבקר בלבד.
לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף להוראות
(ג)
סעיף 144א(.)1

פרק שנים-עשר :דיונים מיוחדים
( .60א )1ראש המועצה יקבע מועד לדיון מיוחד בדו"ח השנתי שהגיש מבקר
המועצה; הדיון בדו"ח מבקר המועצה יהיה באופן ובמועדים הקבועים בסעיף 145ו לצו.
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כללי:
 .1המועצה נותנת שירות לתושבים ולציבור הרחב ומחויבת בהתייחסות נאותה
לציבור זה .
 .2מגוון הנושאים ודרכי הפניה של הציבור למועצה מחייב קביעת דפוסי פעולה
לעובדי המועצה ולבעלי התפקידים המחויבים לרמת שרות.
 .3במועצה עד לבחירת מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור לא היה בעל תפקיד
שריכז את תחום פניות התושבים.
 .4במועצה קיימים גורמים נוספים המקבלים פניות :ישירות למחלקה ,לשכת ראש
המועצה.
 .5הפניות יכולות להגיע בשתי דרכים:
• בכתב  -הפניה מחויבת להגדיר מהות הבעיה ,הקשר של המתלונן לבעיה  ,לאיזה
גורם פנה .יש לפרט שם  ,כתובת ודרכי תקשורת (מייל ,טלפון ,פקס).
• בע"פ  -פנייה טלפונית המעירה על בעיה מקומית המחייבת טיפול שוטף ללא צורך
במעקב ,התייחסות או דיווח לתושב.
אפשרות נוספת לפניה בע"פ הינה נושא המחייב התייחסות ארגונית  ,במקרה זה
נדרש לקבל פרטי המתלונן /הפונה כולל דרכי תקשורת.
פניות בעילום שם – תישקל פרטנית דרכי התגובה בהתאם לנסיבות המקרה והעניין
הציבורי.
תלונות הציבור
 )1מבקר המועצה הינו הממונה על תלונות הציבור מתוקף חוק הרשויות המקומיות.
 )2חובת סודיות-על הממונה לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו ,לא
לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר אלא לשם ביצוע תפקידיו.
הגשת תלונה:
כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית
ומוסדותיה ,על עובד ,על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית ,וכן על
גוף ,עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות ,על נושא משרה או
על ממלא תפקיד בו.
תלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון ,ובלבד שהתקיימו שני אלה:
 )1המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו ,או מונע ממנו במישרין טובת הנאה ,או
מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה
והמתלונן קיבל ,להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור ,את הסכמתו של
אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
 )2המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל
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תקין ,או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.
דרך הגשת התלונה -תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה
מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו ,תיאור
מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה ,לרבות המועד שבו אירע ,וכל פרט אחר
הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.
תלונות שאין לבררן:
 )1תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין
הכריע בו לגופו;
 )2תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
 )3תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
 )4תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד ,ואולם יהיה בירור על מעשה החורג
מהוראות חוק ,תקנות ,הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
 )5תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות
הציבור לפי חוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב].
א .דרכי בירור תלונה
הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון ,והוא
אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות .הממונה על תלונות הציבור יביא
את התלונה לידיעת הנילון ,ואם היה עובד ,נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור
בסעיף  - 5גם לידיעת הממונה עליו ,ייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה ,והוא
רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו.
ב .הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן ,את הנילון וכל אדם אחר,
אם ראה בכך תועלת.
לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור:
 )1לדרוש מכל אדם למסור לו ,בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע ,כל
ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;
 )2לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף (5א) להתייצב לפניו במועד
שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה (.)1
 )3אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות
חסויות.
 )4בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.
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הפסקת הבירור
.10הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה
מקום לבירורה לפי הוראות חוק זה ,ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה
בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע
בכתב למתלונן ,לנילון ולממונה עליו ,שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים
לכך.
תוצאות הבירור
( .11א) מצא הממונה על תלונות הציבור ,בתוך הליך הבירור ,שהתלונה היתה
מוצדקת ,כולה או חלקה ,ינהג כמפורט להלן:
( )1ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ,לנילון ,לממונה עליו ולראש הרשות
המקומית;
( )2היה הנילון ראש הרשות המקומית – תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות
המקומית;
( )3העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי – רשאי הממונה על תלונות הציבור
להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית ,לפי
העניין ,על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.
(ב) הנילון או הממונה עליו ,וכן ,לפי העניין ,ראש הרשות המקומית ,יודיעו לממונה
על תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף
קטן (א)(.)3
סייגים להודעה
 .12בהודעה לפי סעיף (11א) יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את
ממצאיו או נימוקיו :
( )1כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;
( )2כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת
המתלונן;
( )3כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית
כמשמעותם לפי כל דין.
דחיית התלונה
.13מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת ,יודיע על ממצאיו
למתלונן ,לנילון ולממונה עליו.
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תלונות הציבור לשנת 2015
במהלך שנת  2015התקבלו בלשכת מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור 12
פניות ,חלק מהתלונות התקבלו דרך משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
מלשכת באר שבע ,חלקן בפנייה ישירה אל המחלקה וחלקן בפנייה אל הממונה.
להערכת המבקר ישנם עוד תלונות ופניות רבות שהגיעו למחלקות המועצה אך לא
הועברו לטיפולו של המבקר והממונה על תלונות הציבור על אף פניותיו בעניין.
בעניין התלונות המוגשות ניתן למצוא תלונות על מתן שירות הנראה לפונים לקוי או
התנהלות חריגה ,אי מתן מענה במועד ועוד.
תוצאות בירור התלונות:
בטבלה שלהלן מוצגים נתונים על תוצאות בירור התלונות בשנת :2015
תוצאת הבירור
התלונה נבדקה
התלונה לא נבדקה
סה"כ

תלונות שבוררו והסתיימו בשנת 2015
באחוזים
במספרים
100%
12
0%
0
100%
12

בטבלה הבאה מוצגים נתונים על התפלגות תוצאות הטיפול בתלונות בשנת :2015

רווחה
הסעות
תשתיות

מס
תלונות
2
4
3

תלונות
מוצדקות
2
2
3

תלונות
מוצדקות
0
2
0

מחלקה

מים

2

2

0

חינוך

1

1

0

סה"כ

12

10

2

לא הערות

גדול
חלק
מהיישובים אין
תשתית
התלונות
אך
מוצדקות
הטיפול לא בידי
הרשות
התלונה בעניין
הקמת בית ספר
ביישוב
אלזערורה
שמבחינה
מוניציפאלית לא
שייך למועצה.
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הממונה על תלונות הציבור טיפל בכל התלונות שהגיעו אליו ,בעניין ההסעות נמצא
שחלק מהתלונות מוצדקות וחלקן לא ,התלונות המוצדקות הן בעניין הבטיחות של
הרכבים המסיעים את התלמידים ,על אף שכל הרכבים ענו על תנאי הסף של המכרז
להסעת תלמידים עדיין יש צורך בבדיקה ובקרה מתמשכת בשטח על ידי המחלקה,
המחלקה טענה כי היא אכן עושה ביקורות אך לא הוצגו דוחות על כך.
מצד שני נמצאו תלונות בתחום ההסעות שאינן מוצדקות וכל עניינן הוא בהשגת
טובות הנאה של ההורים שרוצים להסיע את ילדיהם בעצמם.
בעניין התשתיות ,אומנם מוצדקת טענות התושבים שעדיין לא קיבלו תשתית מים
זורמת ביישוב אשר הוקם מזה מס' שנים ,מבירור העניין התברר שהנושא בשלב זה
אינו בטיפול המועצה אלא בטיפול הרשות להסדרת התיישבות הבדואים ,לאחר
בירור התלונה העניין נמצא בשלבים מתקדמים לפתרון.
בעניין הרווחה ,נמצא שהתלונות מוצדקות  ,נמצא שמטופלת אחת חיכתה זמן רב
יותר מהמקובל בכדי להביא את עניינה לדיון בוועדה ,המחלקה בסופו של יום כן
קיימה את הוועדה וטיפלה בפנייתה של התושבת אך באיחור ניכר.
בפנייה השנייה למחלקת הרווחה ,מדובר בפנייה על רקע כלכלי ,משפחה שלא קיבלה
סיוע חומרי לדבריהה כמתבקש ,המחלקה בדקה את עניינה שוב ובסוף התברר
שהמשפחה לא קיבלה מעל שנתיים עזרה כלכלית והוחלט להעניק לה סיוע..
אחד הנושאים המרכזיים שעולים ביחד עם הפניות הוא נושא מתן מענה לפניות
וליקויים במתן שירות.
יצויין ,כי מתן מענה הוא חלק ממחוייבותו של עובד ציבור עפ"י סעיף (2א) לחוק
לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות) ,התשי"ט –  1958הקובע ,כי עובד ציבור,
אשר מתבקש בכתב להשתמש בסמכות שניתנה לו ע"פ דין ,יחליט בבקשה וישיב
למבקש בכתב בהקדם ,אך לא יאוחר מ 45-ימים מיום קבלת הבקשה .כמו כן אם
נדרשים לו בדיקה או דיונים נוספים לשם קבלת החלטה ,עליו להודיע למבקש תוך
 45יום ,כי קיבל את הבקשה ,לציין בהודעה מדוע נבצר ממנו להשיב במועד ולפרט
את הדברים אשר יש לבררם.
אי מתן מענה או עיכוב במתן מענה על פניות לא רק פוגע בזכויותיו של הפונה ובאמון
הציבור במינהל הציבורי אלא עלול להסב נזק לאדם הנזקק להחלטה בדבר פנייתו.
תשובה במועד מהווה מרכיב חשוב וצעד לשיפור השירות לציבור ולשם כך יש למנוע
מצב בו פונים ממתינים זמן רב למענה אם בכלל.
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יודגש כי השאיפה להשפיע מעבר לתיקון הליקוי ברמת הפרט ,מהווה כלי ניהולי
ואסטרטגי לשיפור השירות הניתן לציבור ומכשיר רב השפעה הפועל לשיפור המינהל
ולייעול המערכת ,במקרים בהם מחליט המבקר בתפקידו כממונה על תלונות הציבור,
כי נושא התלונה מצריך עריכת ביקורת ,הנושא משולב בתכנית העבודה של מבקר
המועצה.
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תרשים זרימה לטיפול בתלונות תושב

קבלת פניה מתושב
או מגורם חיצוני

הפניה באמצעות האתר
יפתח טופס תלונה כולל מספר מתאים

אישור לתושב כי פנייתו
התקבלה ואין מה לעשות
או שהנושא תוקן מיידית.

לא

הממונה על תלונות
הציבור יעריך את
מהות התלונה

כן

אישור לתושב כי
פנייתו התקבלה
והנושא בטיפול.

ממונה על תלונות הציבור יפנה למחלקה
הרלוונטית לצורך בירור התלונה והדרכים
לתיקון הליקויים שהועלו בתלונה.

תוך  7ימים על מנהל המחלקה
הרלוונטי לענות לממונה על תלונות
הציבור על אופן הטיפול ,הזמן והתקציב
שידרש לתיקון הליקוי.
תוך  14יום ישלח הממונה על תלונות
הציבור תשובה מפורטת על הטיפול
בתלונה ולו"ז לתיקון התקלה.

בתום  30יום יבדוק הממונה על תלונות
הציבור האם הסתיים הטיפול בתלונה על ידי
המחלקה הרלוונטית.
בתום  40יום יקבל המתלונן תשובה סופית על
גמר הטיפול בתלונה וטיפול בליקוי (באמצעות
טופס ב')
ממונה על תלונות הציבור יסגור את טופס
התלונה הפתוח באתר תוך פירוט ממצאי
הטיפול בתלונה( .באמצעות טופס ב')

אחת לשנה ירוכזו כל התלונות בדו"ח מיוחד
שימסר לעיון לחברי מליאת המועצה.
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חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור),

תשס"ח*2008-

הגדרות
 *.1בחוק זה –
"ממונה על תלונות הציבור" – מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות
הציבור ברשות מקומית;
"מעשה" – לרבות מחדל;
"רשות מקומית" – עיריה ,מועצה מקומית או איגוד ערים;
"השר" – שר הפנים.
חובת מינוי ממונה על תלונות הציבור
( *.2א) ( )1מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על
תלונות הציבור ,ואולם היא רשאית ,מטעמים מיוחדים ,למנות לתפקיד זה
עובד בכיר אחר של הרשות המקומית ,והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר
כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;
( )2לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה ( ,)1אלא אם כן הוא בעל תואר
אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל ,כמשמעותם בחוק המועצה
להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958-או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה
בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו ,ובעל ניסיון של חמש שנים בתפקיד
ניהולי במגזר הציבורי.
(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על
תלונות הציבור בתפקיד זה בלבד ,ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב
המאושר של הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן (א)(.)2
(ג) ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור ,רשאי הוא
לדרוש ממנה ,בצו ,כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לא
מילאה רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור ,רשאי השר למנות ממונה על תלונות
הציבור במקומה.
(ד) על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו
ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית ,ואולם לא יועבר הממונה על תלונות
הציבור מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ,ולאחר שניתנה הודעה כדין
לכל חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה.
(ה) הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמים
הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.
עצמאות הממונה במילוי תפקידו
 *.3במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי ,ואחראי בפני
מועצת הרשות המקומית בלבד.
חובת סודיות
 *.4הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב
עבודתו ,לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר ,אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה
או תפקידו כמבקר הרשות המקומית ,זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין ,ואולם לא שימש
הממונה על תלונות הציבור גם כמבקר הרשות המקומית – רשאי הוא להעביר את המידע
למבקר הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר.
הגשת תלונה
( *.5א) כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית
ומוסדותיה ,על עובד ,על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית ,וכן על גו,
עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות ,על נושא משרה או על ממלא
תפקיד בו.
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(ב) תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון,
ובלבד שהתקיימו שני אלה:
( )1המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו ,או מונע ממנו במישרין טובת
הנאה ,או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת
הנאה והמתלונן קיבל ,להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור ,את
הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
( )2המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד
למינהל תקין ,או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.
דרך הגשת התלונה
 *.6תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם
בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו ,תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה
התלונה ,לרבות המועד שבו אירע ,וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של
התלונה.
תלונות שאין לבררן
( *.7א) לא יהיה בירור בתלונות אלה:
( )1תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או
בית דין הכריע בו לגופו;
( )2תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
( )3תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
( )4תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד ,ואולם יהיה בירור על
מעשה החורג מהוראות חוק ,תקנות ,הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים
שנקבעו כדין;
( )5תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב
תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב].
(ב) ל א יהיה בירור בתלונות אלה ,אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור
שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:
( )1תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר ,או היה אפשר ,להגיש
על פי דין השגה ,ערר או ערעור ,והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א)()1
דן בהם;
( )2תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה
או מיום שהמעשה נודע למתלונן ,לפי המאוחר יותר.
(ג) הוגשה תלונה שלפי סעיף  5או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר אותה,
יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן ,בכתב ,שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.
דרכי בירור תלונה
( *.8א) הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון,
והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.
(ב) הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון ,ואם היה עובד,
נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף  – 5גם לידיעת הממונה עליו ,ייתן להם
הזדמנות נאותה להשיב עליה ,והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה
שיקבע בדרישתו.
(ג) הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן ,את הנילון וכל אדם
אחר ,אם ראה בכך תועלת.
(ד) לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור –
( )1לדרוש מכל אדם למסור לו ,בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן
שיקבע ,כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור
בבירור התלונה;
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( )2לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף (5א) להתייצב
לפניו במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה (.)1
(ה) אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות
חסויות.
(ו) הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו,
לרבות בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית ,יברר היועץ המשפטי
של הרשות המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של
הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.
(ז) בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.
איסור הפרעה
 *.9לא יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
או בבירורה ,או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה.
הפסקת הבירור
 *.10הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה
מקום לבירורה לפי הוראות חוק זה ,ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על
תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן,
לנילון ולממונה עליו ,שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.
תוצאות הבירור
( *.11א) מצא הממונה על תלונות הציבור ,בתוך הליך הבירור ,שהתלונה היתה
מוצדקת ,כולה או חלקה ,ינהג כמפורט להלן:
( )1ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ,לנילון ,לממונה עליו
ולראש הרשות המקומית;
( )2היה הנילון ראש הרשות המקומית – תימסר הודעה כאמור גם למועצת
הרשות המקומית;
( )3העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי – רשאי הממונה על תלונות הציבור
להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות
המקומית ,לפי העניין ,על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.
(ב) הנילון או הממונה עליו ,וכן ,לפי העניין ,ראש הרשות המקומית ,יודיעו
לממונה על תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור
בסעיף קטן (א)(.)3
סייגים להודעה
 *.12בהודעה לפי סעיף (11א) יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו
או נימוקיו –
( )1כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;
( )2כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת
המתלונן;
( )3כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה
סודית כמשמעותם לפי כל דין.
דחיית התלונה
 *.13מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת ,יודיע על ממצאיו
למתלונן ,לנילון ולממונה עליו.
זכויות וסעדים
( *.14א) החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה –
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( )1אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט
או בבית דין ,שלא היו לו לפני כן;
( )2אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש
סעד שהוא זכאי להם ,ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק ,לא יוארך המועד
בשל הגשת התלונה או בירורה.
(ב) לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של
הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה.
דין וחשבון
 *.15הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות
המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ 1-במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון
בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון
הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
חומר שאינו ראיה
( *.16א) דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי
תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.
(ב) הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא
תשמש ראיה בהליך משפטי או משמעתי.
פרסום
 *.17הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה
לפי חוק זה-
( )1במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית;
( )2באתר האינטרנט של הרשות המקומית;
( )3בהודעות תשלום ארנונה לחייבים;
( )4בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית.
ביצוע
 *.18השר ממונה על ביצוע חוק זה.

תחילה
 *.19תחילתו של חוק זה  90ימים מיום פרסומו.
הוראות מעבר
 *.20עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק
בפועל בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום) ,יראו אותו
כאילו מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה ,ובלבד שבתום חמש שנים מיום
הפרסום ,יתקיימו בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף (2א)(.)2
מאיר שטרית
אהוד אולמרט
שר הפנים

ראש הממשלה

שמעון פרס

דליה איציק

נשיא המדינה

יושבת ראש הכנסת
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