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 לגבי ספריות ציבוריות בארץ ובעולם רקע כללי .1

 

שהוגש לוועדת  ספריות ציבוריות לדיון בנושא מסמך רקע להלן נתונים מתוךלצורך המחשה בלבד, 

ת לאלה משנברובם זהים  2008ת הנתונים הסטטיסטיים לשנ. 2001החינוך והתרבות בחודש יולי 

   והי 2001של שנת  בישראל  .2001, ובחלק מהמקומות רשומים בסוגריים לצד הנתון משנת 2001

רשתות של ספריות  220 -ב אוגדוהן  .פזורות בכל רחבי הארץ (862)כיום  ספריות ציבוריות  1,176

 15רשויות מקומיות ללא ספריה ציבורית )מתוכן  43 נמצאוהפועלות במסגרת הרשויות המקומיות. 

מהרשויות הערביות ישנה ספריה(. במספר רשויות  64% -ב .רשויות יהודיות והשאר רשויות ערביות

יה )באר שבע, ירק חלק קטן מן האוכלוס ששירתהרשת ספריות מצומצמת מאוד נמצאה עירוניות, 

 ים(.-אשדוד, בת

 ה ממשלתית.ספריות ציבוריות בתמיכ 71 - היוהספריות הציבוריות עם החלת חוק  1975בשנת 

 

 1לפי שנים אחוז המנויים לספריות ציבוריות בישראל

 

 שנה אחוז המנויים לספריות ציבוריות באוכלוסיה

21.63% 1975 

26.23% 1987 

17.90% 1993 

16% 19982
 

 

 832)כיום אלף קוראים  807 היו 1998בישראל של שנת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

אלף  63 -( ו92%אלף קוראים בישובים יהודיים ) 744. מתוכם 1995 -אלף קוראים ב 974, לעומת אלף(

 .צעיריםהיו מהקוראים  48% 1993 -ב (.8%קוראים בישובים ערביים )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 



 3 
בנושא שימוש בספריות  2008סטטיסטיים בישראל לשנת הנתונים את הבטבלה המצורפת ניתן לראות 

 רד התרבות והספורט.כפי שמופיעים במשציבוריות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
למרות )ואולי בגלל( דימוי "עם הספר", ישראל נמצאת בתחתית הטבלא בכל הקשור  ל"בינ השוואהב

 ספרד ופורטוגל. :לקריאת ספרים. ישנן רק שתי מדינות המפגרות אחר ישראל בקריאת ספרים

 65%לעומת  (11%)היום  ויה לספריות ציבוריותתה מנייה בישראל היימהאוכלוס 16% 1997 -ב

 ה בבריטניה.ימהאוכלוסי

 השאלות לשנה לנפש בפינלנד. 20לעומת ( 1.4)כיום  1.8מספר ההשאלות לשנה לנפש בישראל עמד על 

 בפינלנד. 9500ספרים חדשים לעומת  4400בישראל יצאו 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחוז השתתפות המשרד14%27%13%20%12%

 ₪תמיכת המשרד באלפי27,6983,66624,0324,23219,800

 ₪הוצאות הספריות באלפי196,68413,713182,97121,603161,368

      

(באלפים)מספר משתתפים בפעולות תרבות 45014436134302

(באלפים)מספר משתמשים באינטרנט 80855753185568

(באלפים)מספר בקורים בחדרי עיון 2,3201942,1265651,561

ממוצע השאלות לקורא לשנה128121312

(באלפים)מספר השאלות 9,8463579,4892,5056,984

 באוכלוסיה1000-שיעור קוראים ל 186148189360164

(באלפים)מספר קוראים פעילים 83247785190595

(באלפים)אוכלוסיה בסקר 4,4653174,1485273,621

      

כ ספריות שענו לסקר "סה72941688470218

סניפים שענו לסקר' מס56110551431120

ספריות מרכזיות שענו לסקר' מס683653629

ספריות עצמאיות שענו לסקר' מס1002872369

      

כ ספריות"סה86258804524280

מספר סניפים65914645481164

מספר ספריות מרכזיות784744034

מספר ספריות עצמאיות1254085382

כ כללי"סה

ישובים 
לא 
 עירונייםכפרייםכ"סהיהודים 

אחוז השתתפות המשרד14%27%13%20%12%

 ₪תמיכת המשרד באלפי27,6983,66624,0324,23219,800

 ₪הוצאות הספריות באלפי196,68413,713182,97121,603161,368

      

(באלפים)מספר משתתפים בפעולות תרבות 45014436134302

(באלפים)מספר משתמשים באינטרנט 80855753185568

(באלפים)מספר בקורים בחדרי עיון 2,3201942,1265651,561

ממוצע השאלות לקורא לשנה128121312

(באלפים)מספר השאלות 9,8463579,4892,5056,984

 באוכלוסיה1000-שיעור קוראים ל 186148189360164

(באלפים)מספר קוראים פעילים 83247785190595

(באלפים)אוכלוסיה בסקר 4,4653174,1485273,621

      

כ ספריות שענו לסקר "סה72941688470218

סניפים שענו לסקר' מס56110551431120

ספריות מרכזיות שענו לסקר' מס683653629

ספריות עצמאיות שענו לסקר' מס1002872369

      

כ ספריות"סה86258804524280

מספר סניפים65914645481164

מספר ספריות מרכזיות784744034

מספר ספריות עצמאיות1254085382

כ כללי"סה

ישובים 
לא 
 עירונייםכפרייםכ"סהיהודים 
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  19973שנת נכון לההשאלות מספר ם והקוראיאחוז ספריות ציבוריות באירופה: נתונים על 

השאלות לנפש 

 בשנה

אחוז קוראים  השאלות )במיליון(

 רשומים

תושבים 

 )במיליונים(

 מדינה

 בלגיה  9.9 23% 68.5 6.9

 פינלנד 4.9 51% 102 20.8

 אירלנד 3.5 24% 12.5 3.6

 בריטניה 57.1 58% 573 10

 ישראל 6.1 16% 12 1.8

 

 בנשר ספריהרקע לגבי ה .2

 ספריההעברה  1996בשנת  כעמותה של תושבי נשר. 1980הוקמה בשנת בנשר הראשונה  ספריהה

למשרד  2008במהלך שנת הנהלת המתנ"ס והעירייה פנו  יכל התרבות.בסמוך להלמבנה החדש 

בהתאם   עירונית ספריהלמעמותה  ספריהה התרבות והספורט כדי לשנות את מעמדה של

נכנס לתוקפו חוק הספריות החדש שמחייב  2008חשוב לציין כי בינואר לקריטריונים הקבועים בחוק. 

 ספריהה 2009מחודש ינואר רותיהן לתושבים ללא גביית תשלום. את הספריות העירוניות להעניק שי

 הפסיקה את גביית הכספים עבור השאלת ספרים.

 

 משפטי בסיס .3

 1975-חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה

 1979–ות )דרכי פעולתן של ספריות של ארגונים ציבוריים(, תשל"טתקנות הספריות הציבורי

 1977–תקנות הספריות הציבוריות )תשלומים(, תשל"ח

 1978–תקנות הספריות הציבוריות )שירותים(, תשל"ט

 1978–תקנות הספריות הציבוריות )שעות פתיחה(, תשל"ט

 טהנחיות לספריות ציבוריות בפיקוח ובסיוע משרד התרבות והספור

 

 

 

 

 

 1975-חוק הספריות הציבוריות, תשל"הא. ל1סעיף על פי 

חוק זה בא להסדיר את פעילותן של הספריות הציבוריות לטובת הציבור, 
במטרה לקדם את החינוך והתרבות בישראל ולהבטיח שירותי ספריה ציבורית, 
בזמינות ובאיכות סבירים, לצד אמצעים להבטחת מקורות המימון למימוש 

 .מטרה זו
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 2009ית הראשונה של צבנשר עבור המח ספריהנתונים סטטיסטיים של ה .4

 פריטים 26,485 כולל: ספריהאוסף ה

 היא: התפלגות ספרי הקריאה באוסף לפי שפות

 

אחוז  שפה

 הספרים

 65% עברית

 25% רוסית

 10% אנגלית

 

 קוראים מקסימום. 2ד יכולים להיות רשומים עבכל מנוי . כאשר 2,954 -עומד על כ מס' המנויים

 (.2008שנת מ נתונים סטטיסטיםפי )על  התפלגות אוכלוסיית הקוראים 

 

אחוז  אוכלוסיה

 קוראים

 55% מבוגרים

 15% נוער

 30% ילדים

 

 פריטים  26,485)על פי חישוב של  1.1  -א כוהעירונית נשר מספר הפריטים לנפש ה ספריהב

 ספריהמשרד המדע, התרבות והספורט  על  . לפי הנחיותמספר תושבים( 24,000חלקי 

 פריטים לנפש.   3.5  -ציבורית בקנה מידה של העיר נשר להכיל מינימום

 

פרטים  1,000 -התקציב הנוכחי לרכישת ספרים לא מאפשר לרכוש יותר מ  :ספריהתגובת מנהלת ה

יטים המומלץ בעוד בשנה )לא כולל תרומות מהתושבים או גופים שונים(. בקצב כזה נגיע למספר הפר

 שנה )במקרה ומספר התושבים לא יגדל(. 60
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 ונהלי עבודה מבנה ארגוני  .5

 

 ם, השכלה ואחוזי משרהתפקידי: ספריהצוות ה

 

 השכלה אחוז משרה תפקיד שם

 תואר שני בהוראה+ ספרן מורשה 90% ספריהמנהלת ה פצ'רסקי אולגה

אחראית על , ספרנית השאלה ארבלי נלי

ילות גביה ומחלקת גיל פע

 וילדים הרך

מקצועית, אך  תאין השכלה פורמאלי   45%

 כספרנית בעלת ניסיון מקצועי רב

אחראית וספרנית השאלה  יסהעארוייטמן ר

 מחלקת ספרים ברוסית 

 תאר ראשון בספרנות 40%

אחראית על קשר עם ספקי  פישמן הדס

פעילות העשרה ועל טיפול 

בהחזרת ספרים,  איחורב

 פרנית השאלה ומולטימדיהס

לקראת סיום לימודי תאר ראשון  45%

 בספרנות

ספרנית השאלה, אחראית על  רוטשטיין אירה

הזמנת ספרים ע"י וניהול 

הלקוחות, טפסי רישום ועל 

 שילוט פנימי

 טכניוןב סטודנט להנדסה כימית משרה 30%

אחראי מחשבים, ניהול רשת,  מיילס אלכס

מתן שירותיים תוכנה  ו

 ממוחשבים

 טכניוןב סטודנט למתמטיקה 30%

אחראי על כריכה  ,כורך רופמן קונסטנטין

יקון ספרים מן האוסף, ות

כריכה וניילון  מתן שירותי

 לקהל הרחב

35%  

ספרנית עזר, ספרנית  קירז'נר בוז'נה

 מחליפה

 ספרן מורשה 10%

 

 

אחוזי  אמוד אתל קשה זים אישיים הינם עובדים שעתיים ועובדים לפי חו ספריהשרוב עובדי ה ןמכיוו

 דירוגם במדויק. את ו תםמשר

 לפי הנחיות משרד המדע עבור כל הצוות.  משרות 3.3 -עומד על כ ספריהמספר המשרות  ב

, תושבים 2.500לכל  1משרה  -צריך להיות  ספריהמפתח כוח האדם בהתרבות והספורט,  

. כמות המשרות בספריית נשר משרות 9.6היקף המשרות בעיר נשר אמור לעמוד על כלומר, 

 .מהנחיות שפרסם המשרדבפועל היא רק שליש 

 

כ"א  בתקציב הקיים אין באפשרותה להגדיל את כוח האדם ולדבריה היקף :ספריהלדברי מנהלת ה

 ע"י משרד המדע התרבות והספורט.  ספריהת עבור הגובה התמיכה השנתיהוא גורם מרכזי בקביעת 
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בין  ד המדע התרבות והספורט הוציא קובץ "הנחיות לספריות ציבוריות" שכוללמשרכפי שצוין קודם 

  :היתר
 

 ביהושצריכה לתת לת ספריהשירותים שה 
 חלוקת אחריות בין ספריה מרכזית לסניפים שלה בעיר 
 שעות פתיחה 
 )'גודל האוסף )מספר הספרים בעברית, שפות זרות, כתבי עת וכו 
 מחשוב 
 מאגרי מידע 
 רכש שנתי 
  אדם ותקן עובדיםכוח 
 תשלומים 
 דרכי פיקוח 
 הקצאה כספית 

 
 אינם מעוגנים  נהלי העבודה  המקובלים במקום  אךעבודה ה נהלי "יפועלים עפ ספריהעובדי ה

 : נושאים כמובנהלים כתוב. לדעת הביקורת יש  לנסח ולאגד תיק נהלים בקובץ 

 נוהל גביה עבור פעולות העשרה 
 נוהל השאלה והחזרת ספר 
 מעבר לתהליך הקבלה הפורמאלי של המתנ"ס( עובד חדש בלה והכשרתנוהל ק( 
 נוהל קבלת תרומות 

 
 

 

 ביצועותקציב  .6

ממומן ע"י ההמתנ"ס הוא גוף . נשרשל המתנ"ס בובמסגרת התקציב פועלת תחת ניהולו  ספריהה

מנוי גבו בספריה דמי למטרות רווח. בעבר  ללאגוף פועלת כ ספריהה. ספריהבכלל זה גם ההעירייה ו

 פסקההו ספריה עירוניתתהליך קבלת מעמד של  תהחלושינוי החוק לאחר אך בעבור השאלת ספרים, 

 .והשירות ניתן חינםלגמרי וכעת הגביה 

 

 . ב2סעיף על פי 

כספריה ציבורית, ת שר רשאי להכיר בספריה קיימת של רשות מקומיה
 ומשעשה כן יחול עליה חוק זה.

 

   לחוק 7 ףעל פי סעי

ניתן לגבות תשלומים בשל איחור  לםספריה ציבורית יינתנו חינם, או רותישי
בהחזרת ספרים או בשל אי החזרתם או בשל השחתתם הכל כפי שקבע השר; 
כן ניתן לגבות תשלומים בשל שירותים מסוימים שניתנו, כפי שקבע השר, 

 באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
 

 צריכה להפסיק לגבות כסף בעבור שירותי השאלת ספרים  ספריהעל פי הוראות החוק הייתה ה

המשיכה לגבות דמי השאלת , והנהלת המתנ"ס העירייה נחייתל פי העאך  2008כבר בשנת 

 . הפסיקה את הגביה 2009ספרים ורק בינואר 

  ניתנים חינם וגביית תשלומים נעשית על פי הוראות החוק. ספריההכיום שירותי 

  לרכישת ספרים ציוד לא קיבלה תוספת תקציב ממשרד התרבות ספריית נשר 2008בשנת ,

 מפני שהמשיכה בגביית דמי מנוי. ופעילויות תרבות
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 אך המידע הרלוונטי בזמן ע"י לממונים עליה,  העבירה את ספריההביקורת מצאה שמנהלת ה

התקבלה החלטה בהנהלת המתנ"ס בשיתוף עם העירייה להפסיק את הגביה רק למרות זאת 

 .2009 משנת

  בקשת . אך תרבות והספורטטרם נקבע אחוז התמיכה בספרית נשר ע"י משרד ה 2009בשנת

 למטרה זאת.₪  10.000לתמיכה בפעילויות תרבות נענתה בחיוב ואושר  המנהלת

 

 2007בחוק משנת  5לסעיף  2על פי תיקון מספר 

של הספריות  בהחזקתן ובניהולןאוצר המדינה ישתתף  4)ב( 
; שר האוצר, בהתייעצות עם מסכום הבסיס 50%שיעור כולל של הציבוריות ב

שר הפנים ועם הועדה המייעצת, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, 
יקבע תנאים ואמות מידה לקביעת שיעור ההשתתפות של אוצר המדינה 
בהחזקתה וניהולה של ספריה ציבורית, בין השאר בהתחשב במיקומה 

 ..........בסעיף זה הגאוגרפי של הספריה;
)ג( הרשות המקומית תשתתף בהחזקתה ובניהולה של ספריה ציבורית  

מהעלות השנתית שנקבעה לפי  50%-שבתחום שיפוטה, בשיעור שלא יפחת מ
 ...............הקובע, הגבוה מביניהם או בשיעור הסכוםסעיף קטן )א( 

 

ממשרד התרבות. הסכום שמאושר מקבלת אחת לשנה תקציב לרכישת ספרים ופעולות  ספריהה

אך ורק לצרכים אלה בצורה של תלושים או כרטיס מגנטי   ספריהעומד לרשותה של מנהלת ה ספריהל

  שמחויב בגובה ההוצאה.

 

 בין  ,על פי מכתביו של מר ויקטור בן נעים, מנהל המחלקה לספריות ציבוריות במשרד התרבות

קטן מפני שלא עמדה בדרישות החוק והמשיכה תקציב מו ספריהקיבלה ה 2008 – 2006השנים 

 :2009 – 2006בשנים  ספריהלגבות תשלומים בעבור השאלת ספרים. להלן התקציב שאושר ל

 

₪. אלף  41תקציב מוקטן בסכום של בנשר  ספריהקיבלה ה 2006בשנת 

 מן ההקצבה מיועד לרכישת ספרות עברית מקורית. 30%

₪ אלף  42 בסכום שלמוקטן  בנשר תקציב ספריהקיבלה ה 2007בשנת 

מן  30%החוקים והתקנות הרלוונטיים.  "יתתנהל עפ ספריהבתנאי שה

 ההקצבה מיועד לרכישת ספרות עברית מקורית.

 ₪אלף  42תקציב מוקטן בסכום של  בנשר  ספריהקיבלה ה 2008בשנת 

מן  30%. החוקים והתקנות הרלוונטיים "יתתנהל עפ ספריהבתנאי שה

לפעולות תרבות  15%רכישת ספרות עברית מקורית. ההקצבה מיועד ל

 .והצטיידות

בתנאי ₪. אלף  66בנשר תקציב בסכום של  ספריהיבלה הק 2009בשנת 

. הקצבה זו עפ"י החוק, התקנות והנהליםתנוהל  ,על שירותיה ,ספריהשה

מן ההקצבה מיועד לרכישת  70%. ספריהפעולות של הלמיועדת לרכישה ו

להצטיידות  15% –לפעולות תרבות ו  15%מאגרים. ספרים, תקליטורים ו

 ולחידוש מחשבים.
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  תקציב לרכישת השקלים, כך ש 6,000 -וסיף לתקציב זה סכום של כ ההמתנ"ס  2009בשנת

 אלף שקלים בלבד. 48עמד על  2009ספרים ופעולות בשנת 

 

ושל המתנ"ס בין חשבונות של העירייה העל פי נתוני הנהלת פרט לתקציב שפורט בסעיף הקודם, 

אלף שקלים שמתוכם השתתפה  357ל  300נע בין  ספריה, היקף הפעילות ב2009 -ל 2006השנים 

בכל שנה. את היתרה ממן המתנ"ס מהכנסות עצמיות )ראה ניתוח דו"ח  יםאלף שקל 200 -העירייה בכ

 ניצול תקציב של המתנ"ס(.

 
 
 

 2008לשנת במתנ"ס דו"ח ניצול תקציב של הנהלת חשבונות ריכוז 
 

הוצאות

הניצול %יתרת תקציבביצועתקציב

268,400262,8765,52497.94%רכז ספריה הוצאות

2,4004101,99017.08%השתלמות צוות

5,0404,20583583.43%חומרי משרד

9609600.00%פרסום פעילות

1,2001,2000.00%הוצאות מחשב

11,40019,640-8,240172.28%אחזקת בית

01,144-1,144נקיון ספריה

14,84212,7972,04586.22%עובדי נקיון

02584-2,584הוצאות שעת סיפור

5,3975,3514699.15%הוצאות רכישות

10,7101,5949,11614.88%הוצאות חוג ספרות

15,840000.00%הוצאות כתיבה יוצרת

336,189310,6019,74892.39%סה"כ

הכנסות

הניצול %יתרת תקציבביצועתקציב

66,99654,94012,05682.00%ספריה הכנסות עצמיות

250,004250,080-76100.03%הכנסות מרשות מקומית

02,800-2,800הכנסות שעת סיפור

4,9923,9871,00579.87%הכנסות חדר עיון

10,5001,3509,15012.86%הכנסות חוג ספרות

14,00014013,8601.00%הכנסות כתיבה יוצרת

 346,492313,29733,19590.42%סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 
 2007לשנת במתנ"ס דו"ח ניצול תקציב של הנהלת חשבונות ריכוז 

 
הוצאות

הניצול %יתרת תקציבביצועתקציב

264,783252,14012,64395.23%רכז ספריה הוצאות

2,0002,060-60103.00%השתלמות צוות

5,5205,11041092.57%חומרי משרד

96009600.00%פרסום פעילות

1,20001,2000.00%הוצאות מחשב

11,44917,179-5,730150.05%אחזקת בית

070-70נקיון ספריה

15,17813,4261,75288.46%עובדי נקיון

367515112,16441.12%הוצאות שעת סיפור

5,7003,6542,04664.11%הוצאות רכישות

5,1471,8733,27436.39%הוצאות חוג ספרות
31,68010,50021,18033.14%הוצאות כתיבה יוצרת

347,292307,52339,76988.55%סה"כ

הכנסות

הניצול %יתרת תקציבביצועתקציב

62,19660,5391,65797.34%ספריה הכנסות עצמיות

250,008228,00022,00891.20%הכנסות מרשות מקומית

4,7257753,950הכנסות שעת סיפור

06,895-6,895הכנסות ספריה רכישות

3,0003,985-985132.83%הכנסות חדר עיון

6,1251,4404,68523.51%הכנסות חוג ספרות
25,2008,65316,54734.34%הכנסות כתיבה יוצרת

 351,254310,28740,96788.34%סה"כ
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 2006לשנת במתנ"ס דו"ח ניצול תקציב של הנהלת חשבונות  ריכוז 
 

2006הוצאות

ביצועתקציב

251,244לא פורטרכז ספריה הוצאות

1,661לא פורטהשתלמות צוות

7,344לא פורטחומרי משרד

לא פורטפרסום פעילות

לא פורטהוצאות מחשב

14,233לא פורטאחזקת בית

7,837לא פורטנקיון ספריה

14,808לא פורטעובדי נקיון

3,947לא פורטהוצאות שעת סיפור

11,806לא פורטהוצאות רכישות

7,764לא פורטהוצאות חוג ספרות

לא פורטהוצאות כתיבה יוצרת

320,644לא פורטסה"כ

הכנסות

ביצועתקציב

61,489לא פורטספריה הכנסות עצמיות מנויים

228,000לא פורטהכנסות מרשות מקומית

3,610לא פורטהכנסות שעת סיפור

100לא פורטהכנסות ספריה רכישות

4,937לא פורטהכנסות חדר עיון

6,440לא פורטהכנסות חוג ספרות

90לא פורטאוריגמי

 304,666לא פורטסה"כ
 

 
 

החודשים הראשונים של  6במהלך  ספריהל מנויים חדשים 350עולה כי נוספו בדיקת הביקורת מ

 צרכיה. כל אינו עונה על  ספריהתקציב השנתי של הההספרייה, לדברי מנהלת ו .2009

 228,000היה ללא שינוי ועמד על  2007 -ו 2006 יםספרייה בשנבתקציב ההעירייה  השתתפות  ₪

 - 2007בשנת , היא תכננה לקבל מהעירייה תקציב ההכנסות של הספרייהעל פי למרות שלשנה, 

תקציב כתוב בבהתאם ל₪  22,000 –גדלו הכנסות הספרייה מהעירייה ב  2008בשנת ₪.  250,000

העירייה בספרייה עומדת שלוש שנים כמעט ללא השנתי של  התמיכגובה הההכנסות. העובדה כי 

שינוי מצביעה על כך שאין שינוי מהותי בתוכנית העבודה של הספרייה ובהרחבת השירות 

 שהספרייה מספקת לתושבים.

 100,000 -, כ₪ 340,000העבירה  העירייה לספרייה  2009נת לחיוב כי בשנת הביקורת מציי  ₪ 

חוק כניסתו לתוקף של בעקבות הגדילה את חלקה העירייה יותר מאשר בשנים קודמות. 

ולכן העירייה מכסה את  עבור שירותי הספרייה, סר גביית כספיםואה ,הספריות הציבוריות

 ההפרש.
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ליצה למנהלת הספרייה ולמנהל המתנ"ס להכין תוכנית תקציבית הביקורת ממ: המלצת הביקורת

המבטאת את כל צורכי ויעדי הספרייה בתחומים של כוח אדם שנים(,  5עד  3)ארוכת טווח 

לספק לתושבים. הביקורת ממליצה להביא את או מחויבת על פי חוק והשירותים השונים שהיא רוצה 

ע"י הגדלת התקציב תת לה ביטוי בתקציב הספרייה התוכנית לידיעת ראש העיר ולאחר אישורה ל

 .משנה לשנה עד למימוש היעדים שבתוכניתבאופן הדרגתי 

 

, בנושא ספריות 2008בטבלה המצורפת ניתן לראות השוואה בהוצאה לנפש בין מספר ערים בשנת 

דירוג נמוך,  1"אשכול" מציינת דירוג סוציו אקונומי של הישוב, המילה השורה שבה מופיע  .ציבוריות

 .דירוג גבוה 8

 2008 בשנת )בשקלים(,  ספריות ציבוריות הוצאה לתושב

 

 

 

 

  ,אלף  310עמדה על בנשר העירונית  ספריהההוצאה עבור ה 2008בשנת כפי שניתן לראות

שקלים לתושב. עיקר ההוצאה היא עבור רכישת ספרים וכוח אדם  13 שקלים שהם

 42שקלים לתושב, נתיבות  27צרת עילית עומדת על מקצועי. לצורך השוואה ההוצאה של נ

 שקלים לתושב.  29מעלות ושקלים לתושב  30שקלים לתושב, מעלה אדומים 

 מסיבות י הוועדה ומשרד התרבות והספורט בנשר לא הוכרה כספריה ציבורית ע" ספריהה

 220-בישראל קימות כ  .ספריהשאינן תלויות בהתנהלותן של העירייה, המתנ"ס או ה

משיחה שערכה מוכרות ע"י המשרד כספריות ציבוריות.  80מתוכן רק מרכזיות ספריות 

מאז  התברר כי משרד המדע התרבות והספורטבהמחלקה לספריות הביקורת עם מנהל 

 .בגלל בעיות פנימיות של המשרד כספריות ציבוריותספריות נוספות  הוכרולא  2003שנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נתיבותמעלה אדומיםמעלותנצרת עיליתעיריית נשר

75463אשכול
23,00044,00021,00030,00024,000מספר תושבים
310,0001,204,000610,000905,0001,001,500סה"כ הוצאה

1327293042הוצאה לתושב
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 ניהול מאגר נתונים .7

   לחוק 6 ףעל פי סעי

ל רשות מקומית הנוגעת בדבר, כ ריה ציבורית תספק, בתחום השיפוט שלספ
שירותים כפי שייקבעו בתקנות לרבות שירותים המאפשרים גישה למאגרי ידע 

 ומידע.
 

י כותרים, נושאים, מחברים לפהספריה מעמידה לקהל המשתמשים עמדת חיפוש באוסף  ספריהה

מנוהל בתוכנת "אגרון" )ספק מורשה ע"י מרכז ההדרכה לספריות(.  ספריהם של המאגר הנתוניוכד'.  

התוכנה מאפשרת ניהול מאגרי קוראים, פריטים, סוגי חיפוש מידע לפי קריטריונים שונים ומגוונים, 

 פריטים חדשים.  וקטלוגניהול חשבונות רכש )מוגבל(, הוצאה מן המלאי 

ישנו שירות הזמנות ספרים חדשים או/ו  ,נמצא בהשאלה במקרה והספר לא נמצא באוסף בכלל או

 השירות כרוך בתשלום. .מושאלים

 .התוכנה לא מאפשרת תקשורת עם מאגרי מידע חיצוניים 

 מצאי ומלאי .8

 

 : מגדילה את מלאי הספרים שברשותה משני מקורות ספריהה

 .תקציב לרכישת חומר ספריבאמצעות רכישת ספרים מספקים שונים  .1

 מת ספרים מגופים פרטיים או ממשלתיים. ממבצעי תרו .2

ספריית נשר מעודדת ויוזמת פעילות של תרומת ספרים ומקדישה זמן רב , ספריהלדברי מנהלת ה

 ספריהלבדיקה, מיון וסידור החומר הנתרם. חלק מהספרים הנתרמים )שישנם באוסף( מעבירה ה

 לבתי ספר, מועדוניות וגופים שונים בעיר.

קיבלה מתרומות ספרים בעלות ו₪,   57,146 כום שלסבפריטים  ספריהה רכשה 2008לדוגמה: בשנת 

  ₪.15,000משוערת של  

בעת קבלת פריט חדש נעשה  ספריהה תשל מנהל לתפקיד )מועד כניסתה 2004חודש אוגוסט אז מ

תהליך קיטלוג וקישור הפריט לחשבונית הרלוונטית. לאחר סיום התהליך מצורפת רשימת הפריטים 

 ספריהה הטלגים לאותה חשבונית ומתויקת בתיק "רכישות" של אותה שנה. בסוף השנה מוציאהמקו

 דו"ח רכישות שנתי.)דו"ח מלאי שנתי(.

, סידור האוסף ודילולו. הספרים שהתבלו מקבלים יפעם בשנה, בד"כ באוגוסט, נעשים בדיקת מלא

כירה או לזריקה )תלוי "הוצא מן המלאי" ולאחר הדפסת דו"ח, יוצאים לתרומה, למ ססטאטו

 "אבד" ועוברים לטיפול. סבמצבם(. ספרים שאבדו מקבלים סטאטו

בעת  ,עבודה השוטפת. כל קוראמהלך הטיפול בספרים אבודים או פגומים מתבצע בלדברי המנהלת, 

במצב תקין. במקרה מתחייב להחזיר את הפריטים המושאלים בזמן ו ,ספריהמילוי טופס הרשמה ל

ראלי. התשלום  לקנות ספר חדש או לשלם עבורו מחירעליו אבד או נפגע ע"י הלקוח,  והפריט המושאל

ממוספר ורשום במערכת של מתנ"ס נשר. היה שקבלות  פנקסמ והלקוח מקבל קבלה ספריהמתבצע ב

לפדות  את המחאת המשמורת של אותו לקוח. תהליך פדיון הצ'ק  ספריהרשאית ה ,ולא הוסדר העניין

 שלומים של מתנ"ס נשר תחת שם הלקוח.נעשה במערכת הת
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 שעות פעילות .9

 1978–ות פתיחה(, תשל"טענות הספריות הציבוריות )שתקב 1על פי סעיף 

ור יהיה לפחות יבספר השעות השבועיות שספריה ציבורית תהיה פתוחה לצמ ()א
 כדלקמן:

ספריה המרכזית של ספריה ציבורית בערים ובמועצות ה (1)
 פת:מקומיות או של ספריה משות

 
 מספר שעות פתיחה בשבוע פר התושביםמס

 ילדים בוגרים ובני נוערמ 
 15 20 5,000ד ע

 20 30 20,000עד  5,001
 25 40 50,000עד  20,001

 
צריכה להיות פתוחה מרכזית  ספריהת  משרד המדע התרבות והספורט ינחיובההתקנות כלומר, לפי 

 להיות פתוחה:
 ולילדים.שעות בשבוע  25 -ו נוער,  שעות בשבוע למבוגרים  ובני 40
 
 ספריהשל ה שעות קבלת קהלעומדת בדרישות התקנות והמשרד.  אינהבנשר  ספריהה 

 :שעות לפי הפירוט הבא 22מסתכמות ב 

  שעות אחה"צ )כל המחלקות( 4 –בימי א', ב', ד', ה' 
  טכניים()פרט לחדר עיון, מחלקת מולטימדיה ושירותים  שעות בבוקר 4 –בימי ג', ו' 

 

 הגביה ושירותם נלווים, מערך ההשאלה .10

 
שירותי צילום, פקס,  כגון: ,ספריית נשר מעמידה לקהל הקוראים  מגוון שירותים טכניים נלווים

מולטימדיה ואינטרנט, הדפסה וסריקה ממוחשבת, שירותי כריכה וניילון ושירות הזמנת פריטים 

 ניתן לגבות תשלום. ,הציבורית ספריהל פי תקנות הע ,חדשים או מושאלים. עבור השירותים הנלווים

)בהתאם למחירו הראלי  ספריהנגבה תשלום עבור אובדן הפריט המושאל או אי החזרתו ל ,כמו כן

 בשוק(.

אג' ליום איחור.  התשלום נגבה  50יום מעל המותר כרוך בתשלום כנס של  30איחור בהחזרת ספר 

אה דו"ח יה טלפונית )אחראית על טיפול במאחרים מוצבהתאם לתנאים הבאים: הקורא קיבל התרא

 פעמיים בחודש ( והתראה בכתב.

בהתאם לסוג העבודה המבוקשת ולפי המחירון או בהתאם לתקנון  ,ספרןההגביה מתבצעת בעמדת 

 פנקס. בעת התשלום מקבל המשלם קבלה מספריההמפורסם על לוח המודעות  של ה ספריהה

הקבלות  פנקסהקבלות נעשה סיכום ההכנסה והכסף עובר יחד עם  נקספהקבלות של המתנ"ס. בסיום 

 המתנ"ס.מזכירות כל הפקדה מתקבלת  קבלה  מטעם  כנגדלמתנ"ס. 

גביה נוספת מתבצעת עבור פעילות העשרה המתקיימת בספריה. כגון: מפגשים ספרותיים, 

הכרטיס הנמכר למשתתף או מוסיקליים, חוגים וכד'. תשלום עבור הפעילות מסוג זה נגבה לפי מחיר 

 כסףאך לעיטים התשלום עבור חוגים מתבצע בקופות המתנ"ס. בדרך כלל לפי עלות החוג הנקבע. 

מועבר לקופת המתנ"ס בהתאם לכמות הכרטיסים   ספריההעובדי מכירת כרטיסים ע"י משנתקבל 

 .ופקד אצלהמזכירות המתנ"ס מוציאה  קבלה כנגד הכסף שמשנמכרו ו

 למתנ"ס רת ממליצה וסי קבלות מסורבל ועולה כסף מיותר למתנ"ס. הביקהשימוש בפנק

 וש קופה רושמת.לרכ
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 :2008מאירועי העשרה בשנת  ספריהההכנסות בטבלה המצורפת ניתן לראות את 

23/09/200828/10/200825/11/200820/01/200917/02/200910/03/200926/05/2009

שיר הגדי
מסיבה 

אפריקאית
בארץ 

הצילצולים
הסולטאן 

שרצה לעוף

הדרקון 
והפעמונים 

הקסומים
סבא מבולבליה 
סה"כפטר והזאבמתכונן לפורים

1,1651,0755609505502104004,910 

 

 אמצעי הבטיחות והשילוט. .11

 
 "כבאות שרותי –איגוד ערים אזור חיפה "הביקורת קיבלה לידיה דו"ח ביקורת כיבוי אש שנערך ע"י 

ועד  2007וחמישה דו"חות בדיקה של מערכות גילוי וכיבוי אש במתנ"ס ובספריה משנת  2007משנת 

לאוקטובר  20בנוסף, בתאריך  ."סאין מערכות ושירותים בע"מ", שנערכו ע"י חברת 2009אוקטובר 

לוי וכיבוי הביקורת קיבלה לידיה מכתב ממנהל המתנ"ס הכולל דו"ח עדכני לגבי מצב מערכות גי 2009

 להלן הערות הביקורת. אש במתנ"ס ובספרייה.

 

  מתייחסים , "איגוד ערים לכיבוי חיפה" – ו "סאין"חברת  שהועברו לביקורת מאתכל הדו"חות

להיכל התרבות ולספרייה כמבנה אחד למרות שמדובר בני מבנים שונים שכל אחד מהם בעלי 

נפרדת וברורה לציוד הקיים  במבנה הספריה אין התייחסות בדו"חות מאפיינים שונים. כלומר, 

 בנפרד מהציוד במבנה היכל התרבות.

  הביקורת מעירה למתנ"ס שיש לדרוש דיווח נפרד לכל מבנה כדי שניתן יהיה לדעת באופן ברור

 איזה ציוד קיים בכל מבנה ומה מצבו התחזוקתי. 

  ילוי ושחרור עשן , מערכת ג2009לאוקטובר  20מתאריך על פי מכתבו של מנהל המתנ"ס

 עומדת עוד בתקן הישראלי. האינ יאמפני שה שדרוגצריכה לעבור בספריה אוטומטי 

  "לאוקטובר  20בתאריך שצורף למכתבו של מנהל המתנ"ס דו"ח הבדיקה של חברת "סאין

מצביע על מספר תקלות במערכות גילוי וכיבוי האש אך גם הוא  אינו מבחין בין המבנים , 2009

 ן לא ניתן לדעת בבירור היכן נמצאים הליקויים.השונים ולכ

  הביקורת לא מצאה דו"ח בדיקה נוסף "מתקן" עם חוות דעת  חיובית של איגוד ערים לכיבוי

 אזור חיפה לאחר תיקון הליקויים.

 

הביקורת ממליצה להנהלת המתנ"ס להקפיד על תיקון הליקויים בנושא כיבוי אש : המלצת הביקורת

בהם מקימים פעילות  מתנ"ס מקיים פעילות ובפרט בהיכל התרבות ובספריהבכל המבנים בהם ה

דו"חות בדיקה נפרדים עבור כל מבנה. ולקבל . הביקורת ממליצה לדרוש למספר רב של אנשים

הביקורת ממליצה להזמין את איגוד ערים חיפה לכיבוי אש לבצע בדיקה חוזרת ולקבל את אישורם 

 להפעלת המבנים.
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 נשים עם מוגבלויותנגישות לא .12

 
אדריכל ומורשה נגישות מתו"ס.  -לבקשת הביקורת בוצעה בדיקת להתאמות נגישות ע"י מר דוד ילין

 '.אממצאי הבדיקה הועברו למהנדס העיר ומצורפים במלואם כנספח 

 עיקר הממצאים:

 לא מהרחבה בחזית הבניין ולא ממגרש החנייה במפלס  – ספריהאין שילוט הכוונה אל ה

 ון.העלי

 לאנשים עם למעלית. הכנה ללא מעלית למרות שקיימת קומתי -הוא מבנה דו ספריהבניין ה

לקראת סיום  ,2009לספטמבר  25בתאריך  לאוסף של הקומה השנייה.אין גישה מוגבלות פיזית 

בנציבות שוויון שני -הביקורת התקבל פקס במשרדי העירייה והמתנ"ס מעו"ד עירית שביב

במשרד המשפטים. במכתבה היא מבקשת מהעירייה לפעול  מוגבלויותזכויות לאנשים עם 

  .1998-בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח ספריהלהתקנת מעלית ב

 עם מדרגות בצורת ריבוע ברצפה חלל דמוי בריכה  קיים ספריהשל ה קומה הראשונהמרכז הב

: שעת סיפור, מפגשי כמולילדים  יות תרבותפעילוקיום המיועד ל מטר לערך, X 6 6בגודל של 

 כלומר, לאירועים מיוחדים בעלי אופי פעילות שונה. במהלךהדרכות, הצגות וכד'.  סופר,

 מגבלתאנשים עם או , אנשים עם מגבלות תנועהל מהווה סכנהיום יומית המקום העבודה ה

שמים לב להבדלי  מבקרים שלאאינו מגודר ו האזורשבגלל  גם לאנשים ללא מגבלהוראייה 

 .עלולים למעוד גובהה

  (.אחסר ציוד עזר לאנשים עם לקות שמיעה )ראה פרוט בנספח' 

  נגיש אחד בקומת הקרקע אך יש בו מספר ליקויים הדורשים התאמה )ראה  םשרותיחדר קיים

 '(אפרוט בנספח 

ק מורשה ערה נוספת שאותה לא בדהביקורת קימה שיחת טלפון עם מורשה הנגישות כדי לברר ה

 היא חנייה לנחים.בשלב הראשון הנגישות 

 50 -ל 26לדבריו של מר דויד ילין, מורשה הנגישות על פי דרישת החוק בכל חניה ציבורית שבה בין 

חניות לנכים שמתוכן אחת מותאמת לרכב גבוה כלומר חניה מיוחדת במידות של  3חניות יש להקצות 

 מטר. 6.00על  4.60

 

 6חניות ועוד  46כוללת  ספריהלשותפת לעיריית נשר, היכל התרבות והמהציבורית חניה ה 

וחסרה חניה נוספת עבור לנכים  ות מיועדחניות  2רק מתוכן . חניות שמורות לעובדי העירייה

עבור כיסא גלגלים, גם בחניות לנכים הקימות מותאמת ן עלייה למדרכה אירכב גבוה. בנוסף, 

 היום. 

תנאים המתאימים לאנשים עם  ספריהאין ב, ספריהרי מנהלת הלדב :ספריהתגובת מנהלת ה

 אין באפשרותה לתת שירות לאוכלוסייה זאת. ולכן מוגבלויות 

 חופש המידע .13

 
 העירונית חומר  ספריהבמשך חמש השנים האחרונות לא הועבר ל ספריהלדברי מנהלת ה

 מידע.החופש בהתאם לאמור בחוק לות עיריית נשר ופעאת המשקף 
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 דתיתהמועצה ב

 נשר
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 רקע. 1

ת שירותי דת לציבור היהודי בנשר בנושאים הקשורים קהמועצה הדתית בנשר אחראית על הענ

מקוואות בשטח  3לכשרות, רבנות, נישואין, טהרת המשפחה ושרותי קבורה. המועצה מפעילה 

ברים. בתחום אחריותה של המועצה אחד מהם משמש גם לטבילת ג, כאשר העיר לטבילת נשים

מים במבנה שנמצא דונם. משרדי המועצה ממוק 52נמצא בית העלמין של נשר שכולל שטח של 

בבעלות העירייה והיא מפעילה מכון הכנה לבר מצווה במבנה עירייה אחר סמוך אליה )מכללה 

וא מר אריאל יו"ר המועצה הנבחר הוא מר משיח עמר ומזכיר המועצה הטכנולוגית לשעבר(. 

 2,394,558 סכום של מתוכם₪  3,624,071 –הסתכמו ב  2008ביטון. סך הכנסות המועצה לשנת 

עובדים בשכר  13העסיקה המועצה  2008בשנת  הינו הקצבה מהמשרד לענייני דת ומהעירייה.

שעות העבודה של המועצה  .(ר, מזכיר ועובדים המועסקים באמצעות חברת כח אדםו"י)כולל 

 7:30שעות עבודה מפוצלות ובימי שני ורביעי  16:00עד  7:30ות לאלה של העירייה כלומר מקביל

חשבון פלג,  משרד רואההמועצה הדתית בוקרה ע"י  2006בשנת  .19:00עד  16:00 –ו  13:00עד 

. במהלך הביקורת הנוכחית נבדקו גם אשר מונה מטעם משרד ראש הממשלהקסל ושות', 

 ביקורת הקודם של רואה החשבון.ליקויים שעלו בדו"ח ה

 הערה: תגובת יו"ר ומזכיר המועצה הדתית מובאת בגוף הדו"ח.

 

 לעריכת הביקורת משפטי בסיס. 2

 המועצה הם: תתקנות שעל פיהם פועלההחוקים ו

 1971-חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, תשל"א   

 1974-תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, תשל"ד  

 1966-תקנות שירותי הדת היהודיים )חברות לעניני קבורה(, תשכ"ז  

 1985-תקנות שירותי הדת היהודיים )תקציב מועצות דתיות(, תשמ"ה  

 /2001תמוז התשס"א  2חוזר מנכ"ל סא 

 פקודת העיריות 
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 מבנה ארגוני . 3

 :שלהלןהארגוני של המועצה מתואר בתרשים בנה מה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נהלים. 4

 

 דברי מזכיר למועצה קובץ נהלים פנימיים. ל איןתגובת המועצה הדתית עולה כי  על פי

"הוראות נוהל לעובדי המועצות הדתיות" מתוך חוזר מנכ"ל  המועצה פועלת על פי  ,המועצה

 (.2001תמוז התשס"א )יוני 

 

 ביקורת פנימית. 5

, חלה חובה למנות מבקר פנימי במועצה 1992-תשנ"ב( לחוק הביקורת הפנימית, ה5) 1ע"פ סעיף 

 . 1958 -הדתית שהוקמה מכוח שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, התשל"א

  .במועצה אין מבקר פנימי 

: דרוש תקן מהמשרד לשירותי דת לקבלת מבקר פנימי. הדו"חות דתיתהמועצה התגובת יו"ר 

בימים הקרובים המועצה תפנה למשרד  יצוני.מועצה מבוקרים ע"י רואה חשבון חההכספיים של 

 לשירותי דת לקבלת תקן מבקר פנים.

 

 

 

 

 

 

 

מועצה דתית

ר המועצה"יו

מזכיר

רב העיר

פקידה

רשם נישואיןמשגיח כשרות                              מקוואות

בלןבלניתבלנית

אחראי בית עלמין

ע"בחזן ע"בעובד  מדריכת כלות בלנית

רב שכונת בן דור 

וגבעת עמוס

מועצה דתית

ר המועצה"יו

מזכיר

רב העיר

פקידה

רשם נישואיןמשגיח כשרות                              מקוואות

בלןבלניתבלנית

אחראי בית עלמין

ע"בחזן ע"בעובד  מדריכת כלות בלנית

רב שכונת בן דור 

וגבעת עמוס
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 הרכב המועצה. 6

לבקשת הביקורת המציאה המועצה הדתית רשימת חברי מועצה שמנויים אושר ע"י ראש  .1

)א( לחוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(,  6הממשלה בתוקף סמכותו לפי סעיף 

רים בהרכב המועצה הדתית בנשר. המינוי נכנס לתוקפו ופורסם כחב 1971 –התשל"א 

 .2004ליוני  16 –ברשומות ביום ה 

2.  

 שם ושם משפחה מס

 אמסלם אברהם 1

 ביטון אברהם 2

 ינו יעקבז' 3

 מגדל יוסף 4

 עמר מימון 5

 עמר משיח 6

 פיסו חנניה 7

 

 

שאושר ע"י השר לענייני צה החדש נכנס לתוקפו הרכב המוע 2009לנובמבר  17ב במהלך הביקורת 

 :הכולל אתדת מר יעקב מרגי 

 

 שם ושם משפחה מס

 מימון עמר 1

 דניאל אלמקיאס 2

 אברהם אמסלם 3

 רפאל זומר 4

 משיח עמר 5

 אברהם ביטון 6

 יעקב זינו 7

 

, מספר חברי המועצה לא 1971-לפי חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, התשל"א .3

 מס' חברי הרשות המקומית. יעלה על 

  ואינו עולה על מספר חברי מועצת העיר. 7מספר חברי המועצה הדתית הוא 

 

לפקודת העיריות, מקום המגורים הקבוע של החברים צריך להיות בתחום  121לפי סעיף  .4

 העיר. 

 .מבדיקת הביקורת עולה כי כל חברי המועצה מתגוררים בעיר נשר 
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 יהוועדות מליאת המועצה. 7

 קיום ישיבות ונוכחות חברי המועצה

  2008בטבלה שלהלן ניתן לראות את ישיבות מועצת העיר שהתקיימו במהלך 

 

 נעדרו מהישיבה תאריך פרוטוקול

 הרב אברהם ביטון 28/1/08 34

 הרב אברהם ביטון 17/3/08 35

 יוסי מנדל

36 17/4/08  

 הרב אברהם ביטון 14/5/08 37

 הם ביטוןהרב אבר 18/6/08 38

 יוסי מנדל 18/8/08 39

 אברהם אמסלם

 יעקב ז'ינו

 הרב אברהם ביטון 15/9/08 40

 הרב אברהם ביטון 24/11/08 41

 הרב אברהם ביטון 31/12/08 42

 מימון עמר

 יעקב ז'ינו

 

 :11,12,פרק ד': ישיבות המועצה וסדריהן 1970-ע"פ תקנות המועצות הדתיות )ניהול( תש"ל

לפחות ישיבה רגילה אחת לחודש , אולם  המועצה תקיים 

רשאית...שלא לקיים ישיבות רגילות בחודשי ניסן ותשרי...ראש 

 14המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבה שלא מן המניין... ע"פ סעיף 

בתקנות אלו, את ההזמנות לישיבות יש לשלוח לפחות שלושה ימים 

 לפני מועד הישיבה:

 
 ישיבות  9קיימה המועצה  2008קורת עולה כי בשנת מהפרוטוקולים שהועברו לידי הבי

המוגדרות בחוק. המועצה לא קיימה ישיבות בחודשים פברואר, יולי  10רגילות מתוך 

 ואוקטובר כאשר החוק מתיר למועצה לא לקיים ישיבות בחודשים אוקטובר ואפריל .

 

 שירותי הדת היהודיים על פי חוק

ר מועצה של רשות מקומית "... כל הוראה בחיקוק שלפיה חדל חב 
יחולו, בשינויים  -כאמור לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה 
 המחויבים, גם על חבר של אותה מועצה דתית...".

 

 על פי פקודת העיריות

מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלשה חדשים רצופים, או -"חבר
ם פחות שיאם היו בשלשה חד -שנעדר משלוש ישיבות רצופות 

 ". היחדל להיות חבר המועצ -שיבות משלוש י
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  ישיבות מועצה  6מבדיקת הביקורת עולה כי חבר המועצה הרב אברהם ביטון לא נכח ב

 .2008שהתקיימו במהלך  8מתוך 

  יו"ר המועצה לא התריע בכתב בפניו של הרב אברהם ביטון על כך שאינו פועל על פי

 .(3)ראה סעיף  יתהוראות החוק בכך שאינו מגיע לישיבות המועצה הדת

הביקורת ממליצה ליו"ר להזכיר לחברי המועצה הדתית במושב החדש את  המלצת הביקורת:

 ישיבות ברצף יחדל מלכהן כחבר מועצה. 3לשון החוק לפיו חבר מועצה שנעדר מעל 

 

 מליאת המועצה ישיבותמים פרוטוקול

 :י המועצה כידיווח  יו"ר המועצה לחבר 31/12/2008מתאריך  42בפרוטוקול מס' 

המועצה סיימה את שנת הכספים ללא גירעון מלבד כספי  2008בשנת 
בהריר, הרב מיכאל  טוביה הרבזכויות בגין פרישה לגמלאות ופיצויים של 

 ₪.אלף  800בסכום כולל של  כץ וגב' רחל פרץ

יצוין כי עיריית נשר הסכימה  .סכום זה כפוף לאישור המשרד לשירותי דת
 לאחר אישור המשרד לשירותי דת .... להעביר את חלקה

  ע"פ עקרונות השמרנות החשבונאית בגין תביעה משפטית על המועצה להפריש כסף

לדעת הביקורת חשוב היה לציין בפני חברי המועצה כי לא בוצעה לחובות מסופקים. 

)למקרה שבית משפט יפסוק פיצויים לטובת  נגד המועצהכהפרשה כנגד התביעה התלויה 

 בגרעון.   2008דבר שהיה גורם למועצה לסיים את שנת  ם(,הפורשי

  .הביקורת לא מצאה כל סימוכין לכך שהעירייה הסכימה לשלם את חלקה בנושא הפיצויים

של היועץ המשפטי לעירייה.  אישורונתונה להדתית תביעת הפיצויים של עובדי המועצה 

)ראה בפרק  בל החלטה בנושאקילא נכון לרגע כתיבת הדו"ח היועץ המשפטי של העירייה 

  .תקציב הערה בנושא אי הפרשה עבור תביעת פיצויים(

 : תגובת יו"ר המועצה הדתית

 פרשו לגמלאות להלן שני הרבנים ש . 1.1.2008תשלום זכויות עובד שפרש לגמלאות בתאריך בנושא 
 

 רב העיר  , הרב טוביה בהרי"ר 
 רב שכונה , הרב מכיאל כץ 

שכרם במסגרת פנסיה תקציבית לא הייתה כל הוראה או צורך להפריש את מאחר והם קבלו את  
בעבר המועצה קבלה תוספת תקציב מיוחד לעובדים שפרשו לגמלאות  ,כמו"כ זכויותיהם  מידי חודש.
משום כך המועצה הדתית פעלה כמקובל במשך כל השנים כספי זכויות  באותה שנת התקציב.

 .עיריית נשרמ -  60% -ו  המשרד לשרותי דתמ  -  40%  -  העובדים  חייבים להתקבל מהרשויות
ללא קבלת ההשתתפויות לא ניתן יהיה לבצע את העברת הכספים להם זכאים העובדים הנ"ל עפ"י 

 פסיקת בית הדין לעבודה.
 

 :של ועדות המועצהפרוטוקולים  8לביקורת הועברו 
 

 ועדת כספים

תאריך 

 התכנסות

כפי  –נושאים שעלו לדיון 

 מופיעים בפרוטוקולש

 החלטות

הקצבות בדו"חות כספיים  16/6/2008

 שטרם שולמו

ביטול הקצבות 

 מחוסר תקציב
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בעקבות גרעון  .₪ 1,151,685הייתה קרן לפיתוח בית עלמין בסך  2005הסבר מזכיר המועצה: בשנת 

כיסוי הגירעון. ל₪  892,879כספים והמועצה החלטה להעביר הקיבלה ועדת  2006שנוצר במהלך שנת 

כספים המיועדים לפיתוח בית העלמין הסכום זה הצטבר לפני ההחלטה על הפקדת  ,לדברי המזכיר

אשר נגבה אחרי  ,₪ 258,806בחשבון בנק נפרד וייעודי. לאחר כיסוי הגרעון נותר בקרן סכום של 

 קבלת ההנחיה.

 בתאריך  ,אחת בלבד פעםועדת כספים התכנסה  ,לפי הפרוטוקולים שהועברו לידי הביקורת

כדי לדון בשימוש בכספי הקרן לפיתוח בית העלמין לצורך כיסוי הגירעון  16/8/2008

 השותף. 

 ועדת מכרזים
 

תאריך 

 התכנסות

כפי  –נושאים שעלו לדיון 

 שמופיעים בפרוטוקול

 סכום ההצעה הזוכה  החלטות

עבודות  –פיתוח בית עלמין  28/1/2007

 שונות )שני פרויקטים(

רת שתי מסי

העבודות לחברת 

 ן צפוןולאקיסט

 ₪ 40,200 – 1עבודה 

 ₪ 38,000 – 2עבודה 

 

אבנים  –פיתוח בית עלמין  14/1/2008

משתלבות בכניסה לאולם 

 ההספדים

מסירת העבודה 

ן ולאקיסטלחברת 

מגישי  –צפון 

 ההצעה הזולה

 ש"ח 270,000

שתי עבודות פיתוח בבית  12/3/2008

 העלמין .

 בורההכשרת שטח ק .1

 יציקת תבניות לקבורה .2

מסירת שתי 

העבודות לחברת 

 – ן צפוןולאקיסט

מגישי ההצעה 

 הזולה

 ₪ 142,500 -1עבודה 

 ₪ 235,000 – 2עבודה 

 

ביצוע שתי עבודות פיתוח בבית  16/6/2008

 העלמין.

חפירה וחציבה בין  .1

קברים ויציקת שבילים 

עב'  –מבטון לפי מ"ר 

 עב' אינסטלציה. –חשמל 

חשמל בבית עבודות  .2

 העלמין חלקה חדשה

 

 1מסירת עבודה 

 – א.המסרילחברת  

מגישי ההצעה 

 הזולה.

 2מסירת עבודה 

פיניש לחברת 

מגישי  – בקנטים

 ההצעה הזולה

₪  400 – 1עבודה 

 למ"ר

 ₪ 17,950 - 2עבודה 

 

מסירת העבודה  פיתוח בית העלמין חלקה ג' 15/9/2008

 ןולאקיסטלחברת 

מגישי ההצעה  –צפון

 ולההז

340,000 ₪ 
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ישיבות ועדת מכרזים. במסגרת ישיבות אלה  5התקיימו  31/12/2008ועד ל  1/1/2007בין 

  מכרזי זוטא והצעות מחיר. 8התקיימו 

 שהתקיימו. 8 –מכרזים מתוך ה  6 –קיסטון זכתה ב אחברת ל

 8-מתוך ה  1חברת א. המסרי זכתה במכרז 

 8-ך ה מתו 1חברת פיניש בקנטים זכתה במכרז 

 

ככלל הביקורת ממליצה להעביר את ביצוע עבודות התשתית הגדולות בבית : המלצת הביקורת

 סמכותמהנדס העיר הוא המשרד העלמין לאחריותה של מחלקת מהנדס העיר בעירייה. מפני ש

חוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות ועל פי  המקצועית בעיר בכל הקשור לתכנון ובנייה

 מהנדס העיר אחראי על: 1991-במקומית(, התשנ"

 תכנון העיר; (1)

 הפיקוח והרישוי; (2)

 בורית;יהבניה הצ (3)

 .העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה (4)
 

את תוכנית העבודה הנדרשת  ,ריחד עם מהנדס העי ,הביקורת ממליצה למועצה לקבוע בהקדם

על פי התוכנית שכבר קיימת ולהוציא פרוטוקול  לסיכום ההחלטות ולוח בבית העלמין לדעתם 

 זמנים.

 ,בהיקף כספי של "הצעות מחיר" עד מכרז זוטא במקרה של עבודות תחזוקה קטנות יותר

 "יות מכרזיםתקנות העיר" – אמץ את ההוראות כפי שמופיעות בהביקורת ממליצה למועצה ל

 לכל תחום(  10לבחור רשימת ספקים וקבלנים )לפחות כדי מכרז אחת לשנה  ולערוך

 :תגובת יו"ר המועצה הדתית

המועצה הדתית העבירה את תוכניות עבודות הפיתוח בבי"ע למח' מהנדס  1.1.2009יש לציין כי מיום 
 מחיר בלבד. העיר ומתאריך הנ"ל המועצה הדתית מבצעת עבודות בסדר גודל הצעות

 

 .לתקנות העיריות מכרזים 8סעיף להלן 

תנהל רשימה של ספקים וקבלנים, אשר רשאים  )מכרזים( ועדהה ()ב 
אל הספקים  וטא ותקבע את אמות המידה שלפיהן יפנוז להשתתף במכרז

והקבלנים האלה; רשימה זו תהיה פתוחה לעיון הציבור; כל ספק או קבלן רשאי 
מורה והועדה תדון בבקשתו; החליטה הועדה שלא לבקש לצרפו לרשימה הא

לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה, או החליטה למחוק ספק או קבלן 
לאותו  הטתה; לא תחליט הועדה אלא לאחר שאיפשרלחהמהרשימה, תנמק את 

 ספק או קבלן להביא את טענותיו בפניה.
ת ועדה תמציא, אחת לשנה, למועצה ולמבקר העיריה את רשימה ()ג 

הספקים והקבלנים כאמור, וכן פירוט הספקים והקבלנים שראש העיריה פנה 
לעיון הספקים  וחאליהם לפי תקנה זו במכרזי זוטא; הפירוט כאמור יהיה פת

 והקבלנים הכלולים בו.
ודעה על מכרז זוטא לספקים או קבלנים. הכלולים ברשימה, תיעשה ה ()ד 

מסירה, או במסירה לידי הנמען  על ידי משלוח הודעה בדאר רשום עם אישור
 בידי מזכיר העיריה או מי שהוא הסמיך לענין זה, לפי הפירוט להלן:

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/1991
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 תקציב. 8

 2008 - 2006ם מבוקרים לשנים כספי ות דו"ח

 1970-תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, תש"לב 26על פי סעיף 
 –ההגדרה ל "גירעון שוטף" היא 

הכנסות בתקציב השוטף כפי שהופיע בדוח עודף הוצאות על 
 מבוקר;

 

  המועצה הדתית סיימה את השנה בגירעון שוטף  ,2006לפי הדו"ח הכספי המבוקר לשנת

 ₪ 320,051של 

  המועצה הדתית סיימה את השנה בגירעון שוטף  ,2007לפי הדו"ח הכספי המבוקר לשנת

 ₪ 85,427של 

  ה הדתית סיימה את השנה ביתרת זכות של המועצ ,2008לפי הדו"ח הכספי המבוקר לשנת

 מציין רואה החשבון בדו"ח הכספי כי: ,יחד עם זאת₪.  110,812

 

בגין זכויות עובדים  "קיימת תביעה משפטית נגד המועצה הדתית

ולא נעשתה הפרשה ₪ , בסכום של כמאתיים אלף שפרשו לגימלאות

 ריך אותה"עמאחר ולא ניתן לה לכך

 

 המועצה הדתית היה להפריש פי כללי השמרנות החשבונאית על  הביקורת מעירה כי על

כפי שמבצעת העירייה  ,ת משפטיות בכללוסכום כנגד התביעה ספציפית וכנגד תביע

 במקרה זה ובמקרים אחרים.

 

הדין האזורי התקבלה פסיקה של בית  ,2010לינואר  11בתאריך  ,קראת סיום הביקורתלהערה: 

ריבית והצמדה מ ₪ +  547,313על המועצה הדתית לשלם את  ,הדיןעל פי פסק   .לעבודה בחיפה

 לרב טוביה בהרי"ר. על פי הפירוט הבא: 31/12/2007

  328,100פדיון ימי מחלה ₪ 

  189פדיון חופשה שנתית ₪ 

  29,713פיצוי בגין תקופה עודפת ₪ 

 

של זכויות  למועצה אין יתרות במאזן לצורך הפרשה בגין תביעה: תגובת יו"ר המועצה הדתית

סוציאליות. העירייה והמשרד לענייני דת יצטרכו לשאת בתשלום מפני שתקציב ההכנסות של 

יש להניח כי הפסיקה הנ"ל  תחול גם על זכויות הפרישה של המועצה מורכב מכספי המשרד והעירייה. 

 .1.1.2008הרב מיכאל כץ מיום 
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 2006בדצמבר  31ם לשנה שהסתיימה ביומול ביצוע השוואת תקציב 
 

הפרשהפרשתקציבביצוע

ב- %בשקלים)שקל()שקל(

הכנסות

הקצבות

746,600730,50016,1000השתתפות הממשלה

השתתפות הרשות 

המקומית

1,428,0001,427,6453550

2,174,6002,158,14516,4550סה"כ הקצבות

תקבולים

-41,86055,50013,640-25%רבנות ונישואין

-43,96854,00010,032-19%כשרות ושחיטה

29,69728,0001,6976%טהרת המשפחה

-6,6006,600-100%פעולות תרבות

מוסדות נתמכים

-805,9691,072,000266,031-25%שירותי קבורה

-12,622305,000292,378-96%הבנסות שונות

-805,9691,072,000266,031-25%סה"כ תקבולים

2,980,5693,230,145249,576-0הכנסות+תקבולים

תשלומים

-708,013771,49663,483-8%רבנות ונישואין

-56,29668,64312,347-18%כשרות ושחיטה

387,631322,51965,11220%טהרת המשפחה

-122,105173,05350,948-29%פעולות תרבות

422,761400,00022,7616%מוסדות נתמכים

495,013274,103220,91081%שירותי קבורה

-364,700364,700-100%הבנסות שונות

-2,191,8192,374,514182,695-8%סה"כ הוצאות

-788,750855,63166,881-8%עודף/)גרעון שוטף(

פירוט

 
 
 

  מהרשות  60% –ו  שרד לשירותי דתהכנסות מהמ 40%מ  הדתית מורכבתקציב המועצה

 –כ שהם למועצה הדתית. ₪  1,428,000העבירה הרשות המקומית  2006המקומית. בשנת 

 .צריכה יתהמה שהימעבר ל₪  308,000

  אלף  12 -ועל הכניסה כובפ₪ אלף  300בסעיף "הכנסות שונות" תכננה המועצה להכניס כ

.₪  

  המועצה אך לא ברור מדוע  ,"קבורה" בסעיףברור כי לא ניתן לחזות את היקף הפעילות

בסעיף  מהמתוכנןיותר  ₪ אלף  220ומצד שני הוציאה פחות מהמתוכנן  ₪ אלף  200הכניסה 

 זה.

 
תוח חלקות אין ולא יכולה להיות קיימת השוואה בין הוצאות פי: תגובת יו"ר המועצה הדתית

 לקבורה ובין  ההוצאות להכנסות משוערות באותה שנת תקציב.
 
 
 



 27 
 
 

 2007בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום מול ביצוע השוואת תקציב 
 

הפרשהפרשתקציבביצוע

ב- %בשקלים)שקל()שקל(

הכנסות

הקצבות

730,484724,5005,9841%השתתפות הממשלה

השתתפות הרשות 

המקומית

1,466,7051,428,00538,7003%

119,789119,789הקצבה מיוחדת

2,316,9782,152,505164,4738%סה"כ הקצבות

תקבולים

58,54555,5003,0455%רבנות ונישואין

-45,98654,0008,014-15%כשרות ושחיטה

31,27728,0003,27712%טהרת המשפחה

פעולות תרבות

מוסדות נתמכים

-1,017,2991,286,000268,701-21%שירותי קבורה

-5,11810,0004,882-49%הבנסות שונות

-1,158,2251,433,500275,275-19%סה"כ תקבולים

-3,475,2033,586,005110,802-3%הכנסות+תקבולים

תשלומים

890,778760,876129,90217%רבנות ונישואין

-64,43473,2218,787-12%כשרות ושחיטה

-348,119401,20453,085-13%טהרת המשפחה

37,43136,5009313%שבת ועירובין

-593,862627,50033,638-5%פעולות תרבות

386,488373,56612,9223%שירותי קבורה

661,191635,67325,5184%פנסיונרים

373,986373,98600%עובדים אחרים

-64,25664,700444-1%שונות

258,561238,77919,7828%הוצאות כלליות

3,679,1063,586,00593,1013%סה"כ הוצאות

-203,903-0203,903עודף/)גרעון שוטף(

פירוט

 
 
 
 

 הכנסות מהמשרד לשירותי דת ו  40%תקציב המועצה הדתית מורכב מ  ,כפי שצוין קודם– 

למועצה ₪  1,466,705ית העבירה הרשות המקומ 2007מהרשות המקומית. בשנת  60%

 מה שהייתה צריכה.מעבר ל₪  370,000 –כלומר , כ  ,הדתית
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 2008בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום מול ביצוע השוואת תקציב 

 

הפרשהפרשתקציבביצוע

ב- %בשקלים)שקל()שקל(

הכנסות

הקצבות

798,608793,5001%השתתפות הממשלה

השתתפות הרשות 

המקומית

1,595,9501,564,0142%

.

2,394,5582,357,51437,0442%סה"כ הקצבות

תקבולים

63,99055,5008,49015%רבנות ונישואין

-46,86854,0007,132-13%כשרות ושחיטה

32,54128,0004,54116%טהרת המשפחה

פעולות תרבות

מוסדות נתמכים

-1,074,2301,261,000186,770-15%שירותי קבורה

-11,88435,00023,116-66%הבנסות שונות

-1,229,5131,433,500203,987-14%סה"כ תקבולים

-3,624,0713,791,014166,943-4%הכנסות+תקבולים

תשלומים

-66,021811,462745,441-92%רבנות ונישואין

-71,20976,4545,245-7%כשרות ושחיטה

-360,175455,12494,949-21%טהרת המשפחה

-30,06236,5006,438-18%שבת ועירובין

663,089627,50035,5896%פעולות תרבות

427,657408,86418,7935%שירותי קבורה

1,123,661686,860436,80164%פנסיונרים

-372,262380,2507,988-2%עובדים אחרים

93,09064,70028,39044%שונות

281,917234,80047,11720%הוצאות כלליות

-3,489,1433,782,514293,371-8%סה"כ הוצאות

134,9288,500126,428עודף/)גרעון שוטף(

פירוט

 

 

  מהרשות  60% –הכנסות מהמשרד לשירותי דת ו  40%תקציב המועצה הדתית מורכב מ

 –כלומר, כ  ,למועצה הדתית₪  1,595,000 העבירה הרשות המקומית 2008המקומית. בשנת 

 מה שהייתה צריכה.מעבר ל₪  398,038

 " 66וציאה רק ובפועל ה₪ אלף  811 –הוציא כ " תכננה המועצה לרבנות ונישואיןבסעיף 

 ₪.  אלף

  אלף שקלים יותר ממה  430 –הוציאה המועצה כ  "הוצאות עבור פנסיונרים"בסעיף

 שתכננה.

 

תית: ההוצאה קטנה בשל יציאתו של הרב כץ לגמלאות. לכן גדלה ההוצאה תגובת יו"ר המועצה הד

 בסעיף "פנסיונרים".
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 קופת המועצה וכספים. 9

 , רשם הנישואיןמזכיר המועצה :הםות כספים ומורשים לגבבעלי תפקידים  לושהמועצה הדתית שב

מחליף אותה מקרים שהיא לא נמצאת בו פקידהבד"כ גביית הכספים מבוצעת ע"י ה .פקידהוה

שהיא תוכנה  "כרמל"תוכנת באמצעות  תוקבלות ממוחשב מונפקותכנגד התקבולים . המזכיר

מותאמת לצרכי המועצה הדתית וכוללת בתוכה את מגוון השירותים שהמועצה מספקת: קבורה, 

מעת לעת הוא מבצע ספירת קופה יחד עם  ,לדברי מזכיר המועצה כשרות, נישואין וניהול קופה.

 ה.המזכיר

 :למועצה שני חשבונות בנק

 חשבון שוטף בבנק הפועלים בנשר 

 .חשבון פיתוח בבנק מזרחי בנשר שבו מופקדים כספים לפיתוח בית העלמין בלבד 

ניהול החשבונות של המועצה מבוצע ע"י משרד רואי חשבון במועצה אין מחלקת הנהלת חשבונות ו

 .חיצוני )אפרתי( שבתל אביב

 :יוהבתקופה המבוקרת הבנק  מורשי החתימה בחשבונות

 משיח עמר 

 כיום דניאל אלמקייס( חנניה פיסו( 

 מזכיר המועצה בלבד. בעל הגישה לכספת הוא משרדי המועצה יש כספת לשמירה על מזומנים.ב

 יום בחשבונות הבנק. מידיכספי הגביה מופקדים 

 

 חובות של בעלי תפקידים ונבחרים למועצה ולרשות המקומית

  בודד אה חובות של עובדי ונבחרי המועצה לרשות המקומית פרט למקרה לא מצהביקורת

 .₪ 7,052חייב כספי מיסים לעירייה בגובה ר שאשבו נמצא חוב של עובד בית העלמין 

 הנחות. 10

 

 :ןשל המשרד לענייני דת ה 2009הוראות חוזר מנכ"ל מאוקטובר  ,במקרה של אגרת נישואין .1

 שקלים. 600גובה אגרת רישום הנישואין הוא 
 עבור תשלום האגרה מקבלים בני הזוג את השירותים הבאים:"

 פתיחת תיק נישואין, פרסום בעתונות כתובה וכמובן רב לעריכת החופה והקידושין.
 ניתנת במקרים הבאים:  40%הנחה באגרה בשיעור של 

 ייל בשירות סדיר או שירות לאומי.במידה ואחד מבני הזוג ח .1

 סטודנט. במידה ואחד מבני הזוג .2

 במידה והחתן הוא תלמיד ישיבה. .3

 בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה. במידה ואחד מבני הזוג עולה חדש/ה .4

במידה ואחד מבני הזוג הוא מקרה סעד. )באישור הלשכה לשירותים  .5
 חברתיים(

 
  עבור ₪  600ה בהמועצה גו ,תמוז תשס"א 2001על פי הוראות חוזר מנכ"ל מחודש יוני

עד  1המועצה  נותנת הנחה על פי סעיפים  .₪ 135שואין ובעבור תעודת רווקות פתיחת תיק ני

 כאמור. 5

 למקרי סעד ניתנת  במקרים בודדים בלבד 5הנחה על פ י סעיף  ,לדברי מזכירת המועצה. 
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 :הרלוונטיים לנשר הם 14בסעיף  הוראות החוק ,במקרה של רכישת חלקת קבר בחיים

 
חלקת קבר בחייו, בישוב שבו נמצא בית העלמין הקרוב  תושב יהודי המבקש לרכוש )ב(

 ישוב מגוריו(, ישלם סכום שלא יעלה על התעריף המפורט בתוספת. –למקום מגוריו )להלן 
 –תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו  )ג(

 מהתעריף המפורט בתוספת; 120%שלא בישוב מגוריו, ישלם סכום שלא יעלה על  (1)
די המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, סמוך לבן זוגו הקבור בבית העלמין, תושב יהו )ד(

 מהתעריף המפורט בתוספת. 80%בישוב מגוריו, ישלם סכום שלא יעלה על 
 2008-( תשס"ט15)תיקון מס' 

מהסכום שיש לשלמו  80%הרוכש חלקת קבר בחייו המיועדת לקבורה זוגית, ישלם  )ו(
שטח המיועד לקבורה בצפיפות  –עיף זה, "קבורה זוגית" )ד(; בס-לפי סעיפים קטנים )ג( ו

 קברים לדונם, כאשר בכל חלקת קבר ניתן לקבור שני נפטרים. 500של 
 2008-( תשס"ח13)תיקון מס' 

נפטר אדם והשאיר אחריו בני משפחה, לא תקבור החברה קדישא נפטרים אחרים בשתי  )ח(
תושב יהודי  –בסעיף זה, "בן משפחה"  ימים מיום קבורת הנפטר; 90חלקות צמודות במשך 

 שהוא בן זוג, הורה, בן, בת, אח או אחות.
ימים מיום קבורת הנפטר, בבקשה לרכוש  45פנה בן משפחה של נפטר, בתוך  (1) )ט(

ימים מיום הפניה ותודיע  21חלקה צמודה בעבור עצמו, תדון החברה קדישא בבקשתו בתוך 
 ם קבלת ההחלטה;ימים מיו 7למבקש על החלטתה בתוך 

ימים, רשאית החברה קדישא לקבור בחלקה הצמודה  45לא הוגשה פניה כאמור בתוך  (2)
 כל נפטר;

 
  על פי עדכון  הנוכחיהמלא המועצה גובה אגרות קבורה על פי הוראות החוק כאמור. התעריף

 ₪. 3,430 אחרון הוא

 באגרות קבורה על פי קריטריונים:לדברי מזכיר המועצה, במועצה פועלת ועדת הנחות שנותנת הנחות 

 שהוצגו לביקורת הם:הקריטריונים 

 אזרחים 

 תושבים 

 מקבלי קצבת זקנה, והבטחת הכנסה 

 מקבלי קצבת נכות 

 נכה נפגע פעולות איבה 

  90%נכה מעל 

 עיוור 

  אינם הקריטריונים לקבלת הנחה לרכישת מקום שמור בבית העלמין נשר לדעת הביקורת

 .ותוקבלת החלטתה בנושא הנח מהווים כלי יעיל למיון

שני הקריטריונים הראשונים כוללים בתוכם את כל תושבי ישראל באשר הם ואין מדרג 

נכה, עיוור ותושב ישראל  , באשר לגובה ההנחה המוצעת לעומדים בתנאי זה או אחר. כלומר

וגובה ההנחה עומד לשיקול דעתם המלא של חברי ועדת  זכאים באופן שווה לאותה הנחה

 הנחות מבלי שיעמדו לרשותם קווים מנחים בנושא.

הביקורת ממליצה למועצה להגדיר קריטריונים שמהם ניתן לגזור את גובה ההנחה  המלצת הביקורת:

להשאיר  ,וכמו כן וכך הלאה. 45% –, נפגע פעולות איבה 50% –המוצעת. לצורך דוגמא בלבד, עיוור 

 –סה נאדם שמקבל אבטחת הכ –חות. לדוגמא, נזקק קריטריונים אחרים לשיקול דעתה של ועדת הנ

 )הדוגמאות הן רק לצורך המחשה(. 65% –ל  35%בין 

 

 בנושא אגרת קבורה )מקום בחיים( עולה שבמחשב, קופה דו"ח מבדיקה שערכה הביקורת ב

 כי הסכום שנרשם הוא סכום נטו ששולם ללא ציון של גובה ההנחה שמקבל המשלם.
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בדו"ח קופה המחשב ירשם במשבצת הסכום הכולל של מקום שמור : תיתתגובת יו"ר המועצה הד

בפועל צוין רק סכום ההנחה והיתרה  גודל ההנחה לפי החלטת ועדת הנחות והסכום לתשלום. מחיים.

 לתשלום.

 חובת גילוי ושקיפות
 

 ברור ובאופן קהל קבלת מתקיימת שבו לעין בולט במקום במשרדיה החברה תציג " 
 את וקריא

 :הבאים מכיםהמס

 .אליו הנלווים והתנאים מהשר לה שניתן הקבורה רישיוןא. 

 ,חריגות בחלקות קבורה ,לרבות) מבצעת שהחברה הקבורה סוגי כל את המפרט תעריףב. 
 סוג בכל הכרוך התעריף ואת( השונים סוגיה על רוויה וקבורה סגורים עלמין בבתי קבורה

 .קבורהה

 ,העלמין בבית והחלקות הגושים את המפרטת למיןהע בית של וברורה קריאה מפהג. 

 .הקבורה דמי על נוסף תשלום לגבות החברה רשאית שבהם המוגדרות החלקות לרבות

 ".לאומי לביטוח המוסד נציג של חתימתו את תישא המפה
 

 אינם מוצגים במשרדי המועצה המסמכים שצוינו בחוק. 

 : הנושא יתוקן בהקדם.תגובת יו"ר המועצה

 

 ח אדם ושכרכו. 10

 לפי אוגדן תנאי שרות

חופשת מנוחה שנתית ניתנת לעובד לשם נופש ומנוחה ואסור לו לעבוד בשכר 

 בימי חופשתו, אלא אם קיבל היתר מיוחד לכך.

)עשרים ושניים( ימי עבודה, למועסקים  22 –מכסת ימי החופשה השנתית עד 

 בשבוע עבודה בן חמישה ימים.

ימים לעובדים  55בירה, אולם לא יותר מאשר ימי חופשה שנתית ניתנים לצ

המועסקים חמישה ימים בשבוע. למועסקים שישה ימים בשבוע תותר צבירה של 

ימים, יביא לביטול ימי  65או  55-ימים. אי ניצול ימי חופשה מעל ל 65עד 

 החופשה העודפים מעבר לצבירה המותרת.

 

  ל שישה ימים כבר הגיעו למקסימום מציינת כי חמישה עובדים, שמשרתם בהיקף שהביקורת

 בשנה הבאה.מעבר לכך, ימי חופשה הם החוק ולא יוכלו להמשיך ולצבור הצבירה שמאפשר ל

 
 6ימי החופשה נרשמים בתלוש משכורת עם מעקב ימי החופשה המגיעים לעובד : תגובת יו"ר המועצה

 ימים. 65ימים בשבוע ,מגיע צבירה עד 
 

 וכחות שבו מדפיסים כרטיסי נוכחות עובדים המרצים עבודות במשרדי המועצה קיים שעון נ

נושא זה  באופן ידני.שירות בקהילה בלבד. שאר עובדי המועצה ממלאים דוחות נוכחות 

 2006הועלה גם בדו"ח הביקורת החיצונית משנת 

מאחר ורוב עובדי  המועצה מתחילים את עבודתם שעון נוכחות לא הותקן  :המועצהתגובת מזכיר 

עובדי ו מפקח כשרות, מפקח עירוב. מקוואות 3 –בלניות ב  – 3  כגון: קומות שונים ובשעות שונותבמ

עובדי המשרד במועצה עובדים באותם   מרבית העובדים הנ"ל מועסקים בחלקיות משרה.  .בית עלמין

 שעות מקבילות לשעות עובדי העירייה כפי שצוין בדו"ח.

 עצה על המסירות גם מעבר לשעות העבודה המקובלות.יש מקום לציין לשבח את עובדי המו 
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הדיווחים הידניים מניסיון רב שנצבר במערכת הציבורית והפרטית כאחד, : המלצת הביקורת

לץ להתקין במועצה שעון נוכחות כמו זה שהותקן מומבמקרים רבים לא משקפים את המציאות ולכן 

. עובדים שמקום מין ידפיסו כניסה ויציאהעירייה וכל העובדים להוציא בלניות ועובד בית עלב

 .עבודתם מחוץ למשרדי המועצה ידפיסו נוכחות לפני תחילת עבודתם ובסופה

 

 לא מופיעות יתרות המחלה מופיעה יתרת ימי חופשה אך השכר שהומצאו לביקורת  בתלושי

 של העובדים.

יתרות  א בתלוש משכורת.יתרות המחלה של העובדים רשומים בתיק אישי אך ל: תגובת יו"ר המועצה
 ימי חופשה רשומים בתלוש.

 
 

 ע"י העירייה והמועצה הדתית סחאימחא דפיקאופן חלוקת . 11

 

מחא יק חלוקה שלועמותת "בית לב חם" הדתית המועצה בעיר נשר מדי שנה מפעילה העירייה, 

 וגם לפני ראש השנה.  לקראת חג הפסח סחאידפ

מכל הגופים השונים נחה את מחלקת הרווחה לרכז בעצמה ראש העיר ה 2009חשוב לציין שבשנת 

את שמות הזכאים ל "קימחא דפיסחא" ולדאוג לכך שלא יהיו כפילויות. )כולל המועצה הדתית(,  

תואר ילדעת הביקורת, בהמשך להנחיית ראש העיר, ניתן לייעל את המנגנון אף יותר כפי ש

 .בהמשך

לקראת חג ושילובה במערך העירוני הדתית  הביקורת התמקדה במערך החלוקה של המועצה

למרות שדו"ח הביקורת  .2009 -ו 2006חלקית לשנת עם התייחסות  2007-2008הפסח בשנים 

פעילותם ומספר גורמים  החלוקהמשתתפים בתהליך  נכתב על המועצה הדתית, במקרה זה

הליך החלוקה תהגופים העירוניים שמשתתפים בכל כללה את הביקורת  ,זה בזה. לכןשלובה 

 קימחא דפיסחא"." העירוני של

מה מספר שיחות עם יו"ר המועצה הדתית, מזכיר המועצה הדתית, מנהלת מחלקת יהביקורת קי

מעמותת "בית לב חם" ועם נציגי עמותת  עליזהרווחה, מנהל מרכז יום לקשיש וסגניתו, הגברת 

הביקורת בדקה את  בנוסף, ם תושבים שקיבלו חבילות.כן ע"אשל" ועמותת "ברכת מרגלית" ו

הוצאות העירייה והמועצה הדתית על פי דוחות הנהלת חשבונות ועל פי דו"ח כספי מבוקר. 

 שלפיהן חולקו החבילות לזכאים. ,הביקורת בדקה את הרשימות שהועברו לידיה

חבילות הסוגי בעיר, פירוט מערך החלוקה של כלל להלן תיאור על פי הנתונים שאספה הביקורת 

 . לציבור ולחלוקתן רכישתןיימות ומי אחראי לקש

 

 מעמותת "ברכת מרגלית" ,1חבילה מספר 

  (, מעמותת 2007למנה )בשנת ₪  170נרכשת במחיר מסובסד של  -משפחות נזקקות עבור

)על פי הערכת זהבה ₪  300-350"ברכת מרגלית" וכוללת מצרכים בעלות משוערת של 

פי רשימת זכאים שמכינה  חבילות עלאת השת מעמותת ברכת מרגלית(. העירייה רוכ

חבילות אלה מיועדות אך ורק למטופלים הרשומים במחלקת הרווחה מחלקת הרווחה. 

 וכו'(. קשישים , )חד הוריות, משפחות מרובות ילדים, משפחות נזקקות

  חבילות  200 -ל 100בין שנה תורמת עמותת "ברכת מרגלית" בכל  -ניצולי שואה עבור

חבילות אלה עוברות לידיה של . עבור ניצולי שואה₪(  300-350של שווי לא )בבסבסוד מ

 .שמחלקת אותן לניצוליםהעמותה למען הקשיש 
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 270של  שווימפעל הזנה לקשישים וגלמודים" כוללת מצרכים ב –מעמותת "אשל , 2חבילה מספר 

על פי  חבילה מחולקתלרכישת בשר. ה₪  100( ובנוסף תלוש קניה בשווי של 2008-2009)בשנים ₪ 

 חם".לב עמותת "בית מתנדבים של ע"י כינה מחלקת הרווחה מרשימת זכאים ש

נרכשת ע"י המועצה הדתית ממרכולים על פי רשימות שהכינה המועצה הדתית  ,3חבילה מספר 

 .ש"ח 117 –בעלות של כ  לחלוקה ע"י המועצה הדתית

לות גבוהה יחסית עחבילות ב 20עד  15 –נתרמת ע"י בנק לאומי וכוללת כ , 4 חבילה מספר

 לחבילות האחרות ומסופקות ע"י העמותה למען הקשיש למקרים נזקקים יוצאי דופן.

מחולקת ע"י עמותת בית לב חם. העמותה פועלת כל השנה באופן עצמאי וגם בחג , 5חבילה מספר 

 הפסח ממשיכה לחלק לנזקקים.

 

 ממצאים:

  וקה חללהועברו ושנרכשו ע"י העירייה  2 -מסוג ו 1 מסוגחבילות חולקו  2006-2008בשנים

 :במספר מקומות 

 "חםלב בית "במחסני עמותת  .1

 במועצה הדתית .2

  במרכז היום לקשיש .3

 במקבצי הדיור ברחוב אשכולות .4

 בדיור מוגן בבן דור .5

 בין בלתי רצויה תח לתחרות יוצר פריבוי החבילות והשוני בערכן הכספי , לדעת הביקורת

 לקבל את החבילה היקרה ביותר.כדי  תושבים

 סיונות של יכפל בחלוקה ונלא פעם מקומות החלוקה יוצר ריבוי ריבוי הגופים המחלקים ו

 תושבים לקבל יותר מחבילה אחת.

שנרכשו בכספי העירייה, על העירייה להקפיד חבילות לדעת הביקורת, מאחר ומדובר ב

ו מתנדבים שנבחרו לכך. הביקורת שהחלוקה תתבצע במקום החלוקה העירוני ע"י עובדים א

 ,שלא במקום החלוקה העירוני ,ע"י חברי מועצה באופן עצמאימוספיה כי חלוקת חבילות 

  פגיעה חמורה בטוהר המידות וייתכן שיותר מכך.מהוה פסולה מיסודה והיא 

, הביקורת ממליצה שלצורך כך מעוניינים לקחת חלק בחלוקת החבילות לחגאם חברי המועצה 

נס ועדת רווחה עירונית ותכריז על נציג מכל סיעה שיעזור בחלוקה, תוך הקפדה על שקיפות תתכ

 .ושוויון בין הסיעות
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 2008 – 2006הוצאות המועצה בסעיף זה בין השנים  ,על פי הדו"ח הכספי המבוקר של המועצה הדתית

 הוא כדלהלן: )כולל ראש השנה ופסח(

 2006ביצוע  2007וע ביצ 2008ביצוע   שם הסעיף

 24,610 38,169 83,179 סחאימחא דפיק

 

מבדיקת הביקורת עולה כי ההוצאה המפורטת בכל שנה כוללת את ההוצאות בפסח, בראש השנה, 

 רכישת מצות ויין עבור בתי כנסת ורכישת קרטונים לחלוקה.

 

 – 2006פיסחא בין השנים הוצאות העירייה בנושא קימחא ד ,על פי נתוני הנהלת חשבונות של העירייה

 הוא כדלהלן: )ללא ראש השנה( 2008

 קמחא דפסחא

 בפסח בלבד

 2006ביצוע  2007ביצוע  2008ביצוע   9200ביצוע  

עבור ₪  16,000 אשל

 מנות 200

עבור ₪  16,000

 מנות 200
----- 

28,000 ₪ 

 

לא  –₪  74,000 ברכת מרגלית

כתוב עבור כמה 

 מנות

לא  –₪  156,600

בור כמה כתוב ע

 מנות

 87ועוד ₪   136,000

מנות ללא תשלום 

 עבור ניצולי שואה

32,000 ₪ 

 

 ₪ 60,000 ₪  136,000 ₪ 172,000 ₪ 90,000 סה"כ

 

 2009 –ל  2006 השנים בסעיף "קימחא דפיסחא" בין ייה קיים שוני גדול בהוצאה העיר. 

  .למחלקת הנהלת  הביקורת מעירהבחלק מהקבלות של עמותת מרגלית לא מופיע פירוט

ולמזכיר העיר שחתום על אחת הקבלות של עמותת "ברכת מרגלית" כי של העירייה חשבונות 

 ,פרטי ההזמנה על הקבלה ועל הדרישה לתשלום כליש להקפיד ולבקש מהספק לרשום את 

 ללא תשלום. נתרמושילמה העירייה וכמה מנות בדיוק כלומר, עבור כמה מנות 

 

הרשימות מבדיקת ת הזכאים שהכינה מחלקת רווחה, והמועצה הדתית. הביקורת בחנה את רשימו

 עולים הממצאים הבאים:

 

  חלוקת אינו מאפשר מעקב ראוי אחר מצד כל הגורמים המעורבים ריבוי הרשימות המודפסות

 . ויוצר פתח לטעויות וניצול משאבי העירייה לרעה "קימחא דפיסחא" החבילות של
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 מועצה הדתיתהרשימות שהכינה 

 אשר לדברי מזכיר המועצה  2009ה לשנת וקהמועצה הדתית העבירה לידי הביקורת רשימת חל

אינם מופיעים באף רשימה אחרת ולכן קיבלו חבילות שנרכשו ע"י המועצה כוללת תושבים ש

אנשים שקיבלו חבילות גם ממחלקת  4 מצאה הביקורת(. ברשימה זו 3הדתית )חבילה מספר 

 רווחה.

 שהמועצה עצמה מכינה ברשימההזכאים צה אינה מקפידה על מילוי כל פרטי התושבים המוע .

חסר נתון אחד לפחות ובמקרים רבים חסרים שני נתונים כמו, ברשימה מהשמות   50%  כב

 . חסרתעודת זהות, כתובת או שניהם. כמעט בכל הרשימה  מספר הנפשות 

  שבים שקיבלו חבילות.וחתימות התהרשימה שהועברה לידי הביקורת אינה כוללת את 

 'ב' של שם פרטי או משפחה, או ת"ז( דבר -הרשימות אינו מופיעות על פי סדר כלשהו )א

 המקשה לאתר את האנשים בתוך הרשימות.

  ולא על פי  המועצה עם תושבי העירונבחרי עובדי בלבד של הרשימה הוכנה ע"פ היכרות

 . קריטריונים ברורים

 

וחבריה הדתית כדי לשמור על טוהר המידות של עובדי המועצה  ,עת הביקורתלד המלצת הביקורת:

ריטריונים לנושא זה. לאחר אישור על המועצה הדתית לנסח ק ,ציבורית נראותוכדי להקפיד על 

להביא את רשימת הזכאים לאישור ועדה )כמו  הביקורת ממליצה ,במליאת המועצההקריטריונים 

עומד בקריטריונים. את הרשימה  האם הואופציפי כל שם ברשימה ועדת הנחות( שתבדוק באופן ס

 .המאושרת יש להעביר למחלקת רווחה למיון וחלוקה

סחא ומידי שנה מתכנסת ימחא דפיבמועצה הדתית קיימת ועדת ק: תגובת יו"ר המועצה הדתית

ה לבתי חלוקת מצה שמורו הועדה לקביעת אופן צורת החלוקה של חבילות מצרכים לקראת חג הפסח

 .הכנסת

 סחא מנהג ישראל מקדמת דינה כמובא בשו"עימחא דפייש לציין המועצה הדתית רואה במפעל ק

 כדי שכל יהודי יוכל לקיים מצוות סדר פסח כהלכתו . , עזרה לכל מבקש

 

 מחלקת רווחהרשימות שהכינה 

 :הבאות שימותעבירה לידי הביקורת את הרמחלקת רווחה ה

 ניצולי שואה .1

  ע"י מרכז יום הרשימה מולאה  .על דף לוגו של "אשל ירושלים" 2008ת לשנרשימה

 כוללת שם, שם משפחה, תעודת זהות, כתובת טלפון, וחתימה. ברשימה לקשיש ו

 .תלוש לרכישת בשר וחתומים כל מי שקיבל

  תוכנית אקסל וכוללת את כל פרטי המקבליםכתובה ב 2009רשימת לשנת . 

 

  אך חסרה סדר רץ של מספר נזקקים. "בלפי סדר אממוינות  2009הרשימה לשנת 

  על דף לוגו של "אשל ירושלים" המופיע 2008הרשימה לשנת 
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 משפחות נזקקות .2

ת שם ושם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת  וברוב המוחלט של וכוללה  2007-2009לשנים  ותרשימ

גדולה או קטנה על פי היכרות  האם הוא זכאי לחבילה שם שמציינתליד כל מופיעה הערה הרשומים 

 .וצרכיו של מחלקת רווחה עם המטופל

 

  דבר  ,"באעל פי סדר  אינן ערוכותמסודרות על פי שכונות מגורים אך  משפחות נזקקותרשימות

 בתוך הרשימות. המקשה לאתר את האנשים

 .הרשימות אינן כוללות את חתימת התושב שקיבל חבילה 

 

הרשימות לאקסל כדי שניתן יהיה למיין אותן בקלות ובאופן  יש להעביר את :המלצת הביקורת

באמצעות מחשב, כך יהיה נוח יותר לאתר את האדם בתוך עצמה מומלץ לנהל את החלוקה  אחיד.

 .הרשימה ולמנוע ריבוי רשימות

לא מנוהלת חלוקת החבילות באופן ממוחשב בעזרת תוכנות  21 –לביקורת לא ברור מדוע במאה ה 

קיימים במחלקות העירייה ובכך ניתן יהיה לנהל ביעילות ובמהירות את תהליך  וכלים שכבר

 החלוקה, לצמצם כפל רישום של תושבים ולחסוך נייר ושעות עבודה רבות.

 

 

 לנוהל חלוקת "קימחא דפיסחא"  ת הביקורתהמלצ

על העירייה והמועצה הדתית לשמור על פרטיותם וסודיותם של התושבים שמופיעים  .1

 "קימחא דפיסחא". ברשימות

 גורמים יערכו רשימות לקבלת חבילה והם: מחלקת רווחה, מועצה דתית, עמותת לב חם 4 .2

 .והעמותה לקשיש

תוך , רשימה סופית לחלוקהותערוך את הרשימות מכל הגורמים מחלקת רווחה תרכז  .3

 שלא יהיו כפילויות.על כך הקפדה 

בעצמה, אלא תעביר רשימה שמית  תרכוש ולא תחלק חבילות מזון לחג לאהמועצה הדתית  .4

 למחלקת הרווחה.

יפנה לאחד משלושת  כל גורם שירצה להמליץ על אדם זה או אחר לקבלת חבילה לחג .5

 .או באמצעות צד ג' הגורמים הללו בעצמו

 . עבור ציבור במגזר הדתי קריטריונים לחלוקת חבילות תנסח דתיתהמועצה ה .6

נוספים , באם תנסח קריטריונים משרד הרווחה ותפעל על פי קריטריונים של מחלקת רווחה  .7

 לחלוקת חבילות למטופלי המחלקה. יהיה צורך, 

 קריטריונים. ותקבל את אישור המועצה לדתית תערוך דיון ה מועצהה .8

 .העירייה תביא את הקריטריונים של מחלקת רווחה לאישור המליאה .9

לפני מועד  כשבועיים חבילות הזכאים לקבלתיצרו קשר טלפוני עם  דתיתהמועצה ההעירייה ו .10

 . החלוקהומקום זמנים  לוחויעדכנו אותם בנושא החלוקה 

מחלקת רווחה תציג רשימה סופית לאישור ראש העיר חודש לפני מועד החלוקה. לאחר  .11

 .מחלקת רווחה הרשימה הסופית של העירייה תרכוש חבילות מזון על פי אישור ראש העיר 

. ב. ל"אשגדולה כמו זו של עמותת א. זכאים לחבילה  –הרשימה הסופית תחולק לשניים  .12

 ברכת מרגלית.קטנות יותר כמו זו של עמותת זכאים לחבילות 
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פרט לחבילות , ריכוז החבילות וחלוקתן תתבצע במקום אחד בלבד )מחסן עמותת בית לב חם .13

 פיקוח ב ,עובדים 3-4של  צוות, ע"י (, עבור ניצולי שואה בלבדשמגיעות ישירות לבית הקשיש

  מחלקת רווחה.

על בימים נפרדים ובשעות מוגדרות בשל השוני בין החבילות ומספר הזכאים החלוקה תתבצע  .14

 פי הסדר הבא:

 1 במחסן של עמותת "בית לב חם" – ל"יום לחלוקת חבילות של אש 

 2 במחסן של עמותת "בית לב חם" – ימים  לחלוקת חבילות של ברכת מרגלית 

 1 ובדיור מוגן בבן דור מקבצי דיור אשכולותבלזכאים  יום  לחלוקת חבילות 

 1  בתי קשישים אשר אינם ניידים.ביום לחלוקת חבילות 

ע"י העמותה לקשיש על פי  יחולקואלה חבילות לשנע חבילות לביתם של קשישים.  רצוי .15

 רשימה.

תדאג לרכב שיוביל את החבילות בשלושת הימים שבהם מחלקים חבילות מחוץ  רייהיהע .16

 ן של עמותת "בית לב חם".למחס

במקביל לרשימה  ,מאגר שמות הזכאים ינוהל בקובץ אקסל בעזרת מחשב במקום החלוקה .17

 .יאשר זאת בחתימתוכל אדם שקיבל חבילה מודפסת של אותו מסמך אקסל. 

 בסוף כל יום חלוקה תבוצע התאמה בין מספר החבילות שחולקו לבין הרשימות .18

ביום שלמחרת ע"י מחלקת יבדקו ימות ביום החלוקה מקרים חריגים שלא מופיעים ברשי .19

 רווחה ובמקרה שימצאו זכאים יקבלו את החבילה הביתה.

רווחה ותשמור אותה התתייק מזכירת מחלקת והקובץ המתאים את הרשימות החתומות  .20

 .ולשנה הבאה לביקורת
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 תמיכות במוסדות. 12

 1996ת הכספים נלחשבונות, ש 1997ת נשל ינהשל מבקר המד 48שנתי מס'  חודעל פי 
 
 ל תמיכותהונ
 -פרסם המשרד "נוהל מתן תמיכות במועצות דתיות" )להלן  1988זר מנכ"ל מאוגוסט וחב

ת(. נוהל זה מסתמך על "נוהל מתן תמיכות על ידי משרדי הממשלה" וכינוהל תמ
, והוא 1987צמבר ועל הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מד 1983שהממשלה אישרה ביוני 

יר מתן תמיכות על ידי מועצות דתיות למוסדות תורה, לארגונים תורניים ולבתי דנועד להס
 כנסת.

 

  ופעלה )ראה נספח א'( חוזר מנכ"ל זה נוהל תמיכות בהמועצה לא הייתה מודעת לקיומו של

 .על פי נוהל תמיכות פנימי

 

 א:המועצה מעבירה תמיכה למספר מוסדות על פי הפירוט הב

 2006ביצוע  2007ביצוע  2008ביצוע   שם הגוף הנתמך 

 258,000 258,000 318,000 בית המדרש גבוה להלכה 1

 24,500 66,582 100,000 בית חבד 2

  25,000 18,155 בית כנסת אורן הכרמל 3

   2,000 ביה"ס ע"ש רבין + גן היובל 4

  19,800 22,800 בית מדרש אור עמרם 5

  18,110 19,020 ף היומימאורות הד 6

   10,000 בית כנסת גבעת עמוס 7

 10,300  8,500 בית כנסת גבעת נשר 8

   20,000 תורת חיים 9

   3,000 בית כנסת שערי תפילה 10

 8,000  3,000 אור מרדכי וברכת אליהו 11

   3,000 מאור חיים 12

   3,000 ישיבת מורשה 13

  12,500  בית כנסת היכל שלמה 14

  3,000  בית כנסת רשב"י 15

  7,000  בית כנסת גבעת שרה+הנוריות 16

  9,840  בתי כנסת ומוסדות 17

 4,500   בית כנסת אור החיים 18

 59,700   בית כנסת שבת אחים 19

 23,413   בית כנסת השלום 20

 5,000   ישיבת מעוז חיים 21

 4,738   בית כנסת גבעת עמוס 22

 398,151 439,832 530,475 סה"כ 

 
המועצה פעלה בנושא תמיכות בהתאם להמלצת דו"ח ביקורת פלג קסל : תגובת יו"ר המועצה הדתית

 ועדת תמיכות מביאה את המלצותיה למליאת המועצה לאישור.. ושות'
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 עלמיןהבית קבורת תושבי חוץ ב. 31

 

מספר וזהות  הכולל את לאומי  המועצה הדתית למשרד לביטוח שמעבירה הביקורת בדקה את הדו"ח 

בטבלא שלהלן ניתן לראות את . וערכה השוואה לרישום התושבים במשרד הפנים הנקברים בתחומה

חלוקה לתושבי המקום ע"פ  2008 –ל  2006מספר התושבים שנקברו בבית העלמין בנשר בין השנים 

  ותושבי חוץ.

 

 

מספר אנשים  שנה

 שנקברו

 תושבי חוץ

שלא גרו 

 שרבעבר בנ

תושבי חוץ 

שהתגוררו בעבר 

 בנשר

אחוז תושבי חוץ 

שלא התגוררו 

 בעבר בנשר

2006 147 29 1 19% 

2007 195 54 9 27% 

2008 193 50 9 25% 

 

 

 שלא  אחוזים מהנקברים הם תושבי חוץ 25עד  19 ,מהבדיקה עולה כי בשנים שנבדקו

וק לקבור בתחומה גם . הביקורת מציינת שהמועצה רשאית על פי חהתגוררו קודם בנשר

שפיתוח בית העלמין נעשה במימון כספי המיסים של תושבי העיר  ,אך מעירה ,תושבי חוץ

 ולכן יש לגבש מדיניות ונהלים ברורים בנושא.

 

: הביקורת ממליצה למועצה לנסח נוהל ולנהל מעקב אחר קבורתם של תושבי חוץ. המלצת הביקורת

בה שבגינה החליטה המועצה לאשר את קבורתו של תושב המעקב צריך לכלול תיעוד והסברים לסי

 חוץ.

המועצה תמשיך להתחשב בבקשות של תושבי נשר המעוניינים במקום קבורה  תגובת יו"ר המועצה:

בבי"ע נשר. כמו"כ תפעל עפ"י התקנות המאפשרות קבורה גם של תושבי חוץ בחלקות חריגות 

  מאושרות.
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 דעמחשוב ואבטחת מי. 41

 , שתי מדפסות ומכונת צילום.במשרדי המועצה קיימים שלושה  מחשבים

 מכונת צילום פקס מדפסת מחשב 

  1 1 1 מזכיר 

 1  1 1 מזכירה

    1 רשם נישואין

 - - - - יו"ר

 

ונותנת מענה לניהול כל  DOSהפועלת בסביבת  ",כרמל"במחשבי המועצה מותקנת תוכנת 

 ים:פעולות המועצה בתחומים הבא

 נישואין .1

 כשרות .2

 קמחא דפסחה .3

 מקווה ומלאי .4

 בית עלמין .5

 בתי כנסת .6

 קופה .7

 חישובית זהב )הגדרות מערכת( .8

 תחזוקה .9

על פי כללי אבטחת מידע לכל אדם המשתמש בתוכנה צריכה להיות סיסמא אישית לכניסה 

 .למערכת

  דבר המאפשר לכל  ,הכניסה לתוכנה מתבצעת ללא סיסמאבעמדת המחשב של המזכירה

 להיכנס פנימה ולשנות נתונים.אדם 

 העובד על  ,בכל אחד מהתחומים בהם קיימת אגרה לגבייה ,בעת פתיחת תיק במחשב

רת מצאה וליצור חיוב בתיק בהתאם לגובה האגרה שעל התושב לשלם. הביקשפותח תיק 

יתרת  ,כמו כן .יבים בתוכנה אינו ניתן לשימושישפעולה זו אינה מבוצעת כלל ולכן דו"ח ח

וכדי לדעת אם האגרה שולמה בתיק מסוים צריך  קיימת במחשבום בכל תיק אינה התשל

 דבר שמסרבל את העבודה וגוזל זמן מיותר. ,לבדוק את התיק הפיזי בארכיון

  מאפשרת להם ובמקרים תוכנת המחשב שעובדי המועצה אינם מנצלים את כל היתרונות

 ויעילה נוחה, מציעה עבודה מהירהממשיכים לעבוד באופן ידני למרות שהתוכנה  מסוימים 

פרסום בעיתון של שמותיהם לדוגמא,  .לנתוניםיותר שמירה ונגישות מהירה כדי תוך  ,יותר

של מי שעומדים להתחתן מבוצע עדיין באופן ידני למרות שהתוכנה מדפיסה רשימה 

רטי רשם נישואין ממלא על גבי תיק נישואין מבריסטול באופן ידני את פ בלחיצת כפתור.

במקום  ,לתוכנה שוב, הפעםלמזכירה שמקלידה את הפרטים תיק המעביר את הזוג ואח"כ 

רשם הנישואין יקליד בעצמו את פרטי הזוג ישר למחשב ובסוף לבצע תהליך הפוך לפיו 

 ידפיס פלט של התיק ויחתים את הזוג.
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 מבני המועצה. 51

 מועצה מקיימת פעילות במבנים הבאים:ה

 19צבר וב משרדי המועצה ברח .1

 תחתונה בבניין שבו פעלה המכללה הטכנולוגית הקומה ה .2

 כולם בבעלות העירייה  ,בתי הכנסת בשכונות העיר 21 .3

מבדיקת הביקורת עולה כי כל המבנים כולל בתי הכנסת הם בבעלות עיריית נשר  .4

 .אוהמועצה מקיימת פעילות תורנית בעיר על פי מדיניות מועצת העיר מקדמת דנ

 העירייה אישרה באופן פורמאלי למועצה הדתית לקיים מצאה סימוכין לכך ש הביקורת לא

הביקורת ממליצה לעירייה לקבל החלטה בנושא ולחתום על  פעילות במבנה המכללה הישן.

 הסכם שימוש מול המועצה הדתית.

 מחלקת נישואין. 16

 

 2008 2007 2006 נושא

 87 35 67 הוצאת תעודות רווקות

 114 113 80 איןפתיחת תיקי נישו

 

האגרה משולמת במזכירות המועצה. ₪.  600אגרת נישואין עומדת על  2009בשנת  .1

 .בעצמו רשם הנישואין גובה את הכסף  ,במקרים בהם המזכירה לא נמצאת

עד  16:00ד' משעה  -בימים ב' ו 14:00עד  8:30ה' -שעות קבלת קהל הם בין הימים א' .2

18:00 . 

ת רשימה ארצית של רבנים שמוסמכים ע"י הרבנות בראשית לדברי מזכיר המועצה קיימ .3

 לישראל לחתן זוגות. השירות אינו כרוך בתשלום.

 

 לעבוד  ךממשיומנצל את כל היתרונות שתוכנת המחשב מאפשרת  רשם הנישואין אינו

תוך כדי שמירה  ,באופן ידני למרות שהתוכנה מציעה עבודה מהירה, נוחה ויעילה יותר

פרסום בעיתון של שמותיהם של מי שעומדים . לדוגמא, יותר לנתוניםונגישות מהירה 

  להתחתן מבוצע עדיין באופן ידני למרות שהתוכנה מדפיסה רשימה בלחיצת כפתור.

  רשם נישואין ממלא על גבי תיק נישואין מבריסטול באופן ידני את פרטי הזוג ואח"כ מעביר

במקום לבצע תהליך הפוך  ,לתוכנה את התיק למזכירה שמקלידה את הפרטים שוב, הפעם

לפיו רשם הנישואין יקליד בעצמו את פרטי הזוג ישר למחשב ובסוף ידפיס פלט של התיק 

 ויחתים את הזוג.
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 מחלקת כשרות. 17

 2008 -ל 2006בטבלה שלהלן ניתן לראות את מספר העסקים בעלי תעודת כשרות בין השנים 

 2008 2007 2006 נושא

ים שקיבלו מספר העסק

 תעודות כשרות

26 26 23 

 

, רבני העיר צריכים 1983-לפי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג

  לחתום על תעודת כשרות.

 .לדברי מזכיר העיר רק רב העיר הוא זה שחותם על תעודות הכשרות 

  .תעודות הכשרות ממוספרות במספר סידורי 

מועצה הדתית. הם פועלים עפ"י הנחיות הרב משגיחי הכשרות מועסקים ע"י בעל העסק ולא ע"י ה

 לפי סוג העסק וצורך בפיקוח באותו עסק.

 .תעודות כשרות ריקות מוחזקות במשרדי המועצה ולא בתוך כספת 

  גם מחלקת כשרות מנוהלת באופן ידני ולא באמצעות התוכנה למרות שהתוכנה מותאמת

 לכך. 

 מקוואות. 18

שלהלן ניתן לראות את שם הבלנית האחראית, ומספר . בטבלא בעיר פועלים שלושה מקוואות

 :על פי דיווח של מזכיר המועצה 2008 – 2006הטובלות בין השנים 

מספר טובלות  שם הבלנית כתובת שם מקווה

 2006 -ב 

מספר טובלות 

 2007 -ב 

מספר טובלות 

 2008 -ב 

 1,620 1,649 1,401 אסתר סויסה רחוב דבורה דבורה

 540 352 533 איבגי שושנה תרחוב הנוריו מרים

 182 76 221 חנה ניזרי רחוב המתמיד חנה

 

 

 2004, טבת התשס"ה, דצמבר  בשלטון המקומי -דוחות על הביקורת , מבקר המדינהדו"ח מתוך 

חוק רישוי עסקים(, נקבע, כי רשות  -)להלן  1968-בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח
ית היא ראש הרשות המקומית או הרישוי לעסק טעון רישוי בתחום רשות מקומ

 1995-מי שהוא הסמיכו לכך. בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה
צו רישוי עסקים(, נקבע, כי מקווה הוא "עסק טעון רישוי". על פי תקנות  -)להלן 

תקנות רישוי עסקים(,  -)להלן  2000-רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א
 ה תקף לחמש שנים.רישיון עסק למקוו

בצו רישוי עסקים נקבע, כי מטרת רישוי מקווה היא הבטחת בריאות הציבור 
לרבות תנאי תברואה נאותים בו. מן האמור בחוק רישוי עסקים עולה, כי רישיון 
או היתר זמני למקווה לא יינתן אלא אם כן ניתן אישור שר הבריאות או מי 

. גם בתקנות רישוי עסקים נקבע, כי נותן האישור( -שהוא הסמיך לכך )להלן 
רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר 

 שזה נתן את אישורו לרישיון ובהתאם לתנאיו.

 1999-תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה(, התשנ"ט
; תחילת תוקפן 1999תקנות תנאי תברואה למקוואות( פורסמו במאי  -)להלן 

חלה שנה לאחר מועד פרסומן, ולפיכך עמדה לרשויות הנוגעות בדבר תקופה של 
שנה כדי להיערך להפעלת המקוואות בהתאם לתקנות. בתקנות נכללו, בין היתר, 
הוראות בדבר מבנה המקווה, מתקניו, תחזוקתו והפעלתו, שנועדו למנוע מפגעי 

ע בתקנות, כי לא יאושר לאדם רישיון בטיחות ותברואה במקוואות. עוד נקב
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למקווה והוא לא ינהל אותו, אלא אם כן הוא ממלא את הוראות התקנות 
 להנחת דעתו של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לכך.

 

  .שלושת המקוואות פעלו ללא רישיון עסק 

 ינה המועצה עבור רישום קבלות ללקוחות מתבצע באופן ידני בפנקסים מיוחדים שמזמ

של בזמן הביקורת במקווה שברמות יצחק נמצאו פנקסי הקבלות  .מפעילי המקוואות

 .פתוחים וזמינים לכל מי שעובר במקום במעבר בדרך למלתחותעל שולחן הבלנית 

הביקורת ממליצה למועצה להחליף את פנקסי הקבלות בקופה רושמת. הדבר  המלצת הביקורת:

 הפנקסים(, מקום אחסון, וייעל את תהליך הגבייה והבקרה. יחסוך כסף )עלות הדפסת

 

. להלן הדתית במסגרת הביקורת התקיים סיור בשלושת המקוואות בעיר בליווית מזכיר המועצה

 :הממצאים

 

, 1999תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה, התשנ"ט  -)א( 22לפי סעיף 

 תאושר בידי מהנדס בטיחות.  מערכת חימום המים בבור הטבילה

 בשלושת המקוואות בטיחותאישור  הביקורת לא מצאה. 

  .למועצה אין מידע לגבי מקווה שלושת המקוואות אינם נגישים לתושבים בעלי מוגבלויות

 מותאם באזור צפון כדי להפנות אליו תושבים אם יש צורך.

  במהלך הסיור לא מצאנו דו"חות יומיים של בדיקות כלור ו– PH . 

 

המקווה צריך לבצע פעם בחודש להפעלת בעל רישיון על פי תקנות רישוי עסקים )מקוואות(, 

לפחות, בדיקות הימצאות חומר חיטוי במים ודגימות מים לבדיקה מיקרוביאלית ע"י דוגם 

 מוסמך )מעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות( ותוצאותיהן יועברו למשרד הבריאות. 

לחודשים  חברת "וולף שירותי מים"כל המקוואות ע"י ב הדוח בדיקמ לביקורת הועבר העתק

, הממצאים היו תקינים עם ליקויים קלים )ראה צילום בדיקה בנספח א'( 02/11/08, 31/08/08

 לתיקון.

 

 

המועצה קבלה את דו"ח המבקר  המועצה מאמצת את המלצת המבקר במלוא. תגובת יו"ר המועצה:

תבקשים וזאת לאחר שתתקיים ישיבת ועדת הביקורת של המועצה ותעשה כל הנדרש לתיקונים המ

 הדתית ותביא את המלצותיה למליאת המועצה.

 

 :סיכום

הביקורת רוצה להודות ליו"ר המועצה, מזכיר המועצה ועובדיה על שיתוף הפעולה בעת הביקורת. 

שמה כי הביקורת קיבלה לידיה את כל המסמכים שביקשה באופן מסודר ובזמן. הביקורת התר

המועצה מבצעת את עבודתה בכוח אדם מצומצם וביעילות פרט לליקויים שצוינו בדו"ח, שחלקם 

תוקנו כבר בזמן ביצוע הביקורת כגון, הגשת בקשה ומסמכים לרישיון עסק במקוואות, הסכם שימוש 

 במבנה העירייה, ניצול התוכנה במחשב ועוד.
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 דו"ח ביקורת

 אבטחת מידע
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 רקע .1

עבור ארגונים רבים מהוות מערכות המידע נכס חשוב ביותר. מערכות אלו הינן 
ה"מנוע" העומד מאחורי השירותים אותם מעניק הארגון. חלק גדול מתקציב 
הארגונים מושקע במערכות המידע והוא שני רק לעלויות משאבי אנוש. ניצול 

ארגז הכלים "לחת הארגון. יעיל ונכון של מערכות אלה הינו מפתח חשוב להצ
  מאת: דניאל מאיר, גלעד ירון ואסף" לממשל טכנולוגית המידע

, ביקורת אבטחת העירייהעל פי הזמנת מבקר  ביצעה חברת אי פי וי סקיוריטי חודש דצמברבמהלך 

 במערך המחשוב בעירייה.מידע 

 
 –ירייה מזוויות שונות במסגרת תהליך הביקורת נבדקו מספר מערכות ואפליקציות מרכזיות של הע

 7ברמת מערכות ההפעלה, רמת התקשורת, רמת האפליקציה, רמת המשתמש ועוד; בסך הכל בוצעו 

 סוגי מבדקים טכנולוגיים שונים.

 

בין כלים אלו ניתן למנות  –במבדקים עשינו שימוש בכלי תוכנה ייעודיים לצרכי הבדיקות הספציפיות 

והשתלטות על שרתים באמצעות ניצול פרצות אבטחה  )מבדקי חדירה Immunity CANVASאת: 

)סורק פרצות ברמת  AppDetective)סורק פרצות ברמת התשתית(;  Nessusאשר נמצאו עליהם(; 

 בסיסי הנתונים(; ועוד.

 
 מטרת הביקורת .2

הביקורת היתה לקבל תמונת מצב עדכנית של מערך המיחשוב בהיבטי אבטחת מידע, לזהות מטרת 

נכסי המידע הקריטיים ולהמליץ על פתרונות לסגירת הפרצות שנמצאו. באופן  את החשיפות של

 מיוחד נתבקשנו להתמקד במערכת הגביה של העירייה.

 
 שיטה .3

 המבדק התבסס על המקורות הבאים: 

 סריקות ומבדקים באמצעות כלי תוכנה ייעודיים.  .א
 תפקידים בחברה.-שיחות עם בעלי .ב
 י פי וי סקיוריטי.הידע המקצועי הרלוונטי של חברת אי .ג

 
 מבדקים שבוצעו

 מערכות שנבדקו סוג הבדיקה
מקורות האיום 

 שנבדקו

הערכת סיכונים בתשתית המחשוב 
 שרתים ותקשורת –הארגונית 

 שרתים 5

1 Firewall 
 חיצוני, פנימי

 הערכת סיכונים ופגיעויות במסדי נתונים
1 SQL Servers 

1 Oracle Servers 
 פנימי

 פנימי תחנות עבודה 7 ומזיקים )מדגם( בדיקת עמדות קצה

 פנימי כלל הרשת הפנימית מבדק חדירות פנימי

 חיצוני כתובות חיצוניות 2 מן האינטרנט (Pen-Test)מבדק חדירות 

 ניהול משתמשים והרשאות
 מערך 

 בארגון Active Directory-ה
 פנימי
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 עיקר הממצאים .4

 מבדק חדירות פנימי

 שרת מערכת הגביה של העירייה. בוצעה השתלטות עויינת על .א

 בוצעה כניסה בלתי מורשית לאפליקציית הגביה עצמה. .ב

 אותרו שמות משתמש וסיסמאות של עובדי עירייה. .ג

 ממצאים אלו משקפים רמת סיכון גבוהה ביותר. .ד

 בדיקת שרתים

 בסריקות נמצאו פרצות אבטחה ברמות סיכון גבוהה ובינונית על מרבית השרתים. .ה

פים רמת סיכון גבוהה לשרתים הארגוניים הקריטיים ברמת התשתית ממצאים אלו משק .ו

 ומערכת ההפעלה.

 בדיקת תשתית

בניתוח לא נמצאו נתיבי חדירה ו/או פגיעה פוטנציאליים מרשת האינטרנט אל תוך הרשת  .ז

 האירגונית.

 נמצא כי רמת הסיכון הנשקפת ממקור האיום אינטרנט הינה נמוכה. .ח

 בדיקת חוקי פיירוול

 מעלה כי חוקי הפיירוול מוגדרים היטב. הניתוח .ט

 ממצאים אלו משקפים רמת סיכון נמוכה. .י

 
 בדיקת בסיסי נתונים

 שנבדק נמצא ברמת סיכון גבוהה. Oracleמסד הנתונים מסוג  .יא

 שנבדק נמצאו ברמת סיכון בינונית. SQL Serverמסד הנתונים מסוג  .יב

אשר  Oracleבטחה של הסיבה העיקרית לכך הינה אי התקנה גורפת של עידכוני הא .יג

 מופצים בתדירות רבעונית, ושל חבילות השירות של מיקרוסופט.

שם משתמש וסיסמה אשר הותקנו כברירת מחדל  Oracle-בנוסף, נמצאו על גבי שרתי ה .יד

 עם התקנת המערכת ונותרו פעילים מאז.

 בדיקת עמדות קצה

 (Service Packs)ות נמצא כי כל תחנות העבודה שנבדקו אינן מעודכנות בחבילות השיר .טו

 העדכניות של מיקרוסופט.

; נמצא כי תצורת ההתקנות של תוכנות על עמדות הקצה הינה במרבית המקרים אחידה .טז

הן תוכנות העלולות להוות יעם זאת, נמצא מספר גדול של תוכנות בלתי סטנדרטיות, בינ

 פוטנציאל לסיכון.

 דע ארגוני קריטי.ממצאים אלו משקפים רמת סיכון בינונית למערכות ולמי .יז

 בדיקת מזיקים

 בסריקות לא נמצאו כל תוכנות זדוניות פעילות. .יח

 ממצאים אלו משקפים רמת סיכון נמוכה. .יט

 בדיקת משתמשים והרשאות

כלל הניתוח מעלה כי מדיניות ניהול המשתמשים והסיסמאות הקיימת הינה חלשה באופן  .כ

 יחסי.
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 נית.על כן, מצב המערכת הנוכחי מייצג רמת סיכון בינו .כא

 מבדק חדירות חיצוני

 ניסיונות החדירה מרשת האינטרנט אל הרשת האירגונית לא צלחו. .כב

 רמת הסיכון ממקור האיום אינטרנט הינה נמוכה. .כג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עמדות קצה ים והרשאותמשתמש

 בדיקת תשתית

 חוקי פיירוול

 מבדק חדירות פנימי מסדי נתונים

 מבדק חדירות חיצוני בדיקת מזיקים

 פנימי חיצוני

 רמות סיכון לפי בדיקות ב.

 

 מבדק חדירות פנימיא. 
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 מצאיםפירוט המ .5

 מבדק חדירות פנימי .5.1

סקיוריטי אשר מבדק החדירות הפנימי בוצע על ידי מומחה אבטחת מידע של איי פי וי  .א

ובאמצעות מגוון רחב של כלי  Immunity CANVASהשתמש בין השאר בכלי תוכנה 

 תוכנה ייעודיים.

 בוצעה השתלטות עויינת על שרת מערכת הגביה של העירייה: .ב

 

ההשתלטות בוצעה באמצעות ניצול פרצת אבטחה ידועה שנמצאה על גבי השרת עקב אי  .ג

 התקנת טלאי אבטחה של מיקרוסופט.

 

.הותקנו כל הטלאים נכון להיום בכל השרתים ,: ההערה תוקנהגובת מנהל הרשתת



 49 

 

לאחר מכן הושגו הרשאות כניסה לאפליקציית הגביה עצמה, ובוצעה אליה כניסה בלתי  .ד

 מורשית: 

 
 

שמות משתמשים וסיסמאות לצורך כניסה לאפליקציה הושגו באמצעות האזנות שבוצעו  .ה

  יים )בלתי מוצפנים(.ברשת לתעבורה בפרוטוקולים גלו

 .על שינוי מדיניות הסיסמאותצריכה לקבל החלטה  העירייה: תגובת מנהל הרשת

 

 ממצאים אלו משקפים רמת סיכון גבוהה ביותר. .ו
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 בדיקת שרתים .5.2

 .Tenable Nessus Pro Feedשרתי העירייה נסרקו באמצעות הכלי  .א

 על מרבית השרתים. בסריקות נמצאו פרצות אבטחה ברמות סיכון גבוהה ובינונית .ב

ממצאים אלו משקפים רמת סיכון גבוהה לשרתים הארגוניים הקריטיים ברמת התשתית  .ג

 ומערכת ההפעלה.

 

 בדיקת תשתית .5.3

-, והתבססה על קונפיגורציות הRedSeal SRMהבדיקה בוצעה באמצעות הכלי הייעודי  .א

Firewalls פרצות הארגוניים ועל תוצאות סריקת השרתים באמצעות הכלי לגילוי ה

Nessus. 

בבדיקה בוצע מידול של הרשת האירגונית על גבי התוכנה והדמיה של ניסיונות תקיפה  .ב

 מרשת האינטרנט על השרתים הארגוניים במודל עצמו.

בניתוח לא נמצאו נתיבי חדירה ו/או פגיעה פוטנציאליים מרשת האינטרנט אל תוך הרשת  .ג

 האירגונית.

רמת הסיכון  –ית )מערכות הפעלה ותקשורת( תוצאות הניתוח מעלות כי בשכבת התשת .ד

 הנשקפת ממקור האיום אינטרנט הינה נמוכה.

 

 בדיקת חוקי פיירוול .5.4

 RedSealהארגוני נבדקו באמצעות כלי הבדיקה הייעודי  Firewall-חוקי ה .א

NetworkAdvisor. 

 הניתוח מעלה כי חוקי הפיירוול מוגדרים היטב. .ב

 ממצאים אלו משקפים רמת סיכון נמוכה. .ג
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 מבדק בסיסי נתונים .5.5

 AppDetectiveמסדי הנתונים בכל האתרים שהוגדרו לבדיקה נסרקו באמצעות כלי ייעודי  .א

Pro. 

 נבדקו בסיסי הנתונים הבאים: .ב

i. Oracle )אשר משמש את מערכת הגביה( 

ii. MSSQL Server 

 שנבדק נמצא ברמת סיכון גבוהה. Oracleמסד הנתונים מסוג  .ג

 
להעלות את רמת האבטחה ללא פגיע  פולינטמטרוחברת פשרות בבודקים א: תגובת מנהל הרשת

 .תבפונקציונאליו

 

אשר  Oracleהסיבה העיקרית לכך הינה אי התקנה גורפת של עידכוני האבטחה של  .ד

 מופצים בתדירות רבעונית.

שם משתמש וסיסמה אשר הותקנו כברירת מחדל  Oracle-בנוסף, נמצאו על גבי שרתי ה .ה

 תרו פעילים מאז.עם התקנת המערכת ונו

 שנבדק נמצאו ברמת סיכון בינונית. SQL Serverמסד הנתונים מסוג  .ו

העדכניים עדכוני האבטחה על גביו לא מותקנים הסיבה העיקרית לכך הינה ש .ז

(Hotfixes\Service Pack) פרצות ש; המשמעות המיידית הינה של מיקרוסופט

"י פורצים פוטנציאליים ולשימוש עזמינות לניצול  החברותאפליקטיביות אשר פורסמו ע"י 

 מתוך הרשת.

 

 בדיקת עמדות קצה .5.5

 עמדות הקצה שהוגדרו לבדיקה נסרקו באמצעות כלי תוכנה ייעודי. .א

 (Service Packs)נמצא כי כל תחנות העבודה שנבדקו אינן מעודכנות בחבילות השירות  .ב

 העדכניות של מיקרוסופט. 

 
 : יתוקן באופן הדרגתי.תגובת מנהל הרשת

 

; נמצא כי תצורת ההתקנות של תוכנות על עמדות הקצה הינה במרבית המקרים אחידה .ג

הן תוכנות העלולות להוות יעם זאת, נמצא מספר גדול של תוכנות בלתי סטנדרטיות, בינ

 פוטנציאל לסיכון.

, pcAnywhereנמצאו מספר עמדות הקצה עליהן מותקנת תוכנות ההשתלטות מסוג  .ד

VNC  דרך רשת האינטרנט מסוג ואף תוכנת השתלטותMyIVO תוכנות אלו עלולות .

לחשוף את כלל הארגון לסיכון גבוה עקב העובדה שהן עלולות לשמש כדלת אחורית 

(Back-Door.עבור פורצים ) 

של מנהל הרשת במערכות המחשב של העירייה מיועדות לתמיכה אלה תוכנות  :תגובת מנהל הרשת
 .ת חזקותמוגנות ע"י סיסמאומרחוק. התוכנות 
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; הימצאותה של תוכנה זו על גבי ICQנמצאו מספר התקנות של מסרים מיידיים מסוג  .ה

-עמדות קצה משמעותה אפשרות פוטנציאלית למעקף תוכנות האבטחה הנמצאות ב

Perimeter .הארגוני 

 .מח' רווחה להעברת מסרים למטופליםההתקנות משמשות את  :תגובת מנהל הרשת

 

. הימצאותו של 56Kאחת מאלו שנבדקו מותקן מודם תקשורת  נמצא כי על עמדת קצה .ו

מודם מסוג זה על גבי עמדת קצה משמעותה אפשרות פוטנציאלית לעקיפת מערכי ההגנה 

 על רשת העירייה.

שימש את כרמלה  נמצא בשימוש יותר. בעבר הואמחובר ולא  אינוהמודם : תגובת מנהל הרשת
 .לאיסוף נתוני שעוניםבונשטיין 

 

 ים אלו משקפים רמת סיכון בינונית למערכות ולמידע ארגוני קריטי.ממצא .ז

 

 בדיקת מזיקים .5.5

 עמדות הקצה שהוגדרו לבדיקה נסרקו באמצעות כלי תוכנה ייעודי. .א

 בסריקות לא נמצאו כל תוכנות זדוניות פעילות. .ב

 ממצאים אלו משקפים רמת סיכון נמוכה. .ג

 

 מבדק משתמשים והרשאות .5.5

ייעודי להפקת דו"חות כלי הארגוני מופה ונבדק באמצעות  Active Directory-מערך ה .א

 בחתכים שונים ממערכת זו.

( הוגדרו בסטטוס של חשבון שאינו פג 100-נמצא כי כל המשתמשים הקיימים במערכת )כ .ב

 לעולם. 

נמצא כי הסיסמאות של מרבית המשתמשים הוגדרו בסטטוס של סיסמה שאינה פגה  .ג

ים חזקים במערכת אשר "גיל" סיסמתם הינו יותר לעולם; נמצאו סיסמאות של משתמש

 שנים.  6-מ

 30( לא ביצעו כניסה למערכת במהלך 50נמצאו כמחצית מן המשתמשים המוגדרים ) .ד

 .(Enabled)הימים שקדמו לבדיקה, ביניהם גם שמות משתמש המוגדרים במצב פעיל 

 
 ון להיום.וש נכבוטלו כל המשתמשים אשר אינם בשימהנושא תוקן, : תגובת מנהל הרשת

 

הימים שקדמו לבדיקה ביצעו כשליש מן משתמשים שגיאה בהקלדת  30נמצא כי במהלך  .ה

 הסיסמה שלהם.

. מספר זה גדול משמעותית מן Administrators-משתמשים אשר מוגדרים כ 14נמצאו  .ו

 המספר הרצוי במערכת בסדר הגודל של רשת המחשוב של העירייה.

 
 רק מוטי ועדי המיותרים וכיום מוגדרים המשתמשיםכל הוסרו נה, ההערה תוק: תגובת מנהל הרשת

 Administrators-כ
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כלל הניתוח מעלה כי מדיניות ניהול המשתמשים והסיסמאות הינה חלשה באופן יחסי,  .ז

 ועל כן מצב המערכת הנוכחי מייצג רמת סיכון בינונית.

 
 ת.העירייה צריכה לשנות את מדיניות הסיסמאו: תגובת מנהל הרשת

 

 מבדק חדירות חיצוני .5.5

מבדק החדירה החיצוני כלל נסיונות חדירה בלתי מורשים מרשת האינטרנט אל תוך הרשת  .א

 האירגונית.

במבדק התבצע שימוש במגוון כלים לצורך נסיונות חדירה ישירים, האזנה לתעבורה של  .ב

ה שימוש האירגון, ניסיונות לאיתור וניצול פרצות בפיירוול ובפרוטוקולים בהם הוא עוש

 ועוד.

 ניסיונות החדירה מרשת האינטרנט אל הרשת האירגונית לא צלחו. .ג

 תוצאות הניתוח מעלות כי רמת הסיכון ממקור האיום אינטרנט הינה נמוכה. .ד

 
 המלצות לביצוע .5

 תשתית רשת ושרתים .5.1

מומלץ להתקין את טלאי האבטחה העדכניים של מיקרוסופט על כל השרתים ברשת  .א

 תוקן  העירייה.

שך, מומלץ להתקין את טלאי האבטחה באופן שוטף, סמוך ככל הניתן למועד הפצתם בהמ .ב

 תוקן ע"י מיקרוסופט.

מומלץ להטמיע עבודה בפרוטוקולים מוצפנים בלבד אל מול האפליקציות והשרתים  .ג

 .(HTTPS, SSL, SSH)הארגוניים הקריטיים 

ים יופרדו ברמת מומלץ לבצע הפרדת רשתות )סגמנטציה( ברשת העירייה, כך שהשרת .ד

 ירוואליממתין להצעת מחיר ממטרו לשדרוג הפ הרשת מעמדות הקצה.

 .(Brand)מומלץ לרכוש ולהטמיע פתרון פיירוול ארגוני מוכר ובעל שם  .ה

 

 מסדי נתונים .5.2

מומלץ לסגור את פרצות האבטחה שנמצאו על גבי מסדי הנתונים בהתאם לדו"חות  .ו

 הטכניים המצורפים.

את עידכוני האבטחה וחבילות השירות סמוך ככל הניתן למועד בהמשך מומלץ להתקין  .ז

הנושא נמצא בבדיקה על ידי חברת מטרופולינט. החברה תתקין את כל עדכוני  הפצתם.

 האבטחה אשר לא מפריעים לעבודה שותפת מול האפליקציה הקיימת בעירייה.

 עמדות קצה .5.3

נדרטיות בטווח הזמן מומלץ להסיר מעמדות הקצה את ההתקנות והתוכנות הבלתי סט .ח

של  תקינההעבודה נמצאות בשימוש לצרכי הרוב התוכנות המותקנות  המיידי.

 .העירייה

מומלץ לאסור לחלוטין על המשתמשים הארגוניים להתקין תוכנות כלשהן באופן  .ט

 .המחשבים בעירייהתקינה של העבודה ב התקנות כאלה פוגעות .עצמאי
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 משתמשים והרשאות .5.4

למחוק  –פרטנית של המשתמשים הרשומים במערכת ו"ליישר קו"  מומלץ לבצע בדיקה .י

משתמשים שאינם בשימוש, לסדר את קבוצות המשתמשים ע"פ הנדרש, להגדיר שימוש 

 תוקן ועוד. Login Scripts-מסודר ב

בעלות הרשאות מומלץ לבצע בדיקה פרטנית של המשתמשים הרשומים כחברים בקבוצות  .יא

מה משתמשים אשר לא עושים שימוש קבוע ו/או לא נדרשים אלו, ולהסיר מן הרשי חזקות

 תוקן לשירות זה.

כך שיצומצם פוטנציאל החשיפה של המדיניות בנוגע לנוהלי סיסמאות  מומלץ להקשיח את .יב

לאיומים ממערכת ההרשאות הארגונית, ובמקביל יתאפשר מהלך עבודה תקין  העירייה

 ניות סיסמאות.העירייה צריכה לקבל החלטה בנושא מד ושוטף.

מומלץ ללמוד את הדו"חות הטכניים המצורפים היטב ולהקשיח הרשאות ספציפיות אשר  .יג

 תוקן אינן נדרשות.

 סיכום .5

 
אבטחת מידע מאופיינת בזיהוי החוליה החלשה בשרשרת ממנה נגזרת חוזקה של השרשרת. לצערנו 

כלום" זה לא אומר  אבטחה זה כש"לא קורה כלום..." וכש"לא קורה 100%אבטחה;  100%אין 

 שבוצעו ה"פעולות הנכונות".

אקטיבי -אלא לתכנן ולהגיב באופן פרו -ה"פעולות הנכונות" באבטחת מידע הן לעולם לא לנוח 

 ימים בשנה.  365שעות ביממה לאורך  24וריאקטיבי במשך 

צא בראש המחישו לנו עד כמה נושא מורכב זה נמהעירייה הנכונות ושיתוף הפעולה שקיבלנו מאנשי 

אבטחה הינה הבסיס לביצוע ה"פעולות הנכונות"  100%-סדר העדיפויות של הארגון ושהחתירה ל

 והסבירות.

על ההזדמנות שניתנה לנו להדגים את יכולות  לעיריית נשרחברת איי פי וי סקיוריטי מודה 

 הבדיקות המקיפות והחדשניות שלנו.

יעזרו   -חברה כתוצאה מן הבדיקות שביצענו אנו תקווה שתוצאות ופרטי המסקנות אשר הוצגו ל

 לארגון להגדיל את רמת האבטחה ולהגביר את מודעות העובדים וההנהלה.
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 שעות נוספות-מח' כוח אדם 
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 מטרת הביקורת .1

ההסכמים  בדוק  האם העירייה משלמת לעובדיה שעות נוספות בהתאם להוראות החוק,תהביקורת 

 קיבוציים ופקודת העיריות.ה

 

 היקף הביקורת .2

שעות נוספות החל מהזנת נתוני הנוכחות הביקורת תבדוק את הנוהל לפיו משלמת העירייה  2.1

  .2009בין החודשים מרץ ליוני בשעון הנוכחות ע"י העובדים ועד להפקת תלושי השכר 

 :הביקורת כללה בדיקה של 2.2

צעות שעון נוכחות אלקטרוני והן של העובדים המוזנים הן באמ נוכחות  נתוני  2.2.1
 באמצעות מילוי טפסים באופן ידנית. 

והחזרתם  האחראית על כוח אדם הפקת דוחות נוכחות חודשיים לכל עובד ע"י  2.2.2
 לעובדים.

 תיקון והשלמת הדיווח של הנוכחות ע"י העובדים בצירוף מסמכים. 2.2.3

 .ל כוח אדםהאחראית עהזנת ההשלמות והתיקונים לתוכנת הנוכחות לביא , ע"י  2.2.4

האחראית על כוח הפקת דוחות נוכחות מתוקנים , אשר עוברים תיקון ידני נוסף  2.2.5
 .אדם

 ריכוז הנתונים המעודכנים הסופיים בטבלה ידנית מרכזת. 2.2.6

 אישור השעות הנוספות המצוינים בטבלה המרכזת ע"י מזכיר העירייה. 2.2.7

 .ע"י חשבת השכר הקלדת הנתונים מהטבלה המרכזת לתוכנת השכר מל"מ 2.2.8

 הפקת תלושי שכר. 2.2.9

 הבסיס החוקי לעריכת הביקורת .3

 נוסח משולב ועדכני של חוקת  -חוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות בישראל  3.1

  1.02.06העבודה מ       

הסכמים קיבוציים והוראות בענייני עובדים אשר נחתמו בין הסתדרות העובדים הכללית  3.2

 .2008שנת  החדשה ובין מרכז השלטון המקומי בישראל עד

 (.1951חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א ) 3.3

 פקודת העיריות. 3.4

 שיטת הביקורת .4

 2008דוחות מרכזים של כלל העובדים המקבלים שעות נוספות בשנת הביקורת קיבלה לידיה 

 תשלוםל עובדים הזכאים 50מתוך  .בעירייה מהגברת כרמלה בונשטיין, האחראית על כוח אדם 

פברואר,יולי  הביקורת התמקדה בחודשים .עובדים 25אקראי של מדגם נבדק  שעות נוספותעבור 

 במהלך הביקורת נבדקו:  .2008ונובמבר 

 ח הנוכחות"חות נוכחות מעודכנים הכוללים אישורים שצרפו העובדים לשם השלמת דו"דו 

חות הנוכחות המעודכנים של העובדים לטבלאות ידניות מרכזות המופקות "הצלבה בין דו

 על כוח אדם. האחראית 

  בחינת תלושי השכר של העובדים במדגם והצלבת התשלומים המופיעים בתלושי השכר

 .של האחראית על כוח אדםלטבלאות המרכזות 

 .שיחות וראיונות שהתקיימו עם עובדי מדור שכר בעירייה, גזבר העירייה  ומזכיר העירייה 

 .בחינת עמידה בהוראות החוק הרלוונטיות 
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 רקע .5

 רגונימבנה א. 5.1

: מורים, פסיכולוגים, גננות שליש מהם פנסיונרים. עובדי העירייה הםעובדים  450 -בעירייה  כ

 . , בכירים ועודוסייעות, עובדי ניקיון, עובדי מחלקת פיקוח, חשמל ותאורה, ביוב ומים, מנהלה

 להלן תרשים ארגוני המפרט את המחלקות בעיריית נשר.

 

 
 רייהיהעתרשים ארגוני של 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שכר  חישוב 5.2

עובדים מקבלים שעות  50  -מחלקת השכר מטפלת בחישוב השכר של כלל עובדי העירייה מתוכם כ

 .נוספות

אחראית על הפקת תלושי  ,חשבת שכר -שבת  הגב' פנינה בןכפוף לגזבר העירייה ובו עובדת שכר  דורמ

 .ית כוח האדםמאחראהשכר ע"פ הדיווחים המועברים אליה 

 

היא סגנית מנהל מחלקת חינוך, אחראית על גני הילדים ומערך ההסעות  –הגב' כרמלה בונשטיין 

במסגרת תפקיד זה היא כפופה למזכיר אחראית על כוח אדם בעירייה הגב' בונשטיין בנוסף לכך  .בעיר

רייה ולהעבירם כל עובדי העידיווחי הנוכחות של  את מהות תפקידה הוא לנהל ולרכז .העירייה

 המעבדת את דיווחי כרטיסי הנוכחות תכנת לביאדו"חות הנוכחות מופקים באמצעות  .לחשבת שכר

. לפני כשנה החליפה העירייה את שעוני הנוכחות מקריאת ומייצרת קובץ מידע עבור מחלקת שכר

 העובדים.כרטיסי נוכחות לקריאת טביעות אצבע , כדי למנוע מצב של העברת כרטיסי נוכחות בין 

 

ראש העיר

מהנדס מבקר יועץ משפטיגזבר מזכיר

סגן ראש העיר 

וממלא מקום
סגן ראש העיר

הנדסה פיקוח חינוך רווחה מנגנון גזברות

גביה

חשבות

שכר

הנהלת חשבונות

מזכירות

כוח אדם

תרבות הדיור

רכש ואספקה

רווחה קהילתית

רווחה פרטנית

בריאות הנפש

שירותים

פיקוח עירוני

רישוי עסקים

שיטור קהילתי

רכב

תחזוקה

חשמל

גינון

תברואה

מים ביוב

גני ילדים

בתי ספר

חינוך מיוחד

ח"שפ

קליטת עליה

ראש העיר

מהנדס מבקר יועץ משפטיגזבר מזכיר

סגן ראש העיר 

וממלא מקום
סגן ראש העיר

הנדסה פיקוח חינוך רווחה מנגנון גזברות

גביה

חשבות

שכר

הנהלת חשבונות

מזכירות

כוח אדם

תרבות הדיור

רכש ואספקה

רווחה קהילתית

רווחה פרטנית

בריאות הנפש

שירותים

פיקוח עירוני

רישוי עסקים

שיטור קהילתי

רכב

תחזוקה

חשמל

גינון

תברואה

מים ביוב

גני ילדים

בתי ספר

חינוך מיוחד

ח"שפ

קליטת עליה
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 :העובדים נוכחות נתוני עיבוד שלבי 5.3

 מוצגים להלן: העובדים נוכחות נתוני עיבוד שלבי

תכנה  חדשה קוראת את הנתונים משעוני הנוכחות החדשים ומייצאת אותם כקובץ לתכנת  .1

 לביא הישנה. 

 באמצעות אותו הקובץ מופקים ע"י מחלקת שכר , דו"חות נוכחות לכל עובד פעם בחודש. .2

הדו"חות נמסרים לעובדים ומוחזרים למחלקת שכר עם תיקונים  ידניים של העובדים  בגין:  .3

ימי מחלה, ימי חופשה, שעות נוספות, תיקונים בקריאת שעון ועוד, ובצירוף אישורים 

 בהתאם לצורך.

נתוני הנוכחות המתוקנים מוקלדים  לתוכנת לביא ומופקים דוחות נוכחות מתוקנים לכל  .4

 עובד .

ר מכן גם דוחות מתוקנים אלה עוברים תיקון נוסף באופן ידני משום שתוכנת לביא אינה לאח .5

 נושאים הבאים :לנותנת מענה  

 עובדים במשמרות כדלהלן:  פקחים .א

 100%שכר משולם בשיעור  06:00-14:00משמרת בוקר 

 120%שכר  משולם בשיעור  14:00-22:00משמרת ערב: 

 150%שולם בשיעור שכר מ 22:00-06:00משמרת לילה: 

התכנה אינה יודעת למיין את שעות העבודה לפי שיעורי השכר השונים והמיון נערך ידנית 

 על גבי דו"ח הנוכחות.

: עובדים בכירים מקבלים משכורת גלובלית ואינם זכאים עבודה בימי שישי  .ב

שעות מכסה  42.5לתשלום ש"נ בגין ימי שישי. עובדים שאינם בכירים ומילאו 

ת, זכאים לש"נ בגין עבודה בימי שישי. עובדת מחלקת שכר מנטרלת את ימי שבועי

שישי ושבת מדו"ח הנוכחות הממוחשב ועורכת חישוב חלופי על גבי דו"ח הנוכחות 

 לשעות העבודה בימי שישי בהתאם לזכאות העובד.

: עובדי מחלקת המים יוצאים לפעמים לקריאה מיוחדת עקב      מחלקת המים .ג

 נם רושמים שעת יציאה. שעת היציאה והחישוב בגין הש"נ נערך על           תקלות, ואי

 גבי הדו"ח.       

 הסיעות אינן מחתימות כרטיס נוכחות. ממלאות דו"ח       סייעות בגני ילדים: .ד

 נוכחות ידני.      

        

: שם         הדו"חות המעודכנים  עם התיקונים הידניים מרוכזים לדו"ח ידני חודשי  הכולל  .6

העובד, ת"ז, אחוז משרה, ימי עבודה, סך ימי מחלה בחודש, סך ימי חופשה בחודש, וסך       

 1-6ש לציין כי שלבים י .175% -ו 150%, 120%,125%, 100%שעות נוספות לפי חלוקה ל 

 האחראית על כוח אדם.צעים ע"י מבו

ור השעות הנוספות המופיעות  הדו"ח החודשי הידני המרכז מועבר למזכיר העירייה, לאיש .7

 בו.

הדו"ח הידני המרכז המאושר בחתימת המזכיר עובר לחשבת השכר שבודקת את זכאות  .8

 ,העובדים לימי החופש וימי  המחלה  ומקלידה את הנתונים לתכנת מל"מ. חשבת השכר

מחלה וזכאות הימי  ,חופשהיתרות ימי  באופן ידני כדי לוודא מהןתלוש ותלוש כל בודקת 
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.  בסוף הבדיקה היא אחרונים של העובדיםההחזר הוצאות רכב הרשומות  בתלושי שכר ל

  מ. מזינה את הנתונים  לתוכנת מל"

 הפקת תלושי שכר לעובדים. .9

 

 הדו"ח המרכז של השעות הנוספות מוצג לפני ביצוע גם לראש העיר. תגובת מזכיר העיר:

 

, פנתה  העירייה לבית תוכנה לשם על רקע חוסר ההתאמה של תוכנת לביא לצרכי העירייה

 בניית  תוכנה שתענה על הצרכים הבאים:

 .קריאת את נתוני הנוכחות  משעוני הנוכחות החדשים 

 . עיבוד נתוני הנוכחות לדוח המותאם להגדרת המשרה של העובד 

  ,דבר קישור ישיר בין נתוני הנוכחות לבין התוכנה המפיקה את תלושי השכר מל"מ

 עלולהאת העבודה הידנית הגוזלת זמן וורך בתכנת לביא וימנע אשר ייתר את הצ

 .דיוקיםלגרום טעויות ואי 

 

 והמלצות ממצאים .6

 

  מחשוב מחלקת השכר:.  1

 תוכנת עיבוד נתוני נוכחות חדשה בבקשה לפתח   "מטרופולינט"לחברת  פנתה ההעיריי

ם באופן דיגיטאלי העובדישל נוכחות הכדי שיהיה ניתן להעביר את נתוני  2008 בתחילת 

עם התוכנה החדשה. פיילוט  כדי להריץ "מל"מ"במקביל פנתה העירייה לחברת  למערכת שכר.

אך העירייה לא המשיכה את הטיפול בנושא. תוך כדי עבודת  2008פיילוט ראשון בוצע בתחילת 

והשלימה אותו העברת הנתונים באופן דיגיטאלי המשיכה העירייה את התהליך   הביקורת 

 מש עם סיום הדו"ח.מ

 שתי הוטלה על של הגדרת הסכמי העבודה והעברתם לתוכנה החדשהמורכבת המטלה ה 

 מבלי להציב לוח זמנים ברור ודרישה לעמוד בו. עובדות ה

 

היקף ומבנה המשרות אפיון של העבודת נדחתה בשל עומס עבודה  לדבריהן של שתי העובדות והגזבר,

 .והרצת הפיילוט סיום פיתוח התוכנה החדשה של עובדי העירייה הדרושה לצורך

 

 מחשוב מחלקת השכר בהיבט הנוכחות והשעות הנוספות בוצע כבר הלכה למעשה :מזכיר העיר תגובת

אפיון . מדובר במורכב ביותרעניין  הואפיתוח תכנה המותאמת לצרכי העירייה  גזבר העירייה: תגובת

ים, חשמל, מנהלה, פסיכולוגים, עובדי תברואה וכן מורים, מהנדסים, עובדי מ :רביםמספר מקצועות 

חלקם אף עובדי , בדרוג שכר שונה, בהגדרות שונות של אחוזי משרה כל מקצוע מאופיין .הלאה

 משמרות, וזכאים לתנאים שונים של החזרי הוצאות, שעות נוספות, סוציאליות וכד'.  

יש לקוות כי עם השלמת  ,דתן ביעילותכוח האדם מקצועיות מאוד ומבצעות עבובתחום עובדות שתי ה

 המעבר למערכת המחשוב החדשה עבודתן תתייעל.

יש לציין כי סמוך למועד כתיבת הדו"ח הסופי ולאחר שיחת הביניים עם הגזבר ,הודיע גזבר העירייה 

לביקורת כי עבודת האפיון בוצעה במהלך חופשת הקיץ של העירייה וכמו כן בוצע פיילוט נוסף. 

 .2010תוכנה נמצאת כעת בשלבי פיתוח מתקדמים וכי מקווה כי תכנס לשימוש בינואר לדבריו ה
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  בקרות:. 2

 שיטת חישוב השכר הנהוגה בעירייה במתכונתה הנוכחית יוצרת תלות גבוהה בשתי העובדות 

ומזכיר העיר מאשר  כל חודשבבודק את תלושי השכר  ייהגזבר העירהמטפלות בנושא השכר. 

מבוצע בכתב ידני על גבי דו"חות חישוב השעות הנוספות  ,ות בכל חודש אךאת השעות הנוספ

 . ממוחשבתבקרה ללא רבות עם תיקונים ומחיקות הנוכחות של העובדים 

  במידה  חופשה מחסירים שעות עבודה מחלקת שכר מקזזת להם ימיעובדים  שבהםבמקרים

כנה והתבמקרים אלה . העובדויש יתרה ובמקרים בהם לא קיימת יתרה השעות מקוזזות משכר 

. לדעת נערך בצורה ידנית ע"י עובדת מחלקת השכר  החישובואת השעות  בעצמהאינה מחשבת 

 הביקורת חסרה בקרה ממוחשבת ראויה לנושא זה.

 

קיזוז לשעות חסרות הוא משכר ולא מימי חופשה אלא אם מבקש העובד לנקות   מזכיר העיר: תגובת

 מימי חופשתו. 

 

 המדווחים העובדים  שלבין דיווחי השעות הנוספות  במעקב ומציאת הקשר רב קיים קושי

המחיקות והתיקונים  בשל שכרהדו"חות הנוכחות המרכזים של מחלקת  לבין בדו"ח ידני

 הידניים.

  ומחלה, המתריעה  הבקרה ממוחשבת על ימי חופש קיימת םמל"של בתוכנת השכר הקיימת

את בדיקת  עורכתלמכסה המאושרת. אולם, חשבת השכר בפני הזנת ימי חופשה ומחלה מעבר 

 הזכאות לימי חופש ומחלה באופן ידני תוך כדי רישום הערות על גבי התלושים מטעמי נוחות

 .ואינה משתמשת במחשב ככלי בקרה נוסף

 

הקצאת השעות הנוספות עברה שינויים והותאמה לביצוע העבודה הנדרשת ע"י   מזכיר העיר: תגובת

הטבלה המעודכנת לא פורסמה. השוני בין התשלום בפועל לשעות הנוספות  –עובדי העירייה מחלקות ו

כך שהצגת  –המאושרות נובע להערכתי מהכללת שעות המשמרת, עובדים מחליפים בתשלום בפועל 

 הנתונים כאילו יש חריגה בתשלום של אלפי שעות בשנה אינה מדויקת.

 תגובת גזבר העירייה:

אושרות באופן פרטני ע"י מזכיר העיר ברמה החודשית בהתאם להיקף השעות השעות הנוספות מ

הבקרה נושא ו םבימים אלה בוצע מעבר למערכת הנוכחות הממוחשבת של מל" לכל עובד. ותרשהמאו

 הממוחשבת קיבל מענה הולם.
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 תקציב שעות נוספות  . 3

 

מדי חודש מחושב ע"י הגב' כרמלה  כפי שצוין קודם היקף השעות הנוספות שמשלמת העירייה

בונשטיין ומוגש לאישורו של מזכיר העיר.  לאחר אישורו טבלת השעות עוברת לחשבת השכר הגב, 

פנינה בן שבת לתשלום. היקף השעות שנרשם בכוח אדם צריך להיות זהה לזה שמשולם בפועל ע"י 

 חשבת השכר. הביקורת בדקה 

 .2001פות שהקצתה העירייה ממאי אם העירייה עומדת במכסת השעות הנוס .1

אם קיים שוני בין בהיקף השעות שמשולם בפועל ע"י חשבת השכר לבין הדיווח של כוח אדם  .2

 שמאושר בחתימתו של מזכיר העיר.

 החודשיתעדכן מזכיר העיר את תקרת השעות הנוספות  2001למאי  7 –הביקורת מצאה כי בתאריך ה 

 נ"ל:לכל מחלקות העירייה על פי הטבלה ה

 

שם המחלקה
תקרת שעות 

נוספות 
מאושרת

80 מחלקת פיקוח

60מחלקת רווחה

72מחלקת תחזקה

72מחלקת חינוך

24מחלקת גינון

55מחלקת ביוב

160מחלקת מים

40מחלקת חשמל

140מחלקת תברואה

178עובדי תחזוקה בתיכון ובחטיבות

881סה"כ
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 שאושרו לתשלום ע"י מזכיר העיר 2008בשנת היקף השעות הנוספות  ניתן לראות את שלמטהבטבלא 

 על פי דו"חות המרכזים של אחראית כוח אדם.

 

תאריך תחילת מספר
דו"ח

תאריך סוף 
דו"ח

משכורת 
חודש

שעות 
נוספות

1,103.0ינואר121/12/200720/01/2008

1,194.0פברואר221/01/200820/02/2008

1,150.5מרץ321/02/200820/03/2008

1,027.0אפריל421/03/200820/04/2008

1,290.5מאי521/04/200820/05/2008

1,172.0יוני621/05/200820/06/2008

979.0יולי721/06/200820/07/2008

916.0אוגוסט821/07/200820/08/2008

900.5ספטמבר921/08/200820/09/2008

1,217.0אוקטובר1021/09/200820/10/2008

1,284.5נובמבר1121/10/200820/11/2008

1,032.5דצמבר1221/11/200820/12/2008

13,266.5סה"כ שנתי
 

 

 

  שעות לחודש  200 –גבוהה בכ  2008בשנת הביקורת מצאה שהיקף השעות המאושרות לתשלום

 שעות נוספות יותר ממה שהקצתה. 2,694העירייה אישרה  ,שנתי מבט. במההקצאה הראשונית

  בין , 2008עבור החודשים פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר בשנת הביקורת ערכה בדיקת הצלבה

סמלי )סעיפי( הביקורת מצאה כי   .ים שמופיעים במערכת השכרנתוני כוח אדם לבין הנתונ

כללו רישומים  2008בשנת עירייה השכר שבהם רשומות השעות הנוספות ששולמו לעובדי ה

שעות משמרת, שעות ששולמו לעובדים בפרויקטים של  ,כמו אותה שנהנוספים שבוצעו ב

רישומים אלה לא היו צריכים . ועוד, שעות ששולמו לעובדי ניקיון שהחליפו עובד חסר רווחה

  להתבצע תחת סעיפי שעות נוספות מפני ששעות אלה במהותן אינן שעות נוספות.

  שעות נוספות יותר מאשר בדו"ח הנוכחות  796נמצא כי העירייה שילמה  2008בחודש אוגוסט

עו עבודות צבחודש זה עובדי התחזוקה במערכת החינוך בי. לדברי חשבת השכר של כוח אדם

שעות אלה אושרו ע"י מזכיר העיר בנפרד ו תחזוקה מרוכזות לקראת פתיחת שנת הלימודים

 מדו"ח השעות הרגיל.

 יקורת ממליצה לגזבר העירייה לערוך השוואה חוזרת בין נתוני כוח אדם לנתוני מחלקת שכר הב

 בעוד מספר חודשים לאחר שדיווח השעות יבוצע באופן ממוחשב.
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 תגובת גזבר העירייה:

ייתכן ויש מקום לבחון מחדש בכל מחלקה השעות הנוספות נקבעו לפני מספר שנים בהתאם לצרכים. 

 השעות הנוספות במחלקות השונות.את נחיצות 

 

 :מסקנות והמלצות

הביקורת ממליצה להציב בראש סדר העדיפויות של מחלקת שכר את סיום הגדרות הסכמי העבודה 

תהליך תייעל את עבור התוכנה החדשה והכנסתה של התוכנה לפעולה בהקדם המידי. פעולה זו 

בהמשך לכך במהלך הביקורת נמצא  .יותותקטין את החשיפה לאי סדרים וטעו הכנת שכר העובדים

שגם חישוב הצבירה עבור ימי חופשה ומחלה מחושב עדיין באופן ידני. הביקורת ממליצה להעביר  

 .בהקדם את ניהול ימי החופשה והמחלה גם כן לניהול ממוחשב באמצעות התוכנה

כפי שהוגדרו הביקורת ממליצה לעירייה לתת את דעתה בנושא החריגה מתקציב שעות הנוספות 

ע"י מזכיר העיר וראש העיר. הביקורת ממליצה לבחון מחדש את היקף השעות המאושר על פי 

הצורך בשטח או לחילופין להקפיד על מכסת השעות המאושרת ורק במקרים מיוחדים לאשר חריגה 

מכסת השעות הנוספות  על פי נוהל מסודר, לדוגמא, מנהל מחלקה יגיש בקשה בכתב להגדלת

 מסוים. לחודש
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 דו"ח מעקב תיקון ליקויים
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 :דו"חות הביקורת של מבקר העירייהבמעקב תיקון ליקויים שהועלו 

 

 אינוונטאר

ערכה הגזברות בליווי מבקר העירייה ספירה ורישום של כל האינוונטאר בבעלות  2008שנת  במהלך 

כל רכישה של ציוד  2009גני ילדים, מחסנים ועוד. משנת העירייה. בכלל זה, מבנה העירייה, בתי ספר, 

 אינוונטאר חדש נרשם מיד בהנהלת חשבונות.

  בוצעה ספירת מלאי ראשונה  2009במהלך

אחרי הכנסת המלאי למחשב. העירייה 

הקצתה עובד שריכז את המידע והקליד 

אותו למחשב. העובד פועל יחד עם מנהל 

 הרכש של העירייה ואחראי על רישום

 המלאי במהלך כל שנת הפעילות.

 שפ"י

 מחשוב המחלקה

 לכל הפסיכולוגים יש מחשב בחדר . תוקן

 העבודה.

וכניסה נפרדת מזו של  פסיכולוגים כולל חדר טיפוליםהגדלת מספר חדרי העבודה שעומדים לרשות ה

 העירייה למטופלים

  מתכוונת להעתיק לקראת תיקון. העירייה

לאפשר את נקודת המשטרה למבנה חדש ו

לשירות הפסיכולוגי להשתמש בחדרים 

, כולל כניסה ששימשו את המשטרה עד כה

 .נפרדת למטופלים

 עזרחוקי 

 .עדכון חוקי עזר ישנים

  .לא תוקן 

 פחי אשפהמיקום  –חזות העיר 

 מכולות אשפה במקום שתוכנן עבורן והצוות למניעת הידרדרות של פחי אשפה מיםהתקנת מחסו

  .לא תוקן 

 אדם נ.ד.דחברת כוח 

  לקראת תיקון. העירייה יוצאת למכרז חדש

על עמידה יתרה של כוח אדם תוך הקפדה 

בכל דרישות החוק בכל הקשור לתנאי 

 עבודה ושכר.
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בדו"חות הביקורת של משרד הפנים לשנת מעקב תיקון ליקויים שהועלו 

2007 - 2008: 

 

 וועדת ביקורת, לא התכנסו לפחות  שבע מתוך תשע ועדות החובה בעירייה, לרבות ועדת כספים

 )אא( לפקודת העיריות. 166אחת לשלושה חודשים, כנדרש בסעיף 

 
  לא תוקן. ועדת ביקורת מתכנסת לפי זימון

של יו"ר הוועדה בכל פעם שיש דו"ח לדון 

בו. ועדת כספים גם כן מתכנסת בהתאם 

 לצורך ולשינויים במשק.

 443ו ₪ אלפי  7,302העירייה לקבלנים תוספת בסך  בשני תקציבים בלתי רגילים שנבדקו שילמה 

בהתאמה, מהסכומים  29% -ו 73%עבור עבודות שביצעו. תוספת זו מהווה חריגה של ₪, אלפי 

 שנקבעו בהסכמים החתומים העירייה לא נתנה הוראות בכתב על התוספות והשינויים.

 

  אין ממצאים בנושא זה נכון למועד כתיבת

ייבדק במסגרת הדו"ח. נושא מכרזים 

 .2010תוכנית הביקורת לשנת 

 


