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פעולות משרד המבקר בתקופת הדין וחשבון

תפקידי המבקר
סמכותו של מבקר ההסתדרות הציונית העולמית שאובה מסעיף  06של חוקת
ההסתדרות הציונית העולמית ,שקובע את מעמדו העצמאי של המבקר ואת תפקידיו
העיקריים .פירוט תפקידיו ודרך פעולתו מצויים בתקנון המבקר והמשרד לביקורת,
כפי שנתקבל בוועד הפועל הציוני (והוא מובא בחלק האחרון של ספר זה).
תפקידו של המבקר לקיים ביקורת במחלקות ההסתדרות הציונית ,בקרנות הלאומיות
– בקרן הקיימת לישראל ,בקרן היסוד ובגופים נוספים הנתונים לביקורת ,כמוגדר
בחוקה ובסעיף  06של התקנון ,כדי לקבוע אם הגופים המבוקרים פועלים באורח חוקי,
בגדר התקציב המאושר ,ותוך קיום כללי המינהל הכספי והכללי התקין ,ואם הם
פועלים בחסכון ,ביעילות ומתוך שמירה על טוהר המידות .עוד עוסק המשרד לביקורת
בבירור תלונות מהציבור הנוגעות לפעולתם של הגופים המבוקרים.
ממצאי הביקורת ,ביחד עם תשובות ההנהלה ,נידונים בוועדה המתמדת לתקציב
ולכספים של הוועד הפועל הציוני ,אשר הקימה לצורך דיון מפורט בהם ועדת משנה
מיוחדת .הדו"חות הכלולים בדין וחשבון זה לוועד הפועל הציוני נדונו בוועדה.
מבקר ההסתדרות הציונית העולמית ,נבחר על-פי החוקה על ידי הקונגרס הציוני,
ומוזמן להשתתף כבעל זכות דעה מייעצת לקונגרס הציוני וועדותיו וכינוסי הוועד
הפועל הציוני .המבקר רשאי לשמש גם כמבקר הסוכנות היהודית על-פי בחירה של
חבר הנאמנים של הסוכנות .ואמנם ,מזה שנים רבות מופקדת הביקורת בשני מוסדות
אלה בידי אותו מבקר.

משרד מבקר אחד – מספר גורמים מבוקרים
המבקר רואה חשיבות בהדגשת פעולתו של המשרד כחטיבה אחת המבקרת את מגוון
הפעולות של המוסדות הלאומיים ועל ידי כך משיגה גמישות בהצבת צוותי הביקורת
במוסדות השונים ואפשרות להפיק לקחים מניסיון הביקורת ממסגרת אחת לשנייה.
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הקונגרס הציוני הל"ו
מבוא
הקונגרס הציוני הוא המוסד העליון של ההסתדרות הציונית העולמית.
בהתאם לחוקה של ההסתדרות הציונית העולמית והתקנות לביצועה ,הקונגרס מתכנס
פעם בארבע שנים במקום ובמועד שנקבע על ידי הוועד הפועל הציוני .החל משנת ,1591
הקונגרס הציוני מתכנס בירושלים.
ההנהלה הציונית מכנסת את הקונגרס .בדרך כלל לפני קיום הקונגרס מתקיימות
בחירות בפדרציות הציוניות ברחבי העולם ועל פי תוצאותיהן נקבעת חלוקת הצירים
בקונגרס.
לקראת הקונגרס הציוני הל"ו לא התקיימו בחירות מאחר והבריתות הציוניות
והארגונים הציוניים ,המיוצגים בקונגרס ,הגיעו להסכמה בנושא חלוקת הצירים
שאושרה על ידי בית הדין הציוני.
הקונגרס הציוני הל"ו התכנס ב 19-ביוני  0212ונמשך שלושה ימים .כל הישיבות
התקיימו במרכז הקונגרסים הבינלאומי בירושלים (בנייני האומה) .השתתפו בקונגרס
כ 1,922-איש ממדינות שונות .הקונגרס הציוני הקודם התקיים ביוני .0222
הביקורת נערכה בתחילת שנת  .0211הביקורת התמקדה בבדיקת התהליכים
המינהליים והכספיים הכרוכים בקיום הקונגרס הציוני הל"ו ובכלל זה בהתקשרויות
החוזיות להפעלתו.
ה ביקורת התבססה על שיחות עם העובדים הקשורים לנושא בהסתדרות הציונית ,על
בדיקת הנהלים והתהליכים ,בדיקת המערכת הכספית והתקציבית ועיון בחומר כתוב.
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תקציב הקונגרס הציוני וביצועו
תקציב הקונגרס הציוני הל"ו נקבע ל 1,0,2,222-דולר .הביצוע בפועל הסתכם
ב 1,002,22,-דולר.
ניתן לחלק את התקציב לשלושה מרכיבים עיקריים:
א.

הקצבות לארגונים ולבריתות

הקצבות לארגונים ולבריתות חושבו לפי מספר הצירים שהשתתפו בקונגרס הציוני
הל"ה (הקודם) .לכל ציר הוקצבו  292דולר .בקונגרס הל"ה השתתפו  ,02צירים ,דהיינו
חולקו הקצבות בסך של  090,122דולר.
לשאלת הביקורת הוסבר כי הסכום שהוקצב לכל ציר נקבע בהתאם לסכום התקציב
הכולל שנקבע לקונגרס הציוני הל"ו.
את ההקצבות לארגונים ולבריתות מחלקים על סמך החלטה שהתקבלה בהסתדרות
הציונית באוגוסט  .0221על פי החלטה זו ההקצבות נועדו לממן פעילות והכנות לקראת
קיום הקונגרס ,כולל עריכת בחירות .מעיון במסמך הדן בנושא עולה כי נקבע
שההקצבות תינתנה לאחר הצגת תוכניות עבודה ואישורן.
בפועל הבריתות והארגונים לא נדרשים להציג תוכנית עבודה .הביקורת העירה על כך
גם בדוח הקודם על ביצוע הקונגרס הציוני הל"ד שהתקיים ב 1,-ליוני .0220
כמו כן כאמור לא נערכו בחירות לקונגרס הל"ו.
לדעת הביקורת יש לדון מחדש בהחלטה משנת  1002בנושא מתן ההקצבות ,התנאים
והסכומים לחלוקה.
הביקורת בדקה בשיטה מדגמית את רישום ההקצבות בהיקף של כ 02,222-דולר.
נמצא תקין.
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ב.

תקציב עבור השתתפות הצירים בקונגרס

כאמור ,השתתפו בקונגרס הל"ו כ 1,922-איש לפי הפירוט הבא שמסר מנהל המשרד
למוסדות תחיקתיים:
–
–

צירים
סגני צירים
אחרים (חברי ההנהלה
עמיתי כבוד ,משקיפים ומוזמנים)
ס"ה

,90
152
990
2,500

ההסתדרות הציונית מממנת את עלות ההשתתפות של הצירים בקונגרס באמצעות
מימון חלקי של טיסות ואש"ל.
תקציב הטיסות והאש"ל נקבע ל 012,022-דולר .הביצוע הסתכם ב 2,0,25,-דולר.
התעריף להחזר הוצאות אש"ל הוא  092דולר לצירים מחו"ל או  592ש"ח לצירים
מישראל .החישוב נעשה לפי  92דולר ליום עבור חמישה ימים .התעריף להחזר עבור
כרטיסי טיסה הוא  022דולר לציר.
בתגובה לשאלת הביקורת נמסר כי תעריפי האש"ל נקבעו בהתאם לתקציב הכולל של
הקונגרס הציוני הל"ו וההחזר עבור כרטיסי טיסה לפי מחצית העלות הממוצעת של
כרטיסי הטיסה מהיעדים השונים.
עוד נמסר כי לגבי הקונגרס הל"ו הוחלט כי הסיעות יקבלו תקציב גלובלי עבור כל ציר
בסך של  092דולר .הסכום אמור לכסות את החזר האש"ל לצירי הקונגרס ש095-
מתוכם משתתפים גם בעצרת הסוכנות היהודית.
הביקורת מציינת כי הקונגרס נמשך שלושה ימים והעצרת הסוכנות היהודית יומיים
נוספים .מכאן שרק  095הצירים שהשתתפו בשני הכנסים זכאים להחזר אש"ל עבור
חמישה ימים ,והשאר זכאים להחזר עבור שלושה ימים בלבד.
הביקורת ממליצה לשלם לצירים המשתתפים בקונגרס ובעצרת הסוכנות היהודית
החזר הוצאות אש"ל עבור מספר הימים בהם הם משתתפים בפועל בשני הכנסים.
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מנכ"ל המחלקה לכספים מסר כי הוא מקבל את עמדת הביקורת לגבי
תשלום לצירים על בסיס ימי הקונגרס בפועל.
הביקורת בדקה בשיטה מדגמית את רישום תשלומי האש"ל והטיסות שחולקו
לבריתות וארגונים בסכום כולל של כ 22,222-דולר .נמצא תקין.
החזר הוצאות כפי שמפורט לעיל מתייחס אך ורק לצירי הקונגרס הציוני .ההסתדרות
הציונית אינה משתתפת במימון הוצאות אש"ל וטיסות של סגני צירים ומשתתפים
אחרים.
התשלומים לצירים עבור הוצאות אש"ל וטיסות מתבצעים באופן ישיר ומרוכז
באמצעות הבריתות והארגונים שאליהם שייכים הצירים.
דהיינו ההסתדרות הציונית מעבירה סכום אחד עבור כל הצירים המשתתפים בקונגרס
לגוף שאליו הם שייכים והגוף מחלק להם את ההחזרים לפי הבנתו.
הביקורת מציינת שבעבר ההתחשבנות היתה אישית מול המשתתפים בקונגרס והחזר
הטיסות היה כרוך בהצגת כרטיסי טיסה .ההחזר לא עלה על  92%מעלות כרטיסי
הטיסה.
לשאלת הביקורת הוסבר כי השינוי במדיניות חלוקת ההחזר עבור הטיסות מקל על
ההסתדרות הציונית ומאפשר לגופים השונים לחלק את ההחזר עבור כרטיסי הטיסה
לפי הצורך הכלכלי של הצירים.
ג.

תקציב הוצאות שוטפות לקיום הקונגרס – נקבע ל 029,922-דולר .בפועל
הביצוע הסתכם ב 210,125-דולר.

ההוצאות השוטפות הן בעיקר עבור שכירת אולמות ,ארוחות ,שכר עובדים ,הדפסות
ותרגומים ,הפקת ערבי פתיחה ונעילה וכו'.
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להלן פירוט כל ההוצאות הקשורות בקיום הקונגרס הציוני הל"ו .הנתונים המובאים
להלן הם בהתאם לנתונים בתוכנת מנכ"ל  0222של ההסתדרות הציונית (בדולרים):
תקציב

ביצוע

א .הקצבות לארגונים ולבריתות

151,200

151,200

ב .טיסות ואש"ל לצירי הקונגרס

120,100

471,007

ג .הוצאות שוטפות:
ערבי פתיחה ונעילה

90,222

92,022

תקשורת

09,222

01,2,2

תרגומים והדפסות

101,222

59,2,,

שכירת אולמות

15,,222

12,,500

משרדיות

0,222

1,050

שכר עובדים ארעיים

59,222

22,9,5

מחשוב

21,222

01,2,2

עיתונות ודוברות

11,222

5,001

בטחון וחניה

09,222

5,525

מלון וארוחות

22,222

9,,029

תחבורה וסיורים

12,222

10,215

הובלות

0,922

015

שונות

,0,222

,,,25,

בית הדין הציוני

12,222

0,252

בלתי צפוי

12,,222

91,20,

הכנסות ממשתתפים

()22,222

()22,192

סך הוצאות שוטפות

005,500

021,220

סה"כ

2,170,000

2,110,407

מהנתונים לעיל עולה כי בפועל הוצאות הקונגרס התחלקו כדלהלן:
כ – 02%-הקצבות לבריתות ולארגונים
כ – 22%-החזר עבור אש"ל וכרטיסי טיסה לצירי הקונגרס
כ – 92%-הוצאות שוטפות.
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התקשרויות והוצאות שוטפות
לקראת כינוס הקונגרס הציוני הל"ו ,באפריל  ,0212קיבלה ההסתדרות הציונית אישור
ממשרד האוצר (אגף המכס ומע"מ) לפיו ההוצאות הכרוכות בקיום הכנס יהיו פטורות
ממס ערך מוסף מתוקף סעיף (22א) (( )0ב )1( )0לחוק מס ערך מוסף.
הפטור ניתן על הוצאות הכרוכות במתן שירות לארגון בינלאומי לשם קיום כנס
בינלאומי שמשתתפים בו  92תיירים לפחות.
האישור ניתן באופן כללי לקיום הקונגרס הציוני ולקיום ישיבות הוועד הפועל הציוני.
לפי האישור על ההסתדרות הציונית להתקשר בהסכם עם חברה העוסקת בארגון
כנסים ואירועים אשר תספק את מלוא השירותים הכרוכים בקיום הכנס כולל אולמות
ההרצאה בבניין מרכז הקונגרסים הבינלאומי ובכללם:
 .1שירותי תרגום סימולטני והקלטות של דיונים והרצאות אשר יכללו
במסגרת הקונגרס אשר ידרשו לטובת תושבי החוץ המשתתפים
בקונגרס.
 .0שימוש בציוד ומערכות קול ,הגברה ,תאורה ,ציוד אורקולי דוגמת
מסכים ,מקרנים וכדומה.
 .2שימוש בציוד מערכות תקשורת ,לרבות טלפונים וקווי העברת
נתונים.
 .0הדפסות ,תרגום מקצועי להחלטות ודיוני הקונגרס.
 .9שירותי פרסום ויחסי ציבור בעיתונות ושירותי דוברות הקשורים
בקיום הקונגרס.
 .2שירותי מחשוב ותכנה.
 .,שירותי פרסום על ידי חלוקת תיקים למשתתפים ,תגים ,שלטים
וכדומה.
 .0אירוח והסעדה למשתתפי הקונגרס.
 .5שירותי אבטחה ,סדרנות והסדרת חניה.
 .12שירותי הסעות למשתתפי הקונגרס.
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בהמשך לאישור הכללי ניתן אישור פרטני לפיו ההסתדרות הציונית תתקשר בהסכם
עם חברת "החוויה הישראלית בע"מ" (להלן :החוויה הישראלית) אשר תספק לארגון
את מלוא השירותים הכרוכים בקיום הכנס לפי הפרוט לעיל.
באישור הנ"ל צוין במפורש שעל ההוצאות לעיל יחול מע"מ בשיעור אפס.
על בסיס אישור זה ההסתדרות הציונית חתמה הסכם עם חברת החוויה הישראלית
בע"מ לקראת קיום הקונגרס.
בהסכם מפורטים כל תנאי ההתקשרות בהתאם לאישור של רשויות המע"מ.
לפי ההסכם ההסתדרות הציונית בוחרת את הספקים ונותני השירותים השונים וחברת
החוויה הישראלית חותמת איתם הסכמים למתן השרותים .לאחר מתן השרות החוויה
הישראלית משלמת לספקים את התמורה לפי החשבוניות שלהם ומעבירה את הדיווח
על כך ,הכולל חשבוניות הספקים ונותני שירותים להסתדרות הציונית אשר מחזירה
לחוויה הישראלית את הסכום ששולם לספקים ונותני שירותים ללא מס ערך מוסף.
החוויה הישראלית מתחשבנת עם רשות המיסים על סכום המע"מ ששולם על ידה
לספקים ולנותני שירותים על ידי קיזוז סכום זה מתשלום מע"מ על הכנסותיה.
בתמורה לביצוע שרות זה החוויה הישראלית גובה מההסתדרות הציונית עמלה בשעור
של  9%מכלל התשלומים לספקים ונותני השירותים .תשלום זה אינו כולל מע"מ.
הביקורת בדקה את ההסכם ואת ביצוע התשלומים לחברת החוויה הישראלית בע"מ.
נמצא תקין ובהתאם להסכם.
סכום סך כל ההוצאות ששולמו על ידי החוויה הישראלית לספקים ולנותני שירותים
הסתכם ב 1,0,9,,20-ש"ח.
הביקורת בדקה את החשבוניות של הספקים ונותני שירותים ששולמו על ידי החוויה
הישראלית בשיטה מדגמית בהיקף של כ 922,222-ש"ח .נמצא תקין ומתאים לדיווח
של החוויה הישראלית.
הביקורת בדקה את פירוט ההוצאות עבור ביצוע הקונגרס .נמצא תקין ותואם את
ההסכם ואת אישור המע"מ.
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הביקורת מציינת כי סך כל ההוצאות שההסתדרות הציונית שילמה לחוויה
הישראלית ,מהוות כ 22%-מסך ההוצאות השוטפות של קיום הקונגרס.
סכום העמלה ששולמה לחברה הסתכם ב ,2,,09-ש"ח המהווה  9%מסך כל ההוצאות
כאמור לעיל.
התשלום לחוויה הישראלית הסתכם ב 1,905,052-ש"ח ,כולל העמלה.
הביקורת בדקה את החשבונית שהגישה החוויה הישראלית להסתדרות הציונית .נמצא
תקין.
הביקורת מציינת שסכום העמלה נרשם בסעיף "הוצאות שונות".
סכומים שהחוויה הישראלית שלמה נרשמו בסעיפים תקציביים שונים לפי הנחיות
האחראי לנושא בהסתדרות הציונית.
הביקורת העלתה כי מרבית ההתקשרויות עם ספקים ונותני שירותים ,נעשו על סמך
הסכמי מסגרת קיימים בחטיבה ללוגיסטיקה בסוכנות היהודית.
הביקורת בדקה את תהליך הבחירה של הספק שנבחר להפקת ערב לציון  192שנה
להולדת הרצל שהתקיים ב 12.2.0212-במרכז הקונגרסים בבנייני האומה.
בתהליך הבחירה השתתפו ארבע חברות הפקה אשר הציגו פרזנטציות.
ועדת המכרזים בחרה באחת מארבע החברות המתחרות .עלות ההפקה נקבעה לכ-
 92,222דולר.
הביקורת בדקה את התהליך ואת החשבוניות .נמצא תקין.
בסעיף שונות נרשמו הוצאות עבור פרסומים ,תיקים למשתתפי הקונגרס ועמלה
לחוויה הישראלית.
הביקורת ממליצה לפרק את סעיף שונות ולהציג את ההוצאות המהותיות כמו עמלה
לחברת החוויה הישראלית והוצאות עבור הפרסום בסעיפים נפרדים כדי לאפשר
פיקוח ובקרה נאותים.
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סעיף הוצאות בלתי צפויות כולל עלויות עבור קיום קונגרס הנוער הציוני שהתקיים
במקביל לקונגרס הציוני הל"ו .עלותו הסתכמה בכ 92,222-דולר.
להפקת האירוע נבחרה חברת הפקות אשר הפיקה מספר אירועים לסוכנות היהודית
ואשר נבחרה על ידי הסוכנות היהודית בוועדת המכרזים כנדרש.
סכום של  1,2,222ש"ח שולם לחברת הפקות שנבחרה לקיום האירוע.
הביקורת בדקה את תהליך ההתקשרות עם חברת ההפקות ,ההסכם עמה ואת
חשבוניות המס שהגישה .נמצא תקין.

דמי השתתפות
כאמור לעיל ,ההסתדרות הציונית מממנת השתתפות בעלות כרטיסי טיסה ואש"ל
לצירים בקונגרס.
משתתפים אחרים בקונגרס משלמים עבור שירותים ,כגון :דמי הרשמה ,כיבוד
וארוחות ,סיורים ,תיקים וכד' .לכל שרות נקבע תעריף.
דוגמא :דמי הרשמה לסגני צירים ואורחים נקבעו ל 092-ש"ח למשתתף .הסכום כולל
דמי הרשמה ,חומר כתוב ,תיק ,שי ,סיורים וכיבוד .דמי הרשמה ללא סיורים וכיבוד
נקבעו ל 122-ש"ח למשתתף .עלות ארוחות נקבעה ל 02-ש"ח למשתתף.
כל ההזמנות בגין השירותים לעיל מדווחות באמצעות טפסים ומוזנות לקובץ אקסל.
הסכומים נגבים באמצעות הארגונים והבריתות לפי פירוט המשתתפים .למועד
הביקורת בינואר  0211נגבו כל הסכומים עבור דמי ההשתתפות.

אפריל 0211
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תשובת יו"ר ההנהלה הציונית
לדוח הביקורת בנושא
הקונגרס הציוני הל"ו

בהתאם לסעיף  81ב' של תקנון המבקר והמשרד לביקורת בהסתדרות הציונית
העולמית להלן תשובתי לדו"ח הביקורת שבנדון.
הקונגרס הציוני הינו המוסד העליון של ההסתדרות הציונית העולמית.
דו"ח הביקורת התמקד בתהליכים המינהלים והכספים הכרוכים בקיום הקונגרס
האחרון.
בחינת ההוצאות עבור ביצוע הקונגרס מצאה כי ההסכם עם חברת החוויה הישראלית
בע"מ ,שסיפקה את מלוא השירותים הכרוכים בקיום הקונגרס ,תקין וכי פירוט
ההוצאות ששולמו תקין ותואם את ההסכם.
המלצת הביקורת לקיים דיון מחדש בעניין ההקצבה לבריתות ולארגונים ,ובכלל זה
הסכומים והתנאים לקבלתה ,מקובלת .ההנהלה תדון בכך לפני קביעת
התקציב לקונגרס הבא.
כמו כן מקובלת המלצת הביקורת שהתשלום לצירי הקונגרס עבור החזר הוצאות
אש"ל יתבסס על מספר הימים בהם הם משתתפים בפועל.

( )-א .דובדבני (דובדב)

ירושלים ,מרס 2182
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הבריתות הציוניות העולמיות
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הבריתות הציוניות העולמיות
שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית העולמית
.1

מבוא
1.1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית
(להלן" :ה.צ.ע ,)".בדקנו את נושא ההקצבות לבריתות הציוניות
העולמיות (להלן" :בריתות").

1.1

הביקורת בחנה את התחומים הבאים:
-

ממשקי עבודה בין המחלקה לכספים בה.צ.ע .לבריתות ,לרבות
דיווחים שוטפים של הבריתות ואיכותם.
השימוש בכספים על ידי הבריתות.

-

מעקב אחר יישום המלצות מדוח ביקורת קודם.

-

1.1

הביקורת נערכה במהלך החודשים נובמבר  1212עד וכולל חודש פברואר
 ,1211במשרדי ה.צ.ע .בירושלים ובמשרדי הבריתות ברחבי הארץ.
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם מנכ"ל המחלקה לכספים בה.צ.ע,.
עובדים נוספים בה.צ.ע .ועם מספר אנשי הקשר בכל אחת מן הבריתות.

1.1

יעדי הביקורת:
א .סקירת התהליכים והבקרות הקיימות בנושא תקצוב הבריתות.
ב .בחינת השימוש שנעשה בכספי ההקצבות על ידי הבריתות.
ג .בחינת הנהלים הקיימים בנושא תקצוב הבריתות ,אכיפתם ומידת
יעילותם ,בהיבט של ניצול ההקצבות למטרות לשמן ניתנו.

1.1

מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 נוהל הקצבת הכספים לבריתות (רצ"ב כנספח א').
 דיווחי הבריתות על השימוש בכספי ההקצבה.
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 דוחות כספיים של הבריתות.
 מאזני בוחן וכרטסות נבחרות מתוך ספרי החשבונות של הבריתות.
 אסמכתאות שונות לפעילויות שהוצהרו על ידי הבריתות.
 כרטסות הבריתות לשנת  1222בספרי ה.צ.ע.
 דו"ח המפרט את מספר הצירים לברית וההשתתפות בהוצאות לציר.
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.
1.1

מתודולוגית הבדיקה:
 קריאת הנהלים הקיימים ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.
 קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילות
בנושאים שנבדקו ,בה.צ.ע .ובכל אחת מהבריתות.
 עיון וניתוח דוחות כספיים ,מאזני בוחן וכרטסות מספרי הבריתות.
 בחינת ייעוד ההקצבות אל מול פעילויות הבריתות השונות.
 בחינת סבירות הוצאות הנהלה וכלליות בהתחשב בתקציב ההוצאות
בכללותו.
 בדיקת אסמכתאות וחוזים.
 ריכוז הממצאים.
 עריכת דוח ביקורת ,לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.

.2

בריתות – רקע כללי
1.1

ברית ציונית כהגדרתה בסעיף  1לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית
הינה" :ארגון ציוני המייצג בהסתדרות הציונית העולמית השקפות
מסוימות ,בעל סניפים לפחות בחמש ארצות ומיוצג על ידי סיעה מסיעות
הקונגרס".
בתקציב ההסתדרות הציונית העולמית בכל שנה ,מוקצה סכום הנועד
להקצבות לבריתות .ההקצבות נועדו לסייע להן בביצוע פעילויותיהן
החינוכיות והרעיוניות המכוונות ,להגשמת התוכנית הציונית.
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חלקה של כל ברית מעוגת התקציב נקבע בהתאם למספר הצירים שלה
לקונגרס הציוני ,ביחס לכלל הצירים בקונגרס.
1.1

כיום ישנן  11בריתות ציוניות המתוקצבות על ידי ה.צ.ע ,.כמפורט להלן:
מספר
צירים
בברית
לשנת
2002

עיכוב
העברה
של
כספי
הקרן

ארצנו אינק.

143,500

503,255

94,300

379,558

28

לא

הקונפדרציה העולמית

87,500

306,863

57,500

231,438

05

לא

ביתנו עולמי (ע"ר)

54,250

203,573

35,650

143,491

13

לא

הברית העולמית של
מרץ-יחד (ע"ר)

59,500

210,957

39,100

157,378

13

לא

הסתדרות המזרחי
והפועל המזרחי המרכז
העולמי (ע"ר)

155,750

587,645

102,350

411,959

28

לא

העמותה ליישום וביצוע
עקרונות והחלטות
הליכוד העולמי (ע"ר)

71,750

247,896

47,150

189,779

33

לא

חרות עולמית (ע"ר)

21,000

78,803

13,800

55,545

38

לא

מרכז עולמי -התנועה
הציונית מסורתית (ע"ר)

96,250

332,544

63,250

254,581

00

לא

קדימה -הנוער הציוני,
התנועה העולמית

129,500

454,157

85,100

342,528

43

לא

תנועת העבודה הציונית
העולמית (ע"ר)

101,500

380,879

67,700

272,493

02

לא

2002
שם הברית

ש"ס *
סה"כ

דולרים

2002
שקלים

בדולרים

בשקלים

-

-

-

-

920,500

3,306,572

605,900

2,438,750

 85מ-
8535

לא

* הברית הוקמה בשנת  1212והחלה לקבל הקצבות בשנה זו.
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הערות
 .1רישום ההכנסות בספרי הבריתות אינו תואם בהכרח את הרישומים
בספרי ה.צ.ע ,בין היתר ,מכיוון שההכנסות של הבריתות מה.צ.ע.
מתקבלות גם מסעיפים נוספים בתקציב ה.צ.ע ומהחזרי הוצאות ולא
רק מהקצבות.
 .1מהטבלה לעיל עולה כי סך תקציב ההקצבות של ה.צ.ע .ירד בשעור חד
של כ 11%-בשנת  ,1222ביחס לשנת .1222
נציגי הבריתות השונות יחד עם נציגי הארגונים הציוניים ,מרכיבים את
הקונגרס הציוני העולמי ,אשר מתכנס פעם בארבע שנים בירושלים .בכינוס
הקונגרס הציוני מתווים את מדיניותה של ההסתדרות הציונית העולמית ביחס
לנושאים שעומדים על סדר יומה של ההסתדרות הציונית העולמית.
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נתונים כספיים
להלן נתונים נבחרים מתוך דוחות רווח והפסד של הבריתות לשנת :1222
שנת 2002
הברית

מזרחי

קדימה

רפורמים

ביתנו

מרץ

עבודה

קונסרבטיבים ליכוד

קונפדרציה חרות

העולמי
הכנסות:
הקצבה

427,500

הכנסות

- 167,657 2,368,295

638,938 488,811

244,256 298,200 185,000 180,000
-

-

-

4,179

231,531 150,000

88,000

197 316,415

31,102

אחרות
סה"כ

638,938 656,468 2,795,795

248,435 298,200 185,000 180,000

231,728 466,415

119,102

הכנסות

שימושים:
שכר

790,261

308,969 205,875

134,717 111,916 134,387 166,344

52,988 36,575

10,723

אחרות

499,858 389,058 1,762,960

199,972 48,347 61,829 30,519

215,748 363,579

195,672

סה"כ

808,827 594,933 2,553,221

334,689 160,263 196,216 196,863

268,736 400,154

206,395

הוצאות
עודף  /גרעון 242,574

-86,254 137,937 -11,216 -16,863 -169,889 61,535

-37,008 66,261

מעיון בנתוני הטבלה עולה כי:
 חמש מתוך עשר הבריתות לעיל נסמכות ותלויות כמעט באופן מוחלט על
ההכנסות שמקורן בה.צ.ע.
 הוצאות שכר ,בחלק מהבריתות ,מהוות את עיקר ההוצאות.
 מספר בריתות לא ניצלו את כל כספי ההקצבה בשנת .1222
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-87,293

.3

נהלים וממשקי עבודה בין ה.צ.ע .לבריתות
בשנת  1222אושר במוסדות ה.צ.ע .נוהל מימון הבריתות הציוניות ,שעיקריו
מובאים להלן:
 3.1ניהול המידע
התשלום לבריתות מבוצע על ידי מחלקת הכספים בה.צ.ע .המרכזת את
הדיווחים השנתיים המתקבלים מהבריתות השונות .הדיווחים המגיעים
לעיון מחלקת הכספים מרוכזים ונשמרים במשרדי המחלקה יחד עם
מסמכים אחרים ותכתובות פנימיות נוספות ,העוסקות בהקצבות
לבריתות.
ממצאי הביקורת
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הביקורת מצאה כי בה.צ.ע .לא קיימת רשימה מסודרת של הבריתות,
הכוללת :שמות נציגי הברית ,מספרי חשבונות בנק מעודכנים,
כתובות מעודכנות ומועדי הדיווח הכספי האחרון של הבריתות .העדר
רשימת נתונים מעודכנת מקשה על ביצוע נאות של תהליך העברת
ההקצבות ,בקרה על הבריתות ויישום כללי של הנוהל ,בשל שליפת
נתונים איטית ולעיתים אף הסתמכות על נתונים לא מעודכנים.



הדוחות הכספיים של הבריתות אינם מתויקים במלואם במגירות
התיוק במחלקה לכספים .הביקורת נתקלה בדוח כספי של הברית
חרות ,המצוי במסד הנתונים הממוחשב אך הוא אינו מתויק באופן
פיזי במגירות המיועדות .שמירת הדוחות הכספיים במערכת
הממוחשבת בלבד אינה מספקת בשיטות העבודה הנוכחיות,
המסתמכות בעיקר על ניירת כתובה.

המלצות הביקורת


מומלץ לגבש מסד נתונים מסודר לכל ברית שיכלול :שמות נציגי
הברית ,סכומי ההקצבה שיועברו ,מספרי טלפון להתקשרות ,מועד
העברת הדיווחים השנתיים על ידי הברית ,תקינות ושלמות העברת
הדיווחים ונקיטה בסנקציה ,ככל שקיימת.



מומלץ להקפיד כי הדיווחים הכספיים המגיעים לה.צ.ע .יתויקו
במקומם ,בסמוך להגעתם למחלקה לכספים.

 3.2זכאות להקצבה
תאגיד ללא כוונת רווח ,הרשום בארץ או בחו"ל ,רשאי לקבל את ההקצבה
בפועל ,בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שלו.
בריתות ציוניות הזכאיות להקצבה כאמור ,רשאיות לבקש הקצבה
משותפת.
כנציגות הברית יכהנו  1-1חברים ,אשר הברית דיווחה עליהם בכתב
למחלקה לכספים ולמחלקה לפעילות ציונית ,באמצעות המורשים מטעמה.
הנציגות האמורה תהיה מוסמכת בלעדית לטפל בשם הברית בכל הקשור
להקצבה .הודעה חתומה בידי שניים מחברי הנציגות מחייבת את הברית
הציונית לכל דבר ועניין.
ממצא הביקורת


קיימות בריתות המקבלות את הקצבתן במשותף ,לדוגמא :הליכוד
העולמי משמש כצינור להעברת כספים לש"ס .לדעת הביקורת,
העברת כספים לגוף מסוים באמצעות גוף אחר ,כצינור ,אינה רצויה
ואף עלולה לגרום לתקלות .בנוסף ,לא ברורה יכולת הבקרה של ברית
הליכוד על ההוצאות של ברית ש"ס ,אם בכלל מתבצעת.

המלצת הביקורת


מומלץ להפריד בין הבריתות ולא להשתמש כלל בברית מסוימת
כצינור להעברת כספים לברית אחרת.
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 3.3דיווח ובקרה
סעיף  11בנוהל מימון הבריתות קובע כי" :מקבל ההקצבה יעביר באמצעות
הנציגות ,עד שישה חודשים מתום שנת התקציב אישור מאת רואה חשבון
בעניין השימוש שנעשה בהקצבה".
אי עמידה בתנאי זה גוררת מספר סנקציות המפורטות להלן:


אי הגשת האישור האמור במועד תגרור הפחתה מיידית מההקצבה
השוטפת בגובה מחצית מסכום ההקצבה עבורה לא התקבל האישור.



אי הגשת האישור בחלוף שנה מתום שנת התקציב (כלומר -פיגור של
ששה חודשים) תגרום להפחתת הקצבה השוטפת בסכום נוסף ,גם
הוא בגובה מחצית ההקצבה שעבורה לא נתקבל אישור.



הסכומים שיקוזזו כאמור מההקצבות השוטפות יהוו מעין קנס שלא
יוחזר ,אף אם הוגש האישור האמור במועד מאוחר יותר.

בנוסף לאמור לעיל ,ההקצבה מותנית בהסכמה בכתב לביקורת מטעם
מבקר ה.צ.ע .והתחייבות להצגת ספרים לצורך הביקורת .כמו-כן מסמכי
הרישום של מקבל ההקצבה וכל אישור או מסמך אחר אשר יידרש על ידי
המחלקה לכספים של ה.צ.ע ,.יוגשו מידי שנה טרם תשלום ההקצבה.
המסמכים הדרושים וההתחייבויות האמורות ייקבעו על ידי המחלקה
לכספים ,בהתייעצות עם המחלקה לפעילות ציונית והלשכה המשפטית.
ממצאי הביקורת
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בסעיף  2לנוהל מימון הבריתות נקבע כי" :מסמכי הרישום של מקבל
ההקצבה ,אישורים ומסמכים נוספים לפי דרישתה של המחלקה
לכספים ,יוגשו לה כל שנה טרם תשלום ההקצבה" .בנוסף למצוטט
לעיל ,סעיף  2לנוהל מדגיש כי על המחלקה לכספים ,בהתייעצות עם
המחלקה לפעילות ציונית והלשכה המשפטית ,לקבוע רשימת
מסמכים כאמור .כמו כן ,המסמכים אמורים לכלול כתב התחייבות
ספציפי עליו תחתום כל ברית כתנאי לקבלת ההקצבה .למרות

המפורט לעיל ,לא קיימים רשימה  /חוזר  /נוהל ,המפרטים את
המסמכים שהבריתות צריכות להגיש לצורך קבלת ההקצבה.


ההסתדרות הציונית איננה עקבית בכל הקשור לדרישותיה הנוגעות
לסוג ולאיכות הדיווחים המועברים לעיונה .בפועל הוגשו לה ,בין
היתר ,טיוטת דוחות ,דוחות בלתי חתומים ו/או בלתי מבוקרים,
ותזרים מזומנים ועל סמך דוחות אלו הועברו כספי הקצבה.



סעיף  11לנוהל מימון בריתות ,קובע כי ה.צ.ע .תבצע פעולות בקרה על
הדיווחים של הבריתות .בפועל ,ניתן לומר באופן גורף כי לא
מתבצעות בקרות על הדיווחים של הבריתות ובנוסף לכך לא קיימות
הנחיות ברורות בדבר סוג הבקרה שיש לבצע ,תדירותה ואופייה.



נמצאו מקרים בהם לא בוצעה הפחתת הקצבה למרות הגשת
הדיווחים באיחור ,לדוגמא :ברית ישראל ביתנו הגישה לה.צ.ע .את
הדוחות הכספיים לשנת  1222רק בחודש מאי  ,1212באיחור של אחד
עשר חודשים מהמועד האחרון הקבוע בנוהל .עוד יצוין כי הליקוי
אינו חדש ,הוא עלה כבר בביקורת משנת  1222והמצב לא השתנה.



מעיון בספרי הבריתות עולה כי מספר גדול של בריתות תומכות
כספית בעמותות שונות .אולם ,מסקירת נוהל מימון הבריתות לא
נמצאה כל התייחסות או התניה הקשורה לתמיכה באותן עמותות
קשורות .דוגמא להתניה :הצהרת הברית כי המדובר בעמותה
שמטרותיה תואמות או משלימות את מטרות הברית.



סנקציית הפחתת ההקצבה לבריתות ב 12%-בשל איחור במועד הגשת
הדוח (שנקבע לחצי שנה מתום שנת ההקצבה) ,אינה מיושמת בפועל
בכל המקרים שבדקנו ובהם מצאנו איחורים .ראה סעיף  1להלן.

המלצות הביקורת


מומלץ לגבש הנחיות אשר יסדירו את הבקרה בכל הקשור לדיווחים
על השימושים בכספי ההקצבה .ההנחיות יעסקו בנושאים הבאים:
 .1יש להגדיר את מסמכי הרישום של מקבלי ההקצבה הנדרשים
לצורך עמידה בתנאי סעיף  2בנוהל .מומלץ לשקול כי המסמכים
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יהיו :אישור ניהול תקין ,דיווח מעודכן על נציגות הברית ומספר
חשבון הבנק להפקדות.
 .1מומלץ לקבוע פורמט דיווח אחיד לכלל הבריתות הכולל אישור
רו"ח בנוגע לשימושים שבוצעו בכספי ההקצבה.
 .1בהתאם לנדרש בנוהל מומלץ לקבוע מועדי בקרה לדיווחי
הבריתות והנושאים שיבוקרו.
 .1מומלץ לטייב את הנוהל ולפרט את הבקרות הנדרשות ואת
המסמכים הנדרשים (לרבות חשבוניות ,פליירים המעידים על
פעילות וכיוצ"ב) לצורך בחינת השימושים שנעשו בהקצבות
ה.צ.ע.
 מומלץ לבצע הפחתת הקצבה לאותן בריתות אשר מאחרות בהגשת
הדיווחים הנוגעים לשימוש בכספי ההקצבה כמתחייב מהנוהל.
במקביל ניתן לשקול לקבוע סנקציה אחרת שניתן יהיה ליישמה.
 מומלץ לשקול הוספת התניה בנוהל מימון הבריתות ,אשר תדרוש כי
העברת ההקצבות לעמותות תותנה בהצהרה של הברית כי מטרות
העמותה הנתמכת עולות בקנה אחד עם תכלית הקצבת הכספים
לברית.
 3.3שימוש בכספי ההקצבה
הכספים המוקצבים לבריתות הציוניות אמורים לשמש אותן בביצוע
פעולות חינוכיות ורעיוניות להגשמת התוכנית הציונית .במקרה שהמחלקה
לכספים ,לאחר התייעצות עם המחלקה לפעילות ציונית ועם הלשכה
המשפטית ,סבורה כי ההקצבה לא שימשה את התכלית האמורה ,רשאי
מנהל המחלקה לכספים לדרוש מהברית הציונית את מלוא סכום ההקצבה
ששולמה ואשר לא שימשה את המטרה לשמה ניתנה ו/או לקזז סכום זה
מכל תשלום אחר המגיע לברית הציונית מה.צ.ע.
ההכרעה ,במקרה של חילוקי דעות בין הברית לבין מנהל מחלקת הכספים,
תועבר לגורם אשר ייקבע במשותף על ידי יו"ר ההנהלה והגזבר.
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ממצאי הביקורת


בקשת אישור מרו"ח על השימוש שנעשה בכספים הינה בקרה
בדיעבד .כך יוצא שכספי ההקצבות מועברים ללא כל אסמכתא
להוכחת ביצוע הפעילות "המוכרת".



לעיתים קרובות ,הדיווחים המועברים על ידי הבריתות לה.צ.ע .אינם
כוללים אישור רו"ח בנוגע להתאמת השימושים שנעשו בכספי
ההקצבה לשימושים המותרים על פי הנוהל .חשוב לציין כי הנוהל
מחייב הצגת אישור מרו"ח בעניין זה .ליתר פירוט ראה פרק  1להלן.



ה.צ.ע .לא ביצעה בשנים האחרונות הפחתת הקצבה או שלילה של
הקצבות בגין אי הגשת דיווחים.



הביקורת מצאה כי חלק מהבריתות עושות שימוש שאינו תואם את
"תכלית ההקצבה" כפי שהיא מוגדרת בנוהל מימון הבריתות ,כגון:
שימוש בכספי ההקצבה לתשלומי שכר בלבד ,כיסוי גירעונות ויצירת
עודפים .ליתר פירוט ראה פרק  1להלן.

המלצות הביקורת


מומלץ לשקול כי כספי ההקצבה יינתנו לאחר הוכחת ביצוע (גם אם
מדגמית) ולא מראש.



יש להקפיד כי הבריתות השונות יציגו אישור רו"ח בנוגע לשימושים
בכספי ההקצבה.



במידה ונמצא כי לא נעשה שימוש ראוי בכספי ההקצבה יש לדרוש
את החזרת כספי ההקצבה לה.צ.ע ,.ללא תנאי.

 3.5תשלומים
כאמור לעיל ,חלקה של כל ברית מעוגת התקציב נקבע בהתאם למספר
הצירים של הברית בקונגרס הציוני ביחס לכלל הצירים בקונגרס.
הקצבות משולמות בהעברה לחשבונות הבנק של הבריתות.
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ההעברה תבוצע בשיעורים חודשיים שווים ,למעט במקרה של אישור
היו"ר והגזבר לחריגה .הסכומים ישולמו בש"ח ,למעט תשלום בדולר
במקרה שמקבל ההקצבה ממוקם בחו"ל.
מנהלי המחלקה לפעילות ציונית והמחלקה לכספים ,לאחר התייעצות עם
משרד המבקר ,רשאים לאשר רכישת כרטיסי טיסה ,שהות בבתי מלון
והארחה במסגרת כינוסים כלל מוסדיים .ה.צ.ע .יכולה לבצע רכישות עבור
ברית ציונית ולבקשתה .רכישה כאמור תבוצע עד לסכום יתרת ההקצבה
לה זכאית הברית הציונית המבקשת ,ותקוזז מהתשלום הקרוב של
ההקצבה המגיעה לאותה ברית.
ממצאי הביקורת
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נמצאו מספר טעויות בחישובי הזכאות לסכומי ההקצבה המיועדים
לבריתות .לדוגמא :חישוב זכאותה של ברית הקונסרבטיביים נעשה
על פי הרכב של  12צירים כפול הסכום הנקוב לציר .אולם ,בהתאם
לרשימת הבריתות והרכבן שהועברה לעיון הביקורת ,עולה כי ,חישוב
זכאותה של ברית הקונסרבטיביים צריך להתבצע על פי הרכב של 12
צירים ולא כפי שבוצע .בנוסף לאמור לעיל ,מעיון בחישוב זכאותן של
הבריתות השונות להקצבה עולה כי נפלו מספר טעויות הנובעות
כנראה מטעויות סופר .לדוגמא :סכום הזכאות להקצבה של ברית
העבודה בשנת  1222עמד על  11,722דולר ,אולם בחוזר פנימי המפרט
את סכומי ההעברה לבריתות השונות נמצא כי הסכום המוקצה
לברית העבודה הינו  17,722דולר ,סכום הגבוה באלף דולר מסכום
הזכאות הנכון.



העברות הכספים לבריתות לא נעשות במרווחי זמן קבועים או
במועדים קבועים ,כפי שנקבע בנוהל ,אלא בהתאם לתזרים
המזומנים של ה.צ.ע .שיטת העברת כספים זו מקשה תזרימית על
הבריתות אשר תלויות בכספי ההקצבה ומנגד לא ברור איזו בעיה
תזרימית קיימת בה.צ.ע ,.אשר גוררת לכאורה עיכוב בהעברות
הכספים.



נמצא כי לעיתים בסוף שנה קיימות יתרות בספרי ה.צ.ע .לזכות
הבריתות השונות ,בשל אי העברת כספי ההקצבה .לדוגמא :יתרת
הזכות של ברית המזרחי ,כפי שהיא משתקפת בכרטיס החו"ז שלה

בספרי ה.צ.ע .נכון ליום  11לדצמבר  1222הייתה בסך של 11,111
ש"ח.


המחלקה לכספים בה.צ.ע .לא שולחת חוזר מסודר לבריתות השונות
אשר מפרט את סכומי ההקצבות ומועדי העברתן.



ה.צ.ע .לא מבצעת בדיקה תקופתית בנוגע לאימות מספרי חשבונות
הבנק של הבריתות השונות .שינוי כאמור מתבצע רק בעקבות פנייה
יזומה של הברית עצמה .חשוב לציין כי לא אחת העמותות המרכיבות
את הבריתות מתפרקות ומתאגדות שוב עם מספר חשבון בנק אחר,
כך שללא מעקב שוטף עלול להיווצר מצב שהכסף לא יגיע ליעדו.
לדוגמא :העמותה באמצעותה התאגדה ברית העבודה התפרקה בשנת
 1221ובמקומה קמה עמותה חדשה בעלת חשבון בנק שונה .עדכון
מספר חשבון הבנק נעשה בעקבות פנייה של ראשי העמותה החדשה
וזאת לאחר מאבקים משפטיים ממושכים.

המלצות הביקורת
 מומלץ כי חישוב סכום הזכאות לכל ברית ייעשה על ידי שני עובדי
מחלקת הכספים (האחד יחשב והשני יבקר) ,תוך אימות נתון מספר
הצירים לכל ברית ,מגורם שלישי .על החוזר הפנימי המאשר את
נכונות הסכומים יחתמו שני עובדים אלו.
 מומלץ להקפיד כי העברות כספי ההקצבה ייעשו במועדים ידועים
ובמרווחי זמן קבועים.
 מומלץ להודיע לבריתות באמצעות חוזר מסודר את הנתונים הבאים:
 .1סכום ההקצבה הכולל השנתי.
 .1מועדי העברת כספי ההקצבה.
 .1מספר הצירים שנלקח בחישוב והסכום הנקוב לציר.
 .1יש ליידע את הבריתות בתום כל שנה על יתרת זכאותם להקצבה,
ככל שקיימת.
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 .1מומלץ להקפיד כי כל סכומי ההקצבות לבריתות השונות ישולמו
בזמן ,במידה והברית עמדה בתנאים ולא ליצור מצב שבתום שנה
קלנדרית חייבת ה.צ.ע .למספר בריתות סכומי כסף נכבדים.
 יש לבצע אחת לשנה בדיקה לאימות מספרי חשבון הבנק של
הבריתות השונות.
 3.3תשלומי אש"ל בגין הקונגרס הציוני שנערך בשנת 2010
ה.צ.ע .השתתפה במימון טיסות ואש"ל ,של צירי הקונגרס הציוני שנערך
בשנת  .1212סכומי ההשתתפות הינם:
 112דולר – החזר הוצאות אש"ל לכלל הצירים.
 112דולר – החזר עבור הוצאות כרטיס טיסה ששילמו הצירים המגיעים
מחו"ל.
תמיכת ה.צ.ע .מתבצעת באמצעות העברת הכסף לחשבון הבנק של הברית
והתנהלות עצמאית של הברית מול הצירים/הספקים ,או באמצעות זיכוי
חשבון הבריתות בספרי ה.צ.ע ,.כך שהתשלום לצירים/לספקים יעשה על
ידי ה.צ.ע ,.ללא התערבות הברית.
טרם כינוס הקונגרס ,גורמים ממטה הקונגרס העבירו תדריך לנציגי
הבריתות בנוגע לאופן ומטרת ההקצבות המועברות.
הביקורת בחנה האם הכספים שהתקבלו בגין הוצאות אש"ל אכן הוצאו
לצורך תשלומי אש"ל.
ממצאי הביקורת
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הביקורת מצאה כי הבריתות השונות חילקו את כספי האש"ל
בהתאם למדיניות עצמאית שגיבשה כל ברית .בשיחה עם גורמים
בהנהלת ה.צ.ע .הוסבר שהיעדר המדיניות נובע מהחלטת הנהלת
ה.צ.ע .לא להתערב בחלוקת הכסף ,בשל התקציב הקטן שהוקצה לכל
ברית.



בהמשך לאמור לעיל הבריתות השונות לא נדרשו להציג הוכחות
להעברת הכסף לצירים למי מגורמי ה.צ.ע.



להלן ממצאי הבדיקה בבריתות השונות:

מסד

הברית

התייחסות הברית

תקין  /לא תקין

1

קדימה

שלחו אסמכתאות

תקין
ההכנסות שמקורן בהקצבות
ה.צ.ע .לברית לטובת הקונגרס

מרכז עולמי

שלחו כרטסת  -ביקשו

נסגרות אל מול ההוצאות

זמן נוסף להעביר חומר.

הרשומות בספרים  -לביקורת
לא הייתה אפשרות לוודא את
נכונות ההוצאות הללו.

2
שלחו דוח אקסל המפרט
מזרחי

5
6

כספים כולל אסמכתאות
למדגם מבוקש

3
4

את הצירים שקיבלו

חירות
ארצנו
קונפדרציה

שלחו אישורים
ואסמכתאות
שלחו דוח אקסל
ואסמכתאות
ביקשה שהות להשיב

תקין .יש לציין שאין רישום
בגוף המסמך אלא ציון הסכום
בשולי המסמך.
למעט העדר אישור אחד תקין
תקין
לדברי הברית ההוצאות בגין

הועברו כרטסות מה.צ.ע.
הליכוד

וכן חשבוניות הוצאה
ואסמכתאות של שני
כרטיסי טיסה.

העבירו את הכרטסת של הברית
בה.צ.ע .המעידה על הוצאות
לבתי מלון אולם למעט שני
כרטיסי טיסה אין הוכחות על
תשלום טיסות לצירים.

7
8

הקונגרס עלו על ההכנסות.

ביתנו העולמית

לא קיבלנו מאומה

-

ה.צ.ע .שילמה את השהות
מר"צ

ואמרו שינסו להעביר
חומרים .טרם העבירו.

9
10

במלון -שוחחנו עם הברית

-

עבודה

לא התקבלה תגובה.

-
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המלצות הביקורת


מומלץ לגבש מדיניות מסודרת הנוגעת לשימוש בכספי האש"ל
ולדבוק בה גם אם הכסף המועבר הוא בסכום קטן יחסית לשנים
קודמות.



מומלץ כי גם במקרה בו לבריתות השונות ניתן חופש פעולה בנוגע
לחלוקת הכסף לצירים ,לבקש מהם כי יציגו אסמכתאות לשימוש
שנעשה בכספים אלו.

 .3שימוש בכספי ההקצבה על ידי הבריתות
הביקורת בחנה מספר נושאים באופן רוחבי לכל הבריתות ,כדלקמן:


בחינת סבירות הוצאות השכר אל מול ההוצאות לפעילות.



קיומן של פעילויות ציוניות בבריתות ,כמשמעותן בנוהל הבריתות.



בחינת מטרות הנסיעות לחו"ל והאם הן תואמות את השימושים המותרים
בכספי ההקצבה ,כפי שמפורט בנוהל.



עמידת הבריתות במועדי הגשת הדיווחים על השימושים ובחינת תקינות
הדיווחים.



קיומם של עודפי הקצבה שלא שימשו לפעילות.

הבדיקה כללה ניתוח דוחות רווח והפסד של הבריתות ,לרבות סקירה של
כרטסות ההוצאות וכן בדיקת אסמכתאות שונות ,ככל שניתן ,המעידות על
קיומן של הפעילויות.
ממצאי הביקורת
 סעיף  1בנוהל מימון הבריתות מדגיש כי "תכלית ההקצבה -נועדה לסייע
בידי הבריתות...במילוי פעולותיהן החינוכיות והרעיוניות להגשמת התוכנית
הציונית" .בהמשך לכך קובע הנוהל ,כי לצורך בקרה שההקצבה לברית אכן
שימשה "להגשמת התוכנית הציונית" ,על הברית להגיש אישור רואה חשבון
בסוף שנת כספים ,המאשר שאכן כספי ההקצבה שימשו למטרות ציוניות.
למרות האמור לעיל ,הביקורת מצאה כי בדיווחים הכספיים של רוב
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הבריתות ,לשנים  1222-1222לא צורף אישור רואה חשבון כנדרש לעיל .ראה
בנוסף להלן בסעיפים הבאים :א ,ב ,ג ,ד ,ו ,ז,ח ,ט.
 הנוהל מגדיר באופן כללי מהי תכלית ההקצבה אולם הביקורת נתקלה
במספר מקרים בהם הכספים משמשים באופן גורף להוצאות שכר ולנסיעות
לחו"ל אשר אין לביקורת כלים לבחון אם הן עולות בקנה אחד עם דרישת
הסעיף ,כמצוטט לעיל .ראה בנוסף להלן בסעיפים :א ,ג ,ד ,ה ,ו ,י.
המלצות הביקורת
 מומלץ להקפיד כי הבריתות יגישו מסמך חתום על ידי רו"ח ,המאשר את
התאמת השימושים למטרות שהנוהל מונה ,כתנאי הכרחי לתמיכת ה.צ.ע
בבריתות.
 מומלץ להוסיף התייחסות בנוהל בעניין שעור הוצאות שכר ונסיעות לחו"ל,
שניתן יהיה להכיר בהן כשימוש לתכלית ההקצבה.
להלן פירוט הבריתות ותמצית נתונים בנוגע לפעילותן ותקציבן
א.

הברית העולמית של מר"ץ יחד

נתונים כלליים
מטה הברית
מועסקים בשכר
מדינות בהן הברית פעילה
מיקום סניפים בעולם
פעילויות הברית

תל אביב
הברית מעסיקה עובד אחד בשכר בתפקיד מנכ"ל
הברית.
ארגנטינה ,צרפת ,אנגליה ,אורוגוואי ,צ'ילה ,ברזיל,
ארה"ב ,קנדה ,הולנד ,שוויץ ,אוסטרליה ועוד.
בואנוס איירס ,ניו יורק ,פריז ,לונדון.
כינוסים שונים ברחבי העולם ,אתר אינטרנט ,עיתון
שמופץ ביידיש ובצרפתית ,חוגי בית ,תערוכת
צילומים בשיתוף צעירים מקומיים בהונגריה.

נתונים כספיים (אלש"ח)

מחזור הכנסות
הוצאות שכר
הוצאות רכב
הוצאות לפעילות
עודף( /גרעון) שנתי
עודף( /גרעון) נצבר

2002
*121
111
12
1
()11
11

2002
*127
111
17
17
()11
11

* כל ההכנסות מקורן מההסתדרות הציונית.
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ממצאי הביקורת
 מעיון בנתונים שבטבלה לעיל עולה ,כי התקציב המופנה לטובת פעילויות
ציוניות הינו זניח .מרבית התקציב מופנה לשכר והוצאות רכב .נמסר לנו כי
הפעילויות המתקיימות הינן בעיקר פעילויות התנדבותיות או שממומנות על
ידי מקורות מימון עצמאיים של הנציגים בחו"ל.
 הפעילות המוצגת בשנת  ,1222בעלות של  17,222ש"ח ,הינה הוצאות בגין
הקמת אתר אינטרנט.
 לא נמצא אישור רו"ח בדבר השימוש בכספי ההקצבה .העדר אישור רו"ח
והצגתו למחלקת הכספים בה.צ.ע .הינו בניגוד לסעיף  11בנוהל מימון
הבריתות המדגיש כי "מקבל ההקצבה יעביר באמצעות הנציגות ,עד שישה
חודשים מתום שנת התקציב ,אישור מאת רואה חשבון בעניין השימוש
שנעשה בהקצבה".
 דיווח כספי לשנת  1222הוגש ב 12-ביולי  ,1212כחודש לאחר המועד האחרון
להגשה .לא ראינו כי ננקטו סנקציות ולא קיים אישור להגשה באיחור.
תגובת המבוקר
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-

הדוח הוגש באיחור לאחר קבלת אישור ,בכתב או בעל פה ,מהמחלקה
לכספים .הסיבה לאיחור היא הקונגרס הציוני שהתקיים באותה שנה.

-

מהות ההוצאה על שכר בארץ הינה הפעלת הסניפים ,יצירת תכניות
עבודה ותמיכה כמטרייה ארגונית .לא מדובר על הוצאת שכר אלא על
מתן תקציב לאדם שמרכז פרויקטים ומעצים את מעגלי הפעילות.

ב .הברית הסתדרות המזרחי והפועל המזרחי המרכז העולמי (ע"ר)
נתונים כלליים
מטה הברית
מועסקים בשכר
מדינות בהן הברית פעילה
מיקום סניפים בעולם

פעילויות העמותה /הברית

נתונים כספיים (אלש"ח)

מחזור הכנסות
הוצאות שכר
הוצאות רכב
הוצאות לפעילות
עודף( /גרעון) שנתי
עודף( /גרעון) נצבר
*

ירושלים
7
הברית פעילה בעשרות מדינות בעולם
ארה"ב ,קנדה ,דרום אפריקה ,שוויץ ,אוסטריה,
ארגנטינה.
אחזקת אתר אינטרנט ,הפצת דפי פרשת שבוע
ועדכונים לחו"ל על המתרחש בארץ ,כינוסים
בחו"ל ביום ירושלים וביום העצמאות ,גיוס
כספים למען מפוני גוש קטיף ,ארגון סיורי מורשת
יהודית לפעילים מחו"ל ,תמיכה בעמותות קשורות
2002
*1,721
722
71
1,112
111
()722

2002
*1,112
211
21
221
1,121
()1,217

מתוכם  112אלפי ש"ח ו 177-אלפי ש"ח בגין הקצבה מה.צ.ע ,.לשנים  1222ו1222-
בהתאמה.

ממצאי הביקורת
 אישור רואה החשבון כלל התייחסות כללית לפעילות העמותה ללא פירוט
ספציפי בדבר השימושים שבוצעו בכספי ההקצבה ואישור כי הכספים
שימשו לתכלית לשמן ניתנו.
 הדוחות הכספיים לשנת  1222שהוגשו על ידי הברית ל -ה.צ.ע .אינם
חתומים על ידי הרו"ח המבקר.
תגובת המבוקר
בעקבות טיוטת הדוח הציגה הברית את דוחותיה הכספיים החתומים
לשנת .1222
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ג .תנועת העבודה הציונית העולמית (ע"ר)
נתונים כלליים
מטה הברית
מועסקים בשכר
מדינות בהן הברית פעילה
מיקום סניפים בעולם
פעילויות העמותה /הברית
נתונים כספיים (אלש"ח)

מחזור הכנסות
הוצאות שכר
הוצאות רכב
הוצאות לפעילות
עודף( /גרעון) שנתי
עודף( /גרעון) נצבר
*

אין
1
ארה"ב ,ברזיל ,ארגנטינה ,אוסטרליה
כינוסים בארץ ובחו"ל
2002
122
111
1
112
()111

2002
*111
111
112
()111

מתוכם  111אלפי ש"ח בגין הקצבה שמקורה בהסתדרות הציונית.

ממצאי הביקורת
 כספי ההקצבה משמשים בעיקר לכיסוי הגירעונות משנים קודמות.
 מסקירת ההוצאות לפעילות עולה לכאורה כי לא מתקיימת פעילות
הסברתית ציונית משמעותית .בקשתנו לקבל מסמכים להוכחת פעילות לא
נענתה.
 דיווח כספי לשנת  1222הוגש לה.צ.ע .באיחור של לפחות שלושה חודשים.
הביקורת הגיעה למסקנה זו בשל העובדה כי הדוחות הכספיים נחתמו על
ידי רואה החשבון רק בספטמבר  ,1212מועד המאוחר בשלושה חודשים
מהמועד האחרון להגשת הדוחות.
 לא נמצא אישור רו"ח בדבר השימוש בכספי ההקצבה.
הערת הביקורת:
עקב תהפוכות שחלו בחודשים האחרונים בתנועת העבודה בכלל ובברית
בפרט ,לא קיבלנו את תגובת הברית לממצאים הנ"ל.
33

ד .קדימה – הנוער הציוני – התנועה העולמית (ע"ר)
נתונים כלליים
מטה הברית
מועסקים בשכר
מדינות בהן הברית פעילה
מיקום סניפים בעולם
פעילויות העמותה /הברית

נתונים כספיים (אלש"ח)

מחזור הכנסות *
הוצאות שכר
הוצאות רכב
הוצאות לפעילות
עודף( /גרעון) שנתי
עודף( /גרעון) נצבר
*

תל אביב
1
אנגליה ,בלרוס ,הונגריה ,צרפת ,ארגנטינה
אורוגוואי ,צ'ילה ועוד.
ארגנטינה ,צרפת ,בלגיה ,איטליה ועוד.
הדרכת משלחות של בני נוער מחו"ל בארץ,
כנסים ,עדכונים ואינפורמציה לחברי הברית
בחו"ל  ,פעילות ציונית בשיתוף תנועות נוער
בחו"ל.
2002
111
121
11
121
11
22

2002
272
111
11
122
()12
12

מתוכם  122אלפי ש"ח ו 121-אלפי ש"ח בגין הקצבה מה.צ.ע .בשנים  1222ו,1222-
בהתאמה.

ממצאי הביקורת
 דיווח כספי לשנת  1222הוגש לה.צ.ע .באיחור של חודשיים לפחות ,על פי
תאריך הדוח הכספי.
 הדוחות הכספיים לשנת  1222שהוגשו לה.צ.ע .אינם חתומים על ידי הרו"ח
המבקר וחברי הנהלת העמותה של הברית .לבקשת הביקורת התקבלו
בדיעבד דוחות חתומים.
 דיווחיה הכספיים של הברית לא כללו אישור רואה חשבון בדבר התאמת
השימושים שנעשו בכספי ההקצבה למטרות שנמנו בנוהל.
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 חלק ניכר מפעילות הברית בשנת  1222הינו הוצאות נסיעות לחו"ל בסכום
של  111אלפי ש"ח .הביקורת קיבלה מסמכים לגבי נסיעות אלו ומטרתן,
לרבות חשבוניות – נמצא תקין.
תגובת המבוקר
דרישת אישור על התאמת שימוש בכספים לסכומים שנתקבלו :בדף
הדו"ח הכספי המפרט את עלות הפעילויות ,ניתן לראות שהסכומים
ששימשו לפעילויות גבוהים מהסכומים שנתקבלו מההסתדרות הציונית
למטרה זו.
ה" .ארצנו" הפדרציה הציונית העולמית של היהדות הרפורמית והמתקדמת (ע"ר)
נתונים כלליים
מטה הברית
מועסקים בשכר

אין מטה רשמי .המשרד נמצא בישראל.
עובד קבוע  1-1 +עובדים זמניים
ארה"ב  ,קנדה ,ברזיל  ,ארגנטינה ,דרום-
אפריקה ,אוסטרליה ,הונגריה ,הולנד,
בריטניה ,גרמניה ,שוויץ ,רוסיה ,וספרד.
אין סניפים
"ארצנו" הינו ארגון גג התומך בפעילויות
של ארגונים שונים ובהם ארגון "נצר
עולמי" וארגונים מקומיים במדינות שונות.
כמו כן "ארצנו" מארגן סמינרים לחברי
הקהילות הרפורמיות הן בארץ והן בחו"ל.

מדינות בהן הברית פעילה
מיקום סניפים בעולם
פעילויות העמותה /הברית

נתונים כספיים (אלש"ח)

2002

2002

מחזור הכנסות *

112

121

הוצאות שכר

122

112

הוצאות רכב

-

-

הוצאות לפעילות

111

111

עודף( /גרעון) שנתי

()172

()112

עודף( /גרעון) נצבר

1,211

1,221

*
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מתוכו  122אלפי ש"ח ו 177-אלפי ש"ח בגין הקצבה מה.צ.ע .בשנים  1222ו 1222-בהתאמה.

ממצאי הביקורת
 מרבית הפעילויות של הברית הינן מתן תמיכות לעמותות קשורות או
ארגונים בעלי אג'נדה זהה .בשנת  1222תמכה הברית בעמותת "נצר עולמי"
ובארגונים מקומיים שונים בעולם (בעיקר בארה"ב) בסכום כולל של 111
אלפי ש"ח ומנגד פעילותה הציונית העצמאית הכוללת נסיעות לחו"ל
הסתכמו לסה"כ של  11אלפי ש"ח.
 חלק ניכר מפעילות הברית בשנת  1222הייתה בגין הוצאות נסיעות לחו"ל,
בסכום של  121אלפי ש"ח .הביקורת קיבלה מסמכים לגבי נסיעות אלו
ומטרתן ,לרבות חשבוניות – נמצא תקין.
תגובת המבוקר
ארגון "ארצנו" התקבל להסתדרות הציונית העולמית לפני למעלה מ12 -
שנה ,על פי החוקה וזאת בהתאם לעקרונותיו.
הארגון מקיים מידי פעם בפעם פעילות חינוכית משל עצמו.
אנו עומדים על כך שהארגון ממלא את חזונו וגם את מטרותיו במלואם
ובהתאם לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית.
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ביתנו העולמי

ו.

נתונים כלליים
מטה הברית

אין

מועסקים בשכר

1

מדינות בהן הברית פעילה
מיקום סניפים בעולם

ארה"ב ,מולדובה ,אוזבקיסטן ,רוסיה ,ישראל
אין

פעילויות העמותה /הברית

חוגי בית ,מפגשים עם פעילים

נתונים כספיים (אלש"ח)

מחזור הכנסות
הוצאות שכר
הוצאות רכב
הוצאות לפעילות
עודף( /גרעון) שנתי
עודף( /גרעון) נצבר
*

2002
122
111
()11
11

2002
* 111
111
117
()11
72

מתוכם  111אלפי ש"ח בגין הקצבה מה.צ.ע .לשנת .1222

ממצאי הביקורת
 בשנת  1222חלק נכבד מההוצאות היו הוצאות שכר ובשנת  1222כל
ההוצאות הינן הוצאות שכר.
 לא התקבלו מסמכים המעידים על ביצוע פעילות בכלל ופעילות המוכרת על
פי הנוהל בפרט.
 בשנת  ,1222מרבית ההוצאות של הברית שאינן הוצאות שכר ,בסך של 117
אלפי ש"ח הינן בשל נסיעות נציגי הברית למפגשים ופגישות בחו"ל .סכום
הנסיעות כולל נסיעה של דובר הברית לארבעה ימים לאוקראינה ,בעלות
כוללת של  12,212ש"ח ובנוסף שולמו הוצאות עודפות בהיקף של 1,222
ש"ח .מכאן עולה כי מס הכנסה לא מכיר בכל הסכום כהוצאה מוכרת למס.
 לא הוגש אישור רואה החשבון בדבר השימושים שנעשו בכספי ההקצבה.
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 הברית לא הגישה דיווח כספי לשנים  1222-1222כנדרש אלא הוגשו טפסי
 1111בלבד (דיווח לרשויות המס) ללא חתימת רואה חשבון.
 טופס  1111לשנת  1222הוגש לה.צ.ע .באיחור של כ 1 -חודשים .מעיון בטופס
לשנת  1222נראה כי הוא הוגש באיחור של כחודשיים.
ז .מרכז עולמי התנועה המסורתית העולמית (ע"ר)
נתונים כלליים
מטה הברית
מועסקים בשכר
מדינות בהן הברית פעילה

ירושלים
הברית לא מעסיקה עובדים אבל קיימות
הוצאות שכר של עמותה קשורה אשר
מועמסות על הברית ,דרך כרטסות חו"ז.
ארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,צרפת ,ספרד,
הונגריה ,ארגנטינה ,צי'לה ,אורוגוואי,
ברזיל.

מיקום סניפים בעולם
פעילויות העמותה /הברית
נתונים כספיים (אלש"ח)

מחזור הכנסות
הוצאות שכר
הוצאות רכב
הוצאות לפעילות
עודף( /גרעון) שנתי
עודף( /גרעון) נצבר

ביצוע כנסים ופעילויות הנוגעים לציונות
ומדינת ישראל ,ארגון חגיגת יום העצמאות
בחו"ל.
2002
* 112
111
111
()21
122

2002
* 112
12
112
111
171

* מתוכו  111אלפי ש"ח ו 111-אלפי ש"ח בגין הקצבות של ה.צ.ע .לשנים  1222ו 1222-בהתאמה.

ממצאי הביקורת
 הביקורת מצאה כי בדיווחים הכספיים על השימוש בכספי ההקצבה של
הברית לה.צ.ע ,.לשנים  1222ו 1222-לא צורף אישור רואה חשבון כנדרש
בנוהל.
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 כל הפעילויות של הברית מתקיימות בשיתוף עם עמותה קשורה ,כך שכל
ההוצאות נרשמות בספרי העמותה הקשורה ומתבצעת העמסה לספרי
המרכז העולמי בהתאם לחלקו היחסי בעלות הפעילות והמנהלה.
תגובת המבוקר
עד היום לא הובן מהנוהל שנדרש אישור מיוחד בעניין השימוש שנעשה
בכספי ההקצבות מה.צ.ע( .ראה סעיף  11בנוהל) .עד היום מרכז עולמי
ראו בדוח הכספי השנתי המבוקר שהוגש במועד הנקוב בנוהל ,כמילוי
הדרישה הזאת .להבא נגיש בצורה מסודרת אישור זה.
פעילויות הברית מתקיימות בשיתוף פעולה עם עמותה קשורה  -דבר זה
נעשה על מנת לחזק את המסר הציוני המגיע לקהילות קונסרבטיביות
בתפוצות וכן משום ששתי העמותות חולקות משרדים משותפים וישנה
חלוקה בהוצאות .יחד עם זאת ,לא כל הפעילויות נעשות באופן זה אלא
יש כמה פעילויות הנעשות ישירות ממרכז עולמי .בימים אלו אנו
מתחילים תהליך שינוי המבהיר ומייחד עוד יותר את פעילות מרכז עולמי
מול העמותה הקשורה ,דבר שיתבטא בדוח השנתי הבא.

33

ח .העמותה ליישום וביצוע עקרונות והחלטות ליכוד עולמי (ע"ר)
נתונים כלליים
מטה הברית
מועסקים בשכר
מדינות בהן הברית פעילה
מיקום סניפים בעולם

פעילויות העמותה /הברית

נתונים כספיים (אלש"ח)

מחזור הכנסות
הוצאות שכר
הוצאות רכב
הוצאות לפעילות
עודף( /גרעון) שנתי
עודף( /גרעון) נצבר
*

תל אביב
1
ארה"ב ,טורקיה ,קנדה ,אורוגוואי,
אנגליה ,פולין ,ארגנטינה ועוד.
ארה"ב ,ארגנטינה ,אורוגוואי ,פולין ועוד.
מפגש עם פעילים בחו"ל ,הפעלת אתר
אינטרנט ,כנסים ,נטיעות בט"ו בשבט,
ארגון ימי עיון וסיורים לקבוצות מהארץ
ומחו"ל בנושאים ציוניים שונים ומאגדת
את הפעילות הדמוקרטית של תנועת
הליכוד בהסתדרות הציונית
2002
* 111
17
** 122
11
12

2002
* 111
11
112
121
()17

מתוכו  112אלפי ש"ח ו 171-אלפי ש"ח ,בגין הקצבה של ה.צ.ע .לשנים  1222ו1222-
בהתאמה.

**

נכללו הוצאות שזוהו כהוצאות לפעילות בלבד ,כגון :אירועים ,ימי עיון ,מתנדבים ,אתר
אינטרנט .לא נכללו הוצאות כלליות ,כגון :תקשורת ,משרדיות ,הנהלה וכלליות וכו'.

ממצאי הביקורת
 הדוחות הכספיים לשנת  1222שהוגשו לה.צ.ע .אינם חתומים על ידי הרו"ח
המבקר וחברי הנהלת העמותה של הברית.
 יצוין כי רק בשלב התגובה על דוח זה הגישה העמותה אישור רו"ח בדבר
השימושים שנעשו בכספי ההקצבה.
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תגובת המבוקר
נתונים כספיים :בחישוב ההוצאות לפעילות לא נלקחו בחשבון ההוצאות
על מחשוב (תפעול אתר האינטרנט ותחזוקה שוטפת) ,הדיוור והוצאות
הטלפון המהווים כלים מרכזיים בפעילות מול הסניפים והנציגים השונים
בחו"ל .בנוסף לא חושבו ההוצאות על הכיבוד בכנסים ובימי העיון.
ממצאי הביקורת :א  -הוגשו בעבר דוחות כספיים החתומים על ידי
*הרו"ח המבקר וחברי הנהלת העמותה של הברית .כמו כן הדוחות
החתומים הועברו לגוף המבקר .ב –לא היה ברור כי יש צורך במכתב
נלווה מהרו"ח מעבר לדוחות שנחתמו על ידו.

ט .הקונפדרציה העולמית של הציונות המאוחדת (ע"ר)
נתונים כלליים
מטה הברית
מועסקים בשכר
מדינות בהן הברית פעילה
מיקום סניפים בעולם
פעילויות העמותה /הברית
נתונים כספיים (אלש"ח)

מחזור הכנסות **
הוצאות שכר
הוצאות רכב
הוצאות לפעילות
עודף( /גרעון) שנתי
עודף( /גרעון) נצבר *
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ניו יורק
אנגליה ,רוסיה ,גרמניה ,ארגנטינה ,ארה"ב
תמיכה בבית הקונפדרציה בישראל ,תמיכה
בסכומים קטנים בפעילויות ציוניות ברחבי
העולם.
2002
111
11
171
()17
1,271

2002
171
11
171
1
1,122

*

רואים כי לקונפדרציה עודף נצבר בסכום של מעל  1מליון ש"ח ,ביחס למחזור

**

פעילות שנתי של כ 122-122-אלפי ש"ח בלבד.
כל ההכנסות הינן מהקצבות ה.צ.ע.

ממצאי הביקורת
 הביקורת מצאה כי בדיווחיה הכספיים של הברית לה.צ.ע ,.לשנים 1222
ו 1222-לא צורף אישור רואה חשבון כנדרש בנוהל.
 הדוחות הכספיים לשנת  1222שהוגשו לה.צ.ע .אינם חתומים על ידי הרו"ח
המבקר וחברי הנהלת העמותה של הברית.
 בשל העובדה כי משרדי הנציגות הבכירה של העמותה ממוקמים בארה"ב
התקשינו לקבל אסמכתאות לצורך הביקורת.
תגובת המבוקר
הברית תציג תוכנית לשימוש רב שנתית ביתרות ,כאשר מרכיב הפעילות
הציונית יהיה המרכיב המרכזי בתכנית זו.
הברית הציגה בפני הביקורת את דוחותיה הכספיים החתומים.

י .חרות התנועה העולמית (ע"ר)
נתונים כלליים
מטה הברית
מועסקים בשכר
מדינות בהן הברית פעילה
מיקום סניפים בעולם
פעילויות העמותה /הברית
נתונים כספיים (אלש"ח)

מחזור הכנסות *
הוצאות שכר
הוצאות לפעילות
עודף( /גרעון) שנתי
עודף( /גרעון) נצבר

אין רשמי
בשנת  1222הועסקו שלושה עובדים .כיום אין
עובדים המועסקים על ידי הברית.
שבדיה ,הונגריה ,ארה"ב ,ארגנטינה ,אנגליה,
רוסיה ,טורקיה.
ערבי פולקלור ישראלי ,פעילות בקמפוסים
בארה"ב ,פעילות עם יורדים ,סיוע לפרויקט
"תגלית".
2002
112
11
121
()27
11

2002
72
111
2
()117
111

* מתוכו  22אלפי ש"ח ו 12-אלפי ש"ח ,בגין הקצבה של ה.צ.ע .לשנים  1222ו 1222-בהתאמה.
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ממצאי הביקורת

 מעיון בדוחותיה הכספיים של הברית עולה כי בשנת  1222הקצבות ה.צ.ע.
לא הופנו לפ עילות ציונית ,אלא בעיקר להוצאות הנהלה וכלליות ולעודפי
תקציב .נראה כי הדבר אינו מתיישב עם תכלית ההקצבה ,כפי שנקבע
בנוהל .התקציב שהופנה לפעילות ושמקורו בהקצבות ה.צ.ע .הוא בסה"כ 2
אלפי ש"ח מתוך הקצבה של  12אלפי ש"ח בשנה זו.
 בהמשך לאמור לעיל ,ההוצאות לפעילות בשנת  1222מורכבות כולן מנסיעות
לחו"ל .התקבלו אסמכתאות בדבר הנסיעות – נמצא תקין.
 העמותה הגישה דיווח על השימושים שנעשו בהקצבות לשנת  1222רק
בחודש פברואר  ,1211שמונה חודשים לאחר המועד האחרון להגשת הדוח.

 .5מעקב אחר יישום המלצות הביקורת משנת 2002
בשנת  1222בוצעה ביקורת במחלקה לכספים בהסתדרות הציונית העולמית.
הביקורת בדקה את נושא ההקצבות לבריתות ,מנקודת מבטה של ה.צ.ע.
הליקויים העיקריים שנמצאו היו כדלקמן:
 נוהל הקצבות לבריתות אינו מיושם ,לרבות בנושא הטלת הסנקציות.
 לא מתקיים פיקוח על השימוש בכספי ההקצבה על ידי הבריתות .המסמכים
והדוחות שמוגשים אינם נבדקים.
 לא נמצאו דוחות כספיים של מספר בריתות.
 אין הקפדה על הגשת דוחות כספיים בזמן.
 מניתוח הדוחות הכספיים של הבריתות נראה כי עיקר הכספים משמשים
להוצאות הנהלה וכלליות ,או נותרים כעודף בקופת הברית.
 גם כאשר ישנן הוצאות לפעילות ,אין למחלקת הכספים בה.צ.ע .את הכלים
לבדוק האם הם שימשו לתכלית האמורה בנוהל.
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 הבריתות ,למעט אחת ,אינן מגישות אישור רו"ח על הפעילות ,כפי שנדרש
בסעיף  11לנוהל אלא רק דוחות כספיים מבוקרים ,מהם לא ניתן לאמת את
אופי הפעילות ,כאמור.
 על פי סעיף  1לנוהל ,ההקצבות אמורות לעבור לבריתות "בשעורים חודשיים
שווים" וחריגה מכך טעונה אישור היו"ר והגזבר .בפועל ,התקציב למחצית
השנה הראשונה של שנת  1227הועבר בשלושה תשלומים והתקציב למחצית
השנה השנייה הועבר בשני תשלומים .בשנת  1221העברת התקציב לבריתות
בוצעה בפריסות שונות.

ממצאי הביקורת
עיון בליקויים שנמצאו בביקורת הנוכחית ואשר פורטו בפרקים  1ו 1-לדוח
הביקורת הנוכחי ,מעלה כי המצב לא השתפר ואולי אף הורע ביחס לביקורת
הקודמת.
הליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת חזרו על עצמם וביתר שאת ,גם לאחר
בדיקת המצב בבריתות עצמן ,אשר בחלקן עולה לכאורה כי השימוש בכספי
ההקצבות אינו תואם את המטרות לשמן ניתנו.
בנוגע להתנהלות הבריתות מול ה.צ.ע .המצב בעינו עומד .הוראות הנוהל לא
מתקיימות ,הדיווחים לא מוגשים בזמן וגם כאשר הם מוגשים הם אינם כוללים
את האישורים הנדרשים ובה.צ.ע .לא מבצעת כל פיקוח בנושא.
הערה כללית
הביקורת מוצאת לנכון להעיר כי לאור השינוי המבני המהותי שבוצע בה.צ.ע .לאחר
הקונגרס הציוני הל"ו ,יש לעדכן את מכלול הנהלים של הארגון כך שיתאימו למבנה
החדש על המחלקות ובעלי התפקידים הקיימים.
ספטמבר 1211
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נספח

נוסח מתוקן 43.3.7

נוהל מימון הבריתות הציוניות העולמיות

הגדרות
 31בנוהל זה –
"החוקה" – החוקה של ההסתדרות הציונית העולמית3
"ברית ציונית עולמית" – כהגדרתה בסעיף  .בחוקה3
"סיעת הקונגרס" – כהגדרתה בסעיף  52א' בחוקה3

 35תכלית ההקצבה – ההקצבה נועדה לסייע בידי הבריתות הציוניות העולמיות
במילוי פעולותיהן החינוכיות והרעיוניות להגשמת התוכנית הציונית3
 3.בתקציב הרגיל ייקבע סעיף שיקרא "הקצבה לבריתות" 3דין סעיף תקציבי זה
כדין כל סעיף תקציבי אחר לרבות לעניין הליכי אישורו3
אין באישור התקציב להקנות זכות כל שהיא לברית ציונית ,לסיעה בקונגרס
או לכל גורם אחר3
 37ההקצבה תוענק בשיעורים חודשיים שווים 3חריגה ממועדי תשלום חודשיים
שווים כאמור טעונה אישור היו"ר והגזבר3
 32כל הסכומים לפי נוהל זה יקבעו בדולרים וישולמו בשקלים חדשים אלא אם
התשלום נעשה למקבל ההקצבה בחו"ל כאמור בסעיף  8להלן 3שער הדולר
יקבע מידי פעם על ידי המחלקה לכספים של ההסתדרות הציונית העולמית
(להלן :המחלקה לכספים)3
הזכאות להקצבה
( 36א) להקצבה זו יהיו זכאיות בריתות ציוניות אשר מיוצגות בקונגרס על ידי
צירים שנבחרו ונקבעו בהתאם לסעיפים  11ו 51-בחוקה3
(ב) שתי בריתות ציוניות או יותר רשאיות לבקש לקבל הקצבה משותפת
ובלבד שכל אחת מהן זכאית להקצבה כאמור בפסקה (א) לעיל3
33

(ג) למען הסר ספק ,ברית ציונית המיוצגת בקונגרס הציוני בחלקה על ידי
צירים שנבחרו או נקבעו כאמור בסעיף קטן (א) לעיל ובחלקה על ידי צירים
המשתתפים בקונגרס מכח סעיף  56פיסקה  7וסעיף  2פיסקא  7של החוקה,
תהיה זכאותה להקצבה מכח הצירים שנבחרו או נקבעו כאמור בסעיף קטן (א)
לעיל ביחד עם הצירים אשר הצטרפו לברית הציונית באמצעות הצטרפותם
לסיעתה בקונגרס3
 34סכום ההקצבה לברית ציונית ייחשב לפי מספר צירי הקונגרס הנבחרים ביחד
עם צירי הקונגרס שהצטרפו לברית הציונית בהתאם לאמור בס"ק (6ג) לעליל,
המייצגים אותה ,לפי הודעת המחלקה לפעילות ציונית3
 38הגוף או הגופים שיקבלו בפועל את ההקצבה לפי זכאות הברית הציונית
(להלן :מקבל ההקצבה) יהא תאגיד רשום ללא כוונת רווח בארץ או בחו"ל3
כל ברית ציונית וכל מקבל הקצבה יסכים בכתב לביקורת מבקר ההסתדרות
הציונית העולמית ,ויתחייב לפתוח את ספריו לצורך זה ,כתנאי לקבלת
ההקצבה על פי נוהל זה 3מסמכי הרישום של מקבל ההקצבה ,אישורים
ומסמכים נוספים לפי דרישתה של המחלקה לכספים ,יוגשו לה כל שנה טרם
תשלום ההקצבה 3ההקצבה תועבר לחשבון בנק של אותו תאגיד3
 31המחלקה לכספים ,בהתייעצות עם המחלקה לפעילות ציונית והלשכה
המשפטית ,תקבע את המסמכים וההתחייבויות עליהם ברית הציונית תחתום
כתנאי לקבלת ההקצבה בהתאם לנוהל זה3
 31.כל ברית ציונית תודיע בכתב למחלקה לכספים ולמחלקה לפעילות ציונית,
באמצעות המורשים מטעמה ,מיהם נציגיה לעניין ההקצבה על פי נוהל זה
(להלן :הנציגות) 3הנציגות תמנה לפחות שניים ולא יותר מחמישה חברים3
הנציגות תהא מוסמכת בלעדית לטפל בשם הברית הציונית בכל הקשור
להקצבה זו 3הודעה חתומה ע"י לפחות שנים מתוך חברי הנציגות ובהתאם
להוראות המתקבלות מדי פעם מהנציגות ,תחייב את הברית הציונית לכל
עניין ודבר3
נוהלי דיווח ובקרה
 311מקבל ההקצבה יעביר באמצעות הנציגות ,עד שישה חודשים מתום שנת
התקציב ,אישור מאת רואה חשבון בעניין השימוש שנעשה בהקצבה3
 315לא הגישה הנציגות במועד את אישור רואה החשבון כאמור בסעיף  11לעיל,
יופחת מיידית מההקצבה השוטפת ,סכום השווה למחצית סכום ההקצבה
שלגביה לא נתקבל אישור רואה החשבון 3בחלוף שישה חודשים נוספים
(כעבור שנה מתום שנת התקציב) יופחת מההקצבה השוטפת סכום נוסף
השווה אף הוא למחצית סכום ההקצבה שלגביה לא נתקבל אישור רואה
חשבון 3סכומים אלה יהיו מעין קנס שלא יוחזר אף אם מולאה הדרישה הנ"ל
במועד מאוחר יותר3
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 31.המבקר יבקר את הדיווחים של הבריתות הציוניות לפי סעיף  15לעיל ,באופן
מדגמי ועל פי תכנית העבודה של המשרד לביקורת 3אין באמור בסעיף זה
לפגוע בסמכות המבקר לפי תקנון משרד המבקר3
נוהלי השימוש בכספי ההקצבה
 317אם לפי אישור רואה החשבון כאמור בסעיף  11לעיל ,נראה למחלקה
לכספים ,לאחר התייעצות עם המחלקה לפעילות ציונית ועם הלשכה
המשפטית ,כי ההקצבה לא שימשה את התכלית הנזכרת בסעיף  5לעיל ,רשאי
מנהל המחלקה לכספים לדרוש מהברית הציונית את מלוא סכום ההקצבה
ששולמה ולא שימשה את המטרה שלשמה ניתנה ו/או לקזז סכום זה מכל
תשלום שהוא המגיע מההסתדרות הציונית העולמית לברית הציונית הזו3
במקרה של חילוקי דעות בין הברית לבין מנהל המחלקה לכספים כאמור,
יועבר הנושא להכרעת גורם אשר ייקבע במשותף ע"י יו"ר ההנהלה והגזבר3
רכישות מטעם הברית הציונית באמצעות ההסתדרות הציונית העולמית
 312מנהלי המחלקה לכספים והמחלקה לפעילות ציונית ,לאחר התייעצות עם
משרד המבקר ,רשאים לאשר רכישת כרטיסי טיסה ושהות בבתי מלון והארחה
במסגרת כינוסים או אירועים כלל מוסדיים ,ישירות על ידי ההסתדרות
הציונית העולמית עבור ברית ציונית ולפי בקשתה3
 316לא יבוצעו רכישות עבור ברית ציונית בסכום שיעלה על יתרת ההקצבה
השנתית לאותה ברית ,ובכפוף לאמור בסעיף  7לעיל 3סכום הרכישה יקוזז
מתשלום הקרוב של ההקצבה המגיעה לאותה ברית ציונית3
הוראות מעבר
 31הוראות נוהל זה ,מלבד הוראות סעיף  6לעיל ,יחולו על כל ההקצבות של
ההסתדרות הציונית לבריתות ,החל מיום אישורן על ידי הנהלת ההסתדרות
הציונית העולמית3
 35תחילת תחולתן של הוראות סעיף  6תהיה מהיום האחרון של הקונגרס הציוני
הל"ד 3עד למועד זה יחולו הוראות מעבר כדלקמן:
"הזכאות להקצבה
(א) להקצבה זו יהיו זכאיות בריתות ציוניות או סיעות אשר היו מיוצגות
בקונגרס הציוני הל"ג על ידי צירים שנבחרו ונקבעו בהתאם לסעיפים  11ו51 -
בחוקה3
(ב) שתי בריתות ציוניות או יותר או קבוצות של צירים שהיו מיוצגות בקונגרס
הציוני הל"ג על ידי סיעה משותפת ,רשאיות לבקש לקבל הקצבה משותפת
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ובלבד שכל אחד מהמרכיבים של הסיעה המשותפת זכאי להקצבה כאמור
בפיסקה (א) לעיל3
(ג) כל קבוצה בסיעה המשותפת רשאית לפרוש ולהודיע בכתב להסתדרות
הציונית העולמית כי חלקה בהקצבה לא ישולם לנציגות הרשמית שתקבע3
למען הסר ספק ,במקרה זה ,לא ישולם החלק היחסי של ההקצבה המיועדת
לקבוצה לאף גורם ,כולל לקבוצה הפורשת עצמה3
(ד) למען הסר ספק ,ברית ציונית המיוצגת בקונגרס הציוני בחלקה על ידי
צירים שנבחרו או נקבעו כאמור בסעיף קטן (א) לעיל ובחלקה על ידי צירים
המשתתפים בקונגרס מכח סעיף  56פיסקה  7וסעיף  )7( 7ו )2(-של החוקה,
תהיה זכאותה להקצבה מכח הצירים שנבחרו או נקבעו כאמור בסעיף קטן (א)
לעיל בלבד"3
 3.עד לקונגרס הציוני הל"ד תהיה חלוקת ההקצבות בהתאם להודעת מנכ"ל
המחלקה לפעילות ציונית מיום  57311318אלא אם נעשו בה שינויים על פי
החלטת ההנהלה3
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תשובת יו"ר ההנהלה הציונית
לדוח הביקורת בנושא
הבריתות הציוניות העולמיות
שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית העולמית

בהתאם לסעיף  81ב' של תקנון המבקר והמשרד לביקורת בהסתדרות הציונית
העולמית ,להלן תשובתי לדו"ח הביקורת שבנדון.
תודה למבקר על דוח הביקורת המקיף בנושא הבריתות הציוניות העולמיות שהתמקד
בשימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית העולמית.
עם קבלת טיוטת דוח הביקורת החל צוות מקצועי לבחון את ממצאי הביקורת
וההמלצות.
בעקבות דו"ח הביקורת ועל בסיס הצעת הצוות המקצועי ,החליטה ההנהלה הציונית
על רביזיה מקיפה בנוהל ההקצבות לבריתות הציוניות שעל פיו נעשה שימוש בכספי
ההקצבה.
בנוהל החדש ניתן מענה לכלל הערות הביקורת ובין השאר נקבעו כללים לעניין הוצאות
המינהל ומגבלות לתמיכה בתאגידים ולהיקף הרזרבה שתוכל הברית לצבור מכספי
ההקצבה.
כמו כן ,בשל אופייה המיוחד של ההקצבה והשימוש בה ,בנוהל החדש קיימת מעורבות
ייחודית של המבקר במגוון שלבים בתהליך מתן ההקצבה והדיווח על השימוש שנעשה
בה.

( )-א .דובדבני (דובדב)

ירושלים ,מרס 2182
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הבניין ברחוב קפלן  71בתל-אביב
תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
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הבניין ברחוב קפלן  71בתל-אביב
מבוא
ביוני  9002העבירה הסוכנות היהודית את הבעלות על הבניין ברחוב קפלן  71בתל-
אביב (להלן הנכס) להסתדרות הציונית העולמית.
העברת הנכס התבצעה ללא כל תמורה ובהתאם לתנאים והוראות שפורטו בהסכם
ההעברה ביוני .9002
מטרת העברת הנכס היתה ליצור להסתדרות הציונית מקור הכנסה במקום התמיכה
הכספית של הסוכנות היהודית בתקציב הכללי השוטף של ההסתדרות הציונית
העולמית.
הנכס הינו בניין בן שבע קומות מרתף וחנייה המשמש ברובו משרדים להשכרה
למוסדות ,לחברות ולבעלי מקצוע שונים.
שווי הנכס בעת עריכת הביקורת הסתכם בכ 10-מיליון ש"ח בהתאם להערכת השמאי.
ההכנסות משכר דירה מסתכמות בכ 7-מיליון דולר בשנה.
באוקטובר  9077תפוסת החדרים בבניין עמדה על כ ,20%-כאשר כ 54%-מהמשרדים
בבניין הושכרו לגופים ממשלתיים (משרד הבטחון ומשרד ראש הממשלה).
חברת "השתתפויות בנכסים בע"מ" (להלן "החברה") מנהלת את השכרת המשרדים
בבניין ואת אחזקתו השוטפת .בתמורה מקבלת החברה עמלת ניהול מההסתדרות
הציונית בגובה של  8%מההכנסות משכר דירה ואת דמי האחזקה שהשוכרים
משלמים.
הביקורת נערכה במחצית השנייה של שנת  9077והתייחסה בעיקר לשנים  9070ו.9077-
הביקורת התבססה על פגישות עם האחראים לנושא בהסתדרות הציונית ובחברה ,על
בדיקת התהליכים ,הנהלים ,המסמכים והרישומים במערכת הכספית של ההסתדרות
הציונית המתייחסים לנושא.

27

הביקורת מציינת שהחברה הינה בבעלות מלאה של הסוכנות היהודית .בשנת 9001
נערכה ביקורת בחברה על ידי משרד המבקר .דין וחשבון בנושא נדון בישיבת הוועדה
לדוחות המבקר בחבר הנאמנים שהתקיימה ביוני .9008

תיאור הנכס
כאמור לעיל ,הנכס הינו בניין בן שבע קומות ,מרתף וחנייה ברחוב קפלן  71,74בתל-
אביב.
הבניין נבנה לפני כ 40-שנה על פי היתר בנייה משנת .7290שטחו הכולל
כ 8,929-מ"ר ברוטו .קומת מרתף משמשת לאחסנה ולמשרדים .שבע הקומות מעל
המרתף משמשות למשרדים .סה"כ השטחים הסחירים בבניין ובמרתף מסתכמים
ב 1,879-מ"ר.
בקומת הגג הותקנו צ'ילרים ,מחסנים וחדרי מכונות .לנכס צמודה חנייה בת שתי
קומות המכילה  29מקומות חנייה .בשנת  9008הבניין הוכרז על ידי עירית תל אביב
כ"בניין לשימור" ,דהיינו אסור לשנות את המראה החיצוני של הבניין.
לפי המידע בלשכת רישום מקרקעין בתל-אביב ,קרן קימת לישראל היא הבעלים של
הנכס והסוכנות היהודית היא החוכרת .החכירה הינה מהוונת לתקופה של  52שנים מ-
 7.9.7222ועד .87.4.9058
עד לתאריך הביקורת באוקטובר  9077העברת הנכס להסתדרות הציונית טרם
הושלמה מבחינה משפטית .לשאלת הביקורת הוסבר כי בשל דרישה להשלמת
מסמכים על ידי מינהל מקרקעי ישראל ,טרם הושלמה העברת הזכויות בנכס על שם
ההסתדרות הציונית.
לדעת הביקורת לאחר כשנתיים וחצי ממועד העברת הבעלות על הנכס יש להשלים
את תהליך הרישום.
לפי דו"ח השמאות שנערך בסוף שנת  9070הנכס הוערך בשווי של
 17,400,000ש"ח .הערכת השווי נעשית לפי בקשת ההסתדרות הציונית לצרכי הדיווח
בדוחות הכספיים שלה.
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כאמור לעיל ,הבניין משמש למשרדים אשר מושכרים לגופים שונים 54% .מהמשרדים
מושכרים למשרד הבטחון ולמשרד ראש הממשלה.
לתאריך הביקורת באוקטובר  9077תפוסת המשרדים עמדה על כ 20%-מסך כל השטח
המיועד להשכרה בבניין (שטח הבניין  1,879מ"ר).
מרבית השוכרים הינם ותיקים השוכרים את המשרדים לתקופה העולה על חמש שנים.
החנייה כאמור לעיל מכילה  29מקומות .משעות הבוקר עד אחה"צ החנייה מיועדת רק
למנויים אשר רובם עובדים בבניין .מחיר מנוי חודשי מסתכם בכ 400-ש"ח לרכב.
משעות אחה"צ החנייה מופעלת על ידי קבלן חיצוני אשר מכניס כלי רכב לפי מחירון
לשעת חנייה .מקומות החנייה אינם קבועים כדי לאפשר גמישות יותר גדולה בשימוש
בחניון.

הסכם העברת הנכס
ההסכם בין הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית בנושא המרת התמיכה הכספית
בהסתדרות הציונית נערך בשפה האנגלית ונחתם ב 94-ביוני .9002
במסגרת הסכם זה נקבעו התנאים להעברת הנכס ברחוב קפלן  71בתל-אביב לחזקת
ההסתדרות הציונית.
בהתאם להסכם הסוכנות היהודית העבירה את הנכס להסתדרות הציונית ללא
תמורה.
לפי ההסכם הסוכנות היהודית שילמה את הסכום המתחייב למס ערך מוסף שחל על
העסקה כמע"מ עסקאות .הסכום בסך של  77,884,000ש"ח שולם למע"מ
ב.87.79.9002-
ההסתדרות הציונית תבעה את אותו הסכום על העסקה ממע"מ כמע"מ תשומות
והעבירה את הסכום שקיבלה ב 8.7.9070-לסוכנות היהודית.
הביקורת בדקה את המסמכים וההעברות בנושא זה .נמצא תקין.
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סכום המע"מ בסך  77,884,000ש"ח נקבע לפי השווי המשוער של הנכס ביום העברתו
להסתדרות הציונית בסך של  92,000,000ש"ח.

ניהול הבניין
ניהול השכרת המשרדים ואחזקת הבניין מתבצעים על ידי חברת השתתפויות בנכסים
בע"מ.
ההתקשרות בין החברה להסתדרות הציונית נקבעה בהסכם ניהול שנחתם ב72-
לנובמבר  9002ותוקפו מ 94-ביוני  9002למשך שנה .ההסכם מתחדש אוטומטית מידי
שנה.
הביקורת מציינת שההסכם נחתם באיחור של כארבעה וחצי חודשים.
לפי ההסכם החברה ממשיכה לנהל את השכרת המשרדים בבניין ואת אחזקתו כפי
שהיה בעבר כאשר הבניין היה בבעלות הסוכנות היהודית.
החברה אחראית להשכרת המשרדים והמחסנים לרבות פרסום ,שיווק ,ניהול הסכמי
השכירות בשם ההסתדרות הציונית וחידושם ,הימצאות שוטפת בבניין ,גביית דמי
שכירות ,דמי אחזקה וכד' .החברה אחראית לתחזוקת הבניין הכולל אחזקה שוטפת,
ניקיון ,שמירה ותיקונים שוטפים עד לסכום של  4,000דולר לשנה ,עבור כל הבניין.
לגבי הוצאות שיפוץ בבניין מעבר לעלות של  4,000דולר ,החברה צריכה לקבל אישור
מוקדם מההסתדרות הציונית.
החברה מפיקה להסתדרות הציונית דוחות כספיים חודשיים שוטפים ודוחות מיוחדים
לפי דרישה.
הביקורת בדקה את הסכם ההתקשרות .נמצא תקין פרט לאיחור בחתימתו כמצוין
לעיל.
בהתאם להסכם בתמורה לכל פעולותיה החברה מקבלת מההסתדרות הציונית שכר
טרחה בשעור של  8%מההכנסות משכר דירה שישולמו בפועל על ידי שוכרי היחידות
בבניין שנובעים מתקופת השכירות שלאחר  .95.9.9002כמו כן ,החברה מקבלת דמי
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אחזקה שמשלמים השוכרים .סכום דמי האחזקה מגיע לכ 50%-מדמי השכירות,
דהיינו כ 994-ש"ח לחדר לחודש.
בנוסף לכך ,החברה מקבלת מההסתדרות הציונית דמי אחזקה וארנונה בגין שטחים
פנויים המיועדים להשכרה וכן ארנונה בגין שטחים טכניים אשר אינם מושכרים כגון:
חדרי חשמל בקומות ,חדרי אחזקה ותקשורת במרתף ,צ'ילרים ,חדר מעליות וחדר
מכונות על הגג .החברה מעבירה את תשלומי הארנונה לעירית תל-אביב כנדרש.
בהסכם מצוין כי כל הוצאות ההחזקה שוטפת של הבניין הינם על חשבון החברה.
החברה מעבירה להסתדרות הציונית מדי חודש (עד ה 2-לחודש) בגין החודש החולף,
את שכר הדירה שהיא גובה עבור המשרדים ,המחסנים והחנייה .ההעברה מתבצעת
ישירות לחשבון הבנק של ההסתדרות הציונית ומלווה בחשבונית מס .מהסכום מנוכה
שכר הטרחה של החברה כפי שהוסבר לעיל.
הביקורת בדקה חשבוניות והעברות עבור דמי הניהול של החברה להסתדרות הציונית
בהיקף של כ 800,00-ש"ח .נמצא תקין.
כאמור ,החברה הינה חברה בבעלות הסוכנות היהודית .בשנת  9001משרד המבקר ערך
ביקורת בחברה .דוח הביקורת הוגש ביוני  .9008בעת הביקורת הנוכחית נבדקו
היבטים הקשורים לניהול הבניין בלבד .הביקורת התרשמה לטובה מצורת הניהול
הנאותה והשקופה של החברה.
בשנת  9001הביקורת המליצה על הקשר הישיר של מערכת הכספים עם מערכת ניהול
נדל"ן .החברה קיבלה ויישמה את המלצת הביקורת והיום יש קשר ישיר בין מערכת
הכספים למערכת ניהול נדל"ן כנדרש.
הביקורת בדקה את הנהלים של החברה בנושאים הרלוונטיים לניהול הבניין ,נמצא
תקין והחברה מתנהלת בהתאם לנהלים.
הביקורת מציינת שלהסתדרות הציונית אין נהלים בנושא ניהול והשכרת הבניין.
הביקורת ממליצה להסתדרות הציונית ליצור נהלים בהקדם על מנת לפעול בצורה
מסודרת ונאותה כפי שנדרש.
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התפוסה וההסכמים עם השוכרים
מבדיקת הביקורת עולה כי באוקטובר  9077מצב התפוסה של הבניין היה כ,20.5%-
דהיינו השטח הפנוי שלא הושכר במועד הביקורת היה כ 140-מ"ר מתוך  1,879מ"ר
שטח להשכרה.
הביקורת מציינת שבקיץ  9077התפוסה של הבניין עמדה על  .22%באוגוסט 9077
התפנה שטח נכבד כאשר דייר מהותי עזב את הבניין בשל מחלוקת על גובה שכר
הדירה.
הביקורת ביקרה בנכס בספטמבר  9077וערכה השוואה בין הנתונים שנתקבלו
מהחברה לבין השוכרים בפועל .נבדקו עשרה שוכרים .הממצאים מתאימים לנתונים
של החברה.
כאמור לעיל ,החברה אחראית על פרסום ואכלוס המשרדים בבניין.
כמו כן החברה עורכת ומחתימה את השוכר בשם ההסתדרות הציונית על הסכם
שכירות.
הסכם השכירות הינו אחיד לכל השוכרים פרט למשרד הבטחון ומשרד ראש הממשלה
להם נערך הסכם מיוחד לפי דרישתם.
הביקורת בדקה הסכמי שכירות של שישה שוכרים ,נמצא תקין .כל ההסכמים נחתמו
במועד.
כל השוכרים פרט למשרדי ממשלה נדרשים לערבות בנקאית שסכומה הנקוב מהווה
שכר דירה של שלושה חודשים.
הביקורת בדקה את הנוהל לגבי הערבויות .נמצא תקין והחברה פועלת בהתאם לנוהל.
במקרה של משרדי הממשלה הנוהל מאפשר לפטור מהצגת הערבויות ,באישור מנהל
הסניף ומנכ"ל החברה.
בהתאם להסכם השכירות השוכר מתחייב לשלם שכר דירה לפי השטח המושכר ,צמוד
למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ כדין .כמו כן השוכר משלם דמי אחזקה
לחברה ,ארנונה לעירית תל אביב וחשמל לחברת החשמל.
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מההסכמים שנערכו בשנת  9077עולה כי שכר הדירה מחושב לפי  90ש"ח למ"ר ,דהיינו
עבור משרד של  94מ"ר השוכר ישלם  7,400ש"ח לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן
ובתוספת מע"מ.
כמו כן השוכר משלם דמי אחזקה וניקיון לחברה לפי תעריף של  94ש"ח למטר מושכר
לחודש .התשלום צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ .דהיינו  994ש"ח לחדר
לא כולל מע"מ .מסי ארנונה מסתכמים בכ 590-ש"ח לחדר לחודש.
לפי הנתונים לעיל עולה כי משרד בן חדר אחד ששטחו ברוטו  94מ"ר (נטו כ 79-מ"ר )
עולה לשוכר כ 8,000-ש"ח לחודש כולל שכר דירה ,דמי אחזקה ,ניקיון ,ארנונה ומע"מ.
הביקורת העלתה כי לא כל השוכרים משלמים את שכר הדירה לפי תעריף זהה .שכר
הדירה למ"ר נע בדרך כלל בין  40ל 94-ש"ח .הסכום תלוי במשך תקופת השכירות,
מקום המשרד והשטח ,הכל בהתאם למשא ומתן שמנהלת החברה בשם ההסתדרות
הציונית מול השוכר.
לביקורת נמסר שכל שוכר חדש חייב לקבל אישור ההסתדרות הציונית.
הביקורת בדקה את תשלום שכר הדירה של ששה דיירים (מדגם) בשנת  .9077נמצא
תקין ומתאים להסכמים כנדרש.
כל חודש החברה מנפיקה דוח פיגורים בתשלומי שכר דירה ,אחזקה ,ארנונה וחשמל.
לפי דוח הפיגורים ל 80.2.9077-עולה כי שוכר אחד שעזב חייב סכום של
כ 8,900-ש"ח לחברה ולהסתדרות הציונית עבור שכר הדירה ודמי אחזקה שלא שולמו.
הסכום נותר לאחר מימוש הערבות שהייתה ברשות החברה .הטיפול בשוכר זה הועבר
למחלקה המשפטית של החברה.
שוכר נוסף חייב תשלום של כחודשיים בסכום של כ 9,800-ש"ח .החוב נוצר בגלל
החזרת המחאות של השוכר .החברה מטפלת בנושא.
כמו כן הקבלן המפעיל את החניון חייב שכר דירה עבור חודשיים בסך של כ89,000-
ש"ח .החברה מטפלת בנושא .יש לחברה ערבויות של הקבלן על סך של כ 40,000-ש"ח
שטרם מומשו.
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מבדיקת הביקורת עולה כי דוחות הפיגורים אינם מועברים לידיעת הסתדרות
הציונית.
הביקורת ממליצה להעביר להסתדרות הציונית את דוחות הפיגורים באופן שוטף
לצורך בקרה ומעקב.
המחלקה לכספים מסרה כי ההסתדרות הציונית בתאום עם חברת
השתתפויות בנכסים בודקת את הנושא אחת לשלושה חודשים.

כספים
בהתאם לבקשת ההסתדרות הציונית נערכו דוחות כספיים מבוקרים על ידי משרד
רואי חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' בנושא פרויקט הבניין בקפלן  71תל-אביב
לשנים  9002ו .9070-לפי חוות דעת רו"ח הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות,
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,את מצב הנכסים וההתחייבויות הקשורים בנכס
ואת ההכנסות וההוצאות שלו לשנים שהסתיימו ב 87-בדצמבר  9002ו.9070-
הביקורת בדקה את הדוחות הכספיים לעיל ,המשקפים את ספרי ההסתדרות הציונית,
בהשוואה לנתונים המופיעים בספרי החברה ונמצאה התאמה מלאה בין שתי המערכות
הכספיות.
הביקורת בדקה את הרישומים במערכת הנהלת החשבונות בהסתדרות הציונית לעומת
הרישומים המקבילים בחברה בשנת  .9077נמצאה התאמה מלאה בין שתי המערכות.
להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים לשנים  9070 ,9002ומתוך הספרים
של ההסתדרות הציונית לגבי שנת  9077בש"ח:
מחצית 9002
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9070

7-219077

הכנסות משכר דירה

9,821,819

9,710,299

5,792,795

הוצאות שוטפות (אחזקה תיקונים וכו')

711,198

948,989

128,878

דמי ניהול ()8%

987,120

528,915

880,888

הכנסות נטו

988418472

680938255

380068073

כאמור ,ההכנסות משכר דירה מועברות להסתדרות הציונית על ידי החברה כל חודש.
ההסתדרות הציונית מעבירה לחברה חשבונית מס לפי הסכום המועבר.
הביקורת בדקה חשבוניות של ההסתדרות הציונית בסכום של כ 800,000-ש"ח בשנת
 .9077נמצא תקין.
ההוצאות השוטפות מינואר ועד ספטמבר  9077היו כדלקמן בש"ח:
הוצאות
התאמות ושיפוצים בשנת 9070

( 929,798שולם בשנת )9077

שמירה

42,205

אחזקה וארנונה

795,908

שיפוצים והתאמות לשוכרים

701,782

משפטיות וביקורת

5,001

שילוט

77,151

קרן לשיפוצים

725,900

סה"כ הוצאות שוטפות

1238474

הביקורת בדקה את החשבוניות בשיטה מדגמית המתייחסות להוצאות האחזקה
והתאמות לשוכרים בסכום של כ 40,000-ש"ח .נמצא תקין.
הוצאות קרן לשיפוצים הינה הפרשה לשיפוצים שהוחלט לבצע על מנת לשמר חלק
מההכנסות לצורך שיפוצים שיש לבצע בבניין כגון החלפת מעליות ושיפוצים בגג
הבניין.
כל דייר חדש שנכנס זכאי לבקש לבצע התאמות למושכר הכרוכות בשיפוצים קלים
במשרדים כגון צבע ,מחיצות גבס ,חידוש דלתות וחלונות וכד' .היקף ההוצאות האלה
לא יעלה על  70,000ש"ח למשרד .בתמורה השוכר מתחייב לשנתיים שכירות.
בשנת  9077הוחלט לשפץ את המעליות בבניין .החברה קיימה מכרז וקיבלה ארבע
הצעות .לאחר שוועדת המכרזים בחרה ספק שהצעתו היתה הזולה ביותר החברה
בקשה את אישור ההסתדרות הציונית להמשך התהליך .האישור ניתן והחלו בתהליך
השיפוץ שאמור להימשך כשבעה חודשים מיום ההזמנה .במאי  9077שולמה מקדמה
של  21,500ש"ח המהווה  90%מסכום ההתקשרות של  581,000ש"ח.
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הביקורת בדקה את החשבונית של חברת המעליות על סך  21,500ש"ח מ.87.4.9077-
נמצא תקין.
בעת הביקורת באוקטובר  ,9077טרם החלו בעבודות השיפוץ .לשאלת הביקורת הוסבר
שחל עיכוב בקבלת הציוד הנדרש שאמור להגיע בחודש הקרוב.

מבדיקת ההסכם עם חברת המעליות עולה כי לא נקבע קנס על פיגורים בלוחות
הזמנים של החברה.
הביקורת ממליצה לכלול בהסכמים קנסות על אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.
המחלקה לכספים מסרה כי עד ינואר  9079הושלם שיפוץ של מעלית
אחת והחלו בעבודות שיפוץ במעלית השנייה.

ינואר 9079
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תשובת יו"ר ההנהלה הציונית
לדו"ח הביקורת בנושא
הבניין ברחוב קפלן  – 71תל-אביב

בהתאם לסעיף  81ב' של תקנון המבקר והמשרד לביקורת בהסתדרות הציונית
העולמית ,להלן תשובתי לדו"ח הביקורת שבנדון.
הבניין ברחוב קפלן הועבר להסתדרות הציונית על פי הסכם עם הסוכנות היהודית
מיוני .9002
ההסתדרות הציונית רואה בבניין מקור הכנסה למימון פעילויותיה.
ניהול הבניין מבוצע על ידי חברת השתתפויות בנכסים בע"מ (חברה בבעלות הסוכנות
היהודית) שניהלה את הבניין גם בשנים שטרם העברתו להסתדרות הציונית העולמית.
תמהיל השוכרים בבניין ,שילוב בין שוכרים ממלכתיים לבין מגוון של שוכרים
עסקיים ,נראה כנכון.
תהליך רישום ההעברה בלשכת רשם המקרקעין יושלם עם סיום התדיינות משותפת
שלנו ושל הסוכנות היהודית עם עירית תל אביב בהקשר עם תביעתנו המשותפת בשל
פגיעה הנובעת מהכללת הבניין בתוכנית שימור מבנים ואתרים.
הנחיתי את המחלקה לכספים ליישם את המלצות הביקורת בנושאי מינהל וכספים.

( )-א .דובדבני (דובדב)
ירושלים ,מאי 9089
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המחלקה לפעילות בתפוצות
מוזיאון הרצל
תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
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המחלקה לפעילות בתפוצות
מוזיאון הרצל
מבוא
מוזיאון הרצל (להלן המוזיאון) הוקם בשנת  0691במלאת מאה שנה להולדת חוזה
המדינה ,בנימין זאב הרצל.
המוזיאון הוקם במטרה להנציח את מורשתו הציונית של הרצל כהוגה דעות מוביל
בעולם היהודי ולתעד את מפעלו ואת חזונו.
המוזיאון הוקם על ידי ההסתדרות הציונית העולמית בשיתוף עם קרן ירושלים ,קק"ל,
משרד החינוך ואוצר התיישבות היהודים .בשנת  0661המוזיאון נסגר לצורך שיפוצים
ונפתח מחדש בשנת .5112
כיום המוזיאון פועל במסגרת המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית
העולמית.
להלן פירוט תקציב המוזיאון ומספר המבקרים בו:
תקציב נטו בדולר

מס' מבקרים

שנה
5116

552,111

92,169

5101

002,111

14,140

5100

092,111

( 01,111צפי)

הביקורת נערכה במחצית הראשונה של שנת  5100והתייחסה בעיקר לשנים 5101
ו.5100-
הביקורת התבססה על שיחות עם העובדים במוזיאון ועם העובדים הקשורים לנושא
בהסתדרות הציונית ,על בדיקת נהלים ותהליכים ,בדיקת המערכת הכספית
והתקציבית ועיון בחומר הכתוב.
הביקורת הקודמת במוזיאון נערכה בשנת  5111והתייחסה בעיקר לשנים 5119 ,5112
ו.5111-
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הפעלת המוזיאון
רקע
כאמור לעיל המוזיאון הוקם בשנת  0691על ידי המחלקה לפעילות ציונית בהסתדרות
הציונית העולמית.
לאחר פעילות של  71שנים ,נסגר המוזיאון בשנת  0661לצורך שיפוצים במבנה וחידוש
התצוגה .בנוסף ,הוחלט להקים מרכז חינוכי בצמוד למוזיאון למטרת עריכת סדנאות,
ימי עיון והשתלמויות .שיפוץ המוזיאון והקמת המרכז החינוכי (המדרשה) נמשך זמן
רב מהמתוכנן.
בחודש פברואר  ,5110התקיימה ישיבה משותפת של נציגי משרד המדע והספורט ,נציגי
ההסתדרות הציונית העולמית ונציג קרן ירושלים .בישיבה זו אישרו את עלות
הפרויקט בסך  0.0מיליון דולר והוחלט כי עלות זו תתחלק באופן שווה בין שלושה
גופים :ההסתדרות הציונית עולמית ,קרן ירושלים ומשרד המדע התרבות והספורט.
נקבע תאריך יעד לפתיחת המוזיאון ביוני .5115
בתחילת שנת  5117עודכן יעד פתיחת המוזיאון ליוני  .5114בתאריך 4.2.5117
התקיימה ישיבה בהשתתפות נציגי ההסתדרות הציונית העולמית וקרן ירושלים.
בישיבה זו התברר כי עד לאותו מועד משרד המדע לא עמד בהתחייבותו ולכן אין
לסמוך על מקור תקציבי זה.
כמו-כן ,התברר כי עלות בניית הפרויקט בשלמות על כל מרכיביו הוא כ 7-מיליון דולר
ולא  0.0מיליון דולר כפי שתוכנן .הוחלט ,על דעת כל הנוכחים לצאת לשלב א' ,בינוי
מלא ללא התקדמות בתחום ההפקה ,תפאורה ,אודיו ,וידאו ותאורה.
בהתערבות יו"ר הכנסת הושגה באוגוסט  5117הקצאה של אגף התקציבים באוצר בסך
 911,111דולר מתקציב המדינה ,לפרויקט הקמת מוזיאון הרצל.
במהלך שנת  ,5117אוצר התיישבות היהודים תרם סך  551,111דולר להקמת
המוזיאון .לבסוף המוזיאון נפתח מחדש ב 06.2.5112-שהוא יום הרצל.
במועד הביקורת ,ביוני  ,5100בניית המדרשה הושלמה אך היא טרם החלה לפעול.
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ההפעלה
המוזיאון מתעד ומנציח את העולם היהודי בתקפותו של הרצל ,את מפעלו ואת חזונו.
התיאור מבוצע באמצעות הצגת סיפורו האישי של הרצל אשר מוגש לצופה בצורה
כרונולוגית באמצעים אורקוליים ,תוך סיור ,מצגת וסרט על פרקי חייו של הרצל.
הסיורים מתקיימים בתאום מראש ,בקבוצות של עד  72מבקרים .הסיור במוזיאון
נמשך כחצי שעה.
הסיורים במוזיאון מתקיימים בשבע שפות :עברית ,אנגלית ,צרפתית ,רוסית ,גרמנית,
ספרדית ואמהרית.
באתר המוזיאון באינטרנט מצוינים כל הפרטים על המוזיאון ,מקומו ,דרכי ההגעה,
מחירון ,שעות פתיחה ואנשי הקשר.
בנוסף לביקור במוזיאון ניתן לשלב גם סיור בהר הרצל עם או בלי מדריך .הסיורים
המודרכים מתבצעים על ידי צירוף מדריך לפי בקשת הקבוצה ובהתאם לרמת ההסבר
הנדרשת.
המדריכים כוללים מתנדבות שרות לאומי או מדריכים ממאגר המוזיאון בהתאם
לדרישת הקבוצות .עלות ההדרכה תלויה בסוג ההדרכה הנדרשת .המחירים נעים בין
 021ש"ח לשעה עבור הדרכת קבוצה על ידי מתנדבת שרות לאומי ועד  521ש"ח לשעת
הדרכה של מדריך מוסמך.
המחלקה לפעילות ציונית בתפוצות החליטה לערוך תכנית עסקית להרחבה והתייעלות
של הפעלת המוזיאון.
לשם כך ,נערך מכרז ונבחרה חברה להכנת תכנית עסקית.
לדברי מנהלת המחלקה ההסכם עם החברה שנבחרה נמצא בטיפול במחלקה
המשפטית כבר מספר חודשים ועקב כך לא ניתן להתחיל בעבודה.
הביקורת ממליצה לזרז את הטיפול בחתימת ההסכם על מנת לאפשר להתחיל ליישם
את החלטת המחלקה.
מנהלת מערך המחלקה לפעילות ציונית בתפוצות מסרה בתגובה כי
לאחר סיום הביקורת נחתם הסכם והתוכנית העסקית הוכנה.
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כוח אדם
בעת הביקורת בתחילת שנת  5100הועסקו במוזיאון ארבעה עובדים של ההסתדרות
הציונית העולמית ושמונה מתנדבות שרות לאומי לפי הפרוט להלן:
-

מנהלת המוזיאון (היא מנהלת מערך המחלקה לפעילות ציונית בתפוצות).

-

רכזת חינוכית.

-

אחראית על לוגיסטיקה והזמנת ציוד וכד' (עובדת משותפת עם המחלקה
לפעילות בישראל).

-

אחראית על גביית כספים והזמנת ביקורים במוזיאון.

שמונה בנות השרות הלאומי עובדות כמדריכות וממלאות כל תפקיד הנדרש בהפעלת
המוזיאון כמו מענה טלפוני ,טיפול בהזמנות וכו'.
בשנת  5116הוצאות שכר עבודה הסתכמו ב 506,022-דולר ,בשנת  5101ההוצאות
בפועל ירדו ל 021,115-דולר בעיקר בשל צימצום במשרת מנהל המוזיאון .התקציב
עבור שכר עבודה ונלוות בשנת  5100נקבע לכ 021,111-דולר.
בשנים  5101ו 5100-מנהלת מערך המחלקה לפעילות ציונית בתפוצות משמשת גם
כמנהלת המוזיאון .שכר עבודתה אינו כלול בסעיף התקציבי לעיל.
בשנת  5101נוסף תפקיד של רכזת חינוכית המטפלת בכל הנושאים הקשורים בתכניות
חינוכיות ובפרויקטים השונים.
מתנדבות השרות הלאומי מגיעות במסגרת שתי עמותות :אגודה להתנדבות (שש בנות)
בת עמי (שתיים).
בשנת  5116ההוצאות בפועל עבור מתנדבות השרות הלאומי הסתכמו בסך של 71,254
דולר ,בשנת  5101ההוצאות עלו ל 44,499-דולר .ב 5100-תוקצב סך של  41,111דולר
עבור הוצאות אלו.
העלות הממוצעת למתנדבת שרות לאומי מסתכמת בכ 2,111-דולר לשנה .העלות
החודשית נעה בין  0,711ש"ח ל 5,711-ש"ח.
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ההסתדרות הציונית העולמית חותמת על הסכמים עם העמותות המפנות את בנות
השרות הלאומי .הביקורת העלתה כי ההסכם עם עמותת בת עמי (אלומה) למעורבות
חברתית וזהות יהודית נחתם ב 1.05.5101-אך הוא בתוקף החל מ 0.6.5101-עד
 .70.0.5100דהיינו ההסכם נחתם באיחור של כשלושה חודשים.
הביקורת ממליצה לחתום על הסכמים לפני מועד תחילת ההתקשרות.
ההתקשרות עם האגודה להתנדבות נמשכת באופן אוטומטי על פי המפורט בהסכם
עמה ,ואין צורך לחדש את ההסכם אחת לשנה.
המתנדבות עוברות הכשרה של כשבועיים לפני תחילת עבודתן במוזיאון .ההכשרה
נועדה בעיקר להקנות להן מידע לצורך תפקידן כמדריכות של קבוצות המבקרים
במוזיאון ובהר הרצל.
המבקרים במוזיאון
הביקור במוזיאון מיועד לציבור הרחב בכל הגילאים כגון :בני נוער ,חיילים,
סטודנטים ,מבוגרים ,עולים חדשים ותיירים.
הביקור מקנה חוויה יחודית והעשרה חינוכית לצבור הרחב.
את הביקור במוזיאון יש לתאם מראש כיוון שהביקור מתקיים בקבוצות של עד 72
איש ,בשעות קבועות .הסיורים מתקיימים כאמור לעיל בשבע שפות.
הסיור נמשך כ 71-דקות עבור כל קבוצה .המבקרים יכולים ליצור קשר עם משרד
המוזיאון ולהזמין מקום לסיור המתאים להם באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות
הטלפון.
במשך השנים חלה עלייה במספר המבקרים במוזיאון והתרחב חתך אוכלוסיית
המבקרים.
כאמור ,בשנת  5116ביקרו במוזיאון  92,169איש ,בשנת  14,140 5101איש ובשנת 5100
צפויים כ 01,111-מבקרים.
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להלן נתונים על התפלגות המבקרים במוזיאון בשנים  5101ו( 5100-עד אפריל (5100
לפי חתכי אוכלוסייה שונים:
מבקרים

0202

0200
מינואר
עד אפריל

בודדים בעברית

1,117

0,051

בודדים באנגלית

9,421

0,075

קבוצות תיירים באנגלית

05,149

0,049

קבוצות ברוסית

017

017

תלמידים

2,609

1,607

תלמידים פרויקט מחזון להגשמה

09,759

0,590

קבוצות בעברית כולל סטודנטים

07,104

0,975

חיילים

2,171

0,490

קבוצות בספרדית

4,522

0,516

קבוצות בצרפתית

0,707

025

קבוצות באמהרית

04

00

קבוצות בגרמנית

0,154

575

סה"כ

,47,40

047,42

מהנתונים לעיל עולה כי קיימת מגמת עלייה במספר המבקרים במוזיאון וזאת בעיקר
הודות לפיתוח פרויקטים ,סדנאות וסיורים במוזיאון הכוללים גם סיורים בהר הרצל
והרצאות בנושאי הציונות.
לביקורת הוסבר כי מפתחים פרויקטים בעיקר לחיילים ולתלמידי בתי הספר במסגרת
לימודי אזרחות ותולדות הציונות.
בשנת  5101החלה בתפקיד רכזת חינוכית חדשה שפועלת להגדלת מספר הפרויקטים
ולהרחבת התכניות במוזיאון ובהר הרצל.
כאמור לעיל ,לביקורת הוסבר כי המחלקה מתכננת להפעיל חברה להרחבת תכנית
עסקית במטרה להגדיל את אוכלוסיית המבקרים במוזיאון ובהר הרצל.
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הביקורת העלתה כי ביקור במוזיאון הרצל לא נכלל בתוכנית הפעילות של "מסע"
ו"תגלית".
לשאלת הביקורת הוסבר כי בעתיד הקרוב המחלקה מתכננת לפנות לתכניות "מסע"
ו"תגלית" כדי לקדם את נושא הביקור במוזיאון הרצל ולכלול אותו בתכניות אלה.
מנכ"לית "מסע" הסבירה לביקורת כי המשתתפים בוחרים בעצמם את האתרים בהם
ברצונם לבקר ,על כן מוזיאון הרצל לא בהכרח נכלל בתכניות אלה.
הביקורת ממליצה לפעול להכללת הביקור במוזיאון וסיורים בהר הרצל בתכניות
"מסע" ו"תגלית" ובתכניות נוספות הקשורות עם הסוכנות היהודית.
מנהלת מערך המחלקה לפעילות בתפוצות מסרה בתגובה כי המחלקה
פנתה ל"מסע" ול"תגלית" ותשובתם הייתה כי ההחלטה לגבי ביקור
במוזיאון הרצל ,נתונה לשיקול הדעת של מפעילי התוכניות וכי הגורם
העיקרי לאי הכללת הביקור הוא תקציבי.
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תקציב וכספים
תקציב המוזיאון נכלל בתקציב המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית.
להלן פירוט התקציב וביצועו בדולרים מעודכן ל 05.2.5100-כפי שמסרה המחלקה
לפעילות ציונית בתפוצות.
0222
תקציב

ביצוע

0202
תקציב

0200
תקציב

ביצוע

ביצוע
עד
00.4.00

הוצאות
012,111

אבטחה

057,111

051,006

005,111

000,060

אחזקה

27,111

46,960

01,064

61,111 **01,501

51,110
9,211

שכר עבודה ונלוות

556,211

509,022

021,611

021,115

021,111

21,111

מתנדבות שרות
לאומי

77,111

71,254

44,111

44,499

41,111

00,610

חומר חינוכי

01,111

09,625

91,012

45,120

41,111

6,000

משרדיות ושונות

7,111

5,027

4,211

4,014

51,111

4,715

עובדים ארעיים
ומרצים

02,011

04,711

51,711

51,501

52,111

1,511

חשמל ובטוח

59,211

54,091

56,211

51,521

56,211

9,242

שיווק ופרסום

05,111

05,050

05,111

05,145

02,111

5,702

סה"כ הוצאות

4057422

4,279,2

4047292

4257,,2

4047422

0097,22

סה"כ הכנסות*

0,,7222

04,7520

5027,,2

5547250

5427222

029724,

נטו

0047422

04075,,

0,47022

0427,4,

0947422

027990

מספר המבקרים

92,169

14,140

52,046

* לא כולל הכנסות מחייבים עבור וואוצ'רים לשנת  5100בסך של  551,419ש"ח.
** כולל עלות המקרנים של כ 51,111-דולר שנרשמו לאחר מכן בסעיף רכוש קבוע.

מהטבלה לעיל עולה כי במשך שלוש השנים  5101 ,5116ו 5100-לא חל שינוי מהותי
בתקציב ההוצאות של המוזיאון ובהוצאות המוזיאון בפועל .יחד עם זאת חלה עליה
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הדרגתית בסך כל ההכנסות גם בתקציב וגם בביצוע .העליה בהכנסות חלה כתוצאה
מגידול במספר המבקרים שנבע מהרחבת מגוון התכניות.
הוצאות
כאמור ,בשנת  5101חלה ירידה בהוצאות שכר עבודה ונלוות של עובדי המוזיאון
לעומת שנת  5116וזאת בעקבות עזיבתו של מנהל המוזיאון .כאמור לעיל ,מנהלת
המחלקה לפעילות בתפוצות משמשת גם כמנהלת המוזיאון ומשכורתה לא נכללת
בתקציב המוזיאון לעיל.
בהוצאות האחזקה חלה עליה של כ 71,111-ש"ח בשנת  5101לעומת  5116ושל כ-
 01,111ש"ח בשנת  5100לעומת  5101וזאת בעיקר לשם רכישת (החלפת) ששה מקרנים
במוזיאון .שניים הוחלפו באוגוסט  5101וארבעה נוספים הוחלפו באפריל .5100
הרכישה באוגוסט  5101התבצעה לאחר שהתקבלה הצעת מחיר של החברה אשר
מספקת גם את שרות אחזקת המקרנים.
לשאלת הביקורת מדוע לא ערכו מכרז לבחינת הצעות נוספות הוסבר כי המקרנים
התקלקלו באופן פתאומי והיה צורך דחוף לרכוש חדשים.
הביקורת בדקה חשבוניות על סך  11,019ש"ח מאוגוסט  5101עבור החלפת שני
מקרנים .החשבונית נמצאה תקינה ומתאימה להצעת המחיר שהמחלקה אישרה.
לגבי הרכישה של ארבעה מקרנים באפריל  5100נערך מכרז ונבחנו שלוש הצעות של
שלוש חברות שונות ,כולל החברה המספקת את שרות אחזקת המקרנים .בהתחלה
נבחרה חברה אשר בהמשך לא עמדה בלוח זמנים להספקת ארבעת המקרנים ולכן
המחלקה החליטה לפנות שוב לחברת המספקת את שרות האחזקה אשר בסופו של
דבר סיפקה את המקרנים כנדרש ואף נתנה הנחה במחיר.
הביקורת בדקה את מסמכי המכרז ואת תהליך הבחירה .נמצא תקין.
הביקורת בדקה את הצעת המחיר והחשבונית מאפריל  5100על סך  29,190ש"ח .נמצא
תקין.
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הביקורת מציינת שעבור שני מקרנים שנרכשו באוגוסט  5101המוזיאון שילם סך של
 11,019ש"ח ועבור ארבעת המקרנים שנרכשו באפריל  5100המוזיאון שילם 29,190
ש"ח ,דהיינו סכום נמוך באופן משמעותי למקרן.
הביקורת מציינת כי עלות כל המקרנים נרשמה בסעיף רכוש קבוע של המוזיאון
כנדרש.
הביקורת בדקה חשבונית עבור שרות אחזקה שנתית של המקרנים על סך  65,940ש"ח.
החשבונית נמצאה תקינה ותואמת את הסכם השרות.
פרט לנושא המקרנים הוצאות האחזקה כוללות גם עלויות שרות עבור מעליות ומזגנים
במוזיאון.
הביקורת בדקה את ההסכם עבור שרות המעליות שנעשה עבור המוזיאון במסגרת
הסוכנות היהודית בתוקף עד ספטמבר  .5100נמצא תקין.
בהוצאות עבור חומר חינוכי חלה עליה משמעותית בשנת  5101לעומת שנת  5116ואז
ירידה בתקציב בשנת .5100
העלייה בהוצאות אלה נובעת בעיקר משינוי במדיניות המוזיאון בכל הקשור להרחבת
התכניות ומגוון החומרים שהמוזיאון מפתח ומציע לקהל המבקרים.
לשם בניית התכניות החדשות והגדלת מגוון הפרויקטים ,המוזיאון התקשר בהסכם
עם חברה אשר פועלת בנושא זה וגם מעבירה ימי עיון והדרכה לבנות השירות הלאומי
המועסקות במוזיאון.
הביקורת בדקה את ההסכם עם החברה ואת החשבוניות שהגישה על סך של כ79,111-
ש"ח .החשבוניות נמצאו תקינות ,חתומות ומאושרות על ידי המחלקה.
במאי  ,5100נחתם הסכם עם חברה שנבחרה לבצע מיתוג ועיצוב חוברות שונות,
מודעות ,פיתוח אתר האינטרנט של המוזיאון ועוד .החברה נבחרה מתוך שלוש הצעות
שהוגשו למחלקה לפעילות בתפוצות.
הביקורת בדקה את ההסכם שנחתם עם החברה .נמצא תקין.
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סעיף עובדים ארעיים כולל בעיקר מרצים ומדריכים שהמוזיאון מזמין לביצוע הדרכות
ומתן הרצאות לקבוצות השונות.
הביקורת בדקה את הנושא והתברר כי התעריפים עבור מדריכים ומרצים נקבעו לפי
רמת המקצועיות והוותק שלהם.
הביקורת בדקה חשבוניות על סך  4,191ש"ח עבור שני סמינרים דו יומיים .נמצא
תקין.
הוצאות ביטוח כוללות ביטוחים בחברת הביטוח העובדת עם הסוכנות היהודית ,עבור
יצירות אומנות ,מבנה ,תכולה וצד ג' .הוצאות עבור הביטוחים לא השתנו באופן מהותי
במשך השנים.
קופה קטנה
מתחילת פברואר  ,5100הרכזת החינוכית מנהלת קופה קטנה בהיקף של  0,111ש"ח.
המטרה הינה הוצאות עבור כיבוד ,ביקור באתרים וימי עיון למדריכים.
ב ,0.2.5100-הביקורת בדקה את הקבלות בקופה הקטנה על סך  156ש"ח .לביקורת
הוסבר כי הרכזת מחזיקה את הכסף במזומן ,אצלה בבית.
הביקורת מציינת כי בהתאם לנוהל ניהול קופה קטנה יש לשמור את המזומן 7את
החשבוניות והקבלות במשרד בקופסא נעולה או בכספת .יש להדריך את הרכזת לנהוג
בהתאם לנוהל.
כמו כן 7יש לבצע בדיקת קופה קטנה אחת לרבעון לפי הנהלים של מחלקת הכספים
של הסוכנות היהודית.
הביקורת מציינת כי להסתדרות הציונית אין נהלים משלה והיא "מאמצת" את
הנהלים של הסוכנות היהודית באופן מעשי.
הביקורת ממליצה כי ההסתדרות הציונית תפעל לגיבוש קובץ נהלים להסדרת מכלול
הפעילות שלה 7תוך אימוץ נהלים רלוונטיים של הסוכנות היהודית וכתיבה של
נהלים נוספים 7כנדרש.
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הכנסות – קופה
הנהלת המוזיאון קבעה מחירון דמי כניסה למוזיאון על פי המקובל במוזיאונים
הדומים באופיים למוזיאון הרצל .המחירון עודכן לאחרונה בדצמבר  .5101המחירים
נעים בין  9ש"ח לחייל ל 52-ש"ח למבקר רגיל.
כמו כן ,נקבעו כללים לזכאים לכניסה חופשית כגון עובדי הסוכנות היהודית
וההסתדרות הציונית ,עובדי קרן קימת לישראל ,קרן היסוד ,קרן ירושלים ,מורי דרך,
עיתונאים ,מלווה של נכה בכסא גלגלים וחברים בארגון המוזיאונים .הכניסה
החופשית של כל המבקרים לעיל מותנת בהצגת תעודה מתאימה.
הקופה במוזיאון היא חלק ממערכת הזמנות וכרטיסים הפועלת במוזיאונים אחרים
בארץ ומותאמת לצרכי המוזיאון.
המערכת ,כאמור לעיל ,מבצעת הזמנות לקבוצות ובודדים לפי תאריכים ושעות
הביקור.
את התשלום עבור הביקור במוזיאון ניתן לבצע במזומן ,בהמחאות או בוואוצ'רים
(התחייבות לשלם בעתיד).
בעת התשלום הקופה מפיקה קבלה למשלם המהווה גם כרטיס כניסה למוזיאון .שומר
בודק את הכרטיסים בפתח המוזיאון.
מערכת ההזמנות והכרטיסים אינה מקושרת למערכת הכספים של ההסתדרות
הציונית על כן הרישומים הכספיים נעשים בנפרד על סמך הדיווחים למחלקת
הכספים.
לדעת הביקורת על מערכת הכרטיסים להיות מקושרת ישירות למערכת הכספים
לשם רישום 7דיווח ובקרה.
הוואוצ'רים שהמוזיאון מקבל עבור הקבוצות המבקרות בו מהווים התחייבות
לתשלום דמי כניסה.
תנאי גביית החובות בגין הוואוצ'רים הינם שוטף  61 +יום .כלומר הלקוחות יכולים
לבצע את התשלום כעבור שלושה חודשים מיום ההתחייבות (הכניסה למוזיאון).
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לדעת הביקורת לא מקובל בשום גוף לאפשר דחיית תשלום למשך שלושה חודשים.
יש להקדים באופן משמעותי את מועד התשלום.
הביקורת העלתה כי האחראית לניהול הקופה מנהלת את המעקב אחרי גביית החוב
בגין הוואוצ'רים בשיטה ידנית .היא בודקת את החיובים בקלסרים שם שמורים
הוואצ'רים ופועלת לגביית החובות על ידי מכתבים וטלפונים לחייבים.
מערכת ההזמנות מפיקה דוח פרטני של החייבים .הביקורת בדקה את ההתאמה בין
דוח זה לבין המסמכים .נמצא תקין.
הביקורת ממליצה לתכנן את מערכת ההזמנות והכרטיסים לשלוח תזכורת כל שלושה
חודשים לשם גביית חובות ולא להסתמך רק על בדיקה ידנית.
לביקורת נמסר כי ליום הבדיקה ב 71.9.5100-הסכום שטרם שולם למוזיאון עבור
הוואוצ'רים הסתכם ב 095,509-ש"ח .הסכום מורכב מסך של  04,262ש"ח עבור
הוואוצ'רים שטרם שולמו מאפריל  97,221 ,5100ש"ח ממאי  5100וסך של  04,040ש"ח
מיוני  .5100נמסר גם כי כל הוואוצ'רים מינואר ועד מרץ  5100שולמו במלואם,
לתאריך הבדיקה.
מהנתונים לעיל עולה כי  6%מסך כל החייבים טרם שילמו את החוב למוזיאון ,אלה
הם החייבים מאפריל .5100
הביקורת בדקה בשיטה מדגמית את מועדי התשלומים בהיקף של כ 02,111-ש"ח
מינואר  ,5100עד יוני  .5100נמצא תקין.
החיובים שלא שולמו בשנת  5101הועברו לטיפול משפטי.
נכון לתאריך הביקורת במאי  5100נמצאים בטיפול משפטי חובות על סך  4,501ש"ח
של חברה לנופש ותיירות.
בסוף כל יום פעילות הקופאית מפיקה דוח סגירת קופה (דוח  .)Zבדוח מפורטים כל
התקבולים באותו יום פעילות ,לפי אמצעי התשלום דהיינו מזומן ,אשראי או וואוצ'ר.
כמו כן מפורטים סוגי האשראי והסכומים .בדוח מפורטים גם סכומים מצטברים של
סה"כ מבקרים וסה"כ התקבולים מתחילת פעילות המערכת ביולי .5119
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המזומנים וההמחאות נשמרים בכספת בסמוך לקופה .המזומנים וההמחאות
מופקדים בבנק בחשבון ההסתדרות הציונית העולמית וכל האסמכתאות מועברות
למחלקת הכספים בהסתדרות הציונית לשם רישום במערכת הכספים ולשם בקרה.
הביקורת בדקה את ההתנהלות החל מקבלת התשלומים בקופה ועד הרשום במערכת
הכספים במשך שלושה ימי עבודה 4.2.5100 ,56.4.51000 :ו . 9.2.5100-נמצא תקין.
הביקורת ביצעה גם ספירת קופה בימים לעיל  .נמצא תקין.
הביקורת מציינת שלא מבצעים ספירת קופה כפי שמתחייב מהנהלים של המחלקה
לכספים.
הביקורת ממליצה לבצע ספירת קופה כל רבעון כפי שמתחייב מהנהלים.

סיכום
לדעת הביקורת ההתנהלות במוזיאון הרצל בתחום המנהלה ,ההזמנות והכספים
מתבצעת כראוי תוך הנחיות ופיקוח של המחלקה לפעילות ציונית בתפוצות ומחלקת
הכספים של ההסתדרות הציונית העולמית.
הביקורת מציינת כי מאז הבדיקה הקודמת בשנת  5111חלה התפתחות חיובית הן
מבחינת מספר המבקרים במוזיאון והן מבחינת עליה ומגוון הפרויקטים שהמוזיאון
מציע לסוגי קהל שונים.
יחד עם זאת ,יש לשים לב להמלצות הביקורת בנושא הסדרת הנהלים של ההסתדרות
הציונית ,הטיפול בחתימה על הסכמים במועד ,הכללת הביקורים במוזיאון בתכניות
הקשורות לסוכנות היהודית כגון "מסע" ו"תגלית" ,הקשר הישיר של מערכת הקופה
עם מערכת הנהלת החשבונות ,מועדי התשלום וביצוע בדיקות ספירת הקופה כפי
שמתחייב מהנהלים.

אוגוסט 5100

999

תשובת יו"ר ההנהלה הציונית
לדוח הביקורת בנושא
המחלקה לפעילות בתפוצות
מוזיאון הרצל

בהתאם לסעיף  81ב' לתקנון המבקר והמשרד לביקורת בהסתדרות הציונית
העולמית ,להלן תשובתי לדו"ח הביקורת שבנדון.
ההנהלה הציונית רואה במוזיאון הרצל ובמרכז המבקרים שבסמוך לו כמוקד להנצחת
חוזה המדינה ולהנחלת מורשתו.
דו"ח הביקורת מצביע על מגמת עלייה במספר המבקרים הנובע מפיתוח סדנאות
והרצאות בנושאי הציונות ופרויקטים המותאמים בעיקר לחיילים ולתלמידים ,וייעשה
מאמץ להרחיב את קהלי המבקרים ובכלל זה לפעול להכללת המוזיאון בתוכנית
הפעילות של "מסע" ו"תגלית" כפי שהמליץ המבקר.
בבניית המערכת הפיננסית החדשה ניתנה הדעת להמלצות הביקורת בנושאי כספים.
המלצת הביקורת כי ההסתדרות הציונית תפעל לגיבוש קובץ נהלים להסדרת
מכלול הפעילות שלה ,תוך אימוץ נהלים רלוונטיים של הסוכנות היהודית וכתיבה של
נהלים נוספים כנדרש ,מקובלת וכבר החלנו ביישומה.

( )-א .דובדבני (דובדב)

ירושלים ,מרס 2182
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היחידה לשליחות ציונית
מערך השליחים
תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
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היחידה לשליחות ציונית
מערך השליחים
.1

מבוא
1.1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד המבקר ,בדקנו את היחידה לשליחות
ציונית (להלן" :היחידה") בכל הנוגע לטיפול במערך השליחים של
הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן" :הסוכנות היהודית") ,אשר
מופעל על ידי ההסתדרות הציונית העולמית (להלן" :הצ"ע").
הביקורת כללה בדיקת תהליכי העבודה בתחומים הבאים:
 גיוס שליחים וקביעת שכרם. תשלומים שוטפים לשליח בתקופת העסקתו. -זרימת הכספים ותיעוד נאות.

1.2

הביקורת נערכה במהלך החודשים מאי  2002עד ספטמבר  ,2002במשרדי
הסוכנות בירושלים.
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם מנהל היחידה ,חשבת השכר,
תקציבאית היחידה ,הממונה על שיגור ותנאי שליחות ,עובדי אגף
גמלאות ומשכורת והמחלקה לכספים ועובדים נוספים ככל שמצאנו
לנכון.

1.3

יעדי הביקורת
א .סקירת התהליכים והבקרות הקיימות בנושאים גיוס השליחים,
תשלומי השכר ובנושאים אחרים שנבדקו על פי תוכנית הביקורת.
ב .בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילות
הנהלים והתהליכים הקיימים.
ג .איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.
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1.4

מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת
 .1נהלי היחידה.
 .2טבלאות שכר ותשלומים נלווים.
 .3מסמכים ומידע הקיים במערכת הממוחשבת.
 .4פרוטוקולים ומסמכים שונים של הוועדות השונות (ועדת שליחות,
ועדת תנאי שרות וכו').
 .5תיקי שליחים ,לרבות תלושי שכר.
 .6נתוני הנהלת חשבונות ,לרבות כרטסות ואסמכתאות.
 .7מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.

1.5

מתודולוגית העבודה
 .8קריאת הנהלים הקיימים בנושאים שנבדקו ובדיקה אל מול
ההתנהלות בפועל.
 .2קיום שיחות ופגישות עם בעלי התפקידים האחראיים בתחומים
שנבדקו ועובדים שונים ,ככל שמצאנו לנכון.
 .10בדיקת החלטות הוועדות השונות ,לרבות תיעוד נאות.
 .11סקירת מערכת המידע של היחידה ,לרבות התנהלות שוטפת והפקת
"כרטסת שליחות" לשליחים שנדגמו ,תלושי שכר ונתונים נוספים.
 .12בחינת ההתנהלות הלוגיסטית בכל הנוגע לטיפול בתיק השליח ,משלב
המועמדות הראשונית ועד לסיום השליחות.
 .13בדיקת תנאי העסקת השליח וביצוע התשלומים השוטפים.
 .14בדיקה מדגמית של תיקי שליחים.
 .15בדיקת אסמכתאות וחוזים.
 .16ריכוז הממצאים.
 .17עריכת דוח ביקורת ,לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.
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.2

מערך השליחים – רקע
2.1

היחידה לשליחות ציונית החלה לפעול ביום  1בינואר  ,2003על פי הסכם
אשר נחתם בין הסוכנות היהודית לבין הצ"ע .מטרת ההסכם הייתה
להסדיר את נושא השליחים והעסקתם ,לרבות :איתור ,גיוס ,מיון,
שיגור ,טיפול בתנאי שירות וביצוע תשלומי שכר ונלווים לכל שליחי
הצ"ע .היחידה כפופה למחלקה לכספים של הצ"ע.
במסגרת ההסכם הועברו מספר בעלי תפקידים מהסוכנות היהודית
ליחידה ,על מנת לטפל בנושא השליחים.
המבנה הארגוני של היחידה הינו כדלקמן:

היחידה
לשליחות ציונית
הנהלה 2-עובדים

אגף שכר

 3עובדים ( 2.5תקנים)
אחראי על הביצוע הכספי

2.2

אגף שיגור ותנאי שרות

 2עובדים
אחראי על:
 איתור וגיוס. מיון. -שיגור ותנאי שרות.

מערך השליחים כולל כיום כ 200-שליחים קבועים של הצ"ע וכ50-
עובדים מקומיים ישראליים( ,להלן – "עמ"י") שהינם בעיקר בני/בנות
הזוג של השליחים  -הדבר נפוץ בעיקר בחבר המדינות העצמאיות (להלן:
"חמ"ע") .העמ"י מועסקים כמורים שעתיים ,עובדי בטחון ,מזכירות
וכד'.
ישנם גם "שליחים נתמכים" שאינם עובדי הצ"ע .שליחים אלה הינם
עובדים של גופים בחו"ל (למשל :בתי ספר).
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2.3

תנאי ההעסקה של השליחים נקבעים בהתאם להחלטות הוועדה
הבינמשרדית ,הכוללת נציגים ממשרד האוצר וממשרד החוץ .החלטות
הוועדה מיושמות ברמה רוחבית במשרדי הממשלה ,לרבות בסיס השכר
המשמש לקביעת שכרו של כל אחד מהשליחים.

2.4

השליחים משוגרים בעיקר מטעם שתי מחלקות בסוכנות היהודית ,חינוך
ועלייה:

2.5
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-

שליח חינוך :מייצג את המחלקה לחינוך של הסוכנות היהודית והוא
אחראי להפעלת מערך התוכניות החינוכיות באזור השליחות .פעילות
זו כוללת אולפנים ללימוד השפה העברית ומסורת יהודית ,מסגרות
לחינוך בלתי פורמאלי בקרב ילדים ,נוער וסטודנטים ,פרויקטים
חינוכיים משותפים עם הקהילה וכן תכניות חוויה קצרות וארוכות
בישראל.

-

שליח עליה :מופקד על ניהול משרד עליה אזורי ותפקידו העיקרי
לעודד את העלייה ולעזור לעולה בדרכו לארץ.

התפקידים העיקריים של השליחים הינם:
-

שליח קהילתי :השליח הקהילתי ממוקם ,בדרך כלל ,בפדרציה
היהודית המקומית ,או האזורית ,ולעתים במרכז הקהילתי היהודי.
המיקום נועד להפגיש את השליח עם גורמים קהילתיים רבים ככל
האפשר ,הפועלים במקום השליחות .מטרת השליחות היא להעמיק
את משמעותה הייחודית והרב-ממדית של ישראל ואת הקשר של
הדור הבא של העם היהודי אל עמו ואל מולדתו.

-

שליח תנועתי – שליח של אחת מתנועות הנוער הציוניות העולמיות
(בני עקיבא ,הבונים דרור ,מכבי וכיוצ"ב) .שליח תנועתי אחראי על
פעילות התנועה ,לרוב ,בשילוב של אחריות חינוכית וארגונית.

תפקידים נוספים:
 נציג של המחלקה לחינוך/לעלייה במדינה עם מספר גדול של שליחים. מנהל איזור. שליח רב תכליתי. גזבר.2.6

נציג איזור מחלקתי.
ראש נציגות.

הפעילות הכספית בחו"ל מתבצעת על ידי הגזברויות השונות ,אשר
משמשות כזרוע הכספית של הסוכנות היהודית בארץ השליחות
ומופקדות בין היתר ,על הטיפול הכספי בשליח (תשלום משכורות ,החזרי
הוצאות ,הזמנת טיסות וכיוצ"ב) ,מתחילת השליחות ועד לסיומה.
קיימות מספר גזברויות ,בהן:
 גזברות ניו-יורק.
 גזברות צרפת.
 גזברות לונדון.
 גזברות אמל"ט ,אשר כוללת שתי נציגויות בברזיל ובארגנטינה.
 גזברות קייב.
 גזברות מוסקבה.

ריכוז הפעילות בחבר המדינות העצמאיות

בירושלים פועלת "גזברות שאר העולם" ,אשר מטפלת במדינות בהן אין
גזברות עצמאית ,ובהן :דרום אפריקה ,ניו זילנד ,דרום קווקז ואסיה
(שייך לחבר המדינות העצמאיות) וכיוצ"ב.
2.7

היחידה נעזרת במערכות הממוחשבות הבאות:
א .מערכת "שלח" :מערכת כוח אדם המאפשרת ,בין היתר את ניהול
נתוני השליחים ,לרבות עדכון פרטי השליחות לכל שליח (כגון :סל
תקציב ,דרגה ,נלווים לשליח וכו') ,החלטות ועדות וכל נתון אחר
הרלוונטי לשליחות .הזנת הנתונים מתבצעת על ידי עובדי היחידה.
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כמו כן ,ניתן להפיק מהמערכת שאילתות בחתכים שונים ,כגון :עלות
כוללת של השליחים ,עלות לכל מחלקה וכו'.
התמיכה למערכת ניתנת על ידי חברת "ל.ל.נ( ".לשכה לעיבוד נתונים),
שהיא חברת הבת של הסוכנות היהודית ,המטפלת במחשוב .חברת
ל.ל.נ .פיתחה בזמנו את מערכת "שלח" ,אשר מופעלת גם בסוכנות
היהודית ,בכל הנוגע לטיפול בשליחים קצרי מועד .הסוכנות היהודית
נמצאת בעיצומו של מהלך להעביר את הטיפול בשליחים למערכת ה-
 ERPשלה.
ב .מערכת "חילן" :מערכת שכר שבאמצעותה הצ"ע מבצעת את חישובי
השכר לשליחים כולל התשלומים הנלווים השונים (כגון :השתתפות
בשכר דירה ,תשלומי שכר לימוד לילדי השליחים וכיוצ"ב).
ניתן להפיק מהמערכת דוחות בחתכים שונים ,בין היתר לפי
גזברויות /מדינות .על סמך דוחות אלו מעבירה הצ"ע כספים
לגזברויות ,אשר מיועדים לתשלומים לשליחים.
בהקשר זה יצוין כי הסוכנות היהודית עובדת עם מערכת שכר של
חברת מל"מ ואין כל קשר בין המערכות .הצ"ע בדקה בעבר את
האפשרות לעבוד עם המערכת של חברת מל"מ ומצאה כי היא אינה
עונה ברמה מספקת על כל הצרכים.
ג .מערכת "מנכ"ל  :"2222מערכת הנהלת החשבונות של הצ"ע ,בה
נרשמות ההוצאות בהתאם לסעיפי התקציב של הצ"ע ,אשר ממוינים
בדרך כלל לפי מחלקה ולפי מדינה.
הביקורת בחנה את אופן תמיכת מערכות המחשוב בתהליכים הקשורים
בניהול מערך השליחות ,לרבות הזנת נתוני שליח ,ביצוע חישובי שכר,
ביצוע בקרות וכיוצ"ב .כמו כן נבדק נושא ההרשאות במערכות השונות
(נושא הפונקציונליות של מערכת של"ח לא נבדק).
ממצאי הביקורת:
 לא קיימים מנשקים בין המערכות .פרטי השליח ונתוני השליחות,
לרבות שינויים המתבצעים במהלך השליחות ,אינם מתעדכנים באופן
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אוטומטי בין מערכת "שלח" למערכת "חילן" ,כך שיש להזין ,באופן
ידני ,את הנתונים פעמיים ,הן במערכת "שלח" והן במערכת "חילן".
מצב זה גורר חשיפה לטעויות (מצאנו לפחות שתי אי התאמות בין
המערכות במסגרת בדיקת התיקים) ,לרבות אי התאמה בין נתוני
השליח לבין התשלומים אותם הוא מקבל .ראה גם ממצאים בפרק 4
לדוח.
תגובת הצ"ע
יישום מנשקים בין מערכת שלח למערכת השכר הינו חלק
מתכנית העבודה הקיימת בארגון .לאחר ישום מודול HR
במערכת ה ERP-ייבחנו תהליכי זרימת מידע ומנשקים בין
המערכות .יצוין כי היו פניות לחברת ל.ל.נ .על מנת לבצע
פיתוחים בכיוון זה ,אך בסוכנות הייתה החלטה להפסיק את
הפיתוחים במערכת שלח ,לאור המעבר הצפוי למודול HR
במערכת ה.ERP-
 מדרג ההרשאות במערכת "חילן" אינו שלם ,כך שעובדת המטפלת
בנושא התקציב זקוקה להרשאה על מנת לבצע סימולציות בלבד אך
בפועל ההרשאה הקיימת אצלה מאפשרת עדכון נתונים המהווים
בסיס לתחשיב השכר והתשלומים השוטפים המשולמים לשליח .כמו
כן ,כאשר עובד בעל הרשאה עוזב את העמדה שלו ומשאיר את תוכנת
"חילן" פתוחה ,ניתן במשך שעה להמשיך ולעדכן נתונים בתוכנה ,עד
שהיא נסגרת עקב חוסר פעילות .לדעתנו ,פרק זמן זה ארוך מידי.
מסקנות והמלצות:
 מומלץ להקים מנשקים בין מערכות המידע ,ובפרט לבצע התאמה ,כך
שפרטי השליח ,נתוני השליחות וכל עדכון שוטף ,יתבצעו פעם אחת
במערכת "שלח" ויעודכנו במנשקים למערכת "חילן" ,דבר אשר
יחסוך עבודה מיותרת ,ימנע טעויות ויסגור פרצות.
 מומלץ לבצע התאמה במערכת "חילן" ,כך שההרשאה לעובדת
המטפלת בתקציב תהיה לסימולציות בלבד ולא לעדכון נתוני שליחים
פעילים .כמו כן ,מומלץ לקצר משמעותית את משך ההשהיה של
התוכנה ,במקרה שהמחשב נשאר פתוח.
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.3

נהלים
בהצ"ע קיימים מספר קבצי נהלים ,תוך חלוקה לתחומים ,כמפורט להלן:
3.1

נהלים במחלקת הכספים
המחלקה לכספים של הצ"ע ,אליה כפופה היחידה ,הוציאה חוברת נהלים
המפרטים את הגורמים האחראים על ביצוע התשלומים והבקרות בנושא.
קיימות שתי קבוצות נהלים :נהלים המטפלים בשליחים בחבר המדינות
העצמאיות (להלן" :חמ"ע") ונהלים המטפלים בשליחים בשאר העולם.
הנהלים העיקריים הינם:
א .נוהל התייצבות שליח בגזברות חו"ל – מפרט את הכללים ואופן
הטיפול שעל הגזברות לנקוט ,בשלבים הראשונים של קליטת השליח
ובני משפחתו בארץ השליחות.
ב .נוהל תשלום הוצאות אכסון במלון לשליח בתחילת השליחות – מפרט
את הכללים על פיהם זכאי השליח להשתתפות בהוצאות אכסון בבית
מלון ,עם הגעתו לארץ השליחות ,לתקופות של  60 ,30ו 20-יום,
לרבות אופן ביצוע התשלום על ידי הגזברות.
ג .נוהל תשלום קצובת דיור לשליח כהשתתפות בשכר דירה בארץ
השליחות – מפרט את הכללים על פיהם תסדיר הגזברות את תשלום
השתתפות בשכר דירה לשליח ,תוך התייחסות למספר נושאים ובהם:
עדכון השליח בדבר זכויותיו ,אישור ביצוע התשלומים בכפוף
לאסמכתאות ,אופן התשלום ,עדכון קצובת הדיור וכיוצ"ב.
ד .נוהל תשלום השתתפות בשכר לימוד של ילדי שליח הנלווים אליו –
מפרט את הכללים על פיהם תשולם השתתפות בשכר הלימוד של ילדי
שליח הנלווים אליו בארץ השליחות ,תוך התייחסות לנושאים
הבאים :אישור הבקשה על ידי הגזברות ,ביצוע התשלום למוסד
החינוכי ,גני טרום חובה ,לימודים לקבלת תעודת בגרות ישראלית
וכיוצ"ב.
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נוהל תשלום הוצאות טיסה של שליח ובני משפחתו לצורך ביקור
מולדת – מפרט את כללי הזכאות לביקור מולדת ,אישור הבקשה,
הזמנת כרטיסי הטיסה וכיוצ"ב.
ו .נוהל תשלום הוצאות דמי ייצוג לשליח בחו"ל – מפרט את הכללים
להחזר הוצאות בגין דמי ייצוג לשליחים ,ואת אופן הדיווח לגזברות
וליחידה לשליחות ציונית ,תוך התייחסות לנושאים הבאים :זכאות
להחזר על פי תפקיד ,אסמכתאות אותן יש להציג ,תוספות חד
פעמיות ,דיווח ,התחשבנות וכו'.
ז .נוהל מקדמות על חשבון שכר לשליח בחמ"ע – מפרט את הכללים על
פיהם יוסדר תשלום מקדמות לשליחי חמ"ע .הנוהל מפרט את תנאי
הזכאות ,אופן אישור הזכאות למקדמה ואופן מימוש המקדמה על ידי
השליח.
יש לציין כי לשליחים במדינות אחרות ניתן לאשר מקדמה על חשבון
שכר עד לגובה משכורת חודשית ואילו לשליחים במדינות חמ"ע אין
הגבלה.
3.2

נהלי היחידה לשליחות ציונית
היחידה לשליחות ציונית הפיצה "תקנון שליחות" המאגד את כל הזכויות
של השליחים ,לרבות :שכר ,זכויות סוציאליות ,דיור ,חינוך ,ביטוח,
חופשות וכיוצ"ב.
לשליחים בחמ"ע ישנו תקנון נפרד.
כמו כן ,הפיקה היחידה לשליחות ציונית קובץ נהלים בנושא איתור ,גיוס,
מיון ,הכשרה ושיגור של השליחים ,בו קיימים ,בין היתר ,נהלים בנושאים
הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

דרישות סף להצגת מועמדות לשליחות ארוכה.
איתור וגיוס מועמדים.
מבחן התאמה תעסוקתי.
בחירת השליח והשמתו.
הערכת שליחים.
הכשרת שליחים.
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הביקורת בחנה את רלוונטיות הנהלים וכן את פעילות היחידה כיום
ביחס להוראות הנהלים ,לרבות נושא ביצוע התשלומים השונים
לשליחים.
ממצאי הביקורת:
 לא קיים נוהל אשר מטפל בנושא השכר לשליח ומרכיביו ,לרבות
תדירות עדכון השכר (דרגות ,שינויים באחוזי הבסיס וכיוצ"ב),
גורמים בודקים ומאשרים ,עדכון הנתונים במערכת הממוחשבת
וכיוצ"ב .כמו כן לא קיימת התייחסות לתהליך אישור קידום דרגות,
מועדי עדכון הדרגה ,מסמכים אותם יש לכלול בבקשת הקידום
וכיוצ"ב.
 תשלום הזכויות הסוציאליות לשליחים (קופות גמל ,פנסיה) אינו
מעוגן בנוהל ,כך שכיום ישנן  02תשלומים לסוכני ביטוח שונים עבור
כ 222 -שליחים (בשנים קודמות מספר התשלומים הגיע ל ,)140 -דבר
המעמיס עבודה רבה על המערכת ומקשה על ביצוע בקרה נאותה
ושיוך מתאים של התשלומים למוטבים.
תגובת הצ"ע
נושא תשלום זכויות סוציאליות מפורט בחוזה השליחות ובתקנון
השליחות.
 לא קיים נוהל המטפל בנושא זכויות השליחים לקרן השתלמות .יש
לציין כי בפרוטוקול של הוועדה לתנאי שרות מיום  2ליולי ,2008
נקבע כי שליח אשר שכרו על פי החוזה עומד על  6,000דולר ברוטו
לחודש ,יהיה זכאי לקרן השתלמות בהתאם לבקשת המחלקה
השולחת אותו ,כך שתנאי הזכאות אינם מספיק ברורים.
 בנוהל "תשלום השתתפות בשכר לימוד של בן שליח נלווה" לא נקבע
סכום מקסימלי להשתתפות הצ"ע בשכר הלימוד .בתקנון השליחות
פרק ז' סעיף  22נקבע כי התקרה תיקבע מעת לעת בנהלים ,בהתאם
להחלטת ועדת השליחות .בנוהל האמור נקבע כי תקרת ההשתתפות
תיקבע על ידי הוועדה לתנאי שרות ,אולם הביקורת העלתה כי הנושא
אינו מובא לדיון בוועדת תנאי השרות ,אלא מאושר על ידי מנהל
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היחידה ,לכאורה באופן בלעדי .יצוין כי מדובר בעלויות גבוהות,
לעיתים בסכומים של  10-20אלפי דולר לשנה לילד.
תגובת הצ"ע
לגבי תשלום לבית ספר קיים נוהל ברור .אישור לימוד בבית ספר
לא יהודי מחייב מכתב הסבר מצד ראש האזור שאמור לבדוק את
הנושא .במידה ויש המלצה חיובית הבקשה לתשלום מאושרת,
מתוך דעה שאין מנוס מלשלוח לבית ספר בינלאומי .הדבר בולט
בחמ"ע ובמערב ישנו כיום רק מקרה אחד.
הערת הביקורת
ממצא הביקורת לא מתייחס להיעדר נוהל אלא לאי קיומה של
תקרה מעשית ולאי קיומו של דיון בפורום מתאים לאישור
השתתפויות בסכומים חריגים.
 נוהל "תשלום דמי ייצוג לשליח" מפרט את גובה דמי הייצוג שיש
לשלם לבעלי התפקידים השונים אך הוא אינו מפרט את גובה דמי
הייצוג שיש לשלם למנהל אזור .הביקורת העלתה כי קיימים שני
מנהלי אזור המקבלים דמי ייצוג ,כדלקמן:
-

מנהל אזור בצרפת –  1,200אירו (לחודש).

-

מנהל אזור בארגנטינה –  17%מבסיס השכר (לחודש).

כאמור ,סכומים אלו אינם מוגדרים בנוהל ויש לציין כי לא אושרו
בוועדה ייעודית.
תגובת הצ"ע
דמי הייצוג למנהלי האזור האמורים אושרו בועדת שליחות
עליונה.
הערת הביקורת
הסכומים שאושרו על פי המסמכים שהוצגו בפנינו משנת 2004
אינם תואמים את התשלומים בפועל כיום ,שהינם גבוהים יותר.
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 ההבדלים בין שליחים בחמ"ע לשליחים ביתר המדינות הינם בארבעה
סעיפים בלבד והם :ביקורי מולדת ,מקדמות על חשבון שכר ,תשלום
ביגוד ושיגור מטען .למרות זאת ,קיים כאמור מערך נהלים כפול ,אחד
מתייחס לכלל השליחים ואחד לשליחי חמ"ע ,כך שרוב הנהלים הינם
זהים לחלוטין ,דבר שהינו מיותר.
 תאריך העדכון האחרון של הנהלים נע בין אוגוסט  2003ל -ספטמבר
 .2008זאת ,למרות שישנם נושאים אשר אמורים להתעדכן לפחות
אחת לשנה כגון :שעור הריבית על הלוואה (עודכן לאחרונה בספטמבר
 ,)2007תשלום הוצאות העברת דירה (עודכן לאחרונה בנובמבר ,)2004
השתתפות בשכר לימוד של בן שליח (עודכן לאחרונה באפריל )2006
וכיוצ"ב.
מסקנות והמלצות:
 מומלץ לכתוב נוהל בנושא קביעת השכר ומרכיביו ,עדכון השכר,
קידום בדרגה ,סמכויות בעלי התפקידים בנדון וכיוצ"ב.
 מומלץ לקבוע נוהל בנושא זכאות השליחים לזכויות סוציאליות,
לרבות אופן בחירת קופות הגמל/קופות הפנסיה .מומלץ לקבל
החלטה על שיטת עבודה נוחה יותר עם מספר קטן של "מתווכים" ,על
מנת שתתאפשר בקרה שוטפת קלה ויעילה יותר.
 מומלץ לקבוע נוהל שיכלול קריטריונים ברורים ושוויוניים בנושא
זכויות השליחים לקרן השתלמות.
 לעדכן את נוהל השתתפות בשכר לימוד ולקבוע סכום מקסימלי
להשתתפות הצ"ע בשכר הלימוד של ילדי השליח ,תוך התייחסות
לארץ השירות (כפי שאכן קיים בסעיף שכר הדירה) ,שכבת גיל
התלמיד ,מספר הילדים הלומדים וכו' .כמו כן יש להקפיד כי בחינת
הבקשה ואישורה יתבצעו על ידי הוועדה לתנאי שירות ,כפי שנקבע
בנוהל.
 לעדכן את הנוהל בנושא דמי ייצוג ,כך שיכלול גם התייחסות לדרג של
מנהלי אזור ואישור דמי הייצוג בוועדה הרלוונטית.
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 מומלץ לאחד את נהלי השליחים במדינות חמ"ע עם נהלי השליחים
ביתר המדינות לקובץ אחד ,תוך הדגשת ההבדלים בסעיפים
הרלוונטים.
 מומלץ לסקור את הנהלים ולבצע עדכונים במקומות הדרושים,
לרבות בנושא טבלאות שכר ,סכומי הוצאות מאושרים ,שעורי ריבית
וכיוצ"ב.

.4

גיוס שליחים וקביעת שכרם
4.1

תהליך גיוס שליח
הצ"ע מגייסת שליחים בהתאם לדרישות המגיעות מה" -שטח" ,למשל:
דרישות מתנועות הנוער הציוניות (למשל :בני עקיבא ,הבונים דרור,
השומר הצעיר ,הצופים) ,דרישות מקהילות מקומיות ,וכן דרישות
מהמחלקה לעליה ומהמחלקה לחינוך של הסוכנות היהודית ,בכפוף
לתקציב מאושר.
בשלב ראשון נקבעות דרישות סף למשרת השליחות הרלוונטית והפרסום
מתבצע בכלי התקשורת בהתאם לקהלי היעד.
כחלק מתהליך המיון ,השליח המיועד עובר מבחני התאמה שונים ,לרבות
מבחן שפה (כתיבה ,דיבור והבנת הנקרא) .בסיום שלבי המיון מתכנסת
"ועדת סיכום" אשר מאשרת את מועמדותו של השליח ,לרבות סוג
השליחות :קהילתי ,תנועתי ,חינוך ,עליה וכיוצ"ב.
לאחר שהשליח עבר את שלבי המיון ,הצ"ע מציגה לתנועה/לקהילה מספר
מועמדים אשר עונים לדרישות ,תוך פרוט עלות השליחות בגין כל מועמד.
התנועה/הקהילה בוחרת את השליח העונה לדרישותיה ,ולאחר מכן ועדת
השליחות מאשרת את השליחות בכללותה ,ואת השכר והתשלומים
הנלווים .לאחר אישור הוועדה ,הטיפול ב" -שיגור" השליח מועבר
לממונה בכיר על שיגור ותנאי שליחות ,ביחידה לשליחות ציונית.
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4.2

שכר השליח ותשלומים נלווים
א .בסיס שכר – ישנן טבלאות ספציפיות לגבי כל מדינה ,שנקבעו על ידי
הוועדה הבינמשרדית ,אשר מפרטות את שכר הבסיס ,כך ששכר
הבסיס הינו פונקציונאלי למקום השליחות ,מצב משפחתי ,דרגה,
מספר ילדים.
ב .השתתפות בשכר דירה – ישנה טבלת תקרות השתתפות בשכר דירה
בגין כל עיר .מספר הנלווים לשליח משפיע על גובה ההשתתפות.
ג .השתתפות בשכר לימוד – קיימות שתי דרגות השתתפות:
 ילדים בגיל  – 3-4על פי הנוהל תקרת ההשתתפות הינה עד לסך של 600דולר לחודש ,לכל ילד.
 ילדים בגיל  – 5-18לא קיימת תקרה וההשתתפות לכאורה הינהמלאה (בפועל ,תקציב השליחות נבנה לפי ממוצע שכר לימוד בגובה
 1,200דולר לחודש לילד).
מעבר לכך ,קיימים סעיפי הוצאות נלוות קבועות ,כגון :תנאים
סוציאליים ( 13.5%מהשכר הממוצע במשק ,כ 300 -דולר לחודש)
והוצאות שונות ,כגון :לימוד שפה זרה ,ויזות ,ביטוח בריאות ,תרגום
מסמכים (כ 120 -דולר לחודש) ,דמי תיווך ,טיסות ומטען.

4.3

שיגור השליח
הממונה על השיגור מזין את נתוני השליחות למערכת "שלח" .הנתונים
העיקריים הינם :פרטים אישיים ,דרגה ,תשלומים נלווים לשליח ,גיל
הילדים ,אחוזי מימון בין הסוכנות היהודית והתנועה/הקהילה וכיוצ"ב.
לאחר מכן השליח חותם על חוזה ההעסקה והממונה על השיגור מטפל
בכל הנושא האדמיניסטרטיבי הקשור בתחילת עבודתו של השליח,
לרבות :אשרות עבודה ,אישורים רפואיים ,ביטוח רפואי ושיגור מטען
אישי.
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4.4

אישורים חריגים
אישורים חריגים ניתנים על ידי ועדת תנאי שרות ,אשר מוסמכת לאשר
תנאים חריגים מעבר למה שנקבע בנהלים ,למשל :חריגה מתקרת שכר
דירה עד  10%וחריגים אחרים.

הביקורת בדקה את אישור העסקת השליח ותנאי העסקתו ,מההיבטים
הבאים:
-

אישור מועמדות השליח על ידי הוועדות הרלוונטיות.

-

התאמה בין פרטי החוזה לבין הנתונים במערכת ,לרבות התאמת
הנתונים לטבלאות השכר והנלוות הרלוונטיות למועד אישור
השליחות.

-

בדיקת מדגם של  22תיקי שליחים ,לרבות תיעוד הליך אישור
השליחות ותנאי ההעסקה.

ממצאי הביקורת:
 הוועדה לתנאי שירות יכולה לאשר חריגה מהתקרות בסעיף שכר דירה עד
 10%מהתקרה שנקבעה למדינה/לעיר הספציפית .יחד עם זאת ,בסעיף
מהותי הרבה יותר – השתתפות בשכר לימוד ,היא מוסמכת לקבוע את
התקרה אך הדבר אינו מתבצע ובפועל הנושא מאושר על ידי מנהל היחידה,
כאמור .יוצא כי לעניין חריגות של מאות דולרים בשנה בסעיף שכר דירה
יש לכנס את הוועדה לתנאי שירות ואילו בעניין תשלומים בסכומים
משמעותיים הרבה יותר ,מספיק אישורו של מנהל היחידה.
 החלטות הוועדות אינן מתויקות בתיק השליחות והן מופיעות בעיקרון
במערכת "שלח" ומודפסות על ידי הממונה על השיגור .לא ניתן לדעת
מהדפסות אלו מי אכן נכח בוועדה ,מי חתם על הפרוטוקול ואישר אותו.
חלק מהפרוטוקולים שנבדקו היו ללא חתימה .באחרים נמצאה חתימה
סרוקה ולא ברור האם היו"ר שחתמו בשמו אכן אישר לבסוף את
הפרוטוקול.
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תגובת הצ"ע
פרוטוקולים מוועדות המשנה מתויקים בתיק המועמד ורוב
ההודעות הנשלחות לשליח מתויקות .כמו כן ,קיים תיוק
פרוטוקולים בסדר רץ אצל עובד היחידה.
הערת הביקורת
בפועל ,מדגימה של למעלה מ 20 -תיקים במהלך הביקורת נתקלנו
מספר פעמים לא מבוטל בקשיים באיתור הפרוטוקולים ,בעיקר
אלו החתומים.
 בנושא השתתפות בשכר הדירה ,מתקבל במשרדי חשבת השכר רק חוזה
השכירות הראשון ,כך שאם ישנם שינויים בעלויות השכירות של השליח
(חוזה חדש ,דירה אחרת וכיוצ"ב) אגף השכר אינו יודע עליהם אלא אם כן
השליח ידרוש תוספת ואז הוא ידאג לשלוח חוזה עדכני .במידה והשינוי
הוא כלפי מטה אגף השכר בדרך כלל אינו מודע לכך .למשל :השליח ח.מ.
לא שלח חוזה שכירות לתקופה מ 8/2/08 -ועד  15/2/02והוא מקבל את
ההשתתפות לפי החוזה הישן ,כך שייתכן מצב בו עלות החוזה החדש תהיה
נמוכה יותר והשליח ממשיך לקבל תשלום ביתר ,מכיוון שאין לו אינטרס
להעביר את החוזה החדש.
 בבדיקת הפרוטוקולים המאשרים את השליחות נמצאו מקרים בהם
השליחות אושרה בפורום שאינו מתאים להגדרה הקבועה בנהלים,
כדלקמן:
 בשבעה מקרים נמצא כי החלטת "ועדת סיכום" התקבלה על ידי פחותמחמישה בעלי התפקידים שנקבעו בנהלים.
 בשלושה מקרים נמצא כי האישור של חלק מבעלי התפקידים במסגרת"ועדת סיכום" ניתן טלפונית.
 נמצא מקרה בו החלטת ועדת שליחות אינה תואמת לשליחות בפועל ,ללא
תיעוד מאוחר יותר של נסיבות השינוי .במקור המשרה של השליח הייתה
מיועדת לארץ דוברת ספרדית ,אך בפועל הוא נשלח לבלגיה.
 נמצאו שלושה מקרים בהם דרגת השליחות ו/או תשלום השכר ששולם
בפועל אינם תואמים לטבלת הדרגות לתפקידים בשליחות ו/או להחלטות
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וועדה .זאת ,ללא תיעוד והסבר של החריגה .בדיעבד הובהר לנו כי מדובר
בשליחים להם הוגבל השכר ל 6,000-דולר בעוד שעל פי הדרגה שכרם היה
גבוה יותר אך לא ראינו לכך תיעוד בתיק.
המלצות הביקורת:
 יש להקפיד כי הוועדה לתנאי שירות תאשר רשמית את ההשתתפות בשכר
הלימוד לילדי השליחים .מומלץ לכנס דיון ספציפי של הוועדה בעניין זה,
להציג את סכומי ההשתתפות בשכר הלימוד של כל ילדי השליחים נכון
להיום ,לאשר אותם במידת האפשר ולקבוע כללים להעלאת הנושא לדיוני
הוועדה בהמשך.
 מומלץ לתייק את כל הפרוטוקולים מדיוני הוועדות בתיק נפרד תוך הקפדה
כי הפרוטוקולים יהיו חתומים על ידי המורשים לכך .בנוסף ,יש לסמן
באינדקס (תוכן עניינים) בכל תיק את מספרי הפרוטוקולים והנושאים
שנדונו .כמו כן מומלץ לתייק בתיק האישי של כל שליח את החלטות
הוועדה הרלוונטיות לגביו.
 מומלץ לעקוב באופן סדיר אחר חוזי שכר הדירה של השליחים ,תוך
הקפדה ובדיקה מידי פעם בפעם כי חוזה השכירות המתויק בתיק הוא
החוזה המעודכן .יש לציין על גבי החוזה כי נערכה בדיקה כי ההחזר לשליח
אכן מתאים לנתוני החוזה ,תוך ציון תאריך הבדיקה.
 יש להקפיד כי החלטות "ועדת סיכום" יתקבלו ויתועדו על פי הנהלים.
 יש להקפיד על תיעוד מלא בתיק של הנסיבות שהובילו לשינוי בתנאי
השליחות שנקבעו בוועדת השליחות (לרבות יעד השליחות ,תפקיד
וכיוצ"ב).
 יש להקפיד כי בתיק השליחות יתויק מסמך ממנו ניתן להבין כיצד נקבעה
דרגת השליחות ,תוך השוואה עם טבלת הדרגות .במקרה בו ישנה חריגה
ביחס לטבלה יש לתעד כראוי את הליך אישור החריגה ולוודא כי הוא בוצע
בהתאם לכללים.
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.5

שכר חודשי ותשלומים שוטפים
תחשיב השכר החודשי והתשלומים השוטפים מתבצע על ידי חשבת אגף
השכר של היחידה לשליחות ציונית (להלן" :חשבת שכר") ,במערכת "חילן".
השכר משולם לשליח על פי בקשתו ,לחשבון בנק שלו בישראל או לחשבון בנק
במדינה בה הוא משרת .ניתן גם לפצל את התשלום לחשבון בארץ ולחשבון
בחו"ל.
תחשיב השכר מבוצע באופן אוטומטי במערכת "חילן" ,בהתאם לנתוני
הטבלאות שהוזנו למערכת .רכיבי השכר בתלוש הינם כדלקמן:
 .1שכר חודשי – אשר לוקח בחשבון את שכר הבסיס ,דרגת השליח,
מצב משפחתי (לשליח נשוי מגיעה תוספת בשעור  8%מהבסיס)
ומספר נלווים (עבור כל ילד עד גיל  18מגיעה תוספת בשעור 4.8%
מהבסיס) .במידה והשליח הינו עובד הסוכנות התחשיב כולל גם את
שנות הוותק (לכל שנת ותק –  0.32%מהבסיס) והפרשי דרגה (5%
מהבסיס).
 .2תוספת עבור מדינות קשות – בהתאם לארץ השליחות ,כאשר ישנן
מדינות בהם קיים קושי מדיני וקושי ייחודי (בטחוני) ,וישנן מדינות
בהם קיים רק קושי מדיני.
 .3השתתפות בשכר דירה – בהתאם לעיר המגורים ולמספר הנלווים.
במקרים בהם יש אישור חריגה מתקרת ההשתתפות ,חשבת השכר
מזינה ידנית את הסכום המאושר.
 .4משכורות "עודפות" – על פי כללי המס ,מעבר לשכר בסך  6,000דולר
לחודש מנכים לשליח שעור מס גבוה .בעקבות זאת וכדי שהשליח
יקבל את השכר שנקבע בחוזה עימו ,הוא מקבל  6,000דולר כשכר
קבוע בתוספת רכיב "עודפות".
בנוסף קיימים תשלומים בסעיפים אחרים ,כדלקמן:
-
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השתתפות בשכר לימוד – לאחר שהשליח איתר מוסד חינוכי לילדיו,
הגזברות הרלוונטית (בהתאם למדינת השליחות) מאשרת את דרישת שכר
הלימוד ומעבירה את הדרישה לאישור הוועדה לתנאי שרות בסוכנות

היהודית .לאחר אישור הוועדה חשבת השכר של הצ"ע מעבירה את הכסף
לגזברות ,אשר משלמת ישירות למוסד החינוכי.
-

הלוואות ומקדמות – בהתאם לנוהל "מקדמות על חשבון שכר לשליח"
ניתן לאשר לשליח מקדמה על חשבון שכר ,בגובה משכורת חודשית של
השליח ,כאשר במדינות חמ"ע אין הגבלה על סכום המקדמה .חשבת
השכר מקבלת מהשליח/מהגזברות בקשה למקדמה/הלוואה ומבצעת את
הפעולות הבאות:


בדיקת יכולת ההחזר של השליח ,בהתאם לתקופת השליחות שנותרה
ולשכר נטו של השליח.



לאחר אישור המקדמה היא מזינה במערכת השכר את הסכום
המאושר ואת מספר התשלומים.



עובד נוסף מהמחלקה מפיק המחאה ,מבצע עדכון בהנהלת החשבונות
ומעביר את ההמחאה לסבב חתימות.

בנוסף ,ישנם סוגי תשלומים נוספים ,רובם בעלי אופי חד פעמי ,כגון:
-

ביקורי מולדת.
הוצאות תיווך בגין השכרת הדירה.
הוצאות לינה במלון טרם איתור דירה להשכרה.
שיגור מטען.

היחידה מנהלת שני תיקים לכל שליח ,בשני אתרים שונים:
-

במשרדי היחידה בקרית מוריה מנוהל תיק אשר כולל את התיעוד
בדבר הליך בחירת השליח ,החלטות שהתקבלו ,חוזה עם השליח וכו'.

-

באגף השכר ,הממוקם במשרדי הצ"ע בבניין המוסדות הלאומיים,
מנוהל תיק הכולל בעיקר נתונים הקשורים לתשלומי השכר ,לרבות
מסמכים בדבר השכר המאושר ,תלושי שכר ,חוזים ומסמכים אחרים
הרלוונטים לתשלומים.
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הביקורת בדקה את ביצוע תשלומי השכר והנלוות לשליחים ,לרבות אופן
התשלום ,אסמכתאות לפיהם בוצע התשלום ,תיעוד נאות ,רישום בספרים
התאמה לטבלאות וכו' .הבדיקה בוצעה ,בין היתר ,גם ב 22 -תיקי שליחים
שנדגמו.
ממצאי הביקורת:
 מערכת הבקרה בכל הנוגע לתשלומי שכר ונלוות לשליחים הינה חלשה .נתוני
השכר ,לרבות טבלאות השכר ,מוזנים ברובם למערכת השכר על ידי עובדי אגף
השכר ,נבדקים על ידי מנהלת האגף ,ללא בקרה של גורם נוסף מחוץ לאגף.
התשלומים לשליחים מתבצעים על ידי חשבת השכר ,על פי אישורים/הוראות
מגזברויות חו"ל ,בדרך כלל ללא אסמכתאות מפורטות וגם כאשר אלו מגיעות
אין אפשרות לבדוק אותן .להלן שתי דוגמאות:
 חוזי שכר דירה מאושרים על ידי הגזבר המקומי ולא נבדקים שוב על ידימחלקת השכר.
 גזברות ניו יורק מאשרת "דוח הוצאות" הכולל תשלומים נלווים למספרשליחים לחודש מסוים ומעבירה דרישה לתשלום על כל הסכום ,מבלי
שמתבצעת על ידי אגף השכר או מי מטעמו בדיקה לגבי אופי ההוצאות ו/או
בדיקת אסמכתאות.
יתרה מזאת ,בשלוש גזברויות (ניו יורק ,רוסיה ,אוקראינה) הגזבר הוא שליח
ובכך הוא מאשר הוצאות לעצמו וליתר השליחים באזור ,לרוב מבלי שמתבצעת
בדיקה נוספת .יצוין כי הגזבר מוסמך לאשר גם הוצאות נלוות ,כגון חוזי שכר
דירה (לרבות שינויים שחלו במהלך השליחות) דמי תיווך ,שכר לימוד ונלוות
אחרות.
תגובת הצ"ע
רוב נתוני השכר מוזנים למערכת השכר על ידי שני עובדי האגף
ונבדקים על ידי מנהלת האגף ,חלקם באופן מדגמי וחלקם באופן
מלא.
ישנה חבילת בקרה חודשית הכוללת :בדיקות קליטה ,בדיקת
חריגים -השוואה לנטו קודם ,בדיקה ספציפית של כל תלוש,
התאמות חשבונאיות שוטפות
בקרה על תשלומים נעשית על ידי מאשר התשלום ומנהל היחידה,
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אשר מאשר תשלומי שכר באמצעות מס"ב ,הסמנכ"ל מאשר
הפעולות הנרשמות בספרים שאינן תשלומים ,ממונה מחלקת
הכספים בסוכנות היהודית בודק מדגמית חיובים בספרי
הסוכנות.
יש מקום לבחון בדיקה חיצונית או בדיקה אחרת שהביקורת
תציע.
לעניין הדוגמאות שניתנו:
אחריות הבדיקה על חוזי שכר דירה מוטלת על הגזברות
המקומית והיא כוללת הוכחות תשלום בפועל.
הצוות המקצועי בכל גזברות חו"ל מבצע הליך בקרה על דוח
ההוצאות המוגש על ידו.
הערות הביקורת
אנו סבורים כי הבקרה בנושא התשלומים הינה חלשה ורמת
הפרדת התפקידים אינה נאותה .תשלומים בהיקף כולל של
עשרות מיליוני שקלים בשנה מתבצעים ללא בדיקה סבירה של
האסמכתאות המוגשות ולעיתים לא מוגשות אסמכתאות
מפורטות .ההסתמכות על גזברויות חו"ל אינה מספקת ,שכן ישנה
תלות בין הגזברות לבין זהות מקבל התשלום (במקרה הקיצוני
כאשר הגזבר הוא השליח בעצמו) ולכן הפרדת התפקידים אינה
נאותה.
אנו מצטרפים להמלצת היחידה לבחון בדיקה חיצונית בעניין.
 אין תקשורת שוטפת בין אגף השכר בארץ לגזברויות חו"ל .ייתכן מצב בו
השליח יקבל הלוואה מהגזברות האחראית על הארץ שבה הוא מבצע את
השליחות ,או יצבור חוב לגזברות מסיבות אחרות ,וזאת מבלי ליידע את אגף
השכר בארץ.
שכר השליח ישולם באופן שוטף מבלי לקזז את החוב ,עד לסיום השליחות ואז החוב
עלול להפוך לחוב אבוד.
תגובת הצ"ע
במקום בו תשלום השכר בפועל מתבצע על ידיי אגף השכר,
ההלוואות מאושרות ומנוהלות על ידי אגף השכר במערכת השכר.
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הערת הביקורת
התגובה אינה מתייחסת לנושא התקשורת השוטפת בין אגף
השכר לגזברויות חו"ל .בנושא ההלוואה מדובר בדוגמא בלבד.
 גזברות "שאר העולם" ,הממוקמת בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים
מטפלת בארצות בהן אין גזברות .הגזברות מקבלת אסמכתאות מהשליחים
בחו"ל בשפות שונות (למשל :טורקית ,אוזבקית) ומשלמת הוצאות לשליחים על
סמך אסמכתאות אלו מבלי לקבל או/ו לתעד את תרגום המסמך .לעיתים נכתב
על גבי המסמך משפט בעברית על ידי השליח עצמו והתשלום מתבצע על סמך
משפט זה.
 לא קיים נוהל המנחה את השליחים איזה אסמכתאות עליהם להציג על מנת
לקבל החזרי הוצאות ,לרבות דמי ייצוג .למשל :קבלה על תשלום דמי תיווך
(ראינו נייר בכתב יד ,עם תאריך לא ברור ובשפה טורקית) ,אישור על שכר לימוד
ששולם לבית הספר וכיוצ"ב.
תגובת הצ"ע
בנוהל תשלום הוצאות דמי תיווך יש הוראה להציג קבלה.
הקבלות רשומות בשפה של מדינת השליחות.
הערת הביקורת
המסמך בטורקית שראינו בנושא תשלום דמי תיווך אינו מהווה
קבלה אלא מסמך שנכתב בכתב יד ,בשפה זרה ללא תרגום ואין
כל יכולת לבדוק אותו .לגבי יתר המסמכים שמוצגים בשפה זרה
אין אפשרות מעשית לבדוק אותם כראוי (למעט מסמכים
המוגשים בשפה האנגלית לגביהם אין בעיה) ללא תרגום ברור על
ידי גורם נייטרלי וזוהי פירצה המאפשרת ביצוע תשלומים ללא
בדיקה ראויה.
 לא ניתן לבצע בקרה אחר ימי נוכחות ,חופשה ומחלה .חשבת השכר מסתמכת
על דיווחים של הגזברויות השונות ,ללא יכולת לבצע בקרה אחר נאותות
הדיווחים .כמו כן נתונים בדבר ניצול ימי חופשה ומחלה אינם מצויים בתלוש
השכר.
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תגובת הצ"ע
בעקבות תיקון  24לחוק הגנת השכר יצאו הנחיות לגזברויות לגבי
העברת דיווחים לצורך הצגה בתלוש השכר .נושא זה הינו
בתהליך ישום.
 תיקי השליחים אינם מסודרים .לכל שליח יש שני תיקים ,אחד באגף השכר
ואחד ביחידה לשליחות ציונית .לא קיימת רשימת תיוג של מסמכים שיש לתייק
בכל אחד מהתיקים .בכל אתר מתייק הגורם האחראי בתיק הנמצא אצלו את
המסמכים הרלוונטים מבחינתו .כך ,ישנם מקרים בהם חומר תוייק בכפילות,
ישנם מקרים בהם מסמך מסוים לא נמצא כלל בתיקים וכן נמצא מקרה בו
חוזה שכר דירה שהופיע בתיק השליח היה שייך לשליח אחר.
 קיים פיגור רב בתיוק החומר ,כך שלגבי השליחים שיצאו בשנה האחרונה אין
כמעט חומר בתיק .מצאנו כי לעיתים הפיגור בתיוק מגיע ל 3 -שנים.
 הקבלות המתקבלות כאסמכתאות עבור תשלום דמי ייצוג אינן נבדקות .נציין כי
לעיתים הקבלות הינן בגין קניות בסופרמרקט והיכולת לבדוק אותן הינה
מוגבלת .כמו כן ,השליח אינו מדווח על האירועים בגינם הוא הגיש קבלות
לצורך תשלום דמי ייצוג ,בניגוד לאמור בסעיף  3.6בנוהל תשלום דמי ייצוג.
 הפדרציה באוסטרליה משלמת את התשלומים הנלווים לשליחים המקומיים
(מיסים ,פנסיה) באופן עצמאי ודורשת החזר מהצ"ע באמצעות פירוטים
המתקבלים על גבי גיליונות אקסל .לא התקבלה תשובה כיצד מתבצעת בדיקה
של גיליונות אלו ,לרבות בדיקת תשלום בפועל של ההוצאות על ידי הפדרציה.
 נמצא מקרה בו הייתה טעות בתלוש השכר הראשון ,מחודש  ,2/2007של אחד
השליחים .בעקבות הביקורת התגלה כי שולם לשליח סכום נמוך יותר מהמגיע
לו.
 בשלב השיגור לחו"ל ,השליח זכאי למימון הוצאות לינה במלון בארץ השליחות
עד  30יום ומעבר לכך דרוש אישור של הוועדה לתנאי שירות .מבירור שביצענו
לגבי ארבעה מקרים בהם שהה השליח במלון תקופות ארוכות יותר (עד
חודשיים וחצי) נמצא אישור של הוועדה לגבי מקרה אחד בלבד.
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המלצות הביקורת:
 מומלץ לכתוב נוהל שיקבע הנחיות לביצוע בקרה נוספת בכל הליך תשלום
השכר ,החל מהשלב בו מוזנים נתוני השכר (לרבות טבלאות השכר) למערכת
החילן ,וכלה באישור תשלומים נלווים ובדיקת אסמכתאות ,בגין הוראות
תשלום המגיעות מגזברויות חו"ל.
 במקרים בהם הגזבר הוא שליח יש לקבוע את סמכויותיו באופן פרטני ואין
לאפשר לו לאשר לעצמו הוצאות.
 מומלץ להקים מערכת דיווחים שוטפת בין אגף השכר בארץ לגזברויות חו"ל,
בנושאים שייקבעו מראש (למשל :חוב השליח לגזברות) ,על מנת שכל המידע
הקשור בשליחים יזרום ב" -זמן אמת".
 על גזברות שאר העולם להקפיד לבצע תשלומים לאחר בדיקה של האסמכתאות
המוגשות אליה ,לתרגם את המסמך (בעת הצורך) על ידי גורם ניטרלי בלבד (ולא
על ידי השליח עצמו) וכן לתעד על גבי המסמך את התרגום ואת הליך האישור.
 מומלץ לקבוע כללים מנחים בדבר אופי האסמכתאות שעל השליחים להציג על
מנת לקבל החזרי הוצאות .מומלץ כי המסמכים שייקבעו יהיו קבילים גם בפני
רשויות המס ובמידה ואין אפשרות לכך ,יש להנחות את השליחים לצרף
לאסמכתא בגינה הם מבקשים החזר הוצאה ,מסמך אימות מגורם שלישי,
ניטרלי ,המאשר את הבקשה.
 יש לבצע בקרה ומעקב אחר ניצול ימי חופשה ומחלה של כל השליחים ולתעד
כיאות את הנושא בתלושי השכר.
 יש לקבוע רשימת תיוג לגבי המסמכים האמורים להופיע בתיקי השליחים
ולחלק את התיק למספר חוצצים על פי רשימה זו .ניתן להחליט כי חלק
מהמסמכים יתויקו ביחידה וחלק אחר באגף השכר ,על פי הצורך .לאור הפיזור
הגיאוגרפי של היחידה מומלץ לשקול לבצע תיוק אלקטרוני ,על פי רשימת התיוג
שתיקבע ובכפוף לבדיקת עלות  -תועלת.
 יש לרכז מאמץ להשלים את הפיגור בתיוק החומר ,מוקדם ככל שניתן.
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 מומלץ להקפיד על ביצוע הוראות נוהל תשלום דמי ייצוג ,ולדרוש מהשליח
לדווח על האירועים בגינם הוא מבקש דמי ייצוג .מומלץ לקבוע באופן פרטני את
הפירוט הנדרש בדיווח ,לרבות הקבלות שיוגשו ,תוך התייחסות למצבים בהם
הקבלה כוללת גם רכישות לצרכים פרטיים.
 מומלץ לבצע בקרה נוספת בנושא הפירוט המתקבל מהפדרציה באוסטרליה
בדבר תשלום הנלוות ,תוך דרישה להגיש אסמכתאות מבססות.
 מומלץ להקפיד לבצע בדיקה פרטנית לגבי כל תלוש שכר ראשון של שליח
ולוודא כי השכר בחודש הראשון לעבודתו שולם על פי הכללים ועל פי החלק
היחסי מיום העבודה הראשון בחודש.
 יש להקפיד לקבל אישור מהוועדה לתנאי שירות במקומות שהוא נדרש על פי
הנהלים בכלל ובמקרה של שהות במלון (בתחילת השליחות) מעבר ל 30 -יום
בפרט ,וכן לתעד את האישור בתיק השליח.

.6

זרימת הכספים והרישום בהנהלת החשבונות
תקציב השליחות של הצ"ע מנוהל במערכת הנהלת החשבונות לפי סעיפי
תקציב ,כך שבדרך כלל הסעיף התקציבי הראשי נקבע לפי המחלקה מטעמה
יצא השליח.
הכספים המיועדים לביצוע תקציב השליחים מנוהלים בחשבונות בנק נפרדים
ומשולמים על ידי הצ"ע לשליחים בסמוך ולאחר שהועברו להצ"ע על ידי
הסוכנות היהודית ,בהתאם לתאריכי התשלום.
עיקר תקציב השליחים מיועד לתשלומי שכר ונלוות לשליחים.
הליך הכנת המשכורות לשליחים מתחיל בדרך כלל ביום ה 17 -לכל חודש ,בגין
שכר של אותו החודש .בהמשך מתבצעות בדיקות של התלושים ,לרבות
בדיקות סבירות (למשל :בדיקת סך כל עלות השכר ביחס לחודש קודם תוך
ניתוח ההפרשים) ובדיקות מדגמיות (שכר בסיסי לשליח אל מול טבלאות
השכר המוזנות במערכת השכר).

411

לאחר ביצוע הבדיקות מתבצעת הרצה של דוח תשלום שכר נטו לכל גזברות
בנפרד ,ובהתאם מועברת בקשה בדואר אלקטרוני לחטיבת ההכנסות בסוכנות
היהודית להעברת הסכום הנדרש .בסביבות ה 24-25 -לכל חודש הסכום
מועבר לחשבונות המט"ח של הצ"ע ולאחר מכן מתבצעות ההעברות לגזברויות
חו"ל ,אשר משלמות את השכר לשליחים.
עבור שליחים במדינות אשר אינן כפופות לאחת הגזברויות בחו"ל ,הצ"ע
מעבירה את תשלום השכר ישירות לשליח .כאשר ישנם שליחים שביקשו לקבל
חלק מהשכר באמצעות חשבון בנק בארץ ,ההעברה מתבצעת באמצעות חשבון
הבנק השקלי של הצ"ע
תשלומי הניכויים (מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קופות גמל וכו') מתבצעים עד ה-
 15לכל חודש ,בגין החודש הקודם.
הדרישה נשלחת בדואר אלקטרוני לחטיבת ההכנסות של הסוכנות היהודית,
על פי נתוני דוחות עלות השכר והסוכנות היהודית מעבירה את הכסף לחשבון
הבנק השקלי של הצ"ע לאחר מכן הצ"ע מפיקה שיקים למוסדות השכר
(המדובר בכ 160 -תנועות לכל חודש).
לאחר תשלום השכר והניכויים חשבונות הבנק של הצ"ע אמורים להתאפס.
לעיתים נותרת יתרת זכות בסכום זניח.
התחשבנות כוללת בין הסוכנות היהודית והצ"ע מתבצעת באמצעות סמנכ"ל
המחלקה לכספים של הצ"ע מידי רבעון.
חשבונות הבנק מנוהלים על ידי חשבת השכר ,הכלולה ברשימת מורשי
החתימה של הצ"ע
התחשבנות עם גופים מחו"ל המשתתפים בעלות שכרו של השליח
פעמיים בשנה נשלחים חשבונות לקהילות בארה"ב ולפדרציות בשאר המדינות
המשתתפות במימון עלות השליחים .החשבונות כוללים פירוט של כל העלויות
שהיו בפועל בתקופה הרלוונטית ,על פי מערכת הנהלת חשבונות .כמו כן
מחושב החלק של השתתפות הגוף מחו"ל ,תוך קיזוז התשלומים שהגוף שילם
ישירות במקום השליח (למשל :תשלומי חינוך) וחובות קודמים.
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הגזברות המקומית אחראית על הגביה מהגוף המשתתף.
ההתחשבנויות מנוהלות בקבצי אקסל ,תוך ביצוע התאמות שוטפות לספרי
הסוכנות היהודית ולספרי הצ"ע.
במקרים בהם הגוף המשתתף אינו עומד בהתחייבויותיו ננקטות כנגדו
סנקציות ,לרבות החזרת השליח ו/או אי הארכת תקופת השליחות.
הביקורת בחנה את הבקרות המתבצעות בהצ"ע לעניין ההתנהלות הכספית
והרישומים בספרים.
ממצאי הביקורת:
 העברות כספיות בארץ (כ 160 -תנועות בחודש) ולחו"ל ,מתבצעות באמצעות
מסמכי העברה המועברים לבנקים בפקס או באמצעות שיקים למוסדות ולא
באמצעות מדיה מגנטית .שיטה ידנית זו מסורבלת וחשופה לטעויות אנוש.
 שיטת הרישום בהנהלת החשבונות אינה "ידידותית" ,כך שלא ניתן להפיק דוח
המציג את העלויות לכל שליח בנפרד .זאת ,משום שישנם מקרים בהם הסעיף
התקציבי הוא לפי מחלקה/מדינת השליחות והוא כולל מספר שליחים .כך ,על
מנת לאתר את סך העלויות בפועל בגין כל שליח צריך לבצע עבודה ידנית רבה,
הכוללת ניתוח של דוחות המועברים מהגזברויות בחו"ל ואשר כוללים עלויות
של מספר שליחים ,במספר סעיפים .בעניין זה נציין גם כי פעולה פשוטה של
הפקת כרטסות הוצאות לשליחים מסוימים בחתך זמן של שנה ארכה זמן רב
והייתה מאד מסורבלת.
תגובת הצ"ע
הרישום והדיווח של עלויות השליחים במערכת השכר וכן בהנהלת
החשבונות מתבצע לפי מספר שליחות ,המהווה "קוד זיהוי" לשליח.
פירוט העלויות מתבצע לפי קודי מיון המאפיינים את סוג ההוצאה.
האפיון הנ"ל של מבנה התנועות החשבונאיות וכספיות ,הן במערכת השכר והן
במערכת הנהלת החשבונות ,מאפשר למשתמשים לנתח את עלויות השכר על
פי מרכיביו השונים בחתך שליח/סוג הוצאה ומשמש כלי עיקרי לבקרה
תקציבית והתחשבנות מול קהילות ומשתתפים במפת השליחות.
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 היכולת של הצ"ע לאתר אסמכתאות לתשלומים הנלווים המועברים לשליחים,
כגון :שכר דירה ,שכר לימוד ,דמי תיווך ,תקשורת וכיוצ"ב הינה מוגבלת
ולמעשה כמעט בלתי אפשרית ,מכיוון שברוב המקרים האסמכתאות מוחזקות
לכאורה בגזברויות ברחבי העולם .נציין כי מתוך  12תיקי שליחים לגביהם
ביקשה הביקורת אסמכתאות התקבלה תשובה לגבי שני תיקים ובאופן חלקי
בלבד.
 בהנהלת החשבונות אין חשבון חו"ז (חובה/זכות) לכל שליח ,למרות
שלהתחשבנות עם השליח ישנה לעיתים משמעות רבה ,למשל :במקרים בהם
שולמה לשליח מקדמה ,תשלומי השכר מפוצלים למספר חשבונות בנק ,השליח
מקבל מספר סוגי תשלומים ,חלקם שלא באמצעות תלוש השכר וכיוצ"ב.
תגובת הצ"ע
במקרים בהם שולמה לשליח מקדמה ,נפתח חשבון חו"ז לניהול
המקדמה ,במנשקים עם מערכת השכר.
רוב הפעילות המתנהלת בתלוש השכר אינה מועברת במנשק
לחו"ז בספרים וזאת בעיקר מטעמים של הגנת הפרטיות.
המלצות הביקורת:
 מומלץ לבצע את הפעולות הבנקאיות במדיה מגנטית ,באמצעות קבצים
מרוכזים או באמצעות מס"ב.
 מומלץ לשקול שוב את שיטת הרישום של הוצאות השליחים בהנהלת החשבונות
וכן לבדוק את האפשרות לבצע התאמות במערכת הנהלת החשבונות על מנת
שניתן יהיה להפיק דוחות על פי הצרכים השוטפים של המשתמשים.
 מומלץ לשקול לאשר רישום הוצאות בהנהלת חשבונות רק לאחר בדיקת
אסמכתאות שיוגשו על ידי הגזברויות בחו"ל .את הבדיקה יש לבצע לפחות
ברמה מדגמית ולהרחיב את המדגם ככל שמתגלים ממצאים בעייתיים.
 מומלץ לשקול לפתוח חשבון חו"ז לכל שליח במערכת הנהלת חשבונות ,בעיקר
לצורך ניהול הפעילות הכספית המתבצעת מחוץ לתלוש השכר.

יוני 2010
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תשובת יו"ר ההנהלה הציונית
לדוח הביקורת בנושא
היחידה לשליחות ציונית
מערך השליחים

בהתאם לסעיף  81ב' של תקנון מבקר ההסתדרות הציונית העולמית ,להלן תשובתי
לדוח הביקורת שבנדון.
היחידה לשליחות ציונית מטפלת באיתור ,גיוס ,מיון ,שיגור ,טיפול בתנאי שירות,
ביצוע תשלומי שכר ונלווים לשליחי ההסתדרות הציונית העולמית וזאת על פי הסכם
בין הסוכנות היהודית לבין ההסתדרות הציונית העולמית.
המלצות הביקורת מקובלות וכבר הוחל ביישומן.
הנחתי את המחלקה לכספים ליישם את כלל המלצות הביקורת.
בהיות פעילות היחידה לשליחות ציונית מבוצעת על פי הסכם עם הסוכנות היהודית,
יישום ההמלצות יעשה בתיאום עם הסוכנות היהודית.

( )-א .דובדבני (דובדב)

ירושלים ,ינואר 1188
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קרן קיימת לישראל
פרישה מרצון בשנת 9002
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קרן קיימת לישראל
פרישה מרצון בשנת 9002
 .1מבוא
1.1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר ההסתדרות הציונית
העולמית ,בדקנו את נושא הפרישה מרצון של העובדים ,שבוצעה בקרן
קיימת לישראל (להלן" :קק"ל") בחודש ינואר .9002
הביקורת בחנה את התהליכים הבאים:
 הכנת התוכנית ותהליך קבלת ההחלטות. ביצוע תוכנית הפרישה. -היערכות בעקבות הפרישה.

1.9

הביקורת נערכה במשרדי קק"ל בירושלים ובאתר "פס הירק" בקרית
ביאליק ,במהלך החודשים ספטמבר-דצמבר .9010
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם מנהל חטיבת משאבי אנוש,
מנהלת מחלקת עובדי שדה ,מנהל מחלקת השמה ,מנהל חטיבת הכספים,
מנהלי מחוזות ואגפים ,מנהל מחלקת ארגון ושיטות ,מנהל מחלקת
חשבונאות ,וכן עם עובדים נוספים בקק"ל ,ככל שמצאנו לנכון.

1.1

יעדי הביקורת:
א .בחינת תהליכי הפרישה ולוחות הזמנים לפרישה.
ב .בדיקת תקינות הליך הפרישה בפועל.
ג .הפקת לקחים שישמשו לפרישות מרצון בעתיד ,ככל שיהיו.
ד .בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילות הנהלים
והתהליכים הקיימים.
ה .איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.
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1.1

מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון ,ועדת הכספים וועדת הארגון.
 דוחות כספיים מבוקרים לשנת  9002וטיוטת דוחות לשנת .9002
 רשימת הפורשים ומצבת עובדים נכון לחודש דצמבר  9002ויולי .9002
 הסכמי הפרישה על מסלוליהם השונים.
 חישובים מפורטים של עלויות הפרישה של העובדים שהתעניינו
בפרישה.
 דוח אסטרטגי של חברת שלדור.
 מצגות של חברת יועצים בעניין הסכמי הפרישה והסכמים נלווים.
 מדגם תיקי עובדים שפרשו בתוכנית הנוכחית.
 מאזני בוחן וכרטסות מהנהלת החשבונות.
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.

1.1

מתודולוגיה הבדיקה:
 קריאת הפרוטוקולים השונים הנוגעים להחלטות הפרישה.
 לימוד של מסלולי הפרישה השונים.
 קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים אשר טיפלו
בפועל בהליכי הפרישה.
 בדיקת מדגם תיקים לבחינת תנאי הפרישה בפועל אל מול המסלול
שאושר.
 ניתוח עלות תועלת – ניתוח החיסכון הכספי כתוצאה מהפרישה
לעומת עלויות הפרישה ,לרבות העלויות הנלוות.
 בחינה האם בוצעו פעולות לשימור ידע מקצועי וייחודי ,המצוי אצל
העובדים הפורשים.
 בחינת היערכות קק"ל ליום שאחרי הפרישה ,בעיקר בכל הנוגע
ליישום מבנה ארגוני חדש ואיוש תפקידי ניהול שהתפנו.
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 בחינת ספרי קק"ל ,לרבות כרטסות ספקים ,על מנת לאתר שינויים
בעלויות הכלליות של קק"ל לאחר הפרישה.
 ביצוע שיחות עם מנהלי חטיבות ואגפים בהם היקף הפרישה היה
משמעותי ,על מנת להבין כיצד הם התמודדו עם המצב.
 ריכוז הממצאים.
 עריכת דוח ביקורת ,לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.
.9

רקע כללי
מבוא
קרן קיימת לישראל נוסדה בשנת  ,1201על פי החלטת הקונגרס הציוני החמישי
בבאזל.
ביום  91בנובמבר  1211התקבל בכנסת ישראל חוק קרן קיימת לישראל,
תשי"ד– ,1211אשר ,בין היתר ,הסדיר את מנגנון הפיכתה של קק"ל מחברה זרה
לחברה מקומית הרשומה בישראל.
קק"ל הינה חברה עם הון מניות ללא ערך נקוב .בעלי המניות הם חברי האסיפה
הכללית שהם חברי הוועד הפועל הציוני.
התפתחות כוח האדם בקק"ל
קרן קיימת לישראל מצויה זה למעלה מעשור בתהליכי צמצום כוח אדם .מספר
העובדים בתחילת שנות התשעים עמד על כ 1,000-ויותר וכיום מועסקים
בקק"ל כ 210-עובדים ,מתוכם כשני שליש עובדי תקן (להלן" :עובדי תקן")
ושליש שהינם עובדי כפיים (להלן" :עובדי שדה").
הירידה המאסיבית בהיקף כוח האדם נבעה בעיקר ממבצעי פרישה מרצון.
בשנת  1222פרשו כ 000-עובדים ,בשנת  9009-9001פרשו כ 100-עובדים ובשנת
 9001פרשו כ 910-עובדים ,במסגרת תוכניות פרישה מרצון שהתבצעו בשנים
אלו.
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בתוכנית הפרישה מרצון בשנת  ,9002נשואת דוח ביקורת זה ,פרשו כ 110-עובדי
תקן וכ 100-עובדי שדה.
להלן נתונים כללים שהתקבלו מחטיבת משאבי אנוש ,לגבי הרכב כוח האדם
בקק"ל בשני העשורים האחרונים:
מצבת עובדים
שנת 1221
שנת 1229
שנת 1221
שנת 1221
שנת 1221
שנת 1220
שנת 1221
שנת 1222
שנת 1222
שנת 9000
שנת 9001
שנת 9009
שנת 9001
שנת 9001
שנת 9001
שנת 9000
שנת 9001
שנת 9002
שנת 9002

עובדי תקן
1,121
1,191
1,901
1,109
1,190
1,100
1,921
1,191
1,101
1,101
1,011
1,011
229
212
112
111
129
121
012

עובדי שדה
1,002
9,121
1,010
1,001
9,129
1,211
1,112
1,102
191
110
101
120
122
119
111
101
111
101
119

המהלכים שקדמו להחלטה ,בשנים 9002-9002
בשנים אלו הנהלת קק"ל סברה כי המשבר העולמי מצריך ביצוע הפחתת
עלויות ,כך שסך ההוצאות הקבועות של קק"ל יפחת ,על מנת לא לחרוג
ממסגרת תקציב שוטף של  010מליון ש"ח.
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לפני שהתקבלה החלטה על מהלך פרישה ,ביצעה קרן קיימת לישראל מספר
עבודות מטה ,כדלקמן:
 ניתוח והערכת עיסוקים – עבודה שעסקה בעיקר בהגדרת התפקידים
הקיימים במבנה הארגוני הקיים .העבודה הושלמה ולא אושרה
בדירקטוריון.
 ביצוע של תוכנית אסטרטגית – דירקטוריון קק"ל החליט על התקשרות עם
חברת "שלדור" לצורך הכנה של תוכנית אסטרטגית לארגון ,הכוללת:
גיבוש מטרות ויעדים ,בחינת איתנות פיננסית של קק"ל לאור מטרותיה
בעתיד ,הסקת מסקנות ומתן המלצות לעתיד.
 בחינת מבנה ארגוני רצוי – בוצעה במסגרת הדוח האסטרטגי שערכה חברת
"שלדור" ,אשר הציעה מבנה ארגוני מסוים שטרם אושר.
 הסכם דור ממשיכים – גיבוש תנאי עבודה חדשים לעובדים שיתקבלו
לעבודה בקק"ל מכאן ולהבא ,אשר לא יכללו את הטבות השכר הייחודיות
המקובלות בקק"ל .הסכם דור ממשיכים גובש על ידי חברת יועצים במהלך
שנת  ,9002הוצג בחודש אוקטובר  9002וטרם אושר.
הדוח האסטרטגי של "שלדור":
בפברואר שנת  9002החליט דירקטוריון קק"ל כי יש לגבש תוכנית אסטרטגית,
לקבל דוח מיועץ חיצוני ובהתאם להמלצות הדוח האסטרטגי יש להתוות את
פעילות קק"ל לעשור הקרוב .לקראת תום שנת  9002הוצגה התוכנית
האסטרטגית לדירקטוריון קק"ל והוא אישר באופן פורמאלי את הדוח
והתוכנית ,בחודש דצמבר .9002
הדוח האסטרטגי מציג את הבעיות הבאות:
 .1צפויה ירידה בהכנסות קק"ל בשנים הקרובות.
 .9אפקטיביות נמוכה ומגמת ירידה בגיוס התרומות.
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 .1הדוח מדגיש כי קצב הגידול של ההוצאות הקבועות בקק"ל יגרום לכך
שבטווח זמן של מספר שנים ,קק"ל לא תוכל ליזום פעולות ייעור ,אשר
מהוות חלק מרכזי בפעילותה.
 .1כניסה לגרעון בשנת  9011שימשיך לגדול לאחר מכן.
 .1מספר הפונקציות התומכות בקק"ל גבוה משמעותית בהשוואה למקובל,
למשל :יחס עובדי תקשורת ויחסי ציבור הינו  10עובדים למחזור 100
מליון ש"ח בעוד שבמשרדי ממשלה אחרים היחס הוא בין  1ל 11-עובדים
למחזור של  100מליון ש"ח.
 .0הדוח מפרט כי הוצאות השכר ההולכות וגדלות הן נטל שיש להפחיתו
באמצעות פרישת עובדים.
 .1להערכת "שלדור" ,יש כמה מאות עובדים בקק"ל שפרישתם לא תסב נזק
לארגון ולא יהיה צורך בגיוס מחליפים .הדבר מקבל ביטוי ,בין היתר,
בפרוטוקול ועדת הכספים מחודש ספטמבר  ,9002כדלקמן:
נציג קק"ל" :זאת אומרת שיש לכם הנחה ... ,שיש פה אבטלה סמויה
שבחלק משמעותי אפשר לוותר על עובדים ?"
נציג שלדור" :למה אתה מסתייג מהמילה הנחה ,כלומר בדקנו ואנחנו
יודעים".
תוכנית הפרישה מרצון בוצעה בתחילת שנת  ,9002כחלק מאימוץ התוכנית
האסטרטגית.
מעיון בפרוטוקולים של ועדת הארגון עולה כי נציגי הנהלת קק"ל ניהלו את
המשא ומתן מול ועד העובדים בנושא הפרישה לאחר שחברת היועצים,
שנשכרה לליווי התהליך ,ניהלה את המגעים עם ועד העובדים בנוגע להסכם
"דור ממשיכים".
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נתונים כספיים
להלן פירוט הוצאות השכר מדוחות רווח והפסד של קק"ל ,לשנים :9002-9010
לשנה שהסתיימה ביום
 11בדצמבר
9002
9002
9010
אלפי ש"ח מדווחים
מבוקר
מבוקר
מבוקר

סעיף

מפעלי פיתוח קרקע וייעור – ייצור

100,220

מפעלי פיתוח קרקע וייעור – מינהלה 12,211
0,221
מכלול המקרקעין
10,101
חינוך
1,111
הסברה
10,021
הנהלה וכלליות
11,201
גיוס תרומות
112,111

21,202

100,219

10,211
1,122
10,201
1,091
11,111
11,221
190,120

12,200
1,111
19,111
0,119
11,100
11,212
119,211

)***( 912,001

912,121
22,102

סך תשלומי שכר שוטפים
תשלומי פנסיה לגמלאים

990,010
111,991

111,202

סה"כ תשלומי שכר כולל גמלאים

111,211

110,011

192,921

עלויות תוכנית פרישה מרצון (**)

-

01,911

112,021

להלן השוואה עם תוכניות פרישה קודמות:
שנה

1222

9009

9002

9002

עלות במיליוני ש"ח

)*( 10

)*( 10.1

)**( 100

)**( 911

מספר פורשים

001

21

910

910

(*)

ללא עלויות אקטואריות.

(**) מורכב מעלויות אקטואריות שנכללו בדוחות הכספיים.
(***) כולל תשלומי שכר לעובדים שפרשו בסך  12.1מליון ש"ח ותוספות שכר לעובדים
שנשארו בסך  11.9מליון ש"ח.
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ניתוח והשוואת הנתונים
 .1סך הוצאות השכר בשנת ( 9002ללא עלויות תוכנית פרישה מרצון) עמד על
כ 110-מליון ש"ח ,ביחס ל 192.1-מליון ש"ח בשנת  .9002אם ננטרל
מההוצאות בשנת  9002את תשלומי השכר השוטפים לעובדים שפרשו ואת
עדכוני השכר לעובדים שנותרו ,בסך כולל של כ 10.1-מליון ש"ח נראה כי
החסכון בהוצאות השכר בגין תוכנית הפרישה עמד על כ 10-מליון ש"ח.
יעד החיסכון של ההנהלה היה סביב  10-11מיליוני ש"ח לשנת  ,9002כך
שמבחינה זו תוכנית הפרישה עמדה ביעד.
 .9בהשוואה עם תוכנית הפרישה בשנת  9001עולה כי העלויות של התוכנית
בממוצע לפורש היה  0.01מליון ש"ח בשנת  9001ו 0.22-מליון ש"ח בשנת
 ,9002דהיינו גידול של כ .11%-יש לציין כי שעור עליית המדד המצטבר
בתקופה זו עומד על כ.11%-
תגובת קק"ל
א .תוכנית הפרישה מרצון אפשרה לקרן הקיימת לישראל להפנות
משאבים נוספים לפעילות יצרנית ,הפחיתה את צפי עלויות השכר
העתידיות ,ומאפשרת תוכנית חלופית לתהליך קליטת עובדים בעלויות
נמוכות יותר.
ב .מאז שנת  9001ועד שנת  9002עלה שכרו הממוצע של עובד קק"ל
בשיעור ממוצע של  .11%לפיכך ,גידול בעלויות הפרישה בין שנת 9001
לשנת  9002בשעור של  11%הינו סביר.
ג .העובדים פרשו תוך מספר חודשים ללא הדיינות או ניהול משא ומתן
מתמשך ,דבר שכרוך בהוצאות משפטיות כבדות ותשלום שכר עד מועד
הפרישה בפועל.
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 .1הליך קבלת ההחלטות
.1.1

הנסיבות שהביאו להכנת התוכנית
ההחלטה על תוכנית הפרישה מרצון הייתה פועל יוצא של מספר נסיבות
ועיקרן כדלהלן:
 .1תחושה כי קיימים בארגון "שומנים" שאין בהם צורך והם נטל תקציבי
מיותר.
 .9גידול בהוצאות השכר הצפויות לשנת  9002בהיקף של  10מיליוני שקלים,
עקב קידום בדרגות.
 .1הרצון להותיר את התקציב בסכום קבוע וכך גידול בהוצאות השכר
"נוגס" בהוצאות לפעולות המרכזיות של קק"ל.
 .1דוח אסטרטגי של חברת "שלדור" ,כמפורט לעיל.
 .1אי ודאות כלכלית שנוצרה בשל המשבר הכלכלי העולמי.

.1.9

לוחות זמנים בקבלת ההחלטה על תוכנית הפרישה
בניית התקציב לשנת :9002
במקביל לעבודה על הדוח האסטרטגי של "שלדור" ,ועדת הכספים של קק"ל
התחילה בהיערכות להגשת התקציב של שנת  .9002הוחלט כי בבניית התקציב
לשנה זו יילקחו בחשבון גם ההמלצות של "שלדור" ,כפי שהן יבואו לידי ביטוי
בדוח הסופי שיוגש מטעמם.
בתהליך בניית התקציב הסתבר כי קיים "חור" תקציבי של כ 10-10-מיליוני
ש"ח ,בשל גידול בעלויות השכר .גירעון זה ,בשילוב עם ההמלצות המתגבשות
של דוח "שלדור" הביאו להבנה כי לצורך כיסוי הגירעון יש צורך בפרישה של
מינימום  191עובדי תקן וכ 100-עובדי שדה.
ועדת הכספים הדגישה כי יש צורך שהפרישה תהיה תחומה בזמן מוגבל וכי
התוכנית תוצע לתקופת זמן מוגבלת של כחודש ימים מ 12129002-ועד
ל .112129002-עוד הוחלט כי במידה וההיענות לא תהיה מספקת וקק"ל לא
תגיע ליעדי הפרישה שסוכמו ,ייעשה שימוש בסעיף 1ב' לחוקת השכר המאפשר
לכפות פרישה על עובדים שהגיעו לגיל עם צבירה של פנסיה מקסימאלית.
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אישור תוכנית הפרישה:
לקראת תום שנת  9002מתגבשת תוכנית הפרישה ,במספר מסלולים
ומתקיימות מספר פגישות עם ועד העובדים על מנת להגיע לתוכנית פרישה
מוסכמת.
בישיבה מתאריך  1121929002ועדת הארגון מאשרת את תוכנית הפרישה
בהתאם להמלצות חברת היועצים .ההחלטות שהתקבלו ,כפי שהוצגו
בפרוטוקול הדיון ,הינן כדלקמן:
" .1מצ"ב המצגת שהכין היועץ בנושא "פרישה מרצון" .המצגת התקבלה
כהחלטת ועדה.
 .9משרות הפורשים במסגרת תוכנית זאת ,מבוטלות.
 .1לא תאושר פרישת עובדים שעלות פרישתם היא פחות מ  11%מהעלות של
המשך העסקתם .להנהלה תהיה זכות סירוב בנושא זה.
 .1בשנת  9002יצטרכו לעזוב את קק"ל 191 ,עובדי תקן בפרישה מרצון או
בדרך אחרת.".
המלצות דוח "שלדור":
המצגת של "שלדור" ,שאושרה כאמור ,הציגה מספר מהלכי התייעלות נדרשים,
כדלקמן:

641

.1

מהלך התייעלות במהלך  9002210לצמצום ההוצאות הקשיחות של קק"ל
בכ 10-11-מליון ש"ח ,על בסיס תמהיל של פרישת עובדים מוסכמת,
צמצום שטחי עבודה מנהלתיים ,צמצום רכבים ,תקנים ,תקציבים וכו'.

.9

מהלך התייעלות במהלך  9002210במערך עובדי השדה להשגת חסכון שנתי
של כ 90-91-מליון ש"ח על בסיס פרישה מרצון ושימוש במיקור חוץ ,תוך
איחוד מערכת כוח אדם (העברת יתרת עובדי השדה למערך עובדי תקן).

.1

קליטת עובדים חדשים באופן נקודתי ועל בסיס הסכם דור ממשיכים.

.1

מניעת שרשור משרות ויישום עקרון תקרת הדרגות.

.1

בלימת קצב צמיחת עלות השכר הנוכחי והתאמתו למקובל במגזר הציבורי
( 1%לשנה).

הסכם קיבוצי "דור ממשיכים"
הדרישה להכנת דוח אסטרטגי ניתנה במקביל לגיבוש ההסכם הקיבוצי "דור
ממשיכים" .הדוח האסטרטגי בוצע במהלך שנת  9002על ידי "שלדור" ,הוצג
ואושר בחודש דצמבר  .9002הסכם דור ממשיכים גובש על ידי חברת היועצים
במקביל ,במהלך שנת  9002וכן בשנת  ,9002הוא הוצג בחודש אוקטובר 9002
ונחתם בחודש ינואר  .9010נראה כי מדובר בשני מהלכים מקבילים ,אשר אינם
תלויים אחד בשני.
.1.1

עובדי השדה:
הפרק בדוח "שלדור" הנוגע לעובדי השדה ,גורס כי יש להוציא חלק ניכר
מפעולות הייעור לעובדי מיקור חוץ .הבעייתיות העיקרית בכל הקשור לעובדי
השדה היא תפוקתם היורדת ככל שגיל העובד עולה וזאת בשל אופייה הפיזי
הקשה של העבודה .במשך השנים הונהג בקק"ל שעובדי שדה מבוגרים מופנים
לעבודה משרדית ובשל כך ,לאור הגירעון התקציבי הצפוי ,הוחלט כי יש לעודד
פרישה גם במגזר עובדי השדה .המלצת "שלדור" הייתה כי יש להעביר למיקור
חוץ את רוב העבודה ,להשאיר חלק קטן מעובדי השדה כעובדי תקן ולהיפרד
מיתר עובדי השדה.
לפני הפרישה היו בקק"ל כ 100-עובדי שדה .כיום מספר העובדים הינו דומה,
כך שבמקום הפורשים גויסו עובדים זמניים ל 2-חודשים ,פוטרו ולאחר מכן
גויסו במקומם עובדים זמניים נוספים ל 2-חודשים וחוזר חלילה.
הדוח האסטרטגי כלל גם המלצות בנוגע למבנה ארגוני חדש ובעקבותיו הוחלט
לגבש מבנה ארגוני חדש לקק"ל ,לאחר ביצוע הפרישה מרצון .על כך ראה
בהמשך.
הביקורת בחנה את הליך קבלת ההחלטות ,לפני הביצוע בפועל של תוכנית
הפרישה.
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ממצאי הביקורת
 בישיבת הדירקטוריון מיום  1בדצמבר  9002אושרה התוכנית
האסטרטגית של חברת "שלדור" ,ללא סייגים .נוסח ההחלטה הינו
כדלקמן:
" .9הדירקטוריון אישר את התוכנית האסטרטגית ,כפי שהוצגה ע"י
חברת "שלדור" וכפי שהוצגה בישיבה זאת ע"י ישי שכטר".
הביקורת מציינת כי למרות זאת ,התוכנית לא אומצה במלואה ,בחלק
הנוגע למבנה הארגוני החדש ובחלקים נוספים הנוגעים למהלכי
התייעלות .דבר זה הינו בעייתי משום שהתוכנית אושרה כמקשה אחת ,על
כל משמעויותיה וביצוע חלקי שלה אינו משיג את היעדים של התוכנית
וכפועל יוצא מזה את מטרות הארגון.
תגובת מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל
יודגש שחברת "שלדור" לא בחנה מבנה ארגוני רצוי אלא ציינה בקווים
כלליים את מספר העובדים בראייה אסטרטגית כוללת במבנה כללי מבלי
שנעשתה עבודת מטה מסודרת הכוללת חזון מאושר ממנו גוזרים יעדים
עיקריים ומבנה רצוי.
 פרישת העובדים בוצעה בלוח זמנים קצר .התוכנית הוצגה ואושרה ביום
 11בדצמבר  ,9002פורסמה בתחילת ינואר  9002והסתיימה ב 11-בינואר
( 9002בחודש ינואר עצמו פרשו  102עובדי תקן ו 01-עובדי שדה .היתר
פרשו לאחר מכן .לוח הזמנים שנקבע לא איפשר חפיפה מסודרת על מנת
להעביר באופן סדיר את התפקידים בין הפורשים למחליפים ,בעיקר
בתפקידים חיוניים.
תגובת מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אין בביצוע מהיר של הפרישה כדי הגעה למסקנה שהדברים נעשו בחיפזון
וללא היערכות ,נהפוך הוא ,הפרישה התבססה על ייעוץ צמוד לפורשים,
כנסי הסברה ,שיתוף המנהלים .נעשתה גם עבודה משלימה למבנה ארגוני
מוצע שצריך היה לשמש בסיס לפרסום מכרזים ואיוש משרות.
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 לפני הפרישה ,במהלך הפרישה ואף לאחריה ,לא בוצע תהליך היערכות
מסודר על מנת להתמודד עם תוצאות הפרישה ביום שאחרי ,גם ללא
קביעת מבנה ארגוני חדש .היערכות כזו הייתה צריכה לכלול לכל הפחות:
הגדרת תפקידים חיוניים של עובדים שפרשו ומינוי מחלפים זמניים,
העברת עובדים שנותרו ללא מחלקה לתפקידים אחרים ,גיוס מסודר של
מיקור חוץ תוך קבלת אישור מתאים ,צמצום שטחי משרד וחסכון
בעלויות תקורה ,קבלת החלטה מסודרת לגבי כל רכב שהוחזר על ידי עובד
שפרש ועוד.
תגובת מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל
מוגזם לציין לגבי תכנית פרישה מרצון שיש צורך "בקבלת החלטה מסודרת
לגבי כל רכב שהוחזר ע"י עובד שפרש" .קק"ל קיימה הערכת מצב לגבי כלי
הרכב שהוחזרו ע"י הפורשים והחליטה על השארת מקצתם ,כ 11-90-כלי
רכב לצרכים חיוניים מתוך  09כלי רכב שהוחזרו ע"י הפורשים.
 בפועל ,החלפת בעלי תפקידים בוצעה ללא אישור רשמי של ההנהלה.
חטיבת משאבי אנוש הודיעה מפורשות כי כל התפקידים הינם זמניים
ואין כל ערובה להישארות בתפקיד בעתיד .לדעת הביקורת מונצח ,מזה
שנתיים ,מצב חדש אשר יהיה קשה לשנותו בעתיד.
 מנתוני כוח האדם בקק"ל שהועברו לביקורת עולה כי במצבת עובדי
השדה חלה דווקא עלייה לאחר הפרישה מרצון ולא ירידה וזאת בעקבות
גיוס עובדים זמניים במקום אלו שפרשו .הדבר נעשה בניגוד להמלצת
"שלדור" להשתמש בשירותי מיקור חוץ במקום עובדים שכירים .בפועל
במועד דוח הביקורת מתקדם מהלך להפוך חלק מעובדי השדה ל"-תואמי
תקן" .מנגד ,היקף כוח האדם לא צומצם וההחלפה המאולצת של
העובדים כל תשעה חודשים איננה תקינה ,בכך שהיא לא מאפשרת עבודה
סדירה וקיימת התעסקות רבה ומיותרת בגיוס ופיטורים ,בהיקפים
גדולים.
 נכון למועד דוח הביקורת ,טרם גויסו עובדים חדשים במעמד דור
ממשיכים .המלצת "שלדור" בעניין הייתה" :קליטת עובדים חדשים
באופן נקודתי ועל בסיס הסכם דור ממשיכים" .בפועל ,למרות שלכאורה
קיים צורך נקודתי כזה (על כך ראה בהמשך) טרם גויסו עובדים חדשים.
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המלצות הביקורת
 מומלץ לבצע תהליך היערכות מסודר על מנת להתמודד עם תוצאות
הפרישה ,ללא קשר לעובדה שטרם אושר מבנה ארגוני חדש .יש לאשר
בצורה מסודרת גיוס שירותי מיקור חוץ ,החלפת בעלי תפקידים חיוניים
ושימוש ברכבים.

 מומלץ למפות את תפקידי המפתח שהתפנו ואוישו באופן זמני ולהתחיל
בתהליך מסודר של יציאה למכרזים פנימיים ,על מנת לאיישם באנשים
מתאימים.
 מומלץ לשקול ליישם את המלצת "שלדור" לשימוש בשירותי מיקור חוץ
עבור עבודות השדה ,במקום לגייס ולפטר עובדים כל תשעה חודשים ,כפי
שמתבצע כיום.

.2

מהלך הפרישה
הסכם הפרישה נחתם עם ועד העובדים ביום  .12129002בצהרי אותו יום קיבלו
כל עובדי קק"ל מייל המפרט את תהליך הפרישה והמסלולים המוצעים.
לצורך הנעת תהליך הפרישה קיימו הנהלת קק"ל וחטיבת משאבי אנוש ומינהל
כנסי הסברה בצפון בירושלים ובדרום.
ההנהלה הפעילה שני מסלולי ייעוץ לעובדים ,כמפורט להלן:
 מסלול "רועש" – עובד המעוניין לפרוש פונה לחטיבת כוח אדם על מנת
לסכם את תנאי פרישתו בהתאם להסכם שנחתם.
 מסלול "שקט" – עובד המעוניין לבדוק את האופציה לפרוש פונה לחברת
ייעוץ שנשכרה על ידי קק"ל ואשר מתמחה בתחום פנסיה ופיצויים .העובד
יקבל מהחברה ייעוץ מקצועי ובמידה ויחליט כי הוא מעוניין לפרוש הוא
יפנה לחטיבת כוח האדם להמשך תהליך הפרישה.
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מסלולי הפרישה
מסלולי הפרישה הוצעו על ידי חברת יועצים ,נבחנו על ידי ועדת הכספים
בקק"ל ולאחר מכן אושרו.
ניתנו מספר חלופות לפרישה מוקדמת ,לעובדי התקן ולעובדי השדה.
להלן עיקרי המסלולים:
עובדי תקן
א .מסלול פרישה בפיצויים מוגדלים:
הזכאים לפרוש:
עובדים בפנסיה צוברת  2ביטוח מנהלים או עובדים בפנסיה תקציבית.
תנאי הפרישה:
-

-

פיצויים בגובה של  100%עד  100%ובנוסף מענק הסתגלות בגובה של 1-1
חודשים ,בהתאם לשנות הוותק של העובד.
תוספת של  1דרגות לשכרו של העובד ,אך לא מעבר לתקרת סולם דרוג
השכר הכללי (דהיינו לא יינתנו דרגות שכר מעבר לדרגות המוסכמות
בהסכמים הקיבוציים).
שחרור כספי קופת גמל וקרן השתלמות ,עובד ומעביד.
פדיון ימי חופשה.

ב .מסלול פרישה בפנסיה תקציבית – מוקדמת:
הזכאים לפרוש צריכים לעמוד בשלושת הקריטריונים הבאים:
 .1עובד בפנסיה תקציבית.
 .9גיל העובד נע בין  12שנים לבין  01שנים ולעובד ציוד מכני הנדסי בין
 11שנים לבין  01שנים.
 .1עובד בעל וותק עבודה בקק"ל של  11שנים ומעלה.
תנאי הפרישה:
 תוספת שלוש דרגות לכל עובד ,אך לא מעבר לתקרת סולם דרוג השכרהכללי .עובד המגיע לתקרת הדרוג יקבל תוספת לפנסיה בשעור של 1.1%
על כל מחצית הדרגה שלא ניתנה ,עד לשיעור של  10%פנסיה.
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 שעור פנסיה חודשית הגבוה מהשעור אותו צבר העובד לפי חוקת העבודהוהנע בין  11%לבין  ,10%בהתאם לשנות הוותק של העובד.
 מענק לעובדים מתחת לגיל  ,00בגובה מחצית המשכורת לפיצויים לכלשנת עבודה בקק"ל ולא יותר מ 10-שנים ,וזאת על פי חלקיות המשרה
המשוקללת לאורך תקופת העבודה .לאוכלוסייה זו יינתן בנוסף מענק
הסתגלות בגובה שלושה חודשי משכורת קובעת לפנסיה.
 לעובד בגיל  00ומעלה יינתן מענק הסתגלות בגובה שבעה חודשי משכורתקובעת לפנסיה.
 שחרור כספי קופת גמל וקרן השתלמות ,עובד ומעביד. פדיון ימי חופשה.ג .מסלול פרישה בפנסיה תקציבית – מוקדמת ,לעובדים בגילאים :01-01
הזכאים לפרוש צריכים לעמוד בשלושת הקריטריונים הבאים:
 1.עובד בפנסיה תקציבית.
 9.גיל העובד נע בין  01שנים לבין  01שנים.
 .1עובד בעל וותק עבודה בקק"ל של  11שנים ומעלה.
תנאי הפרישה:
 תוספת של שתי דרגות לכל עובד ,עד לתקרת סולם הדרוג השכר הכללי. תוספת לפנסיה בשעור של  0.9%לכל שנת עבודה מלאה ועוד 0.1%לשיעור הפנסיה שצבר העובד ,עד לתקרה של  10%פנסיה.
 שחרור כספי קופת גמל וקרן השתלמות ,עובד ומעביד. פדיון ימי חופשה.ד .מסלול פרישה מוקדמת בפנסיה צוברת:
הזכאים לפרוש צריכים לעמוד בשלושת הקריטריונים הבאים:
 1.עובד בפנסיה צוברת ותיקה.
 .9עובד שגילו נע בין  11שנים לבין  01שנים.
 .1עובד בעל וותק עבודה בקק"ל של  10שנים ומעלה.
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תנאי הפרישה:
 מענק חודשי קבוע (עד קרות אירוע המזכה את העובד או שאריו בפנסיהמקרן הפנסיה הצוברת ) על בסיס השכר הפנסיוני הנוכחי ,בשעור של
אחוזי הפנסיה שצבר בקרן הפנסיה ובתוספת .10%
 קק"ל תמשיך להפריש לקרן הפנסיה של העובד את ההפרשותהסוציאליות ,הן את חלק המעסיק והן את חלק העובד (כיום11.1% :
מעסיק ו 1%-עובד) וזאת מהשכר הקובע לפנסיה.
 מענק הסתגלות בגובה  0חודשי משכורת קובעת לפנסיה. פדיון ימי חופשה ומחלה ,כנהוג לגבי עובדים בפנסיה תקציבית.עובדי שדה
א .מסלול פרישה מוקדמת בפיצויים מוגדלים:
הזכאים לפרוש:
עובד שדה בעל ותק של שנה ומעלה.
תנאי הפרישה:
 פיצויים מוגדלים על פי וותק בשנים מלאות ,הנעים בין  100%עד 100%פיצויים.
 מענק הסתגלות על פי וותק ,הנע בין שלוש עד שש משכורות חודשיות. שחרור כספי הפרשות עובד ומעביד לקרנות ביטוח2פנסיה.ב .מסלול פרישה לעובדי שדה מגיל :01
הזכאים לפרוש:
עובד שדה מגיל  01ומעלה שאינו עובד שטחים.
תנאי הפרישה:
 תשלום חודשי בגובה השכר הפנסיוני האחרון ,עד גיל פרישת חובה. קק"ל תמשיך להפריש כספים לשמירת זכויות הפנסיה של העובד. תשלום כל הפיצויים המגיעים לעובד מקק"ל עבור תקופת עבודתו.ג .מסלול פרישה נוסף לעובדי שדה מגיל :01
הזכאים לפרוש:
עובד שדה מגיל  01ומעלה.
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תנאי הפרישה:
 מענק חד פעמי בגובה מכפלת השכר הפנסיוני האחרון במספר חודשיהעבודה שנותרו לעובד עד גיל .01
 תשלום כל הפיצויים המגיעים לעובד מקק"ל עבור תקופת עבודתו.הסכם הפרישה מבהיר כי תנאי הפרישה המשופרים תקפים מיום  12129002ועד
ליום  112129002ועובד המעוניין בפרישה מרצון צריך לחתום על הסכמתו בתוך
פרק הזמן שהוגדר .מעבר לתאריך זה הנהלת קק"ל תוכל לעשות שימוש בסעיף
1ב' לחוקת השכר ,לפיו היא יכולה להוציא לגמלאות עובד שהגיע לתנאי פנסיה
מקסימאליים גם אם הוא איננו מעוניין בכך .במקרה כזה הפרישה תהיה
בתנאים נחותים ,כך שנוצר לחץ על אוכלוסיה זו לפרוש במסגרת התוכנית.
כחריג לתאריך שנקבע לעיל הוחלט כי לעובדי מרחב הדרום תינתן הארכה של
שבועיים ,בשל המתיחות הביטחונית ששררה בתקופה ההיא בדרום הארץ
(מבצע "עופרת יצוקה").
פרישת העובדים בפועל בוצעה ברובה הגדול בחודש פברואר  9002וחלקה הקטן
בוצע גם בחודש מרץ.
הביקורת בחנה את תקינות הליך הפרישה ואת הביצוע בפועל במדגם של 92
פורשים מקבוצת עובדי התקן (כ )12%-ו 12-פורשים מקבוצת עובדי השדה
(כ.)12%-
ממצאי הביקורת
 בפני ועדת הארגון ודירקטוריון קק"ל הובאה הצעה למסלולי פרישה
ואותה התבקשו החברים לאשר .הוסבר לביקורת כי ההצעה גובשה
בשיתוף עם ועד העובדים ולכן ניתן היה ליישם אותה מיידית ללא
התדיינויות משפטיות.
 במסגרת התוכנית לא נמנעה על ידי ההנהלה פרישת עובד כלשהוא
שהינו חיוני לקק"ל .כך קרה שעובדים חיוניים שפרשו ממשיכים להיות
מועסקים דרך משרדי יועצים חיצוניים ובמקרים אחרים המשימות
אותם מילאו פשוט לא מתבצעות כיום והארגון נפגע מכך.
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 מקריאת פרוטוקול מישיבת ועדת הכספים מיום  1921202נמצא כי אחד
מפורשי החובה בסוף שנת  9002קיבל את תנאי תוכנית הפרישה מרצון,
המטיבים עימו הרבה יותר .בקשתנו לבדוק את תיקי פורשי החובה
נענתה בשלילה.
 עובדת אחת הגיעה לגיל  01בחודש נובמבר  .9002העובדת קיבלה 100%
פיצויים במסגרת מסלול הפרישה בפיצוים מוגדלים למרות שהיא כבר
עברה את גיל  01ולמרות שנקבע מפורשות בתנאי המסלול כי" :עובדים
בעלי ותק של  11שנים ומעלה ושטרם מלאו להם  01שנים ,יהיו זכאים
ל 100%-פיצויים ."...על פי תנאי המסלול העובדת הייתה זכאית ל-
 100%פיצויים ולא יותר.
 באחת מהשיחות שקיימנו הוסבר לנו כי עובדת נוספת ,שהייתה קיימת
במצבת העובדים של קק"ל בחודש יולי  9002פרשה לאחר מכן וקיבלה
את התנאים של תוכנית הפרישה מרצון .בקשתנו לקבל את תיק
העובדת נענתה בסירוב.
 בבדיקת המדגם של עובדי השדה נמצא מקרה בו יחסי עובד2מעביד בין
קק"ל לעובד ח.ג ,.שהיה חולה במשך מספר חודשים לפני הפעלת
תוכנית הפרישה מרצון ,הסתיימו בחודש נובמבר  .9002העובד קיבל
תנאי פרישה מיטיבים ושעור פיצויים מוגדל של  ,900%לאור המלצה
של מספר גורמים וזאת לפנים משורת הדין .יחד עם זאת ,לא ניתנה
סמכות רשמית מצד הנהלת קק"ל לחרוג מתנאי התוכנית.
 בפרישת העובדים שולמו מקדמות לעובדים ולאחר מכן בוצעה
התחשבנות סופית .נמצא מקרה בו לעובד שדה שולמה מקדמה בגובה
 90,000ש"ח למרות שבפועל הסכום המגיע לו הינו כמחצית מכך .קק"ל
נמצאת עם העובד במשא ומתן להחזרת הסכום העודף.
תגובת מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל
העובדה נכונה .המקדמה ששולמה הייתה  ₪ 90,000במקום .₪ 9,000
בהתחשבנות הסופית העובדה אותרה ואמנם נעשה תיקון והפורש
מחזיר את הכספים שניתנו לו בטעות וברגע זה עדיין נשאר לו להחזיר
 .₪ 10,100ההחזר הנו מדורג עקב מצב כלכלי קשה אליו נקלע בגין
הפסקת עבודה בקק"ל.
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.2

משמעויות כספיות של תוכנית הפרישה
אחד התמריצים העיקריים שהובילו למהלך הפרישה היה הרצון להקטין את
ההוצאות הקבועות בקרן קיימת לישראל.
מרכיב השכר בהוצאות הקבועות הינו הגדול ביותר ועל כן הוחלט ללכת על
מהלך של פרישה מרצון.
על מנת להבטיח את כדאיות המהלך החליטה ועדת הארגון כי:
-

"לא תאושר פרישת עובדים שעלות פרישתם היא פחות מ  11%מהעלות של
המשך העסקתם .להנהלה תהיה זכות סירוב בנושא זה".

-

"משרות הפורשים במסגרת תוכנית זאת ,מבוטלות".

דהיינו:
א .לא ייכלל עובד במהלך הפרישה מרצון אלא אם יובטח כי החיסכון
בפרישתו יעלה על  11%מעלות המשך העסקתו.
ב .לא תהיה קבלה מחודשת של עובדים – כלומר ,התקנים של משרות
הפורשים בוטלו.
ג.

לא תהיה קבלה מחודשת של עובדים ,אלא במסגרת הסכם דור ממשיכים.

ד .יש להנהלה זכות להטיל וטו על פרישת עובד ,אשר לגביו לא קיים חסכון
של לפחות  11%בשחרורו.
ההחלטה על יישום תוכנית הפרישה מרצון נבעה מרציונל בסיסי לפיו עלות
התשלום החד פעמי לפורשים בתוספת עלויות הפנסיה המוקדמת עד להגעת
הפורשים לגיל פרישת חובה ,נמוכה יותר מעלות המשך העסקתם.
יעד החיסכון של ההנהלה היה סביב  10-11מיליוני ש"ח לשנת  .9002בפועל ,כפי
שראינו לעיל ,החסכון בשנת  9002עמד על כ 10-מליון ש"ח.
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בנוסף ,על פי נתוני יועצי קק"ל ,עלות המשך העסקת העובדים שפרשו הייתה
עומדת על כ 199-מליון ש"ח בעוד עלות הפרישה הסתכמה ב 911-מליון ש"ח,
כך שהפרישה חסכה לקק"ל  902מליון ש"ח ,בטווח הארוך.
הביקורת בחנה את יישום החלטות הוועדה בנושא החיסכון הכספי של
תוכנית הפרישה וכן נבחנו משמעויות כספיות אחרות.
ממצאי הביקורת:
 הנחת העבודה הבסיסית כי בפרישתם של עובדי קק"ל יהיה חסכון
מלא ,כך שלא יהיה צורך בתחליפים והעבודה השוטפת בארגון לא
תיפגע אינה יכולה להיות נכונה ,במיוחד לאור העובדה שעד להפעלת
התוכנית זהות הפורשים לא הייתה ברורה .במקרים לא מעטים נטען כי
פעילות הארגון נפגעה (על כך ראה בהמשך) ובמקרים אחרים קק"ל
נאלצה למצוא אלט רנטיבות לחלק מעובדים שפרשו ועלויות אלו לא
הובאו בחשבון בשיקולי עלות מול תועלת .למשל ,בחטיבת הכספים
פרשו  11עובדים ,דבר שאילץ את קק"ל לגייס עזרה חיצונית במיקור
חוץ וההוצאות ששולמו לרואי החשבון (שסיפק את העזרה) גדלו
משמעותית מ 201-אלפי ש"ח בשנת  9002ל 1,112-אלפי ש"ח בשנת
 .9002רובו של הגידול (כחצי מליון ש"ח) מיוחס לגיוס עזרה לחטיבת
הכספים וסך של כ 12-אלפי ש"ח מהגידול הינו בגין "עלויות פרישה
מרצון" (כפי שמופיע בכרטסת הנהלת החשבונות).
 במגזר עובדי השדה ,היקף כוח האדם הכללי לא השתנה ואף גדל לאחר
הפרישה מכיוון שקק"ל גייסה עובדים זמניים במקום כל העובדים
שפרשו ואף בכמות גדולה יותר .בימים אלו מתנהל דיון בנושא מעמד
עובדי השדה ,שטרם הסתיים.
 נושא ביצוע בדיקת חסכון לכל עובד ,על מנת לוודא כי פרישתו חוסכת
לפחות  11%מעלות המשך העסקתו ,אינו ברור .מאגף משאבי אנוש
נמסר לנו כי הם לא ביצעו בדיקה כזו ומנגד ,באחד הקבצים של חברת
היועצים ,הביקורת ראתה כי בוצע חישוב כזה לכלל האוכלוסייה
ותוצאתו היא כי לכ 10-מהפורשים לא הייתה כדאיות כלכלית בהתאם
לקריטריון ה ,11%-כאמור .בכך לא התקיימה החלטת הוועדה ,שהייתה
חד משמעית וקבעה כי עובד שפרישתו אינה חוסכת לפחות  11%לא
ייכלל בתוכנית הפרישה ואף תהיה להנהלה זכות סירוב בעניין.
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עם זאת ,כאמור סך החסכון של פרישת העובדים וחישובי העלות
האקטוארית שלהם ,מראה על חסכון כללי של כ.12%-
 העובדים שפרשו השאירו כ 00-רכבים .מתוכם ,כ 10-הוחזרו לחברות
הליסינג וכ 90-רכבים הועברו לעובדים אחרים ,כך שבחלק זה לא היה
חסכון מלא .יתרה מכך ,העובדים אשר קיבלו את הרכבים ממשיכים
לקבל דמי אחזקת רכב כאילו הם אינם מחזיקים ברכב חברה .בנוסף
לדמי אחזקת הרכב קק"ל מממנת את הרכב שהותיר העובד שפרש
ובנוסף לכך גם משלמת את גילום זקיפת השווי של העובד שקיבל את
הרכב ואשר נהנה משני העולמות .כך יוצא שלא רק שאין חיסכון אלא
ישנו גידול בעלויות .יצוין כי מצב זה נמשך כבר יותר משנתיים.
 נמצאו מקרים בהם עובדים פרשו מקק"ל והמשיכו להיות מועסקים
בעקיפין באמצעות חברה חיצונית .לדוגמא :העובדת נ .ע .שהייתה
בתפקיד רכזת סטטוטורית פרשה מקק"ל והמשיכה לעבוד באמצעות
חברת תכנון חיצונית ,בעלות של  111אלפי ש"ח בשנת ( 9002בשנת 9002
חברה זו לא הועסקה על ידי קק"ל) .המשמעות היא שהיא מקבלת
פנסיה מוקדמת וגם שכר באמצעות עבודה דרך מקום אחר .מקרה
נוסף :העובד הפורש ח.פ .המשיך לעבוד באמצעות חברה חיצונית.
המלצות הביקורת:
 מומלץ לקבל החלטה לגבי השימוש ברכבים ,מוקדם ככל האפשר
ולהפסיק לאלתר את התגמול הכפול של העובדים המחזיקים ברכבים
של העובדים שפרשו.
 מומלץ לבחון שוב את הצרכים שנוצרו בקק"ל לאור פרישת העובדים
ולאשר העסקת קבלני משנה במקרים ספציפיים ,לאחר בחינת
האלטרנטיבות וקבלת אישור מתאים מההנהלה.
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תוצאות הפרישה
בסך הכל פרשו במסגרת התוכנית כ 110-עובדי תקן וכ 100-עובדי שדה.
להלן התפלגות של עובדי התקן שפרשו ,לפי חטיבות2אגפים:
חטיבה/אגף/מרחב
חינוך ונוער
מקרקעין
תקשורת
הימנותא
הנהלת קק"ל
גיוס משאבים
חטיבת כספים
משאבי אנוש
מפ"ק (מינהל פיתוח הקרקע)
מרחב דרום
מרחב מרכז
מרחב צפון
סה"כ

כ"א לפני
פרישה
44
30
27
2
41
50
41
100
63
100
148
135
781

כ"א אחרי
פרישה

כמות
פורשים

אחוז קיטון
כ"א באגף

39
24
23
2
37
47
27
90
38
94
113
105
639

5
6
4
0
4
3
14
10
25
6
35
30
142

11
20
15
0
10
6
34
10
40
6
24
22
18

מהטבלה עולה כי ישנם חלקים מהארגון אשר נפגעו משמעותית מהפרישה
ובראשם מפ"ק ,מרחב מרכז ,מרחב צפון וכן חטיבת הכספים .מנגד ,ישנם
חלקים בהם היקף הפרישה היה שולי ,למשל :החטיבה לגיוס משאבים ,אגף
החינוך ומרחב דרום.
הביקורת בחנה את התמודדות קק"ל עם תוצאות הפרישה ,לרבות קיום
פגישות עם מספר מנהלים ,אשר ביחידה שלהם מספר הפורשים היה גבוה
ו/או משמעותי.
ממצאי הביקורת:
 בקק"ל לא קיים תהליך מובנה של שימור ידע ,הן בשוטף ,הן כאשר
עובד מגיע לגיל פרישת חובה והן במסגרת תוכנית פרישה מרצון.
עובדים המחזיקים בידע ו2או בתפקיד ייחודי ,לא מתעדים את עבודתם
ותפקידם (למעט חריג בודד שראינו) וכאשר הם פורשים ללא חפיפה
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מסודרת המשמעות של אי שימור הידע הינה פגיעה בארגון .ראה
דוגמאות להלן .נציין כי הדברים שיוצגו להלן נאמרו לנו על ידי מנהלי
החטיבות2האגפים2המחוזות ,עימם שוחחנו.
 תוצאות הפרישה במרחב מרכז
-

-

פרשו  11עובדים מתוך  112עובדים (כ.)91%-
חלק מהפורשים בעלי תפקידים חיוניים וייחודיים ,פרשו ללא חפיפה
מסודרת וללא שימור ידע :מנהלת מחלקת תכנון ויזמות ,מתכננת
סטטוטורית ,מנהל מחלקת ביצוע ,מהנדס תפוקת עץ.
בוצעה העסקה של חלק מהפורשים החיוניים באמצעות מיקור חוץ.
השדרה הניהולית של איזור השפלה פרשה במלואה (מנהל איזור,

שלושה מנהלי גושים).
 סגן מנהל המרחב מבצע במקביל לתפקידו תפקידים של שלושהעובדים שפרשו.
 פרשו שמונה מזכירות והמרחב נאלץ להעסיק מזכירות במיקור חוץ. פרשו מספר נהגי כבאיות ,דבר שיצר עומס במשמרות שבת. תוצאות הפרישה במרחב צפון
 פרשו  10עובדים מתוך  111עובדים (כ.)99%- טרם מונה מחליף לתפקיד אחראי מיפוי ומערכת יערנות. העסקה במיקור חוץ במקום בעלי תפקידים שפרשו בתחומים:הנדסה ,שרטוט ותכנון.
 צמצום כוח אדם גורר למצב בו מטפלים בבעיות "תוך כדי תנועה"והשירות לציבור נפגע.
 תוצאות הפרישה בחטיבת הכספים
 פרשו  11עובדים מתוך  11עובדים (כ.)11%- פרשו שני מנהלי אגפים ,שני מנהלי מחלקות ,מנהל מדור חו"ל וששהמנהלי חשבונות.
 העבודה נפגעה משמעותית ומשימות אלמנטאריות לא מתבצעות,כגון :רישומי הכנסות בכרטיסי אשראי.
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 לדברי מנהל החטיבה הבקרה נפגעה משמעותית .בהעדר בקרה מנהלהחטיבה מסר כי גילה במקרה שגיאה קשה בעטייה בוצע תשלום
בכפל בסך של מליון דולר.
 בחטיבה נאלצים להיעזר בשירותי מיקור חוץ של משרדי רואיחשבון ,בהיקפים משמעותיים מאד .למרות זאת ,מנהל החטיבה
ועובד בכיר נוסף בחטיבה דיווחו על פיגורים בעבודה השוטפת ונראה
לכאורה כי המצב עדיין אינו תקין.
 תוצאות הפרישה במינהל פיתוח הקרקע
פרשו  91עובדים מתוך  01עובדים (כ.)10%-
 ישנם פורשים בעלי תפקידים חיוניים וייחודיים ,שפרשו ללא חפיפהמסודרת וללא שימור ידע :שני אנטימולוגים (היחידים במפ"ק),

-

אקולוג ועובד נוסף שעסק באקולוגיה (אין נוספים) ,מנהל אגף תכנון
ואסטרטגיה.
לדברי מנהל מפ"ק ,מדור אחד במחלקה לממשק יער "נעלם" ואין לו
תחליף.
ישנה העסקה של חלק מהפורשים החיוניים לפי שעות.
מנהל מחלקת יערנות ופיתוח לקח על עצמו שלושה תפקידים נוספים
של עובדים שפרשו.
לדברי מנהל מפ"ק אגף התכנון נפגע קשות .מנהל האגף ,האדריכל
ומפעילה טכנית פרשו ,זאת בנוסף לפרישת אדריכלים במרחבים

עצמם.
 לדברי מנהל מפ"ק ישנו נזק כבד בהיערכות לטווח הארוך .לאמבצעים מחקרים ומקפיאים פעילות לטווח ארוך .משמרים רק את
הדברים החיוניים.
 תוצאות הפרישה באגף החינוך
 פרשו  1עובדים מתוך  11עובדים (כ.)11%- -עזבו ארבעה עובדים נוספים במהלך השנים האחרונות.
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 לדברי מנהל האגף ,מנהל מחלקת חו"ל בחו"ל פרש ואיתו ידע חיוני.באגף הצליחו לשמר רק את התוכניות בשפה האנגלית.
 מנהל האגף מחליף בעצמו שלושה בעלי תפקידים בכירים ,שנייםמהם פרשו במסגרת התוכנית והשלישי עבר לתפקיד בחו"ל.
 לדברי מנהל האגף ,רכזי הדרכה במרכזי שדה פרשו או עזבו והוחלפועל ידי פרילנסרים.
המלצות הביקורת:
 מומלץ לכתוב נוהל בנושא שימור ידע וליישמו בהקדם ,במסגרת
העבודה השוטפת ולא בהכרח לקראת תוכנית פרישה או במהלכה .יש
לקחת דוגמא ממרכזת השילוט במרחב מרכז ,אשר לפני פרישתה סיימה
לעבוד על חוברת הדרכה בתחום השילוט ונראה כי החוברת עשויה
לשמש את בעלי התפקידים המקבילים ואחרים עוד שנים רבות.
 מומלץ לבצע מיפוי של כל הארגון ובכללו החטיבות  2אגפים בהם
הפרישה גרמה לנזקים ולמצוא פתרונות ספציפיים לכל יחידה ,לרבות
אישור להשתמש בשירותי מיקור חוץ ,פרסום מכרזים ,ניוד עובדים
ממקום למקום ובמקרים מסוימים אף יש לשקול גיוס עובדים חדשים.

.2

המבנה הארגוני
הדוח האסטרטגי של חברת "שלדור" משנת  9002כלל המלצות בנוגע למבנה
ארגוני חדש .בעקבות אימוץ חלקי של המלצות הדוח ולאור תוכנית הפרישה
מרצון בתחילת שנת  ,9002הוחלט בהנהלת קק"ל לגבש מבנה ארגוני חדש.
המבנה הארגוני אמור להיות מותאם למספר העובדים הקיים ובנוסף יש לשאוף
למקסם את יכולות השליטה של ההנהלה ולבטל מחלקות ותפקידים שאינם
נחוצים.
לקראת תחילת הרבעון השני של שנת  9002הוקם צוות שהורכב ממספר מנהלי
חטיבות ואגפים ,בראשות מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל ,שתפקידו היה
לגבש המלצות למבנה ארגוני חדש.
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אולם ,לאחר חודשיים של עבודת הצוות ,החליטה הנהלת קק"ל לקחת לידיה
את ההובלה לגיבוש מבנה ארגוני חדש וכפועל יוצא מכך התקיימו דיונים
במסגרת ההנהלה המצומצמת.
בחודש ספטמבר  9002גובש מבנה ארגוני חדש שעיקריו מובאים להלן :
.1
.9
.1
.1
.1

איחוד מרחבים ומעבר לשני מרחבים במקום שלושה.
צמצום מטות ברמת המרחבים ומפ"ק.
צמצום מספר אגפים והקטנת חטיבות.
הסתייעות במיקור חוץ על בסיס כדאיות כלכלית.
האחדת פונקציות המבצעות פעילויות דומות.

המבנה המוצע קיבל את אישור ועדת הארגון ,למעט שלוש נקודות שהושארו
להכרעת המנכ"לית.
בחודשים הראשונים לתפקידה ,ביצעה המנכ"לית עבודת מטה בקשר למבנה
הארגוני המוצע ולאחר גיבוש המלצותיה ,בחודש אוקטובר  ,9002לרבות מתן
מענה לשלוש הנקודות שהושארו פתוחות ,היא העבירה לאישור ההנהלה את
ההצעה למבנה הארגוני החדש.
בפועל ,עד לעצם היום זה ,לאחר יותר משנה ,לא אושר בקק"ל מבנה ארגוני
חדש.
ממצאי הביקורת
 התוכנית האסטרטגית ודוח "שלדור" הינם מקשה אחת .הדוח גרס כי
במהלך השנים  900229010יש לבצע תוכנית פרישה ומבנה ארגוני חדש.
המהלכים היו צריכים להיות לכל הפחות משולבים ,או קודם כל מבנה
ארגוני ולאחר מכן פרישה ,אך לא להיפך ,כפי שלבסוף קרה .אם היה מאושר
מבנה ארגוני לפני הפרישה ,ניתן היה להתאים את כוח האדם שנותר לאחר
הפרישה למבנה הארגוני שכבר אושר ובמידת הצורך לגייס עובדים חדשים.
כמו כן ,צריך היה למנוע פרישת עובדים אשר מראש הוחלט לגביהם שהם
חיוניים במבנה הארגוני החדש .בפועל ,מהלך העניינים הוביל לכך שכיום,
כשנתיים לאחר פרישה של  910עובדים אין עדיין מבנה ארגוני חדש ,ישנן
יחידות שמתנהלות בחוסר ודאות ואינן מבצעות את תפקידן כראוי (כמפורט
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בפרק הקודם) וישנם מנהלים שלקחו על עצמם תפקידים של כמה עובדים
שפרשו ואינם עומדים בעומס.
 תפקידים של עובדים שפרשו מבוצעים כיום על ידי עובדים אחרים .למרות
הודעה של חטיבת משאבי אנוש כי אין כל מחויבות להותיר את העובדים
האלו בתפקידם לאחר אישור מבנה ארגוני חדש ,סביר להניח שגם אם
יוחלט להחליפם לאחר שנתיים ויותר – הארגון יתקשה לבצע את ההחלפה.
זאת ,גם אם עובדים אלה לא מבצעים את תפקידם ברמה נאותה.
 העדר מבנה ארגוני מקשה על איוש משרות שנראות לכאורה הכרחיות ,היות
ואין ודאות לגבי קיומה של משרה זו בעתיד ,במסגרת המבנה הארגוני
החדש ,במידה ויגובש.
 המצב הנוכחי במגזר עובדי השדה הינו שכיום ישנם כ 110-עובדים ארעיים
אותם יש לפטר כל תשעה חודשים על מנת שלא יתקיימו יחסי עובד2מעביד,
לגייס עובדים אחרים במקומם ולהכשירם מחדש .מצב זה אינו תקין .יצוין
כי ישנם תשעה מקרים בהם לא פיטרו עובדים ארעיים שגויסו לאחר
הפרישה והם הפכו לעובדים בסטאטוס "זמני" ,כך שהם החלו לצבור ותק
וזכויות .לכן ,במצב זה הפרישה למעשה לא הביאה כל תועלת ואף להיפך.
תגובת מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל
מספר ממוצע של עובדי השדה הארעיים מדי חודש נע בין  110-110עובדים
לצרכים מוגדרים בזמן ולפרויקטים חיוניים .גם בעבר ובטרם הפרישה
מרצון של  101עובדי השדה הקבועים נדרשה קק"ל להעסיק עובדי שדה
ארעיים מעת לעת לפרויקטים חיוניים כמו נטיעות בשטחי הנגב למניעת
פלישות .לגבי עובדים זמניים הרי לפי ההסכם הקיבוצי משנת  9002הזמניות
נמשכת עד  1שנים עד להפיכתם לקבועים כשבכל התקופה ניתן להפסיק
עבודתם.
 בשל העדר מבנה ארגוני מוסכם לא מתבצע בקק"ל תהליך מסודר של פרסום
מכרזים ,לרבות מכרזים פנימיים ולא מתקיים מהלך מסודר של התאמת
עובדים לדרישות התפקידים הפנויים .בפועל ,נוצרות "עובדות בשטח"
שיהיה קשה לשנות בהמשך.
 העדר מבנה ארגוני אינו מאפשר ביצוע רפורמות חשובות בקק"ל ,כפי
שהומלץ על ידי "שלדור" ובכללן צמצום משרות ואגפים ובאופן כללי צמצום
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בעלויות .עובדים שנותרו ללא תעסוקה שובצו למשרות באגפים אחרים ,ללא
קשר לתפקידם ובלית ברירה .הדבר גורם להוצאות מיותרות ,מעבר לחסכון
הרב שנמנע עקב העיכוב בביצוע הרפורמות.
תגובת מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל
הפרישה מרצון גרמה למעמסת יתר על העובדים שנותרו ,בוודאי לא
לאבטלה או לחוסר תעסוקה.
 בעיה נלוות להעדר מבנה ארגוני נוגעת להעסקת עובדים עצמאיים
בפרויקטים של קק"ל ,למשל :הפרילנסרים המועסקים באגף החינוך .עקב
הקפאת גיוס העובדים ופרסום מכרזים ,עלול להיווצר מצב בו יתקיימו יחסי
עובד 2מעביד בין פרילנסר המועסק זמן רב באותו תפקיד לבין קק"ל ,על כל
העלויות הכספיות הכרוכות בכך.
תגובת מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל
פורסמו מכרזים למשרות באזורים לגביהם היה ברור שימשיכו להתקיים
בכל מבנה ארגוני עתידי .המכרזים פורסמו ואף קוימו ונבחרו בעלי
תפקידים מתאימים במכרזים פנימיים.
תגובת הנהלת קק"ל
ההיערכות הארגונית לאחר סיום תהליך הפרישה מרצון נמשכה הרבה
מעבר למתוכנן ,אך סביר להניח שבחודשיים הקרובים (אביב  ,)9019על
בסיס מבנה ארגוני עדכני ופרסום מכרזים למשרות ועל בסיס שיבוץ עובדים
קבועים המצויים בקק"ל ,תושלם ההיערכות בצורה אופטימאלית\.

המלצות הביקורת
 מומלץ לפעול מהר ככל האפשר לאישור המבנה הארגוני ובכך לאפשר לאייש
באופן פורמאלי ומסודר את התפקידים הרלוונטיים ,תוך פרסום מכרזים
מתאימים.
 מומלץ לקבל החלטה אסטרטגית לגבי מגזר עובדי השדה ולהפסיק את
החלפת העובדים הארעיים בכל תשעה חודשים.
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 מומלץ לפעול לפרסום מכרזים כדי לאייש משרות בעובדים המתאימים
לתפקיד ולאפשר לאלה המחזיקים במשרה להתמודד במכרז.
 מומלץ למפות את המקרים בהם קק"ל נעזרת בפרילנסרים למילוי תפקידים
של עובדים שפרשו ולפרסם מכרז לתפקידים אלו או לחילופין להסדיר
מבחינה משפטית את עבודתם של הפרילנסרים ,כדי למנוע היווצרות יחסי
עובד2מעביד.

אוגוסט ( 9011עודכן ,אפריל )9019
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קרן קיימת לישראל
האגף לחינוך ונוער
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קרן קיימת לישראל
האגף לחינוך ונוער

.1

מבוא
 1.1בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית,
בדקנו את פעילות האגף לחינוך (להלן" :האגף") בקרן קיימת לישראל
(להלן" :קק"ל") ,אשר אחראי על גיבוש תוכניות חינוכיות בנושא הציונות-
האקולוגית והקנייתן לבני נוער בארץ ובתפוצות.
הביקורת כללה בדיקת תהליכי עבודה בתחומים הבאים:
 הפעלת מרכזי שדה. העסקת מדריכי טיולים ורכזי הדרכה. התקשרויות עם ספקים ( 11מיליון  ₪בשנה) גביית ההכנסות. 1.1הביקורת נערכה במשרדי האגף לחינוך בקק"ל ובמרכזי השדה ,במהלך
החודשים מרץ-יולי .1111
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם מנהל האגף ,חשב האגף ,אחראי
פדגוגי ,עובדי הגביה ,מנהלי מרכזי השדה ,רכזי ההדרכה וכן עם עובדים
נוספים באגף החינוך ובחטיבת הכספים ,ככל שמצאנו לנכון.
 1.3יעדי הביקורת:
א.

סקירת התהליכים והבקרות הקיימות בנושאים :תפעול מרכזי שדה
התקשרות עם ספקים ,גבייה מלקוחות ותשלום עבור פעילויות .בכל
הנושאים נבדק גם ההיבט הכספי והרישומים בספרים.

ב.

בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילות הנהלים
והתהליכים הקיימים.

ג.

איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.
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 1.4מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:


הנחיות ונהלי האגף השונים.



נוהל קק"ל בנוגע להתקשרויות עם ספקים.



דוחות תקציב מול ביצוע לשנת  1111ולמחצית הראשונה של שנת
.1111



דוחות תיקי טיול לשנת .1111



תוכניות עבודה לשנת .1111



כרטסות מהנהלת החשבונות.



אסמכתאות ומסמכים הקשורים להתקשרויות עם ספקים.



חוזי העסקה שנערכו עם רכזי הדרכה במעמד "פרילנסר".



הסכם התקשרות בין קק"ל ללקוחותיה.



מדגם תלושי שכר של מדריכים.



דוח אקסל בנוגע למצאי במרכזי שדה.



מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.

 1.5מתודולוגית הבדיקה:


קריאת הנהלים הקיימים (ככל שרלוונטיים לנושאים שנבדקו),
קריאת הנחיות פנימיות ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.



קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילות
בתחומים שנבדקו ועם עובדים נוספים ,ככל שמצאנו לנכון.



ביקורים בשלושת מרכזי השדה ,תוך עמידה על תפעול המרכז ובדיקת
אסמכתאות הקיימות במרכז.



סקירת מערכות המידע התומכות בנושאים שנבדקו ,לרבות הצלבת
נתונים בין המערכות.



בחינת תנאי העבודה ומשך העבודה של עובדים בסטאטוס
"פרילנסרים".
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בחינת הנתונים במערכת ההזמנות הייעודית המשמשת את האגף,
בעיקר בכל הנוגע לתכנון והזמנת ספקים לאירוע.



בדיקת הליך התקשרויות עם ספקים ,לרבות עמידה בנהלי קק"ל בכל
הנוגע לקבלת פטור ממכרז ,הצעות מחיר וכו'.



בדיקת ניהול וביצוע התקציב.



בחינת הליך גביית ההכנסות ,לרבות בחינת קיומן של בקרות הנוגעות
לשלמות גביית החובות.

.2



ביצוע מדגמים.



ריכוז הממצאים.



עריכת דוח ביקורת ,לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.

רקע כללי
קרן קיימת לישראל נוסדה בשנת  ,1011על פי החלטת הקונגרס הציוני החמישי
בבאזל .בעשור הראשון לקיומה התבסס מעמדה של קק"ל כארגון שמטרתו
רכישת קרקעות בארץ-ישראל בשם העם היהודי ולמענו.
ביום  13בנובמבר  1053התקבל בכנסת ישראל חוק קרן קיימת לישראל ,תשי"ד –
 ,1053אשר ,בין היתר ,הסדיר את מנגנון הפיכתה של קק"ל מחברה זרה לחברה
מקומית הרשומה בישראל.
קק"ל הינה חברה עם הון מניות ללא ערך נקוב .בעלי המניות הם חברי האסיפה
הכללית שהם חברי הוועד הפועל הציוני.
בשנת  1091נחתמה אמנה בין מדינת ישראל לקרן הקיימת לישראל ובה הוחלט
בין היתר כי :קרן קיימת לישראל תוסיף לפעול כמוסד של ההסתדרות הציונית
העולמית בקרב הציבור היהודי בארץ ובגולה ,באיסוף כסף לגאולת אדמה מן
השממה ,בהסברה ובחינוך ציוני-ישראלי" .בהתאם לאמנה זו החלה קק"ל
לעסוק בחינוך ציוני .המנדט שניתן לקק"ל הוא ביצוע פעילויות בתחום החינוך
בלתי פורמאלי ,אשר קהלי היעד שלהן הם ילדים מגילאי גן ועד נוער בחטיבות
ביניים וחיילים.
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מטה אגף החינוך של קק"ל ממוקם במשרדי קק"ל בגבעת שאול בירושלים ומונה
כ 41-עובדים.
ציונות אקולוגית:
כאמור לעיל ,לאורך השנים עסקה קק"ל בחינוך לציונות עם דגש על גאולת
הקרקע .לפני כ 11-שנה הוחלט בקק"ל להתחיל בתוכניות חינוכיות בעלות דגש
של "ציונות אקולוגית" .ההבדל בין הגישות השונות הוא בעיקר בהתייחסות
להכשרת ופיתוח הקרקע :בעוד שהתוכניות החינוכיות הראשוניות שמו דגש על
הפרחת השממה והכשרת השטח ללא התייחסות לפגיעה האפשרית בטבע,
הציונות האקולוגית מדגישה את פיתוח הסביבה תוך כדי שמירה על ערכי הטבע
ועידוד המערכות הטבעיות.
הציונות האקולוגית מושתת על איזון בין ארבעה סגמנטים:

פיתוח

מדינת
ישראל

ציונות קרן

קיימת לישראל אקולוגיה

העם
היהודי

שימור

"רגעים משמעותיים":
אגף החינוך בקק"ל פיתח כ 411-תוכניות לימוד ,המבוססות על מודל חינוכי
ייחודי של יצירת רגעים משמעותיים בקרב המשתתפים – שילוב של חשיבה ,רגש
ועשייה .מודל חינוכי זה מנצל הזדמנויות ופרקי זמן קצרים לצורך העברת תכני
לימוד באמצעות הלימוד החוויתי.
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בנוסף לאמור לעיל ,מפעילה קק"ל גם ניידת חינוכית אשר מסתובבת ברחבי
הארץ.
חינוך חו"ל:
אגף החינוך של הקק"ל עוסק בחינוך גם מול קהילות יהודיות ברחבי העולם,
באמצעות מספר פעילויות המפורטות להלן:
 .1פעילות חו"ל בחו"ל – פעילות חינוכית זו מבוססת על שליחים מהארץ
שנוסעים לשליחות בחו"ל לצורך עבודה חינוכית משותפת עם קהילות ובתי
ספר יהודים .כיום מפעיל אגף החינוך ארבעה שליחים בעולם :קנדה ,אירופה,
ושניים באוסטרליה ובנוסף לכך הכשירה קק"ל אנשי צוות הוראה
בארגנטינה וצרפת על מנת שאלה יעבירו את תוכניות קק"ל בקהילותיהם.
 .1פעילות חו"ל בארץ – העברת התוכניות החינוכיות של קק"ל לקבוצות
מאורגנות מחו"ל המבקרות בארץ .לעיתים הפעילות משולבת עם לינה ושהות
במרכזי השדה וכן עם ביצועה של פעילות "נוף מולדת" ,שמהותה פיתוח
ונטיעת חלקת קרקע מוגדרת על ידי הקבוצה.
 .3תוכניות הוראה למורים מחו"ל – קק"ל מביאה מורים מחו"ל לארץ לצורך
השתלמויות בתוכניות החינוכיות שלה ,על מנת שאלה יעבירו את תכני קק"ל
בשובם לארצם.
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מבנה האגף :

מנהל אגף
החינוך

פדגוגיה –
מנהל ועוד
שלושה עובדים

חינוך חו"ל-
מנהל ועוד
שלושה עובדים

מחלקת החינוך
–
שבעה עשר
עובדים

מנהלה ותפעול
מרכז הזמנות-
שלושה עובדים

הדרכה
ופרויקטים

מרכז שדה
לביא –
(מנהל המרכז)

מרכזי שדה
ויער

מוזיאון קק"ל
–
(מנהל
המוזיאון)

מרכז שדה
ציפורי-
(מנהל המרכז)

מרכז שדה
נס הרים-
(מנהל המרכז)

תקציב האגף לשנת  2212הינו כדלקמן:
מס"ד

(מילוני שקלים )

.1

מחלקה לפעולות בישראל
(כולל תוכנית הרצל)
מחלקת חו"ל כולל שכר שליחים

4.4

.3

מחלקה למרכזי שדה ויער

5.3

.4

שכר קבועים כולל הוצאות ליסינג

11.4

.5

הוצאות משרדיות

1.4

.2
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סעיף

תקציב
5.1

כספים ,מרכזי
שדה ותוכניות
עבודה -שלושה
עובדים

ממצא הביקורת:


לאגף החינוך תקן ל 44-עובדים אולם כיום עובדים רק  39עובדים .הפער
בכוח האדם הוא בעיקר במשרות רכזי ההדרכה ,אשר מאוישות בפועל
במשך קרוב לשנתיים על ידי רכזי הדרכה (מדריכים בפועל) שהינם במעמד
של פרילנסרים .הרכזים מפוטרים אחרי תשעה חודשי עבודה ומוחזרים
לעבודה שוב אחרי חופשה של שלושה חודשים .העסקת עובדים זמניים
באופן שתואר לעיל ,דורש התעסקות קבועה באיוש משרות אלו מחדש .כמו
כן נראה כי אופן העסקה במעמד של פרילנסרים אינו משיג את מטרתו .על
כך ראה בהמשך.

המלצת הביקורת :


.3

מומלץ להאיץ את איוש משרות רכזי ההדרכה בעובדים קבועים של אגף
החינוך ,על מנת ליצור סביבת עבודה יציבה.

העסקת פרילנסרים ומדריכים
רכזי הדרכה
בעקבות תוכנית פרישת העובדים שהתבצעה בתחילת שנת  1110נוצר צורך למלא
בדחיפות משרות חיוניות שהתפנו .לצורך מילוי משרות אלו התקבלו מספר רכזי
הדרכה במעמד של "פרילנסרים" ,לאחר שכבר עבדו כמדריכים בעבר .העסקתם
נעשתה בהתאם להוראות שהתקבלו מאגף משאבי אנוש בקק"ל.
רכזי ההדרכה במעמד "פרילנסרים" מועסקים בדרך כלל בחצי משרה וכאמור
בתום תשעה חודשי העסקה הם מפוטרים וחוזרים לעבודה כעבור שלושה חודשי
הפסקה.
מדריכים
לאגף החינוך בקק"ל מאגר של כ 351-מדריכים אשר מועסקים על בסיס יומי
בימי הדרכות וטיולים שונים ברחבי הארץ.
בעת הזמנת הדרכה על ידי אגף החינוך ,המדריך חותם על חוזה העסקה אחיד,
החתמת המדריך נעשית באופן מקוון.
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התשלום בגין הדרכות אלו נעשה באמצעות תלושי שכר או באמצעות חשבוניות
מס שמגיש המדריך.
בממוצע ,מספר המדריכים המקבלים תלוש שכר עומד על כ 45-לחודש ,כאשר
בעונות ה"-בוערות" הממוצע מתקרב ל 111-עובדים לחודש.
ביצוע ההדרכות
הזמנת המדריכים מתבצעת לצורך מגוון פעילויות כגון :הדרכת טיולים במרכזי
שדה ,העברת פעילויות חינוכיות ,ביצוע נטיעות עם קבוצות ,פעילות נוף מולדת
וכו'.
האגף שולח למדריך חוזה התקשרות בנפרד עבור כל הדרכה שהוא מבצע גם אם
הוא מבצע עשר הדרכות בחודש .החוזה נשלח למדריך באמצעות דואר אלקטרוני.
תהליך אישור ההדרכות לצורך תשלום
לקראת תום כל חודש ,מנהלי מרכזי השדה מאשרים לתשלום את ההדרכות
שבוצעו באזור בו פועל המרכז .אישור ביצוע ההדרכות נעשה באמצעות המערכת
הממוחשבת הייעודית המופעלת באגף החינוך .הרפרנטית האחראית על ריכוז
האישורים ,עוברת על האישורים שנשלחו על ידי מנהלי המרכזים ובוחנת שני
פרמטרים עיקריים:
-

לא אושרו הדרכות ופעילויות שאירוע באותו פרק זמן.

-

התעריפים שנזקפו הינם בהתאם לתעריפונים המאושרים.

הרשימה המאושרת מועברת למנהל אגף החינוך לחתימה ולאחר מכן לאגף
משאבי אנוש לצורך ביצוע תשלום.
קיומם של יחסי עובד מעביד בין קק"ל למדריכים בשכר
כאמור לעיל ,אגף החינוך בקק"ל מעסיק מאות עובדים אשר ,בהתאם להבנתה
של קק"ל ,מעמדם מוגדר כפרילנסרים ולא כעובדים קבועים .קביעת מעמדו של
עובד והדיון בשאלה האם צורת העסקתו מהווה בסיס להיווצרותם של יחסי עובד
מעביד נדונה רבות בבתי הדין לעבודה וכיום קיימים מספר מבחנים משולבים,
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אשר על פיהם ניתן לקבוע האם צורת העסקתו של עובד מהווה בסיס לקיומם של
יחסי עובד מעביד.
חשוב לציין כי מעמד העובד אינו נקבע עפ"י התיאור שהוסכם ע"י הצדדים או
ניתן ע"י אחד מהם ,אלא עפ"י נסיבות המקרה כהווייתן.
להלן אמות המידה העיקריות בעזרתן נהוג לקבוע את קיומם של יחסי עובד
מעביד:
א .מבחן ההשתלבות בארגון – המרכיב הדומיננטי לקביעת קיומם של יחסי עובד
מעביד הינו "מבחן ההשתלבות במפעל".
הפן החיובי – תנאי להשתלבות הוא שמבצע העבודה מהווה חלק מהמערך
הארגוני הרגיל של הארגון ועל כן איננו "גורם חיצוני".
הפן השלילי – שהאדם בו מדובר אינו בעל עסק עצמאי משלו המשרת את
הארגון כגורם חיצוני .אין סימן היכר אחיד ל"-עסק עצמאי" בכל ענפי
הפעילות והכל תלוי בראש וראשונה במהות העסק.
ב .מבחן כלי העזר לביצוע העבודה – האם הארגון מעמיד ציוד  /כלי עזר לטובת
מבצע העבודה על מנת לסייע לו במילוי משימותיו או שמבצע העבודה מביא
אותם על חשבונו.
ג .מבחן הקשר האישי:
 .1זהו מבחן שלילי לפיו ,בהיעדר קשר אישי ,לא יחשב אדם לעובד ,אולם
עצם הקיום של קשר אישי אינו מביא בהכרח למסקנה כי היחסים בין
הצדדים הינם יחסי עובד מעביד.
 .1הזכות להעביר ביצוע עבודה לאדם אחר ולא לבצעה אישית ,או החובה
להעמיד "מחליף" לביצוע העבודה שוללים את קיום יחסי עובד-מעביד.
לעובד לא קנויה הזכות להעמיד עובד אחר תחתיו שלא בהסכמת המעביד.
מנגד ,היעזרות שולית באדם אחר לשם ביצוע עבודה אינה שוללת את יחסי
עובד-מעביד.
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ד .צורת תשלום השכר:
 .1בדרך כלל ,יחסי עובד-מעביד הינם תוצאה של הסכם הכולל חובת תשלום
לאדם הנותן את השירות.
 .1מנגד ,הבסיס לחישוב שכר העבודה (יחידת זמן ,יחידת תוצרת ,חלק מפרי
העבודה ,חלק מרווחים) ,בתלוש משכורת או כנגד חשבונית מס ,אינם
משמשים ואינם קובעים בשאלת קיומם או אי קיומם של יחסי עובד-
מעביד.
ה .ניכוי מס הכנסה במקור ותשלומים בגין תנאים סוציאליים:
ניכוי מס הכנסה במקור לאדם או תשלומים למס הכנסה ,מע"מ וביטוח לאומי
כעצמאי יכולים לשמש כבסיס למעמד האדם כעובד או כבעל עסק עצמאי ,אך
אין בהם כדי לקבוע או לשלול בצורה חד משמעית את מעמדו.
ו .משך ההעסקה:
ככל שמשך ההעסקה ארוך יותר ,תהיה נטייה להכיר במועסק כעובד.
ז .מבחן התלות:
תלות הצדדים האחד בשני ,לרבות חובת העובד לעבוד וחובת המעסיק לספק
עבודה ,מהווה מבחן חשוב בקביעת מעמדו של נותן השירותים.
הביקורת בחנה היבטים שונים בהעסקת הפרילנסרים ,כגון :משך ההעסקה,
אופן תשלום השכר ,קיומן של הפרשות סוציאליות ,קיומם של יחסי עובד
ומעביד ,פיטורים וכו' .לצורך הבדיקה דגמה הביקורת עשרים ושניים תלושי
שכר של המדריכים לחודשים יוני ויולי  .2211מדגם זה מהווה כ 13%-מתוך סך
התשלומים ששולמו למדריכים בגין חודשים אלו.
ממצאי הביקורת:
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רכזי ההדרכה במרכזי השדה ,שעובדים בחצי משרה ,מועסקים ללא חתימה
על חוזי העסקה וללא הסדרה משפטית של מעמדם .צורת העסקה כזו ללא
התקשרות חוזית עולה לעורר שאלות משפטיות בנוגע להיותו של הרכז עובד

במעמד קבוע בקק"ל ,כמפורט לעיל ,בניגוד לכאורה לדרך בה רואה קק"ל
את מעמדם של הרכזים.


התשלום לחלק גדול מהעובדים בסטאטוס "פרילנסרים" מבוצע באמצעות
תלושי שכר ,דבר אשר למעשה מטשטש את ההבדלים בין עובד שכיר של
קק"ל לעובד במעמד של פרילנסר ויותר מכך :כאשר מתבצע תשלום
באמצעות תלוש שכר ,מקבל התשלום זכאי לכאורה לכל ההטבות
הסוציאליות על פי חוק ,לרבות חוק פנסיה חובה.



מבדיקת מדגם תלושי שכר עולה תמונה לפיה המדריכים בקק"ל מועסקים
כעובדים רגילים לכל דבר ועניין ולא במעמד "פרילנסרים" ,בניגוד לדרך בה
רואים בקק"ל את הדברים .לצורת העסקה המצביעה על "מעמד קבע"
עלולה להיות השלכה משפטית עתידית רחבת היקף ,הן לעניין תביעות
הפרילנסרים להשוואת תנאים לעובדים במעמד קבע והן לעניין תשלומים
רטרואקטיביים בגין הטבות סוציאליות שלא שולמו .להלן מספר נתונים
אותם ראינו בתלושים ,המצביעים על כך שהמדריכים מועסקים לכאורה
כעובדים רגילים :
 .1נמצאו  14עובדים אשר ותק העסקתם ,כפי שמצוין בתלוש השכר ,נע בין
שנה וחודש ועד לשמונה שנים וחמישה חודשים.
 .1קק"ל מנכה מתלושי השכר של המדריכים מיסי ועד לטובת ההסתדרות
הכללית ,דבר שאינו חד משמעי גם לגבי עובדים שכירים רגילים ובוודאי
לא לגבי פרילנסרים.
 .3נמצאו שלושה מקרים בהם הופרשו כספים לקופת פנסיה לפי שעור
הפרשה המלא המקובל ( .)13.3%55%לדוגמא :לרכזת ש.ה ,.ת"ז
 ,54393415הופרשו כספים לטובת קופות פנסיה .הפרשות כגון אלו
מהוות לכאורה ראיה לכך ,כי העובדים מועסקים בפועל במעמד קבוע.
כמו כן ,הוותק המופיע בתלושי השכר של שלושת העובדים נע בין 1.19
שנים ל 4.41-שנים ,מה שמחזק את הטענה לעיל.



בבדיקת המדגם נמצא כי ,למעט שלושת המקרים כאמור ,קק"ל לא
מפרישה לקרן פנסיה עבור מדריכים בעלי ותק של למעלה משישה חודשים
כפי שמחייב החוק .לאור אופי ההעסקה כפי שהוסבר לעיל ,העדר הפרשה
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לקרן פנסיה חושף את קק"ל לתביעות עתידיות לתשלום הפנסיה על פי חוק,
רטרואקטיבית מתחילת שנת .1114
באגף החינוך אין הנחיות מסודרות בכתב ,בנוגע לאופן אישור ביצוע ההדרכות
ולהליך אישור התשלום למדריך .העדר הנחיות מסודרות עלול להוביל למספר
תקלות בהליך אישור ביצוע ההדרכה והתשלום בגינו ,כמפורט להלן:
 .1אישור ביצוע פעילות כפולה למדריך באותו פרק זמן .להלן שתי
דוגמאות:
א) למדריכה בעלת ת"ז  311445991אושרו על ידי מנהל מרכז השדה
בתאריך  13/9/1111שתי פעילויות .1 :פעילות מנהלתית  .1הדרכת
קבוצה .אופי פעילויות אלו הינו מתמשך ולמשך חלק נכבד משעות
העבודה.
ב)

חפיפה של שעת עבודה בגין פעילותה של מדריכה בעלת ת"ז
 39094111בתאריך  .5/9/1111פעילות אחת בין השעות 4:11-19:11
ופעילות שנייה החלה בשעה  .15:11פעילויות חופפות אלו אושרו
ואף שולמו.

תגובת אגף החינוך
ההנחיות הינן ברורות ,נוקשות וקשיחות .ההנחיות נכתבות במדריך
למשתמש של תוכנת ההזמנות החדשה.
תוכנת ההזמנות נמצאת בתהליכי הרצה ולכן ייתכנו כפילויות שמקורן
בתום לב .אישורי הביצוע להדרכה המאושרים על ידי מרכז השדה ,עוברים
פיקוח ובקרה קפדניים ביותר ולשמחתנו עם התייצבות התוכנה והליך
העבודה השוטף וכן מכתבי ההתראה למנהלי המרכזים בנדון ,נעלמה תופעה
זו לחלוטין.
שני המקרים שפורטו לעיל והנוגעים לביצוע פעילויות מקבילות ,מקורן
במדריכים שלא הגיעו להדרכה ,אם מחמת שכחה ואם מחמת סיבות
רפואיות ורכזות ההדרכה ניאותו למלא את מקומם.
 .1לא קיימות הנחיות מסודרות למנהלי מרכזי השדה בנוגע למועד האחרון
לאישור הדרכות .כתוצאה מכך ישנם מקרים בהם הדרכות שנערכות
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בסוף החודש אינן מאושרות בזמן והתשלום בגינן נדחה לחודש העוקב.
לדוגמא :מדריכה בעלת ת"ז  311445991ביצעה הדרכה בתאריך
 15/9/11והתשלום בגין הדרכה זו נדחה למשכורת יולי ששולמה בחודש
אוגוסט .מצב כזה עלול לגרור תביעות משפטיות בגין הלנת שכר.
תגובת אגף החינוך
בנוגע למועד אחרון לאישור ביצוע הדרכות .מנהלי מרכזי השדה קיבלו
הנחייה חד משמעית (המגובה במיילים) לאשר את ההדרכות לא יאוחר
מסוף שבוע העבודה בו התבצעה ההדרכה ,קרי מידי יום חמישי.
התופעות המוזכרות בסעיף זה אינן קיימות יותר.
 .3העדר הנחיות מסודרות בכתב עלול ליצור בעיה ממשית בהליך אישור
ההדרכות וביצוע תשלום בזמן ,לדוגמא :יציאתה לחופשה של
הרפרנטית האחראית על אישורים אלו ואשר ההליך מתבסס על
ניסיונה.
תגובת אגף החינוך
בהיעדר הרפרנטית האחראית על האישורים לשכר המדריכים ,יחליף
אותה מנהל המחלקה הממונה.
המלצות הביקורת:


מומלץ להסדיר בחוזים אישיים את העסקת רכזי ההדרכה ,כדי להבהיר את
מעמדם של הרכזים ולמנוע תביעות משפטיות אפשריות בעתיד.
תגובת אגף החינוך
הנושא הועלה בישיבות עבודה עם עו"ד מהלשכה המשפטית ותגובתה
היא כי ועד העובדים מתנגד לכך וכי סוגיה זו נמצאת בשלבי דיונים
מתמשכים.



מומלץ לקבל חוות דעת משפטית בנוגע לנושאים המפורטים להלן:
 .1האם העסקה באמצעות תלושי שכר יכולה להעיד על מעמדו הקבוע של
העובד.
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 .1האם ניכוי מיסי הועד המבוצע למדריכים הינו חוקי ואינו מעורר
שאלות בנוגע למעמדו של המדריך.
 .3האם הפרשה מלאה לטובת קופות גמל למדריכים מצביעה על קיומם
של יחסי עובד מעביד כמו שכיר רגיל והאם יש לכך השלכות על מעמדו
של המדריך בארגון.
 .4יש לבחון ביצוע הפרשות חובה לפנסיה ,למדריכים המועסקים מעל
לשישה חודשים.


מומלץ להעלות על הכתב הנחיות לגבי העסקה ותשלומים למדריכים ואשר
יפרטו ,בין היתר ,את :סוגי ההפעלות האפשריות למדריך בפרק זמן חופף,
מועד אחרון לאישור הדרכות שהתקיימו במהלך החודש ובעיקר תהליך
אישור ההדרכה ,מרגע ביצועה ועד ביצוע התשלום בגינה.
עיקרי תגובת מנכ"לית קק"ל – העסקת פרילנסרים ומדריכים
 1.התיאור נכון עובדתית ואנו מכירים בבעיה.
 .1הוכנו נוהל העסקה וחוזה הפעלה שהתחלנו כבר לעבוד על פיהם.
 .3לאחר מועד הביקורת הופעלה תוכנה חדשה ,אשר ,בין היתר,
מתריעה על כפל תשלום או טעות.
 .4ההמלצות לגבי הצורך בהסדרת מעמד הרכזים ותשלום הפרשות
מקובלות ,כפופות לייעוץ משפטי.

.4

התקשרויות עם ספקים
נפח ומגוון הפעילויות של אגף החינוך דורש מהאגף עבודה מול ספקים חיצוניים
בהיקפים משמעותיים .דרכי ההתקשרות מול הספקים מעוגנים בנוהל "תקנון
התקשרויות" וכן בהנחיית המנכ"לית מחודש .4/1111
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להלן עיקרי הנושאים המפורטים בתקנון ההתקשרויות:
.1

קרן קיימת לישראל לא תתקשר לביצוע עסקה בטובין או ברכישת שירותים
אלא על פי מכרז.

.1

תוקם ועדת מכרזים עליונה אשר תקבע נהלים ככל שמתחייב מתקנון
ההתקשרות וכן תפקח על פעילות הוועדות המחוזיות.

.3

הסמכות להעניק פטור ממכרז תהיה נתונה לועדת הפטור.

.4

התקשרויות בסכום הנמוך מ 15,111-שקלים אינן טעונות מכרז ,אלא אישור
של מנהל מרחב /אגף.

.5

התקשרויות מסכום של  151,111שקלים ועד לסכום של  411,111שקלים
אינן טעונות מכרז פתוח אלא מכרז סגור.

להלן הנקודות המרכזיות בהנחיית המנכ"לית מחודש :412212
פטור ממכרז יינתן בהתקיים מספר תנאים כדלהלן:
 .1ההתקשרות לא תעלה על סכום של  15,111שקלים.
.2

בחינת מספר הצעות מחיר.

.3

אישור מנהל האגף.

.4

דיווח מרוכז בכתב לוועדת המכרזים.

אגף החינוך מתקשר בשוטף עם כ 41-ספקים ורוכש מהם טובין ,שירותי עריכת
תוכניות ,תחבורה ,שרותי אחזקה וכו' .סך התקציב השנתי הינו כ 12-מיליוני
שקלים.
שלבי ההתקשרות:


הבסיס להתקשרות הוא בצורך של היחידה הספציפית ,הדורשת רכישת
שירות או טובין.



חשב האגף ומנהל היחידה הדורשת מאפיינים את הטובין/השירות המבוקש.
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בהתאם לסכום העלות הצפוי ייקבע מתווה ההתקשרות ,באמצעות מכרז או
באמצעות מסלול פטור ממכרז.



בחינה של מספר הצעות מחיר במידה וקיים פטור ממכרז או יציאה למכרז
פומבי ובחירת זוכה.



התקשרות עם הספק הזוכה.

הביקורת סקרה שמונה התקשרויות של אגף החינוך מול ספקים שונים בהיקף
של  022,222שקלים ובחנה האם תהליך ההתקשרות תואם את נוהל "תקנון
ההתקשרות" ואת הנחיות המנכ"לית.
ממצאי הביקורת:


בניגוד לתקנון ההתקשרויות וההנחיות הנלוות אליו ,הדורשות כי
התקשרות בהיקף הנמוך מ 15,111-שקלים תלווה במספר הצעות מחיר.
לביקורת לא הומצאו הצעות מחיר נוספות ,מלבד ההצעה של הספק שביצע
את העבודה ,בהתקשרויות שבוצעו מול הספקים A :ו.B-
תגובת אגף החינוך
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.1

ספק  – Aעבודות בעלות אופי אומנותי פטורות ממכרז בשל
הייחודיות שלהן.

.1

ספק  – Bאתר זה הינו ייחודי ויחיד בסביבה המטויילת ונמצא על
ידי גורמי המקצוע באגף כמתאים וראוי לארח את החניכים
מחו"ל הן מבחינת איכותו ,טיב השירות ,אמינות וקיום ביטוחים
ואישורים כנדרש.



בניגוד להנחיית המנכ"לית ,הדורשת כי התקשרות בסכום הנמוך מ15,111-
שקלים תלווה באישור מנהל האגף וכן בדיווח לוועדת המכרזים ,לביקורת
לא הומצאו מסמכים המאשרים כי הליכים אלו בוצעו ,בכל הנוגע
להתקשרויות עם הספקים A :ו.B-



הביקורת מצאה כי שתי הצעות מחיר בנושא שילוט במרכזי שדה ממוענות
לספק אחר של קק"ל –  .Cהביקורת סבורה כי פניה להזמנת הצעת מחיר

מספק באמצעות ספק אחר של האגף אינה תקינה ,בין היתר כי הדבר אינו
מאפשר הליך משא ומתן תקין וייתכן כי נוצר מצב של ניגוד עניינים הפועל
לרעת אגף החינוך.
תגובת אגף החינוך
במסגרת ההתקשרות עם חברה  Cלפיתוח ועיצוב תכניות לימוד ,הוטלה
עליהם המשימה לפיתוח התוכנית לעיל .במהלך הפיתוח ,עסק הספק
גם בסקר באשר לסוגי השלטים הקיימים בשוק והתאמתם לתכנית
החינוכית ולמסרים אותם רוצה להעביר אגף החינוך .הצעות המחיר
שהועברו לאגף טופלו בהתאם לכללי ההתקשרות הנהוגים בקק"ל,
ולעובדה כי שמו של מר צחר מופיע ע"ג הצעת המחיר ,אין בה כדי
להעיד על דבר מלבד על כך ,שבמהלך הסקר ביקש מר צחר מספק
מתאים להעביר הצעת מחיר לאגף החינוך.


ההתקשרות עם הספק  Cבוצעה באמצעות אישור של ועדת הפטור והיא
מותנית בקיומם של התנאים הבאים:
 .1ההתקשרות מוגבלת בסכום של עד  111,111שקלים.
 .1ההתקשרות בפטור הינה בגין פיתוח תוכניות חינוכיות בלבד.
 .3כל תוכנית תאושר על ידי ועדת היגוי חינוך וכן על ידי מנהל חטיבת
הכספים בקק"ל.
בניגוד לתנאים אלו ,מעיון בכרטסת הספק עולה כי מחודש אפריל 1110
(התאריך בו ניתן אישור של ועדת הפטור) ועד לסוף שנת  ,1111הסכום
המצטבר של ההתקשרויות שבוצעו עם הספק הנ"ל עומד על כ511,111-
שקלים ,מתוכו ,כ 101,111-שקלים הוצאו ברבעון האחרון של שנת .1111
בנוסף ,לביקורת לא הומצא האישור הנדרש ממנהל חטיבת הכספים וכן
מועדת היגוי החינוך ,כפי שהתנתה ועדת הפטור.
תגובת אגף החינוך
התקשרות המסגרת של חברה  Cהיא  111,111שקלים לא כולל מע"מ
לשנה ,כלומר  411,111שקלים לא כולל מע"מ למשך השנתיים
הרלוונטיות.
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אישור ועדת הפטור שצוין לעיל ,הגיע לחשב האגף כהודעת דואר אלקטרוני,
ללא צירוף פרוטוקול וללא הנמקה המסבירה את סיבת הפטור שניתן לצורך
התקשרות זו .העדר הנמקה אינו מאפשר תהליך של בקרה לבחינת הנסיבות
וכפועל יוצא מכך אינו מאפשר הפקת לקחים בעתיד ,במקרה ותעלה בקשה
נוספת לוועדת הפטור.
תגובת אגף החינוך
לאגף החינוך והנוער אין כל שליטה על אופן ההתנהלות ,הרישומים
והפרוטוקולים של ועדת הפטור.

מכל האמור לעיל ,עולה כי תהליך ההתקשרויות עם ספקים באגף החינוך אינו
תקין ,אינו עומד בנהלים של קק"ל עצמה ולא קיימות בקרות שוטפות על ביצוע
התקשרויות לפי הנהלים ,דבר החושף את קק"ל לפרצות בתהליכי העבודה
השוטפים.
המלצות הביקורת :


מומלץ לבצע סדר יסודי בכל הקשור לביצוע תהליך ההתקשרויות תוך
הקפדה על ביצוע ההנחיות ,לרבות הענקת פטור ממכרז על פי הכללים
הנהוגים במגזר הציבורי ,קבלת הצעות מחיר ממספר מספקים ,ביצוע
התקשרויות באמצעות עובדי קק"ל ולא באמצעות "סוכנים" חיצוניים
ותיעוד הליכי העבודה בכתב.



מומלץ לבדוק אם הליכי עבודה אלו והפרצות הנובעות מהן קיימות בכל
היחידות/אגפים של קק"ל או שזוהי תופעה ייחודית באגף החינוך.
תגובת מנכ"לית קק"ל – התקשרויות עם ספקים
 .1ההערות לגבי תהליך ההתקשרות עם ספקים מקובלות.
 1.בימים אלו הושלם עדכון תקנון ההתקשרויות ויתקיים יום עיון
בנושא לכל היחידות.
 .3לא נמצאו פרצות בתהליך ביתר יחידות קק"ל.
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 .5מרכזי שדה
מרכזי השדה והיער בקק"ל הם כלים חינוכיים אפקטיביים המשמשים על מנת
ליצור "רגעים משמעותיים" לאותם קהלים אליהם פונה אגף החינוך .המרכזים
ממוקמים ביערות קק"ל ומשמשים בסיס לסיורים ולפעילויות לימודיות
וחווייתיות.
לקוח קק"ל המבקר במרכזי השדה מקבל שירותי לינה במקום ,המשולבים עם
הפעלות והדרכות בנושאים של ציונות והתיישבות .בדרך כלל לינה במרכזי השדה
תלווה בהפעלות ליליות כגון :א"ש לילה ,חידונים ועוד.
קרן קיימת לישראל מפעילה שלושה מרכזי שדה ברחבי הארץ:
נס הרים ממוקם בהרי ירושלים ,ליד מושב נס הרים.
ציפורי

ממוקם סמוך למושב ציפורי וליד הגן הלאומי ציפורי .סביבתו מיוערת
וכוללת את נחל ציפורי ומעיינות ציפורי.

לביא

ממוקם בגליל התחתון ,על יד צומת גולני.

נתונים תפעוליים של מרכזי השדה
לביא

נס הרים

ציפורי

צוות

 1קבוע  1 5פרילנסרים
בחצי משרה

אוהלים

41

 3קבועים
5פרילנסרית בחצי
משרה
-

 1קבועים1 5
פרילנסרים
בחצי משרה
14

94

מקומות לינה
באוהלים

311

-

114

544

בקתות

 5לאנשי צוות ,מתוכן
אחת לסגל המחנה.

45

9

54

35

195

14

319

911

451

111

1,151

אולם  4 5כיתות לימוד

מתוכננות כיתות
לימוד ממבנים
יבילים.

 5כיתות לימוד

11

מספר מיטות
בבקתות
מקומות לינה
בשטחי גיחה
כיתות לימוד
ואולם הרצאות

סה"כ
11

מרכזי השדה הינם המפעילים הגדולים של המדריכים ובהם מועסקים רכזי
ההדרכה – ליתר פירוט ראה פרק  3לעיל.
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ממצאי הביקורת:


לא קיימים נהלים בכתב העוסקים בתפעולו השוטף של מרכזי השדה
לרבות:
 .1הנחיות בנוגע לקליטת ועזיבת קבוצות כגון :הגדרת הגורם האחראי על
חתימת הלקוחות על תקינות החדרים/האוהלים בעת קבלתם ,הגדרת
זהות הגורם האחראי על רכב הפינוי ונוהלי הפעלתו ,הגדרת הגורם
האחראי על ניקיון השטח בעת עזיבת הקבוצה ,זהות אנשי קשר
העובדים מול הקבוצות בשוטף וכו'.
 .1הנחיות עבודה מול המשווקים ,כגון :הגדרת לוחות זמנים לאישור
קיומה של פעילות ,אחריות מרכז השדה על החתמת הלקוח לאישור
קיומה של פעילות.
 .3הנחיות הנוגעות לפעולות נדרשות במצבי חירום ,כגון :שריפה ,פיגוע
חבלני וכו'.
 .4לא נמצאה רשימת תיוג המפרטת את הציוד הטכני הבסיסי ,אשר אמור
להיות בכל מרכז שדה ,לדוגמא :מיטות ,כסאות ,אוהלים ,עזרים וכו'.
 .5לא נמצאו הנחיות המפרטות את סוגי ההדרכות ותמהיל ההדרכות
המתקיימות במרכזי השדה.
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הביקורת סקרה את תוכנית העבודה של אגף החינוך ומצאה כי ההתייחסות
למרכזי השדה היא רק בתתי סעיפים והם מוזכרים בהקשרים של קשר עם
מוסדות חינוך .הביקורת סבורה כי יש מקום נרחב בתוכנית העבודה
השנתית להתייחסות למרכזי השדה בעיקר בכל הנוגע ליעדיי תפוסה בשנת
תקציב ,חשיבה על הרחבת קהל הלקוחות ופיתוח תשתיות מרכזי שדה,
לרבות אפשרויות אכלוס גם בסופי שבוע.



מסקירת דוח האקסל המפרט את נתוני האכלוס במרכזי השדה והציוד
שברשותם ,עולה כי ,במרכז השדה נס הרים לא קיימים ,נכון להיום ,כיתות
לימוד ואולמות הרצאה .העדר כיתות לימוד מגביל את אפשרויות האירוח
במרכז השדה שכן לא מתאפשרת פעילות קבוצתית בתוך מקום מואר
וסגור .בשיחה שערכה הביקורת עם מנהל המרכז ,הוברר כי בניית חדרי
הכיתות נמצאת בתהליך ותוך מספר חודשים כיתות הלימוד תהיינה
שמישות.



במרכז השדה נס הרים לא קיימת רשת הצללה ובעקבות גיזום עצים ניכר
בשטחים המיועדים לגיחות ,אין כיום שטח מוצל באזור הגיחה הקטן.
בעקבות חוסר האפשרות לבצע פעילות במקום מוצל באזור זה ,הוא נסגר
לפעילות למספר חודשים .משיחות שערכה הביקורת עם אנשי מפתח באגף
עולה כי הפסד ההכנסה הצפוי יכול להגיע עד לסכום של  41,111שקלים
לחודשים הקרובים.

המלצות הביקורת :


מומלץ לכתוב נהלי עבודה שיסדירו את העבודה השוטפת מול קהל
הלקוחות ומול אגפי קק"ל השונים ,תוך התייחסות מפורטת לנושאים
שצוינו לעיל.



מומלץ להתייחס למרכזי השדה באופן יותר נרחב בתוכנית העבודה השנתית
של האגף ולשקול הרחבת הפעילות בכל הקשור למרכזי השדה ,כגון :ביצוע
עבודת תשתית על מנת להגדיל תפוסות ,הגעה לקהלי יעד רחבים יותר וכו'.



מומלץ לסיים בהקדם את הוספת כיתות הלימוד במרכז השדה נס הרים ,על
מנת לאפשר מגוון רחב יותר של שירותים באתר.



מומלץ להוסיף רשתות הצללה או פתרון בינוי אחר במרכז השדה נס הרים,
על מנת שתהיה אפשרות לפעילות בצל בשטח הגיחה הקטן.
תגובת מנכ"לית קק"ל – מרכזי שדה
בימים אלו מסתיימת במרכז שדה ויער נס הרים הצבת ארבע כיתות
לימוד ,אולם המשמש גם כבית כנסת ושני מבני שירותים והשלמת
פיתוח תשתית.
כמו כן מתנהל פיילוט אכלוס קהל לקוחות פרטי בנס הרים בסופי
שבוע ,הזוכה להצלחה.
כאשר תושלמנה העבודות במרכז השדה נס הרים ויופקו לקחים
מהפיילוט ,תקבע ההנהלה את המדיניות בנוגע לפעילות בסופי שבוע.
בהתאם להחלטות שתתקבלנה תימסר הודעה לציבור הרחב.
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.0

ניצול תקציב וגביה
 0.1תקציב
לקראת סוף שנת תקציב ,חשב אגף החינוך מרכז ומעבד את כל הדרישות
התקציביות של האגף לשנה הבאה ומגיש את התקציב המבוקש לאישור
ועדת החינוך בקק"ל .לאחר אישור ועדת החינוך מועבר התקציב לאישורה
של ועדת הכספים.
להלן נתוני תקציב מול ביצוע של אגף החינוך לשנת :2212
מס"ד

סעיף

תקציב
(מילוני שקלים )

ביצוע

.1

מחלקה לפעולות בישראל
(כולל תוכנית הרצל)
מחלקת חו"ל כולל שכר שליחים

4.4

.3

מחלקה למרכזי שדה ויער

5.3

4.3

.4

שכר קבועים כולל הוצאות ליסינג

11.4

11.5

.5

הוצאות משרדיות

1.4

1.1

סה"כ תקציב

2..5

24.4

הכנסות

3..

5.4

.2

5.1

4.0
3.4

לאגף החינוך הכנסות עצמאיות ,אשר חוזרות לשימוש האגף לצורך הגדלת
פעילותו.
הביקורת סקרה את דוח התקציב מול ביצוע לשנת  2212ולמחצית הראשונה
של שנת  2211ובחנה את אופן ניצול התקציב ואת קיומן של חריגות
תקציביות.
ממצאי הביקורת :


811

תקציב האגף לשנת  1111אושר רק בחודש אוגוסט  1111ועד לאישור
התקציב פעל האגף בהתאם לתקציב השנתי של שנה קודמת ,בחלוקה
ליניארית של  .1/11העדר תקציב מאושר מתחילת שנה מקשה על העבודה
השוטפת ,בעיקר בסעיפים עונתיים ,היות שלגבי כל פרויקט שהוצאותיו

העיקריות הינן בתחילת שנה ,יש להגיש בגינו בקשה מיוחדת לצורך העברת
התקציב המלא .לדוגמא :לטובת תקציב הנטיעות בט"ו בשבט הגיש אגף
החינוך בקשה מיוחדת להעברת מלוא התקציב כבר בתחילת שנה ,היות
ואירועי הנטיעות הינן בתחילתה של שנת התקציב .יש לציין ,כי לדברי
החשבות הבקשה אושרה ,אולם ,רישומית לא נעשה דבר וסעיף זה מראה
כיום חריגה של כ 135-אלפי שקלים.


הביקורת מצאה כי הוצאות שכר העובדים הקבועים לחמשת החודשים
הראשנים של שנת  ,1111נזקפו לסעיף תקציבי אחד ,אשר קיימת בו חריגה
תקציבית משמעותית .חשוב לציין כי קיים סעיף תקציבי נוסף בגין שכר
עובדים קבועים אשר כמעט ולא נעשה בו שימוש .החלוקה הייתה אמורה
להיות בין תקציב עובדי מינהלה לתקציב עובדי פעילויות אך היא כאמור
אינה מתבצעת.

המלצות הביקורת:


מומלץ לאשר תקציב באופן מסודר לפני תחילת שנת התקציב ,על מנת
לאפשר סביבת עבודה יציבה ,כך שניתן יהיה להפעיל תוכניות ולהוציאן
לפועל ללא עיכובים פרוצדוראליים.



מומלץ להקפיד על הצגת ניצול התקציב בצורה נכונה גם במהלך השנה,
כאשר עדיין אין מסגרת תקציבית מאושרת במלואה וזאת על מנת לקבל
תמונת ניצול תקציב מדויקת ,המאפשרת בקרה תקציבית הולמת.



מומלץ לשקול שוב אם נחוצים שני סעיפי שכר שונים והאם אין באופן הצגה
זה חלוקה מאולצת של התקציב.

 0.2גביה
כאמור לעיל ,היקף ההכנסות של האגף לחינוך בקק"ל הוא כ 4-5-מיליוני
שקלים ,אשר חוזרים לתקציב האגף.
לאגף החינוך מספר מקורות הכנסה ,כמפורט להלן:
 .1הכנסות מפעילויות במרכזי השדה.
.1

הכנסות ממכירת בולים וסמלים של קק"ל.
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.3

הכנסות מפעילויות חינוכיות – למשל :ניידת חינוכית שמגיעה
למרכזים חינוכיים.

.4

הכנסות מהדרכות – הקצאת מדריך לטובת פעילויות חינוכיות
וטיולים.

.5

הכנסות מקבוצות מחו"ל – לדוגמא :פעילויות של "נוף מולדת" ו-
"חוויה בירוק".

.9

הכנסות ממשתתפים בהשתלמויות לעובדי הוראה – ההשתלמויות
עוסקות בעיקר בנושא הציונות האקולוגית.

.5

הכנסות ממכירת ערכות חינוכיות של קק"ל.

.4

הכנסות ממוזיאון קק"ל – מקבוצות המבקרות במוזיאון קק"ל.

.0

הכנסות בגין השתתפות במכרזים שמפרסם אגף החינוך.

מבנה מחלקת הגביה
מנהל

פקידת גביה –
מרחב דרום וחו"ל

פקידת גביה מרחב
מרכז

פקידת גביה מרחב
צפון

-

פקידת גביה מחוז דרום – ממוקמת במשרדי אגף החינוך בירושלים.

-

פקידת גביה מחוז מרכז – ממוקמת בתל אביב.

-

פקידת גביה מחוז צפון – ממוקמת ב"פס הירק" בקרית ביאליק.

טיפול בגביה
גביה שמקורה בפעילות – לכל פעילות קיים מסמך התקשרות בין הצדדים,
שהינו חוזה סטנדרטי הקיים באגף החינוך .בתום ביצוע הפעילות מקבלת
פקידת הגביה הודעת דואר אלקטרוני מהמשווקת ,בה היא מפרטת את:
מהות הפעילות ,מרכיבי החיוב ,שם הלקוח והסכום לחיוב .בהתאם לפרטים
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בהודעה מוציאה פקידת הגביה חשבונית לתשלום ללקוח ,עוקבת אחר
ביצועו וברגע שמתקבל התשלום מהלקוח היא מזכה אותו.
במידה והלקוח משלם באמצעות העברה בנקאית ,לפקידת הגביה אין
אפשרות לזכות את הלקוח .במקרה כזה זיכוי הלקוח במערכת הפיננסית
מבוצע על ידי מחלקת הכספים .בתום הפעולה מייחסת פקידת הגביה את
זיכוי הלקוח לחשבונית שהוצאה.
פעולות גביה אחרות – פעולות גביה שמקורן במכרזים או במכירת חומר
לימודי שאינן עוברות דרך המשווקים אלא נעשות באופן ישיר על ידי
פקידות הגביה.
בקרות גביה וחייבים:
 המשווקים במרחבים בודקים מידי פעם בפעם כי יצאה חשבונית עבורכל פעילות.
-

מנהלות הגביה בוחנות באופן שוטף דוחות גיול ,לצורך בדיקה כי כל
החשבוניות שיצאו אכן שולמו.

-

אחת לתקופה מנהל הגביה ומנהל השיווק בוחנים את דוחות הגיול
לסקירת בעיות בתהליך הגביה ובעיקר לאיתור לקוחות שלא שילמו את
חובם תקופה ארוכה.

בנוסף לאמור לעיל ,בהתאם להנחיות האגף ,לקוח שלא הסדיר את חובו
תקופה ארוכה ,לא יקבל שירות נוסף.
הביקורת דגמה כ 22-פעילויות ובחנה ,בין היתר ,האם לפעילויות אלו הוצאה
חשבונית ,בוצעה גביה והתשלום הופקד בבנק.
ממצאי הביקורת:


תהליכי הבקרות:
 .1באגף החינוך אין נוהל בכתב בכל הנוגע לתהליך הגבייה באגף .כמפורט
לעיל ,מתבצעות באגף מגוון פעולות גבייה בדרכים שונות .העדר נוהל
מסודר מביא לחוסר אחידות בטיפול בין הגורמים השונים המטפלים
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בנושא ,לדוגמא :פרקי הזמן שונים בכל הנוגע לעיתוי ביצוע הבקרה
להוצאת החשבונית.
תגובת אגף החינוך
עובדות הגביה הינן מנוסות ועבודת הגביה ונהליה שגורים על פיהן.
 .1בנוסף לאמור לעיל העדר נוהל מסודר המגדיר תחומי אחריות ופרקי זמן
מוגדרים שחריגה מהם דורשים טיפול ,עלול להביא למקרים ש"יפלו בין
הכיסאות" וכתוצאה מכך לגביה לא יעילה ,במיוחד לאור העובדה כי
מרכזי הגביה מרוחקים גיאוגרפית וממוקמים בשלושה אתרים שונים.
לדוגמא :פעילות  1191שבוצעה בחודש מרץ  1111וחשבונית בגינה יצאה
רק בחודש מאי .בחינה של הביקורת בסוף חודש אוקטובר העלתה כי
טרם התקבל תשלום עבור פעילות זו והיא טרם זכתה לטיפול ראוי.
תגובת אגף החינוך
עיכוב בשליחת החשבון נבע מחופשת חג הפסח המרוכזת ,מיד בתום
החג יצא חשבון ללקוח.
 .3לא מתבצעת כלל בקרה נוספת הקשורה לבחינת נכונות חישוב סכום
החיוב שנשלח ללקוח על ידי המשווק וכתוצאה מכך קיימת סבירות
לטעויות חישוב ,לדוגמא :פעילות  1191שהרכב חיובה כלל ,בין היתר,
תשלום עבור שני לילות לשישה מבוגרים בבקתות ,המחיר המבוקש היה
צריך להיות  441 = 41*9*1שקלים לעומת החיוב בפועל שעמד רק על 141
שקלים.
 .4הבקרה המבוצעת על ידי מנהל מחלקת גביה ומנהל מחלקת שיווק
לבחינת שלמות תהליך הגביה אינה כוללת ומספקת ,היות ונקודת
המוצא של הביקורת שלהם היא דוח הגיול והם בוחנים האם החיוב
שמחלקת הגביה הפיקה ללקוח אכן שולם .אולם ,ביקורת זו אינה בוחנת
האם לכל פעילות הוצאה חשבונית כמתבקש ,דהיינו אין "סגירה" בין סך
הפעילויות שבוצעו ,סך החיובים שהוצאו וסך התשלום שהתקבל.
 .5מהאמור לעיל עולה כי תהליך הבקרה שבוחן כי לכל פעילות יצאה
חשבונית מבוצע רק על יד המשווקת ללא בקרה נוספת ,מה שמהווה
נקודת כשל משמעותית בתהליך הגביה.
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 .9מערכת ההזמנות אינה יודעת להפיק מידע מרוכז הנוגע לסה"כ ההכנסות
הצפויות בגין פעילויות שבוצעו ואת סה"כ הגביה בפועל בגין החיובים
שיצאו.


באגף קיימת בעיה בהפרדת תפקידים ,כך שהפקידה שמפיקה את החשבונית
גובה גם את הכספים ולאחר מכן מפקידה אותם בבנק.



בבדיקת המדגם נמצאו הליקויים המפורטים להלן:
 להלן מספר פעילויות שבוצעו על ידי מרחב דרום ,שהביקורת לא הצליחהלאתר את החשבוניות שהוצאו עבורן .פעילויות אלו "חשודות" בתור
פעילויות שלא בוצע לגביהן תהליך גביה כלל או שבוצע באיחור רב,
כדלהלן:
 .1אירוח לקוח בשם מועדון צעירים ,שבוצע בין התאריכים
 .11/5/1111-5/5/1111הביקורת איתרה את סכום המקדמה
שהתקבלה אך לא את החשבונית בגין אותה הפעילות ולא ברור
אם התקבלה תמורה כלשהי .במסגרת התגובה נמסר לנו חשבון
אשר הופק באמצעות תוכנת "וורד" ולא כחשבון רגיל מהמערכת
הפיננסית .הפקת חשבון בצורה כזו אינה מאפשרת מעקב אחר
הגבייה ולא מקובל לעבוד בתוכנות מקבילות.
 .1תוכנית "חרוזים" שבוצעה בתאריך  3/9/1111עבור לקוח בשם
"החווה החקלאית".
 .3פרויקט מעו"ף שבוצע בתאריך  19/1/1111ללקוח "אחוות אחים".
במסגרת התגובה נמסר לנו כי החשבון הופק בחודש מאי ,כלומר
באיחור של כארבעה חודשים ממועד הפעילות.
יש לציין כי הליך איתור החשבוניות נעשה בשיתוף עם פקידת הגבייה
המטפלת בנושא באופן שוטף .פעולת איתור החשבוניות נעשית באופן
מסורבל ,איטי ,וכאמור לא מצאנו חלק מהן .הסיבה המרכזית לבעיות
אלו היא העובדה שאין הזנה של ספרור הפעילות בחשבונית במערכת
הפיננסית כפי שמופיעה במערכת הלוגיסטית .בנוסף ,לפקידת הגביה אין
נגיעה למערכת הלוגיסטית ולכן אין לה אפשרות לראות את פרטי
הפעילות שבגינה היא מבצעת את הגביה ,דבר שאינו תקין.
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 במדגם שבוצע במרחב מרכז נמצאו מספר פעילויות שבוצעו ללא חיובואשר לא קיימות לגביהן אסמכתאות המאשרות כי פעילויות אלו הינן
ללא חיוב ,לדוגמא:
פעילות  – 1114פרס בגין חידון קק"ל – לא בוצע חיוב .
פעילות  – 1554פעילות בהתנדבות למוסד לאוטיסטים – לא בוצע חיוב.


תיוק הקבלות והחשבוניות הקשורות למרחב דרום נעשה ללא פירוט או ציון
מספרי החשבוניות על גבי הקלסר ,דבר המקשה על איתור החשבוניות
שהוצאו.



המערכת הפיננסית ומערכת ההזמנות אינן מתקשרות ובשל כך מחלקת
הגביה מתחילה את פעולת הגביה רק אחרי קבלה פיזית של דוח השהות
מהמשווקים או אחרי קבלת דיווח מהמשווקים על פרטי הפעילות באמצעות
דואר אלקטרוני .דיווח ידני בשיטה כזו עשוי לגרום לתקלות בפעילות
הגבייה ,כגון :חיובים שלא מגיעים ללקוח ,עיכובים בגביה וחוסר בקרה
נאותה.
תגובת אגף החינוך
מזה חמישה חודשים מתקיימת עבודה מאומצת של אגף מערכות מידע
ומחשבים והאגף לחינוך ולנוער עם כל גורמי המקצוע הרלוונטיים
בשתי היחידות ,על מנת לשלב בין שתי המערכות.



הנחיית האגף היא כי אין לבצע פעילות נוספת ללקוח שחייב כסף זמן רב.
הנחייה זו לא ניתנת לאכיפה מכיוון שהמשווקים אינם רואים בכל רגע נתון
את תמונת המצב של חובות לקוחות וימשיכו להתקשר עם אותם הלקוחות
חייבים כדי לשווק להם פעילויות נוספות.
תגובת אגף החינוך
עובדה בלתי ניתנת לערעור היא ,כי אנו מפסיקים לעבוד עם בתי ספר
ולקוחות חייבים ואף מפנים במידת הצורך את הטיפול בגביית החובות
ללשכה המשפטית.
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במקרים בהם נשלח התשלום להנהלה הראשית ,לא קיים סנכרון במערכת
בין קבלת הכסף במטה קק"ל לבין אגף החינוך .לדוגמא :תנועת בית"ר

שלחה תשלום למטה קק"ל בגין פעילות שבוצעה על ידי אגף החינוך ,אך
חשבונה בו קיים חוב לא זוכה במערכת והזיכוי התבצע בכרטיס אחר ,חדש.
כך שיוצא שהלקוח מופיע בספרי קק"ל פעמיים ,פעם אחת ביתרת זכות
ופעם שנייה ביתרת חובה.


לא קיימת מדיניות ברורה בקשר לתשלום מקדמות לפעילויות .למשל:
ראינו מקרים בהם נגבתה מקדמה מלקוח שאינו נחשב בעייתי ומנגד
מלקוחות אחרים ,לרבות לקוחות בעלי חובות ,לא תמיד גובים מקדמה.



אישור על קיומה של הפעילות ,הכולל פירוט של המשתתפים ,נערך בנוכחות
האחראי על הטיול מטעם הלקוח ,אולם הוא אינו נדרש לחתום על האישור.

לסיכום ,קיימים ליקויים מהותיים בתהליך הגבייה ,אשר מחד לא מאפשרים
לדעת האם כל פעילות "נסגרה" ובוצעה בגינה גבייה שהופקדה בבנק ומאידך
ישנה בעיית בהפרדת תפקידים ,כך שהגורם המפיק את החשבונית הוא אותו
גורם המקבל את הכסף מהלקוח ומפקיד אותו בבנק .לדעתנו ,שילוב של ליקוים
אלו גורר פרצה משמעותית בתהליך היכולה להוביל למעילות בכספים.
המלצות הביקורת:


מומלץ להעלות על הכתב נהלי גביה מסודרים ולדאוג להפצתם בקרב כל
הגורמים הרלוונטיים לגביה .הנהלים יעסקו בתהליך הגביה ,כגון :צורת
התשלום ,תהליך הפקת החשבונית ,בקרה על מועדי התשלום וכן יעסקו
בממשקי העבודה בין המשווקים ,האתרים בהם מתבצעת הפעילות ועבודת
פקידי הגביה.



מומלץ להקפיד על הפרדת תפקידים נאותה בהליך הגבייה ולהפריד בין
הגורם המורשה לבצע פעולות במערכת הממוחשבת לבין הגורם הגובה את
הכספים ומפקיד אותם בבנק.



מומלץ לבצע את הבקרות בנושא שלמות החשבוניות וקבלת התשלום
בתדירות של חודש בכל המרחבים באופן עקבי ולא בתדירות משתנה ,כפי
שמתבצע כיום במרחב דרום .הרחבת הבקרות תביא לכך שפעילויות שבוצעו
לא יפלו בין הכיסאות ותהליכי הגביה לגביהם ימשכו באופן סדיר עד
לתשלום החוב ,כך שלא ייווצר מצב בו יעבור זמן רב מביצוע הפעילות עד
לגביית התשלום.
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מומלץ כי פקידת הגביה תבצע תהליך בקרה נוסף על תהליך הבקרה של
המשווקת ,הנוגע לנכונות חישוב החיוב שנשלח ללקוח.



מומלץ כי בקרת מנהלי האגפים גביה ושיווק תכלול גם בקרה על שלמות
הוצאת חשבונית לכל הפעילויות שבוצעו.



מומלץ לבחון האם לגבי אותן פעילויות שהביקורת לא מצאה לגביהן
חשבוניות חיוב ,החלו בתהליך גביה וחשבוניות חיוב הופקו ללקוחות.



מומלץ לדאוג כי האישו ר שלא לחייב את הלקוח בגין פעילות מסוימת יהיה
בכתב ויתויק בהתאם.



מומלץ לרשום על החשבוניות המופקות בשוטף גם את מספר הפעילות
שמקורו במערכת הלוגיסטית ,כך שתוספת זו תאפשר שיוך מהיר יותר של
פעילות לחשבונית שהוצאה בגינה.



מומלץ לציין על גבי כריכת הקלסרים בהם מתויקות החשבוניות את טווח
החשבוניות המתויקות בהם.



יש לבחון אפשרויות דיווח אחרות בין המשווקים לבין פקידי הגבייה ,מלבד
הודעות דואר אלקטרוני שוטפות ,אשר אינן ממוספרות ואין עליהן כל
בקרה.



מומלץ להפיק אחת לשבוע את מצבת החובות של כל הלקוחות ולהעביר
למשווקים .זאת ,עד לביצוע ממשקים בין המערכת הלוגיסטית למערכת
הפיננסית – ראה בהמשך.



מומלץ כי בכל תשלום שיגיע ישירות להנהלה הראשית יבוצע בירור מול אגף
החינוך ויזוכה החשבון המתאים בספרים.



מומלץ לקבוע מדיניות בכתב שתעסוק בנושא גביית המקדמות מלקוחות,
בהתאם לפרמטרים של סוג הפעילות ואופי הלקוח.



מומלץ כי מנהל הטיול מטעם הלקוח יחתום בכתב ידו על גבי טופס סיכום
הפעילות וזאת על מנת להבטיח כי הפרטים המצוינים בטופס מאושרים
ומוסכמים על ידי שני הצדדים.

תגובת מנכ"לית קק"ל – ניהול תקציב וגביה
 .1בתקופה הקרובה תסונכרן תוכנת ההזמנות במערכת הפיננסית.
.1

לגבי הפרדת תפקידים במערכת הגבייה – מונה צוות מקצועי
שיגבש פתרון לבעיה.

.3

המלצות המבקר מקובלות ולחלקן ניתן פתרון במסגרת סנכרון
המערכות ,כאמור לעיל.

 ..מערכות מידע
המערכת הפיננסית:
אגף החינוך בקק"ל עושה שימוש נרחב במערכת הפיננסית ובתוך זה ניהול
כרטסות לקוחות ,רישומי הכנסות וזקיפת הוצאות.
המערכת הלוגיסטית:
בשנה האחרונה אגף החינוך ביצע שדרוג של מערכות המידע המשמשות אותו
בעבודתו השוטפת .במסגרת שדרוג המערכות נבנתה מערכת ממוחשבת –
"מערכת ההזמנות" אשר מטפלת בנושאים הפורטים להלן:
 .1ניהול הזמנת השירות של הלקוח.
 .1בנית הפעילות המבוקשת באמצעות תיאום תאריכים פנויים מול מרכזי
השדה ,ספקים ומדריכים.
 .3שליחת הזמנות לפעילות מתוכננת ללקוח ,הכוללת :מועדי הפעילות ,הצעת
המחיר ואישורו של הלקוח לנ"ל באמצעות מייל חוזר.
 .4ניהול של רשימת מדריכים מעודכנת המחולקת בהתאם לאזורי הדרכה
מאושרים.
 .5משוב מלקוחות בעקבות הפעילות שבוצעה.
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שלבי פעילות מערכת ההזמנות:
פתיחת תיק פעילות על ידי המשווק

אישור תאריכים על ידי מרכז ההזמנות

אישור פרטי הפעילות על ידי הלקוח באופן מקוון

אישור ביצוע הפעילות על ידי מרכז ההזמנות

הזמנות רכש מהספקים ,כולל הזמנת מדריכים באמצעות המייל

בתום הפעילות אישור פרטי הפעילות על ידי האחראי כולל מילוי משוב

ממצאי הביקורת :
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לא קיים ממשק בין המערכת הפיננסית ומערכת ההזמנות ,דבר המקשה על
העבודה השוטפת וגורם ,בין היתר ,לניתוק בין הפעילות הלוגיסטית
לפעילות הפיננסית ובעיקר הפקת החשבוניות וגביית התשלום ,חוסר
הסנכרון בין המערכות מוביל לפרצות ולסיכונים בתהליך ,כפי שפורט
בהרחבה בפרק הקודם.



מערכת ההזמנות אינה מאפשרת להפיק דוחות ניהוליים ,למשל :דוח בנוגע
למספר הלינות ,בחתכים שונים ,לרבות במרכז שדה אחד או בכולם יחד.



מערכת ההזמנות אינה מאפשרת ייצוא נתונים ודוחות לתוכנת האקסל ,דבר
המקשה על ביצוע ניתוחים ובקרות לנתונים.



מערכת ההזמנות אינה מאפשרת הפקת דוחות חריגים ,אשר יפרטו ,למשל,
את אותם מדריכים אשר התשלום עבורם נדחה לחודש העוקב.

המלצות הביקורת:


מומלץ להקים ממשק בין המערכת הפיננסית למערכת הלוגיסטית ,כך
שיהיה קשר בין הפעילויות הנרשמות במערכת הלוגיסטית לבין הליך הפקת
החשבונית וגביית התשלום בגינן ,באמצעות המערכת הפיננסית.



מומלץ להרחיב במערכת ההזמנות את סוגי הדוחות הניהוליים ,בחתכים
שונים ,תוך אפיון הדוחות הנדרשים לצורך ביצוע פעילות ובקרה שוטפת.



מומלץ לבצע התאמה במערכת ,על מנת שתאפשר לייצא נתונים ודוחות
לתוכנת האקסל.



מומלץ להגדיר מקבץ של דוחות חריגים במערכת ,וביניהם :דוח בנוגע
לרשימת המדריכים שהתשלום עבורם נדחה לחודש הבא.
תגובת מנכ"לית קק"ל – מערכות מידע
בימים אלה (מרס  )1111מבוצע המנשק של תכנת ההזמנות עם התוכנה
הפיננסית בחתכים רבים ,כולל אחוזי תפוסה ואכלוס במרכזי השדה.

 .8מוזיאון קק"ל
המרכז החינוכי ומוזיאון קק"ל הוקם בשנת  1044והוא מציג את סיפור גאולת
הקרקע בארץ ישראל על ידי קק"ל .במוזיאון חדרי עיון ,ספריות ואולם
התכנסות ,בו מוקרנות מצגות אור קוליות בנושא היסטורית גאולת הקרקע על
ידי קק"ל.
משנת הקמתו ועד היום ביקרו במוזיאון קק"ל כ 311,111-מבקרים ,כאשר בשנה
האחרונה ביקרו במוזיאון כ 0,111-מבקרים.
קהלי היעד העיקריים של המוזיאון הם קבוצות של בתי ספר ,חיילים וכן קבוצות
של גמלאים.
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ביקור במוזיאון קק"ל כרוך בתשלום סמלי ,הנע בין  15שקלים לביקור ,הכולל
מצגות אור קוליות ועד ל 11-שקלים לביקור ,הכולל גם הפעלות.
המוזיאון ממוקם בלב העיר תל אביב ,ברחוב צבי הרמן שפירא והמבנה בו הוא
ממוקם מכיל גם משרדים נוספים של אגף החינוך ושל אגפים נוספים בקק"ל.
תהליך התשלום במוזיאון:
 מנהל המוזיאון מדווח על מספר המבקרים. התשלום שהתקבל מופקד בבנק. מנהל המוזיאון מדווח למחלקת גביה על זיהוי התשלום ,כדי שהאחרונהתוציא חשבונית ותבצע את הרישומים החשבונאיים המתאימים.
ממצאי הביקורת:
 המוזיאון מתופעל על ידי מנהל המוזיאון בלבד ,אשר משווק ,מתחזק,
מדריך וגובה את התשלום בגין הביקורים .תפעול המוזיאון על ידי אדם
אחד אינו מאפשר מקסום פוטנציאל הביקורים במוזיאון ,בשל זמנו המוגבל
של מנהל המוזיאון ,במיוחד בהתייחס לריבוי תפקידיו.
כפועל יוצא מכך ,במידה ומנהל המוזיאון נעדר מסיבה מסוימת (חופשה,
מחלה) המוזיאון נשאר סגור ובראיה לטווח הארוך ,כאשר הוא יפרוש
מתפקידו ,לא יהיה מי שיפעיל את המוזיאון והוא למעשה ייסגר.
 מביקור שערכה הביקורת במקום עולה כי המוזיאון "קפא על שמריו"
ולמעט פעולות של שמירה על הקיים לא מבוצעות במקום תוכניות שיפוץ
משמעותיות .חזותו החיצונית של המוזיאון אינה משדרת כי מדובר
במוזיאון הכולל מצגים שיכולים להנחיל ידע ומורשת למבקרים וכתוצאה
מכך תנועת המבקרים כנראה דלילה יותר .בהמשך לאמור לעיל ,עולה כי
תקציבו הדל של המוזיאון ( 11,111ש"ח לשנה) מאפשר בקושי גם את
המטרה הצנועה של שמירה על הקיים.
 הביקורת לא מצאה כי מתבצע תהליך בקרה של אגף החינוך ,המתייחס
למוזיאון והבוחן את :שיווק המוזיאון ,תוכניות פעילות ,ניצול התקציב,
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גובה ההכנסות .למעשה ,נראה כי המוזיאון מהווה "יישות זרה" באגף
החינוך בפרט ובקק"ל בכלל ,לדוגמא :קומה מעל ממוקמת מחלקת גבייה
של אגף החינוך בקק"ל אך היא אינה עוסקת בגבייה עבור המוזיאון.
 מנתונים שנמסרו לביקורת עולה כי ההכנסות השנתיות מהמוזיאון עומדות
על כמה מאות שקלים בלבד וזאת למרות שמספר הביקורים במוזיאון קק"ל
בשנת הלימודים החולפת היה כ .0,111-דהיינו ,אין כלל קורלציה בין מספר
המבקרים לבין ההכנסות מהמוזיאון .בפועל ,ניתן לרוב המבקרים פטור
מתשלום דמי הכניסה ,ללא כל בקרה ופיקוח.
 לא קיימת הפרדת תפקידים נאותה בכל הקשור לגביית ההכנסות במוזיאון
היות וכל הפעילות נעשית בידי גורם אחד.
המלצות הביקורת :
על מנת לתפעל באופן מיטבי את מוזיאון קק"ל מומלץ לבצע מספר פעולות
כדלהלן:
 .1אגף החינוך יגדיר מחדש באופן מסודר מהי מטרת מוזיאון ואיך הוא
משלב את המוזיאון בתוך שאר פעילויות האגף.
 .1לאור המטרות המחודשות של מוזיאון קק"ל ,יגבש אגף החינוך תוכניות
עבודה שיעסקו בקידומו ופיתוחו של מוזיאון קק"ל לאור המטרות
שהוגדרו.
 .3מומלץ כי תוכנית העבודה תגובה בתקציב פיתוח ייעודי.
 .4מומלץ לגבש נהלים כתובים שיעסקו:
 בתפעולו השוטף של המוזיאון – שעות ביקור ,תחזוקה ,תקני כוח
אדם וכו'.
 תהליך גבית ההכנסה ,הפרדת תפקידים ,אמצעי תשלום ,פטור
מדמי כניסה וכו'.
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 .5מומלץ כי מחלקת השיווק של מרחב מרכז ,הממוקמת כאמור קומה
מעל המוזיאון ,תעסוק גם בשיווק המוזיאון וכן מומלץ כי מחלקת
הגביה של מרחב מרכז היא זו שתעסוק בגבית הכספים בגין הביקור
במוזיאון.
תגובת מנכ"לית קק"ל – מוזיאון הרצל
הביקורת מתארת במדויק את הקורה במוזיאון .ההנהלה עצרה כל
פיתוח עד הכנת תוכנית אב.
קיימת הסכמה מוחלטת עם המלצות הביקורת.

מרץ 1111

111

קרן היסוד
רכש והתקשרויות
תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
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קרן היסוד
רכש והתקשרויות
 .1מבוא
1.1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר ההסתדרות הציונית
העולמית ,בדקנו את נושא ביצוע רכש והתקשרויות בקרן היסוד –
המגבית המאוחדת לישראל (להלן" :קרן היסוד").

1.1

הביקורת כללה בדיקה של תהליכי העבודה בתחומים הבאים:
 רכש והתקשרויות עם ספקים ונותני שירותים. ביצוע תשלומים. -ניהול תקציב רכש.

1.1

הביקורת נערכה במהלך החודשים מרץ  1212עד וכולל חודש יוני ,1212
במשרדי קרן היסוד בירושלים.
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם סמנכ"ל הכספים ,מנהל תחום
תקציב והתקשרויות ,מנהל הרכש ,מנהלות חשבונות ,קנייניות ועם
עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.

 1.1יעדי הביקורת:
א .סקירת התהליכים והבקרות הקיימים בנושא רכש והתקשרויות,
תשלומים וניהול התקציב ,לרבות בהיבט של הרישום במערכת
החשבונות.
ב .בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילות הנהלים
והתהליכים הקיימים.
ג .איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.
1.1

מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 נהלי הרכש.
 דוחות תקציב מול ביצוע.
 דוחות וכרטיסי הנהלת חשבונות בחתכים שונים.
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 פרוטוקולים מישיבות ועדות מינהל בנושא רכש.
 הסכמים עם ספקים.
 הצעות מחיר והתכתבויות.
 חשבוניות ספקים לרבות אסמכתאות בדבר החיובים.
 דוחות גיול חובות לספקים.
 דוחות חריגים.
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.
1.1

מתודולוגית הבדיקה:
 קריאת הנהלים הקיימים ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.
 קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילות
בנושאים שנבדקו ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.
 סקירת המבנה הארגוני בקרן היסוד ,לרבות תחומי האחריות
בתהליכי העבודה.
 סקירת מערכת המידע בקרן היסוד ובחינת מידת התאמתה לאופי
פעילות הרכש.
 קבלת דוחות ונתונים מהמערכת הממוחשבת וניתוחם ,לרבות דוחות
גיול חובות לספקים ,דוחות תקציב-ביצוע ,מאזני בוחן וכרטיסים
רלוונטיים.
 בדיקת אסמכתאות וחוזים.
 בדיקת מדגם התקשרויות לשנים  ,1222-1212ובדיקת קיומם של כל
האסמכתאות שהוצגו במהלך אישור ההתקשרות.
 בדיקת הצעות מחיר וקריאת הפרוטוקולים של ועדות מינהל בנושא
הרכש.
 ניתוח תקציב הרכש תוך השוואה מול הביצוע בפועל.
 בחינת נושא התשלומים ,לרבות צורות התשלום ,מורשי החתימה
והפרדת תפקידים נאותה.
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 ריכוז הממצאים.
 עריכת דוח ביקורת ,לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.

 .2קרן היסוד – רקע כללי
"קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל" נמנית על ארבעת המוסדות
הלאומיים (ההסתדרות הציונית העולמית ,הסוכנות היהודית ,קרן קיימת
לישראל וקרן היסוד) ומשרדיה שוכנים בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים.
קרן היסוד הוקמה בשנת  1212כחברה שמטרותיה העיקריות הן לפעול להגשים
את רעיון הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל כפי שנוסח בהצהרת בלפור ,בין
היתר באמצעות קבלת תרומות ,הלוואות ,מתנות ,ירושות ולהשקיע את
הכספים כדי להשתמש בהם להקמת היישוב בארץ ישראל.
קרן היסוד פועלת בארבעים וחמש מדינות ,באמצעות חמישים ושבע מגביות,
המחולקות לארבעה אזורים :אירופה ,מזרח אירופה ,אמריקה הלטינית,
המדינות הדוברות אנגלית .חלק מהמגביות הבולטות הינן – UIA :המגבית
הישראלית המאוחדת – CJA ,המגבית היהודית של קנדה ו – AUJF-המגבית
היהודית המאוחדת של צרפת.
קרן היסוד מוחזקת בחלקים שווים על ידי ההסתדרות הציונית העולמית
( ,)12%ועל ידי המגביות ( .)12%עיקר הכנסותיה של קרן היסוד מועברות
לסוכנות היהודית ,מתוכן כמחצית עד שני שליש משמשים לפעילות השוטפת
והיתר הינן תרומות מיועדות.
במשרדי קרן היסוד בישראל מועסקים  77עובדים.
ברחבי העולם עוסקים בפעילות קרן היסוד אלפי פעילים ,רובם בהתנדבות.
לקרן היסוד כ 12-שליחים בחו"ל ,אשר מנהלים את המגביות הגדולות.
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כספים ולוגיסטיקה
בהתאם למבנה הארגוני ,סמנכ"ל הכספים אחראי על מינהל הכספים הכולל את
היחידות הבאות:
-

יחידת הכספים  :לרבות חשבות ,הנהלת חשבונות ,ניהול ההכנסות ,טיפול
בתשלומים וניהול תקציב.

-

יחידת הלוגיסטיקה  :מטפלת בנושא רכש והתקשרויות ,אחזקה ,תפעול
שוטף ,ציוד ומחסנים.

-

יחידת מחשוב :מטפלת בנושא האפליקציות ,החומרה והתקשורת.

יחידת הרכש ולוגיסטיקה
היחידה עוסקת ברכש ואחזקה עבור המשרד הראשי של קרן היסוד בירושלים.
ביחידה ישנו מנהל רכש ,המרכז את פעילות הרכש והוא עובד עם מספר
קנייניות ,אחת שייכת ליחידת הלוגיסטיקה וכל השאר כפופות ליחידות אחרות
בקרן היסוד .הקנייניות אחראיות על קבלת הצעות מחיר ,ביצוע הזמנות ,קבלת
אישור שהמוצר או השירות התקבלו וקליטת החשבונית בספרים.
מנהל הרכש אחראי על ההתקשרויות עם הספקים ,ניהול משא ומתן ,הכנת
מפרטים לבקשות להצעת מחיר ,אישור הזמנות ופיקוח על ביצוע נוהל הרכש.
קרן היסוד מבצעת גם רכישות של פריטים מסוימים עבור הנציגויות שלה
ברחבי העולם ,אך ,על פי רוב ,רכישות אילו אינן מתקציב הרכש.
מערכת המחשוב
בקרן היסוד קיימת מערכת  ERPשל חברת  ,PRIORITYבה קיימים מודול
לוגיסטי ומודול פיננסי ,תוך שילוב מספר מנשקים ביניהם .המערכת תומכת
בתהליך הרכש מתחילתו ועד סופו ,לרבות:
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-

הזמנות רכש :מופקות מהמערכת וקיימות בה.

-

הסכמים עם ספקים :המחירון מוקלד למערכת וההסכם נסרק ומתויק.

-

טיפול בתקציב הרכש ,לרבות שריון תקציב ומעקב אחר ביצוע.

-

חתימות אלקטרוניות.

-

קליטת חשבוניות.

-

תיוק פרוטוקולים של ועדות מינהל.

-

ביצוע התשלומים.
ממצאי הביקורת:
 במערכת המחשוב קיימות הרשאות לאישור הזמנות רכש אך לא
קיימות הרשאות ספציפיות עבור הגורמים המורשים להפיק טיוטא
של הזמנת רכש .על פי הנוהל ישנו מספר מוגבל של עובדים היכולים
להפיק הזמנות רכש אך בפועל ,האפשרות לערוך טיוטת הזמנה
פתוחה גם לעובדים נוספים ,לרבות עובדי מינהל הכספים .כפועל
יוצא מכך המעקב אחר ביצוע הזמנות הינו בעייתי.
 הנוהל קובע כי בגין כל הוצאה צריכה להיות הזמנה .במהלך
הביקורת מצאנו כי המערכת אינה מתריעה כאשר מתבצעת קליטת
חשבונית ללא שנערכה קודם לכן הזמנה .במהלך הביקורת הדבר
תוקן וכיום רק מנהלת החשבונות הראשית יכולה לאשר קליטת
חשבונית ללא הזמנה .יחד עם זאת ,המעקב אחר חשבוניות ששולמו
ללא הזמנה הינו בעייתי שכן לא ניתן להפיק מהמערכת דוח מובנה
בגין חשבוניות ששולמו ללא הזמנה אלא יש לעבד נתונים גולמיים
שמפיקה המערכת על מנת לדעת את התמונה .מציאות זו מקשה על
המעקב והטיפול במקרים חריגים.
 על פי נוהל הרכש ניתן לבצע רכישות בסכום של עד  1,122ש"ח ללא
ביצוע בקרה מראש של יחידת הלוגיסטיקה .מסקירת כרטסת
הספקים לשנת  1222נמצאו מספר ספקים לגביהם בוצעו מספר
התקשרויות ,רצופות בסכומים נמוכים יותר ובנוסף לכך נמצאו שני
מקרים בהם בוצע פיצול ודאי (ראה בהמשך) .רואים כי קיימת
חשיפה לפיצול חשבוניות/רכישות אך מערכת המחשוב אינה תומכת
בבקרה מסוג זה ,היא אינה מתריעה על מקרים בהם בוצעו מספר
רכישות רצופות מספק אחד בסכומים נמוכים ולא ניתן להפיק ממנה
דוחות באמצעותם ניתן יהיה לבצע בקרה מסוג זה.
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המלצות הביקורת:
 מומלץ להגביל את האפשרות להקלדת טיוטא של הזמנות רכש
במערכת המחשוב למספר עובדים מצומצם ולחסום בנושא זה את
עובדי מחלקת הנהלת החשבונות.
תגובת קרן היסוד
מקובל חלקית .אישור הזמנות מבוצע על ידי המורשים בלבד
והטיוטא משמשת כיום במקום מסמך של דרישת רכש ,לאלו
שאינם מורשים להקים הזמנות.
 מומלץ להגדיר התרעות במערכת המחשוב במקרים בהם קולטים
חשבונית ללא הזמנה ובסכומים מסוימים לחייב אישור (בחתימה
אלקטרונית) מבעל תפקיד בכיר יותר .מומלץ להגדיר דוח ייעודי של
חשבוניות שהוקלדו ללא הזמנה ובכך לאפשר מעקב שוטף ונוח יותר
אחר מקרים אלו.
 מומלץ להגדיר במערכת התרעות למקרים של ביצוע הזמנות או
קליטת חשבוניות רצופות בסכומים הנמוכים מ 1,122-ש"ח ולאפשר
להפיק דוחות מעקב בנושא ,כך שבמקרים בהם ישנו חשש לפיצול,
המערכת תקפיץ אוטומטית את מדרג האישור לרמה הבאה (מעל
 1,122ש"ח ועד  12,222ש"ח) או אף לזו שמעליה.
תגובת קרן היסוד
מקובל .תיבחן האפשרות לפתח התראה כזו במערכת המידע.

 .3נהלים
עד לשנת  1222נושא הרכש נחלק לארבעה תחומים ובהתאם לכך היו קיימים
ארבעה נהלים:
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-

נוהל הפקת סרטי וידאו.

-

נוהל הפקת פרסומים בכתב.

-

נוהל טיפול באותות הוקרה ,מתנות ותשורות.

-

נוהל רכישת טובין ושירותים.

בתחילת שנת  1227הוחלט בקרן היסוד לערוך נוהל חדש ואחיד לכל התחומים
ובהתאם לכך ,לאחר מספר גרסאות ועדכונים ,אושר ביום  11למרץ  1222נוהל
רכש חדש.
הנוהל החדש מביא לידי ביטוי שינוי בתפיסה של נושא הרכש בכללותו ,מסדיר
את הנושא הרכש בצורה ברורה ומפורטת ומאפשר עבודה מסודרת ו"-חלקה"
יותר.
הנוהל גובש על ידי סמנכ"ל הכספים ומנהל הרכש (פונקציה חדשה ,שלא הייתה
קיימת לפני כן) בשיתוף עם מנהלי היחידות האחרות ,אושר על ידי ההנהלה
והופץ לעובדים.
הנוהל מפרט את תהליך ההתקשרות ברכש של טובין ושירותים ,משלב הדרישה
לרכש ועד לקבלת הטובין/השירותים מן הספק .הנוהל מטפל ,בין היתר,
בנושאים הבאים:
א.

אופן הפניה לספקים לקבלת הצעות רכש.

ב.

הסכמי מסגרת עם ספקים והתקופה המרבית להתקשרות מולם.

ג.

סמכויות ותחומי פעולה כספיים בהיעדר הסכמי מסגרת.

ד.

תפקיד ותחומי אחריות של :קניין יחידתי ,ועדת מינהל מצומצמת
וועדת מינהל עליונה.

ה.

אופן ניהול המשא ומתן וההתמחרות עם הספקים.

ו.

תהליך ביצוע הזמנת רכש.

ז.

בקרה על ביצוע ההליכים והשלבים בהזמנת הרכש ,לרבות בפן
התקציבי ודיווח על חריגות.

כמו כן מפרט הנוהל את מספר הצעות המחיר שיש לקבל לפני ביצוע רכש וקובע
את מדרג ההרשאות בהליך ,כמפורט להלן:
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סכום
ההוצאה
( ₪לפני
מע"מ)
עד 1,122
 1,12112,222
 12,22112,222
12,221
ומעלה

מספר
הצעות
מחיר
להשוואה
לפחות
שתיים
לפחות
שלוש
לפחות
שלוש
לפחות
שלוש

גורם מאשר ההתקשרות
עם הספק
קניין יחידתי ומנהל
היחידה
קניין יחידתי ומנהל
היחידה או סמנכ"ל
ועדת מינהל מצומצמת
ועדת מינהל עליונה

גורם מוסמך לערוך
הזמנת רכש מספק
מאושר
קניין יחידתי ומנהל
היחידה
קניין יחידתי ומנהל
הרכש
מנהל הרכש ומורשה
חתימה ב'
מנהל הרכש ומורשה
חתימה א'

הביקורת סקרה את הוראות הנוהל ,בחנה את אופן הטמעתו ביחידות ובחנה
האם ישנם נושאים אחרים הקשורים לתחום הרכש אשר אינם מכוסים בנוהל
בכתב.

ממצאי הביקורת:
 הנוהל קובע כי מנהלת החשבונות הראשית ,סמנכ"ל הכספים ומנהל תחום
תקציב והתקשרויות יהיו חברים בועדות הרכש .בפועל ,בעלי תפקידים אלו
הינם מורשי חתימה א' (סמנכ"ל הכספים ומנהל תחום תקציב
והתקשרויות) ומורשי חתימה ב' (מנהלת החשבונות הראשית) וכפועל יוצא
מזה יש להם הרשאות לטיפול בשלבים אחרים של התהליך ,דבר שהינו
בעייתי מבחינת הפרדת תפקידים נאותה ,לדוגמא:
א .מנהל תחום תקציב והתקשרויות מוסמך לבטל חסימה של סעיף
תקציבי בחריגה ,דבר שיאפשר ביצוע הזמנה תוך חריגה מהתקציב.
מנהל התחום יושב בועדת הרכש ,לאחר מכן הוא מוסמך לאשר את
ההזמנה ,בשלב קליטת החשבונית הוא מוסמך לאשר את ביצוע
הקליטה ובהמשך הוא יחתום על התשלום כמורשה חתימה א' (מה
שקורה ברוב המקרים).
ב .מנהלת החשבונות הראשית יושבת בועדת הרכש המצומצמת (עד
 12,222ש"ח) ,לאחר מכן היא תאשר את ההזמנה ,תאשר את קליטת
החשבונית ותחתום על התשלום כמורשה חתימה ב' (כפי שקורה ברוב
המקרים).
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 לא קיים נוהל בנושא אישור וביצוע תשלומים ,לרבות אופן בדיקה ואישור
החשבונית ,גורמים המוסמכים לאשר חשבוניות ,טיפול בחשבונית לא
תקינה ,אופן ביצוע התשלום ,שיטת התשלום ,מועד התשלום וכיוצ"ב.
 לא קיים נוהל בנושא ניהול התקציב בכלל והתייחסות לאלמנטים של רכש
בפרט ,למשל :ניהול ומעקב על תקציב הרכש ,שריון תקציב ,אישור חריגות,
ומדרג הרשאות בנושא.
 על פי הנוהל ,ניתן לבצע רכישות בסכום של עד  1,122ש"ח מבלי לערב את
יחידת הלוגיסטיקה/הכספים (עד לשלב ביצוע התשלום בפועל) .לדעתנו ,סף
זה גבוה מידי ומהווה פתח לפיצול הזמנות וחשבוניות ,דבר שאכן קרה.
 הנוהל הוטמע באיטיות ביחידות השונות של קרן היסוד ומבדיקת מסמכי
רכישות שבוצעו בשנת  1222ניכר כי הוא לא יושם כראוי ביחידה תקשורת
ושיווק (יחידה עתירת הוצאות) ,בסעיף מתנות ותשורות וברכישת שירותי
ייעוץ .יחד עם זאת ,יצוין כי בשנת  1212חל שיפור בנושא.
 סעיף  11לנוהל קובע כי במהלך משא ומתן והתמחרות עם ספקים יש
להקפיד לאפשר לכל המתמודדים הזדמנות שווה לעדכן את הצעת המחיר
שלהם .בפועל ,לא קיים מנגנון בקרה ופיקוח על יישום סעיף זה וממספר
מקרים שבדקנו נראה כי הפנייה לעדכן הצעת מחיר מתבצעת רק לספק
איתו רוצים לעבוד (במקרה שהצעתו הראשונית לא הייתה הזולה ביותר).

המלצות הביקורת:
 יש לבחון מחדש את חלוקת הסמכויות בין בעלי התפקידים השונים
בתהליך הרכש וליצור הפרדת תפקידים נאותה ,למשל :הסמכות לאישור
חריגה מהתקציב  /לשחרור חסימה ,לא תהיה בידי מי שחותם על התשלום.
תגובת קרן היסוד
מחלקת ההוצאות כוללת ארבעה עובדים בלבד ,מתוכם שניים
אינם מורשי חתימה ולכן ההמלצה ,אף שמובנת ,אינה ישימה.
בנוסף ,העובדה כי על כל הזמנה וכל חשבונית חתומים לפחות שני
בעלי תפקידים שונים ,מצמצמת משמעותית את החשיפה שצוינה.
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 יש לכתוב נוהל בנושא ביצוע תשלומים ,תוך התייחסות לכל האלמנטים
הקשורים בביצוע התשלום וביניהם :הרשאות חתימה ,אישור חשבוניות,
תנאי התשלום ,צורת התשלום ,טיפול בחריגים וכיוצ"ב.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
 יש לכתוב נוהל בנושא עריכת התקציב ,לרבות הליך אישור התקציב ,מעקב
ביצוע תקציב ברמת היחידה וברמת כל הארגון וכן יש להתייחס לנושא
הרכש בכלל ולעבודה עם היחידות השונות בפרט .כמו כן ,מומלץ כי הנוהל
יכלול הרשאות ספציפיות בעניין שינוי סעיפי תקציב ופתיחת חסימות
במערכת הממוחשבת.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
 מומלץ לשקול להקטין את הסכום המינימלי בו ניתן לבצע רכש ללא
מעורבות של יחידת הלוגיסטיקה.
תגובת קרן היסוד
יישום ההמלצה מחייב הגדלת כוח אדם ביחידת הרכש וכן יעמיס
על זרימת התהליכים ביחידות השונות .ההמלצה תיבחן שוב בעוד
כשנה ,לאחר שתיבדק היעילות של הקניינים היחידתיים ואיתור
כשלים ככל שיתבררו.
 יש לבחון את הטמעתו של הנוהל עד כה ביחידות השונות ולדאוג להטמעה
מלאה של הוראות הנוהל במקומות בהם הדבר טרם בוצע.
תגובת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת ויושמה תוך כדי תהליך הביקורת.
 יש להקפיד ,בעת ביצוע משא ומתן לאחר שהתקבלו הצעות ראשוניות ,לבצע
פניות חוזרות לכל הספקים המשתתפים בהליך הרכש ,לתעד את הפניות
שבוצעו ולהקפיד ביחידת הלוגיסטיקה כי בעת בדיקת ההצעות שהתקבלו
יהיה תיעוד מלא של הפניות החוזרות.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
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 .4התקשרות עם ספקים
לכל יחידה בקרן היסוד מוגדרת קניינית הכפופה ישירות למנהל היחידה או
ליחידה גדולה יותר וההתקשרות מתבצעת באמצעות פניות של הקנייניות
לספקים ,בהתאם לצרכים של היחידות או באמצעות פניה של אגף הלוגיסטיקה
באמצעות הליך מעין "מכרז".
הקשר הראשוני עם ספק חדש נוצר בדרך כלל על ידי הקניינית ,אשר מהווה את
החסם הראשון (ואולי העיקרי) בפני כניסתו של הספק למערכת.
בתהליך בחירת הספקים נבחנים בעיקר שני הפרמטרים הבאים:
א .איכות המוצר או השירות – הספק מביא דוגמאות ,המלצות ומסמכים
סטאטוטוריים.
ב.

המחיר – נבחנות במקביל מספר הצעות מחיר ,בהתאם לנוהל ובכפוף
למקרים חריגים.

חלק מההתקשרויות עם ספקים מתבצעות באמצעות הסכמי מסגרת .במקרים
אלו הטיפול מתבצע על ידי מנהל הרכש.
התקשרות עם ספק ללא הסכם מסגרת
הקנייניות מהיחידות השונות מרכזות את הדרישות ,מבקשות הצעות מחיר תוך
הקפדה כי כל הספקים יגישו הצעה לגבי מפרט אחיד ומרכזות את נתוני
ההצעות שהתקבלו בפרוטוקול רכש .אישור פרוטוקול הרכש מתבצע בהתאם
למדרג הסכומים המופיע בנוהל.
אישור הקמת הספק במערכת ניתן על ידי מינהל הכספים.
התקשרות באמצעות הליך מעין מכרז
בפרויקטים מורכבים או בהתקשרויות ארוכות טווח עורכים בקרן היסוד הליך
הדומה למכרז .הדבר בא לידי ביטוי בפנייה יזומה לספקים באמצעות "כתב
הזמנה" ,המפרט את תנאי הסף להשתתפות במכרז .המציע נדרש לחתום על
כתב ההזמנה ועל חוזה ההתקשרות המצורף אליו.
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בנוסף ,לכתב ההזמנה מצורפים שני נספחים:
א .מפרט אחיד להצעת מחיר.
ב .תיאור מפורט של רמת השירות או המוצר הנדרש.
ג .הסכם לחתימת הספק המציע.
מנהל הרכש מרכז את נתוני ההצעות ומעביר אותם לוועדת מינהל עליונה או
רגילה ,בהתאם לסכום הרכש הצפוי על פני השנה .לוועדה הסמכות לבחור את
המציע המתאים ,בהתאם לקריטריונים של מחיר ואיכות.
לאחר שנחתם חוזה עם הספק הוא נסרק למערכת הממוחשבת ועותק ממנו
נשמר במחלקה המשפטית של קרן היסוד וכן במערכת הרכש .נתוני המחירים
ותוקף ההסכם מוקלדים למערכת ,המאפשרת להפיק הזמנות לספק על פי
המחירים שהוקלדו ,עד לתום תקופת ההסכם .יצוין כי החוזה אינו מחייב את
קרן היסוד לבצע את כל רכישותיה מאותו הספק בתחום הרלוונטי וברכישות
בסכומים מהותיים מתבקשות הצעות מחיר נוספות.
הסכם המסגרת נחתם בדרך כלל לתקופה של שנה אחת וניתן להארכה לתקופה
מצטברת של עד חמש שנים .בקרן היסוד מעדיפים לעבוד עם ספקים באמצעות
הסכמי מסגרת וזאת משיקולי עלות-תועלת.
מנהל הרכש אחראי לסקור את הפריטים אשר אינם נרכשים באמצעות הסכמי
מסגרת ,להשוות את הסכמי המסגרת הקיימים אל מול הסכמי מסגרת אחרים
(החשב הכללי במשרד האוצר ,הסוכנות היהודית וגופים אחרים) ולהמליץ
לוועדת מינהל עליונה אם יש עדיפות להתקשרות באמצעות הסכם המסגרת
כלשהוא.
הביקורת בחנה את הליך בחירת הספקים וההתקשרות עמם ,לרבות קבלת
הצעות מחיר ,אופן בחירת הספק ,תיעוד נאות לתהליך ,קיומם של חוזים
ותמיכת מערכת המחשוב.

ממצאי הביקורת:
 הרכש בקרן היסוד מתבצע על ידי  11קנייניות שהוסמכו לכך .קניינית אחת,
אשר גם מרכזת את הנושא ,הינה עובדת יחידת הלוגיסטיקה ומטפלת ברכש
ב 11-יחידות/לשכות ,ארבע קנייניות נוספות מטפלות ברכש למשלחות ו12-
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קנייניות מטפלות ברכש ביחידות אחרות ,כעיסוק משני .הדבר לא סביר כלל
שבארגון המעסיק כ 77-עובדים ותקציב הרכש שלו עומד על כ 1-מליון דולר
בשנה יהיו  11קנייניות (כ 12%-מכלל העובדים) .כפועל יוצא מכך ישנה
סמכות ליותר מידי עובדים לבצע הזמנות ואף לבצע רכש בסכומים קטנים,
ללא בקרה של יחידת הרכש.
 הליך הרכש המתבצע בקרן היסוד איננו מתועד באופן מסודר .בחלק נכבד
מהמקרים הפניות לספקים וקבלת הצעות המחיר מתבצעות באמצעות
דואר אלקטרוני ,לא תמיד מדפיסים ומתייקים את הצעות המחיר .במקרים
בהם נבחר ספק יחיד או ספק שאינו בעל ההצעה הנמוכה ביותר אין תמיד
תיעוד לנסיבות.
 ישנם מספר תחומי רכש בהם ,באופן כללי ,נבחרים הספקים ללא קבלת
הצעות מחיר .המדובר בעיקר בתחומים :שירותי ייעוץ ,מתנות ותשורות
וגרפיקה ,כדלקמן:
א .שירותי ייעוץ – נראה כי בתחום זה אין הקפדה על קבלת הצעות מחיר,
למשל :ברכישת שירותי ייעוץ גרפי (ראה להלן) ,ברכישת שירותי ייעוץ
אסטרטגי ,ברכישת שירותי ייעוץ משפטי וכיוצ"ב .יש לציין כי בשנת
 1222נוצרה חריגה מהתקציב בסעיף ייעוץ ארגוני בשעור של כ.122%-
ב .מתנות ותשורות לתורמים – בסעיף זה סך ההוצאות בשנת  1222עמד
על כ 112,222-ש"ח .נמצאו מספר מקרים בהם הרכישות בוצעו ללא
קבלת הצעות מחיר ,פרוטוקול רכש והחלטת ועדה – ראה פרטים בסעיף
 1.1לדוח.
 כאשר מתכנסת ועדת המינהל מובאים בפניה בכתב נתוני הצעות המחיר
לרכישה המתבקשת ,אך נתוני הסעיף התקציבי ,לרבות ביצוע בפועל עד
עתה והסכום המשוריין ,לא תמיד מוצגים בפניה .נמסר לנו כי הנושא נבדק
ומאושר לפני שהחומר מובא לדיון בוועדה וקיומו של מקור תקציבי
לרכישה אף מהווה תנאי סף ,אך הבדיקה עצמה אינה מתועדת כראוי.
 בנוגע לסעיף נסיעות לחו"ל ,מנהלת החשבונות מעורבת בתהליך בצורה
שנוגדת הפרדת תפקידים נאותה .הדבר בא לידי ביטוי בכך שהיא מקלידה
את ההזמנה (טכנית ,היא יכולה גם להקים אותה) ,מקבלת את החשבונית
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לתשלום (אישור החשבונית מתבצע על ידי מורשה חתימה א' ממינהל
הכספים) ומבצעת את התשלום.

המלצות הביקורת :
 מומלץ לצמצם את מספר הקנייניות למינימום ההכרחי ,תוך התאמה
סבירה בין מספר הקנייניות למספר העובדים בקרן היסוד .כמו כן ,מומלץ
להכפיף את הקנייניות ליחידת הלוגיסטיקה ולא למנהלי יחידות אחרות.
תגובת קרן היסוד
ההמלצה מתקבלת ,למעט עניין הכפפת כל הקניינים למנהל
הלוגיסטיקה ,הואיל ואצל כל הקניינים פעילות הרכש היא בנוסף
על תפקידם ביחידות השונות .הנושא ייבחן כמובן גם בהיבט של
משאבי אנוש והמבנה הארגוני.
 מומלץ לתעד בכתב ובצורה מסודרת את החומר המפרט את ההליך
והנסיבות לגבי כל התקשרות עם ספק ,לרבות במקרים שמדובר בספק
ייחודי או שאינו בעל ההצעה הזולה ביותר.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
 יש להקפיד לעבוד על פי הנוהל בתחומים שירותי ייעוץ ,מתנות ותשורות
וגרפיקה ולקבל הצעות מחיר על פי הנדרש .מומלץ לטפל באופן פרטני
ביחידות או בסעיפי רכש בעייתיים.
 מומלץ להוסיף כשדה חובה בפרוטוקול העולה לדיון בוועדת מינהל ,את
יתרת התקציב של הסעיף באמצעותו מתבקשת הועדה לאשר את הרכישה,
לרבות שריון תקציבי שטרם בוצע.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
 מומלץ לתכנן מחדש את חלוקת העבודה בכל הנוגע להזמנת נסיעות לחו"ל
כך שתהיה הפרדה ברורה בין הגורם המזמין את העבודה לגורם המשלם.
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תגובת קרן היסוד
מקובל.

 .5הליך ביצוע הזמנות רכש
ייזום רכש יכול להתבצע על ידי כל עובד בקרן היסוד .היוזם בדרך כלל מקבל
את הצעות המחיר ומעביר את החומר לקניינית הרלוונטית.
הקניינית ממלאת את פרוטוקול הרכש ומעבירה את החומר לאישור על פי
המדרג הבא:
 עד  – ₪ 1,122לא נדרש אישור יחידת לוגיסטיקה/כספים להזמנה.
 – ₪ 1,122-12,222 אישור מנהל הרכש.
 – ₪ 12,221-12,222 אישור ועדת מינהל מצומצמת.
 מעל  – ₪ 12,221אישור ועדת מינהל עליונה.

האישורים מתבצעים באופן ממוכן במערכת הממוחשבת ,כך שכל בעל תפקיד
רואה במערכת את ההזמנות או הפעולות האחרות הממתינות לאישורו.
לאחר קבלת האישור ,הפניה לספק מתבצעת באמצעות הזמנה ממוחשבת
המופקת מהמערכת .בעניין זה יצוין כי בשנה האחרונה ,עם כניסתו של הנוהל
החדש ,קיבלו כל הספקים הודעה כי לא יבוצע תשלום בגין מוצר או שירות
שיסופקו ללא הזמנה ממוחשבת .הודעה זו ,יחד עם שיפורים אחרים בתהליך,
גררה עלייה ניכרת במספר הזמנות הרכש ומנגד צמצום במספר הרכישות
המתבצעות ללא הזמנה.
במהלך ביצוע ההזמנה במערכת בוחרת הקניינית את הסעיף התקציבי בו
תירשם ההוצאה .הסעיף התקציבי מחולק למספר תתי סעיפים ,אליהם מתבצע
השיוך בשלב ההזמנה.
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במידה ולא קיים תקציב בסעיף ,או שהיתרה התקציבית אינה מספיקה,
המערכת לא תאפשר להפיק הזמנה .במצב כזה פונה הקניינית למנהל תחום
תקציב והתקשרויות ,שהינו בעל ההרשאה לאשר או לא לאשר את החריגה
ולקבוע מהיכן לממן אותה.
הביקורת בדקה מדגם של כ 08-חשבוניות משנת  2882ומשנת  ,2818מכל
סעיפי ההוצאות.
להלן פרטים בדבר מספר סעיפים משמעותיים:
 1.1שרותי דפוס וגרפיקה
ההזמנות בסעיף זה הינן עבור שירותי גרפיקה ,לרבות ייעוץ וליווי וכן
שירותי דפוס .לעיתים מדובר בפרויקטים מיוחדים בעלות גבוהה.
הקניינית מקבלת את הדרישה מהגורם ביחידה הרלוונטית ,דואגת לקבל
הצעות מחיר ,הבקשה עולה לדיון בוועדת מינהל (בכפוף לסכום) ולאחר
מכן מופקת הזמנה לספק שנבחר.

ממצאי הביקורת:
 הרכש אמור להתבצע אך ורק באמצעות הקניין של היחידה .במסגרת
הביקורת נמצאו מקרים בהם עובדים התקשרו לספק לאחר ביצוע
ההזמנה וביקשו להגדיל את הכמות המוזמנת ללא אישור בכתב ,דבר
שלמעשה מונע את יישום תהליך הרכש במספר היבטים:
-

הגדלת הכמות יכולה להעביר את סכום ההזמנה מרף נמוך לרף
גבוה יותר ,ללא אישור מתאים.

-

קיימת פרצה המאפשרת חיוב קרן היסוד בהוצאות ,ללא אישור
מסודר.

 קרן היסוד התקשרה בשני מקרים שונים עם אוצר אומנותי ,שהינו גם
מומחה בתחום הגרפיקה ,בצורה שחורגת באופן מהותי מהוראות
הנוהל ,כדלקמן:
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א .בהתקשרות על פי הסכם מחודש ינואר  1222בהיקף של 112,222
ש"ח בנושא הפקת ספר כרזות ,הוגש חשבון עסקה ביום 1/7/1222
על סך  122,222ש"ח בגין "גמר חשבון" ,אשר אושר בחתימתו של
הסמנכ"ל והתשלום בוצע בחודש אוגוסט  .1222זאת ,בניגוד
להסכם עם הספק ולמרות שבפועל העבודה לא הושלמה עד
לתחילת שנת  . 1212יצוין כי ממסמכים נוספים שראינו נראה כי
התקשרות זו מלכתחילה לא בוצעה על פי הכללים (לא התבקשו
הצעות מחיר ,ההתקשרות בוצעה ללא אישור תקציבי וללא
מעורבות יחידת הלוגיסטיקה והחוזה נחתם באיחור רב) .כמו וכן
יש לציין כי על פי החוזה ,צריך היה לבצע את התשלום האחרון אך
ורק עם השלמת העבודה.
ב .בועדת מינהל מחודש ינואר  1212הועלתה הצעה להתקשר עם
האוצר שוב בנוגע לעיצוב שפות לועזיות לספר כרזות .הצעת
המחיר הראשונית שלו הייתה גבוה פי שלושה מהצעת המחיר
הנמוכה ביותר ,שהתקבלה מגרפיקאי מומלץ אחר ,אך לאחר משא
ומתן שנערך עימו (וכנראה רק עימו) הוא הסכים להפחית את
הצעתו בכ ,11%-כך שהיא עדיין הייתה גבוהה פי שניים מההצעה
הזולה ביותר .במהלך הדיון בוועדה עלו הכשלים בהתקשרות
הקודמת עימו ,שנעשתה שלא לפי הנהלים והוחלט לקבל את הצעת
המחיר הזולה ביותר .לאחר מערכת לחצים מצד הגורם המזמין
כונסה ישיבת מינהל נוספת בה לא שונתה ההחלטה ובהמשך,
לאחר מספר ישיבות ומפגש נוסף עם הספק ,אישר מנכ"ל קרן
היסוד את ההתקשרות עם האוצר האומנותי ,בהיקף של 72,222
ש"ח ,ללא כל נימוק הגיוני ,בעוד שההצעה שאושרה בוועדת מינהל
בחודש  1/1212עמדה על  11,222ש"ח .לדעתנו ,התנהלות מסוג זה
הינה בלתי סבירה ועלולה להפוך את הנוהל לחסר משמעות.
למרות האמור לעיל ,בוצעה עם האוצר האומנותי התקשרות נוספת
בחודש אפריל  ,1212בהיקף של  12,222ש"ח עבור תערוכת כרזות בנמל
התעופה בן גוריון .הצעתו הייתה שוב הצעת יחיד אך במקרה זה נרשם
במפורש בפרוטוקול הועדה כי היא מאשרת פטור מקבלת הצעות
נוספות מכיוון שהספק עצמו היה הוגה הרעיון ,אוצר התערוכה וגם
הגורם שהשיג את העסקה בחינם מרשות שדות התעופה.
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 בבדיקת חמישה מקרים נוספים בסעיף שירותי דפוס וגרפיקה ,נמצא
כי בשלושה מקרים התשלומים לספקים שונים שולמו ללא עריכת
הזמנה כנדרש .ברכישת שירותים מסוג זה ,בהם הכמות נפרשת על פני
זמן ,ישנה חשיבות יתרה בעריכת הזמנה על מנת שתהיה שליטה על
הכמויות המצטברות שיוזמנו ,לרבות עצירת הזמנות נוספות כאשר
מכסת ההזמנה מולאה.

המלצות הביקורת:
 יש להקפיד כי הגדלות הזמנה יתבצעו אך ורק על פי הנוהל ,לרבות
הגדלה אשר מצריכה סבב אישורים חדש.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
 יש ללמוד את מהלך העניינים בשלוש ההתקשרויות עם האוצר
האומנותי כאמור ,להפיק לקחים להמשך ובמידת הצורך לעדכן את
הנוהל .יודגש כי בכל התקשרות שהתבצעה תוך חריגה מהוראות
הנוהל יש לתעד באופן מפורט את הנסיבות שהובילו לכך.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
 יש להקפיד להתקשר באמצעות הזמנות עם כל ספקי הדפוס והגרפיקה
ולעקוב אחר התקדמות ניצול הכמויות.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
 1.1שרותי כתיבה ותרגום
קרן היסוד מזמינה שירותי כתיבה ותרגום ממספר ספקים (מתרגמים) ,אך
היא אינה עובדת עם חברות תרגום גדולות .מחירי התרגום נקבעים על פי
מחירון כללי של איגוד המתרגמים.
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השירותים ניתנים בקרן היסוד באופן שוטף ,באמצעות מחירונים .הזמנה
מסוג זה נהוג להפיק כאשר סוג השירות הינו שוטף ,תדירות השימוש בו
וכן הכמויות אינן ידועות מראש .הזמנת מסגרת מופקת אחת לתקופה עם
מחיר קבוע ו"-סל" של כמויות בהן ניתן להשתמש לאורך התקופה .כאשר
מוגשת חשבונית ,יתרת ההזמנה מעודכנת בהתאם .מעבר לכך ישנם
פרויקטים מיוחדים לגביהם השירות ניתן בנפרד.

ממצא הביקורת:
 השירותים המתקבלים עבור פרויקטים מיוחדים מתבצעים בדרך כלל
ללא הזמנה .בדגימה של תשע חשבוניות עבור כתיבה ותרגום ,מהשנים
 1222ו 1212-נמצאו שלושה מקרים בהם החשבונית שולמה ללא
הזמנה ומחוץ להזמנת המסגרת ,כדלקמן:
 שתי חשבוניות של ספק שירותי כתיבה מחודש יולי  1222ומחודשאוקטובר  1222בסך  1,111ש"ח ו 1,811-ש"ח ,בהתאמה.
 חשבונית של מתרגם לגרמנית מחודש ינואר  1222בסך 11,112ש"ח.

המלצת הביקורת:
 יש להקפיד לערוך הזמנה ספציפית לכל שירות מיוחד שניתן מעבר
להזמנת המסגרת ולהגדיל את ההזמנה במידת הצורך.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
 1.1מתנות ותשורות
המדובר בסעיף בו רוב הרכישות מתבצעות בסכומים קטנים ממגוון רחב
של ספקים .המתנות והתשורות נרכשות עבור תורמים וגורמים שונים
בארץ ובחו"ל ,בהיקף מצטבר של כ 112,222-ש"ח לשנה ,בשנים
האחרונות.
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היוזמה לביצוע הוצאות מסעיף זה יכולה להגיע מחמש יחידות שונות בקרן
היסוד.

ממצאי הביקורת:
 בבדיקת הרכישות שבוצעו מסעיף זה נראה כי באופן כללי אין הקפדה
על הוראות הנוהל ,כדלקמן:
 נמצאו מקרים בהם בוצעו רכישות ללא הזמנה. נמצא מקרה בו רכישה אושרה בדיעבד. נמצא מקרה בו סכום החשבונית אינו תואם להזמנה. המדובר בסעיף בו ההוצאות הינן בדרך כלל בסכומים נמוכים ,דבר
המקשה על הבקרה בנושא פיצול הזמנות .ישנם ספקים לגביהם סכום
רכישה בודדת עומד על  122ש"ח בממוצע אך במבט שנתי סך
ההוצאות גבוה מ 12,222-ש"ח ,דבר הדורש על פי הנוהל אישור של
ועדת מינהל .במקרים אלו לא נעשית הזמנת מסגרת עם ספקים אלו,
לא נראה כי מתקבלות הצעות מחיר ולא ראינו פרוטוקול רכש .כך
קורה כי מירב ההוצאות בסעיף זה לא עוברות בקרה נוספת שכן רוב
החשבוניות הינן בסכום הנמוך מ 1,122-ש"ח.
 בביקורת נמצא כי לאחר שהדרישה לרכישה מספק מתנות ותשורות
לא אושרה בוועדת מינהל ,בוצע פיצול הזמנות .המדובר בשש
חשבוניות מיום  12במאי  ,1228מספרי החשבוניות עוקבים וכולם
הוצאו עבור רכישת סימניות ,בהיקפים של כ 1,222-ש"ח עד כ1,122-
ש"ח לחשבונית.

מסקנות והמלצות :
 מומלץ לאסוף את כל העובדים אשר מבצעים דרישות רכש מסעיף זה,
להסביר להם את הוראות הנוהל ולדרוש להקפיד על ביצוען .יש לתעד
את הפגישה בכתב.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
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 מומלץ להכין הזמנת מסגרת לכל הספקים איתם עובדים באופן קבוע
לאורך כל השנה ולאשר את הרכישה בוועדת מינהל.
תגובת קרן היסוד
מקובל ונמצא בתהליך יישום.
 מומלץ לבצע בקרה לגבי חשבוניות עם מספר סידורי עוקב ואשר
קרובות מבחינת התאריך ולא לאשר תשלומים כגון אלו לפני ביצוע
בירור מקיף בדבר הנסיבות.
תגובת קרן היסוד
מקובל ,אם כי קיים קושי באיתור סוג זה של חריגות מהנוהל.
 1.1ייעוץ שוטף
קרן היסוד מתקשרת עם מגוון יועצים ,בתחומים שונים ,בהם :יועץ
אסטרטגי ,יועץ ארגוני ,שירותי ייעוץ מקצועי אחר ,עורכי דין ,רואי חשבון
וכיוצ"ב.
הוראות הנוהל חלות על התקשרויות בסעיף זה ,כבכל סעיף אחר.

ממצא הביקורת:
 נראה כי באופן כללי לא קימת הקפדה על ביצוע הוראות הנוהל
בהתקשרויות בסעיף זה .בבדיקת הרכישות שבוצעו בשנת  1222נמצא
כי בארבעה מקרים מתוך  11חשבוניות של יועצים (עורכי דין ויועץ
אסטרטגי) לא התקבלו הצעות מחיר ,לא הופקו הזמנות ולא נחתם
הסכם .בשלושה מקרים נוספים נמצא כי לא נחתם הסכם.

המלצת הביקורת:
 יש להקפיד על ביצוע הוראות הנוהל בסעיף זה ,כבכל סעיף אחר
ולהוציא הנחייה מיוחדת לעובדים.
תגובת קרן היסוד
לגבי ייעוץ ,ההמלצה מתקבלת .לגבי ייעוץ משפטי – קרן היסוד
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עובדת עם היועצים המשפטיים שלה על בסיס מחירון שסוכם
עימם .יישום הנוהל לגבי התקשרות עם יועצים משפטיים מקובל,
אך יש לשים לב כי סביר שבמקרים רבים יידרש פטור מקבלת
הצעות מתחרות ,הואיל ואנחנו עובדים עם שלושה מהמשרדים
הגדולים והיקרים ביותר בארץ.
 1.1שרותי הסעות
בקרן היסוד עובדים עם שלושה חברות הסעה ומספר נהגים פרטיים ,על פי
המחירון של איגוד נהגי המוניות .הקניינית היחידתית מבצעת את הזמנת
הנסיעה על פי דרישת היחידה ,כך שטופס ההזמנה כולל את מועד הנסיעה,
יעד הנסיעה ומטרת הנסיעה .לעיתים נדרשים שינויים במהלך ביצוע
הנסיעה (המתנה נוספת ללקוח וכו') ,אשר גורמים לסטייה בין הכמות
המופיעה בהזמנה לכמות שנדרשת בחשבונית .במקרה כזה מבקשת
הקניינית הסבר על מהות השינוי ,מחתימה את האחראי ומעדכנת את
המערכת בהתאם.
במקרים של הזמנת נסיעה שלא בשעות העבודה ,ההנחיה היא כי עם הגעת
הקניינית לעבודה עליה לערוך הזמנה מסודרת.

ממצאי הביקורת:
 הביקורת דגמה כ 11-מקרים שונים של חשבוניות בגין שירותי הסעה
מהשנים  1222ו 1212-ונמצא כי בחמש מתוכן לא נערכה הזמנה
מסודרת (אף לא בדיעבד) .יצוין כי חלק נכבד מהתשלומים בגין
שירותי הסעות נמוכים מהרף המינימלי לגביו נדרש אישור להזמנה
ממינהל הכספים ( 1,122ש"ח) וכאשר במקרים אלו השירות ניתן ללא
הזמנה כלל ,הפירצה הינה גדולה יותר.
 הסמכויות להזמנת נסיעות שלא בשעות העבודה אינן ברורות ובפועל
יכול כל עובד המכיר את הספק להתקשר ולהזמין נסיעה ,ללא קבלת
אישור הגורם המוסמך.
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המלצות הביקורת:
 יש להקפיד לבצע הזמנה בכתב עבור כל נסיעה על פי הנוהל ולצרף לכל
חשבונית את ההזמנה .במידה ומדובר במקרה חריג יש לתעד את
הנסיבות בכתב ולצרף לחשבונית ששולמה.
תגובת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת אך יחד עם זאת נציין כי נשקלת דרך לשפר את
הליך ההזמנה באופן שיקל על המזמינים ויקצר את הפרוצדורה.
 יש להגדיר מספר בעלי תפקידים מוגבל אשר יהיו מוסמכים לאשר
טלפונית נסיעות מחוץ לשעות העבודה .לאחר ביצוע הנסיעה ובסמוך
ככל הניתן ליום העבודה הבא ,על הגורם המאשר להקפיד על הפקת
הזמנה.
תגובת קרן היסוד
לאור ההיקף הכספי המצומצם של נסיעות מחוץ לשעות העבודה,
אנו בדעה ,שניתן לאפשר הזמנת ההסעה ללא אישור נוסף .הזמנת
המונית והתשלום נבדקים בדיעבד.

 .6קליטת החשבוניות ,אישורן וביצוע תשלומים
הקנייניות מקבלות את החשבוניות והן אחראיות לוודא כי המוצר או השירות
אכן סופקו ולאחר מכן הן קולטות את החשבוניות במערכת .במסגרת קליטת
החשבונית נבדק במערכת כי הכמויות והמחירים בהזמנה (שקיימת באופן
מובנה במערכת) מתאימים לנתוני חשבונית ולאחר קליטתה החשבונית
מאושרת בחתימתו של הגורם המזמין ומועברת להנהלת החשבונות לתשלום.
בדרך כלל הקניינית חותמת על החשבונית ובסכומים הגבוהים מ 1,222-ש"ח
מנהל היחידה חותם אף הוא על החשבונית.
במידה שסכום החשבונית אינו תואם להזמנה מתבצע בירור בדבר מהות
ההפרש ובמסגרת קליטת החשבונית במערכת מגדילים את הכמות בשורה
הרלוונטית או מוסיפים שורה נוספת הכוללת את ההפרש.

662

כיום ישנה כוונה שלא לאפשר להגדיל את הכמות בשורה מסוימת בהזמנה
מעבר לאחוז שיקבע ו"לאלץ" את העובד לרשום את כל החריגה בשורה נפרדת,
על מנת שהדבר יבלוט לעין בשלב הבקרה .הדבר יתבצע באמצעות חסימה
ממוכנת.
הפרשים יכולים לנבוע משתי סיבות עיקריות:
 הערכה לא נכונה בשלב ההזמנה של הכמות הנצרכת .הדבר קורה בעיקר
בהפקות וידאו ובפעולות מורכבות בהן קשה לכמת מראש את הכמות
הנדרשת.
 שינוי הכמות לאחר ביצוע ההזמנה.
כאשר קיים הפרש בין הסכום המופיע בהזמנה לבין הסכום המופיע על גבי
החשבונית ,מנהל הרכש מבצע בירור והדבר מאושר לבסוף לאחר בדיקה
ולעיתים בשיתוף עם בעלי תפקידים החברים בוועדת המינהל.
במינהל הכספים מתבצעת בקרה על החשבוניות ואישורן לתשלום נעשה על פי
המדרג הבא:
סכום
עד  1,122ש"ח
 1,122-12,222ש"ח
 12,222ש"ח ומעלה

-

אישור
מאושר ע"י הנהלת החשבונות ללא בקרה נוספת
טעון אישור מורשי חתימה ב' (*)
טעון אישור מורשי חתימה א' (**)

(*) בדרך כלל מנהלת החשבונות הראשית.
(**) בדרך כלל מנהל תחום תקציב והתקשרויות.

כאשר מתעוררת בעיה באחד מהשלבים שפורטו לעיל ,מנהלת החשבונות
הראשית לא מאשרת את החשבונית לתשלום ,עד לבירור העניין עם כל הגורמים
הנוגעים בדבר (הספק ,הקניין ומנהל הרכש).
תנאי התשלום הנהוגים בקרן היסוד הם שוטף  12 +יום וקיימת מדיניות קבועה
בעניין מועדי התשלום .התשלומים לספקים מתבצעים לרוב בסוף החודש
ובמקרים חריגים ,גם בחמישי לחודש העוקב (יחד עם התשלומים לעובדים)
ובחמש עשרה לחודש (יחד עם התשלומים למוסדות השכר).
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התשלומים מתבצעים באמצעות העברות בנקאיות במס"ב.
המערכת אינה מאפשרת ,לבצע תשלום לספק ,שאין לו אישור ניכוי מס במקור
ואישור ניהול ספרים .המידע בדבר האישורים מתעדכן במערכת המחשוב
ישירות מאתר שע"ם (של רשות המיסים).
מורשי החתימה
על פי חוברת מורשי חתימה ,בקרן היסוד ישנן שתי קבוצות של מורשי חתימה:
-

קבוצה א' ,הכוללת את היו"ר ,המנכ"ל ,סמנכ"ל הכספים ומנהל תחום
תקציב והתקשרויות.

-

קבוצה ב' ,הכוללת את מנהלת החשבונות הראשית ומנהלת מחלקת
הכנסות.

על מנת לחייב את קרן היסוד נדרשות שתי חתימות של שני מורשי חתימה
מקבוצה א' או חתימה של מורשה מקבוצה א' יחד עם חתימה של מורשה
מקבוצה ב'.
בפועל ,על עיקר התשלומים חותמת מנהלת החשבונות הראשית (מורשי חתימה
ב' ומנהל תחום תקציב והתקשרויות (מורשה חתימה א').

ממצאי הביקורת:
 במסגרת בדיקת דוח גיול חובות ספקים לשנים  1222ו ,1212-נמצאו שלושה
ספקים לגביהם עדיין לא בוצע התשלום ,לפי הפירוט הבא:
שם ספק

ימי
פיגור
111

₪ 11,111

B

122

₪ 112,721

בגין הפקת סרט

C

122

₪ 872

חוב בגין  1חשבוניות

A

הערה

סכום

פרטים
חוב בגין  1חשבוניות

1
1
1
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הערות
 .1ספק  – Aתשלומים לחברת כוח אדם שטרם בוצעו עקב מחלוקת
עם הספק לגבי גובה התשלום בשלושה מקרים שונים ,דבר
המצביע על בעייתיות בהליך ההתקשרות מול הספק.
 .1ספק  – Bחיוב עבור סרט שהוזמן וסכום החשבונית חורג מהותית
מסכום ההזמנה.
 .1ספק  – Cחשבוניות עבור מתנות לתורמים שהועברו להנהלת
החשבונות באיחור רב.
 במסגרת בדיקת גיול החשבוניות נמצאו שלוש חשבוניות "מגירה" מחודש
ספטמבר  1228של הספק "עיניה קשת" שטרם נרשמו בספרים וטרם שולמו.
מבדיקה שנערכה התברר כי מדובר בהזמנה אחת לחטיבת הנשים אשר
פוצלה לשלוש חשבוניות עוקבות ,על מנת שבהליך האישור לא יהיה צורך
לערב את מינהל הכספים .חמור מכך ,הסיבה לכך שחשבוניות אלו טרם
נרשמו וטרם שולמו היא שהגורם המזמין לא חתם על החשבונית ולא אישר
את קבלת הסחורה .בעקבות בירורים נוספים שעשינו בנושא הוצגה בפנינו
הודעת דואר אלקטרוני ב*ה "מודה" הגורם המזמין כי הוא ביקש מהספק
לרשום על החשבונית פריט אחר מזה שהתקבל ולכן אין חתימת גורם
מאשר על גבי החשבונית .בנושא זה בוצע והוגש לאחרונה דוח בדיקה
חקירתית שהוזמנה בעקבות דרישה של יו"ר ועדת הכספים.
 במק"טים מסוימים ,כאשר סכום החשבונית חורג בשעור של עד 12%
מסכום ההזמנה ,הקניינית מאשרת את החשבונית לתשלום ללא אישור
גורם נוסף .יצוין כי אין הנחייה כזו בנוהל ועל כל פנים ייתכנו מקרים בהם
החריגה מעבירה את סך ההוצאה מרף נמוך לרף גבוה יותר בו נדרש אישור
של ועדת מינהל ולכן אישור של הקנייניות אינו תקין.
 במהלך הביקורת נמצאו שלושה תשלומים לאמנים ,בסכום של  1,122ש"ח
כל אחד ,ללא אישור כלשהוא על גבי החשבונית .המדובר בתשלומים
שדווחו על גבי מסמכים של קרן היסוד (במתכונת של מעין "חשבונית
עצמית") מאחר והאמנים אינם רשומים כעוסק מורשה.
 פיצול הרשאות החתימה לקבוצה א' ולקבוצה ב' הינו כמעט חסר משמעות,
מלבד העובדה שלא ניתן לחייב את קרן היסוד באמצעות שתי חתימות
מקבוצה ב' .למעשה אין כל הבדל ברמת ההרשאות בין מורשה א' למורשה
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ב' ,דבר שאינו סביר ואינו מקובל בגוף עם מחזור פעילות של כ 112-מליון
דולר בשנה.

המלצות הביקורת:
 מומלץ להפיק לקחים לגבי המקרים בהם חשבוניות עוכבו ,על מנת שתקלות
מסוג זה לא יחזרו .לגבי הפקת הסרט (מקרה בו החשבונית חרגה בעשרות
אלפי שקלים מסכום ההזמנה) מומלץ כי כבר בשלב של החלטת ועדת
המינהל תוגבל ההתקשרות בסכום מסוים ,על מנת שהדבר יהיה ברור
לגורם המזמין.
תגובת קרן היסוד
מקובל .יצוין כי בירור מחלוקות עם ספקים הוא דבר שמתעורר
מידי פעם ואין אפשרות למנוע אותו לחלוטין.
 מומלץ לא לעכב את החשבוניות של ספק הסימניות במידה ואין כל ספק
לגבי המוצר שהתקבל ועלותו ולתעד את הדבר באופן ברור בצמוד
לחשבוניות .מומלץ לפעול בהתאם להמלצות הבדיקה החקירתית.
תגובת קרן היסוד
הביקורת החקירתית מצאה כי הספק קיבל את הכסף לאחר
שהפיק חשבוניות זיכוי והנפיק חשבוניות חדשות עם הפריט הנכון
שסופק .כמו כן הביקורת החקירתית מצאה ,כי הפנייה לוועדת
המינהל בוצעה לאחר שההזמנה כבר בוצעה כמעט במלואה
ומרבית הפריטים כבר היו מוכנים להספקה ,כלומר שהפנייה
לוועדה הייתה לאחר מעשה.
 יש להקפיד לא לאפשר לקנייניות לאשר חשבוניות בסכומים החורגים
מההזמנה ללא מעורבות ובדיקה של מנהל הרכש ,לפני העברת החשבונית
לתשלום.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
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 יש להקפיד לאשר תשלום מכל סוג שהוא ,לרבות כאלו שהאסמכתא בגינם
אינה "רגילה" ,כמו במקרה של התשלומים לאמנים.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
 מומלץ לקבוע מדרג סכומים בהרשאות החתימה ,כך שלשני מורשים
מקבוצה א' יהיו יותר סמכויות מבחינת הסכום ואופי החיוב ,ממקרה בו
חותמים מורשה חתימה א' ומורשה חתימה ב' .מומלץ גם לשקול לתת
סמכויות לשני מורשים מקבוצה ב' יחדיו ,במדרג נמוך יותר.
תגובת קרן היסוד
מקובל.

 .7ניהול תקציב הרכש
סך התקציב השנתי של קרן היסוד עומד על כ 18-מליון דולר ,מתוכו כשליש
הוא תקציב רכש.
האחריות על בניית התקציב ,ניהולו ומעקב שוטף מוטלת על מנהל תחום תקציב
והתקשרויות.
תהליך בנית התקציב:
.1

כל יחידה מכינה את התקציב שלה על פי ניסיון העבר ,היעדים ותוכנית

העבודה שלה לשנה הקרובה.
 .1מנהל תחום תקציב והתקשרויות מרכז את תקציבי המחלקות יחד עם
מנהל התכנון והבקרה ובונה את התקציב הכללי.
 .1התקציב הכולל מועבר לאישור ועדת הכספים ולאחר מכן הדירקטוריון.
בשנים האחרונות ישנה מגמה של קיצוץ בתקציב.
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תקציב שנת  1222עמד על כ 18-מליון דולר והביצוע מפורט להלן:
מרחב  /יחידה

סכום
התקציב

ניצול בפועל

יתרת
התקציב

מרחב ארצות דוברות
אנגלית
מרחב אירופה

1,271,222

1,812,112

111,112

1,211,222

1,727,117

118,111

מרחב אמריקה הלטינית

1,872,222

1,111,128

118,121

מרחב מזרח

811,222

711,171

111,112

שירותי מגביות

1,871,122

1,122,118

171,211

מינהל וכלליות

1,112,122

1,811,127

()324,287

השתתפות המגביות

()111,122

()111,721

()111,727

תקציב פיתוח

111,222

21,281

111,218

סה"כ

17,204,588

17,227,238

607,278

מהניתוח לעיל עולה כי בשנה זו רוב המרחבים עמדו במסגרת התקציב ,ברמת
כלל המרחב ,למעט בסעיפים "מינהל וכלליות" ו-השתתפות המגביות (הכנסה).
ביתר הסעיפים ישנו ניצול חסר ,הבולט במיוחד בסעיף תקציב הפיתוח ,בו שעור
הניצול עומד על  18%בלבד.
בסעיף השתתפות המגביות מקור ההכנסה הינו מהשתתפות בהוצאות
השליחים .שעור הניצול הנמוך (כ )12%-נובע מכך שהמגבית בצרפת אינה
משלמת כבר מספר שנים ולכן קרן היסוד הפסיקה לחייב אותה.
חריגות מהתקציב
אחת לתקופה מפיקות הקנייניות דוח מהמערכת ,במטרה לבחון את יתרת
התקציב של היחידה ולהיערך בהתאם.
במידה וישנה חריגה מהתקציב המערכת לא תאפשר לבצע הזמנה .במקרה כזה
מוסמך מנהל תחום תקציב והתקשרויות "לשחרר" את החסימה ובכך "לפתוח"
את הסעיף התקציבי.
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ממצאי הביקורת:
 מנתוני הביצוע של תקציב שנת  1222עולה כי ישנה חריגה בסעיף הראשי
"מינהל וכלליות" .מבדיקה ברזולוציה נמוכה יותר עולה כי החריגה נובעת
ממספר תתי סעיפים ,אשר מהם מתבצע רכש באופן שוטף ובהם:
משפטיות ,ייעוץ ולוגיסטיקה.
תגובת קרן היסוד
החריגה נובעת בעיקרה בסעיפים שאינם כמעט בשליטה של קרן
היסוד ,כגון הוצאות משפטיות ,חוב אקטוארי וכו' .יש לציין כי
סעיף הרזרבה לא נוצל כלל וכי בסיכום שנתי שעור הניצול של סך
ההוצאות הינו .28%
 בקרן היסוד לא קיים נוהל בנושא בניית וניהול התקציב בכלל ובדבר דרך
הפעולה שיש לנקוט כאשר מתגלה חריגה מהתקציב בפרט .בפועל ,למנהל
תחום תקציב והתקשרויות ישנה הרשאה לפתוח סעיף תקציבי ובכך לבטל
חסימה ,ללא פיקוח נוסף ודיווח להנהלה .הפתרון בדרך כלל הוא מקומי ,כך
שנעשה ניסיון להעביר סעיפים בתוך היחידה.
 הקנייניות מבצעות בקרה תקציבית שוטפת אך בפועל לא קיימת הקפדה על
העברות תקציביות בין סעיפים ,כך שבפועל נוצרה בתום השנה חריגה
במספר רב של תתי סעיפים בספר התקציב ,בעוד שברמת סך התקציב
הכללי של קרן היסוד אין חריגה.

המלצות הביקורת:
 מומלץ לבדוק את החריגה הרוחבית בסעיף הראשי "מינהל וכלליות"
ובמידת הצורך לעדכן את התקציב בהתאם כבר במהלך השנה.
תגובת קרן היסוד
מקובל.

 מומלץ לקבוע מגבלות בעניין פתיחת חסימה תקציבית במערכת ולהתחיל
קודם כל באפשרות של שינויים תקציביים בתוך תתי הסעיפים של הסעיף
הראשי ,תוך קבלת אישור מגורם מוסמך והקלדת התקציב המעודכן
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למערכת .מומלץ לכתוב נוהל שיסדיר את הנושא ,או להתייחס לכך
בהרחבה בנוהל שייכתב בנושא ניהול התקציב.
תגובת קרן היסוד
מקובל.
 מומלץ לכלול בנוהל הנחיות ברורות בדבר ביצוע מעקב תקציבי במהלך
השנה ולהקפיד לבצע העברות פנימיות בין סעיפים ,רק באישור גורמים
מוסמכים אשר ייקבעו בנוהל.
תגובת קרן היסוד
מקובל.

אוקטובר 1212
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תשובת יו"ר ההנהלה הציונית
לדוח הביקורת בנושא
קרן היסוד
רכש והתקשרויות

בהתאם לסעיף  81ב' של תקנון מבקר ההסתדרות הציונית העולמית ,הנני מתכבד
להגיש לכם תשובתי לדו"ח המבקר בנושא קרן היסוד – רכש והתקשרויות.
מנכ"ל קרן היסוד מסר כי הדו"ח נדון במסגרות קרן היסוד וכי רוב רובן של המלצות
הביקורת מקובלות והוא פועל ליישומן.

( )-א .דובדבני (דובדב)

ירושלים ,ינואר 1188

932

942

קרן היסוד
פרויקטים בעדיפות
תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
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קרן היסוד
פרויקטים בעדיפות
תמצית
בשנת  8002הנהלת קרן היסוד החליטה על יצירת קטגוריה חדשה בגיוס תרומות
מיועדות" :פרויקטים בעדיפות" (להלן .)HPP – High Priority Programs :על כן ,היא
בחרה בכמה פרויקטים הנראים לה אטרקטיביים ,שיכולים למנף ולטפח את הקשרים
עם התורמים ואשר תואמים את סדר היום העיקרי של קרן היסוד והסוכנות היהודית:
חיזוק אוכלוסיות חלשות ואזורי פריפריה.
יצויין כי במסגרת התרומות המיועדות קיימים גם פרויקטים מתקציב הליבה של
הסוכנות היהודית ("פרויקטיזציה") ופרויקטים פיסיים (הקמת מבנים ו/או ציודם).
חטיבת הפרויקטים אחראית על "מכירת" הפרויקט לתורמים באמצעות משרדי
המגביות בחו"ל :הכנת מידע מפורט על הפרויקט ,מעקב אחר הביצוע והשימוש
בכספים ,דיווח לתורם על התקדמות הפרויקט ,טיפול בשילוט ובטקס חנוכת
הפרויקט.
בשנת  8000ביצוע התקציב של חטיבת הפרויקטים היה  222,284דולר .ההכנסות (נטו)
בפרויקטים של  HPPהיו  3,083,880דולר וסכום התקורה שנגבה מהתורמים עבור
הפרויקטים היה  899,992דולר.
במחצית הראשונה של שנת  8000ביצוע התקציב של חטיבת הפרויקטים היה 820,390
דולר .ההכנסות (נטו) בפרויקטים של  HPPהיו  429,280דולר וסכום התקורה היה
 22,898דולר.
.1

פרויקטיזציה
(א) לביקורת נמסר כי קיים קושי לגייס תרומות לפרויקטיזציה משום
שהתורמים מאבדים עניין בנושאים ה"מסורתיים" שבהם עוסקת
הסוכנות היהודית .במקרים אחרים ,התורמים מעוניינים לתרום לפרויקט
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אך הסוכנות היהודית הקצתה לקרן היסוד לגייס סכום קטן מתוך תקציב
הפרויקט ,בשל התחייבויות כספיות משנה קודמת ,הכנסות מצוואות וכו'.
(ב) הביקורת ממליצה לבחון את הדרכים להוקרת התורמים בפרויקטים
חינוכיים (במבנה שבו מתקיימת הפעילות או בבנייני המוסדות
הלאומיים) כדי להיענות לבקשתם להציב שילוט ,למרות שהיקפי התרומה
נמוכים
מ 000,000-דולר בשנה.
.2

פרויקטים פיסיים
הביקורת ממליצה לגבש מדיניות מעקב אחר תחזוקת המבנים והשימוש בהם,
בפרויקטים פיסיים שהסתיימו לפני שנים ,כדי לוודא שהפעילות המיועדת
ממשיכה להתקיים במבנה ושהוא במצב תקין.

.3

פרויקטים בעדיפות
(א) הביקורת ממליצה לבדוק את הסיבה לפער בין סכום ההכנסות בשנת
 8000הרשום בחטיבת הפרויקטים בסך  8,249,222דולר לבין הסכום
הרשום במחלקה לכספים בסך  3,083,880דולר .יצויין כי בחטיבת
הפרויקטים הרישום הוא ברוטו (כולל תקורה בשיעור  04%וכולל 28%
של הפרויקטים נטע@ ו ENP-המועברים מהפרויקטיזציה לסוכנות
היהודית).
(ב) הביקורת ממליצה לשקול להכין קובץ שבו ירוכזו נתוני ההתחייבויות
של התורמים לצד נתוני ההכנסות של הפרויקטים ,כדי לקבל תמונת
מצב כוללת וסטאטוס מעודכן בכל נקודת זמן.
(ג) הביקורת ממליצה להקפיד לחייב את תקציב הפרויקט בגין הוצאות
בדיקת ההיתכנות של הצעת הפרויקט .בנוסף ,אנו ממליצים לקבוע איזה
תקציב יחוייב כאשר הפרויקט לא יצא אל הפועל( .בעבר חוייב תקציב
אגף הבינוי בסוכנות היהודית ,אשר ערך את הבדיקה ,וכיום מחוייב
תקציב חטיבת הפרויקטים בגין הבדיקה שעורכת "עמיגור").
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(ד) הביקורת ממליצה להגדיר מהם הקריטריונים לתשלום הוצאות
השייכות לפרויקט – מתוך התקציב של חטיבת הפרויקטים וכן לקבוע
מי מוסמך לאשר את החיוב מתקציב חטיבת הפרויקטים.
(ה) הביקורת ממליצה להקפיד על הסדרת הסכמי התקשרות עם ספקים
במועד ,ובכלל זה עם חברת "עמיגור" ,חברת "סיסקו" ו"עמותת תפוח".
(ו) הביקורת ממליצה להקפיד על קבלת דיווח מלא ובכתב מעמותת
"איילים" בהתאם לדרישה בחוזה ולהתייחס להסתייגויות שהעמותה
מציגה בדיווח.
(ז) הביקורת ממליצה להסדיר את אופן שמירת מסמכי הטיפול של
הפרויקטים באופן יעיל ונגיש כדי שאפשר יהיה לאתר אותם ולהשתמש
בהם.
(ח) הביקורת ממליצה לקבוע מדיניות בעניין השימוש ביתרות שנצברו
בפרויקטים שהסתיימו.
(ט) הביקורת ממליצה לעדכן את נוהל הטיפול בפרויקטים אשר יפרט את
אופן הטיפול והפיקוח על הפרויקטים (אישור הפרויקט ,מעקב אחר
הביצוע וביקורים בשטח ,בדיקה כספית ,דיווח שוטף לתורם ולגורמי
המטה ,שילוט וטקס חנוכת הפרויקט)וכן את קשרי הגומלין עם
הרפרנטים במרחבים והשליחים במגביות בחו"ל .בנוסף אנו ממליצים
להגדיר בנוהל את אופן הבקרה ו/או הפיקוח שמבצעת חברת "עמיגור"
במסגרת הפרויקטים ואת הדיווח לקרן היסוד על הטיפול בפרויקט.

תמצית זו אינה כוללת את כל הממצאים המפורטים בדוח ואינה מוסרת את כל
הפרטים המופיעים בו .לצורך קבלת מידע זה ,יש לעיין בדוח המלא.
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מבוא
קרן היסוד מציעה לתורמים פרויקטים לצורך גיוס תרומות מיועדות .באמצעות מימון
(מלא או חלקי) של הפרויקטים ,הופכים התורמים למשתתפים פעילים בפעילות של
קרן היסוד והסוכנות היהודית.
חטיבת הפרויקטים בקרן היסוד אחראית על מכירת ה"מוצר" (הפרויקט) לתורמים,
באמצעות משרדי המגביות של קרן היסוד בחו"ל.
בקרן היסוד קיימים כמה סוגים של פרויקטים:
א.

פרויקטים מתוך תקציב הליבה של הסוכנות היהודית (להלן :פרויקטיזציה).

ב.

פרויקטים פיסיים (הקמת מבני-ציבור ו/או ציודם).

ג.

פרויקטים בעדיפות (להלן )HPP – High Priority Programs :שגובשו על ידי
הנהלת קרן היסוד.

בנוסף ,ישנם פרויקטים עבור צד ג' בהם תפקידה של קרן היסוד הוא רק להעביר את
כספי התרומות מהתורמים לידי גורמים חיצוניים .זהו שירות שניתן לתורמי קרן
היסוד כדי להשאירם במאגר התורמים שלה.
סדר העדיפויות בגיוס תרומות מיועדות ,מעבר לגיוס "כסף חופשי" ,הוא קודם כל
עבור הפרויקטיזציה ,כדי למלא אחר ההתחייבות הכספית השנתית של קרן היסוד
לסוכנות היהודית.
בשנת  8002הנהלת קרן היסוד החליטה על קטגוריה חדשה בגיוס תרומות מיועדות:
"פרויקטים בעדיפות" .מדובר בפרויקטים שאינם עוד במסגרת הפרויקטיזציה או שהם
קיימים בהיקף מצומצם .כמו כן היא בחרה פרויקטים חדשים הנראים לה
אטרקטיביים ואשר יכולים למנף ולטפח את הקשרים עם התורמים ,ואשר תואמים
את סדר היום העיקרי של קרן היסוד והסוכנות היהודית – חיזוק אוכלוסיות חלשות
ואזורי פריפריה .
הפרויקטים שווקו לתורמים בעלי פוטנציאל להגדלת התרומה השנתית ,לתורמים בעלי
פוטנציאל להסבת תרומות מיועדות וכן לתורמים חדשים.
בשנת  8002הקטגוריה החדשה כללה את הפרויקטים :נטע@ ,שיפוץ מקלטים,
איילים ,אתגרים ,לב העיר וגני משחקים.
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הביקורת בדקה את ה"פרויקטים בעדיפות" בשנת  8000ובמחצית הראשונה של שנת
.8000
חטיבת הפרויקטים בקרן היסוד מציעה שירותי מידע מפורט שיאפשר לתורם
הפוטנציאלי לקבל תמונת מצב מלאה ,מדוייקת ואטרקטיבית אודות הפרויקט המוצע.
כמו כן ,החטיבה עורכת מעקב אחר ביצוע הפרויקט ועל השימוש בתקציב ומדווחת
באופן שוטף לתורם ,עד להשלמת הפרויקט .בסיומו ,החטיבה מטפלת בהכנת השילוט
ובטקס חנוכת הפרויקט.
חטיבת הפרויקטים כוללת מנהלת וחמישה עובדים העוסקים בתחומים שונים:
פרויקטיזציה ,בינוי ,פרויקטים בעדיפות ,כספים ,שילוט וטקסים (להלן :רפרנטים
מוצריים) .אחת העובדות הועסקה בחצי משרה ,וממרץ  8000היא מועסקת במשרה
מלאה .עובד אחר כפוף גם ליחידה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ בסוכנות היהודית
אשר מממנת מחצית משכרו .החטיבה כפופה למנהל מערך הפיתוח ,הכפוף למנכ"ל
קרן היסוד.
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להלן מבנה חטיבת הפרויקטים וממשקיו עם יחידות המרחב של קרן היסוד ,באמצעות "רפרנטים מרחביים":
יו"ר עולמי
של קרן היסוד
מנכ"ל

מנהל מערך הפיתוח

מרחבים

שליחים במגביות
בחו"ל

מנהלת חטיבת הפרויקטים

 5רפרנטים מוצריים
 בינוי פרויקטיזציה פרויקטים בעדיפות HPP כספים שילוט וטקסים142

 4רפרנטים לפרויקטים במרחבים
 אד"א (ארצות דוברות אנגלית) אירופה אמל"ט (אמריקה הלטינית) -מזרח

תהליך הטיפול בפרויקט
א.

הצעת הפרויקט

השליח במגבית קרן היסוד בחו"ל מקיים פגישות עם התורמים ובמקביל הוא מבקש
מחטיבת הפרויקטים להגיש לו הצעות לפרויקטים ,בהתאם להתרשמותו מרצונותיו
של התורם.
הרפרנט המוצרי בחטיבת הפרויקטים (בהתאם לסוג הפרויקט) ,בהתייעצות עם מנהלת
החטיבה ,מכין הצעות לפרויקטים .ההצעה מתבססת על ביצוע בדיקת היתכנות של
הפרויקט (בפרויקטים פיסיים) ,בדיקה מול המוטב ,עריכת בירורים בנושאים כספיים
ומשפטיים ובמקרים מסויימים גם הכנת הסכם עם התורם והסכם עם המוטב.
לאחר הבירור ,השליח במגבית ממלא "טופס בקשה להצעת פרויקט" ,הנבדק על ידי
הרפרנט המרחבי ומנהל המרחב בלשכה הראשית בירושלים( .פרויקטים שעלותם מעל
 400,000דולר מועברים לאישור של מנהל מערך הפיתוח ,בטרם יוצגו בפני התורמים).
"טופס בקשה להצעת פרויקט" כולל מידע כללי על התורם ,תחומי ההתעניינות שלו
(לדוגמא :נושאים כלליים ,חיזוק החברה הישראלית ,עליה/הצלה וקליטה ,חינוך יהודי
ציוני ,פרויקט פיסי וכו') ,מהי אוכלוסיית היעד (ילדים ונוער ,זקנים ,נשים ,עולים
חדשים ,דו-קיום וכו') המיקום הגיאוגרפי של הפרויקט המוצע (ירושלים ,פריפריה ,עיר
ספציפית ,חמ"ע ,קהילה מקומית) ומהו סכום התרומה.
בנוסף ,רשומים הפרויקטים המומלצים עבור התורם ,אילו פרויקטים הוא מימן בעבר,
בקשות/הנחיות מיוחדות של התורם ומהו אופן הדיווח ודרך ההוקרה שבה הוא
מעוניין.
ב.

קבלת הצעת הפרויקט

השליח במגבית מודיע לחטיבת הפרויקטים ולמרחב ,באיזו הצעה בחר התורם ואז
מגובש "טופס הודעה על אימוץ פרויקט" .הטופס מועבר לחתימת הרפרנט המרחבי,
הרפרנט המוצרי ,מנהל המרחב ומנהלת חטיבת הפרויקטים .החטיבה מזינה את פרטי
הפרויקט למערכת הממוחשבת " "Priorityומיידעת בדואר האלקטרוני את אגף
הכספים ואת הלשכה המשפטית.
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בפרויקטים פיסיים ,הרפרנט המוצרי בחטיבת הפרויקטים מקיים ישיבת "תחילת
תהליך" בהשתתפות מנהלת חטיבת הפרויקטים ,אנשי הכספים והלשכה המשפטית.
כמו כן משתתפים נציגי המוטב ונציגי חברת "עמיגור".
הרפרנט המוצרי מעביר למרחב מסמך שהכינה הלשכה המשפטית" :הסכם תורם",
כדי שהשליח במגבית יחתים את התורם.
הביקורת מציינת כי במחצית הראשונה של שנת  8000הלשכה המשפטית הכינה נוסח
חדש של "הסכם התורם".
עד שנת  8000נהוג היה להחתים את התורמים רק כאשר התרומה היא עבור פרויקט
פיסי .מנהלת חטיבת הפרויקטים מסרה לנו כי בימים אלה הנוהג יורחב גם לפרויקטים
במסגרת הפרויקטיזציה ולפרויקטים בעדיפות.
לביקורת נמסר כי לעיתים התורם אינו מסכים לחתום על ההסכם עם קרן היסוד.
קרן היסוד הסבירה כי היא אינה מתעקשת על החתמת התורם על ההסכם .היא ציינה
כי במדינות מסויימות חל איסור על התורם לחתום על הסכם .במדינות אחרות ,בשל
המעמד החוקי של המגבית לא ניתן להחתים את התורם .כמו כן ,נמסר לנו כי הסיכון
במימוש הפרויקט חל למעשה על המוטב ,ולא על קרן היסוד .יצויין כי ההתחייבות
כלפי התורם מעוגנת בהסכם עם המוטב.
בפרויקט פיסי (בניה או הצטיידות) ,הרפרנט המוצרי בחטיבת הפרויקטים מקבל
מהלשכה המשפטית "הסכם מוטב" והוא מחתים את המוטב.
במחצית הראשונה של שנת  ,8000הלשכה המשפטית הכינה שני נוסחים חדשים
ואחידים של "הסכם מוטב" :האחד עבור פרויקט בניה פיסית והשני עבור תכנית
הצטיידות.
בשני הנוסחים של ההסכם בפרויקט הפיסי יש התייחסות לתרומה ,לביצוע ניהול
ובקרה של הפרויקט ,מימון הפרויקט ,התחייבות של המוטב ,אחריות לנזיקין וביטוח,
מיסים והוצאות נוספות ,הוקרה ,שילוט וטקסים .בנוסח של פרויקט בניה ,יש
התייחסות גם לזכויות במקרקעין ולהפעלת הפרויקט לאחר השלמתו ,וכן יש ערבות
בנקאית של המוטב.
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העותקים של "הסכם מוטב" ושל "הסכם תורם" מועברים לאישור ולחתימה של אגף
הכספים בקרן היסוד.
לביקורת נמסר כי לא קיים "הסכם מוטב" בפרויקטים שהם במסגרת הפרויקטיזציה
משום שבמקרים אלה המוטב הוא הסוכנות היהודית.
הביקורת העלתה כי המסמכים אודות הטיפול בפרויקט אינם מרוכזים יחד (הצעת
הפרויקט ,טופס אימוץ פרויקט ,אישורים של המרחב ,הסכם עם התורם ,הסכם עם
המוטב וכו') .בנוסף ,חלק מהתכתובות בין הרפרנטים ובין המחלקות שמורות בקבצי
מחשב שונים וחלקן מתנהלות ושמורות בתיבת הדואר האלקטרוני.
הביקורת ממליצה להסדיר את אופן שמירת המסמכים של הפרויקט באופן יעיל
ונגיש כדי שאפשר יהיה לאתר אותם ולהשתמש בהם.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת הביקורת.
ג.

ביצוע הפרויקט

חטיבת הפרויקטים עורכת מעקב אחר ביצוע הפרויקט ,כולל ביקורים בשטח.
בפרויקטים פיסיים ,החטיבה מקבלת גם דיווחים כספיים והנדסיים (כולל תמונות
מהשטח) מחברת "עמיגור" (חברת-בת של הסוכנות היהודית).
המעורבות של חברת "עמיגור" תלויה בגורם המבצע של הפרויקט :בפרויקטים שבהם
המוטב מבצע את הבניה בעצמו (לדוגמא :הקמת אגף חדש בבית חולים) ,חטיבת
הפרויקטים באמצעות "עמיגור" ,מבצעת רק בקרה כספית על החשבוניות ועל השלבים
ההנדסיים.
במקרים אלה" ,עמיגור" מקבלת עמלה בשיעור של  0.2%מתוך עלות הפרויקט.
לעומת זאת ,בפרויקטים בהם "עמיגור" בונה את הפרויקט בעצמה (כ80%-
מהפרויקטים הפיסיים) ,היא זו אשר מנהלת את כל שלבי הבניה ,ובכלל זה הפעלת
קבלנים ,הסדרת אישורים מול הרשויות וכן טיפול בהיבטים הפיננסיים והמשפטיים
של הפרויקט.
במקרים אלה "עמיגור" מקבלת עמלה בשיעור של  3.3%מתוך עלות הפרויקט.
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בפרויקטים פיסיים ,חברת "עמיגור" מבצעת עבור קרן היסוד ולבקשתה" ,בדיקת
היתכנות" ,טרם הצעת הפרויקט לתורם .הכוונה היא לבדיקה מקדמית בדבר ביצוע
הפרויקט בהתאם להצעת המוטב.
בדיקת ההיתכנות כוללת עריכת בירורים כגון :זכויות המוטב במקרקעין ,תכניות
החלות על המקרקעין וזכויות בנייה ,היתרים ,רישיונות ואישורים הנדרשים על פי דין
לשם הקמת הפרויקט ,תכנית הפרויקט וכתבי כמויות (אם קיימים) ,עלות ההקמה של
הפרויקט ,מקורות המימון של הפרויקט ,לוח זמנים להקמת הפרויקט וכל עניין אחר
או נוסף המשפיע באופן ממשי על אפשרות הביצוע של הפרויקט בהתאם להצעת
המוטב או עניינים אחרים שקרן היסוד מבקשת מ"עמיגור" לבחון.
ממצאי בדיקת ההיתכנות מפורטים בדוח שמגישה "עמיגור" .קרן היסוד שוקלת את
כל ההשלכות והמשמעויות הללו בטרם ההחלטה אם להציע את הפרויקט לתורם.
נמסר לנו כי קרן היסוד לא תציע לתורם פרויקט שאין בגינו היתר בניה.
חטיבת הפרויקטים מטפלת בגביית כספי התרומה מהתורם ,בהתאם להסכם איתו,
באמצעות הרפרנט המרחבי שפועל מול השליח במגבית בחו"ל .במהלך ביצוע הפרויקט,
חטיבת הפרויקטים מודיעה למחלקה לכספים מתי להעביר את כספי התרומה (ישירות
למוטב או לחברת "עמיגור" בהתאם לדיווחים שמקבלת החטיבה מ"עמיגור").
הרפרנט המוצרי בחטיבת הפרויקטים מעביר לרפרנט המרחבי את הדיווח על
התקדמות הפרויקט.
ככלל ,בפרויקטים פיסיים ,רפרנטית הבינוי בחטיבת הפרויקטים מעבירה לתורם דיווח
בכל חודש עד חודשיים ,בהתאם להתקדמות הבניה ולדיווחים מחברת "עמיגור" ,והיא
מצרפת תמונות מהשטח .בפרויקטים בעדיפות ובפרויקטיזציה מועבר דיווח שנתי,
כללי ואחיד לכלל התורמים של הפרויקט ,ולעיתים אף בצירוף תמונות .לדוגמא:
בפרויקט "אתגרים"" ,נטע@" "איילים" ו .ENP-במקרים מסויימים ,התורם מבקש
ומקבל דיווח מפורט יותר ,שלוש פעמים בשנה.
לביקורת נמסר כי בפרויקט "גני משחקים" לא נהוג להעביר לתורם דיווח שנתי כללי,
אלא דיווח חד פעמי בסיום הפרויקט.
בפרויקט "שיפוץ ושדרוג מקלטים" התורם מקבל דיווח חד פעמי בסיום הפרויקט.
בפרויקט "חיילים בודדים" התורם מקבל דיווח אישי ופרטני ולעיתים בצירוף מכתב
תודה ותמונה של החייל.
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במהלך הביקורת הועלתה בפנינו בעיית הדיווח לתורמים אשר מעוניינים ,לאחר 9-00
שנים מסיום הפרויקט ,לדעת מה מצבו (בדרך כלל בעקבות ביקור של התורם בארץ).
לעיתים מתגלה כי המבנה משמש לפעילויות אחרות ללא ידיעת קרן היסוד והסוכנות
היהודית ,ולעיתים מתגלה כי המבנה מוזנח (כתוצאה מנזילות ,סדקים ,שקיעה של
הקרקע וכו').
הביקורת ממליצה לקרן היסוד לגבש מדיניות בעניין מעקב ודיווח אחר מצב המבנים
והשימוש בהם בפרויקטים פיסיים שהסתיימו לפני שנים.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת התקבלה .החל
מחודש אוגוסט  8000תוקנה השיטה והחל טיפול שיטתי בנושא
הסקירה והדיווח לגבי פרויקטים ישנים .הטיפול מתבצע על ידי
הרפרנט לטקסים ושילוט בחטיבת הפרויקטים.
ד.

סיום הפרויקט

בסיום התהליך ,חטיבת הפרויקטים מסיימת את הטיפול בפרויקט מבחינה חשבונאית
ומטפלת בעריכת טקס חנוכת הפרויקט ובשילוט ,בתאום עם התורם ועם המוטב
(בעניין סוג השילוט וניסוחו ,מיקום הטקס וכו').
בדרך כלל הטקס הצנוע ממומן על ידי המוטב .במקרים מסויימים ,הטקס ממומן על
ידי התורם או על ידי קרן היסוד מתקציב המרחב .לעומת זאת ,השילוט של הפרויקט
מתומחר מראש ,בתוך תקציב הפרויקט.
במהלך הביקורת נמסר לנו כי קיים קושי להציע לתורמים את הפרויקטים שבמסגרת
הפרויקטיזציה ,משום שהסוכנות היהודית מתנה את הזכות להציב שילוט עם שמו של
התורם ,רק במקרים בהם סכום התרומה הוא  000,000דולר ומעלה.
השליחים מדווחים שישנם תורמים המעוניינים בשילוט (לדוגמא :בפרויקט "פותחים
עתיד") גם כאשר סכום התרומה הוא  00,000דולר בלבד .למעשה ,חלקם תורמים
 00,000דולר בכל שנה ,במשך כמה שנים – אך אינם זכאים לשלט בפרויקט.
הרפרנטים במרחב מסרו לנו כי המגבלה הזו מקשה על גיוס תרומות לפרויקטיזציה.
לעיתים ,קרן היסוד מציעה לתורם שילוב שבו חלק מהתרומה יוסב לעניין פיסי (כגון
שיפוץ) שילווה בשילוט ,והיתרה תהיה עבור תכנית חינוכית( .השיפוץ אינו במסגרת
תקציב הליבה).
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הביקורת ממליצה לקרן היסוד לבחון את הדרכים להוקרת התורמים אשר תרמו
לפרויקטים חינוכיים בין אם במקום הפעילות של הפרויקט או בבנייני המוסדות
הלאומיים.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי כיום ,בעקבות הידברות
אינטנסיבית עם הסוכנות היהודית בנושא זה ,חל שיפור והיא יותר
משתפת פעולה במתן אפשרות הצבת שילוט במתקניה .כמו כן הושגה
עמה הסכמה על הקמת שני קירות הוקרה כלליים במתקני הסוכנות
היהודית.

סוגי הפרויקטים
א.

פרויקטיזציה

אלו הם פרויקטים שהינם מתקציב הליבה של הסוכנות היהודית .קרן היסוד משווקת
אותם לתורמים וההכנסות בגינם מהוות חלק מהסכום שקרן היסוד מתחייבת להעביר
כל שנה לסוכנות היהודית.
הצעת הפרויקטים הללו לתורמים של קרן היסוד ,נעשית בתאום עם אגף הכספים
בסוכנות היהודית ,כדי למנוע כפילויות בגיוס הכספים לאותו פרויקט.
על פי נתוני חטיבת הפרויקטים ,בשנת  8000היו  80פרויקטים שההתחייבות של
התורמים בגינם הסתכמה ב 2,229,334-דולר ,וסכום התקבולים הסתכם ב3,908,300-
דולר.
להלן דוגמאות של פרויקטים במסגרת הפרויקטיזציה :פותחים עתיד ,מרכזי קליטה,
"עמיגור" ,כפרי עליית הנוער – ניצנה ,הדסה נעורים ,רמת הדסה ,קריית יערים ,בן
יקיר( ENP ,פרויקט לאומי אתיופי) ,מסע ,נטע ,מינהל הסטודנטים ,עליה מאתיופיה,
טיסות עולים ,זרמים ביהדות ועוד.
במהלך הביקורת נמסר לנו מהרפרנטים במרחבים ,כי קיים קושי לגייס תרומות
לפרויקטיזציה משום שהתורמים מאבדים עניין בנושאים ה"מסורתיים" שבהם
עוסקת הסוכנות היהודית .במקרים אחרים ,התורמים דווקא מעוניינים לתרום
לפרויקט אך הסוכנות היהודית הקצתה לקרן היסוד לגייס סכום קטן מתוך תקציב
הפרויקט (בשל התחייבויות שקיימות משנה קודמת ,הכנסות מצוואות וכדומה).
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ב.

פרויקטים פיסיים

אלו הם פרויקטים העוסקים בבנייה של מבני ציבור ו/או בהצטיידותם והם מבוצעים
על ידי חברת "עמיגור" או על ידי המוטב עצמו .חלקם הם פרויקטים של הסוכנות
היהודית ,אשר אינם מתקציב הליבה שלה.
עד שנת  8009הטיפול בפרויקטים פיסיים התנהל בתאום עם חטיבת הבנייה בסוכנות
היהודית .בעקבות ביטול החטיבה ,קרן היסוד פועלת ישירות מול חברת "עמיגור"
שהיא חברת-בת של הסוכנות היהודית.
על פי נתוני חטיבת הפרויקטים ,בשנת  8000היו  24פרויקטים שההתחייבות של
התורמים בגינם הסתכמה ב 30,422,899-דולר ,וסכום התקבולים הסתכם ב-
 80,004,999דולר.
להלן דוגמאות של פרויקטים פיסיים :בנייה בבתי-חולים (מרפאת הפרעות אכילה,
מחלקה סיעודית ,חדר ניתוח ומרכז אשפוז ילדים) ,שיפוץ מתנ"סים ,בניית בתי-כנסת,
רכישת ציוד עבור פרויקטים לילדים ,בניית מתקני ספורט ,שיפוץ כיתות ,רכישת ציוד
לכפרי נוער ועוד.
ג.

פרויקטים בעדיפות ()HPP

כאמור ,אלו הם פרויקטים שגובשו על ידי הנהלת קרן היסוד בשנת  8002במטרה לספק
מענה לדרישות התורמים שאינם מעוניינים בנושאי הפרויקטים שמציעה הסוכנות
היהודית .כמו כן ,באמצעות איגום התרומות לתחומים מסויימים או למוטב אחד,
מתאפשר גיוס סכום משמעותי לפרויקט.
השליחים במגביות קרן היסוד בחו"ל מציעים את הפרויקטים הללו לתורמים ,רק
לאחר שהוצע להם קודם לכן לממן את הפרויקטים שבמסגרת הפרויקטיזציה (שהם,
כאמור בראש סדר העדיפות של קרן היסוד בגיוס כספים).
על פי נתוני חטיבת הפרויקטים ,בשנת  8000היו שבעה פרויקטים שסה"כ
ההתחייבויות של התורמים בגינם הסתכמה ב 3,023,999-דולר וסכום התקבולים
הסתכם ב 8,249,222-דולר.
נכון ל 30-ביוני  ,8000סה"כ ההתחייבויות ל"פרויקטים בעדיפות" לשנת  8000הסתכמו
ב 0,832,024-דולר.
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הפרויקטים הכלולים במסגרת "פרויקטים בעדיפות" הם :איילים ,נטע@ ,גני
משחקים ,אתגרים ,שיפוץ ושידרוג מקלטים ,חיילים בודדים ,והפרויקט הלאומי
האתיופי – .ENP
בשנת  8000החל פרויקט חדש" :חלמיש" (ראה פירוט בהמשך) ,ובמקביל הופסק שיווק
הפרויקטים :גני משחקים ושיפוץ מקלטים.
סכומי ההתחייבויות והתקבולים של שלושת סוגי הפרויקטים לשנת  8000אשר הוצגו
לעיל נמסרו לנו מחטיבת הפרויקטים ,נכון ל 30-בדצמבר .8000
נתוני ההתחייבות וההכנסות הינם ברוטו ,כלומר כוללים תקורה בשיעור של 04%
שקרן היסוד גובה מתוך סכום התרומה.
חטיבת הפרויקטים מסרה לנו כי היא אמנם מרכזת את הנתונים על סכומי
ההתחייבויות של התורמים עבור כל פרויקט ,אולם הנתונים הללו אינם מהווים
אסמכתא לרישום במערכת הכספים.
על כן ,הנתונים על סכומי ההתחייבות של התורמים לכל פרויקט אינם רשומים
במערכת הממוחשבת של קרן היסוד ,אלא בקובץ נפרד הקיים בחטיבת הפרויקטים
בלבד.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי כיום הנתונים על סכומי
ההתחייבות של התורמים לפרויקטים רשומים במערכת הכספים
הממוחשבת של קרן היסוד.

תיאור הפרויקטים בעדיפות – HPP

)(High Priority Programs

ה"פרויקטים בעדיפות" גובשו כאמור על ידי הנהלת קרן היסוד .הפרויקטים עוסקים
בנושאי חינוך ותרבות במטרה לחזק את הפריפריה ולחזק אוכלוסיות חלשות .פעם
בשנה מתקיים דיון בנושא זה עם מנהלי המרחבים בקרן היסוד במסגרת "כנס
הנציגים" של השליחים מהמגביות .השליחים מציגים את הנושאים המעניינים את
התורמים מעבר לנושאים הקיימים מסגרת הפרויקטיזציה.
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פרויקט "נטע"@ והפרויקט הלאומי האתיופי –  ENPעדיין ממומנים בחלקם מתקציב
הליבה של הסוכנות היהודית .שני הפרויקטים ממומנים גם במסגרת "פרויקטים
בעדיפות" כיוון שקרן היסוד מצאה לנכון להמשיך או להרחיב אותם משום שהם עדיין
אטרקטיביים לצורך גיוס תרומות וכן ניתן לעניין באמצעותם תורמים חדשים.
להלן תיאור הפרויקטים מתוך "כרטיס הפרויקט" שהכינה קרן היסוד עבור תורמים
פוטנציאליים:

איילים ()Ayalim
הענקת מלגות לימודים ומגורים (בתשלום סמלי) ב 08-כפרי סטודנטים בפריפריה
בתמורה ל 400-שעות התנדבות שנתיות אחר הצהריים בעיירות פיתוח בנגב ובגליל.
הסטודנטים עוסקים בפעילויות חברתיות עם נוער ,ילדים ,קשישים ,עולים חדשים
ואוכלוסיות במצוקה .לדוגמא :שיפוץ בתים ,ניקיון מקלטים עריכת סמינרים ,סיוע
בהכנת שעורי הבית ,הדרכה בשעורי אמנות ,מחול ,דרמה ,אנגלית ,גינון אורגני ותזונה.
מטרת הפרויקט היא להביא לפריפריה אוכלוסייה איכותית ובאמצעות חיזוק והעשרת
האוכלוסייה המקומית ,הסטודנטים מהווים "סוכני שינוי" בקהילה.
בשנת הלימודים  8009-8000השתתפו בפרויקט "איילים" כ 300-סטודנטים .עלות
הפעילות בכפר הסטודנטים של איילים היא  080,000דולר לשנה.
על פי נתוני חטיבת הפרויקטים ,במחצית שנת  8000סכום ההתחייבות לפרויקט לשנת
 8000היה  34,800דולר.

נטע@ (@(Net

פרויקט לימוד והעשרה לנוער במצוקה לצורך גישור על הפער החברתי והטכנולוגי
בפריפריה .בוגרי התכנית מקבלים תעודת טכנאי מחשבים מחברת .Cisco System
התכנית אורכת שלוש שנים ומתקיימת בשעות אחר הצהריים .היא כוללת קורסים
בנושאים :מערכת מחשוב ,כישורי מנהיגות ,מיומנויות חברתיות וערכים חברתיים
(מצויינות ,דמוקרטיה ומחוייבות לקהילה) .בנוסף ,הסטודנטים מתנדבים בפעילויות
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למען הקהילה .לבוגרים יש סיכויים טובים להשתלב ביחידות מובחרות בצה"ל
ובחברות היי-טק.
תכנית נטע@ משותפת לקרן היסוד ,הסוכנות היהודית ,חברת סיסקו ועמותת "תפוח"
והיא מונה כ 0,300-בוגרים מאז שנת  8003ועד שנת .8000
עלות פתיחת כיתה לפרויקט נטע@ היא  42,000דולר לשנה .עלות מלגה לסטודנט היא
 4,000דולר למשך שלוש שנים או  0,900דולר לשנה.
בפועל 28% ,מכל תרומה לפרויקט נטע@ מועבר למימון הפרויקט שבמסגרת
ה"פרויקטיזציה" 23% .נוספים נרשמים במסגרת הפרויקטים של  HPPבקרן היסוד
ומועברים לחברה שמפעילה את הפרויקט 04% .הנותרים הם תקורה הנרשמת בקרן
היסוד ככסף חופשי.
על פי נתוני חטיבת הפרויקטים ,במחצית שנת  8000סכום ההתחייבות לפרויקט לשנת
 8000היה  833,824דולר.

גני משחקים ))Educational Playgrounds
קרן היסוד מגייסת קהילות ותורמים מכל העולם לצורך הקמת  30גני משחקים
לילדים בפריפריה ובירושלים .הפרויקט הוקם לכבוד יום ההולדת ה 30-למדינת
ישראל .שנה זו נקבעה על ידי הממשלה כ"שנת הילד".
החברה אשר בונה את גני המשחקים ממוקמת בפריפריה ומעסיקה עולים חדשים.
בניית גני המשחקים נעשית בסטנדרט איכותי ובטיחותי גבוה והיא מתבצעת בפיקוח
של מומחים ובשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ,המיוצרים בישראל.
בגני המשחקים ,שגודלם כ 300-מ"ר ,קיימות  84תחנות פעילות המסייעות להתפתחות
הפיסית ,המנטלית והבריאותית של הילדים ובכלל זה קואורדינציה מוטורית ,כושר
גופני ,העשרה קוגניטיבית ומיומנות חברתית.
עלות הקמת גן משחקים לילדים היא  000,000דולר.
על פי נתוני חטיבת הפרויקטים ,במחצית שנת  8000סכום ההתחייבות לפרויקט לשנת
 8000היה  300,000דולר.
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אתגרים ()Etgarim
פרויקט לימוד מחשבים לצורך גישור על פערים טכנולוגיים וחברתיים של אוכלוסייה
פגיעה כגון :ילדים בסיכון ,נוער באזורי עימות בצפון ובדרום ,ילדים החולים במחלות
כרוניות המאושפזים בבתי חולים ,חיילים פגועי טראומה ,עולים חדשים מאתיופיה,
קשישים וניצולי שואה.
חברת "קומפדיה" הישראלית ,פיתחה תוכנת מחשב ללימוד אינטראקטיבי המאפשרת
למשתמש לפתח את יכולותיו ומיומנויותיו .בנוסף ללימוד מיומנויות מחשב בסיסיות
וחשיבה יצירתית ,הפרויקט מספק כלים לחיפוש פתרונות יצירתיים כמענה לצרכיהם
כדי לאפשר להם שליטה על חייהם .מדריך מאומן מוצמד לכל משתתף ותומך בו
במסגרת הפרויקט.
חברת "קומפדיה" מספקת את התוכנה ,המדריכים ,המאמנים ואת התמיכה הטכנית.
הפרויקט מקבל גם סיוע ממשלתי.
עלות מימון קבוצת לימוד מחשבים בתכנית אתגרים היא  2,000דולר.
פרויקט "אתגרים" היה בעבר חלק מתקציב הליבה של הסוכנות היהודית .קרן היסוד
החליטה להמשיך אותו ועל כן שילבה אותו במסגרת הפרויקטים בעדיפות.
על פי נתוני חטיבת הפרויקטים ,במחצית שנת  8000סכום ההתחייבות לפרויקט לשנת
 8000היה  883,900דולר.

שיפוץ ושדרוג מקלטים ציבוריים ()Bomb Shelters
פרויקט שיפוץ ושדרוג מקלטים ציבוריים ביישובי הצפון וביישובי עוטף עזה ,נועד
לצורך הגנה על חיי האזרחים.
קרן היסוד נענתה לפנייה של ממשלת ישראל לסייע במימון פרויקט לאומי לשיפוץ
ושדרוג כ 2,400-מקלטים ציבוריים ,שהחל בשנת  8009כלקח ממלחמת לבנון השנייה.
השדרוג נעשה בהתאם לתנאים סבירים שיתאימו לשהייה ממושכת בעיתות חירום.
תכנית העבודה לשידרוג המקלטים כוללת :התקנת מערכת חשמל מתאימה ותאורת
חרום ,תשתית לצינורות מים וביוב ,איטום מפני נזילות מים והצפות ,חיזוק יסודות
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וקירות ,תיקון דלתות ,חלונות ,שירותים וכיורים ,צביעת המקלט ,התקנת מקום
לחימום אוכל ושידרוג מערכת האיוורור.
עלות שיפוץ ושדרוג שלושה מקלטים ציבוריים היא כ 24,000-דולר (משתנה בהתאם
לגודל ולמצבו של המקלט).
כאמור ,בשנת  8000הופסק גיוס הכספים לפרויקט שיפוץ ושידרוג מקלטים ציבוריים.

חיילים בודדים )(Lone Immigrant Soldiers
בשנת  8000קרן היסוד החלה לגייס כספים לפרויקט חיילים בודדים .מדובר בצעירים
יהודים מכל העולם ,רובם אינם דוברי עברית וללא משפחה בארץ או מערכת חברתית
תומכת .הם עזבו את משפחותיהם כדי לשרת בצה"ל ולהתחיל חיים חדשים בישראל.
כחיילים עולים בודדים לקראת שחרורם ,הם מתמודדים עם אתגרים כגון :מגורים,
לימודים ,תעסוקה ,קיום וכו' – כל זאת ללא משפחה קרובה אשר תעמוד לצידם.
במסגרת הסיוע לחיילים בודדים לקראת השחרור ,קרן היסוד מסייעת במילגה עבור:
אבחון תעסוקתי ,אימון אישי ,ייעוץ כלכלי ,תמיכה כלכלית ,מכינה לקראת שחרור,
שובר לרכישת מוצרי חשמל ומענק חד פעמי .עלות המימון של הסיוע של לחייל בודד
היא  3,000דולר.
קרן היסוד שילבה את פרויקט "חיילים בודדים" עם תכנית "כנפיים" של הסוכנות
היהודית .תכנית "כנפיים" של הסוכנות היהודית להשתלבות בחברה האזרחית
בישראל ,תומכת בכ 900-חיילים בודדים שמשתחררים מצה"ל בכל שנה .היא מסייעת
להם לפני ומיד לאחר השחרור .מדובר במכינה לקראת שחרור הנמשכת חמישה ימים
ועוסקת בתכנים הרלבנטיים בשלב קריטי זה :תעסוקה ,השכלה ורכישת מיומנויות
אישיות ובין אישיות .המכינה כוללת הרצאות ,פעילות קבוצתית ,ייעוץ והכוון פרטני
לכל חייל (כגון :איבחון ,כישורים אישיים ,סיוע בקבלת החלטות ובניית תכנית
אישית).
על פי נתוני חטיבת הפרויקטים ,במחצית שנת  8000סכום ההתחייבות לפרויקט לשנת
 8000היה  98,000דולר.
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 – ENPהפרויקט הלאומי האתיופי ))The Ethiopian National Project
בישראל יש כ 080,000-עולים מאתיופיה (מחציתם מתחת לגיל  .)02למרות שכשליש
מהם נולדו בישראל ,לקשיי ההתאקלמות של ההורים (למדינה ,לשפה ,לתרבות ,לאורח
החיים החדש) יש השלכה שלילית על הדור הצעיר.
למרות הסיוע של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל ,רובם גרים בקהילות בפריפריה
ובעלי הכנסה נמוכה .הילדים סובלים מפער תרבותי וחינוכי גדול .רבים מהם נושרים
מבתי הספר ומספר העבריינים הצעירים בקרבם גדול מהאחוז שהם מהווים מסה"כ
האוכלוסיה.
 ENPהוא פרויקט המשותף לקהילה האתיופית ,ממשלת ישראל ,רשויות מקומיות וקרן
היסוד .מדובר בארבע שעות שבועיות של פעילות הכוללות לימודי אנגלית ומתמטיקה
בקבוצות קטנות ,סדנאות תעסוקה וכתות תגבור כדי לגשר על הפערים אצל תלמידי
תיכון .כ 93%-ניגשו למבחני הבגרות .כמו כן יש כתות הכנה למבחני כניסה למוסדות
על תיכוניים.
עלות הפעילויות החינוכיות לילד אחד לשנה היא  0,040דולר .עלות הסיוע ל 23-ילדים
אתיופים לשנה היא  40,000דולר.
 28%מכל תרומה מועברים למימון הפרויקט שבמסגרת ה"פרויקטיזציה"23% .
נוספים נרשמים בקרן היסוד לפרויקט שבמסגרת ה 04% .HPP-הנותרים הם תקורה
ונרשמים בקרן היסוד ככסף חופשי .יצויין כי מנכ"ל קרן היסוד הינו חבר בדירקטוריון
חברת הבת המפעילה את הפרויקט הלאומי האתיופי .על כל דולר שהתקבל מתורם,
ממשלת ישראל מעניקה דולר נוסף לפרויקט.
על פי נתוני חטיבת הפרויקטים ,במחצית שנת  8000סכום ההתחייבות לפרויקט לשנת
 8000היה  303,200דולר.

חלמיש ((Halamish

פרויקט להכשרת גברים אורתודוכסים לשוק העבודה באמצעות לימודי הנדסה.
ב 30-השנים האחרונות אחוז הגברים החרדים שאינם במעגל העבודה גדל מ 80%-ל-
 .34%בסקטור החרדי ,צעירים המתמקדים בלימודי התורה אינם לומדים אנגלית,
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מתמטיקה ומדעים שהם מקצועות חיוניים לצורך המשך לימודים גבוהים30% .
מהקהילה נמצאים מתחת לקו העוני.
ב 8009-איתן ורטהיימר ,תעשיין ופילאנטרופ ישראלי ,החל בפרויקט "חלמיש" כדי
לגשר על הפער האקדמי והסוציו-אקונומי בקהילה החרדית.
הפרויקט מיועד לבני  83ומעלה וכולל לימודי מכינה אינטנסיביים במקצועות אנגלית,
מתמטיקה ,פיסיקה ומחשבים .כתוצאה מזאת הם מגיעים לציונים גבוהים ,מעל
הממוצע ,במבחני הכניסה לאוניברסיטה.
כיום יש למעלה מ 000-חרדים הלומדים באוניברסיטת בן גוריון ,בטכניון ,במכללת
הדסה להנדסאות ולטכנולוגיה.
משתתפי תכנית "חלמיש" מקבלים מלגת מחייה מלאה למשך חמש השנים של התכנית
וכן מחשב נייד והדרכה אישית .בוגרי התכנית משתלבים במעגל העבודה כטכנאים
ומהנדסי מחשבים.
עלות הסבסוד ל 30-סטודנטים לשנה אקדמית אחת היא  40,000דולר.
על פי נתוני חטיבת הפרויקטים ,במחצית שנת  8000סכום ההתחייבות לפרויקט לשנת
 8000היה  40,000דולר.
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הכנסות לפרויקטים בעדיפות
להלן הנתונים הכספיים של אגף הכספים על ההכנסות לפרויקטים ועל ההעברות
למוטב של הפרויקטים בעדיפות (בדולר):
2009
פרויקט בעדיפות

יתרת
פתיחה
38,934

ההכנסה
נטו
209,342

העברה
למוטב
448,429

039,342

שיפוץ ושדרוג מקלטים

-309,322

929,090

0,049,092

-409,420

גני משחקים

-220,049

922,090

430,094

-392,848

איילים

884,920

244,093

999,388

029,239

אתגרים

-34,822

930,320

499,223

-804,923

ENP

-

93,020

32,923

-2,394

סה"כ

-436,724

3,441,734

3,572,406

-1,117,451

פרויקט בעדיפות

יתרת
פתיחה
039,342

ההכנסה
נטו
0,033,009

העברה
למוטב
492,924

יתרת סגירה
-893,980

שיפוץ ושדרוג מקלטים

-409,420

009,839

323,339

-823,299

גני משחקים

-392,848

433,220

932,223

-290,329

איילים

029,239

0,033,489

908,394

02,034

אתגרים

-804,923

839,432

248,333

-38,922

חיילים בודדים

-

00,322

00,322

-

ENP

-2,394

03,293

499

-82,839

סה"כ

-1,117,451

3,023,220

3,044,745

-1,091,027

נטע @

יתרת סגירה

2010
נטע @

1-30.7.2011
פרויקט בעדיפות

יתרת
פתיחה
-893,980

ההכנסה
נטו
23,049

העברה
למוטב
020,999

-093,008

שיפוץ ושדרוג מקלטים

-823,299

02,488

093,233

-002,432

גני משחקים

-290,329

02,203

880,803

-834,829

איילים

02,034

829,220

292,332

828,449

אתגרים

-38,922

034,090

092,944

-83,099

חיילים בודדים

-

44,299

44,299

-

ENP

-82,839

8,289

00,333

-03,038

נטע @

יתרת סגירה

חלמיש

-

-

-

-

סה"כ

-1,091,027

549,420

1,263,465

-377,561
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החשבת של קרן היסוד מסרה לנו כי בשל החשיבות של פרויקט נטע@ ופרויקט
איילים ,על פי החלטת ההנהלה ,קרן היסוד מתחייבת להעביר מראש בכל תחילת שנה
 440,000דולר לפרויקט נטע@ עבור פתיחת כיתות בארבעה מוקדים בארץ וכן היא
מתחייבת להעביר בתחילת כל שנה  3מיליון ש"ח לפרויקט "איילים" .ההכנסות
מגוייסות על ידי קרן היסוד מהתורמים שהתחייבו לתרום לפרויקט ו/או ממקורות
אחרים .לפיכך ,לעיתים יתרת הסגירה בכרטיס הפרויקט של "איילים" ושל נטע@,
בסוף השנה ,נמצא בגרעון .לעומת זאת ,בפרויקטים אחרים ,בדרך כלל הועברו למוטב
כל כספי התרומה ועל כן יתרת הסגירה בכרטיס הפרויקט בסוף השנה היא בזכות.
כאמור ,סכומי ההתחייבות לכל פרויקט הרשומים בחטיבת הפרויקטים כוללים
תקורה בשיעור של  04%שקרן היסוד גובה מהתורם כחלק מסכום התרומה לפרויקט.
לעומת זאת ,במערכת הכספית הממוחשבת של קרן היסוד נרשם סכום ההכנסה (נטו)
שהוא  24%מהסכום שהתקבל עבור הפרויקט.
בשנת  ,8002בעקבות נפילתו החדה של הדולר ,המנכ"ל ומנהל הכספים לשעבר החליטו
כי קרן היסוד לא תגבה תקורה בפרויקט "גני משחקים" .מכיוון שהחומר השיווקי כבר
היה מצוי בשטח ,בחרה קרן היסוד לשנות את המחיר שפורסם ולבצע את הפרויקט
ללא תקורה.
נמסר לנו כי עד שנת  8000כל סכומי התקורה בפרויקטים של  HPPנרשמו יחד ,בקובץ
נפרד ,ללא יכולת זיהוי ושיוך בין סכום התקורה לבין הפרויקט שמתוכו נגבתה
התקורה .בשנת  8009סכום התקורה הסתכם ב 403,230-דולר .בשנת  8000סכום
התקורה היה  899,992דולר ומינואר עד  30ביוני  8000סכום התקורה שהצטבר
מהפרויקטים של  HPPהוא  22,898דולר.
במהלך הביקורת ביקשנו לקבל את נתוני ההכנסות בפרויקטים שבמסגרת  HPPלשנת
.8000
הביקורת העלתה כי קיים פער משמעותי בין סכום ההכנסות הרשום בחטיבת
הפרויקטים 8,249,222 :דולר לבין סכום ההכנסות הרשום במחלקה לכספים:
 3,083,880דולר .יצויין כי הנתונים בחטיבת הפרויקטים תורגמו ממטבע מקורי לדולר,
ויש לקחת בחשבון הפרשי שער.
יחד עם זאת ,מכיוון שהסכומים הרשומים בחטיבת הפרויקטים הם ברוטו ,כלומר
כוללים  04%תקורה וכן מרכיבי פרויקטיזציה שקיימים בפרויקט נטע@ ובפרויקט
 28%( ENPמסכום התרומה) ,תמוה עוד יותר הפער בין שני מקורות הרישום ,שבו
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סכום ההכנסות הרשום בחטיבת הפרויקטים נמוך יותר מהסכום הרשום במחלקה
לכספים.
הביקורת ממליצה לבדוק את הסיבות לפער בין ההכנסות הרשומות בחטיבת
הפרויקטים לבין אלה הרשומות במחלקה לכספים .כמו כן ,אנו ממליצים לשקול
להכין בקובץ נפרד את כל הנתונים הכספיים של  ,HPPובכללם גם את סכומי
ההתחייבות לפרויקט ,כדי לקבל תמונת מצב כוללת על כל פרויקט ,ומהו סטאטוס
הפרויקט בכל נקודת זמן.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת נתקבלה :כיום
כל הנתונים מוזנים דרך מערכת הכספים הממוחשבת של קרן היסוד,
והבעייה נפתרה.

תקציב וביצוע של חטיבת הפרויקטים
להלן סעיפי התקציב והביצוע של חטיבת הפרויקטים ,כפי שמסר לנו מנהל מחלקת
תקציב והתקשרויות בקרן היסוד (בדולר):
2009

סעיפים

30.7.2011

2010

תקציב

ביצוע

תקציב

ביצוע

תקציב

ביצוע

תפעול שוטף

00,000

89,083

83,000

39,932

80,000

00,282

שכר ()0

334,000

399,342

332,000

342,390

323,000

092,822

אחזקת רכב ()8

32,000

82,830

23,000

30,928

23,000

09,900

רכב צמוד ()3

30,000

33,394

02,000

80,239

02,000

2,229

חברות כוח אדם

-

-

-

-

-

-

טלפונים ומשלוחים ()2

3,000

2,089

4,000

2,398

4,000

8,909

סה"כ

445,000

490,474

423,000

444,425

462,000

241,360

הערה :הנתונים ליום  09ביולי .8000
( )0כולל משכורות ,שעות נוספות ,כלכלה ואש"ל ,הפרשות וכו'.
( )8כולל ביטוח ורישוי רכב לעובדים ותוספת רכב/ניידות/ק"מ.
( )3כולל ליסינג תפעולי ,דלק ,חניה ,רחיצה ואגרות כביש  3עבור מנהלת חטיבת הפרויקטים.
( )2כולל טלפון משרד ,טלפון נייד ,טלפון עובדים ומשלוחי דואר מהיר.

סעיף התפעול השוטף כולל הוצאות עבור ימי סיור (מלא או חלקי) של עובדי החטיבה
לצורך ביקור בפרויקטים :מעקב אחר ביצוע הפרויקט ,הכרת פרויקטים חדשים,
השתתפות באירועים של המוטב לצורך קבלת מידע נוסף וכו' .מכיוון שרק למנהלת
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החטיבה יש רכב צמוד ואין רכב שירות בחטיבה ,נמסר לנו כי הרפרנטים המוצריים
רשאים להזמין הסעה במונית מתוך רשימת ספקים המוזנת במערכת הממוחשבת.
ההסעות מבוצעות על ידי ארבע חברות של מוניות .מאגף הלוגיסטיקה נמסר לנו כי אין
הסכם עם חברות המוניות .בפועל ,התשלום לנהגי המוניות נעשה על בסיס מחירון של
משרד התחבורה בקיזוז  00%הנחה.
הביקורת ממליצה לקרן היסוד לערוך הסכם עם חברות המוניות ,לאחר בחינת הצעות
מחיר או עריכת מכרז.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת מתקבלת .קרן
היסוד אימצה את מחירון משרד התחבורה והחתימה את חברות
המוניות עליה.
מחלקת לוגיסטיקה ורכש בקרן היסוד רכשה שלטי פודיום ושלטי רול-אפ מפוארים.
מתוך  02פריטים ,רק שני שלטי רול אפ מפוארים נרכשו עבור חטיבת הפרויקטים
וחוייבו מתקציב החטיבה.
מצאנו כי החשבונית מיום  82בפברואר  8000על סך  2,093ש"ח אושרה לתשלום על ידי
מחלקת לוגיסטיקה ורכש .יחד עם זאת לא נמצא אישור של מנהלת חטיבת
הפרויקטים על חלקה של החטיבה בתשלום החשבונית.
הביקורת סבורה כי ראוי שמנהלת החטיבה תאשר את החשבונית כדי לוודא שהיא
תקינה ושהטובין אכן התקבל .על כן אנו ממליצים לחטיבת הפרויקטים להקפיד על
בדיקת החשבוניות המרוכזות שמתוכן מחייבים גם את תקציב חטיבת הפרויקטים.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת מתקבלת
ומעכשיו אגף הכספים יוודא שמנהלת חטיבת הפרויקטים תבדוק
ותאשר את החשבוניות לפני חיוב התקציב.
מחלקת הלוגיסטיקה מסרה לנו כי אין הסכם בין קרן היסוד לבין החברה אשר ממנה
רכשו את השלטים וכי לפני כל הזמנה ,המחלקה מקבלת הצעות מחיר מכמה ספקים,
ורוכשת מהזול ביותר .הביקורת בדקה ומצאה כי הוגשו שלוש הצעות מחיר עבור שלטי
רול-אפ ונבחרה ההצעה הזולה ביותר.
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ב 08-במאי  8000התקבלה חשבונית-מס בסך  0,920ש"ח עבור השכרה ,הובלה והתקנה
של רשת צל .החשבונית אושרה על ידי מנהלת החטיבה .לביקורת נמסר כי שכרו את
הרשת עבור טקס שבו נחנך פרויקט גן משחקים בחדרה.
הביקורת סבורה כי שכירת רשת הצל עבור הטקס צריכה להיות חלק מעלות
הפרויקט עצמו בחדרה או מהיתרה הכללית של פרויקט "גני משחקים" ולא
מהתקציב של חטיבת הפרויקטים בקרן היסוד.
מנהלת חטיבת הפרויקטים מסרה לנו שאכן ניתן היה לחייב את תקציב היתרה
הכללית של פרויקט "גני משחקים".
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת מתקבלת ותיושם
בעתיד.
בחודש מאי  8009ובאוגוסט  8000נרכשו שתי מצלמות בכ 900-ש"ח כל אחת .לביקורת
נמסר כי המצלמות נמצאות באופן קבוע אצל שתי רפרנטיות בחטיבת הפרויקטים והן
משמשות לתיעוד המעקב אחר התקדמות הפרויקטים.
הביקורת ממליצה להחתים את העובדות על מסמך המאשר כי המצלמות נמצאות
ברשותן ושעליהן להחזיר אותן לחטיבת הפרויקטים בסיום תפקידן.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת מתקבלת .בעתיד
העובדים יוחתמו על קבלת הרכוש.
מנהלת חטיבת הפרויקטים מסרה לנו כי לעיתים היא פונה לחברת "עמיגור" בבקשה
לבצע בדיקת היתכנות של הצעות לפרויקטים.
ב 02-בנובמבר  ,8000תקציב חטיבת הפרויקטים חוייב בסך של  98,998ש"ח בגין יעוץ,
תכנון ועיצוב פרויקטים.
האסמכתא לחיוב התקציב הייתה רשימה של  82פרויקטים בקרן היסוד שבגינן נעשו
בדיקות היתכנות ועלותן הסתכמה ב 29,998-ש"ח.
תעריף בדיקת ההיתכנות נבנה על סמך היקף שעות העבודה שיצטרך המהנדס
ואנשי מקצוע נוספים ב"עמיגור" (בהתאם לצורך) להשקיע בבדיקת הפרויקט .אם
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תידרש "עמיגור" להעסיק מומחים חיצוניים לבדיקה (כגון :קידוח קרקע) – קרן
היסוד תשלם גם את עלות המומחה החיצוני.
הביקורת מציינת כי לא נבחן סכום החיוב של החשבונית מול תעריפי בדיקה
ההיתכנות המופיעים בטיוטת ההסכם עם "עמיגור" משום שההסכם טרם נחתם.
על גבי הרשימה נכתבה הערה בכתב יד כי היא אושרה על ידי מנהל מחלקת תקציב
והתקשרויות של קרן היסוד.
הביקורת מציינת כי לא ברור עבור אילו פרויקטים מתוך הרשימה ,חוייב התקציב
של חטיבת הפרויקטים.
בנוסף ,אין חתימה של מנהלת חטיבת הפרויקטים המאשרת את התשלום מתקציב
החטיבה ,ואף לא חתימה של מנהל מחלקת תקציב והתקשרויות.
מנהלת חטיבת הפרויקטים מסרה לנו כי ככלל ,במקרים בהם הפרויקט יצא אל
הפועל – עלות בדיקת ההיתכנות של הצעת הפרויקט צריכה להיות מתקציב
הפרויקט עצמו.
הביקורת ממליצה לחטיבת הפרויקטים לבדוק מתוך הרשימה בגין אילו הצעות
פרויקטים חוייב תקציב החטיבה ,וכן לחייב את תקציב הפרויקטים אשר יצאו
אל הפועל.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת מתקבלת.
בנוסף אנו ממליצים לקרן היסוד לקבוע מאיזה תקציב תחוייב עלות בדיקת
ההיתכנות של הצעות לפרויקטים במקרים בהם הפרויקט לא יצא אל הפועל.
(יצויין כי בעבר העלויות הללו חוייבו במסגרת תקציב אגף הבינוי בסוכנות
היהודית ,אשר ערך את הבדיקות הללו במקום חברת "עמיגור" כיום).
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת מתקבלת והיא
תיושם החל מתקציב שנת .8008
ב 30-בינואר  8009התקבלה חשבונית בסך  0,938.40ש"ח עבור הזמנת שלט לפרויקט
שיפוץ דירות במסגרת פרויקט "איילים" בעכו .החשבונית אושרה על ידי רפרנטית
השילוט בחטיבת הפרויקטים וכן על ידי מנהלת החטיבה.
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מההתכתבויות על גבי החשבונית עולה כי החיוב אמור להיות מתקציב הפרויקט ,אך
אחר כך התברר שאין יתרת תקציב בפרויקט .בפועל ,החשבונית שולמה מתקציב
חטיבת הפרויקטים ,באישור מנהלת החטיבה.
הביקורת ממליצה לקרן היסוד להגדיר מהם הקריטריונים לתשלום הוצאות
השייכות לפרויקטים – מתוך התקציב של חטיבת הפרויקטים וכן לקבוע מי מוסמך
לאשר את החיוב מתקציב חטיבת הפרויקטים.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי חיוב הוצאות פרויקט מתוך תקציב
החטיבה הוא נדיר ונעשה רק באישור מנהלת החטיבה.
בחודש דצמבר  8009תקציב חטיבת הפרויקטים חוייב בסך  49,322ש"ח
וכן בסך  2,044ש"ח בגין קבלת שרותי ראיית חשבון .החשבוניות אושרו על ידי מנהל
הכספים לשעבר.
מנהלת חטיבת הפרויקטים מסרה לביקורת כי מנהל הכספים שכר את אחד ממשרדי
רואה החשבון הגדולים ,לצורך בדיקת עמותת "איילים" משום שהדוחות שהגישה
העמותה לקרן היסוד – לא היו תקינים .כמו כן היה חשש כי עמותת "איילים" אינה
מנוהלת כראוי והיא נמצאת בסכנת התמוטטות.
הביקורת מציינת כי גם במקרה זה החשבונית לא אושרה על ידי מנהלת חטיבת
הפרויקטים ,למרות שהתשלום בוצע מתקציב חטיבת הפרויקטים.
הביקורת סבורה כי כל חיוב מתוך תקציב חטיבת הפרויקטים צריך להיות גם באישור
של מנהלת החטיבה .כמו כן ,אנו ממליצים לשקול האם ראוי שבדיקה מעין זו,
בעתיד ,תחוייב מתקציב חטיבת הפרויקטים.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת מתקבלת .כל
חיוב מתוך תקציב החטיבה ייעשה רק באישור מנהלת החטיבה.
הנושא גם יטופל במסגרת הכנת נוהל תקציב במהלך שנת .8008

התקשרויות
כאמור ,בעבר חטיבת הבניה בסוכנות היהודית הייתה הגוף שבו נעזרה קרן היסוד
לצורך טיפול ומעקב בפרויקטים פיסיים .עם ביטול היחידה בינואר  ,8009כל הטיפול
בפרויקטים הפיסיים נעשה עם חברת-בת של הסוכנות היהודית "עמיגור".
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הביקורת העלתה כי עד כה טרם נחתם הסכם בין קרן היסוד לבין חברת "עמיגור"
המסדיר את ההתקשרות ביניהם.
הביקורת מציינת כי בפועל חטיבת הפרויקטים פועלת מול חברת "עמיגור" בבניית
הפרויקט ו/או בפיקוח על הבניה .לדוגמא :תמחור הפרויקט ,בדיקת היתכנות ,בדיקת
תב"ע (תכנית בניין עיר) ואישורים סטטוטוריים" .עמיגור" מדווחת לקרן היסוד על
ביצועיה וגובה עמלה בהתאם למעורבותה בפרויקט.
הביקורת ממליצה לקרן היסוד להסדיר בהקדם את החתימה על הסכם ההתקשרות
עם חברת "עמיגור".
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת מתקבלת וכי
הנושא בטיפול מתקדם בין קרן היסוד לבין חברת "עמיגור".
בפרויקטים בעדיפות ,המוטב הוא בדרך כלל עמותה או אירגון שאתם אמור להיחתם
"הסכם מסגרת".
הביקורת העלתה כי עד שנת  2010לא היה הסכם חתום עם עמותת "איילים"
המפעילה את פרויקט "איילים" .ההסכם נחתם ב 14-ביולי .2010
בעקבות בדיקת משרד רואה חשבון מטעם קרן היסוד ,שבדק את תקינותה של
העמותה ,נוסף לחוזה נספח המהווה תנאי בסיסי להסכם ובו התחייבויות של עמותת
"איילים" לנקוט בכל הצעדים שנקבעו ,הקשורים להתנהלותה הכספית-
אדמיניסטרטיבית.
לדוגמא :מינוי רואה חשבון מבקר חיצוני ,ניהול ספרי חשבונות בהתאם לכללי
החשבונאות המקובלים ,ייסוד נהלים בנושאים שונים והטמעתם (כגון מכרזים וייעוד
תקציבים) ,כינון מוסדות בעמותה (כגון ועד מנהל ,ועדת כספים ,ועדת ביקורת או
מבקר פנים) ,העסקת חשב במשרה מלאה וכן התחייבות לפעול על בסיס מאוזן בלבד.
כמו כן עמותת "איילים" התחייבה להתנהל מול קרן היסוד בשקיפות מלאה ולהעביר
לה דיווחים על פי בקשתה.
בנספח להסכם נקבע" :לא יאוחר מיום  30בדצמבר  8000ולאחר מכן בכל  30יום,
המוטב יגיש לקרן היסוד דו"ח מפורט ביחס לסטאטוס היישום של כל אחת מהנקודות
לעיל ,ויפרט את הצפי להשלמת הנקודות שיישומן טרם הושלם כולל לוחות זמנים
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לביצוע תוך ציון אבני דרך לבחינת הביצוע .הפרת פרט כלשהו מהמפורט לעיל בנספח
זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם".
לביקורת נמסרו שני דוחות סטטוס שהגישה עמותת "איילים" לקרן היסוד בעניין
הניהול האדמיניסטרטיבי של העמותה :האחד מ 84-באוקטובר  8000והשני מ 30-ביוני
 .8000נמסר לנו כי אין הקפדה על קבלת הדוחות מכיוון שנערכות ישיבות עם העמותה
באופן שוטף ,אחת לחודש-חודשיים ,בהן קרן היסוד מתעדכנת בעניין ההתחייבויות של
העמותה ,הרשומות בנספח להסכם.
להלן סטא טוס יישום הניהול האדמיניסטרטיבי של עמותת "איילים" נכון למחצית
יולי  ,8000כפי שמסרה לנו החשבת של קרן היסוד:
-

בשל ביקורת מס שמתבצעת בעמותה סוכם עם קרן היסוד שהחלפת משרד
רואה חשבון מבקר חיצוני תדחה מסוף שנת  8000לסוף שנת .8000

-

העמותה מנהלת את ספרי החשבונות שלה בהתאם לכללי החשבונאות
המקובלים בישראל.

-

בשנת  8000מכרזים בענייני בנייה נעשו על ידי החטיבה להתיישבות ובהתאם
לכללי החשב הכללי .כתוצאה מכך יש יותר בקרה.

-

בעניין הדרישה כי פרויקטים לבניה ייבנו רק לאחר תיאום מראש עם הרשות
המקומית ,מתברר כי העמותה לא תמיד ממתינה קודם לקבלת האישורים .עם
זאת חל שיפור בהסדרת זכויות בקרקע ובתשלום דמי היוון למינהל מקרקעי
ישראל.

-

העמותה פועלת על בסיס תקציב מאוזן .בעניין הדרישה כי תרומות יכללו
בתקציב של המוטב רק במידה והן חתומות על ידי הגורם המתחייב – העמותה
השיבה כי התקציב לשנת  8008נמצא בשלבי הכנה על פי הערכת הכנסות
ברמת סבירות גבוהה של הנהלת העמותה ,וכי לא ניתן לקבל התחייבויות
כתובות מהגורמים המתחייבים השונים.

-

העמותה מינתה מבקר פנים בתחילת שנת  ,8000שהינו רואה חשבון .הדוח
הראשון שלו אמור להתפרסם ביולי-אוגוסט .8000
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-

קרן היסוד אינה דורשת מינוי חשב נוסף במשרה מלאה כל עוד מנהל הכספים
הנוכחי מכהן בתפקידו בעמותה.

-

הסכם השותפות בין עמותת "איילים" לבין חברת הבניה ,שהייתה בבעלותה,
בוטל בפברואר  .8000כאמור ,מאז המכרזים נעשים באמצעות החטיבה
להתיישבות.

הביקורת סבורה כי על קרן היסוד להקפיד לדרוש מעמותת "איילים" להגיש דיווחים
בכתב ,בהתאם לדרישה בנספח לחוזה .בנוסף ,אנו ממליצים לקרן היסוד להקפיד כי
הדיווח יתייחס לכל הנושאים שנדרשו בנספח להסכם (ובכלל זה כינון מוסדות
בעמותה) .כמו כן אנו ממליצים שהנהלת קרן היסוד תתייחס להסתייגויות שהציגה
העמותה בעניינים שונים בדיווח שלעיל.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי מירב המלצות דוח הביקורת על
עמותת "איילים" יושמו .לגבי מקצת המלצות הדוח ,קרן היסוד
החליטה לוותר על פי זכותה כמזמינת הדוח .כמו כן ,נושא
ההסתייגויות נמצא על סדר היום .הוא הוסיף כי מעת לעת מתקיימות
ישיבות מעקב מול הנהלת עמותת "איילים" מהן יוצא סיכום בכתב.
כאמור  ,קרן היסוד נענתה לפנייה של העמותה "הפרויקט האתיופי הלאומי "ENP
בבקשה לסייע לה במימון פעילותה באמצעות גיוס תרומות .קרן היסוד הסכימה להכיר
בעמותה כפרויקט בעדיפות ולגייס תרומות מיועדות למימון פעילותה.
הביקורת העלתה כי הסכם המסגרת בין קרן היסוד לבין העמותה "הפרויקט
האתיופי הלאומי  "ENPנחתם רק ב 6-באפריל .2011
פרויקט נטע@ הוא ,כאמור ,פרויקט מיחשוב בשיתוף עם חברת סיסקו סיסטם ישראל
ו"עמותת תפוח" לקידום עידן המידע בישראל .קרן היסוד והסוכנות היהודית חתמו
איתן על הסכם התקשרות בספטמבר .8003
בסעיף  4נקבע כי ההסכם הינו לתקופה שתחל מיום חתימת ההסכם ותסתיים ב30-
ביולי .8003
הביקורת העלתה כי קרן היסוד והסוכנות היהודית עדיין לא חתמו על הסכם הארכה
או על חידוש ההסכם עם חברת "סיסקו" ועם "עמותת תפוח" המפעילות את פרויקט
נטע@ .כמו כן ,ההסכם הקיים אינו משקף את ההתקשרות נכון להיום.
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הביקורת ממליצה לקרן היסוד ולסוכנות היהודית להסדיר בהקדם את חתימת
ההסכם עם שני המפעילים את פרויקט נטע@.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת הביקורת.

נוהל טיפול בפרויקטים
בקרן היסוד קיים נוהל ישן מאוד ,אשר עודכן ביוני  ,0994הנקרא" :נוהל טיפול
במפעלים מיוחדים" ,אשר עוסק בטיפול בפרויקטים.
הביקורת העלתה כי הנוהל מיושן ,אינו מעודכן ואיננו משקף את תהליך הטיפול
בפרויקטים ,כפי שהוא מתבצע בפועל וכפי שהוא מתואר בתרשים הזרימה שהכינה
חטיבת הפרויקטים.
הביקורת ממליצה להנהלת קרן היסוד לגבש נוהל חדש אשר יפרט את אופן הטיפול
והפיקוח על הפרויקטים ,ואת קשרי הגומלין בין חטיבת הפרויקטים לבין המרחבים
ועם השליחים במגביות בחו"ל.
בנוסף ,אנו ממליצים לפרט בנוהל את אופן עבודת חטיבת הפרויקטים בעניין ביצוע
מעקב ובקרה על הפרויקטים .לדוגמא :תהליך אישור הפרויקט ,מעקב אחרי שלבי
ביצוע הפרויקט וביקורים מידי פעם בשטח ,בדיקת התאמת ההוצאות לתקציב
ולתכנון המפורט של הפרויקט בכל זמן נתון ,קיום דיווח שוטף לגורמי המטה ולתורם
(בהתאם לדרישת התורם) ,ונוכחות בטקס חנוכת הפרויקט ושילוט הפרויקט.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת הביקורת
וכי יוכן נוהל בהתאם.
כאמור ,משנת  8009קרן היסוד הרחיבה את ההתקשרות עם חברת הבת של הסוכנות
היהודית "עמיגור" בעניין הקמת פרויקטים פיסיים (לאחר פירוק חטיבת הבניה
בסוכנות היהודית).
הביקורת ממליצה כי הנוהל שיגובש יסדיר את הטיפול והתאום עם חברת "עמיגור"
ובכלל זה גם אופן הבקרה והפיקוח של "עמיגור" על הפרויקטים הפיסיים וכן את
הדיווח לקרן היסוד.
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מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי המלצת הביקורת התקבלה
והנושאים הללו מוסדרים בטיוטת ההסכם שעתיד להחתם עם
"עמיגור".
קרן היסוד נוהגת לגבות מהתורם תקורה ,בשיעורים שונים ,מעבר לעלות הפרויקט.
בשנת  8002התקורה הייתה בשיעור של  80%ומשנת  8009התקורה היא .04%
בפרויקטים בהם סכום התרומה מעל מיליון דולר ,שיעור התקורה הנהוג הוא 00%
בלבד .כאמור ,במקרים מסויימים ההנהלה מחליטה לא לגבות כלל תקורה בפרויקט
(לדוגמא :פרויקט "גני משחקים") .לביקורת נמסר כי רישום תקורות בפרויקטיזציה
החל רק במהלך שנת .8009
לביקורת נמסר כי לעיתים קיים ניצול חלקי של כספי התרומה לפרויקט .בפרויקטים
"גני משחקים" ו"שיפוץ ושדרוג מקלטים" קרן היסוד אינה מיידעת על כך את התורם
אלא נוהגת לצבור את היתרות ולהשתמש בהן כדלקמן:
ביתרות שנצברו בפרויקט "גני משחקים" ,קרן היסוד משתמשת למימון השילוט או
עבור מימון טקס הוקרה לתורמים (כאשר הרשות המקומית מתקשה במימון הטקס).
מנהלת החטיבה אף הציעה שהיתרות ישמשו לתחזוקת גני המשחקים במקרים
שהרשות המקומית לא מבצעת תחזוקה נאותה ,או לצורך הוספת הצללה (שלא תוכננה
במודל הבסיסי).
ביתרות שנצברו בפרויקט "שיפוץ ושדרוג מקלטים" ,קרן היסוד משתמשת לצורך
שיפוץ מקלטים נוספים.
הביקורת ממליצה להסדיר בנוהל שיגובש את מדיניות השימוש ביתרות שנצברו
בפרויקטים ולהגדיר מיהם בעלי הסמכות לקבוע את השימוש בכספים אלה.
מנכ"ל קרן היסוד מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת הביקורת.

ינואר 8008
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תשובת יו"ר ההנהלה הציונית
לדוח הביקורת בנושא
קרן היסוד
פרויקטים בעדיפות

בהתאם לסעיף  81ב' של תקנון המבקר והמשרד לביקורת בהסתדרות הציונית
העולמית ,להלן תשובתי לדו"ח הביקורת שבנדון.
קרן היסוד בוחנת מעת לעת פיתוח כלים נוספים לגיוס תרומות ותורמים.
במסגרת זו הוחלט לפני כארבע שנים על יצירת קטגוריה חדשה בגיוס תרומות
מיועדות  -״פרויקטים בעדיפות" (.)HPP – High Priority Programs
הביקורת המקיפה נערכה שנים אחדות לאחר תחילת הפעילות ,בנקודת זמן בה
הצטבר נפח פעילות המאפשר לביקורת לבחון את תהליכי הפעילות ותוצאותיהם
ולמסור המלצותיה בשלב בו מתגבשים תהליכי עבודה לגיוס תרומות אלו.
הביקורת בחנה את תהליך שיווק הפרויקטים בשלביו השונים החל מהקשר עם
התורמים הפוטנציאלים ,הביצוע והשימוש בתקציב ועד לחנוכת הפרויקט.
בהתייחס לממצאי והמלצות הביקורת הודיע מנכ״ל קרן היסוד כי רוב רובן של
ההמלצות מקובלות וכי יפעל ליישומן.
עוד מסר המנכ״ל כי קרן היסוד נערכת לתהליך מקיף של רענון והשלמת נהלים.

( )-א .דובדבני (דובדב)

ירושלים ,מאי 5185

572

572

תקנון המבקר והמשרד לביקורת
ההסתדרות הציונית העולמית
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תקנון המבקר והמשרד לביקורת
ההסתדרות הציונית העולמית

שהתקבל על-ידי הוועד הפועל הציוני במושבו בחודש אדר תשכ"ג (מרץ  ,)3691בהתאם להחלטת
הוועד הפועל הציוני במושבו באייר-סיוון תשכ"ב (מאי-יוני  )3691מספר  ,69על סמך סעיף ,96
פיסקא  8של חוקת ההסתדרות הציונית העולמית .כולל תיקון על פי החלטה שהתקבלה בוועד
הפועל הציוני בינואר  ,3691תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בוועד הפועל הציוני
במושבו ביום  13בפברואר  ,3611במושבו ביום  31ביולי  3619ובמושבו ביום  16ביוני  ,3689וכן
1
תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בנשיאות הוועד הפועל הציוני ביום  33ביוני .3663

סימן א' – הגדרות
בתקנון זה:
החוקה

-

הקונגרס
הוועד הפועל
הנשיאות
ההנהלה
הקרנות הלאומיות
המבקר
ועדת הכספים

-

ועדת המשנה לביקורת
גוף מבוקר
מוסד ציוני מרכזי

1

2

2

-

החוקה של ההסתדרות הציונית העולמית ,כפי שהתקבלה על-ידי
הוועד הפועל הציוני במושבו בכסלו-טבת תש"ך (דצמבר 3696-ינואר
 ,)3696על סמך החלטת הקונגרס הכ"ד ,על תיקוניה.
הקונגרס הציוני.
הוועד הפועל הציוני.
נשיאות הוועד הפועל הציוני.
הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית.
קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל ,קרן קימת לישראל.
מבקר ההסתדרות הציונית העולמית.
הוועדה המתמדת לענייני תקציב וכספים הנבחרת על-ידי הוועד הפועל
הציוני.
ועדת משנה המוקמת ע"י ועדת הכספים לשם דיון בממצאי המבקר.
גוף כמשמעותו בסעיף  36של תקנון זה.
מוסד כמשמעותו בסעיף  19של החוקה.

הוועד הפועל הסמיך את הנשיאות ,ביוני  ,3666לתקן את תקנון המבקר והמשרד לביקורת ,בנושאים הנובעים או
הקשורים להחלטה מס'  11של הוועד הפועל ,מיוני  ,3686ובנושאים הקשורים לתיקונים טכניים שיבהירו את
הטיפול בהגשת דו"חות המבקר.
תוספת  -על-פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום  33ביוני .3663
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סימן ב' – מעמד המבקר וסגנו
בחירת המבקר
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.8

המבקר נבחר על-ידי הקונגרס לקיום הביקורת בהסתדרות הציונית
העולמית (על פי סעיף ( 31ה) של החוקה).
תקופת כהונתו של המבקר היא מיום בחירתו עד למועד נעילת
הקונגרס מן המניין שלאחריו .אם בתקופה בין קונגרס לקונגרס
מתפנית משרתו של המבקר יבחר הוועד הפועל במבקר חדש ,ובינתיים
ימלא סגן המבקר את תפקידו של המבקר .באין סגן מבקר תמנה
הנשיאות ממלא מקום ,אך המבקר ימשיך בינתיים במילוי תפקידו עד
כניסתו לתפקיד של ממלא המקום.
א .סגן המבקר ,אם יוחלט על קיום משרה זו ,ייבחר על-ידי הקונגרס
או על-ידי הוועד הפועל לאחר שמיעת חוות דעתו של המבקר.
הנשיאות רשאית במקרים דחופים למנות סגן ,ובחירתו טעונה
אישור הוועד הפועל במושבו הקרוב .פרטי סמכויותיו של סגן
המבקר ייקבעו על-ידי המוסד הבוחר בו (על פי סעיף  ,96פיסקא ,1
של החוקה).
ב .תקופת כהונתו של הסגן תהיה מיום בחירתו עד למועד נעילת
הקונגרס מן המניין שלאחר מכן ,או לתקופה קצרה מזאת ,אם
יוחלט על כך על-ידי המוסד הבוחר.
א .משרת המבקר וסגנו מתפנית באחת מאלה;
( )3בתום תקופת כהונתו;
( )1בהתפטרותו;
( )1בהעברתו מכהונתו ע"י שני שלישים של חברי הוועד הפועל;
( )1בפטירתו.
ב .המבקר רשאי להתפטר על-ידי הגשת כתב התפטרות ליו"ר הוועד
הפועל.
המבקר אינו כפוף בעבודתו למרותו של איזה שהוא גוף ואינו תלוי בו,
ואחריותו בפני הקונגרס והוועד הפועל בלבד (על פי סעיף  ,96פיסקא
 ,9של החוקה).
המבקר משתתף בזכות דעה מייעצת בקונגרס ,בוועד הפועל,
ובוועדותיהם ,לרבות ועדת הכספים (על פי סעיף  ,11פיסקא  ,1של
החוקה).
מעמדו של המבקר כמעמד חבר ההנהלה ושכרו בהתאם למעמד זה,
ומעמד סגן המבקר כמעמד סגן חבר הנהלה.
א .לא ישמשו המבקר וסגנו חברים בהנהלת גוף מבוקר ולא יכהנו
בשכר במשרה זולת משרתם.

ב .לא יקנו המבקר וסגנו במשך תקופת כהונתם נכסי גופים מבוקרים,
בין מקרקעין בין מיטלטלין ,לא יחכרום ולא יקבלום במתנה ,לא
יקבלו מגופים מבוקרים זיכיונות ,מענקים או טובות הנאה ,פרט
לקרקע או הלוואה לשם התיישבות או לצרכי שיכון.
ג .לא יכנסו המבקר וסגנו לעבוד בגוף מבוקר תוך שלוש שנים
מתאריך פרישתם מהמשרה.
המבקר וסגנו חייבים לשמור על סודיות כל ידיעה ,תעודה ודין
וחשבון ,שהגיעו אליהם לרגל עבודתם.

סודיות

.6

גופים מבוקרים

 .36ואלה הגופים שיעמדו לביקורתו של המבקר:
א .כל המחלקות ,המפעלים והמוסדות של ההסתדרות הציונית,
העולמית בישראל ובתפוצות;
ב .הקרנות הלאומיות וכל קרן אחרת של ההסתדרות הציונית ,על
מחלקותיהן ,מפעליהן ומוסדותיהן בישראל ובתפוצות;
ג .כל חברה ,מפעל ,קרן או גוף אחר ,שההסתדרות הציונית העולמית
ו/או הקרנות הלאומיות יחד או לחוד ,משתתפות בהונם היסודי או
בתקציבם בשיעור של  96%ומעלה ,או שיש להן לפחות 96%
בזכות ההצבעה;
ד .כל חברה ,מפעל ,קרן או גוף אחר שההסתדרות הציונית העולמית
ו/או הקרנות הנזכרות בס"ק (ב) ,יחד או לחוד ,משתתפות בהונם או
בתקציבם בשיעור שהוא פחות מ – 96% -אם קיום הביקורת הותנה
מראש עם גופים אלה .מידת הביקורת תיקבע בהסכם בין ההנהלה
והמבקר;
ה .כל גוף נתמך על-ידי ההסתדרות הציונית העולמית ,או גוף אחר
שביקורתו הוטלה על המבקר על פי החלטת הקונגרס ,הוועד
הפועל ,ועדת הכספים או ההנהלה; מידת הביקורת תיקבע בהסכם
בין ההנהלה והמבקר.

סימן ג' – תחומי הביקורת

סימן ד' – תפקידי הביקורת
פרטי הביקורת

 .33המבקר יבקר את המינהל של הגופים המבוקרים ,משק הכספים שלהם
וניהולו ,חשבונותיהם ורכושם מבחינת החוקיות ,הסדירות ,המשקיות,
הכלכליות ,וטוהר המידות ,ויבדוק:
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בירור תלונות

א .אם הגוף המבוקר נוהג בעבודתו בהתאם לחוקה ולהוראות
המוסדות הציוניים המרכזיים;
ב .אם ההוצאה של הגופים המבוקרים נעשתה בתחומי תקציבם
המאושר על-ידי המוסדות המוסמכים לכך ולמטרה שנועדה לה;
ג .אם סדרי התקבולים והתשלומים של הגוף המבוקר מניחים את
הדעת;
ד .אם דרך החזקת הכספים ,שמירת הרכוש ,מצב הקופה והמלאי
מניחים את הדעת ,ואם הנהלת החשבונות והמאזנים מדויקים
ונעשים במועד המתאים;
ה .אם הגוף המבוקר נוהג בכל ענפי עבודתו בחסכון וביעילות ,תוך
שמירה על כללי החוק וטוהר המידות;
ו .אם ביקורת החשבונות ,במידה שהיא נערכת על ידי רואה חשבון,
מבוצעת במועד המתאים ,ואם הוראות רואה החשבון מתבצעות
על-ידי הגוף המבוקר.
 .31המבקר יברר תלונות הבאות אליו מקרב הציבור ,כנגד גוף או כנגד
אדם הכפופים לביקורתו כקבוע בסעיף  36לעיל.

סימן ה' – סדרי הביקורת
הגשת תקציב
ע"י גוף מבוקר

הגשת דו"חות
ומאזנים ע"י גוף מבוקר
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 .31גוף מבוקר חייב להמציא למבקר את תקציבו המפורט ,מיד לאחר
אישורו על-ידי המוסדות המוסמכים ,ולהודיע למבקר על כל שינוי
בתקציב ולהמציא לו את האסמכתאות הנוגעות לכך.
 .31א .כל גוף מבקר חייב להמציא למבקר לא יאוחר מארבעה חודשים
לאחר תום שנת הכספים שלו ,דין וחשבון זמני על ההכנסות
וההוצאות באותה שנה ,וכתום שישה חודשים ,ולא יאוחר מתשעה
חודשים ,את מאזן הזכויות וההתחייבויות לפי המצב בסוף שנת
הכספים.
ב .כל גוף מבוקר חייב להמציא למבקר דין וחשבון וחוות-דעת,
שיוגשו לו על-ידי רואה חשבון ,וכן העתק הערותיו על אותו דין
וחשבון או חוות-דעת.

שיתוף פעולה
מצד גוף מבוקר

 .39א .הגוף המבוקר חייב להושיט את מלוא עזרתו למבקר ולעובדי
משרדו במילוי תפקידיהם ,לאפשר להם גישה בלתי מוגבלת לכל
הספרים והתיקים ,החשבונות ,המסמכים ,הפנקסים הכרטיסיות וכל
חומר אחר של הגוף המבוקר .כן חייב הגוף המבוקר להמציא
ידיעות ,מסמכים ,הסברים וכל חומר אחר ,שיידרש על-ידי המבקר
או אנשי משרדו לצרכי הביקורת.
ב .גוף או אדם אשר בקשר אליהם מתבררת תלונה כקבוע בסעיף 31
לעיל ,ימציאו למבקר ,על-פי בקשתו ,את כל המידע כנ"ל בתוך פרק
זמן סביר או בתוך תקופה שתיקבע על-ידי המבקר ,בהתאם
לנסיבות.

סימן ו' – תוצאות הביקורת
הגשת ממצאי הביקורת

תוצאות בירור התלונות

3
4

 .39א .העלתה הביקורת ליקויים בסדרי עבודתו של גוף מבוקר או
בפעולותיו ,יעמיד המבקר את הגוף המבוקר על כך בכתב ,וידרוש
לתקן את הליקויים תוך תקופה סבירה.
ב .אם העניין מיועד לדיווח בהתאם לסימן ז' להלן יביא המבקר בפני
ראש הגוף המבוקר את סיכומי הביקורת לשם קבלת הסברים
וביאורים בקשר לממצאי הביקורת ,ואם ראה צורך בכך ימציא
העתק ליו"ר ההנהלה ,או לגזבר ,לפי העניין.
3
המבקר רשאי לקבוע תאריך סופי למתן הסברים וביאורים כאמור.
ג .גילתה הביקורת בגוף המבוקר סטייה או התעלמות מהוראות
מוסדותיה המוסמכים של ההסתדרות הציונית ,פגיעה בחוק או
בכללי טוהר המידות ,יביא המבקר את הממצאים בפני ראש הגוף
המבוקר לשם נקיטת הצעדים המתאימים ויודיע על כך ליו"ר
4
ההנהלה וליועץ המשפטי.
ד .המבקר רשאי להמציא לגוף שבוקר על פי סעיף (36ה) את סיכומי
הביקורת ,לשם קבלת ההסברים הדרושים ,עם העתק לדורשי
הביקורת.
 .31א .המבקר רשאי להעביר לידיעת גוף או אדם הכפופים לביקורתו את
תוצאות הבירור של תלונה שהתבררה מטעמו כקבוע בסעיף 31
לעיל ,וכן את חוות דעתו ו/או את המלצותיו בקשר לצעדים שראוי
לנקוט ,לדעתו ,על מנת להביא את המתלונן על סיפוקו ו/או על מנת
לתקן ליקויים שונים שנתגלו במהלך הבירור כאמור.
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ב .המבקר רשאי לבקש ,בכל עת ,מאת גוף או אדם כאמור ,להעביר
לידיעתו את עמדתם ,ומה הם הצעדים שננקטו או שיינקטו בקשר
לעניין שהיווה נושא לתלונה .גוף מבוקר ישיב על בקשת המבקר
כאמור בתוך פרק זמן סביר או בתוך תקופה שתיקבע על-יד
המבקר ,בהתאם לנסיבות.
ג .בתום בירור העניין ו/או במהלך הבירור ,ישיב המבקר למתלונן
תשובה עניינית אשר יש בה לדעתו ,להוות מענה הולם ומספק
בנסיבות המקרה.
סימן ז' – דינים וחשבונות

5

דינים וחשבונות נפרדים  .38א .סיים המבקר את ביקורתו בגוף המבוקר כמשמעותו בסעיף  36או
בנושא שבדק ,יהיה רשאי להמציא דין וחשבון נפרד על אותו גוף
או נושא .הדין וחשבון הנפרד יומצא ליו"ר הוועדה ,ליו"ר ועדת
המשנה לביקורת ,ליו"ר ההנהלה ,לגזבר ולראש הגוף המבוקר.
ב .יו"ר ההנהלה ימציא ליו"ר הוועדה וליו"ר ועדת המשנה את
תשובתו לדין וחשבון הנפרד לא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת
הדין וחשבון.
ג .ועדת המשנה לביקורת או הוועדה ,ידונו בדין וחשבון הנפרד של
המבקר עם תשובת יו"ר ההנהלה ,תוך חודשיים מקבלת התשובה.
לא נתקבלה תשובת יו"ר ההנהלה תוך חודשיים כאמור ,תהיה
הוועדה רשאית לדון בדין וחשבון בלעדי התשובה .לדיון בדין
וחשבון תזמין הוועדה נציגי ההנהלה ככל שתמצא למתאים.
ד .הכין המבקר דין וחשבון נפרד כאמור בסעיף זה ,יכלל דין וחשבון
זה ,או עיקרו ,הכל לפי העניין ולפי שיקולו של המבקר ,בדין
וחשבון השנתי הקרוב של המבקר כאמור בסעיף  36להלן.
ה .סיימה הוועדה את הדיון בדין וחשבון ,תכין את סיכומיה
ומסקנותיה ,לרבות דרישותיה לתיקון ליקויים ,ותמציא אותן ליו"ר
ההנהלה ,לראש הגוף המבוקר ולמבקר.
ו .העתק מכל דין וחשבון נפרד ,מתשובות יו"ר ההנהלה ומסיכומי
הוועדה יומצא ליו"ר הוועד הפועל.
ז .המבקר ימסור לפי הצורך דו"חות ביניים לוועדת הכספים.

5

סימן זה ,הקובע את הנהלים להגשת הדינים וחשבונות של המבקר ,לפרסומם ולטיפול בהם ,תוקן על-פי החלטה
שהתקבלה בוועד הפועל הציוני במושבו מיום  16ביוני  ,3689ותוקן ונערך מחדש על -פי החלטת נשיאות הוועד
הפועל הציוני מיום  33ביוני .3663
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הדו"ח השנתי
לוועד הפועל הציוני

 .36אחת לשנה יכין המבקר דין וחשבון שנתי .מועד הכנתו של הדו"ח
השנתי ייקבע באופן שהדו"ח יומצא ליו"ר הוועד הפועל ,ולחברי
הוועד הפועל ,לא יאוחר מחודש ימים לפני המושב השנתי של הוועד
הפועל.
דין וחשבון זה יכלול:
א .סיכום כללי של פעולותיו ופעולות המשרד לביקורת במשך השנה.
ב .רשימת הגופים ויחידותיהם העיקריות ,שבוקרו בתקופת הדין
וחשבון.
ג .רשימת הדו"חות הנפרדים שהומצאו על ידי המבקר בהתאם לסעיף
 38לעיל.
ד .הדו"חות הנפרדים עצמם או עיקריהם ,לפי שיקולו של המבקר .כלל
המבקר בדין וחשבון השנתי דו"ח נפרד כאמור ,יביא המבקר גם את
תשובת יו"ר ההנהלה שנתקבלה בגין אותו דו"ח .דו"ח נפרד
שהוועדה סיימה את דיונה בו וסיכמה את מסקנותיה יובא בדין
וחשבון של המבקר.
ה .המבקר יהיה רשאי לכלול בדו"ח השנתי גם דו"ח נפרד שהוועדה
טרם הספיקה לסכם את מסקנותיה לגביו ,וזאת לאחר התייעצות עם
יו"ר הוועדה .במקרה זה:
( )3סיכומי הוועדה – כאשר יתקבלו – יופצו לחברי הוועד
הפועל.
( )1בדו"ח השנתי העוקב של המבקר ייכללו אותם סיכומים ביחד
עם תמצית הממצאים שאליהם הם מתייחסים ובמידת האפשר,
ממצאי מעקב באותם עניינים.
ו .עם המצאת הדין וחשבון לחברי הוועד הפועל יהיה המבקר רשאי
לשחררו לפרסום.
ז .היה המבקר סבור ,לאחר התייעצות עם יו"ר ההנהלה ועם יו"ר
הוועדה ,שפירסומו של עניין פלוני או פרטים פלוניים עלול להביא
נזק לתנועה הציונית העולמית או לפעילותה באחת מארצות תבל,
יהיה רשאי למנוע פרסומו של אותו עניין או אותו פרט.
יו"ר הוועד הפועל יחד עם יו"ר הוועדה רשאים להחליט ,על פי
הצעת המבקר או ההנהלה או על דעת עצמם ,אם חלקים מסוימים
ממסקנות הוועדה לא יובאו לפרסום ,ויודיעו על החלטה זו למבקר.
ח .המבקר יהיה רשאי לפרסם דין וחשבון נפרד ,אם ראה צורך בכך,
בטרם המועד להגשת דין וחשבון שנתי ,לאחר התייעצות עם יו"ר
הוועדה ,ועם יו"ר הוועד הפועל.
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 .16נשיאות הוועד הפועל תקבע את דרך הדיון בדין וחשבון בוועד הפועל,
ובלבד שייכלל בסדר היום של הוועד הפועל דיווח בעל פה של יו"ר
הוועדה או יו"ר הוועדה לביקורת בענייני הביקורת ,ובמידת הצורך –
דיווח של יו"ר ההנהלה על צעדים שננקטו לתיקון הליקויים.
הגשת הדין
וחשבון לקונגרס

 .13לקראת הקונגרס הציוני יכין המבקר דין וחשבון מקיף על התקופה
שבין קונגרס לקונגרס .הוראות התקנון בסעיפים  16-36לעיל יחולו על
דין וחשבון זה בשינויים המחויבים לפי העניין.
סימן ח' – המשרד לביקורת
.11
.11

.11

.19

.19

המבקר עומד בראש המשרד לביקורת ובאמצעותו יבצע את עבודתו
לפי תקנון זה.
המנהל הכללי ועובדי המשרד לביקורת דינם כדין שאר עובדי הסוכנות
היהודית לישראל – ההסתדרות הציונית העולמית ,אולם הם ימונו,
יועסקו ויפוטרו על-ידי המבקר תוך שמירה על חוקת העבודה של
עובדי הסוכנות היהודית לישראל – ההסתדרות הציונית העולמית,
ויהיו נתונים למרותו של המבקר או למי שיוסמך על-ידיו בלבד.
הסייגים הנזכרים בסעיף  8לעיל חלים על כל עובדי המשרד לביקורת
העוסקים במישרין בביקורת .באשר לסייג בסעיף ( 8ג) ,תקופת האיסור
שנקבעה בסעיף זה לגבי עובדי המשרד לביקורת תהיה שנתיים או
פחות מזה ,הכל לפי החלטתו של המבקר.
הסייגים הנזכרים בסעיף  6חלים על כל עובדי המשרד לביקורת.
תקציב המשרד לביקורת הוא תקציב מיוחד הנקבע ,על פי הצעת
המבקר ,על-ידי אותו מוסד המאשר את תקציבה של ההסתדרות
הציונית העולמית בשנה השוטפת ,ללא תלות בתקציבי הוצאה אחרים.
תקציב זה יבוצע לפי הוראות המבקר.
המבקר ימציא בתום כל שנה דין וחשבון כספי לאישור ועדת הכספים.
סימן ט' – שונות

 .11לא החליט הוועד הפועל להקים ועדת כספים ,יחולו הוראות התקנון
בהן מדובר על ועדת כספים – בשינויים המחויבים לפי העניין – על
הוועד הפועל עצמו או על אותו מוסד ,שעליו יטיל הוועד הפועל את
ביצוע סמכויותיו בענייני תקציב וכספים.
 .18עם קבלת תקנון זה בטל תקנון המשרד לביקורת שהתקבל בקונגרס
הכ"ד .כן בטלות החלטות המוסדות הציוניים המרכזיים בעניין המבקר
והמשרד לביקורת ,פרט להוראות החוקה.
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