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 נתלש המבקרמשרד  דין וחשבון על פעולות לוועד הפועל הציוניהנני מתכבד להגיש 

2102. 

 

הדוחות הכלולים בדין וחשבון זה נדונו בוועדת המשנה לביקורת של הוועדה המתמדת 

 לתקציב וכספים של הוועד הפועל הציוני.

 

 .ההנהלה הציונית ת יו"רות תשובוהדוחות מובא לצד

 

ליישם, לאחר בחינה ודיון, את  בהסתדרות הציונית העולמית על הגורמים המבצעים
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 בידי הגופים המבוקרים. המופקדיםוהכספיים 

 

על  המבקראני מבקש להודות לארגונים המבוקרים על שיתוף הפעולה, ולצוות משרד 

 היסודית. ועבודת

 

 

      

 אסף סלע
 המבקר

 

 

 

 ד"תשע כסלו ירושלים,

  2102נובמבר  



 



 

 

 דבר יו"ר ועדת המשנה לביקורת

 של הוועדה המתמדת לתקציב וכספים

 של הוועד הפועל הציוני 

 

 .את פעילותה של ההסתדרות הציוניתבודק מבקר המוסדות הלאומיים  .1
הקונגרס הציוני הל"ו ולאחר היבחרו של יו"ר ההסתדרות  ממועד כינוס

ועדת המשנה כדי להמציא לחברי  פועליםמבקר וצוותו ה ,מכהןההציונית 
צאים והמלצות לדיון הכוללים ממתדרות הציונית דוחות לביקורת ולהס

 .ולסיכום עם הגופים המבוקרים

ועדת הביקורת רואה בעבודת המבקר ואנשיו כלי עזר חשוב לניהול תקין של  .2
המוסדות והארגונים השונים ומדגישה זאת בישיבותיה. כמו כן, עוקבת 
הוועדה ביחד עם המבקר ובתיאום עם המוסדות המבוקרים, אחרי יישום 

 ההמלצות והתיקונים שנכללו בדוחות הביקורת.

לצוותו על פעילות יסודית ושוטפת בעריכת הוועדה מביעה הערכה למבקר ו .3
הביקורות ובהכנת הדוחות תוך שאיפה מתמדת לשיפור עבודתה של 

 ההסתדרות הציונית ומוסדותיה.

יישר כוח לכל  תודתי לחברי ועדת המשנה לביקורת על שיתוף הפעולה. .4
 העוסקים במלאכה חשובה זו.
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 פעולות משרד המבקר בתקופת הדין וחשבון

 

 תפקידי המבקר

של חוקת  06סמכותו של מבקר ההסתדרות הציונית העולמית שאובה מסעיף 
ההסתדרות הציונית העולמית, שקובע את מעמדו העצמאי של המבקר ואת תפקידיו 

רך פעולתו מצויים בתקנון המבקר והמשרד לביקורת, העיקריים. פירוט תפקידיו וד
 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  –

של התקנון, כדי לקבוע אם הגופים המבוקרים פועלים באורח חוקי,  26וקה ובסעיף בח
בגדר התקציב המאושר, ותוך קיום כללי המינהל הכספי והכללי התקין, ואם הם 

פועלים בחסכון, ביעילות ומתוך שמירה על טוהר המידות. עוד עוסק המשרד לביקורת 
 הגופים המבוקרים. בבירור תלונות מהציבור הנוגעות לפעולתם של

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.

פי החוקה על ידי הקונגרס הציוני, -ולמית, נבחר עלמבקר ההסתדרות הציונית הע
ומוזמן להשתתף כבעל זכות דעה מייעצת לקונגרס הציוני וועדותיו וכינוסי הוועד 

פי בחירה של -הפועל הציוני. המבקר רשאי לשמש גם כמבקר הסוכנות היהודית על

וסדות חבר הנאמנים של הסוכנות. ואמנם, מזה שנים רבות מופקדת הביקורת בשני מ
 אלה בידי אותו מבקר. 

 מספר גורמים מבוקרים - משרד מבקר אחד

המבקר רואה חשיבות בהדגשת פעולתו של המשרד כחטיבה אחת המבקרת את מגוון 
הפעולות של המוסדות הלאומיים ועל ידי כך משיגה גמישות בהצבת צוותי הביקורת 

 ה. יסגרת אחת לשניבמוסדות השונים ואפשרות להפיק לקחים מניסיון הביקורת ממ

 



21 

 



51 

 ידי-דו"חות שהוכנו על

 ההסתדרות הציונית העולמיתמשרד מבקר 

 3022–3002בשנים 

 
 בציון שנת פרסומם

 

 

 ההסתדרות הציונית העולמית

 הקונגרס הציוני הל"ד 5001

 ההקצבה לבריתות הציוניות העולמיות 5001

 הפדרציה הציונית בצרפת 5001

 המחלקה לפעילות ציונית 5002

 תשלומים לתנועות המגשימות – המחלקה להגשמה 5002
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 המחלקה לכספים 5050

 שליחויות קצרות 5050

 ציונית בישראלהמועצה ה 5050

 הקונגרס הציוני הל"ו 5055

 שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית –הבריתות הציוניות   5055

 אביב-בתל 52הבניין ברחוב קפלן  5055

 מוזיאון הרצל –המחלקה לפעילות בתפוצות  5055

 מערך השליחים –היחידה לשליחות ציונית  5055

 ספי הקצבת ההסתדרות הציונית העולמיתשימוש בכ –תנועות מגשימות   5052

 המועצה הציונית בישראל 5052

 המערך לשירותים רוחניים בתפוצות 5052

 החטיבה למשאבי אנוש 5052
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 קרן קימת לישראל

 אגף מערכות מידע 5002

 מאגרי מים 5001

 אגף התחזוקה 5002

 המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע ע"ש ש' בן שמש 5002

 מינהל פיתוח הקרקע, פרויקטים בתחום הכשרת קרקע ודרכים 5002

 חברת הימנותא בע"מ, תהליך השכרת הנכסים והטיפול בהוצאות האחזקה 5002

 מניעת אש –מינהל פיתוח הקרקע, אגף הייעור  5002

 מינהל פיתוח הקרקע, התקשרות עם קבלת הובלת מצעי קרקע במרחב דרום 5002

 וקשרי ציבור אגף תקשורת 5050

 חאן שער הגיא 5050
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 5002פרישה מרצון בשנת  5055

 האגף לחינוך ונוער 5055

 קבלני יער 5052

 שליחויות קצרות 5052

 

 קרן היסוד

 החטיבה לתקשורת ושיווק 5002

 םיחידת המשלחות ואירועים בינלאומיי 5002

 מינהל משאבי אנוש ונציגים 5002

 ירושות וקרנות 5002
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 פרויקטים בעדיפות  5055
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 י הקצבת ההסתדרות הציונית העולמיתשימוש בכספ
 

  

  תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמיתתשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית



81 



81 

 תנועות מגשימות

 שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית העולמית

 מבוא .1

 ההסתדרות הציונית העולמית בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר 8.8
)להלן: לתנועות המגשימות  ההקצבותנושא , בדקנו את "(ע"הצ)להלן: "

 "(.התנועות"

 את התחומים הבאים:הביקורת כללה  8.1

, לרבות תנועותבין הל ע"הצממשקי עבודה בין המחלקה לכספים ב –

 ואיכותם. תנועותדיווחים שוטפים של ה
 קיומם של נהלים בנושא התנועות המגשימות ועבודה על פיהם. –
 יווחים של התנועות.בקרה על הד –

 ע"הצ , במשרדי1181 אפריל-ינוארהביקורת נערכה במהלך החודשים  8.1

 .ובמשרדי התנועות בירושלים

המחלקה מנהל  ,ע"הצ ליו"ריועץ ה במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם 
ועם עובדים  בתפוצותמנהלת מערך במחלקה לפעילות  ,ע"הצב לכספים

אפריל -מו כן נפגשנו במהלך החודשים מרץכ .ככל שמצאנו לנכוןנוספים, 
 עם נציגי כל התנועות המגשימות. 

 יעדי הביקורת: 8.1

 .תנועותתקצוב הבנושא  ותהקיימוהבקרות סקירת התהליכים  א.

 אכיפתם ומידת יעילותם., תנועותבחינת הנהלים בנושא תקצוב ה .ב
 בחינת עמידת התנועות בתנאי כתב הקצבה.  ג.

 יים ששימשו בביקורת: מסמכים עיקר 8.1
 מגשימותכתבי ההקצבות לתנועות ה. 

 וכניות עבודה שהוגשו על ידי התנועות.ת 

  על ידי התנועות.  1188בנוגע לפעילויות שבוצעו בשנת דוחות 

  ההקצבותלשימושים שנעשו בכספי אישורי רואי חשבון הנוגעים. 

  ע"הצבספרי  1188לשנת  תנועותהשל כרטסות. 
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 1188-ו 1181תנועות לשנים מאזני בוחן של ה. 

  של התנועות המגשימות בגין פעילויות הגשמה  ותהוצאהכרטסות
 .1188שנת שבוצעו ב

  1181לשנת של התנועות דוחות כספיים מבוקרים. 

  שנת שבוצעו באסמכתאות וחשבוניות תשלום בגין פעילויות הגשמה
1188. 

 וצעו על ידי ניירות עמדה ולוחות זמנים הנוגעים לפעילויות הגשמה שב
 .1188התנועות בשנת 

 .מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה 

 מתודולוגית הבדיקה: 8.1
 הנהלים הקיימים ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל. סקירת 

  האחראים על  ע"הצבקיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים
 .הפעילות בנושא שנבדק

 ות ועם גורמים קיום פגישות ושיחות עם מנהלי התנועות המגשימ
 מקצועיים בחלק מהתנועות בנוגע לנושאים שנבדקו.

  ההקצבות. אישור ותשלוםסקירת תהליך 

 לצורך קבלת  ע"הצבדיקת שלמות ותקינות המסמכים המוגשים ל
 כספי ההקצבה.

 .בדיקת הבקרה הנעשית על המסמכים שהוגשו 

 .בדיקת התאמת התנהלות התנועות לתנאי כתב ההקצבה 

 1188ת ההגשמה שבוצעו על ידי התנועות בשנת סקירת פעילויו 
בביצוען  ותהתומכשל מסמכים ואסמכתאות  םובדיקה לקיומ

 פעילויות.השל אותן  ובעלותן

 .ריכוז הממצאים 

 .עריכת דוח ביקורת, לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות 

  רקע כללי – מגשימות תנועות .2

שר מטרתה היא ביצוע תנועה מגשימה הינה עמותה ללא כוונת רווח א 1.8
לחזק את  במטרה ,לדור הצעיר בתפוצות המיועדותפעילויות ציוניות 

 הקשר שלהם עם מדינת ישראל.את ו של בני הנוער תהיהודיהזהות 
התנועות השונות מפעילות מערך של נציגים בקהילות היהודיות בחו"ל 

אות העצמ כגון: פעילויות חגים, יום, מארגנים פעילויות ציוניות אשר
 ות. אוהזמנת דוברים מהארץ להרצ
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מקיימות קשרי גומלין עם עמותות עצמאיות ההינן  תהתנועות המגשימו 1.1
"אני מאמין"  -לבצע פעילויות ציוניות התואמות את ה ןבשל יכולת ע"הצ

לתנועות ובשל היכולות  ע"הצזהות המטרות בין  עקב .ע"הצשל 
תנועות לפעילות ה ההקצבמעמידה  ע"הצהביצועיות של התנועות, 

 צעירים יהודים ברחבי העולם.  עבור המגשימות

 לשנה. תנועות נע סביב מיליון דולר ל ע"הצשל  הקצבותתקציב ה 

 , כמפורט להלןע"הצ על ידי המתוקצבות מגשימות תנועות 88כיום ישנן  1.1

 :)בש"ח( 
 

 שם התנועה
2111 

 הועבר )*( תקציב באחוזים

עולים ר תנועת סטודנטיםתג  111,181 111,111 18% 

שמהגפי.זי.סי ה  511,111 111,111 55% 

 11% 811,111 111,111 במ"ה מגשימי "הנוער הציוני"

 11% 111,151 111,115 )ע"ר(תנועת מגשימים רפורמים  – תמ"ר

 11% 11,151 811,185 תנועה התנדבותית לעליה דתית  –תהל"ה 

 15% 111,111 111,111 עמותת מרו"ם מגשימים מסורתיים

שותפות בינלאומית של תנועות נוער  -עתיד
  ציונית פלורליסטית )ע"ר(

 

111,111 111,551 11% 

 11% 855,111 111,111 דמה אנילביץ'יק

 11% 151,111 111,111 מכבי תנועה עולמית

 11% 111,111 111,111 בוגרי בני עקיבא העולמית 

 11% 851,181 181,115 מגשימי חרות

 - 381,38033 481,480,4 2111סה"כ לשנת 

 

 .1181פברואר חודש נכון ל ע"הצעל פי ספרי )*( 

 בדיקתבדגש על  8לתנועות ע"הציחסי הגומלין בין הביקורת בחנה את 
 קיומם של ניגודי עניינים ובדיקת תהליך ההקצבה.
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 ממצאי הביקורת

 נות, אשר חלק מראשיהן הצ"ע מקציבה כספים לגופים ולתנועות שו
ההנהלה מקבלת החלטות בדבר  .כחברי הנהלה של הצ"ע מכהנים

לדוגמא: במקרה  "חלוקת העוגה" וסכומי ההקצבות לגופים השונים.
 P.Z.C)תנועות מגשימות שתי יו"רים של של התנועות המגשימות, 

מומלץ לבחון האם קיים  .ע"הצשל חברי הנהלה משמשים כמרו"ם( -ו
 ינים במקרים אלו.ניגוד עני

  הגדרת כגון: ,קבלת ההקצבהלתהליך הנוגעים לא נמצאו נהלים 
מועדי קבלת פעילויות ציוניות המוכרות לצורך קבלת ההקצבה, 

פורמט הדוחות שיוגשו, , , מועדי הגשת דוחות הפעילותההקצבה

צורך קבלת להנדרשות זהות האסמכתאות אישור רואה חשבון, 
לתנועות שאינן עומדות בתנאי ההקצבה ההקצבה, ביצוע סנקציות 

ההקצבות ניתנות על סמך דוחות כיום קיים כתב הקצבה בלבד ווכו'. 
 על כך ראה בהמשך. –פעילות הלא אחידים ואשר אינם משקפים את 

 לא קיימת רשימה  ע"הצמחלקה לכספים בהביקורת מצאה כי ב
, מספרי התנועהמסודרת של התנועות, הכוללת: שמות נציגי 

בונות בנק מעודכנים, כתובות מעודכנות ומועדי הדיווח הכספי חש
 האחרון של התנועות.

  המלצות הביקורת

  העברת הכספיםאשר יסדיר את תהליך  הקצבות,מומלץ לגבש נוהל 
 בהתאם למפורט להלן:  ,לתנועות המגשימות

 הקצבה,הנוהל יפרט את האסמכתאות הנדרשות על מנת לקבל  .8
ודוח ענייני על פעילות בשנה הקודמת )לרבות  הכגון: תוכנית עבוד

, מבוקרים מפורט, דוחות כספייםכספי  דוח ביצועפורמט הדוח(, 
 וכו'. אישור רואה חשבון

 המסמכים הנדרשים.הגשת הנוהל יקבע פורמט אחיד ל .1

 העברת הכספים. ומועדיקשיחים הנוהל יקבע מועדי דיווח  .1
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באופן שוטף על מנת לבדוק את  ודגימות שיתבצעו בקרותיוגדרו  .1
 איכות הדוחות ואמינותם.

תנועות המגשימות לא יעמדו שהמידה יוגדרו סנקציות שיופעלו ב .1
 בתנאי כתב ההקצבה והנוהל.

 את  שתכלול ,מומלץ לגבש רשימה מסודרת של התנועות המגשימות
 ,ה, כתובות וטלפונים: שם התנועה, מספר העמותהפרטים הבאים

  , פרטי בנק ואנשי קשר.מורשי חתימה

 תהליך מתן ההקצבה .3
 

 2111נת בה עד לשההקצ קבלתתהליך  3.1

שקלול של ל בהתאםתנועות ההגשמה בוצעה בין  ותחלוקת ההקצב ,בעבר

 המפורטים להלן: פרמטרים,מספר 

 מספר העולים בתנועת ההגשמה.  .1

 עולים בתוכניות ארוכות בארץ.המספר  .2

 יות קצרות בארץ.עולים בתוכנהמספר  .3

 מספר המשתתפים בסמינרים המתקיימים בחו"ל. .4

דוחות  ע"הצל נדרשו להגישתנועות ההגשמה שנת פעילות,  עם סיום כל
ומספר  במהלך השנה מקרב חברי התנועה לזהות העולים בנוגעמפורטים 

על מנת לאמת את בארץ ובחו"ל.  התנועותשל ת יופעילוהמשתתפים ב
 ,פעולות בקרה שונות ע"הצההגשמה במחלקת צעה הנתונים שנמסרו בי

ביקורים בפעילויות ועם משתתפים בפעילויות שיחות טלפון כגון: 
בתום הבדיקות חולק תקציב התמיכות לתנועות  .התנועות בחו"ל

  קיבלו. ןהמגשימות בהתאם לציון המשוקלל שה

והעומס הנ"ל פעולות הבקרה הרבה שדרשו בשל העבודה הבירוקרטית 
עם הוחלט בישיבה של ההנהלה הציונית תנועות ההגשמה8 וטל על שה

לשנות את שיטת חלוקת 8 2111 בחודש פברואר נציגי תנועות ההגשמה
 בהתאם למפורט להלן: 8לתנועות הכספים

 



11 

כפי שהן פורטו )הוגדרו התנועות המגשימות לצורך קבלת הקצבה  .א
 .(לעיל

ת המגשימות תהיה החלוקה התקציבית לתנועו 1181החל משנת  .ב
 -מ מבוססת על ממוצע ההקצבות שקיבלה כל תנועה בין השנים

 .1111עד  1115

השימוש בהקצבות יעשה בשקיפות מלאה באופן שיהיה מקובל על  .ג
  .ע"הצבהמחלקה לכספים 

הגשמה שאינה נכללת ברשימת התנועות המגשימות  תתנוע ד.
הציג את וכל לת ,המוכרות לצורך הקצבה והמעוניינת להיות כזו

לא יאוחר משנה לפני קיומו של מועמדותה אחת לארבע שנים, 
הקונגרס הציוני. במהלך השנה תיבחן מועמדתה של תנועה זו 
 ובמהלך הקונגרס תתקבל החלטה על הכרתה של התנועה כתנועה

   מגשימה.

 :המחלקה לפעילות בתפוצות 3.2

את הטיפול הוחלט להעביר  ע"הצבשל פירוקה של מחלקת ההגשמה ב
עיקר פעילותה מכיוון ש ,מחלקה לפעילות בתפוצותבתנועות המגשימות ל

 .בתפוצות היא המגשימ של תנועה

 הביקורת  ממצא

 חריות לביצוע אמעליה את הפעילות בתפוצות הסירה ל המחלקה
כספי  , למעשה,וכיום ההקצבההבקרות בעניין השימושים בכספי 

  ל בקרה.ללא כמועברים כמעט לתנועות  ההקצבה

 ת הביקורתהמלצ

  ,הדיווחים אשר התנועות תוכן יגדיר את שבמסגרת הנוהל החדש
מומלץ לקבוע גוף , שיש לבצע צריכות להגיש ואת היקפי הבקרות

לתנועות  ההקצבותתחת אחריותו את נושא ניהול תקציבי  חאשר ייק
בכל  .בכספי ההקצבהוהוא זה שיבצע בקרות בנוגע לשימושים שנעשו 
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לתנועות ללא דרישה להצגת אסמכתאות  הקצבההעניק אין למקרה 
  .ההקצבותלשימושים שנעשו בכספי  הנוגעותברורות 

 :כיום ההקצבההליך קבלת ת 3.3

שנה על כל בתחילת מחויבת לחתום  ,בהקצבהתנועה מגשימה המעוניינת 

 להלן: יםמפורטהקצבה, הלקבלת ה הכולל תנאים ,ההקצבה כתב

לאישור המחלקה ת יגישו תוכניות עבודה התנועות המגשימו .8
 המפרטות את הפעילויות הציוניות המתוכננות ,לפעילות בתפוצות

 לשנה הקרובה.

לפעילות על התנועות המגשימות להגיש דוחות ביצוע למחלקה  .1
תפוצות, המפרטות את ההוצאות בגין הפעילויות שאושרו ב

בחתימתו  יאשר התנועהרואה החשבון המבקר של בתחילת שנה. 
 את נכונות הדיווח.

 בקרה פעילותפעולה עם כל  לשתףות מתחייב ות המגשימותהתנוע .1
 ,שנעשו בכספי ההקצבההשימושים ת את הבוחנ ,ע"הצמטעם 

 לרבות העמדת כל הנתונים והרשומות הרלוונטיות לבדיקה.

תנועה מגשימה אשר נקבע לגביה כי לא עשתה שימוש ראוי בכספי  .1
עם תהליך הביקורת כפי היא אינה משתפת פעולה או ש ההקצבה

כאשר הם  ,ע"הצל הקצבה, מחויבת להשיב את כספי השצוין לעיל
 .הקצבהנושאים ריבית והצמדה מיום קבלת ה

 ההקצבה,קודם קבלת  ע"הצעל התנועות המגשימות להגיש לעיון  .1

דוחות כספיים מאושרים וכן אישורים הנוגעים לניהולה התקין של 
 ה.העמות

לאחר חתימה על כתב ההקצבה והגשת דוחות, מועברות ההקצבות 
 לתנועות על ידי המחלקה לכספים.

ובחנה את ואת האסמכתאות הנלוות הביקורת סקרה את כתבי ההקצבה 
 .המידע המוצג בהםוכן את תקינותם  8מועדי הגשתם
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 ממצאי הביקורת 

  של ותוכניות העבודה לא קיימת הקפדה על הגשת כתבי ההקצבה
ועד בתחילת שנה ובאופן גורף הצגתם נעשית רק בסמוך למהתנועות 

כמו כן, חלק מהתנועות שהגישו כתבי הקצבה לא . ההקצבהבקשת 
לדוגמא: תנועת חירות ציינו את התאריך ובחלקם חסרות חתימות. 

כתב הקצבה חתום וביקשה  1188הגישה רק בסוף חודש מאי 
 שבונה באופן דחוף.במעמד זה להעביר את כספי ההקצבה לח

תמ"ר הגישו כתבי הקצבה ללא תאריך וחסרה -תנועות עתיד, תגר ו
כתב של  ווהצגת והגשתהביקורת סבורה כי  חותמת העמותה.

תוך כדי הפעלת לחץ לעיתים ללא תאריך,  ,קצבה במהלך השנההה
אינו להעביר את כספי ההקצבה,  ע"הצב המחלקה לכספיםעל 

ם יבכספוייעשו שנעשו שימושים נוגע לראויה במאפשר ביצוע בקרה 
 .אלו

  אינן  ע"הצכספים בה למחלקהתוכניות העבודה המוגשות לעיון
 המתוכננותקשה להבין מתוכן מהן הפעילויות ש , כךבפורמט קבוע

לדוגמא:  .וכן קשה להעריך את סבירות ההוצאות בגין פעילויות אלו
ות הגישה טבלה ובה מפורטות שלוש פעילויתנועת תהל"ה 

אחת פעילות של ההמתוכננות לביצוע במשך כל השנה, כאשר עלות 
 משתתפים 811-המיועדת לו "סיורי גישוש"ת המכונה ותוכנימה

פעילות שנייה המכונה עלות דולר ואלו  1,111לסך של  מגיעה
 .דולר 11,111-כמשתתפים היא  11-והמיועדת רק ל "סיורים בארץ"

לקורא התוכנית עבודה לא ברור אחר העיון בתוכנית הלגם  ,דהיינו
ומהי הסיבה לשונות הגדולה  פעילויות שהוזכרוה מהות ימה

 ביחס הפוך לכמות המשתתפים. ןבעלויות, אשר לעיתים הינ

  בפורמט אינם מופקים  ע"הצלעיון מוגשים ה רואי חשבוןאישורי
אינם מאפשרים  םאישוריהולמעשה במספר רב של מקרים קבוע 

 בכספי ההקצבה.שימושים שנעשו ויה בנוגע לרא הקבלת אינדיקצי
 :הגשמה )ע"ר( נכתב .P.Z.Cבאישור רו"ח לתנועת : לדוגמא

לדעתנו, דוח העלויות לתוכנית שנתית תקציבית לפרויקט פעילות "
תואם מכל הבחינות המהותיות לרשום בספרי  1188ציונית לשנת 

אות . דהיינו, רואה החשבון מאשר כי הוצ"החשבונות של העמותה
בסוגיה אך אין הוא מחווה דעה הפעילות נרשמו בספרי העמותה, 

  ביצעה פעילויות אלו.אכן העמותה  האם



15 

  ע"הצלמעיון בדוחות הביצוע ובאישורי רואה החשבון שהוגשו, 
לתנועות המגשימות  ניםחלק נכבד מכספי ההקצבה הניתכי עולה 

למעשה ן ינשתנועות אלו ה ", כךאחיות"מועבר על ידן לתנועות 
הביצוע" של התנועה המגשימה. לדוגמא: אישור רואה  ני"קבל

החשבון בנוגע לשימושים שנעשו בכספי ההקצבה לתנועת ההגשמה 
שאליהן מפרט את הסכומים ואת זהות התנועות האחיות "עתיד" 

כי הביקורת סבורה  על ידי תנועת "עתיד". הועברו כספי ההקצבה
על ידי התנועות אחיות התנועות השל תקצוב ב למעשה מדובר

   .המגשימות

  כי התנועות מתחייבות  הקובע ,בכתב ההקצבה 88בניגוד לסעיף
"להמציא להסתדרות עד לחתימת ההסכם, מאזן מבוקר על ידי 

הגישו דוחות לא התנועות המגשימות כל רואה חשבון" נמצא כי 
במסגרת החתימה  כפי שהן התחייבו ע"הצמבוקרים לעיון כספיים 

 .ב ההקצבהעל כת

 המלצות הביקורת

  מומלץ לדרוש מהתנועות המגשימות להגיש את כתבי ההקצבה
 לתוםמאוחר עד ולכל ה שלהן בתחילת השנהותוכניות העבודה 

מסמכים אלו תנועה מגשימה שלא תגיש חודש ינואר בכל שנה. 
בהתאם לעומק האיחור,  אופן מדורג,שלה ב הקצבהופחת התבזמן, 

הצגת מסמכים אלו בתחילת על ידי ההנהלה. על פי מדרג שייקבע 
של כתבי  םבנוגע לתקינותסבירה השנה תאפשר ביצוע בקרה 

 ההקצבה ותוכניות העבודה.

 פיו יתאפשר לשרק ת עבודה מומלץ לבנות פורמט קבוע של תוכני

הדיווח. הפורמט יכלול טבלה בה תפרט התנועה את כלל הפעילויות 
עלויות מספר המשתתפים, ים, המתוכננות, תאריכי פעילות מדויק

 מהות הפעילות ונחיצותה. יפורטובה  ,צפויות וכן עמודת הערות

  כך שכל , בנוסח אחידחשבון יוגשו הכי חוות הדעת של רואי מומלץ
סטייה ממנו תהווה חוות דעת מסויגת, אשר בעקבותיה ישקלו 

להיות מותאמת צריכה חוות הדעת . ההקצבהנושא את  ע"הצב
 .בתחום זהת של לשכת רואי החשבון לויי הדעלהוראות גי
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  מוכרות", אשר  -ה להגדיר בנוהל את אופי הפעילויותמומלץ"
יתאפשר  כן לקבוע מהם התנאים לפיהםו ע"הצמזכות בתמיכת 

, כנגד ביצוע עמותת בת/אחותל להעביר כספיםלתנועה מגשימה 
 .פעילות

  ות , לרבכתב ההקצבהשל הוראות להקפיד על ההתניות והיש

גישו דוחות כספיים מבוקרים כפי כי התנועות המגשימות ידרישה 
מומלץ שהם מוגשים לכל גוף סטטוטורי אחר )רשם העמותות(. 

הצגת דוחות תלויה בלתנועה מגשימה  ההקצבההעברת  להתנות כי
 כספיים אלו.

  מנכ"ל המחלקה לכספיםתגובת 

 בדק.קיימת חשיבות לכתוב ולבצע נהלים בנדון והנושא יי .8

לגבי תנועות "אחיות" או "משלימות", יש לתת על כך את  .1

 הדעת, מבחינת מדיניות ומבחינה משפטית.

 ההסתדרות הציונית העולמיתהתנהלות התנועות מול  .4

 :מפורט להלן, כתנועותלכל ה תרוחבי , ברמהמספר נושאים בדקההביקורת 

 1188ת לשנ הגשת תוכניות העבודה וכתבי ההקצבה דרישתב העמיד . 

 הגשת אישור רואה חשבון בדבר השימושים שנעשו בכספי בדרישת  העמיד
 .1188לשנת , ההקצבה

 של פעילויות ההגשמה כפי שהצהירה התנועה ובחינה עצם ביצוען בחינה ל

  .ביצוע ועלות הפעילויותלקיומן של אסמכתאות המעידות על 



11 

 להלן נסקור את הממצאים לכל תנועה מגשימה בנפרד.
 

  ת )ע"ר(ות פלורליסטיועתיד שותפות בינלאומית של תנועות נוער ציוני .א

 נתונים כלליים
  

 ירושלים מטה התנועה 

 8 מועסקים בשכר

 ארה"ב, אנגליה מדינות בהן התנועה פעילה

 פעילויות העמותה
, הבאת בוגרים לשנת סמינרים

 הכנה בארץ, מחנות ןניסיו
 ועוד. לצה"ל למתגייסים

 

 2111 2111* ספיים נתונים כ

 8,111,111 111,111 **הכנסות 

 811,115 811,111 הוצאות שכר

 11,111 11,151 הוצאות רכב

 511,151 111,118 ***הוצאות לפעילות

 11,111 11,118 הוצאות הנהלה וכלליות 

 81,111 18,811 שנתי עודף

 3283,4 338313 נצברעודף 
 

 .לא מבוקרבוחן מאזן  *

  1188לשנים  ע"הצאלפי ש"ח, בגין הקצבה של  111-אלפי ש"ח ו 111 מתוכו ** 

 בהתאמה. 1181-ו

 ,קשורותבגין תמיכת התנועה בתנועות  חאלפי ש" 111-אלפי ש"ח ו 181 מתוכן *** 

 .בהתאמה 1181-ו 1188לשנים 
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 ממצאי הביקורת 

  התנועה מקיימת קשרים ארגוניים ורעיוניים עם שלוש תנועות ציוניות
תנועות אלו יש נציגים , כאשר לוהצופים FZYות: יהודה הצעיר, אחר

התנועה מבצעת  .תנועת ההגשמהבעלי זכות הצבעה בוועד המנהל של 

+, באמצעות מימון 81את פעילותה הציונית המוכוונת לגילאי 
ורות, לדוגמא: הבאת בני פעילויות המבוצעות על ידי התנועות הקש

נוער לארץ, הכנה לגיוס לילדי ישראלים בחו"ל ועוד. סך ההקצבה 
הוצאת תקורה מועבר לתנועות  11%בניכוי  ע"הצהמתקבלת מ

( כאשר עתיד משמשת למעשה 1188שקלים בשנת  181,111הקשורות )
 כצינור להעברות הכספים אלו. 

  111,111ן בסך של הינ ע"הצשמקורן ב 1181הכנסות התנועה לשנת 
שקלים ואילו ההוצאות "הצבועות" בגין פעילויות הגשמה מסתכמות 

בלבד )כל הסכום הועבר לתנועות הקשורות, ש"ח  118,511לסך של 
מתוך הכספים שהגיעו  51%-כאמור(. דהיינו, התנועה השתמשה ב

לצורך ביצוע פעילויות הגשמה כאשר יתר הכספים שימשו  ע"הצמ
קורה. חשוב לציין כי למרות אחוזי התקורה לצורך הוצאות ת

, לא ראינו כי דווחו (11%המותרים לשימוש מתוך סה"כ ההקצבה )
שבוצעו בתנועה )כל ההוצאות עצמאיות  הוצאות בגין פעילויות הגשמה

ועל כן נראה כי שדווחו הינן בגין תשלומים לתנועות קשורות, כאמור( 
  רה המותרים.אין סיבה ממשית בשימוש בכל אחוזי התקו

  מאשר רק כי הועברו סכומי  הואחשבון עולה כי המעיון באישור רואה
הועברו  1188לנובמבר  88בתאריך " , כדלקמן:קשורותכסף לעמותות 

הועבר  1188בספטמבר  1... בתאריך  FZYמשותפות עתיד לתנועת 

הועבר  1188משותפות עתיד לעמותת שירותי הדסה... במהלך שנת 
ד לעמותת צבר העולמית... אישור זה ניתן בהתבסס על משותפות עתי

יהודה הצעיר ועמותת  – אישורי העברות מעמותת שירותי הדסה לנוער
צופים צבר עולמית ואישור מבנק לאומי על ביצוע העברה לתנועת 

FZY"עמותות אלו של  פעילותן האם . אישור זה אינו מהווה חוות דעת
אישור זה למעשה הינו חסר  .ההקצבהמטרות  עולות בקנה אחד עם

 משמעות.
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   תגובת התנועה

 ומקיימת "עתיד" הינה שותפות ארוכת שנים של שלוש תנועות .8

 את פעילותה באמצעות אותן תנועות. 

 הינה 11%לתנועה פעילות עצמאית ולכן התקורה בשעור  .1
 סבירה.

 

 )ע"ר(תנועת מגשימים רפורמים  – תמ"ר .ב

 נתונים כלליים
  

 ירושלים ה התנועה מט

 8 מועסקים בשכר

 מדינות בהן התנועה פעילה
חבר המדינות, אירופה, אוסטרליה 

 .אמריקה םודרו

 פעילויות העמותה 
כנסים, סמינרים, שליחים בחו"ל, 

 הבאת נוער מחו"ל לארץ.

 

 
 נתונים כספיים 
 

2111* 2111 

 151,851 111,111 הכנסות

 11,811 11,515 הוצאות שכר

 1 1 צאות רכבהו

 111,118 151,181 הוצאות לפעילות

 11,118 1,111 הוצאות הנהלה וכלליות

 11,588 (5,111) עודף/ )גרעון( שנתי

 2408431 2418303 עודף נצבר

 
 .* מאזן לא מבוקר
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 ממצאי הביקורת 

  אינה שלמה והיא אינה  ע"הצלשהוגשה  1188תוכנית העבודה לשנת
 עצמה כפי שמציינת התנועה ,ת המתוכננותוללת את כל הפעילויוכ

 . שהוגשה תוכניתהבסיפא של 

  הקובע כי קבלת כספי ההקצבה  ,כתב ההקצבהל 1בניגוד לסעיף
מותנית בהעברת "דוח תוכני חתום על ידי נציג ארגוננו, וכן כי דוח 
הביצוע ילווה באישור רואה החשבון המעיד שלמיטב ידיעתו ההוצאות 

 נמצא כי ,שלשלמן הן יועדו בתכנית העבודה" בוצעו למען המטרות
אינם חתומים על ידי  ע"הצתוכנית העבודה ודוח הביצוע שהוגשו לעיון 

 נציג התנועה. 

 דוח הביצוע שהוגש לא כלל אישור רואה חשבון  ,בנוסף לאמור לעיל
 .כנדרש

 המבוצעים על ידי  תמיכה בסמינרים בחו"ל התנועה היאפעילות  עיקר

יים חברי התנועה וכן השתתפות בעלויות כרטיסי מתנדבים מקומ
במסגרת  .אלויגים המשתתפים בפעילויות הטיסה של שליחים ונצ

 11,111-בסכום כולל של כ 1188לשנת  ותהביקורת נדגמו מספר הוצא
תמיכה שקלים בגין הוצאות לפעילות.  151,111-מתוך סך של כשקלים 

של  עלותןהמעידות על כספית זו אינה מגובה בדרך כלל באסמכתאות 
של ת המדויק לבסס את העלותהפעילויות ולמעשה קיים קושי מהותי 

  .אלופעילויות 

 תגובת התנועה לא התקבלה.
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 )ע"ר(במ"ה מגשימי "הנוער הציוני"  .ג
 

 נתונים כלליים

 רמת אפעל  מטה התנועה

 1 מועסקים בשכר

 דרום אמריקה   מדינות בהן התנועה פעילה

 ת העמותהפעילויו
כנסים, סמינרים, שליחים בחו"ל, 

 הבאת נוער מחו"ל לארץ.

 

 2111 2111* נתונים כספיים 

 111,111 111,115 הכנסות 

 1 1 הוצאות שכר

 1 1 הוצאות רכב

 118,111 111,111 הוצאות לפעילות 

 1,111 1,111 הוצאות הנהלה וכלליות

 8,111 (15,181) עודף/ )גרעון( שנתי 

 138111 (128413) )גרעון( נצברעודף/ 
 

 מאזן לא מבוקר *
 

  ממצאי הביקורת

 פעילויות ההגשמה של התנועה נעשות באמצעות עמותה קשורה חלק מ
בשם "הנוער הציוני", אשר היא זו שעומדת בקשר עם הספקים 

לביקורת הוצג מדגם חשבוניות בנוגע לפעילויות הגשמה  המקומיים.
וני". יחד עם זאת, לא לכל ההוצאות שבוצעו על ידי "הנוער הצי

קיימות אסמכתאות. לביקורת לא הייתה אפשרות לכמת את סכומי 
ההוצאה שנזקפו ללא אסמכתאות, בשל חיובי הוצאות שנרשמו 
במרוכז ולכן אין וודאות מוחלטת כי כל הכספים הופנו לטובת פעילות 

  הגשמה.
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  ההקצבה  לכתב ההקצבה, הקובע כי קבלת כספי 1בניגוד לסעיף
מותנית בהעברת "דוח תוכני חתום על ידי נציג ארגוננו, וכן כי דוח 
הביצוע ילווה באישור רואה החשבון המעיד שלמיטב ידיעתו ההוצאות 
 בוצעו למען המטרות שלשלמן הן יועדו בתכנית העבודה" נמצא, כי

 התנועה לא הגישה תוכנית עבודה כמסמך נלווה לכתב ההקצבה.

 אינו מציין לאיזו  ע"הצלפעילות שהוגש לגע להוצאות אישור רו"ח בנו
ולמעשה אין לראות באישור רו"ח שהוגש אישור  מתייחסהוא שנה 

  תקין העונה על דרישת כתב ההקצבה.

 ע"ר()דמה אנילביץ' יק .ד

 נתונים כלליים

 רמת אפעל  מטה התנועה 

 1 מועסקים בשכר

 מדינות בהן התנועה פעילה
רה"ב, ד. אמריקה וסטרליה, קנדה, אא

 וחבר העמים

 פעילויות העמותה 
סמינרים בארץ ובחו"ל, הבאת בני נוער 

 לתוכניות ארוכות בארץ
 

 2111 2111* נתונים כספיים 

 811,111 8,111,111  **הכנסות

 1 1 הוצאות שכר

 1 1 הוצאות רכב

 851,111 8,111,811 ***הוצאות לפעילות

 15,511 1 הוצאות הנהלה וכלליות

 (88,181) (1,151) עודף/ )גרעון( שנתי 

 118,10 8340, עודף/ )גרעון( נצבר

 
 ר.מאזן לא מבוק *

 1181-ו 1188לשנים  ע"הצאלפי ש"ח, בגין הקצבה של  851-אלפי ש"ח ו 815מתוכו  **

 .בהתאמה

 81ת תקורה בגין שירותים המתקבלים מתנועה אחות בסכום של ות הוצאוקיימ ***

 אלפי שקלים.
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 ממצאי הביקורת 

 הפקסתאריך שליחת עולה כי  בו נשלח כתב ההקצבה, פלט הפקסמ ,
, כך שכתב 1188בחודש יוני הינו  ,על כתב ההקצבהכפי שמופיע 

 באיחור של כחצי שנה.לכאורה ההקצבה הוגש 

  דהיינו, 1188 רק בחודש יולי ע"הצתוכנית העבודה הוגשה לעיון 
 איחור של שבעה חודשים.ב

  הננו לדווח כי ההוצאות בשנת  :ואה החשבון לתנועה צוין כירבאישור"
דהיינו, רואה החשבון מאשר ₪". אלפי  111מסתכמות לסך של  1188

וגע בנאך אין הוא מחווה דעה כי נרשמו הוצאות בספרי העמותה, 

ולהתאמת ההוצאות  פעילותללקיומן של הוצאות  8לנכונות הרישום
רו"ח מתוקן בחודש מרץ  אישורח ליש לציין כי נש .לתכלית ההקצבה

2112. 

 חשבוניות מספקים, בגין הוצאות שבוצעו לפעילויות הגשמה,  נמצאו

מקרים בהם על  נמצאו". חבצלת" –אשר הוגשו על שם עמותה קשורה 
מקרים בהם שם וחשבונית המס מופיעים שמות שתי העמותות 

 – העמותה הקשורה נמחק ידנית ובמקומה רושמים את שם העמותה
 קידמה אנילביץ'.

 תגובת התנועה לא התקבלה.
 

 )ע"ר(עולמי  חירותמגשימי  .ה

 נתונים כלליים

 רמת גן  מטה התנועה 

  ללא קבלת שכר -8 מועסקים בשכר

 , חמ"עטורקיה, ארה"ב מדינות בהן התנועה פעילה

 פעילויות העמותה 
כנסים, אירועים בעלי תוכן ציוני 

ולים, בחו"ל, תמיכה לוגיסטית בע
 הבאת נוער לארץ 
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 2111* נתונים כספיים 

 118,115 הכנסות 

 - הוצאות שכר

 - הוצאות רכב

 818,511  **הוצאות לפעילות

 11,515 הוצאות אחרות

 11,111 עודף שנתי 

 018441 עודף נצבר
 

 .בארה"בהמס על הדוח השנתי שהוגש לרשויות  יםססובהנתונים מ *

סכום הכספי הההכנסות שנרשמו בתנועה בישראל לבין  בין הלא נמצאה התאמ **

 העבירה לחשבון התנועה בארץ.כי שהתנועה בארה"ב ציינה 

 

 )ע"ר( מכבי תנועה עולמית .ו

   נתונים כלליים

 רמת גן  מטה התנועה 

 85-כ מועסקים בשכר

 מדינות בהן התנועה פעילה
מדינות אירופה, צפון ודרום 
אמריקה אוסטרליה ודרום 

 פריקהא

 פעילויות העמותה 
, עבודה עם קהילות המכבי

 בחו"ל, הפעלת מוזיאון מכבי
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  2111 נתונים כספיים 

 81,511,111 *הכנסות

 8,111,111 הוצאות שכר

 1 הוצאות רכב

 1,851,111 **הוצאות לפעילות

הוצאות לפעילות אחרת 
 1,518,111 והוצאות הנהלה וכלליות

 (1,811,111) ( שנתיעודף/ )גרעון

 3381008111 עודף/ )גרעון( נצבר
 

 .ע"הצמ ין הקצבהאלפי ש"ח בג 111 מתוכו *

מליון ש"ח הינו  1-כמתוך סכום זה  .כפר המכבייהמלון ללא הפעלת  פעילות ציונית **

 עבור פעילות הגשמה. 

 ממצאי הביקורת 

 קובע כי קבלת כספי ההקצבה הבכתב ההקצבה  1סעיף בניגוד ל
מותנית בהעברת "אישור רואה החשבון המעיד שלמיטב ידיעתו 
ההוצאות בוצעו למען המטרות שלשלמן הן יועדו בתכנית העבודה" 

בשל תוארו  "אישור רואה חשבון"נתן , כי חשב התנועה הוא זה שנמצא
)ויתר הגופים המתקצבים( לקבל  ע"הצדרישת  רואה חשבון. – האישי

הינו , מושים שנעשו בכספי ההקצבהבנוגע לשי אישור רואה חשבון
אשר רואה החשבון המבקר8 תפקידו המסורתי של  פועל יוצא של

בשל  בכספי ההקצבה8 שימושהלתת חוות דעת על  מוסמך הבהגדר

כי קבלת  8מיותר לציין היותו גורם חיצוני בלתי תלוי בגוף המבוקר.
 עשהמהווה ניגוד עניינים מובהק ולכן למ 8חוות דעת מחשב התנועה

 התנועה לא הגישה אישור רואה חשבון כנדרש. 

 תוכניות "בכיף הכשרה", "תמר  התנועה מדווחת על פעילות ההגשמה(
לתקופה של שנת לימודים ולא שנה קלנדרית. "תמר דרום"( -צפון" ו

מליון ש"ח. נבדק  1.1-א עומד על כ”סך הפעילות שדווחה לשנת תשע
  .נמצא תקין –מדגם מסמכים 

 נועה לא התקבלה.תגובת הת
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  )ע"ר(ר תנועת סטודנטים עולים תג .ז

 נתונים כלליים

 ירושלים מטה התנועה

 1 מועסקים בשכר

מדינות בהן התנועה 
 פעילה

אוסטרליה, צרפת, מדינות בדרום 
 אמריקה ודרום אפריקה

 פעילויות העמותה
כנסים, סמינרים, שליחים בחו"ל, 

 הבאת נוער מחו"ל לארץ.
 

 2111 *2111 יים נתונים כספ

 111,151 111,111  הכנסות

 1 1 הוצאות שכר

 1 1 הוצאות רכב

 111,111 111,111 הוצאות לפעילות

 18,185 11,851 הוצאות הנהלה וכלליות

 (11,118) (11,811) גרעון שנתי

 (,31803) (38134,) גרעון נצבר
 

 .מאזן לא מבוקר *

 ממצאי הביקורת  

 עמותה מבוצעות הן באמצעות פעילויות פעילויות ההגשמה של ה

ש"ח בשנת  811,111-משותפות עם עמותה קשורה בעלות כוללת של כ
והן באמצעות העברות כספיות לשליחי התנועה בחו"ל לטובת  1188

. הביקורת 1188ש"ח בשנת  11,111-כביצוע סמינרים בחו"ל, בסך של 
ה כי בדרך בחנה מדגם אסמכתאות בגין ביצוע סמינרים בחו"ל ומצא

כלל, לא מועברות לתנועה חשבוניות המעידות על קיומם ועלותם של 
 הסמינרים.

  בהתייחס לכך כי לעמותה מעט מאוד פעילות עצמאית, דרישת התנועה
מסך  11%ש"ח ) 11,111להכרה בהוצאות תקורה בסך כולל של 
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, נראית על פניו לא סבירה, במיוחד לאור 1188( בשנת ע"הצההקצבה מ
ה כי הוצאה זו נרשמה בסכום אחד כנגד רישום התחייבות העובד

 לטובת התנועה הקשורה, דהיינו: התקורה משולמת לתנועה הקשורה. 

 תגובת התנועה לא התקבלה.

 
 

 )ע"ר(שמה גפי.זי.סי ה .ח

 נתונים כלליים

 רמת אפעל  מטה התנועה 

 –  מועסקים בשכר

בהן התנועה  /יבשותמדינות
 פעילה

, דרום ארה"ב, קנדה 
, אמריקה, אירופה

 אוקיאניה, אפריקה

 פעילויות העמותה 
סדנאות, סמינרים, כנסים, 

 מפגשים שבועיים 

 

 

 2111 2111* נתונים כספיים 

 1,151,111 1,181,118** הכנסות

 111,111 111,111 הוצאות שכר

 1 811,111 הוצאות רכב

 1,811,111 1,111,511 הוצאות לפעילות

 111,111 151,111 וכלליות הוצאות הנהלה

 81,111 (111,111) עודף/ )גרעון( שנתי

 0,28111 32,8313 עודף נצבר
 

 .מאזן לא מבוקר *

 1181-ו 1188לשנים  ע"הצ -מאלפי ש"ח בגין הקצבות  118-ואלפי שקלים  81מתוכו  **

 בהתאמה.
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 ממצאי הביקורת 

  עולה כי כתב ה, לכתב ההקצבהנלווה מכתב על גבי המהתאריך המצוין
 . 1188רק ביולי ההקצבה הוגש 

  כתב ההקצבה הקובע כי קבלת כספי ההקצבה ל 1בניגוד לסעיף

מותנית בהעברת "אישור רואה החשבון המעיד שלמיטב ידיעתו 
 'ההוצאות בוצעו למען המטרות שלשלמן הן יועדו בתכנית העבודה"

יות לתוכנית "לדעתנו, דוח העלו :נכתב לתנועהרואה החשבון אישור ב
תואם מכל  1188שנתית תקציבית לפרויקט פעילות ציונית לשנת 

. דהיינו, "הבחינות המהותיות לרשום בספרי החשבונות של העמותה
אך רואה החשבון מאשר כי הוצאות הפעילות נרשמו בספרי העמותה, 

וכי  אין הוא מחווה דעה כי העמותה אכן ביצעה פעילויות אלו
 .רות ההקצבההפעילות מתאימה למט

  ,הוגשה  1188תוכנית העבודה של התנועה לשנת בנוסף לאמור לעיל
, כך שלא ניתן לבדוק את הביצוע בפועל העלויות הצפויות ללא פירוט

  .ביחס לתוכנית

  תגובת התנועה 
כתב ההקצבה נחתם באיחור מכיוון שהתקיים דיון מול הצ"ע בעניין 

 הנוסח, עד סמוך למועד ההגשה.

 

 )ע"ר(ת מרו"ם מגשימים מסורתיים עמות .ט

 נתונים כלליים

 ירושלים  מטה התנועה 

 1 מועסקים בשכר

 מדינות בהן התנועה פעילה
אוסטרליה,  אוגנדה, הונגריה,

 דרום אמריקה

 פעילויות העמותה 
,הבאת חניכים לארץ סמינרים

לכנסי מנהיגות, ביצוע פעילויות 
 בחו"ל באמצעות שליחים
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 2111 2111* ם נתונים כספיי

 1,181,151 8,551,111 **הכנסות

 111,181 111,511 הוצאות שכר

 1 1 הוצאות רכב

 8,111,118 8,115,111 ***הוצאות לפעילות

 55,111 15,118 הוצאות הנהלה וכלליות

 881,111 (811,111) עודף/ )גרעון( שנתי

 1038313 0182,1 עודף/ )גרעון( נצבר

 .מאזן לא מבוקר *

 1181-ו 1188לשנים  ע"הצאלפי ש"ח, בגין הקצבה של  115-ואלפי ש"ח  158מתוכו   **

 בהתאמה.

 .ניחז קיימת הוצאת תקורה בגין שירותים המתקבלים מתנועה אחות בסכום ***

 ממצאי הביקורת 

  כתב ההקצבה הקובע כי קבלת כספי ההקצבה ל 1בניגוד לסעיף

ציג ארגוננו, וכן כי דוח מותנית בהעברת "דוח תוכני חתום על ידי נ
הביצוע ילווה באישור רואה החשבון המעיד שלמיטב ידיעתו ההוצאות 

הביקורת לא  ,בוצעו למען המטרות שלשלמן הן יועדו בתכנית העבודה"
 1188תוכנית עבודה לשנת  ע"הצמצאה במסמכים הסרוקים במחשבי 

רת יש לציין כי התנועה הציגה לביקוכמסמך נלווה לכתב ההקצבה. 

 . 1188בשנת  ע"הצלעיון  הועברהתנועה התוכנית עבודה שלטענת אנשי 

 הגישה אישור רואה חשבון בנוגע לא התנועה  ,בנוסף לאמור לעיל
 . 1188שנעשו בכספי ההקצבה בשנת לשימושים 

 811,111-כשל  בעלות כוללת ,סמינרים בחו"ל לבוגרי תנועות הנוער 
דבי התנועה בחו"ל באמצעות מתנ מבוצעים, 1188לשנת  ש"ח

המקבלים תקציב מתנועת ההגשמה לצורך ביצוע הפעילויות והם אלה 
לא קיימת דרישה  בדרך כללשעומדים בקשר עם הספקים המקומיים. 

על  ותהמעיד ותאסמכתאמצד תנועת ההגשמה ממתנדבים אלו לספק 
סכומי ההוצאה עלות הפעילות בפועל ובשל כך אין דרך לאמת את 

 עילויות אלו.בגין פשנרשמו 

 תגובת התנועה לא התקבלה.
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 )ע"ר( בוגרי בני עקיבא העולמית י.

 נתונים כלליים

 ירושלים מטה התנועה 

 1 מועסקים בשכר

מדינות בהן התנועה 
 פעילה

אוסטרליה, צרפת, מדינות בדרום 
 אמריקה ודרום אפריקה

 פעילויות העמותה 
כנסים, סמינרים, ביצוע פעילויות 

יחים, הבאת נוער באמצעות של
 מחו"ל לארץ.

 

 2111 נתונים כספיים 

 111,111 הכנסות 

 1 הוצאות שכר

 1 הוצאות רכב

 111,111 הוצאות לפעילות 

 1,811 הוצאות הנהלה וכלליות

 (1,811) גרעון שנתי 

 (8121,) גרעון נצבר

 ממצאי הביקורת 

 תרמיל "ב – התנועה מבצעת את כל פעילותיה באמצעות חברה קשורה
ובמקל", כאשר זו מחייבת את התנועה באופן תקופתי בעלויות בגין 
מתן שירותים אלו. הביקורת דגמה מספר פעילויות הגשמה שבוצעו 
באמצעות חברת "בתרמיל ובמקל" ובחנה את קיומן של אסמכתאות 

  .נמצא תקין – אלו בגין פעילויות
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  צבה לשנת קיים כתב הקעולה כי  הקיימים בהצ"עמסמכים במעיון
תוכנית עבודה לשנה זו כמסמך  וצגה לכאורהולא ה שאינו חתום 1188

  נלווה לכתב ההקצבה.

  ין ומצ ובורואה החשבון שניתן הינו בנוסח הסטנדרטי המקובל אישור
 .תקין נמצא –כי הפעילות נעשתה על ידי חברת "בתרמיל ובמקל" 

  תגובת התנועה
 וכנית עבודה שנתיתהתנועה חתמה על כתבי ההקצבה והגישה ת

 כנדרש. 

 תנועה התנדבותית לעליה דתית )ע"ר( –תהל"ה  א.י

 
  נתונים כלליים

 ירושלים מטה התנועה 

 1 מועסקים בשכר

 ישראל, ארה"ב מדינות בהן התנועה פעילה

 עילויות העמותה 

לעולים בארץ בצוע סיורי גישוש 

סמינרים, טיולים בארץ  פוטנציאלים,

 לעולים חדשים. 

 

 2111 2111 נתונים כספיים 

 181,111 15,811 *הכנסות 

 11,111 1 הוצאות שכר

 1 1 הוצאות רכב

 811,181 811,111 הוצאות לפעילות

 11,111 11,111 הוצאות הנהלה

 811,111 (11,511) )גרעון( שנתיעודף/

 (118311) (11,8233) גרעון נצבר

 

 . ע"הצח בגין הקצבה של אלפי ש" 18 ןמתוכ *
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 ממצאי הביקורת 

  אינה כוללת תאריכי  ע"הצשהוגשה ל 1188תוכנית העבודה לשנת
 .פעילות

  לכתב ההקצבה, הקובע כי קבלת כספי ההקצבה  1בניגוד לסעיף

מותנית בהעברת "דוח תוכני חתום על ידי נציג ארגוננו, וכן כי דוח 
 הביצוע ילווה באישור רואה החשבון המעיד שלמיטב ידיעתו ההוצאות

דוח  בוצעו למען המטרות שלשלמן הן יועדו בתכנית העבודה" נמצא כי
ולמרות זאת  ע"הצלעיון  לא הועברוביצוע ואישור רואה חשבון נלווה 

 כספי ההקצבה הועברו לתנועה.

 תגובת התנועה לא התקבלה.

 
 1181יולי 
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 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית 

 לדו"ח הביקורת בנושא

 תנועות מגשימות 

 שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית העולמית

 

תשובתי  תקנון מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, להלן לשב'  81בהתאם לסעיף 
 .הנ"לח "לדו

  מגשימות.הההקצבות לתנועות מפורט בנושא הביקורת ערכה דו"ח 

תנועות ההביקורת בחנה את מכלול הקשרים שבין ההסתדרות הציונית העולמית לבין 
מגשימות ובכלל זה את סוגיית קיומם של ניגודי עניינים וכן את תהליך מתן ה

לכל התנועות המגשימות בהיבטים של עמידה  בנוסף נערכה בדיקה רוחבית ההקצבה.
וכן ביצוע פעילויות ההגשמה עבודה ואישור רואה חשבון  תכניותבדרישות הגשת 

 והתיעוד לגביהן.

בדים להקצבות לתנועות סכומים נכ ההסתדרות הציונית העולמית מקצה בתקציבה
, שההתנהלות בהקשר עם מתן ההקצבותלהבטיח ולפיכך חובה עלינו המגשימות 

השימוש בהם והדיווחים הנלווים יהיו סדורים ושקופים ויאפשרו בקרה שהשימוש 
 בכספי ההקצבה נעשה לתכלית שלשמה יועדה ההקצבה.

דו"ח הביקורת וההמלצות סייעו רבות בגיבוש נוהל חדש להקצבות לתנועות 
 המגשימות.

 מתחילת השנה ההקצבות לתנועות המגשימות נעשית על פי הנוהל החדש. החל

 ההנהלה תידרש בקרוב לסוגיית ניגודי העניינים.

 תודתנו למשרד המבקר.

 
 ( א. דובדבני-)
 
 

 3182ירושלים, אוקטובר 
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 המועצה הציונית בישראל

 

 

 מבוא .1

ההסתדרות הציונית העולמית  בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר 1.1
)להלן:  המועצה הציונית בישראל פעילות, בדקנו את "(ע"הצ)להלן: "

פעילותן של העמותות  לרבות( "צההמועאו " "הציונית המועצה"
"עושים ציונות" )להלן: המוציאות לפועל את חזון המועצה: עמותת 

המועצה עמותת " המועצה הציונית לישראל )להלן:עמותת "( וץ"ע"
 "(.עמותותה", לשם הנוחות יקראו להלן שתי העמותות: "הציונית

 

 הבאים: תחומיםהבדיקה של  ההביקורת כלל 1.1

 .והעמותות המועצההנהלת הסטטוטורי של  ןדבחינת מעמ –

והעמותות, לרבות יחסי תקציב המועצה ו של ניהולבדיקת אופן  –

 הגומלין ביניהן.

 .עמותותהושל  ניהול תקין של המועצהבחינת  –

המועצה במשרדי , 1111 יוני-במהלך החודשים מרץהביקורת נערכה  1.1
 .בקיבוץ כרמים "חי-עמי"במכינת וכן בירושלים 

 מועצה, מנכ"לבעמותות היו"ר  במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם 
 , עובדי העמותותת, מנהלת תנועת הנוער צמר"המועצה, מנהל המכינה

 עובדים נוספים, ככל שמצאנו לנכון.ו

 יעדי הביקורת: 1.7

התואמות את תוכניות  בעמותותבחינת ביצוע פעילויות ציוניות  א.

 . הלת המועצהעל ידי הנהעבודה שנקבעו 

 בחינת תהליכי קבלת החלטות וביצוען בפועל. ב.

  בדיקת ההתנהלות התקציבית בעמותות ושימוש בכספי המועצה. .ג

 איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים. .ד
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  :ששימשו בביקורתעיקריים מסמכים  1.0

 

  1114-1111פרוטוקולים של הנהלת המועצה הציונית לשנים. 

 ציב המועצה הציונית.קנתונים כספיים מספרי הצ"ע בקשר לת 

 השונות בעמותותועדות וה פרוטוקולים והחלטות כתובות של. 

 1114-1111לשנים  דוחות כספיים של העמותות. 

 1111 מאזני הבוחן של העמותות לשנת. 

 נהלי עבודה ורכש של העמותות. 

  1111לשנת של העמותות תוכניות העבודה . 

 1111תקציב מול ביצוע לשנת  ותחדו.  

  .הסכם ההתקשרות של המכינה עם קיבוץ כרמים 

 1111בתום שנת  רשם העמותות ה מטעםצעודוח ביקורת העומק שב. 

 .טיוטת תקנון המועצה הציונית  

 לרבות התקנוןמסמכי היסוד של העמותות , . 

 ותפקידם.  ותמנהלי העמות ,ותרשימת חברי העמות 

 מלגות לסטודנטים דרוזיםה תקולחחים בהקריטריונים המנ. 

 .רשימת מקבלי מלגות הלימוד 

 בספרי מדגם אסמכתאות וחשבוניות בנוגע להוצאות שנרשמו 

 .עמותותה

 מכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישהמס. 

 

 :מתודולוגית הבדיקה 1.1
 

 אל מול ההתנהלות בפועל. ובדיקה מיםהקיי יםקריאת הנהל 

 האחראים על הפעילות עלי התפקידים עם ב ושיחות קיום פגישות

 .ככל שמצאנו לנכון נוספיםועם עובדים  ושנבדק

 עמותות המועצה הציונית אל מול המועצה  מעמדן המשפטי של בחינת

 .ותוקפן המחייב של החלטות המועצה כלפי העמותות הציונית
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  בדיקת מסמכי היסוד של העמותות, לרבות התאמת אופי הפעילות

 למטרות העמותות.

 לרבותסקירת החלטות שהתקבלו בועדות של העמותות השונות , 

 יהול הפרוטוקולים בוועדות אלו. נ

  שערך רשם העמותות ביקורת העומק הליקויים שעלו בסקירת

ובחינת תיקון הליקויים שעלו בביקורת  1111בתום שנת  עמותת ע"ץב

 זו.

  שטח" -התנאים ב על מנת לבחון את ",חי-עמי"ביקור במכינת"

 .הפעולות החינוכיות ביצועו

  ובחינת סבירותן של הוצאות אלו. ותההוצא סעיפיסקירה של 

 לרבות בחינת  פרי העמותות,מדגם של הוצאות שנרשמו בס בדיקת

  מבססות לביצוע ההוצאות. של אסמכתאות קיומןתהליך הרכש ו

  לרבות אופן ביצוע  ,1111 הביצוע לשנתבחינת דוחות התקציב מול

 ל בחריגות.בקרות וטיפו

 .ריכוז הממצאים 

 .עריכת דוח ביקורת, לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות 

 כללירקע  .2

 בישראל המועצה הציונית א.

זרוע פעולה של מהווה היא ו 1441 שנתהוקמה ב בישראלהציונית המועצה 
כאשר מטרתה העיקרית היא  ,ההסתדרות הציונית העולמית בישראל

 .ישראלמדינת ני של ציו – יה היהודייהעמקת אופ

המועצה נועדה להיות פדרציה של קהילות ציוניות ומסגרת גג משותפת של 
כל הגורמים הציוניים בישראל. זוהי מסגרת התנדבותית, כלל ישראלית, 
ציונית ועל מפלגתית, הכוללת בתוכה נציגי ארגונים ומוסדות שונים 

חינוך, ארגוני  בישראל, נציגי רשויות מקומיות, תנועות נוער, מוסדות
 נשים, ארגונים כלכליים, סופרים ואנשי הגות. 
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: ירושלים, גוש דן, חיפה ארץ חבלי שבעהפעילות המועצה מתבצעת ב
השרון, הנגב, יהודה ושומרון, דן דרום ואשדוד. בראש כל ווהצפון, חדרה 

חבל מכהנים יו"ר שהוא איש ציבור ומנהל האחראי לעבודה הארגונית 
לות המועצה. בכל חבל קיימת הנהלה ציבורית, המייצגת השוטפת של פעי

  מגזרים שונים ומתווה את פעולות המועצה הציונית בחבל.

כמפורט  ,תקנון המועצה הציונית בישראל מסדיר את דרך פעולת המועצה
                 להלן:

  
המועצה תפעל כזרוע של ההסתדרות הציונית ותפעל למימוש אופייה  .1

 יוני של מדינת ישראל.היהודי צ

 המועצה תפעל באמצעות הנהלת המועצה. .1

 המועצה תנוהל על ידי מנכ"ל הממונה על ידי ההסתדרות הציונית. .1

 המועצה תפעל באמצעות העמותות הכפופות לה. .7

 הנהלת המועצה הציונית תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה.  .0

ולא ליותר משתי  ארבע שניםתקופה של ל מונוחברי ההנהלה י .1

 קדנציות.

 גונירמבנה א ב.

 

 הנהלת המועצה הציונית

 –עמותת עושים ציונות 
 ע"ץ

 עמותת המועצה הציונית 

 מכינת עמיחי 

 ברית אחים 

  שנת שירות

 תנועת הנוער צמר"ת 

 דרשה ציוניתמ
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ארכיון הציוני בירושלים והוא כולל את בבניין המטה המועצה הציונית ממוקם 
משרדי עמותות המועצה הציונית, נוער צמר"ת ופרויקט שנת השירות. נכון 

 מפורט להלן:עובדים, כ 11, עמותות המועצה הציונית מעסיקות 1111לשנת 

 עושים ציונות המועצה הציונית ע"ר 

 22 8 )*( מספר עובדים

מקור מימון עיקרי 

 לתקציב השכר

משרד החינוך, משרד 

 הביטחון וקרן אביחי

ההסתדרות הציונית 

 העולמית

 1,171,110 111,104  בש"חהשכר  הוצאות

וך תקציב עמותת בניכוי עובדים זמניים. שכר מנכ"ל המועצה הציונית משולם מת )*(

 המועצה הציונית.

 הנהלת המועצה הציונית  .ג

למועצה הנהלה נבחרת המייצגת את הגופים השונים הפועלים במסגרתה. 
 כאשר תפקידיה העיקריים הם: ,ההנהלה מתכנסת בקביעות

 .של המועצה הציונית תוהביצועי תהתווית דרכה הרעיוני .1

  .מועצההכפופות ל לעמותות המינוי חברי הנהל .1

ציגי המועצה חברים במוסדות התנועה הציונית, בקונגרס הציוני ובוועד נ
 הפועל הציוני.

מתוכם  10כאשר  ,אנשי ציבור 71-הנהלת המועצה הציונית מורכבת מ
הנותרים נבחרים על ידי הנהלת  11-נבחרים על ידי יו"ר המועצה הציונית ו

 ההסתדרות הציונית. 

המועצה, את הנהלת לים של ישיבות הפרוטוקוהביקורת סקרה את 
הוראות התקנון  ביצועהנושאים בהם עוסק תקנון המועצה וכן את מידת 

 על ידי המועצה. 
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 :ממצאי הביקורת

  המועצה הציונית הנהלת מישיבות פרוטוקולים  קראה מספרהביקורת
על מנת לבחון את תוקפו של התקנון ואת הפורום  1111–1114שנים ב

רו, ושיצאה כי הנהלת המועצה קיימה דיונים בנוגע לאבו הוא אושר ומ
ואושר על ידי כי התקנון התקבל  המעיד /מסמךאך לא נמצא פרוטוקול

 באופן סופי.  ציוניתהמועצה ההנהלת 

   מנהל המועצה הציונית בישראלתגובת 
 ., בישיבתה הקרובהתקנון סופיתאמץ ותאשר הנהלת המועצה  

 תיה האופרטיביות של המועצה.כמו כן יודגשו ויובהרו מטרו

 מטרותיה  אין פירוט של, תקנון המועצה הציונית בישראלטיוטת ב
 שלפעולותיה  יבעיקר בסדר תא עוסקיוהשל המועצה האופרטיביות 

ראוי כי  לדעתנו כינוסה ודרכי המינוי של מנהליה. סדרי ,המועצה
צה, מטרות המוע יכלול פירוט שלציבורי כמו המועצה  תקנון של גוף

 גופים ציבוריים אחרים.לעמותות ובדומה ל

  ארבע תתכנס  מועצההנהלת הלפיה  ,התקנוןטיוטת בניגוד להוראות
 – בלבדעם אחת פכונסה הנהלת המועצה  1111פעמים בשנה, בשנת 

במצב בו מתכנסת הנהלת המועצה הביקורת סבורה כי השנה.  תוםב
 לה אופרטיביותרק פעם אחת בשנה אין היא יכולה לקבוע דרכי פעו

 ורעיוניות לעמותות הכפופות אליה ולעקוב במהלך השנה אחר הביצוע.

  רק באמצע הוצגה בפני הנהלת המועצה  1111תוכנית העבודה לשנת

לא  כמו כן, .דהיינו, לקראת הרבעון השני של השנה ,1111חודש מרץ 
 .אושרה או לא אם תוכנית העבודהפרוטוקול המציין ה נמצא

 המועצה הנהלת לעיל, מעיון בפרוטוקולים מישיבות  בהמשך לאמור
הציונית לא נמצא כי הוצגו ו/או אושרו תוכניות עבודה מפורטות 

 .1111-1111לשנים 

 :המלצות הביקורת

  לפעול לגיבושו של נוסח מוסכם וסופי של תקנון המועצה מומלץ

 .בהקדם וניתהציהמועצה הנהלת ולהביא אותו לאישור 
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תקנון המועצה הציונית את מטרותיה יוטת הוסיף לטמומלץ ל 
ציוני לנוער, הפעלת ה סקונגרהכגון: ביצוע  ,האופרטיביות של המועצה

 הפעלתפרויקטים של שנת שירות, העברות תכנים ציוניים באמצעות 
 תאפשר למועצה לעקובמטרות ברורות  הגדרת .מכינה קדם צבאית ועוד

של  החינוכי והביצועיהיום סדר על  באופן אפקטיבי ולפקחאחר מימושן 

 עמותות.ה

  תדירות התכנסות  , בדברת התקנוןהוראלפעול בהתאם למומלץ
 . ארבע פעמים בשנהלפחות  התוהנהלת המועצה ולכנס א

 הקשר בין המועצה לעמותות הכפופות לה ד.

המועצה הציונית מגשימה את חזונה באמצעות הפעלת שתי כאמור לעיל, 
 עמותות קשורות:

 .בישראל ת המועצה הציוניתעמות .1

 "ע"ץ" . – עמותת עושים ציונות .1

אך כפיפותן הניהולית והרעיונית  הצ"ע,העמותות אינן עמותות בת של 
 תשלושבאמצעות  ,העמותות המועצה והצ"ע מעוגנת בתקנון של שתי כלפי

 סעיפים המפורטים להלן:ה

מטרות אחת ה העוסק במטרות מפרט כי בתקנוני העמותות 1סעיף  א.
"קידום והגברת החינוך, התודעה והחזון הציוני בקרב הנוער  היא:

מטרותיה של המועצה הציונית על פי והדור הצעיר בישראל, 
 )ההדגשה אינה במקור(. "בישראל

"מספר חברי  :מדגיש כי ת המועצה הציוניתעמות ןלתקנו 4.1.1סעיף  ב.
ועצה הנהלת המהוועד יקבע באסיפה הכללית ובהתייעצות עם 

לתקנון ע"ץ קובע  11.1.1" )ההדגשה אינה במקור(. סעיף הציונית
 הוראה דומה. 

עד ו"חברי הו :מדגיש כי ת המועצה הציוניתעמות ןלתקנו 4.1סעיף  .ג
ועד, גזבר ומזכיר שיבחרו באסיפה הכללית בהתייעצות ויהיו יו"ר ה

סעיף  )ההדגשה אינה במקור(. "הנהלת המועצה הציונית בישראלעם 
 . בתקנון ע"ץ קובע הוראה דומה.1י.
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, בהתאם של העמותות ביחס למועצה הציוניתאת מעמדן  סקרההביקורת 
 לתקנון של המועצה ושל העמותות.

 :הביקורת יממצא

  מדגיש כי מטרות העמותה יגזרו  ,העוסק במטרות ותבתקנוני העמות 1סעיף
של  מכיוון שבטיוטת התקנוןממטרות "המועצה הציונית בישראל". 

עצמה לא מצוינות מטרות, כאמור, לא ברור לאיזה מטרות מכוונים  המועצה
בנוסף לכך, תקנוני העמותות אינם מגבילים  התקנונים של שתי העמותות.

ביצוע שינוי במטרות העמותות, למרות שכל שינוי מסוג זה אמור להיות 
 כפוף במפורש למטרות המועצה הציונית.

  בישראל מנהל המועצה הציוניתתגובת 
אינם בהירים שייערך בירור ובחינה של מינוחים "פושרים" ו

 בנוגע למחויבות העמותות למועצה הציונית. םידי

  בתקנון עמותת  4.1-ו 4.1.1מעיון בתקנוני העמותות ובמיוחד בסעיפים
כפיפותן  כיעולה . בתקנון ע"ץ, 1י.-ו 11.1.1המועצה הציונית ובסעיפים 

בהתייעצות של  מתבטאתועצה הציונית וע"ץ עמותות המשל  הניהולית
חברי מועצה בעניין מינוי העם הנהלת של העמותות ת והכלליות האסיפ

בתקנוני העמותות בנוגע ליחסים  בניגוד לניסוח הפושרכי  ,יש לציין ועד.וה
יותר  "תתקנון המועצה "החלטיטיוטת עמותות, ההמשפטיים בין המועצה ו

את חברי  תמנה"הנהלת המועצה הציונית  :ח' כי 0בסעיף  ומודגש בה
 .הנהלות העמותות"

 :המלצות הביקורת 

 ביחס  שהצ"ע מעוניינת לקיים ה"רשמית" מומלץ לבחון מהי מידת ההשפעה
תרצה לעגן באופן ברור את  צ"עת המועצה הציונית וע"ץ. במידה והועמותל

פן באו םתקנוניהלפעול ולתקן את  מומלץזיקתן של עמותות אלו אליה, 
 המפורט להלן:

המועצה נגזרות ממטרות  עמותותהכי מטרות  במפורש הבהיריש ל א.
באילו מטרות  הציונית ולפרט בתקנון המועצה הצ"עשל  הציונית
  מדובר.
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 המנהל ועדוההחלטה על הרכב המומלץ להוסיף בתקנון העמותות כי  ב.
 זכות וטו לה היהתבשיתוף עם הנהלת המועצה הציונית וכי  תיעשה

 למינויים אלו. וגע בנ

כי כל שינוי במטרות כפוף למטרות העמותות מומלץ לקבוע בתקנון  ג.

 המועצה הציונית.

 לעמותות המועצה הציונית בישרא .3
 ע"ר: בישראל תהמועצה הציוני א.

והחלה את פעילותה בשנת  1444המועצה הציונית הוקמה בשנת עמותת 
 ן שלה,בתקנו מפורטותי שהן כפ ,מטרותיה העיקריות של העמותה. 1444

 :כדלהלן ןינה

התודעה והחזון הציוני בקרב הנוער והדור  ,קידום והגברת החינוך א.
 הצעיר בישראל.

לפעול להרחבת הפעילות הציונית והחינוכית של המועצה הציונית  ב.
בכל רחבי  יםובמתנ"סבישראל בבתי ספר תיכוניים, באוניברסיטאות 

ם מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית יהודית הארץ, לעידוד והזדהות ע
 וציונית.

 לפעול להידוק הקשרים בין ישובים בישראל וקהילות יהודיות בתפוצות.  ג.

ל כבכל המסגרות וב 14–17 גילאיםהעמותה תפעיל במסגרתה בני נוער ב ד.
 הזרמים הציוניים בישראל.

 הביקורת בחנה את פעילותה של עמותת המועצה הציונית בהתייחס
 למטרותיה ולתוכניות העבודה של העמותה.

 :הביקורתממצא 

  1111תוכנית עבודה מסודרת לשנת אין המועצה הציונית לעמותת 
 פעילויות שונות ומיוחדותהמפרטת מטרות ברורות,  1111 לשנתו

 השגת מטרות אלו.שיאפשרו בחינה של ומדדים כמותיים 
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 :ת הביקורתהמלצ

 עמותה לשנה תוכנית עבודה מסודרת הכין בכל תחילת הקפיד למומלץ ל
לצד  ,במהלך השנה שתכלול מטרות ופעולות שהעמותה מעוניינת לבצע

גם מדדים  תצייןתוכנית העבודה . פירוט עלות ביצוע פעולות אלה

שיבחנו עמידה במטרות אלו ותאושר באופן מסודר בוועד המנהל, לפני 
  תחילת כל שנה.

   למנהל המועצה הציונית בישראתגובת  
למכינה הקדם צבאית קיימת תוכנית עבודה, שהינה למעשה לוח 

 השנה העברי המפרט את הפעילויות בכל השנה.

 :חי"-"עמי מכינה קדם צבאית

המועצה  על ידי 1111הוקמה בשנת "( המכינה)להלן: " "חי-עמי"מכינת 

המכינה הוקמה  במושב ארגמן שבבקעת הירדן. פעלהוהיא  הציונית בישראל
והמועצה הציונית. בשנת  בקעת הירדן קרן אביחי, המועצה האזוריתבסיוע 

 עברה המכינה מבקעת הירדן אל קיבוץ כרמים שבצפון הנגב. 1114

גיוסם את  הדוחיםחילונים ודתיים, בוגרי י"ב, הוא  המכינהקהל היעד של 
במקורות ללימוד ולעיון פרק הזמן הזה  כדי להקדיש את ,למשך שנהלצבא 

של  היהודית זהותםהתורם להעמקת דבר  ,שלכותיהם על ההווהוהכיים "תנ
 .החניכים

פעילויות  המכינה מבצעים חניכיבמשך שנת הלימודים  ,בנוסף לכך

הדוגלת  ,המכינהכחלק מתפיסתה הערכית של וזאת התנדבותיות בקהילה 
  ומעורבות קהילתית.ערבות הדדית ב

בוץ כרמים שבנגב והיא קיבהוא  נהמכיהמיקומה הנוכחי של  ,כאמור לעיל
ם של ובמתקני יםבגין השימוש בשטח ,חוזה שכירותבהתקשרה עם הקיבוץ 

. בימים אלו נמצאת המכינה בתהליכי התרחבות והיא חונכת מתחם הקיבוץ
לצורך הלנת  ,מבנים טרומיים 7בקיבוץ כרמים הכולל חדש פעילות 

ף למתחם בנוסהמשמש ככיתת לימוד.  נוסףהתלמידים וכן מבנה טרומי 
 הנמצאים ,משרד וכן חדר אירוח נוסףללמכינה קרוואן המשמש  ,החדש

המבנים הטרומיים שהוצבו במתחם המכינה . במתחם המכינה הקודם
 היהודית תמורת תשלום חודשי סמלי.החדש הוחכרו מהסוכנות 
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סקרה את תנאי המחייה במכינה, מצב המבנים וכן את הביקורת 
לוח . נמצא כי חס לתוכנית העבודה השנתיתבהתייהפעילויות המבוצעות, 

 של הפעילויות הינו מסודר ומתבצע בזמן. הזמנים

 :ממצאי הביקורת

  במתחם חניכים(  70-כ)מתוך תקן של חניכים  4-כלהלין  נדרשתהמכינה
במתחם  ,בשל חוסר במבנים טרומיים ללינהבקיבוץ, המכינה הישן 

זו מקשה הפרדה ו טרמ 111-101-. המרחק בין המתחמים הינו כהחדש
 הנהלתאלו וכן על אפשרות השליטה של  חניכיםעל ניהול סדר היום של 

 .רחשתהמכינה במ

  מנהל המועצה הציונית בישראלתגובת   
החטיבה להתיישבות,  ל ידיבימים אלו נערכים מאמצים נרחבים ע

ראש המכינה ומנכ"ל העמותה  ל ידימועצה אזורית בני שמעון וכן ע

"פיזור" -ים נוספים למכינה אשר יפתרו את בעיית הלדאוג למבנ
 והמרחק בין המבנים.

  ישןמקיבוץ כרמים משמש בתור משרד המכינה. הקרוואן  שכורקרוואן, 
מצבו הפיזי מקשה על השהייה בו ועל ו אינו מחובר לתשתיות מים וביוב

 . שוטףשל המכינה באופן  םהאדמיניסטרטיבייניהול עניינה 

 :המלצות הביקורת

  כדי , נוסף למכינה )או אחר( למצוא דרכים למימון מבנה טרומימומלץ

החניכים במתחם אחד, דבר שיאפשר שליטה טובה יותר  לרכז את כל
 .החניכיםגיבוש וללכידות לויתרום 

  לשיפוץ קרוואן המשרדים של המכינה ולחברו  משאביםמומלץ להקצות
 . וביוב לתשתיות מים

 ":ברית אחים"

פועלת על מנת לשלב את אזרחיה הדרוזים והצ'רקסים של  ניתהמועצה הציו
המועצה הציונית שיתוף פעולה עם תוך  מדינת ישראל במרקם החיים בארץ,

 .המקומיות בישובי הדרוזיםוהמועצות  הדרוזית
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מלגות לימוד  הענקתהיא בתחום זה פעילותה העיקרית של המועצה 
קריטריונים בהתאם ל , כאשר מלגות אלו מחולקותלסטודנטים דרוזים

 .שקבעה המועצה

 לקבלת המלגה: םלהלן פירוט הקריטריוני

מוסדות הלומדים בלגה מיועדת לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים המ .1
 המועצה להשכלה גבוהה.לימוד המוכרים על ידי 

: הנדסה, ספורט, תיאטרון, ם הבאיםתחומיהמוכרים הינם בהלימודים  .1
 רפואה ומשפטים.קולנוע, ות , נמוסיקה, ספרות, אומ

או בתחומי לימוד עדיפות לסטודנטים העוסקים בחקר הציונות  ניתנת .1
 יהודים.  –הקשורים ליחסי דרוזים ומחקר 

קיימת עדיפות במתן המלגה לנשים, לסטודנטים ממשפחות שכולות  .7
 הכנסה נמוכה. ותולמשפחות בעל

 רים של פטור.למעט מק ,מתן מלגה לבנים מותנית בשירות צבאי .0

 714,111מלגות בסכומים של  111-כ 1111-ו 1114בשנים  העניקההמועצה 
 בהתאמה.שקלים  741,111-ושקלים 

ה עמידהוכן את  המלגות בכללותוהביקורת בחנה את תהליך חלוקת 
 נושא זה.ב בקריטריונים שנקבעו

 :ממצאי הביקורת

  ת העוסק דף ההנחיו .בנוגע לחלוקת המלגותמסודר לא קיים נוהל
ו משקלו ין מהיבקריטריונים ובסדרי העדיפויות בחלוקת המלגות לא מצ

ביחס לשאר הקריטריונים ומה מרחב שיקול הדעת של  קריטריוןשל כל 
 זהות מקבלי המלגות.ל בנוגעהוועדה בבואה להחליט 

  כי רק סטודנטים במסלולים של לפיהם נקבע , לקריטריוניםבניגוד
מוסיקה, ספרות, אומנות, קולנוע, רפואה  הנדסה, ספורט, תיאטרון,

 1111מקבלי המלגות לשנת  41מתוך ומשפטים זכאים למלגה, נמצא כי 
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 כלוליםמקבלי מלגות אשר מסלולי הלימוד שלהם אינם  10-כישנם 
לדוגמא: סטודנטים בעלי ת.ז  ,מסלולי הלימוד המזכים בקבלת מלגהב

סלולים של מדעי הלומדים במ 11114111, 111711411, 111114117
קריטריונים המזכים החברה קיבלו מלגות למרות שהם אינם עומדים ב

 .בקבלת מלגה

 :המלצות הביקורת

  יפרט  , אשרמסודר בנוגע לתהליך חלוקת המלגות נוהלמומלץ לכתוב
ביחס  קריטריוןאת הקריטריונים המזכים בקבלת מלגה, משקלו של כל 

ת את זכאותם של לשאר הקריטריונים, הרכב הוועדה הבוחנ
 . דומהוכבקבלת מלגה הסטודנטים 

  המפורטיםלהעניק מלגה לסטודנט שאינו עומד בקריטריונים מומלץ לא 
מהכללים הכתובים בדף ההנחיות. במידה והוועדה מוצאת לנכון לחרוג 

יונים המזכים, בקריטר מלאולהעניק מלגה לסטודנט שאינו עומד באופן 
צורף לאסמכתאות הנלוות תהחרגה זו בכתב, שתדאג הוועדה לנמק 

שתכלול  מסודרתמומלץ לנהל רשימה  ,ר לעילולמלגה זו. בנוסף לאמ
  .הבקשה לדחייתלהענקת המלגה או  נימוקים

  ע"ץ – עמותת עושים ציונות ב.

"הקרן ע"ש אריה  :שםתחת ה 1441בשנת התאגדה  "עושים ציונות"עמותת 
עושים  – "ע"ץ :ותה את שמה לשם חדששינתה העמ 1444בשנת  .צימוקי"
 ציונות".

 , על פי התקנון, הינם:מטרותיה העיקריות של העמותה

והחזון הציוני בקרב הנוער והדור  ,התודעה ,קידום והגברת החינוך א.
 הצעיר בישראל.

לפעול להרחבת הפעילות הציונית והחינוכית של המועצה הציונית  ב.
ים בכל רחבי ניברסיטאות ובמתנ"סבישראל בבתי ספר תיכוניים, באו

 הארץ.

 לפעול להידוק הקשרים בין ישובים בישראל וקהילות יהודיות בתפוצות. ג.
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לסייע לרשויות מקומיות וארגונים ציבוריים שונים ליזום ולארגן  ד.
 אירועים ציוניים שונים.

 ,דומהסמינרים, ימי עיון, סימפוזיונים, כנסים ציבוריים וכארגון וניהול  .ה
 בשיתוף ארגונים להעמקת התודעה הציונית. 

 תנועת נוער "צמרת":

נוסד . הארגון מועצה הציונית בישראלהשייך ל נוערהינו ארגון ה "צמרת"
המועצה "-ו "נוער לנוער" –של שני ארגונים  איחודם בעקבות 1110בשנת 

  ."הציונית לנוער

עם  ,פועל לפיתוח מנהיגות ציונית צעירה ומעורבות חברתית "צמרת"ארגון 
והפנמת הרעיון הציוני בקרב ישראלית -חיזוק הזהות היהודית דגש על

בני נוער מקבוצות של משותפות  מעודד פעילויות "צמרת"ארגון . החניכים

רעיון זה  .בעםמנת להגביר את הלכידות והאחדות על  ,שונות באוכלוסייה
 .בא לידי ביטוי במיוחד בפעילות מעורבת של דתיים וחילוניים

העוסקות  ,תתפים בפעילויות חינוכיות שנות ומגוונותמש "צמרת"חניכי 
פיתוח כישורי ו אישית והקבוצתית, הכרת העם והארץבחיזוק הזהות ה

הכוללת  ,לאורך השנה משתתפים החניכים בפעילות ארצית מנהיגות.
 מסעות, סמינרים ומחנות קיץ. 

 :"צמרת"גרעין שנת שירות 

 וההסתדרותהמועצה הציונית השירות של הינו גרעין שנת  "צמרת"גרעין 
משרד הביטחון ומשרד החינוך. הגרעין הינו  נתמך על ידיאשר  הציונית,

כולל הגרעין  .גרעין מעורב של בנים ובנות, דתיים וחילונים, מכל רחבי הארץ
 בקרב בני נוער ,פועל בצפת, ערד, ירושלים ובית שמשמתנדבים ו 11-כ

 עולים מאתיופיה.בקרב י"ב ו-מכיתות ז'

אשר דוחים את  ,מטרת הגרעין הינה עשייה ציונית התנדבותית של בני נוער
שנת התנדבות בקהילה. מתנדבי  לבצעהצבאי / הלאומי על מנת  השירות

מתנדבים בתחום החינוך במסגרות הפורמאליות והבלתי  שנת שירות
 פורמליות בערים השונות ובכך מהווים דמויות לחיקוי עבור בני הנוער.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/2005
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8&action=edit&redlink=1
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  :הציוניתמדרשה ה

המדרשה הציונית היא מסגרת חינוכית שמטרתה טיפוח והעמקה של תודעה 
נו. המדרשה מציעה מגוון ירלוונטית לחברה הישראלית בימהיהודית ציונית 

פעילויות החינוך כאשר  ,לבני נוער ולמבוגריםינוכיות רחב של תוכניות ח

 הארץ. מנחים מטעם המדרשה בבתי הספר בכל רחבי ידי מבוצעות על 

 "צמרת"בנוער  פעילויותהביצוע יישום התקנון והביקורת בחנה את 
 .ע"ץ עמותתחס למטרות של בהתיי, ובגרעיני שנת השירות

 :ממצאי הביקורת

  בכל הקשור  ,כי קובעת 1111לשנת עמותת ע"ץ של תוכנית העבודה
יש לפעול "לחידוש ועיבוי הסניפים" אך היא אינה  ,לפעילות המבוגרים

 .עבודההמדדי ביצוע לתוכנית  כוללת

  אשר מדגיש כי "לא יעלה מספר  ,תקנון העמותהל 7.1בניגוד לסעיף
 ", מעיון ברשימת חברי עמותת ע"ץשבעההחברים בעמותה בכל עת על 

 .10מספר חברי עמותת ע"ץ הינו כי עולה 

 :המלצות הביקורת

  מדדי ביצוע מוסכמיםעבודה של העמותה תכלול המומלץ כי תוכנית ,
במטרות שהיא הציבה עומדת העמותה לכך שאינדיקציה שיאפשרו מתן 

 לעצמה בתחילת השנה. 

  רי באת מספר ח לצמצםלתקנון או לחילופין  7.1לעדכן את סעיף מומלץ
 .לשבעההעמותה 

   מנהל המעוצה הציונית בישראלתגובת 
בישיבת העמותה הקרובה יתוקן ויוסדר מספר חברי העמותה 

 בתקנון העמותה. 7.1יתוקן סעיף ו/או לחילופין 

 

 



17 

 הציונית מועצהבתקציב הניהול  .4

כי בהתאם לעקרונות ההפעלה  התקנון המועצה הציונית בישראל מדגישטיוטת 
)הנהלת  עד המנהל של המועצהו"תפעל המועצה בתיאום עם הו :של המועצה

תאם ה, תפעל על פי הנחיות הנהלת המועצה הציונית ובהמועצה הציונית(

 תקציבה".ל

 כל שנה את המועצה הציונית בסכום של בההסתדרות הציונית מתקצבת 
 המועצהלכלל פעילויות  םדולר, כאשר השימוש בכספים אלו וחלוקת 441,111-כ

 נקבע על ידי מנכ"ל המועצה הציונית.

לצורך כן ובעיקר לעמותת ע"ץ  ,לתשלומי שכר הקצבות כספיות אלו מיועדות
  .ציוניות שונותפעילויות ביצוען של 

 , על פי ספרי הצ"ע:1111שנת ל ,דוח תקציב מול ביצועלהלן 
 

  ביצוע באחוזים ביצוע בדולרים  תקציב בדולרים סעיף תקציבי 

 1% 1 1 פעולות 

 44% 411,411 414,140 שכר

 111% 11,111 11,111 שכר דירה 

 40% 11,117 10,111 תקשורת 

 111% 17,110 17,110 ביטוחים 

 14% 114 1,111 שונות 

 08% 820,828 808,888 סה"כ 

 

  :תקציבי העמותות

 ותהאסיפטרם תחילת שנת הפעילות מאושרים תקציבי העמותות על ידי 

 ת. והכללי

מחודש  ,עמותת המועצה הציונית מוצג לתקופה של שנההמכינה בתקציב  –

בשנה העוקבת, בהתאם  אוגוסטד לחודש ספטמבר של השנה השוטפת וע

 למקובל במוסדות חינוך.

תקציב עמותת ע"ץ מוצג לתקופה של שנה קלנדרית, מחודש ינואר ועד  –

 לחודש דצמבר.
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 )בש"ח(:  2818להלן תקציר דוחות רווח והפסד של העמותות לשנת 
 

 ע"ץ –עמותת עושים ציונות  עמותת המועצה הציונית סעיף

 הכנסות

  

 עמיחי מכינת

 ברית חיים

 קונגרסים

404,444 

771,471 

נרשמו 

בהכנסות 

 מגביה

 הכנסות ארגון הנוער

 הכנסות מפרויקט שנת שירות

 ציוניתהמדרשה ההכנסות מ

 הכנסות מברית חיים

 הכנסות ממורשת ופולקלור

1,111,174 

111,411 

147,411 

41,111 

10,111 

 1,100,441 סה"כ 1,711,471 סה"כ

 111,141 הכנסות מגביה 111,101 הכנסות מגביה

 2,122,1,4 1,032,801 סה"כ הכנסות

הוצאות לפעילות כולל 
עלות הפעלת ארגון  –שכר 

הנוער והפעלת כלל 
  הפעילויות

1,417,111 1,411,111 

 717,441 11,411 הוצאות הנהלה וכלליות 

 11,444 7,017 הוצאות מימון 

 (1,1,030) (243,8,2)  גרעון מפעילות

 –הכנסות מיוחדות 
  מהצ"עהקצבות 

171,141 141,441 

 42,231 ,00,43 לשנה עודף

 :גבייה מפעילות

  דמי השתתפות. גוביםהמועצה מקיימות פעילויות שבגינן ת ועמות

 להלן תהליך הגבייה:

, בדרך כלל בהיקפים של החניך מעביר את סכום הכסף במזומן למדריך .1
 .עשרות שקלים

 הכולל רשימ ,יר את הכסף שהצטבר אצלו לרכז הפעילותמדריך מעבה .1
 את זהות החניכים ששילמו וסכום הכסף ששילם כל חניך. תהמפרט

מנהל החשבונות של העמותות מנפיק קבלות מסודרות לחניכים בהתאם  .1

  לרשימה שהתקבלה.
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הביקורת בחנה את ההתנהלות התקציבית של המועצה והעמותות, לרבות: 
התקציב, מעקב אחר ביצוע, בקרות שמתבצעות, אופן רישום תהליך אישור 

 בספרים, שעור הניצול והקצאת משאבים נכונה.

 :ממצאי הביקורת

  המוצג לעיל, הינו שונה מהותית מהתקציב  2812התקציב הסופי לשנת
 22,-כהמקורי שאושר, בעיקר בסעיף פעולות, אשר תוקצב מלכתחילה ב

ר היה אפס. כמו כן, במקור סעיף ביטוחים אלפי דולר והביצוע בסופו של דב
 לא תוקצב למרות שהוא אחד הבודדים בו יש ביצוע בסכום משמעותי.

שגוי מתחילת השנה, בסעיפים ובסכומים כה מהותיים, כמוהו  בותקצ
 כמצב בו אין חלוקה לסעיפים כלל.

  11הועמסו כמעט באופן מלא על עמותת ע"ץ ) 1111הוצאות התקורה לשנת 
אלפי שקלים בעמותת  710קלים בעמותת המועצה הציונית לעומת אלפי ש

ע"ץ( ולא באופן שווה על שתי העמותות כפי שהיה מצופה בהתייחס לכך 
 שתי העמותות. משרתים אתשמשרדי המטה ועובדי המטה 

  עולה כי 1111ת נשל ,תוהעמות ע בספריצ"החו"ז של המעיון בכרטיסי ,
 1,114,111-כלסך של  מגיעותע צ"שמקורן בהשל העמותות  הכנסותיהן

עיון בכרטיס החו"ז של המועצה הציונית בספרי מ לעומת זאת,שקלים. 
 1,147,111-כסכום של לכאורה לעמותות ע העבירה צ"עולה כי ה ,עצ"ה

, אשר הועברו לעמותות או שקלים 114,111נו קיים פער של יהידשקלים, 
 בספרי העמותות.  לא נרשמושולמו לטובת פעילות של העמותות אך 

  ,ההוצאות ,בכל הקשור לניהול התקציב של העמותותבהמשך לאמור לעיל 
אינן מנוהלות  ,ישירות לספקים שנתנו שירות לעמותות משלמת צ"עהש

  בתקציב.וההוצאות כנסות הכחלק מסעיפי ה

  בקרות ן של בנוגע לביצוע ברוריםאין נהלים ולעמותות למועצה הציונית
בקרות כאלו מתבצעות באופן שוטף  האםולא ברור  תקציביות שוטפות

)שנת הלימודים תשע"א(  1111לשנת דוח תקציב מול ביצוע לדוגמא:  ועקבי.
 לשבעת החודשים הראשוניםרק מפרט את ביצוע התקציב  ,חי-במכינת עמי

בנוסף  .דוח תקציב מול ביצוע משלים לכל השנהולא קיים  של שנת התקציב
 למרות שהוא ,ביע על שורת חריגות תקציביותדוח מצה לאמור לעיל,
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הסעות סעיף ב דוגמאות לחריגות: .עה חודשיםכאמור רק לשב מתייחס
 .141% ניצול של – הוצאות משרדיותסעיף בו 111%ניצול של  – תלמידים

 הכנסותיהן השוטפות עולה כי  1111העמותות לשנת  מהדוחות הכספיים של
ת, כפי שניתן לראות בטבלה לעיל אינן מכסות את ההוצאו העמותותשל 

אלפי ש"ח(.  171-כ)למשל: עמותת המועצה הציונית סיימה בגרעון של 
הצ"ע צריכה להזרים לעמותות כספים על מנת לכסות את בסופו של דבר, 

הגרעון, הזרמות אלו נרשמות בספרים כהכנסות מיוחדות ולא ברור האם 
 .עהעמותות יוכלו לפעול בעתיד ללא התמיכה מהצ"

  14/11/1111-בהאסיפה הכללית של עמותת המועצה הציונית שהתקיימה 
את  אישרהלשנת הלימודים תשע"א אך היא לא  המכינהאת תקציב  אישרה

. בנוסף לאמור לעיל, תקציב מלואותקציב עמותת המועצה הציוניות ב
מכיוון ששנת הלימודים  ,אושר באיחור של כארבעה חודשיםהמכינה 

. אישור תקציב באיחור מקשה על ביצוע מעקב תקציבי מתחילה בספטמבר

 סביר, אם בכלל.

  על ידי האסיפה  אושרולשתי העמותות  1111תקציבי הפעילות לשנת
, 1111 בפברואר 11-הכללית )המשותפת לשתי העמותות( שהתכנסה רק ב

ודשיים באיחור של כח אושר 1111לשנת  ותתקציב העמות דהיינו
בנוסף לאמור  חודשים(. שישהבאיחור של  – ינההמכ)ובהתייחס לפעילות 

לא לעיל, מעיון בפרוטוקול האסיפה הכללית ובמסמכים נלווים לפרוטוקול, 
ולא ברור איזה פעילויות לנמצא נייר עבודה המפרט את חלוקת התקציב 

 .תקציב אושר

 :המלצות הביקורת

  מומלץ לבנות את תקציב המועצה הציונית בהתאם לניצול התקציבי
, ברמת הסעיפים, על מנת שתהיה מתוכנן על ידי העמותות השונותה

 משמעות למעקב התקציבי השוטף.

  מומלץ לבצע את חלוקת הוצאות התקורה בין שתי העמותות בהתאם
 הצריכהלמפתחות מוסכמים, באופן שההוצאות המועמסות אכן ישקפו את 

  כל אחת מהעמותות.של בפועל 
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  יקבלו ביטוי בספרי העמותות הצ"עבמומלץ כי כל ההכנסות שמקורן 
ביצוע שהן מנהלות. זאת, לרבות הכנסות בשווה כסף, -ובדוחות תקציב

 לדוגמא: תשלומים מהצ"ע ישירות לספקים שביצעו פעילות עבור העמותות.

 המומלץ לכתוב נוהל בקרה תקציבית, אשר יעסוק בכל היבטי ניהול, הפעל 

יב לאישור, הגוף המאשר, הגדרת ומעקב על התקציב כגון: מועד הגשת תקצ
בקרות תקציביות, תדירות הבקרות, הפעולות הנדרשות בעת שמתגלה 
חריגה תקציבית, דיווח לאסיפה הכללית בנוגע לשיעור ניצול התקציב 

בקרה עוצרת,  לקבועועמידה במסגרת התקציב. במסגרת הנוהל שיגובש יש 
 בעת שמתהווה חריגה תקציבית.

 ינו. דהיהפעלת התקציבטרם  ,בי העמותות בזמןמומלץ לאשר את תקצי ,
אישור תקציב עמותת המועצה הציונית יבוצע לכל המאוחר בסוף חודש 

 לכל המאוחר תקציב עמותת ע"ץ יבוצעאישור אוגוסט בשנה השוטפת ו
ועד העמותה יציג לאסיפה כמו כן מומלץ כי  בחודש דצמבר בשנה השוטפת.

כי ופורט ואת סכום התקציב בכללותו הכללית את סעיפי התקציב באופן מ
אישרה את תקציבי העמותות המאושרים יצורפו לפרוטוקול האסיפה ש

 .התקציב
 

 מנהל המועצה הציונית בישראלתגובת 

התקורות מועמסות בהתאם להיקף הפעילות  1111החל משנת  .1

 בפועל.

כל ההכנסות מהצ"ע מקבלות ביטוי מלא  1111החל משנת  .1

 בספרים.

 ישיבת הוועד הקרובה יוגש נוהל בקרה תקציבית.ב .1

ייעשה כל מאמץ להגיש תקציב לאישור האסיפה הכללית,  .7

 לאחר אישורו על ידי הצ"ע.

  רכש ותשלומים .,

שעיקריו  ,מעוגן בנוהל במועצה הציוניתלספקים והתשלום הרכש תהליך 
 מפורטים להלן:

  11,111"ץ הרף הוא )בעמותת ע ש"ח ומעלה 0,111ביצוע רכש בגובה של 

 .פחותל הצעות מחיר משלושה ספקיםקבלת מצריך  (ש"ח
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  מחדש. תמחורהליך לחצי שנה יערך אחת 

  בחוזים לתקופות ארוכות תיערך בחינה מחודשת של ההתקשרות בתום
 תקופת החוזה.

 אשר יאשר  ,כל חשבונית המגיעה למועצה תימסר לידי הרכז הלוגיסטי
שייכת. פעם בחודש יעבור מנהל היא אגף  לאיזהל גביה אותה וירשום ע

 בהתאם למועדי החיוב.  ,םיתשלומביצוע ההחשבונות על החשבוניות לצורך 

שהרכש  הסעדה,הולינה בתחומי הבעיקר  ,בנוסף לאמור לעיל, קיימים שירותים
ע צ"קבלת הבשל המחירים הזולים שמ צ"ע עצמה,ידי ה מבוצע עלבגינם 

מבוצעת באמצעות כרטיס החו"ז של  עמותותהתקזזות מול המספקים אלו. ה
ע צ"תשלומים לבתי מלון שמבצעת ה :דוגמאל בספרי הצ"ע. המועצה הציונית

 להעברההמיועדים  נגרעים מתוך יתרת הכספים ,לטובת המועצה הציונית
 למועצה הציונית. 

בחנה את ו ש"ח במצטבר, 188,888-כ בסכום שלהוצאות  ,1–כדגמה הביקורת 
  :בעיקר בהיבטים של ,בנהלי הרכש ותותעמידת העמ

 .ש"ח 888,,של  סךבהתקשרות מעל  ,קבלת הצעות מחיר מספקים –

 באסמכתאות מתאימות.  גיבוי אישורי תשלומים לספקים –

 :הביקורת ממצא

  לפחות שלושה ספקיםמקבלת הצעות מחיר המחייבות בניגוד להוראות ,
  אירוחבגין ש"ח  11,111בסך כי הוצאה בעמותת המועצה הציונית נמצא 

בוצעה ללא , 1111מחודש מרץ  ,ג'נסי ירושליםי"שבת הגדול" במלון ר-ב
 . נוספותמחיר שהתקבלו הצעות 

 :המלצת הביקורת

 0,111כל התקשרות מעל סכום של במומלץ להקפיד על הוראות הנוהל ו 
 ספקים. שלושה קבל הצעות מחיר מלבעמותת ע"ץ( שקלים  11,111שקלים )
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  רות קודמותוביק .2

 שבוצעה בעמותת עושים ציונות ביקורת עומק של רשם העמותות

במסגרתה נמצאו  ,ע"ץ בעמותתביצע רשם העמותות ביקורת עומק  1111בשנת 
 :מפורטים להלןשבהם  עיקריים, אשר המספר ליקויים

, דבר הסותר את י העמותההעמותה מינתה מורשה חתימה שלא מתוך חבר א.
 עמותה. מחייב כי מורשה חתימה יהיה חבר ה ,ן העמותהתקנו

 נמצא כי היה פיגור שוטף בהעברת התשלומים החודשיים למוסדות השכר. ב.

ועדת הביקורת מגישה המלצה שנתית לאישור הדוחות הכספיים ללא  ג.
 התייחסות לנושאים שונים.

ת היו ,מינוי ועד מנהל בעמותה נעשה בניגוד להוראות התקנון של העמותה ד.
שתקנון העמותה מדגיש כי הוועד יכלול בין שלושה לחמישה חברים וביניהם 

ה זו גזבר העמותה לא נכלל המזכיר והגזבר ובניגוד להורא ,יו"ר העמותה
 בוועד המנהל.

הביקורת סקרה את הממצאים שעלו בביקורת העומק ובחנה האם ליקויים אלו 
 .תוקנו

 :ממצא הביקורת

 מדגיש כי מורשי החתימה בעמותה ימונו מתוך ה ,בניגוד להוראות התקנון
ץ בעמותת ע"כיום המכהנים שלושה מורשי החתימה מבין חברי העמותה, 

מכיוון שכך, הוא אינו  .עמותהינו חבר האאשר  ,גם מנכ"ל העמותהנכלל 
יש לציין כי ליקוי זה נמצא גם  .על פי התקנון חתימהמורשה כשמש יכול ל

 .בעמותת המועצה הציונית
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 :הביקורת מלצתה

  מומלץ להקפיד על הוראות התקנון ולא לאפשר מצב בו מורשי חתימה
את התקנון באופן  לתקן ניתן ,לחילופין .בעמותה לא יהיו חברי העמותה

 .מורשה חתימהכ לשמש העמותהשיאפשר למנכ"ל 

  מנהל המועצה הציונית בישראלתגובת 
 הינו ראו לחילופין יוסר מורשה החתימה אשיתוקן  התקנון

 עובד בעמותות.

 הציונית העולמית ביקורת קודמת של מבקר ההסתדרות

במועצה ביקורת ההסתדרות הציונית מבקר  ערך 1114במחצית השנייה של שנת 
 :, כדלהלןנמצאו מספר ליקוייםבמהלכה  , אשרציוניתה

 תקנון העמותה לא התקבל באופן מלא על ידי כלל חברי המועצה הציונית. -

מועצה מופנה רובו ככולו לטובת תשלומי השכר בעמותת ע"ץ באופן תקציב ה -
 .צומצםשמשאיר תקציב פעילות מ

רק שלוש פעמים ולא ארבע  1114הנהלת המועצה הציונית התכנסה בשנת  -
 כפי שמורה התקנון.

לפי תקנון העמותה, במקרה של פירוק, יעבור רכוש העמותה לידי המועצה  -

ודת מס הכנסה ולא ( לפק1)4כמשמעו בסעיף  הציונית או למוסד ציבורי
 .להסתדרות הציונית

 :ממצא הביקורת

 אל מול המצב  ,מעיון בליקויים שעלו בביקורת של מבקר ההסתדרות 
לא תוקנו ולא  יום, עולה כי הליקויים שעליהם הצביע המבקרכב"שטח" 

 בהצ"ע או בעמותות., נראה כי קיים הליך כלשהוא לתיקון הליקויים
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 :צות הביקורתהמל

 לקיים תהליך מסודר של מעקב אחר תיקון הליקוייםביקורת ממליצה ה 
תיקון הליקויים שעלו  אחרעקוב שתפקידו יהיה ל ,במועצה הציונית

של גופים חיצוניים  תומועצה, לרבות ביקורעשו בנרות השונות שוקיבב
 שנערכו בעמותות.

   מנהל המועצה הציונית בישראלתגובת 
 מסודר בעמותות אחר ליקויים שעולים בביקורות. ייערך מעקב 

  1111פברואר 
 

 

 אחרית דבר

 

ביולי  11-ועדת הביקורת של ההסתדרות הציונית העולמית התכנסה לדיון בדוח ב

1111. 

 במהלך הדיון עדכן יו"ר המחלקה לפעילות ציונית בישראל את הוועדה כי:

פי שאושר על ידי הנהלת המועצה הציונית אישרה את תקנון המועצה כ  .1

 .1111-בההנהלה הציונית 

יו"ר המחלקה לפעילות ציונית בישראל משמש גם כיו"ר שתי העמותות ע"ץ  .1

 והמועצה הציונית.

 לשתי העמותות מנכ"ל אחד משותף. .1

עמותת המועצה  "ברית אחים" עברה לניהולה ולאחריותה של עמותת ע"ץ. .7

 י".הציונית מפעילה רק את המכינה הקדם צבאית "עמיח

 הביקורת טופלו ויוקפד על יישומן.כל שאר המלצות  .0
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 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

 ביקורת בנושא הדוח ל

 המועצה הציונית בישראל

 

ב' לתקנון מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, להלן תשובתי  81בהתאם לסעיף 
 הנ"ל.ח "לדו

שנה ומשמשת כזרוע ביצוע של  04-מ המועצה הציונית בישראל פועלת מזה למעלה
 בארץ.ההסתדרות הציונית 

הן  נכרת תנופת עשייה משמעותית בפעילות המועצה הציונית, בשנים האחרונות,

 בהקיפי פעילותה והן בפריסה הארצית הנרחבת.

את תקנון המועצה הציונית הכולל ייעודה,  0484ההנהלה הציונית קבעה בראשית שנת 
 עקרונות פעילותה, מוסדותיה ודרכי פעולתן ועוד. 

פועלות בזיקה להסתדרות  "המועצה הציונית" ו"עושים ציונית ע"ץ", – העמותות
הציונית העולמית ולמועצה הציונית והדבר בא לידי ביטוי בין השאר במסמכי 

 של העמותות. ההתאגדות

 .בהתאם להמלצת הביקורת ההנהלה הציונית תיבחן בקרוב את אופי הזיקה בין ה.צ.ע
 ותן.לבין העמותות ואופן ההשפעה של פעיל

ראש המחלקה לפעילות ציונית בישראל פועל ליישום המלצות בהתאם להנחייתי, 
 הביקורת על מנת להביא לשיפור התהליכים המנהלתיים והכספיים בעמותות.

 תודתנו למשרד המבקר

. 

 דובדבניא. ( -) 

  0487ירושלים, יולי 
  



 



 

 

57 

 
 
 
 
 
 

 המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית



57 



 

 

55 

 המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

 מבוא

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות )להלן המערך( פועל בהסתדרות הציונית מינואר 
8991. 

"ר הינו נציג תנועת היו בראש המערך לשירותים רוחניים בתפוצות עומדים יו"ר ומנהל.
 "המזרחי" בהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית.

מטרות המערך לשירותים רוחניים בתפוצות הינן לחזק ולטפח את הקשר של יהדות 
ולחזק את הזהות היהודית,  התפוצות למדינת ישראל, עם ישראל ומורשת ישראל

 .במיוחד של בני הנוער

ת תורנית בקרב הרבנים ומנהיגי לשם השגת מטרות אלה מקיים המערך פעילו

הקהילות היהודיות בתפוצות )השתלמויות, ימי עיון וכנסים( ותומך בפעילות של 
 בארץ ובחו"ל. הארגונים התורניים הפועלים

 דולר והביצוע הסתכם  711,111-נקבע התקציב )נטו( של המערך ל 1188בשנת 
 דולר. 701,111-בכ

 דולר. 710,897-והביצוע הסתכם ב דולר 751,111-נקבע ל 1181התקציב )נטו( בשנת 

 .1181-ו 1188והתייחסה בעיקר לשנים  1181הביקורת נערכה בסוף שנת 

על בדיקת והביקורת התבססה על פגישות עם האחראים לנושא בהסתדרות הציונית, 
ועיון במסמכים הקשורים  םהנהלים והתהליכים, בדיקת הרישומים במערכת הכספי

 לנושא.

ודמת של משרד המבקר בנושא המערך לשירותים רוחניים בתפוצות ביקורת ק
 .1110-ו 1112והתייחסה לפעילות המערך בשנים  1117התקיימה בשנת 

הציוני הל"ה שהתכנס לקונגרס  דוח הביקורת נכלל בדוח השנתי של המבקר שהוגש
 . 1117בירושלים ביוני 
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 מטרות המרכז ופעולותיו

תפוצות בהסתדרות הציונית העולמית הציב לעצמו שתי המערך לשירותים רוחניים ב
 מטרות עיקריות:

  טיפוח הזיקה למורשת ישראל וחיזוק הקשר לעם היהודי ולמדינת  .א
 אל.ישר 

 יצירת קשר וטיפוח הקהילות היהודיות הקטנות בעולם. .ב

 לשם השגת מטרות אלה המערך מקיים מגוון פעילויות בחו"ל ובארץ כלהלן:

 ת לרבנים בארץ ובחו"ל.הכשרה והשתלמויו -

 כנסים אזוריים. -

 שיגור רבנים לקהילות בתפוצות. -

 .(OGA)העצרת העולמית של המנהיגות האורתודוקסית  -

  שליחי "בן עמי" להדרכה בקהילות היהודיות בחו"ל. -

 תמיכה במדרשות תורניות לנשים ובבתי מדרש לרבנים. -

 ,י עתאספקת תשמישי קדושה, ספרי יסוד ביהדות, פרסומים, כתב -

 .וערכות חינוכיות ספרים

תקשורת יהודית באמצעות אתר האינטרנט של המערך לשירותים  -

 רוחניים בתפוצות.

 .בחו"לוכוונות לקהילות היהודיות הביקורת מציינת כי כל הפעילויות של המערך מ

נציגי קהילות מיועדות בעיקר לובארץ המתקיימות במימון פעילויות ף משתתהמערך 
 מחו"ל.

 דםח אוכ

היו"ר, המנהל, עובדת אחת במשרה מלאה ועובד  במערך מועסקים ארבעה עובדים.
  נוסף במשרה חלקית )עובד יומי(.

הביקורת מציינת שמנהל המערך לא מקבל את שכרו מתקציב המערך לשירותים 
ר תפקיד נוסף שהוא ממלא ועבהוא מקבל שכר  8.88.1188-החל מבתפוצות. רוחניים 

  .ידה לשליחות הוראה בתפוצותהיחכמנהל במקביל 
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 1181בשנת  דולר. 291,111-תקציב וביצוע שכר עבודה ונלוות הסתכם בכ 1188בשנת 
הירידה בתקציב השכר והנלוות חלה כתוצאה של  דולר. 111,111-התקציב נקבע לכ

הפחתת שכר המנהל ועובדת נוספת מתקציב המערך לשירותים רוחניים וחיוב שכרם 
 חרים של ההסתדרות הציונית. בסעיפי תקציב א

בנוסף לאמור לעיל במערך לשירותים רוחניים מעסיקים עובדים יומיים ומרצים בעת 
 (.להלן"בן עמי" )ראה  הצורך ושליחים לשליחויות קצרות, בעיקר של פרויקט

 תקציב וכספים

כפי שנרשם במערכת הכספית של  1181-ו 1188להלן פירוט התקציב וביצועו לשנים 
 דרות הציונית העולמית )בדולרים(:ההסת

 1122 1121 

 ביצוע תקציב ביצוע תקציב 

     מינהל וארגון

 177,102 118,711 215,700 290,111 שכר עבודה ונלוות

 10,910 10,917 29,977 20,111 הוצאות משותפות

 22,171 27,897 27,100 10,111 צרכי משרד ודואר

 85,729 11,111 87,997 12,011 טלפון ותקשורת

 2,918 0,111 9,787 81,111 שירותי מחשוב 

 8,799 2,111 7,517 5,111 כיבוד

 1,808 1,111 - - ביטוחים

 5,187 7,911 7,811 7,111 שונות

 388,113 348,011 011,101 804,811 סה"כ מינהל וארגון

     פעילות

 1,091 - 7,171 1,817 כנס רבנים )נטו(

 18,811 11,111 79,157 02,119 שליחויות קצרות

 (975) (977) - - הכנסות

 11,170 12,177 29,181 29,007 הדפסות, פרסומים וערכות חינוך

 81,210 88,187 2,027 2,711 תשמישי קדושה

 87,101 81,207 1,251 1,251 סמינרים בחו"ל

 27,580 27,111 8,815 8,111 סמינרים בארץ

 05,580 78,217 8,821 8,871 סיוע לקהילות וארגונים

 - - 1,101 1,108 אתר האינטרנט

 - - 11,111 11,111 ספריית אלינר

 211,8 1,817 ______- ______- שונות

 194,203 011143, 238,808 212,811 סה"כ פעילות

 818,208 891,111 834,088 811,111 סה"כ
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 1181בשנת  .ת מהתקציבמהותי חרגלא  1188בשנת  שהביצוע בפועלהביקורת מציינת 
 1181הגידול בתקציב בשנת  .1188דולר מהתקציב משנת  71,111-נקבע תקציב הגדול ב

הדפסות, פרסומים ערכות חינוך וסמינרים  נובע בעיקר מגידול בסעיפי נסיעות לחו"ל,
 בארץ ובחו"ל.

 71%-כ 1181בשנת  הוצאות מינהל וארגון.יועדו למסך כל התקציב  11%-כ 1188בשנת 
 להוצאות מינהל וארגון.יועד מסך כל התקציב 

וירידה  1188חלה עליה בהוצאות עבור הפעילות לעומת שנת  1181דהיינו, בשנת 
בעיקר מהורדת נובעת הירידה בהוצאות מינהל וארגון  כאמור,בהוצאות מינהל וארגון. 

 המערך. שכר המנהל מתקציב

בנים ולא היתה תמיכה כספית לא התקיים כנס ר 1181הביקורת מציינת כי בשנת 
 .1188בספריית אלינר כמו בשנת 

מתייחסות לכנס שאמור להתקיים בינואר  1181ההוצאות עבור כנס רבנים משנת 
1182. 

 הביקורת מציינת שלספריית אלינר תקציב נפרד שלא במסגרת תקציב המערך.
רה מלאה לביקורת הוסבר שלעיתים המערך רוכש ספרים מספריית אלינר ומשלם תמו

 עבורם.

 שליחויות קצרות

הפעילות העיקרית של המערך לשירותים רוחניים בתפוצות מתבצעת על ידי שליחויות 

לשליחויות אלה נוסעים עובדי המערך, מרצים ויועצים,  קצרות למדינות רבות בעולם.
 רבנים ומדריכים.

במוקדי מטרות השליחות הינן להשתתף בימי עיון, סמינרים, השתלמויות, לבקר 
 הפעילות הקהילתית ולהנחות טקסים בחגי תשרי ופסח.

לשאלת הביקורת הוסבר כי מרבית השליחויות מתבצעות לבקשת הקהילות היהודיות 
 חלקי או מלא שלהן. ובמימון

 27%-דולר המהווה כ 02,119נקבע תקציב לשליחויות הקצרות בסך של  1188בשנת 
דולר  79,157-באותה שנה הסתכם בהביצוע  מתקציב כלל הפעילות של המערך.

דולר  87,111-מסך ההוצאות לפעילות. דהיינו היתה חריגה של כ 00%-המהווה כ
 מהתקציב שנקבע.
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ימי שליחות במערכת  211שליחויות למדינות השונות בעולם ונרשמו  28בשנה זו היו 
 ."שלח"

 15%-של כ לחל גידו דולר. 11,111 -התקציב לשליחויות קצרות נקבע ל 1181בשנת 
 דולר. 18,811-קודמת. הביצוע הסתכם ב בהשוואה לשנה

-ל שליחויות קצרות 27היו  1181מבדיקת הנתונים שנמסרו לביקורת עולה כי במהלך 
 ."שלח"ימי שליחות במערכת  001מדינות ונרשמו  85

כמו כן היתה שליחות אחת שנמשכה  ימים לשליחות. 19השליחויות נמשכו מיומיים עד 
הביקורת בדקה את אישור  זאת היתה שליחות לטולוז עקב נסיבות מיוחדות. מים.י 58

 נמצא תקין. ועדת השליחות.

 של עובדי המערך )היו"ר ומנהל ןשליחויות ה עשר, 1181מתוך סך כל השליחויות בשנת 
 ( והיתר היו שליחויות של רבנים, יועצים, מדריכי פרויקט "בן עמי" ומרצים.המערך

 ימי שליחות. 001ימים מתוך סה"כ  55נמשכו מנהל המערך של היו"ר והשליחויות 
 55מתוכם נרשמו  ימי אש"ל עבור שליחות קצרה לכל השליחים. 90נרשמו  1181בשנת 

 והיו"ר(. מנהל המערךימי אש"ל לעובדי המערך )

 שליחים חיצוניים )שאינם עובדי המערך( אינם מקבלים תמורה עבור ימי השליחות.
תקציב המערך  קרים הקהילות מממנות את השהייה שלהם במקום השליחות.ברוב המ

  .רק את עלות כרטיסי הטיסה והביטוחמכסה 

בלגיה, שוויץ, גרמניה, פולין, אוקראינה,  יעדי השליחויות כללו את המדינות להלן:

טורקיה, צ'כיה,  איטליה, ארה"ב, פינלנד, שוודיה, דנמרק, נורווגיה, בולגריה,
 , פורטוגל והונגריה.אוסטריה

בנוהל מפורטים  ההסתדרות הציונית פרסמה נוהל שליחות קצרה. 1188בינואר 
 תהליכים והוראות בנושא שליחות קצרה.

הנוהל מתייחס לעובדי ההסתדרות הציונית וגם "לכל גורם חיצוני הנשלח מטעם 
 ל".ה.צ.ע. הפועל בשם ה.צ.ע. והמייצג את ה.צ.ע. במסגרת שליחות קצרה בחו"

 71-ימים והמכסה השנתית נקבעה ל 81בנוהל נקבע כי שליחות קצרה מוגבלת לעד 
לא צוינו בנוהל הנחיות למקרים חריגים או מיוחדים המאפשרים שליחות קצרה  ימים.

  ימים. 81לתקופה העולה על 
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שליחויות קצרות נמשכו  87, 1181מהנתונים שהתקבלו ממערכת של"ח עולה כי בשנת 
ימים המוגדרים בנוהל. כלומר, כמחצית השליחויות הקצרות של המערך  81מעל 

 לשירותים רוחניים בתפוצות חרגו ממכסת הימים המוגדרת בנוהל.

 ימים. 21על לדעת הביקורת יש להגדיר בנוהל כללים לגבי אישור שליחות העולה 

לשאלת הביקורת הוסבר כי כל השליחים יוצאים אך ורק לאחר אישור של ועדת 
 השליחות של ה.צ.ע. המאשרת את כל פרטי השליחות.

הביקורת בדקה את הרישום בהנהלת החשבונות ומצאה כי שליח לאוקראינה )חרקוב( 
 ות., שלא באישור של ועדת השליח87.0.1181עד  7.0.1181-שהה בשליחות מ

הטיסה עבורו לא נרכשו דרך מדור  כרטיסי דולר. 8,011-הסתכמה ב ותעלות השליח
 הטיסות של הסוכנות היהודית בניגוד להנחיות שנקבעו בנוהל. 

לשאלת הביקורת הוסבר כי בשל לוח הזמנים הקצר מהרגיל שהיה עד לשליחותו לא 
 והל. הספיקו לדון בו בוועדת השליחות ולפעול לפי ההליך הקבוע בנ

  לדעת הביקורת יש לפעול אך ורק לפי הנוהל הקיים.

מהבדיקה  שליחים. 87הביקורת בדקה בשיטה מדגמית את אישורי ועדת השליחות של 
 עולה כי כל השליחים האלה קיבלו את האישור של ועדת השליחות כנדרש. 

 71מכסת ימי השליחות השנתית העומדת על מ חרג ל המערךהכי מנהעלתה הביקורת 
. לשאלת הביקורת הוצג אישור 1181בשנת ימי שליחות  71 ביצעהוא  ימים לפי הנוהל.

את החריגה למנהל המערך יו"ר ועדת השליחות של ההסתדרות הציונית המתיר של 
 .באופן חד פעמי בשל "נסיבות מיוחדות", 1181לשנת מהמכסה השנתית 

מנהל רותים רוחניים ציין שחלק מהנסיעות של יראש המערך לש
 היחידה לשליחות הוראה בתפוצות.בור תפקודו כמנהל עהמערך היו 

הביקורת מציינת שבמקרה זה יש לשייך חלק מהנסיעות לחו"ל של מנהל המערך 
 היחידה לשליחות הוראה בתפוצות.לתקציב 

 הנוהל אינו מפרט הליך טיפול בחריגה מהמכסה השנתית של ימי השליחות.

הל התייחסות לטיפול בחריגה מהמכסה השנתית של לדעת הביקורת יש לכלול בנו
 .ימי השליחות
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 0מתוכם  .1181שליחים בשנת  10מתוך  1נבדקו באופן מדגמי אישורים ומסמכים של 
 נמצא תקין. שליחים חיצוניים. 0-עובדי המערך ו

 לבין מערכת הכספים. "שלח"הביקורת מציינת כי אין קשר ישיר בין מערכת 

שוות את פרטי השליחות הקצרה בין מערכת של"ח לבין מערכת כמו כן לא ניתן לה

הכספים כיוון שהרשום במערכת הכספים לא מפורט דיו ולכן לא מאפשר השוואה בין 
 המערכות.

הביקורת ממליצה לכלול במערכת הכספים את כל הפרטים של כל אחד מהשליחים 
 כדי לאפשר בדיקה ובקרה נאותים בין המערכות.

 ים מסרה בתגובה כי ההמלצה מקובלת עליה.המחלקה לכספ  

 ות, פרסומים וערכות חינוךפקה

הסעיף הזה כולל הדפסות של הגדות לפסח, ערכות חינוך לחגים, רכישה ופרסום 

      ספרים, חוברות וכד' לפי הפירוט הבא:
  

 תקציב 
1121 

 ביצוע
1121 

 21,110 21,111 הפקות

 20,107 22,077 פרסומים

 85,117 181,85 ערכות חינוך

 41,400 43,180 סה"כ

 בסעיף תקציבי זה לעומת השנה הקודמת. 15%הביקורת מציינת שחלה עליה של 

 סעיף ההפקות כולל בעיקר הוצאות עבור ספרים וחוברות שמופקים על ידי המערך.
המערך עובד כשבע שנים עם  עיקר ההוצאות בסעיף זה הן עבור הדפסות ועיצוב גרפי.

 .1117פית אחת אשר זכתה במכרז בשנת מעצבת גר

בהקדם כדי לבחון אפשרויות בנושא עיצוב גרפי הביקורת ממליצה לערוך מכרז 
 נוספות. 

  המחלקה לכספים מסרה בתגובה כי ההמלצה מקובלת עליה.  

סעיף הפרסומים כולל בעיקר הוצאות עבור ספרים, פרסומים וברכות שקונים בחנויות 
תבצעת במגוון הביקורת מציינת שהרכישה מ ודיות בעולם.ושולחים לקהילות היה
 אחד. חנויות ואין ספק עיקרי
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( המיוצרים באופן CDסעיף ערכות חינוך כולל בעיקר הוצאות עבור תקליטורים )
 מיוחד ונשלחים לקהילות בחו"ל.

 גם במקרה זה המערך עובד עם ספק אחד שנים רבות ללא מכרז.

כדי לבחון את האפשרות בנושא הפקת תקליטורים  הביקורת ממליצה לערוך מכרז
 ביותר.ה המתאימ

 המחלקה לכספים מקבלת את המלצת הביקורת.  

נמצא  דולר. 81,111-בדקה רישום וחשבוניות בשיטה המדגמית בהיקף של כ הביקורת
 תקין.

 סמינרים בחו"ל

 87,101-בפועל ההוצאות הסתכמו ב .דולר 81,207הוקצה לסעיף זה סך של  1181בשנת 

 בסעיף זה נרשמו הוצאות עבור סמינרים שהתקיימו בחו"ל לפי הפירוט הבא:דולר. 

הסמינר הסתכמה המערך בהוצאות השתתפות בקלן )גרמניה( התקיימה ועידת רבנים. 
 דולר. 5,711-בכ

הסמינר  המערך בהוצאותהשתתפות בגרמניה התקיים סמינר "זורעים ציונות". 
 דולר. 7,111-הסתכמה בכ

זל המערך אבשונה מסמינרים לעיל את הסמינר בב זל )שוויץ( התקיים סמינר.אבב
המערך  הארגון כלל את הזמנת המקום, לינה, ארוחות והרצאות. ארגן וניהל בעצמו.

רבנים  87השתתפו בסמינר  גם היה אחראי על גביית דמי ההשתתפות מהרבנים.

 ממדינות שונות.

 דולר. 785דולר. נגבו דמי ההשתתפות בסך  0,111-עלות הסמינר למערך הסתכמה בכ

לביקורת לא הוצגה רשימת המשתתפים בסמינר זה ולא רשימת הרבנים ששילמו את 
 דמי ההשתתפות.

של משתתפי הסמינרים בציון  לדעת הביקורת יש להקפיד על רשימות מסודרות
ששילם  להמציא לכל משתתףכמו כן יש שנגבו מכל אחד.  דמי השתתפותסכום 

  .הקבל

המחלקה לכספים מקבלת את המלצת הביקורת. ראש המערך 
לשירותים רוחניים ציין כי בדרך כלל מבצעים את המלצת הביקורת 

 חריג.בבאזל היה והסמינר 
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במהלך הביקורת נבדקו הרישומים והאסמכתאות הקשורים בסמינרים בחו"ל בשיטה 
מיכה, תכניות של החומר שנבדק כלל בקשות ת דולר. 1,111-מדגמית בהיקף של כ

 זל( וחשבוניות ששולמו.א)פרט לסמינר בב הוועידות והסמינרים, רשימות המשתתפים
 נמצא תקין.

לסמינרים  הביקורת מציינת שבמערכת הכספים מופיעים חמישה סעיפים המתייחסים
 בחו"ל.

לרכז את הפעילות הכרוכה בוועידות וסמינרים בסעיף אחד יש לדעת הביקורת 
 ירוט מדויק של הסכומים והפרטים בתוך הסעיף.ולהקפיד על פ

 המחלקה לכספים מקבלת את המלצת הביקורת. 

 סמינרים בארץ

 דולר. 27,580-בהסתכם דולר. הביצוע  27,111הוקצה לסעיף זה סך  1181בשנת 

סעיף ההוצאות עבור סמינרים בארץ כולל תשלומים עבור קיום הסמינרים ישירות 
 ות, סיורים, פרסום ועריכת חומרים לכנסים ולסמינרים.לספקים עבור הסעות, ארוח

תמיכה ישירה לארגונים המקיימים סמינרים  לביקורת הוסבר כי ה.צ.ע. לא מעבירה
 אלא רק משלמת ישירות לספקים.

 82,111-הביקורת בדקה בשיטה מדגמית את הרישומים והחשבוניות בהיקף של כ
 נמצא תקין.מנהל המערך. י דולר. כל החשבוניות שנבדקו מאושרות על יד

 סיוע לקהילות ולארגונים

דולר. בסעיף  05,580-ב דולר והביצוע הסתכם 78,217הוקצה לסעיף זה סך  1181בשנת 
 זה נרשמות ההוצאות עבור תמיכה בקהילות ובארגונים לפי הפירוט הבא )בדולרים(:

 
 ביצוע תקציב שם הארגון

 10,177 10,197 עמי"-"בן

 9,992 81,127 תורה מציון

 0,711 7,111 מדרשת נשים ו"בת עמי"

 9,827 88,857 סיוע לקהילות 

 89,928 02,310 סה"כ



17 

הביקורת בדקה ומצאה שכל התשלומים והתמיכות נעשו ישירות לספקים עבור 
הסמינרים או לקהילות בהתאם לתכנית מפורטת ורשימת המשתתפים שצורפה 

 לבקשת התמיכה.

נמצא תקין, פרט  דולר. 11,111-ורישומים בהיקף של כ הביקורת בדקה מסמכים

לרישום של הוצאות עבור שליח לאוקראינה שנרשמו בסעיף "סיוע לקהילות" במקום 
 על כך פרטנו בפרק על נסיעות לחו"ל לעיל. ש"ח. 7,115"נסיעות לחו"ל" בסכום של 

פים לדעת הביקורת יש להקפיד ולרשום כל הוצאה בסעיף המתאים במערכת הכס
 ביצוע התקציב.לאפשר פיקוח ובקרה על כדי 

 מקבלת את המלצת הביקורת.המחלקה לכספים   

 שונות

הרשומה שההוצאה הכוללת במערכת הכספים נמצאו שלושה סעיפים בשם "שונות" 
, ולאחר הערת הביקורת דולר 19,051-התקציב בסעיף זה נקבע ל דולר. 9,207בהם היא 
 דולר. 9,117-הופחת ל

רת העלתה כי הוצאות שנרשמו בסעיפי ה"שונות" כוללות הוצאות שנקבע עבורם הביקו
אין שום הצדקה  סעיף בתקציב המערך כגון פרסומים, נסיעות לחו"ל תרגומים וכדו'.

 לרישום הוצאות אלה תחת סעיף "שונות".

סעיף "שונות" ולרשום כל הוצאה בסעיף התקציבי ההביקורת ממליצה למיין את 
 נקבעו בתקציבשמעוות את סיווג ההוצאות כפי  "שונות"שום בסעיף רי המתאים.

 .ומונע פיקוח ובקרה הולמים על ביצוע התקציב

  המחלקה לכספים מסרה כי תבדוק את הנושא.   

גם בדוח הביקורת הקודם שהתייחס לשנים נכללה הביקורת מציינת כי הערה דומה 
 .1110-ו 1112

 

 1182פברואר 
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 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

 בנושאלדוח הביקורת 

 המערך לשירותים רוחניים בתפוצות 

תקנון מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, להלן תשובתי  לשב'  81בהתאם לסעיף 

 .הנ"ללדו"ח 

לשירותים רוחניים בתפוצות קיים בצורתו הנוכחית מזה חמש עשרה שנה המערך 
התבצעה הפעילות במסגרות ארגוניות  8691-מ כשקודם לכן במשך כשלושים שנה

  .מגוונות

לפעילות המערך נודעת חשיבות ייחודית בהיותו האמצעי העיקרי בייזום ובשמירת 
 ומדינת ישראל. בתפוצות לבין הציונות הקשר שבין המנהיגות ורבנים

המסגרת הארגונית בה פועל המערך, שונה מהמסגרות הארגוניות בהם פועלים הזרם 
בהיותו חלק אינטגרלי מהמסגרת הארגונית והכספית  הרפורמי והזרם הקונסרבטיבי

  .של ההסתדרות הציונית העולמית 

מסרה מחלקת הכספים  .1181-ו 1188 דו״ח הביקורת מתייחס לפעילות המערך בשנים
את המחלקה  ילמבקר כי ההמלצות בענייני כספים מקובלות עליה ובהתאם הנחית

 .יישומם להאיץ את

 .לנוהל שליחות קצרה מקובלות לגבי תוספות המלצות הביקורת

הביקורת מצביעה על כך שאין קשר בין מערכת ״שלח״ לבין מערכת הכספים. ניתנה 
הנעשית לייעול תהליכי השליחויות במסגרת הבחינה  הנחייה לבחון את הנושא וזאת

 הקצרות.

.תודתנו למשרד המבקר  

 
 

 דובדבני  .א( -)

 

 
 1182פברואר ירושלים, 
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 החטיבה למשאבי אנוש

 

 רקע

יחידת מטה הנותנת שירותים בתחום ניהול משאבי אנוש  הינה אנוש החטיבה למשאבי
 הציונית. לכל המחלקות והיחידות בהסתדרות

 0999, 0999לשנים והתייחסה  0990הביקורת נערכה במחצית הראשונה של שנת 
 .0990ותחילת שנת 

הביקורת קיימה פגישות עם האחראים לנושא בהסתדרות הציונית ובסוכנות היהודית, 
 כתוב בדקה את הנהלים והתהליכים, תיקים אישיים של העובדים ועיינה בחומר

 ובמסמכים הקשורים לנושא.

 רה וחציבחטיבה שני עובדים בהיקף של מש יםועסקמבמועד ביצוע הביקורת 
 02-משרות וב 941-, המועסקים בעובדים של ההסתדרות הציונית 955-ב המטפלים

  .עובדים יומיים

 99.8-בכ 0999שכר עובדי ההסתדרות הציונית כולל הוצאות נלוות הסתכם בשנת 
שכר עובדי ההסתדרות הציונית כולל  0999ובשנת  מיליון דולר )לא כולל שליחים(.

מסך תקציב  29%-סכום זה מהווה כ מיליון דולר. 92.8-הוצאות נלוות הסתכם בכ
 ההסתדרות הציונית.

חטיבה למשאבי אנוש בהסתדרות הציונית ב 0992שנת בביקורת קודמת נערכה 
 .0992ומחצית הראשונה של  0995, 0994התייחסה לשנים ו

 מבוא

למשאבי אנוש פועלת בהתאם ל"אוגדן נהלים וכללי עבודה" של הסוכנות  החטיבה
 היהודית.

העדכון האחרון בוצע  ומתעדכן מידי פעם. 9810אוגדן הנהלים הראשון פורסם בשנת 
 .0995בספטמבר 
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המתייחסים לכלל העובדים בסוכנות היהודית ובהסתדרות  םבאוגדן מרוכזים נהלי
 הציונית.

המסדירה את יחסי העבודה בין  9824מבוססים על חוקת העבודה משנת  םנהליה
 ת וההסתדרות הציונית לבין עובדיהן.הסוכנות היהודי

 .9889באפריל עודכנה לאחרונה חוקת העבודה 

חוקת העבודה חלה על כל עובדי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית למעט עובדים 
מחריגה  המועסקים מכוח הסכמים קיבוציים אחרים או עובדים שהחוקה עצמה

 מתחולתה.

התייחסות להסתדרות  איןעבודה הם וכללי הביקורת מציינת שעל גבי אוגדן הנהלי
 הציונית אלא רק לסוכנות היהודית.

 בחלק מהנהלים שבאוגדן ישנה התייחסות להסתדרות הציונית, אך לא בכולם.

 .6002הביקורת מציינת שמצב זה לא השתנה ממועד הביקורת הקודמת בשנת 

 פעילות החטיבה

ם: מנהל החטיבה, המועסק בחצי כאמור, מועסקים בחטיבה למשאבי אנוש שני עובדי
 משרה בהשלמת פנסיה ועובדת במשרה מלאה.

 החטיבה הינם: התפקידים העיקריים של

קליטה והשמת עובדים חדשים מכל הסוגים בהתאם לתקנים ולתקציב  –
בהסכם מיוחד או  בתקן קבוע, עובדים ארעים, עובדיםעובדים  המאושר: 
  אישי. 

)פרק זמן בין דרגה קידום דרגה, קיצור פז"מ,  :שינויים במעמד העובדים כמו –
 שינויים במכסת ק"מ וכד'. לדרגה( 

ניהול רישום ומעקב אחר נוכחות והיעדרות בגין חופשות, ימי מחלה, ימי  –
 השתלמות וכד'.

 טיפול בהפסקת עבודה ופרישה. –
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 בתוכנת ניהול כוח אדם המשמשת גם את הסוכנות היהודית. נעזרתהחטיבה 

ח אדם חדשה ומתקדמת יותר בעלת פונקציות וכנת כותהוטמעה  0990שנת  בתחילת
הביקורת מציינת שההמלצה בנושא זה  רבות ומקושרת ישירות למערכות שכר וכספים.

 .0992נה בדוח הביקורת הקודם בשנת יצוי

שמות העובדים, פרטים אישיים,  התוכנה כוללת את כל המידע שמתקבל בחטיבה כגון:
ים והמשרות, שיוך למחלקה או ליחידה, סטטוס העובד, דרגות ומועד תאור התפקיד

 הפרטים השונים. שינוי

אגף גמלאות ומשכרות של הסוכנות היהודית מטפל גם בתשלום שכרם של עובדי 
החטיבה מכינה את כל החומר הדרוש לשם ביצוע תשלום השכר,  ההסתדרות הציונית.

 .סוכנות היהודיתשל ה אותו לאגף גמלאות ומשכורת ומעבירה

 גם באגף גמלאות החטיבה למשאבי אנוש פותחת תיק לכל עובד בהסתדרות הציונית.
 ומשכורת יש תיק לכל עובד.

רשימת המסמכים והטפסים שיש לכלול בתיק העובד מפורטת בנהלים ללא אבחנה בין 
 התיק שבחטיבה למשאבי אנוש לבין זה הנמצא באגף גמלאות ומשכורת. 

להגדיר אילו מסמכים יכללו בתיקים האישיים שבכל אחת צה הביקורת ממלי
 ממערכות התיוק, זו שבחטיבת משאבי אנוש וזו שבאגף גמלאות ומשכורת.

כי בתיק העובד שנמצא באגף מנהל החטיבה למשאבי אנוש מסר  
גמלאות ומשכורת מתויקים אך ורק מסמכים הנוגעים למשכורתו של 

מתויקים כל שאבי אנוש במ העובד. בתיקו האישי של העובד
   הרלוונטים.המסמכים בכל הנושאים 

נמצא כי במערכת התיוק של החטיבה למשאבי אנוש. עובדים תיקי  21הביקורת בדקה 
 וכוללים את המסמכים הנדרשים. ם מסודריםהתיקי

שבשימוש החטיבה למשאבי אנוש מופיע הלוגו של הסוכנות  על גבי מרבית הטפסים
 היהודית.

יבה למשאבי אנוש מסר שבאתר האינטרנט של הסוכנות מנהל החט
היהודית נמצאים טפסים המיועדים לעובדי ההסתדרות הציונית עם 

 גו של ההסתדרות הציונית.הלו
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לדעת הביקורת יש להקפיד על קיום מערכת טפסים נפרדת של ההסתדרות הציונית 
 המלצה זוינת כי מציהביקורת  מאחר והיא ארגון עצמאי ונפרד מהסוכנות היהודית.

 .6002-ו 6002גם בדוח הקודם שהתייחס לשנים נכללה 

לפי הנתונים במערכת הכספים של ההסתדרות  – תקציב החטיבה למשאבי אנוש

דולר והביצוע  991,199 -הסתכם בכ 0999, תקציב החטיבה בשנת 0999הציונית, מנכ"ל 
 דולר. 008,999בסך 

 לפי הפירוט הבא: ,דולר 982,999-התקציב והביצוע הסתכמו בכ 0999בשנת 

 929,299   שכר עובדים ונלוות

 94,249 ה"י(כזקיפת הוצאות משותפות )הסו

 90,209   לל"ןוהוצאות מיכון 

  1,149   ושונות צרכי משרד

  982,999 סה"כ    

  הרכב העובדים ומסגרת העסקתם

 תקנים. 941-ב עובדים: 955, הועסקו בהסתדרות הציונית 0990 מרץלמועד הביקורת, 
 עובדים יומיים ושבע בנות שרות לאומי. 02כמו כן במועד הביקורת הועסקו 

ההסתדרות הציונית מעסיקה לפי הצורך עובדים יומיים בתפקיד מראיינים, כמו כן 
 מנחים ומדריכים.

להלן פירוט הרכב העובדים לפי מסגרת העסקתם בהתאם לנתונים שהתקבלו 

   :0990מרץ ל מהחטיבה מעודכן

 אחוז מספר העובדים      

 52  84   עובדים במעמד קבוע 

 29  54   עובדים במעמד חוזה 

  4  1 גמלאים )עובדים בהשלמת פנסיה( 

 91  955  סה"כ עובדי תקן   

  92  02    עובדים יומיים 

 800  871   סה"כ   
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כמו  תקן. עובדי 92, נוספו 0992כי ממועד הביקורת הקודמת בשנת הביקורת מציינת 
כן חלה עלייה בהעסקת עובדים במעמד חוזה לעומת עובדים במעמד קבוע וחלה ירידה 

 .בהעסקת עובדים בהשלמת פנסיה

( המועסקים לפי 0990להלן הרכב העובדים בהסתדרות הציונית במועד הביקורת )מרץ  

 :(לא כולל עובדים יומיים)מחלקות 

 

 מחלקה

 מס'

 עובדים

 

 משרות

 21.82 19 ותחטיבת ההתיישב

 08.99 08 המחלקה לפעילות בישראל

 91.55 98 המחלקה לכספים

 95.99 95 המחלקה לפעילות בתפוצות

 8.98 99 לשכת יו"ר וסגן יו"ר ההנהלה

 2.29 5 מערך שירותים רוחניים

 9.59 0 החטיבה למשאבי אנוש

 0.99 0 משרד למוסדות תחוקתיים

 9.05 9 לשכת מזכ"ל ההנהלה הציונית

 9.29 9 עובד במעבר*

 872.76 822 סה"כ

 
העובד  .0999 תמחלקה לפעילות ציונית שנסגרה בשנלהעובד במעבר היה שייך  *

)עושים ציונות(, של  בעמותת "עץ"בפועל ועובד  9892משנת  מועסק בהשלמת פנסיה

מורשה חתימה ומזכיר , . הוא חבר בוועד המנהל של "עץ"המועצה הציונית בישראל

 תה.העמו

לביקורת הוסבר שלמרות שהעובד הנ"ל נמצא בתקן של ההסתדרות הציונית, הוא לא 
 מקבל שכר מתקציב ההסתדרות הציונית העולמית. 

בתיק העובד הנ"ל נמצאו מסמכים רבים שכתב מנהל החטיבה למשאבי אנוש על כך 
שהעובד סיים את עבודתו בהסתדרות הציונית ויש לגרוע אותו מתקן העובדים 

ועד העובדים של הסוכנות שוהמאשר את העובדה בתיק מסמך נמצא כמו כן  תאם.בה
הביקורת אימתה ממצא  .0999משנת משלם את שכר העובד מתקציבו החל היהודית 

 זה עם אגף גמלאות ומשכורת. 
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בנושא גריעת העובד  0.9.0999למרות העובדות שצוינו לעיל ולמכתב האחרון מתאריך 
 .0990מרץ ב א נעשה עד מועד הביקורתל הדבר ,הציוניתהנ"ל מתקן ההסתדרות 

לדעת הביקורת המצב שתואר לעיל אינו מתקבל עד הדעת ויש לפעול באופן מיידי 
 ההסתדרות הציוניתשל נמצא בתקן כלשהי לתקנו. לא יתכן שעובד המועסק בעמותה 

 ומקבל שכר מוועד העובדים.

של העסקת עובדים,  פיםם נוסהביקורת ממליצה לבדוק האם ישנם בארגון מקרי
 שאינם עובדי ועד העובדים, במימון של ועד העובדים. 

מנהל החטיבה למשאבי אנוש הודיע כי בכוונתו להורות על הפסקת  
ולא תתאפשר העסקת עובדים במימון אירגון העסקתו של עובד זה 

לא ידוע  העובדים או בכל דרך אחרת שלא על בסיס הנהלים הקיימים.
   למשאבי אנוש על מקרים דומים.לחטיבה 

כי שכר העובד מומן  0990ממלא מקום יו"ר ארגון העובדים מסר ביוני 
על ידי ארגון העובדים במסגרת מדיניותו לבצע פעילות משותפת עם 

לאור שינוי  ם כגון המועצה הציונית/ברית חיים.גופים קשורי
ם העסקת במדיניות ארגון העובדים הנוכחי, הארגון הודיע על סיו

 העובד במימון תקציב ארגון העובדים.

 קבלת עובדים חדשים

עובדים  20 התקבלו לעבודה בהסתדרות הציונית 0990ועד פברואר  0999מתחילת שנת 
 עובדים. 08באותה תקופה סיימו את עבודתם בהסתדרות הציונית  חדשים.

ונה למנהל הליך קבלת עובד חדש בהסתדרות הציונית מתחיל כאשר מנהל מחלקה פת
חטיבת משאבי אנוש בדבר צורך בעובד חדש ומצרף את תאור התפקיד ואת הכישורים 

 הנדרשים.

המחלקה ומתחיל בתהליך  אותהלעובד במנהל משאבי אנוש בודק האם קיים תקן פנוי 
 גיוס העובד הנדרש.

לפי נוהלי "איוש משרות", גיוס עובד חדש למשרה פנויה ייעשה בדרך כלל על ידי מכרז 
 פנימי או חיצוני.



 

 

81 

עובדים חדשים  20הביקורת בדקה את תיקי כל העובדים החדשים והעלתה כי מתוך 
  עובדים התקבלו בדרך של מכרז לפי דרישת הנהלים. שמונהרק 

לפי שיטה זו מנהל  "פרוטוקול מוסכם". עובדים חדשים נוספים התקבלו בשיטתשבעה 
לאחר מכן נערך  המחלקה מציע לקבל מועמד מסוים המתאים לתפקיד לפי הבנתו.

המחלקה שהמליץ על העובד  פרוטוקול מוסכם החתום על ידי נציג ועד העובדים, ראש
על סמך פרוטוקול חתום נערך לעובד החדש חוזה העסקה  ועל ידי מנהל משאבי אנוש.

 של שנה. לתקופה

 מקרים חריגים.לאיוש משרות" רק "בנוהלי  מעוגנתהביקורת מציינת שהשיטה לעיל 
 מקרים חריגים.אכן הם  20עובדים מתוך  שבעההביקורת תוהה האם 

ראשי מחלקות אשר נבחרו לתפקיד על ידי ההנהלה  שלושהבתקופה זו התקבלו כמו כן 
 הציונית.

השיטה הזאת  יטה של "משרת אמון".העובדים החדשים הנותרים התקבלו בש 94
 כלולה בנוהלי "איוש משרות" ומהווה נוהג. אינה

 . העסקתם אינהאת העובדים החדשים בעצמו לפי שיטה זו מנהל המחלקה קובע
 מותנה בהסכמה של שום גורם אחר בארגון.

בשנים שנבדקו  שהתקבלו לעבודה כי כמחצית העובדים החדשים הביקורת מציינת
  של "משרת אמון".ה טנתקבלו בשי ,6088-ו 6080

 משרות" או לשנותם בהתאם. לדעת הביקורת יש לנהוג לפי הנהלים בנושא "איוש

 של "משרת אמון".שמתקבלים בשיטה כמו כן יש להגביל את מספר העובדים 

מנהל החטיבה למשאבי אנוש מסר כי משרת אמון היא כורח של  
ה בנוהלי "איוש משרות". מציאות קיימת ויש לפעול להכללת נוהג ז

 העסקת עובד במשרת אמון מסתיימת עם סיום תפקידו של הממונה
הישיר, אלא אם הממונה הישיר החדש מבקש את העובד להמשיך 

   עבודתו במסגרת משרת אמון.

כל העובדים החדשים המתקבלים לעבודה חותמים על הסכם העסקה ובו מפורטים 
 ט תפקידם.תנאי העסקתם, תקופת העסקתם ופירו
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בדרך כלל הסכמי העבודה עליהם חותמים העובדים בעת קבלתם לעבודה תקפים 
האחראי  לאחר מכן הארכת תקופת ההסכם מתבצעת באמצעות מכתב של לשנה.

 במחלקה בה מועסק העובד ובאישור מנהל החטיבה למשאבי אנוש. 

כמי העובדים החדשים ומצאה כי כל הס 20תיקים של כל ה את הביקורת בדקה

הביקורת מציינת שבכך חל שיפור מהותי מהמצב שהיה קיים  העבודה נחתמו במועד.
 .0992במועד הביקורת הקודמת בשנת 

עובדים לא נמצא אישור על הארכת  ארבעההביקורת העלתה כי בתיק האישי של 
  .הסכם העבודה

 הביקורת ממליצה להקפיד על אישור הארכת ההסכם בכתב לפי הנדרש בהסכם
 לים.ובנה

 החטיבה למשאבי אנוש מקבלת את המלצת הביקורת. 

 עובדים בהשלמת פנסיה

על סמך הנתונים שמסרה החטיבה, הועסקו בהסתדרות הציונית, במועד הביקורת, 
עובדים אלה הם גמלאים של ההסתדרות  עובדים במסגרת השלמת פנסיה. שבעה

 במחלקות השונות. הציונית המועסקים בהיקף של עד חצי משרה בתפקידים שונים,
 באוגדן הנהלים אין התייחסות למסגרת העסקתם.

, לאחר פרישת העובד 0992על פי חוות דעת של הלשכה המשפטית מספטמבר 
לגמלאות, יש צורך בניתוק יחסי עובד מעביד למשך תקופה של ששה חודשים, לפני 

 העסקתו במסגרת השלמת פנסיה.

ופת הצינון של ששה חודשים נדרשת על פי תק תקופת הניתוק נקראת "תקופת צינון".
הוראות פנימיות של רשויות מס הכנסה על מנת לשמור על הפטור ממס הניתן לפיצויי 

 9האמור לעיל נכון גם לגבי פיצויים על פי סעיף  הפיטורין שמקבל עובד עם פרישתו.
  .של עובדי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית לחוקת הפנסיה

 וק יחסי עובד מעביד דרוש גם בהתאם לדיני העבודה כדי למנוע רציפות זכויות. נית

  הביקורת העלתה כי בהסתדרות הציונית מקפידים לשמור על תקופת הצינון כנדרש.
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לדעת הביקורת מומלץ לגבש נוהל המסדיר העסקת עובדים במסגרת השלמת פנסיה 
המלצה זו נציין כי  קתם.שיפרט את תנאי העסקתם, היקף משרתם, ותקופת העס

  .6002גם בדוח ביקורת משנת  כלולה

 –מנהל החטיבה למשאבי אנוש מסר כי החטיבה למשאבי אנוש  

היום מועסקים  לא תעסיק עובדים במסגרת השלמת פנסיה. –בעקרון 
 עובדים בהשלמת פנסיה בחטיבה להתיישבות על פי בקשתה.

 עובדים יומיים

 90יומי מועסק בעבודה זמנית לתקופה שלא תעלה על  בהתאם להגדרה בנהלים "עובד
 חודשים".

( "עובדים בשכר יומי אפשר להעסיק רק בעבודות 01-ו 02בהתאם לחוקת העבודה )ס' 
 זמניות לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים".

עובדים  90מתוכם  .עובדים בשכר יומי 02הועסקו בהסתדרות הציונית  0990בפברואר 
 שנה ויתר העובדים הועסקו לתקופות קצרות ולא רצופות.הועסקו פחות מ

 ההעסקת עובדים יומיים לתקופות ארוכות מהווה עקיפה של מכסת התקנים שנקבע
 מחלקות.ל

 להחתים את והתחילבירור שערכנו ביחידה למשאבי אנוש בסוכנות היהודית העלה כי 
לתקופה מד חודשי במעהסכם קיבוצי מיוחד להעסקת כוח אדם  עלהעובדים היומיים 

 .קצובה

, למנהלי המחלקות, 0990מנהל החטיבה למשאבי אנוש הודיע, ביוני 
לחוקת  02המערכים והיחידות בהצ"ע כי יש לפעול על פי סעיף 

העבודה ולא להעסיק עובדים יומיים מעבר לשישה חודשים. המנהלים 
למשאבי אנוש מיד עם סיום עבודתו של  חטיבההתבקשו להודיע ל

 יומי. עובד 

 ושעות נוספות נוכחות עובדים

"דיווח על שעות עבודה ונוכחות" דנות ברישום  ההוראות בקובץ הנהלים בנושא
הנוכחות בתחילת יום העבודה ובסיומו, רישום יציאות במשך שעות העבודה ודיווח 
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מהעבודה. ההוראות מחייבות את כל העובדים ללא הבדל דרגה, תפקיד ואופן  היעדרות
בנוהל נקבע: "עובדי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית מחויבים  ההעסקה.

 להחתים כרטיס נוכחות במחשב עם הגעתם למקום העבודה ובצאתם, בסיום העבודה.
 .החתמת כרטיס הנוכחות תתבצע על ידי העובד באופן אישי בלבד..."

 ני.עוד נקבע בנוהל שבמקרים חריגים המפורטים בנוהל ניתן לחתום באופן יד

עובדים שאופי עבודתם מחייב עבודה יומיומית מחוץ למשרד, באופן יוצא מן הכלל, 
זאת לאחר שקיבלו  ירשמו את שעת תחילת עבודתם וסיום עבודתם בפועל באופן ידני.

 אישור בכתב ומראש מהחטיבה למשאבי אנוש לדווח על שעות עבודתם באופן ידני.

נמצא  .0990דים בחודשים ינואר ופברואר עוב 05הביקורת בדקה כרטיסי נוכחות של 
ליון הנוכחות נרשם "הסוכנות היהודית" ואין איזכור של יתקין פרט לכך שעל גבי ג

ההסתדרות הציונית וכך גם במרבית הטפסים השייכים לשכר עובדים כמו דיווחים של 
 שעות נוספות וכד'.

ל גבי כל לדעת הביקורת יש להקפיד ולציין את שם ההסתדרות הציונית ע
 האסמכתאות והטפסים כנדרש.

ויציאה מהעבודה מחושב גם מספר שעות ליון הנוכחות הממוחשב פרט לציון כניסה יבג
 .העובד מידי יום באופן אוטומטי נוספות של

בתחילת השנה כל מנהל מחלקה אמור לדווח לחטיבה למשאבי אנוש על מכסת השעות 
מכסת שעות נוספות הינה חודשית  ו.הנוספות המאושרות לכל עובד מעובדי מחלקת

 של העובדים.נוכחות הדיווח בומעודכנת 

ותשלום לכל העובדים שקיבלו תשלום עבור שעות נוכחות הביקורת בדקה דוחות דיווח 
 נוספות בחודשים ינואר ופברואר.

  מהבדיקה עולה כי:

 19  עובדים של ההסתדרות הציונית קיבלו תשלום עבור  955עובדים מתוך
עובדים קיבלו תשלום עבור שעות  29-ו 0990ת נוספות בחודש ינואר שעו

 .0990נוספות בחודש פברואר 
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  עולה כי מכסת השעות הנוספות של  0990מדוחות הנוכחות והדיווח של ינואר
 מנהלי המחלקות.של  יםבאישורשצוינה עובדים לא תאמה את המכסה תשעה 

  שעות נוספות מעבר למכסה.עובדים קיבלו תמורה עבור ארבעה בנוסף לכך 
 לשאלת הביקורת נמסר כי התקבל אישור בעל פה עבור עובדים אלה.

  למרות שלא  0990שני עובדים קיבלו שכר עבור שעות נוספות בחודש פברואר
ת הביקורת הוסבר כי ניתן היתר ללשא נקבעה להם מכסה של שעות נוספות.

האישור בכתב  .כנה בדוחעודהמכסה לא עובדים אלה אך  לשנילשעות נוספות 
 הביקורת.שערכה ברור העל כך ניתן לאחר 

הביקורת ממליצה להקפיד לקבל אישורים בכתב לכל העובדים בנושא מכסת שעות 
 נוספות ולעדכן את הדוחות לפני מועד התשלום.

החטיבה למשאבי אנוש מסר כי העניין הוסדר ונקבעה מכסה של  מנהל 

 שעות נוספות לעובדים אלה.

  שעות נוספות בחודש. 29-י חוק שעות עבודה ומנוחה אסור להעסיק עובד יותר מלפ

שעות נוספות בחודש ינואר  924עובד אחד שקיבל תמורה עבור  נמצאשנבדקו בחודשים 
 .0990 שעות נוספות עבור חודש פברואר 900ועבור 

עבור לשאלת הביקורת הוסבר שהעובד הינו נהג של היו"ר ולכן מאשרים לו תשלום 
 שעות נוספות ללא הגבלה.

 .0990ליונות הנוכחות של עובד זה לחודשים ינואר ופברואר יהביקורת בדקה את ג
 את הדיווח. אמהשעות הנוספות בדוח נוכחות תה מספרההחתמות היו כנדרש ו

לדעת הביקורת מאחר שבחוק שעות עבודה ומנוחה לא צוינו יוצאים מן הכלל בנושא 
התנהגות ההסתדרות הציונית בנושא נוגדת את החוק  ,תהגבלה בשעות הנוספו

 ללא יוצא מן הכלל. המחייב את כל המעבידים וכל העובדים

 

 0990יוני 
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 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

 לדוח הביקורת בנושא

 החטיבה למשאבי אנוש

תקנון מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, להלן תשובתי של ב'  31בהתאם לסעיף 

 .לדוח הנ"ל

 .משאבי אנושמפורט בנושא הביקורת ערכה דו"ח 

לא כולל )וחמישים עובדים מועסקים למעלה ממאה בהסתדרות הציונית העולמית 
 שליחים ועובדים בחו"ל (. 

יוסם, דיווחי נוכחות ובדים, תהליך געמסגרות העסקת ההביקורת בחנה בין השאר את 
 ת נוספות.ושעו

ים מחייבים שלוש שנהתהליכים בהם נמצאת ההסתדרות הציונית העולמית מזה 

תשומת לב מיוחדת למגוון נושאים מינהליים שבהם הפעילויות נעשות בזיקה ובתאום 
 עם הסוכנות היהודית.

 מקובלות ומצאנו בהם עזר רב.צאים לצד הממהמלצות הביקורת שצורפו 

 בתהליכי יישום.והאחרות  יושמורוב ההמלצות 

 תודתנו למשרד המבקר.

 

 דובדבני . א( -)

 

 3031ספטמבר  ירושלים,
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 קרן קימת לישראל

 קבלני יער

 

 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
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 קרן קימת לישראל

 קבלני יער

 מבוא .1

ההסתדרות הציונית  בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר 5.5
)להלן:  קרו קיימת לישראל שמבצעתהתקשרויות ה, בדקנו את העולמית

  פעולות ייעור שונות. של ןביצוערך לצו, עם קבלני יער "(קק"ל"

 בדיקת תהליכי העבודה הבאים:את הביקורת כללה 

תהליך ההתקשרות עם קבלני יער, משלב הכנת המכרז ועד לסיום  –

 העבודה.

 .את שיטות העבודה במרחבים השוניםבדיקת והשוו –

 המרחבים השונים בקק"ל וכן במטה קק"למשרדי נערכה ב הביקורת 5.2
 .2055 נובמבר–יולידשים חובמהלך ה

מינהל פיתוח הקרקע )להלן: מנהל  במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם 
מהנדסי  י המרחבים,מנהלסגני , מחלקת תקציבים, מנהל "(מפ"ק"

בתחום  , רפרנטים בקק"ל האחראים על ניהול המכרזיםתפוקת עץ
 וכן עם עובדים נוספים, ככל שמצאנו לנכון. הנבדק

 :ורתיעדי הביק 5.1
 

בחינת הליך התקשרות עם קבלני היער במרחבים, לרבות אופן בחירת  א.

 הקבלן, משך ההתקשרות, חלוקת העבודה וכיוצ"ב.

בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילות  ב.

  הנהלים והתהליכים הקיימים.

 איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים. ג.

 מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת: ..5
 

  מפ"קנהלי. 

 .נוהל ההתקשרות של קק"ל 
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  2050-2055ייעור לשנים תקציב מול ביצוע בנוגע לפעילויות דוח. 

 .פרסומים בעיתונות היומית בנוגע למכרזי יער 

 ריכוזי הצעות למכרזים שונים. 

 .פרוטוקולים של סיורי קבלנים 

 ר הזוכים.סיכומי שימועים שנעשו לקבלני יע 

 יער יומני עבודה של קבלני. 

 .הצעות למכרז והסכמים חתומים מול קבלני יער 

  ממערכת היערנות.תקציב מול ביצוע דוחות 

  שהוגשו לתשלום. יערחשבוניות מקבלני 

 .מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה 

 

 הבדיקה:  המתודולוגי 5.1

  (, קריאת בדקלנושא שנ םרלוונטיי)ככל שקריאת הנהלים הקיימים

 פנימיות ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל. הנחיות

  קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילות

בדרך כלל סגן מנהל המרחב  – )בכל מרחב שנבדקו בתחומים

 ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.  והרפרנט הרלוונטי(

 הצלבת , לרבות סקירת מערכות המידע התומכות בנושא שנבדק

 נתונים בין המערכות.

 .סקירת הליך העברת המידע הנוגע לקבלני יער בין המרחבים השונים 

 בים בנושא.חהליך בחירת הקבלן והנחיות המר סקירת 

 במהלך הנוגעות לביצוע העבודה בשטח  ותשל בקר ןבחינה לקיומ

 .ובחינת אפקטיביות בקרות אלו ביצוע הפרויקט

  בחינת  , לרבותזים בנוגע לפעולות ייעורמכרבדיקה מדגמית של

 שלמות המסמכים שהוגשו.

 לקבלני יער. בכל הנוגע ,ם בקק"למיסקירת תהליך התשלו 
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  בדיקה מדגמית הנוגעת לתשלום לקבלני יער ותשלום לקק"ל על ידי

 התאמת התשלום למוסכם בחוזה. , לרבותקבלני היער

 פרויקט.בדיקה לקיומו של הליך הפקת לקחים בתום ביצוע ה  

 .ריכוז הממצאים 

 .עריכת דוח ביקורת, לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות 

 רקע כללי .2

 :מבוא 2.2

 .בבאזל חמישיעל פי החלטת הקונגרס הציוני ה, 5105נוסדה בשנת  קק"ל
כאשר אחת ממטרותיה המוצהרות היא קניה וגאולה של אדמות בארץ 

 ישראל למען העם היהודי.

שהסדירה את  ,נה בין מדינת ישראל לבין קק"לנחתמה אמ 5115בשנת 
חלוקת האחריות בין מינהל מקרקעי ישראל לבין קק"ל וכן הגדירה 

, כאשר השינוי העיקרי מתבטא בכך למחדש את תפקידיה של קק"
קק"ל תהיה אחראית בעיקר על פעילות הייעור בקרקעות בארץ ישראל ש

 וכן תהיה אחראית על שימור ופיתוח היערות. 

מדינת דונם יער וחורש טבעי ברחבי  5,100,000-כעל קק"ל אחראית ום כי
מיליון עצים  2.0-למעלה מ במהלך השנים בשטח זה קק"ל נטעה. ישראל

  דונם. 120,000-על פני כ

דונם חורש טבעי וכן אחראית  00,000.-בנוסף, קק"ל אחראית לטיפול בכ
 דונם אדמת מרעה.  00,000.-לגידור והסדרה של כ

 :פעילות הייעור ופיתוח היער 2.2

וכן באמצעות  םיערניהבאמצעות  שונותמבצעת פעולות ייעור קק"ל 
 כמפורט להלן: ,קבלני משנה

לצורך הגדלת המרחב המיוער  ה,ודות נטיעה ועבודות הכנה לנטיעעב .5

 בארץ.
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שנדרש וכן גיזום עצים  במקוםביצוע דילול יער  – וסניטציה גיזום .2

 שהתייבשו.

כגון החזקת כוננים לכיבוי אש וכן  ,נגד אשכלות שמירה פעו .1

 תצפיתנים להתרעה בפני התפרצות שריפה. 

 השוטפת. חניונים למטיילים ותחזוקתםבניית  ..

 :קרקענהל פיתוח ימ 2.2

מפ"ק ממוקם  מטה .קק"לבתחום הפיתוח והייעור על אחראי  מפ"ק
וסדות הלאומיים בסמוך לבניין המ ,בירושלים 1במבנה ברחוב קק"ל 

בקרית  "ירקהפס ושלוחותיו ממוקמות במרחבים של קק"ל, צפון )"
 .)גילת( דרוםו (אשתאולמרכז ) ,(ביאליק

 
 :ארגוני של מפ"קהמבנה ה 2.2

 

 

 לה הנה

אגף ארגון 
 וכספים

אגף תכנון 
 ואסטרטגיה 

 פיקוח

אגף מפעלי  אגף היעור מרחבים
 פיתוח

 מרכז צפון דרום 
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 .םבדיוע 100-מגיע לכ ,השונים ובמרחביםבמטה , מספר עובדי מפ"ק

מחלקות העובדים במעורבים גם ני יער תהליך העבודה מול קבליצוין כי ב
, אשר שייכים ארגונית למרחבים ולא היערנים הגושייםכן ו המרחביותהכספים 

 .למפ"ק

 :תוכניות עבודה

 השטח.מ יםשעול כיםמצר נבנותשל קק"ל ייעור במרחבים השונים התוכניות 
 כל שנה. בהמתעדכנות  ,שנתיות – למרחבים השונים תוכניות עבודה חמש

יות העבודה מוגשות לאישור אגף הייעור ולאחר מכן לאישור פקיד היערות תוכנ
 .בהתאם לתוכניות העבודה המאושרותהמרחבים השונים פועלים  .הממשלתי

 :מערכות מחשוב

 לדוח(: 1מערכות מחשוב עיקריות )ראה גם בפרק בשתי מפ"ק נעזר 
דית, , שהינה מערכת ייעו("מערכת יערנותלהלן גם: ") מנו"ףמערכות  -

 המנהלת את המידע על הטיפול ביער.

  .ONE – מערכת פיננסית -

 

תחזוקת יער )ללא  בסעיףלמרחבים השונים תקציב מול ביצוע נתוני להלן 

 :2222ו  2222לשנים  נטיעה(

 הערה

, עקב הוספת תקציב 2055תקציבי המרחבים גדלו באופן דרמטי בחודש אוגוסט 

 מיוחד לטובת יצירת קווי חיץ נגד אש ושיקום יערני.

 / שנה

 תקופה

 דרום מרכז צפון

 אחוז ביצוע תקציב  אחוז ביצוע תקציב אחוז ביצוע  תקציב 

 55-ל
 החודשים

 הראשונים
 2055 שנתל

.1,11. 51,.1. 11 51,51. 51,101 11 51,250 51,.02 1. 

 511 50,1.1 1,110 501 51,151 51,500 11 51,011 51,100 2050לשנת 
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ה את הפיקוח התקציבי המתבצע באמצעות המערכת הביקורת בחנ
 הממוחשבת.

 :ממצאי הביקורת

  קיימות חריגות תקציביות משמעותיות  2050בשנת מעיון בטבלה עולה כי
במרחב דרום, אשר נובעות מנטיעות לצורך תפיסת אדמות הלאום. לנטיעות 

 נוהיש ,נהל מקרקעי ישראלי, שמקורו במשלא חויב אלו קיים תקציב מיוחד
באיחור רב והוא  רך כללבדניתן  זה בעצם גם היוזם של נטיעות אלו. תקציב

חיוב התקציב הרגיל מוצג כתקציב מיוחד ולא כתוספת בתקציב הרגיל. 
בסעיפים שקיים בהם ניצול מרבי נעשה באמצעות פקודות יומן שעליהן אין 

פי בסעי ביצוע-יבתקצ דוחכי הצגת  ,יל עולהמהאמור לעבקרה תקציבית. 
אינו נכון ואף מטעה, מכיוון שחלק מההוצאות אינן מופיעות קת יער וחזת

 . בסעיפי התקציב הנכונים

  תגובת המבוקר 
תקציבאית המרחב לא הספיקה בסוף השנה לתקן את הרישום 

לזכות את התקציב הרגיל ולחייב את התקציב  – במערכת הפיננסית
 המיוחד, בשל סגירת המערכת בתום השנה.

  יום אינה שלמה וקיימות בה פרצות כהתקציבית המבוצעת הבקרה
, למרות שלכאורה בסעיף שכבר נוצל במלואונוסף המאפשרות חיוב תקציבי 

 .המערכת אינה אמורה לאפשר כניסה לגרעון

  התקציב המנוהל במערכת היערנות אינו תואם את החיובים התקציביים

בשל שינויים  ,זאת .במערכת הפיננסית המוצגותיתרות התקציב את ו
תקציביים והעברות תקציביות אשר אינן מעודכנות במערכת היערנות וכן 

 (,1 פרק)ראה גם ברישום ההתחייבות בין המערכות אופן בשל פערים ב
המופיע במערכת הפיננסית  2050לשנת הביצוע במשתלת גילת סך  לדוגמא:

שקלים אלפי  .1,11של בסך לעומת ביצוע  שקליםאלפי  2,111עומד על 
אין כי , מהאמור לעיל עולה .במערכת היערנות בסעיף המקביל ופיעהמ

אפשרות להתבסס על מערכת היערנות בבניית תוכנית העבודה השנתית 
 עודכן.היות והתקציב המוצג בה אינו מביצוע, -ובמעקב תקציב
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  תגובת המבוקר 
של המערכת המקצועית שאמורה  הפערי התקציב נובעים מאופיי

תמונה ברורה של הוצאות ולדאוג כי ההוצאות ייעשו במסגרת להציג 
התקציב הכולל של המרחב לייעור. בנוסף לאמור לעיל, מערכת 

בכל  5152התקציב לא תוקצבה במלואה במשך כל השנה אלא רק 

 חודש לעומת המערכת המקצועית שכן תוקצבה במלואה.

 :המלצות הביקורת

 ות יחויבו באמצעות עבודות חריגמומלץ כי חיובים תקציביים הנובעים מ
-על מנת שניתן יהיה להציג תמונה נכונה בדוח תקציבהתקציב המיוחד, 

 ביצוע.

  לא לאפשר כניסה לגרעון במערכת היערנות, למעט במקרים מיוחדים מומלץ
 שיוגדרו בנוהל, לעניין תהליך אישור הגרעון ואופן הרישום בספרים.

  תגובת המבוקר 
ת, היות והמערכת היערנית צריכה לעבוד ההמלצה אינה מקובל
, לשקף את ההוצאות בפועל ולא לקיים בקרה בהתאם לצרכים בשטח

חובת מפ"ק (. ONEאשר מתבצעת במערכת הפיננסית ), תקציבית
לדאוג לעבודה במסגרת התקציב הכולל של הייעור, או לחילופין 

 הנהלה. ה באישורלהסדיר תוספת תקציב כנדרש ו

 על התאמה בין המערכת הפיננסית למערכת היערנות, לבדוק  מומלץ להקפיד
 את המצב בתום כל חודש ולבצע תיקונים בזמן אמת, ככל שניתן.

  תגובת המבוקר 
ת ומערכת התקציבית למערכת היערנהבשגרה מתבצעת התאמה בין 

להפיק דו"ח  הביקורת כל שנה. אנו מקבלים את המלצת בתום
 בעון.התאמה בין המערכות הנ"ל מדי ר

 נהלים והנחיות .2

 מעוגן בשני נהלים:בקק"ל תהליך התקשרות עם קבלני יער 

קק"ל עם נוהל כללי המתווה את כללי ההתקשרות של  – תקנון התקשרויות

         :הינםשעיקריו  ,ספקים וקבלנים חיצוניים
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לא תתקשר לביצוע עסקה בטובין או ברכישת שירותים אלא על פי  קק"ל א.

 מכרז.

תוקם ועדת מכרזים עליונה אשר תקבע נהלים ככל שמתחייב מתקנון  .ב

 ההתקשרות וכן תפקח על פעילות הוועדות המחוזיות.

 ועדת הפטור.והסמכות להעניק פטור ממכרז תהיה נתונה ל ג.

)בשלב הגשת  בהתקשרויות חוזיות יש לדאוג לקיומם של ערבויות קיום חוזה ד.

ולערבויות  ע יזכה הוא יחתום על החוזה(המכרז, על מנת לוודא שאם המצי

. מועד )על מנת לוודא, ביו היתר, שהעבודה תבוצע כמו שצריך( ביצוע החוזה

ערבויות יהיה כחודש לאחר המועד הצפוי לחתימת חוזה או לסיום הפקיעת 

במידה ויש עיכוב במועדים המתוכננים יש לדאוג להארכת תקופת והעבודה 

  הערבות.

מתווה את התנאים להתקשרות עם קבלני  המדריך – בלניםמדריך להפעלת ק

 :הינם עיקריוש ,יער

 פעילות יערנית תתבצע בהתאם לתוכנית העבודה השנתית המאושרת. א.

וירכזו את הנתונים בנוגע התוכנית גושי יגבשו את האזור והיערן ה מהנדס ב.

 לעבודה יערנית נדרשת.

 עבודה.מנהל המרחב יאשר את התוכנית לביצוע ה ג.

 מכרז פומבי. םהקבלנים יבחרו לאחר פרסו ד.

 , טרםעל הקבלנים המעוניינים להשתתף במכרז לקחת חלק בסיור קבלנים ה.

 . הגשת הצעתם

 :ממצאי הביקורת

 מאז כתיבתו  ,עשורלמעלה מהתקשרות עם קבלני יער נכתב לפני ה מדריך
המבוצעים ים נושאכלל הלא הוכנסו בו עדכונים ועל כן הוא אינו מתייחס ל

  לדוגמא: הקבלנים, בתהליך העבודה עםכיום 

בירור יכולתו לבצע את צורך ל ,היער לאחר זכיעריכת שימוע לקבלן י .5
 העבודה.

 חתימת הקבלן על פרוטוקול סיור הקבלנים. .2
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ניסיון של מספר  , כגון:תנאי סף נוהגת לדרוש קק"לכיום  –תנאי סף  .1
ים נושאוכו'.  עלי רישיונות עבודה בישראלב יהיו העובדיםבתחום, שנים 

 הפעלת קבלני היער.מדריך כלל ב יםמוזכר םאינ אלו

עבודה מול מערכת היערנות והוא אינו נוגע להנוהל אינו מתייחס כלל  ..

 .למערכת היערנות נותבנושאים של הזנת דוחות ביצוע וחשבו

ו מפרט את הוא אינ ,הנוהל אינו עוסק בתהליך אישור התשלום לקבלן .1
 תזהות הרפרנטים האחראים לאישור התשלום ופירוט האסמכתאו

  הנדרשות לצורך אישור התשלום לקבלן.

  ף לדוגמא: תערי חלק מהפעילויות המבוצעות כיום, ותהנוהל סותרהנחיות
מכרזים או איסור על פרסום מועדי סיור רכישת חוברת  לא מעודכן בגין

 יום.תבצעים כשכלל לא מ יםהקבלנים במודעות העיתונים, דבר

 על פי סעיף H  הליך מסירת העבודה לקבלן ילווה במילוי טופס מסירת עבודה
מכרז בלדוגמא: , א בכל המרחבים מקפידים על מילוי הטופסבפועל ל. לקבלן

הביקורת סבורה כי  .זהשימוש בטופס  לא נעשהנמצא כי  111150מספר 
ם צ, נושא שעאת מהות העבודהמילוי הטופס הינו חשוב מכיוון שהוא מפרט 

  העלאתו על הכתב ימנע מחלוקות עתידיות.

 החוזה על  הלא התייצב לחתימזוכה ההקבלן נמצא כי  11155. מכרז מספרב
 וזאת לא חולטה לצורך קיום המכרזהערבות ובניגוד לנוהל התקשרויות 

  בשל פקיעת תוקפה.

 :הביקורתהמלצות 

 שהוא יעסוק בכל  , כךעלת קבלניםאת המדריך להפ ולשכתב מומלץ לעדכן
 כגון: ,בתהליך הפעלת קבלן יערכיום המבוצעים  התחומים

 פירוט תנאי סף להפעלת קבלן יער. .5

 חתימת הקבלן על פרוטוקול הסיור. .2

 ביצוע שימוע לקבלן.  .1

 בדגש על הזנת דוחות ביצוע. ,מערכת היערנותבפירוט העבודה  ..

ת לאשר תשלום נסמכתאות הנדרשות על מפירוט זהות הרפרנטים והא .1

 לקבלן היער.
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שים והדר במקומותולעדכן  סעיפי המדריךאת יתר כמו כן, יש לבדוק גם 
מכרז וכן פרסום מועדי סיור הקבלנים הכגון: תעריף לקבלת טפסי  ,עדכון

 בעיתון. 

  תגובת המבוקר 

קק"ל מקבלת את המלצות הביקורת והקימה צוות שיפעל לעדכון 
 יך.המדר

  מומלץ להקפיד על מילוי טופס מסירת עבודה לקבלן, על מנת למנוע אי
 הבנות אפשריות בעתיד.

  לגבי הערבויות, לנהל את הנתונים במערכת מומלץ לבצע בקרות תקופתיות
קרה שערבות מתקרבת למועד פקיעתה, על מנת ולהתריע במהממוחשבת 

 .שלא להיקלע למצב בו ערבויות רלוונטיות אינן בתוקף

 פרסום מכרזים במרחבים .2

 :ת הייעורותהליך ביצוע פעולהנעת  2.2

קק"ל שלושה מרחבים: צפון, מרכז ודרום. כל מרחב מחולק לשלושה ב
אזורים וכל אזור מחולק לשלושה גושים. לכל איזור קיים מהנדס אזורי 

עבודה הבשיתוף עם היערנים הגושיים ובהתאם לתוכנית אחראי, אשר 
 לצורך ביצוע פעולת הייעור. יםמכרז ם פרסוםליזוהמאושרת, 

מהנדס האזור והיערנים בונים את המפרטים הטכניים ומגבשים את 

מספר עצים לטיפול, שטח כגון:  ,לעבודת הייעורהנתונים הרלוונטיים 
 אומדן העלויות.ו הטיפול

 
 :תהליך היציאה למכרז 2.2

 יאה למכרזמסכמים את התשתית ליצ מהנדס האזור והיערן הגושי .5

 בשיתוף עם הנהלת המרחב.

מועדי כניסה לעבודה  נקבע לוח זמנים לענייןהערכת אומדן ו תבצעתמ .2

 .הפרויקטומשך 
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אישור יציאה למכרז וקבלת צורך ועדת המכרזים לוהמרחב פונה ל .1

 מספר מכרז.

 המכרז מפורסם בשני עיתונים יומיים. ..

לכל כך ש, ר קבלניםשתתפות מקיים המרחב סיוהכחלק מתנאי ה .1

 סיור קבלנים נערך פרוטוקול.

 , בין היתר,ההצעות החתומות למכרז הכוללות הקבלנים מגישים את .1

 טופס הצעת מחיר, מכרז חתום וכתב הצעה.

על גיבוש המלצות המרחב לזוכה ובהמשך אישור  ,פתיחת המעטפות .1

 ועדת המכרזים.ידי 

 ה העסקה.הזמנת הזוכה לשימוע ולחתימה על חוז .1

 22 את תהליך היציאה למכרז, תוך בדיקת מדגם של בדקההביקורת 
. הבדיקה כללה: בחינת פרסום המכרז בעיתון התקשרויות עם קבלנים

, פרוטוקול לסיורלרבות עריכת יומי, בחינה לקיומו של סיור קבלנים, 
ובדיקה  בחינת שלמות האסמכתאות וההצעות המוגשות על ידי הקבלן

 שימוע לקבלן הזוכה.לקיומו של 

 :ממצאי הביקורת

  בנוהל ההתקשרויות בקק"ל מפרט כי יש לשקול  12.5.1סעיף
שיקולים נוספים מעבר לשיקול הכספי, בעת התקשרות עם קבלן, 

 ם בנושאמכרזיה מבדיקת מסמכיכגון: איכות העבודה וניסיון קודם. 
רגים מגוון משקולות וקריטריונים המד לא קייםקבלני יער עולה כי 

והשיקול היחידי לצורך קביעת קבלן זוכה את הצעות הקבלנים 
 סךאו  העבודה המחיר שהוא דורש עבורלקבלת הצעת הקבלן היא 

. לקק"ל במקרה שהוא רוכש גדם עץ הקבלן שמציעהתשלום 
פרמטרים חשובים נוספים אותם יש  קיימיםהביקורת סבורה כי 

טוריה בעבודה עם היס כגון:בעת קביעת הזוכה, להביא בחשבון 
ההצעה  וכו'. איכות העבודה עמידה בלוחות זמניםקק"ל, זמינות, 

  .הנמוכה ביותר לא בהכרח תביא לתוצאה האופטימאלית עבור קק"ל

  תגובת המבוקר 
סגורים  מכרזים םינקק"ל ה ל ידימרבית המכרזים המתפרסמים ע

 במכרז סגור ש"ח. 110,000משום שהיקף העבודה אינו עולה על 
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ולכן השיקול היחיד  נשקלים שיקולי איכות בטרם פונים אל קבלנים
 שנותר בעת הפתיחה הינו המחיר ועמידתו של הקבלן בתנאי הסף.

  תגובת יו"ר קק"ל
בתגובה לטיוטת הדוח הנחה יו"ר קק"ל את מ"מ המנכ"ל להקים 

צוות מקצועי אשר יבנה קריטריונים נוספים לבחירת זוכה במכרז, 
 ספי.מלבד הפן הכ

  מהבדיקה שנערכה לקיומם של פרוטוקולים לסיור הקבלנים, עולה כי
מרחב צפון לא נערכו פרוטוקולים שנדגמו ושמקורם בבכל המכרזים 

כנדרש. עריכת פרוטוקול לסיור קבלנים הינה חלק מתיעוד 
ההתקשרות בין הקבלן לקק"ל ומכיוון שהשתתפות בסיור מהווה 

 ז קיימת חשיבות משפטיתכיום תנאי סף בתהליך הגשת המכר
 . לפרוטוקול

  המבוקרתגובת 
אנו מקבלים את המלצת הביקורת לגבי כתיבת פרוטוקול. יתרה 

בתקנון  21.5.50מזאת, חובת רישום הפרוטוקול מוזכרת בסעיף 
 .2052מרץ חודש ההתקשרויות החדש של קק"ל אשר עודכן ב

  חידה בכל עולה כי לא קיימת מדיניות א שנבדקממדגם תיקי המכרז
מרחב מרכז מחתים את  , למשל:הקשור לעריכת פרוטוקול הסיור

 מרחב דרום אינו מחתים אותם. אך הקבלנים על פרוטוקול הסיור

  ענוגבכל הבמרחבים מרכז ודרום לא קיימות רשימות מסודרות 

הכוללות: מספר מכרז, שם זוכה, מהות שבוצעו, למכרזי קבלני יער 
המדובר במספר לא מבוטל של המכרז.  המכרז, עלות כוללת ומועדי

מקשה על קבלת תמונת עדכנית בנוגע העדרה של רשימה כזו מכרזים ו
עיכוב  העלול לגרוםלמכרזים שבעבודה ומכרזים מתוכננים, דבר 

. קיימת רשימה חלקית קבלת החלטות כיתהליעבודה ובתוכנית הב
 בלבד אשר אינה נותנת מענה לצרכים אלו.

 בלני יער מלאה מתוכה בוחרים את הקבלנים לא נמצאה רשימת ק
 אליהם פונים במכרזים סגורים.
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 למידע  , בין היתר,אגף הייעור לא קיים מסד נתונים משותף הנוגעב
קבלנים העובדים על קבלנים הניגשים למכרזים במקביל או מצטבר 

באזורים שונים במקביל, נתונים שהינם הכרחיים על מנת לבדוק את 
את ההיסטוריה שלו בקק"ל, בשלב קבלת ההחלטה זמינות הקבלן ו

 על הזוכה במכרז.

  מידע בין שיתוף תהליך מובנה של קיים הביקורת מצאה כי לא
 .יער קבלנישל לאיכות העבודה מידע הנוגע  , לרבותהמרחבים השונים

הליך זה מתבצע מידי פעם, רק במסגרת יוזמה אישית של רפרנט 
 במרחב ולא כהליך מובנה.

 צוין מספר המכרז  מהם .-מכרז נמצא שרק בהתיקי  מדגם תמבדיק
טופס ההצעה וההסכם הנלווה לו מהווים על גבי ההצעות למכרז. 

חלק מהמסמכים לפיהם תתבצע בקרה בעתיד והשמטת נתונים 
 בסיסיים עלולה לפגוע בבקרה ובזיהוי המכרז.

 :המלצות הביקורת

  והשיקוליםריונים את מגוון הקריט ואשר יפרט הנחיות לכתובמומלץ 
של כל  המשקל , לרבות פירוטלבחינה בעת בחירת קבלן יער

 : ותקיכללו, לכל הפחות, אתהקריטריונים כי  . מומלץקריטריון
איכות המלצות, , בתחום, היסטוריה בעבודה עם קק"ל הקבלן

 ומחיר מוצע.  מומחיות, הבודעה

 אותו לכל להפיץ קבלנים,  מומלץ להקפיד על עריכת פרוטוקול סיור

ולתעד את המסמך בתיק המכרז. מומלץ לשקול כי  המשתתפים
 השתתפות בסיור הקבלנים תהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

  יכלול שבוצעו בכל שנה ואת כל המכרזים  שיפרט לערוך מסמךמומלץ
קבלן הזוכה, סכום ההצעה, ה: מספר מכרז, שם הבאים פרטיםאת ה

, מועד החתימה על החוזה, לסיום ןתוכנממועד מועד כניסה לעבודה, 
 סכומי ומועדיסכום ערבות הביצוע, מועד פקיעת הערבות, 

 וכל פרט אחר שהמרחבים ימצאו לנכון. התשלומים
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  ,מומלץ להכין רשימה של כל קבלני היער הפעילים כיום, אשר תכלול
לכל הפחות את הנתונים הבאים: שם הקבלן, ותק, תחום התמחות, 

 ועוד. , אירועים חריגים במידה וקיימים"לניסיון קודם בקק

  המבוקרתגובת 

 ההמלצה מקובלת עלינו ואנו מתכוונים לעדכן את ספר הקבלנים.

  מומלץ לבנות מסד נתונים ממוחשב אשר יכלול את כל הנושאים
. ויהיה משותף לכל המרחבים הרלוונטיים לעבודה עם קבלני היער

 ,ים על קבלנים, פרטי העבודהדוחות ומשובבין היתר, , יכללונתונים ה
פרויקטים שבוצעו במקביל, בעיות שעלו במהלך  תקופת העבודה,
 ועוד. העבודה ופתרונן 

  מומלץ להקפיד על רישום מלא ומדויק של כל הפרטים הרלוונטיים
 למכרז ובכלל זה מספר המכרז נשוא ההצעה.

 :2222-2222שבוצעו בשנים מכרזים הקבלני יער ומספר מספר  2.2

 .21-כ עומד על םמרחביכל היער שעובדים באופן שוטף עם המספר קבלני 
עובדים באופן שוטף מול כל מרחב, כך שיש קבלני יער  50-כמתוכם, 

  .רחביםמספר קבלנים חופפים לכמה מ

  :2055ו  2050לשנים  להלן פירוט מספר מכרזי יער במרחבים השונים
 

 דרום מרכז צפון 

לשמונת החודשים  מספר מכרזים
 * 21 11  2055 שנת הראשונים של

 * 10 51 2050 לשנת מספר מכרזים

  11 .1 סה"כ 
 

 

 למרות בקשת הביקורת, הנתונים לא התקבלו עד למועד הפצת הדוח.  *
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  :ממצא הביקורת

 לגשת  םמספר הקבלנים האופציונאליינתונים לעיל נראה כי מעיון ב
נמוך ביחס למספר המכרזים  הינו בנושא עבודות יערלמכרז 

המוכרים לקק"ל קבלנים מיעוט ה המבוצעים בכל שנה וייתכן כי

 .בתחום הייעור מאלץ את אגף הייעור להגמיש לעיתים את דרישותיו
לדוגמא: העסקת קבלן אחד בכמה פרויקטים במקביל למרות 

 .בשל העומס על הקבלן עיכובים צפויים

 :המלצת הביקורת

 תוך מאגר הקבלניםיזומות על מנת להגדיל את  מומלץ לבצע פעולות ,
. מומלץ לנסות שאינם עובדים באופן שוטף עם קק"לאיתור קבלנים 

 , על מנת להכשירבמכרזים לעבודות קטנותורק אותם, קבלנים אלו 
 בעתיד.  יותרולים דאותם להשתתף במכרזים ג

  המבוקרתגובת 
, היות זמן רב מעסיק את קק"ל זה מאגר קבלני היערנושא הגדלת 

ה של שיווק ימספר הקבלנים הולך ומצטמצם. בנוסף, קיימת בעו
מוצרי העץ מהיער. קק"ל שוקלת דרכים שונות לפתרון הבעיה. 
במהלך השנים הועלו מספר אפשרויות ובהן התחייבות להספקת עץ 

בימים אלה מתקיימת צור שוק לענף זה. יל על מנתלמנסרות בארץ 
ירות הייעור האמריקאי כדי לחפש פתרונות התייעצות עם משלחת מש

 לבעיה זו.

  תגובת יו"ר קק"ל

בתגובה לטיוטת הדוח הנחה יו"ר קק"ל את מ"מ המנכ"ל להקים 
 השאר, כדיצוות מקצועי שיופקד על כתיבת ספר קבלני יער, בין 

 להרחיב את מאגר הקבלנים.
 

 : אומדן העלויות 2.2

 הבאים: מהפרמטריםהבסיס לאומדן העלויות נגזר 

 .עלויות עבודה –

 ניסיון מצטבר הנוגע לעלויות בפועל שהיו בתאי שטח דומים. –

 מחירי העץ בשוק, בנקודת הזמן של היציאה למכרז. –

 משקל העץ שאפשר להפיק מתא השטח. -
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בחינת  ן לצורךכריון תקציבי מתאים וצורך שלאומדן העלויות משמש 
ו, אם כל ההצעות שיוגשו סבירות ההצעות שיוגשו למכרז ואף פסילת

 יחרגו משמעותית מהאומדן.

תהליך קביעת האומדן ואת התוצאות בפועל ביחס הביקורת בחנה את 

 ., במדגם המכרזים שנבדקלהצעות שהוגשו

 ממצאי הביקורת:

  ההכנסות  או העלויות ניאומד, מהמכרזים שנבדקובחלק נכבד
קציה נכונה אינדי ם נותניםקק"ל אינב םמרחביה המתבצעים על ידי

לעלויות 1 הכנסות בפועל ולעיתים האומדנים רחוקים במאות אחוזים 
אומדן  110150לדוגמא: במכרז מספר  .מהעלויות 1 הכנסות בפועל

ואילו ההצעה  ,לקבלןשקלים  202,222תשלום של העלויות עמד על 
, לקק"ל שקלים 222,022של הכנסה שזכתה לבסוף במכרז עמדה על 

לעיתים  .ש"ח בין האומדן להצעה הזוכה 200,022דהיינו, פער של 
פערים גדולים בין האומדן להצעות שהוגשו גורמים לביטול המכרז 

 .1.0150 במכרז מספרלמשל שקרה  ולעיכוב ביצוע העבודה, כפי
 

 תגובת המבוקר 

 :יש קושי לאמוד את עלות המכרז היערני. הקושי נובע מסיבות רבות

אי שטח משתנים ובתנאי יער משתנים העבודה ביער נעשית בתנ  .5

 )במרחק קצר(.

החלופות שיש לקבלן לניצול כח האדם שברשותו משנות את   .2

 הצעותיו הכספיות מיום ליום.

קשה לאמוד את ערך העצה ביער עקב תנאי השטח והיער  .1

 המשתנים ותנאי השוק המשתנים.

  בשוק למחיר העץאומדן ההכנסות 1 ההוצאות אינו כולל התייחסות 
פייה י, כלומר מכרזים לא יוקדמו או יתאחרו בגלל צבמועד המכרז

בשוק, עיתוי הוצאת המכרז אינו מושפע מנתון  עץשינויים במחיר הל
חשוב זה, למרות שתזמון נכון של מצב השוק יכול לחסוך לקק"ל 

, דהיינו אם יוציאו יותר מכרזים בזמן שקיים מאות אלפי ש"ח בשנה
עץ, אז סך התקבולים מהקבלנים יגדל וכמובן ביקוש בשוק לגדם 

 .שסך התשלומים יקטן )ראה דוגמא לפער אפשרי בממצא הקודם(
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  תגובת המבוקר 
דרכי הטיפול ביער ומיעוט הקבלנים מחייב עבודה רציפה על פני כל 

 השנה מבלי להתחשב בעלות עונתית של ערך העץ ביער.

מעות אקולוגית מתוך נושא תפוקת העץ אינו כלכלי בלבד ויש לו מש

רצון להבטיח את בריאות היער. בנוסף, הפעילות ביער מחייבת 
אוויר. המטרה הינה יערנית ולא ההתחשבות גם על בסיס מזג 

 כלכלית בלבד.

 במידה והסיבה  ,נוגע למדיניות ביטול מכרזאחידות ב לא קיימת
הצעות לביטול המכרז נעוצה בפערים כספים בין אומדן העלויות ל

מחוז ב 1.0150 -ו 505150נמצאו שני מכרזים )לנים, לדוגמא: הקב
, יםפערי העלויות בין האומדן להצעות הקבלנים היו דומבהם דרום( 

 .נדחה 1.0150מכרז לו בוצע ואי 505150מספר כל זאת מכרז בו

  תגובת המבוקר 
ועדת המכרזים דנה לגופו של עניין בכל מקרה בו יש פער לא סביר בין 

הצעה ומקבלת החלטה בהתאם. התנאים לביטול מכרז האומדן ל
 משתנים ממקרה למקרה.

שיקול נוסף של ועדת המכרזים הוא דחיפות העבודה והסיכוי 
 לקבלת תוצאה שונה במכרז חוזר. 

 הביקורת:המלצות 

 במכרזים אלו, אומדןהקביעת מומלץ לשקול למסד מודל חדש ל 
ביצוע  מועדוב היציאה למכרז מועדשיכלול גם את מחיר העץ ב

צפי לעלית 1 ירידת מחיר העץ יביא בחשבון העבודה בפועל. המודל 
בהתאם לעונתיות ובהתאם לביקוש וההיצע הצפויים בשנים 

 הקרובות. 

  המבוקרתגובת 
היות וישנם משתנים רבים  ,להערכתנו קיים קושי בגיבוש מודל

 לגביהם אין לנו אתואשר המשפיעים על המחיר בכל נקודת זמן 
 המידע והשליטה.
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  במקרים בהם  קריטריונים אחידים לביטול מכרזמומלץ לקבוע
תוצאות המכרז שונות משמעותית מהאומדן שנקבע. יש לתת גמישות 

 תוך הנחייה לתעד בצורה מפורטת את הנסיבות. ,במצבים מסוימים

  המבוקרתגובת 

 המלצה זו מקובלת ואף נכללת בתקנון ההתקשרויות המעודכן.

 יך העבודה מול הקבלןתהל .2

 :יערב ההיציאה לעבוד 2.2

בו מסוכמים כל הפרטים  ,הזוכה במכרז מוזמן לשימוע במרחב הקבלן
 .ומועדי התשלום המדויקים , דרישות העבודהבנוגע לכניסה לעבודה

 ויוצא במעמד השימוע או בסמוך לו חותם הקבלן על החוזה מול קק"ל
 פעולות הייעוראת וטרוט מראה לו בפרש ,עם מהנדס המרחבר לסיו

 קק"לשל  םיערניו םכיימדרהעבודה  תקופת ביצוע. לאורך הנדרשות
 .מלווים ומפקחים על עבודת הקבלן

ממלא משוב בנוגע לשביעות רצון מהנדס המרחב  עבודהבתום ביצוע ה
 המרחב מעבודת הקבלן.

את תהליך חתימת התקשרויות עם קבלנים ובחנה  22 דקההביקורת ב
שימוע שנערך פרוטוקול הל נתוניםל הקבלן ואת התאמת ההחוזה מו

 בסמוך לחתימת החוזה.

 :ממצאי הביקורת

  שמונה מקרים בהם לא צוין תאריך החוזה או שתאריך החוזה נמצאו
הקפדה על נתון חשוב לצורך תאריך חתימת החוזה הינו  .שצוין שגוי

 עמידה בלוחות זמנים ויש לו משמעות משפטית.

 במחוזות שונים קיימים עולה כי  בפנינווזים שהוצגו חמספר מעיון ב
לאבני  לא קיימת אחידות בכל הקשורופורמטים שונים של חוזים 

מקרים בהם בהדרך שנקבעים לקבלנים לצרכי התשלומים. כמו כן, 
תנאי התשלום משתנים התשלומים מתבצעים על ידי הקבלן לקק"ל, 

 50קבעה פריסה של נ 110155מהותית מחוזה לחוזה, למשל: במכרז 
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נקבע כי  115150תשלומים שוויים מתחילת ביצוע העבודה ובמכרז 
 והיתרה בשני תשלומים שווים. 10%ישלם מראש  ןהקבל

  על הקבלן  ,115155חוזה מכרז כתוב בנמצא כי בהתאם לבביקורת
בטרם  לקק"להכספית מהצעתו  10%היה להעביר מקדמה בגובה 

בסיכום השימוע עולה כי הקבלן ישלם . אולם, מעיון לעבודה כניסתו
הביקורת . לאורך חודשי העבודהלקק"ל באמצעות פריסת תשלומים 

בתנאי הליבה של החוזה  ותהעוסק ותסותר הסכמותסבורה כי 
בין  מחלוקתבמידה ותתגלע  בהמשך, לעורר קשיים רבים ותעלול

 הצדדים.

  קק"לחוזה בו על פי הנמצא מקרה הפוך  110150בחוזה מכרז 
העבודה.  תוםרק ב העבודהבגין לקבלן את התשלום  מחויבת להעביר

בניגוד לכך, התשלום בפועל לקבלן נעשה לאורך התקדמות  ,אולם
  .העבודהביצוע 

  באמצעות המשוב מבוצע תהליך בקרה בנוגע לעבודתו של הקבלן
מטרת  , המשוב נגנז ואין לו יישום.בפועל .בתום ביצוע הפרויקט

א להפיק לקחים בעתיד, הן בקשר לעבודה עם עריכת המשוב הי
הקבלן והן לטיפול בתחום זה בכלל, דבר שנראה כי לא נעשה בצורה 

 מובנית ומתועדת.

 :רתהביקוהמלצות 

  מומלץ להקפיד כי החוזים הנחתמים על ידי המרחבים השונים

ישאו תאריכים נכונים וזאת על מנת למנוע ערעור בנוגע בקק"ל 
 לתקפותם.

 עול לאימוץ מדיניות אחידה בכל הקשור לתשלומים לקבלן מומלץ לפ
ובקרה תשלומים מקבלן וזאת על מנת לאפשר שליטה  גבייתל1או ו

  יותר. טוביםתקציבית 

  .מומלץ להקפיד לא לשנות את תנאי התשלום ביחס לחוזה החתום
במידה והצדדים מסכימים במסגרת השימוע לשנות את התנאים יש 

 ולחתום עליו מחדש. לתקן בהתאם את החוזה
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  מומלץ לרכז את המשובים בנוגע לכל הקבלנים, לתייקם באופן
, לרכז את ממצאי המשובים ולהציג אותם בפני מסודר בקלסר מיועד

ועדת המכרזים בעת דיונים על מכרז בו משתתפים קבלנים שקיימים 
לגביהם משובים. מומלץ לשקול להכניס את תוצאות המשוב כפרמטר 

 הקבלן ות עבודתו של הקבלן, כחלק מהליך ההחלטה עלבקביעת איכ

 הזוכה.

  המבוקרתגובת 
ית כספים מקבלנים יהמלצות הביקורת מקובלות. הכללים לגב

 יעודכנו במסגרת המדריך החדש להפעלת קבלנים.

 :התשלום לקבלן 2.2

 הקבלןבתום ביצוע העבודה קבלן היער מגיש למרחב חשבונית לתשלום. 
נוגע לנתונים ב, היערן הגושי לאזורתק הדיווח של ת העא מצרף לחשבונית

הכמותיים שבוצעו. התשלום לקבלן מותנה בחתימת היערן הגושי 
אכן העבודה הושלמה. טרם שלאישור  ,חשבוניתהומהנדס האזור על 

נתוני העבודה מחלקת תקצוב במרחב בוחנת האם  ,אישור התשלום
הם תואמים ערכת היערנות ומלהוזנו  ,והתעריפים שחויבו בגינה שבוצעה

את  תשלום המבוקש תואםהאת הסכום לתשלום שהגיש הקבלן וכן ש
תקין מנהל המרחב מאשר בחתימתו את  ל. במידה שהכובחוזה התנאים

 התשלום והדיווח עובר למטה בירושלים לצורך התשלום בפועל.

 :ממצאי הביקורת

  פן שונה.במרחבים באונעשה  ים,החיוב לבדיקתתהליך הבקרה הנוגע 
מרכז כולל גם ניהול רישום ממוחשב בתוכנת  מרחבתהליך האישור ב

בנוגע לתאי שטח שבוצעו, על מנת למנוע הזנה כפולה של  האקסל
אינם ש םמרחביהיתר  לעומתזאת,  .רישום ותשלום לאותו תא שטח

אקסל ההבקרה הנוספת המבוצעת בעזרת  מנהלים רישום דומה.
מאפשרת הזנה כפולה של עבודה  נדרשת היות ומערכת היערנות

ייתכן מצב הדיווחים בפרויקטים גדולים  לאור כמות .באותו תא שטח
  בגין אותו תא שטח. של דיווח כפול

  המבוקרתגובת 
הבקרות של מערכת היערנות אינן מאפשרות הזנה כפולה של אותה 
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. כמו כן, המערכת מתבססת על באותו יוםעבודה, באותו תא שטח, 
היא מקבלת מיומני עבודה. המערכת אינה מאפשרת רישום נתונים ש

שטח שהוגדר. המערכת העבודה בהיקף דונמים גדול מהקיים בתא 
מיועדת לתעד את העבודה המתבצעת ואינה מיועדת לשמש כבקרה על 

 תשלומים, לכן נועדו הבקרות למנוע טעויות בתום לב.

  עת לאחוז הנוגהבקרה היחידה לקבלן, במידה וקיים תשלום חלקי
אחרת או כל בחינה ללא  ,המהנדסשל  והיא חתימת תשלום החלקיה

הביקורת  .בנוגע לקצב התקדמות העבודה תגיבוי של מערכת היערנו
בנוגע לקצב התקדמות כי תשלום חלקי ללא בקרה נוספת סבורה 

  .תשלום ביתרלגרום לעלול העבודה 

 ששולמו  11155-ו 1211555 יםנמצאו מספר חשבוניות בגין מכרז
לקבלן, כאשר הן אינן חתומות כנדרש על ידי היערן הגושי ומהנדס 

 .האזור

 :המלצות הביקורת

  החשבוניות המוגשות על מנת לוודא כי לבצע בקרה נוספת מומלץ
 כוללת חיובים בגין עבודות ששולמו בעבר.אינן לתשלום 

  מומלץ כי הבקרה על תשלומים חלקיים תבוצע גם על ידי סכימה
הנתונים  ה.ביחס לכלל העבוד והעבודה שבוצעהיקפי ת של כמותי

 יילקחו ממערכת היערנות. 

  תהליך אישור החשבונית לתשלום ביצוע מלא שלמומלץ להקפיד על ,
חתימתם של מהנדס  בצירוףחשבונית תאושר לתשלום רק כך ש

 גושי. ההאזור והיערן 

 :תשלום לקק"ל 2.2

בתשלום  מסתיימיםני היער ם שמבוצעים על ידי קבלחלק מהפרויקטי
כניסתו של הקבלן לעבודה מותנית . העץ שהוא מקבל הקבלן לקק"ל בגין

בתשלום המקדמה וכל מעבר לשלב נוסף בביצוע העבודה מותנה 
 ונות של המרחבהנהלת החשב של הקבלן לקק"ל. בתשלומים נוספים

האזור בו מבוצעת עובדי ובתחילת העבודה חשבון לקבלן היער מוציאה 



521 

לאורך  תשלומי הקבלןלעקוב אחרי  יםשאמור הם אלוהיערנית  העבודה
 ביצוע העבודה.

 :ממצאי הביקורת

 לקק"ל המותנים בהתקדמות ביצוע העבודה אינם  פיםתשלומי הכס
הנו  תהליךמגובים בהתרעות ממוחשבות או בתהליך בקרה אחר וה

ת כתוצאה מצורנאמר לנו כי, . האזורמשרדי דיווח מ פרי יוזמה של
דרישת הוצאת על  והאזור לא הקפידעובדי קרה לא פעם ש עבודה זו

על אחוז ביצוע העבודה  וקבלן וגם לא דיווחלהתשלום הנוספת 
הקבלן המשיך בעבודתו ולא  כך, את קק"ל בתשלום נוסף.המזכה 

  העביר את התשלומים הנוספים בגין התקדמות העבודה.

  תגובת יו"ר קק"ל
חה יו"ר קק"ל את מ"מ המנכ"ל לחזק את בתגובה לטיוטת הדוח הנ

 הפיקוח על ביצוע עבודות הקבלנים, בזמן אמת.

  קשור שהביקורת מצאה כי לא קיימת מדיניות אחידה בכל מה
לפריסת תשלומים מקבלני יער, צורות התשלום, אופן הדיווח על 
מועדי התשלום של הקבלנים, חתימות ואסמכתאות נדרשות 

הלן שתי ל זכאות לתשלום.השל הקבלן ו המאשרות את סיום העבודה
 :ותדוגמא

אחרי מועדי מנהלת מחלקת הכספים במרחב דרום מבצעת מעקב  –
בעוד  ,outlook-ה מתוכנתבאמצעות קבלת התרעות התשלום 

 שבמרחבים אחרים מבקשים עדכון מדי תקופה מהאזור.

לא קיימת אחידות בין המרחבים בכל הקשור לצורת התשלום של  –
 התשלום יכול שיעשה .לקק"ל בפרויקטים גדוליםהקבלן 

באמצעות שיקים דחויים או באמצעות העברה בנקאית במועדים 
לאיחור  עלול לגרום העדר הנחיות מסודרות המוסכמים.

 בתשלומים מצד הקבלן ואף במקרים קיצוניים לאי תשלום חובות.
של מרחב דרום פריסת התשלומים  111155במכרז מספר לדוגמא: 

באמצעות העברה  שקלים 51,100לן הייתה תשלום של לקב
בנקאית, שבוצעה כל ראשון לחודש לאורך חודשי ביצוע עבודת 

של מרחב צפון שבתחילת ביצוע  110155היער, לעומת מכרז 
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שקלים  1,100עשרה שקים דחויים על סך  העבודה הקבלן הפקיד
  כל אחד, שנפרעו לאורך חודשי ביצוע עבודת היער.

לעיל עולה כי תהליך התשלום לקק"ל בגין עבודות ייעור  מהאמור
אינו סדור וכי מצב זה מביא לאיחור בגבית הכספים מקבלני היער 

  בתהליך הגביה. השהייההכנסה בשל  לאבדןלהביא  עלולואף 

 :המלצות הביקורת

 מומלץ לגבש נהלי דיווח בנוגע לקצב התקדמות העבודה היערנית ,
במקביל יש לפעול לקבלת . בתשלום המזכים את קק"ל במקרים

 ת.ומערכת היערנ יהתרעות ממוחשבת על יד

  מומלץ לגבש הנחיות מסודרות העוסקות בצורת ההתחשבנות של
 ההנחיות ואשר תהיינה אחידות לכל המרחבים. קק"ל מול הקבלנים

אופן לצורת התשלום, אופן פריסת התשלום,  יכללו התייחסות
 .דיווח ונהלי בקרהה

  המבוקרתגובת 
אנו מקבלים את ההמלצה. הנהלת מפ"ק תקבע מדיניות ועקרונות 
 לקבלת תשלום מקבלנים אשר תאפשר גמישות באישור מנהל המרחב.

  תגובת יו"ר קק"ל
בתגובה לטיוטת הדוח הנחה יו"ר קק"ל את מ"מ המנכ"ל להמליץ על 
מדיניות אחידה ביחס לתשלומים1תקבולים מהקבלנים ולהטמיע 

 אותה.

 מערכות המחשוב .6

מערכות המחשוב העיקריות התומכות בתהליך העבודה עם קבלני יער הם 
 מערכת הפיננסית. ה – oneומערכת  יערנותהמערכת 

סנים כל חהיא מסד הנתונים של אגף הייעור ובה מאו – יערנותהמערכת 
קק"ל השונים. הזנת הנתונים הנוגעים  במרחביהנתונים הקשורים לטיפול ביער 

לל והוא כו לאזורדיווח ידני של היערן הגושי  על סמךל ביער מתבצעת לטיפו
 ת היער שבוצעו בתקופה האחרונה.ופירוט עבוד
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זורים מתבצעת גם הזנה של תקציב הייעור המחולק לא יערנותבמערכת ה
ולפעולות הייעור השונות. תשלום לקבלן יער גורע באופן אוטומטי מהתקציב של 

במערכת והיא תפיק דוח הכולל  מוזנתות עם הקבלן התחשבנ .פעולות הייעור
 חשבון.האת פירוט העבודה ומספר 

על ניהול התקציב של אגף  , בין היתר,מערכת זו אחראית – מערכת הפיננסיתה
יוצא  מרחבהייעור וכן על ההתחשבנות הכספית אל מול קבלני היער. כאשר 

ן תקציב מתאים לצורך כי הוא שרייועדת המכרזים ולהראות ללמכרז הוא צריך 
 . "תקציב נדרש"המכרז והשריון התקציבי ירשם תחת הכותרת  בגיןהתשלומים 

יער, הרפרנט במחוז מקיש את מספר החשבון  כאשר מבוצע תשלום לקבלן
פרטי ההתקשרות מוזנים אוטומטית למערכת הפיננסית. ו היערנותממערכת 

ת ההתחשבנות מול אישור החשבון לתשלום במערכת הפיננסית סוגר גם א
  ת.וערנרכת היהקבלן במע

 הביקורת בחנה את תמיכת המערכות הממוחשבות בתהליכי עבודות היער. 

 :ממצאי הביקורת

  המוזנת בנתונים עם יכולת ממוחשבת מערכת היערנות היא בעיקרה מערכת
המערכת לא  ,די נמוכה בכל הקשור לביצוע בקרות וניתוחים. כך לדוגמא

 לאותם תאריכים.ובודה לאותו תא שטח כפולה של ע הזנה לחסוםתדע 

  מערכת היערנות אינה יודעת לכמת באחוזים או לבצע סכימה של תאי שטח
שבוצעה או לא בוצעה בהם פעילות יערנית. כתוצאה מכך לא קיימת בקרה 

על והאם אחוז התשלום הנדרש  של הקבלן על קצב ההתקדמותממוחשבת 
 תקין.הינו קבלן היער ידי 

 עוברים באופן  לאיער  תיערנים הגושיים בכל הקשור לעבודהדיווחים מה
כך יוצא לעיתים שעבודות ייעור מוזנות למערכת  .אזורלמשרדי היום יומי 

 דוחות ביצוע ,. כתוצאה מהדיווח המאוחרימים עד שבועותבאיחור של 
אינם נותנים תמונת מצב עדכנית בכל הנוגע  ,באופן שוטף מבקשת ההנהלהש

 תקדמות הפעולות היערניות.לה
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 ת עתידיות כמו המערכת ות אינה מוזנת בהתחייבויות כספיומערכת היערנ
על גודל היתרה  מסקנות הפיננסית וכתוצאה מכך היכולת להסיק ממנה

 מוגבלת. נההתקציבית לניצול הי

  המבוקרתגובת 

ניתן לקלוט התחייבויות עתידיות גם במערכת המקצועית. הדבר 
דה רבה וסרבול ומחייב בקרה בזמן הדיווח על הביצוע מחייב עבו

ח אדם מקשה לקבל את כל הניתן ולמניעת כפילויות. מגבלת כ
 מהמערכת.

  אשר באופן אוטומטי תשלומים לקבלן יער אינה מעבירה הפיננסית המערכת
והמעבר  "בביצוע"מסטאטוס תקציב "נדרש" לסטאטוס תקציב  ,בוצעוכבר 

הנתונים  עד לתיקון הידני, אמור לעיל עולה כימבוצע באופן ידני. מה
תקציב ההמוצגים על ידי המערכת הנוגעים לניצול התקציב בפועל וליתרת 

מכיוון שאותה חשבונית רשומה בצורה כזו שמוצג ניצול , אינם נכונים

תקציבי כפול, פעם אחת בסטטוס "נדרש" ופעם שנייה עקב הרישום בסעיפי 
 ההוצאות.

  ייתכן כי כך ש, תשלום לקבלן בעייתי חוסמת לאפיננסית המערכת המחשוב
אזור בקבלן יער המפגר במסירת עבודה באזור אחד יקבל תשלום על עבודתו 

 אחר.

באופן ראוי ת הייעור אינו נתמך ועבודביצוע מכל האמור לעיל עולה כי תהליך 
וכי בקרות וחסימות בסיסיות אינן מוטמעות  ת המחשובומערכעל ידי 
  ת אלו.במערכו

  :המלצות הביקורת

 מספר בקרות וחסימות  פתהוס , תוךמומלץ לשדרג את מערכת היערנות
 מובנות כמפורט להלן:

 המערכת תחסום הזנת פעילות ייעור זהה לאותו תא שטח בתאריכים –
 .דומים או בתקופות קרובות
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המערכת תאפשר להזין את פרטי עבודת הייעור המתוכננת בטרם  –
כאשר המערכת  ,וכל ביצוע בפועל ירשם בתא נפרדהחלה העבודה 

 תחשב את יתרת העבודה לביצוע בכמות ובאחוזים. 

 למערכת יוספו בקרות אשר יתריעו על חריגה ממועד מסירת העבודה. –

חוזי ביצוע מאושרים לתשלום וכל יוגדרו במערכת בתחילת העבודה  –
 . חריגה מהם תחסום אוטומטית את המערכת באישור התשלום

  כי הדיווחים של היערנים הגושיים בנוגע לביצוע עבודת  להנחותמומלץ
הייעור יעברו בפרקי זמן קבועים וסמוכים עד כמה שניתן ובכל מקרה פרק 

 שבועיים. יעלה עלהזמן המקסימאלי לדיווח לא 

  תגובת המבוקר
היערנים הגושיים מחויבים להעביר את כל המידע לקליטה, אחת 

 לשבוע.

 שדרג את המערכת הפיננסית על מנת שזו תבצע שינוי סטאטוסים מומלץ ל
אוטומטי בגין תשלומים שבוצעו בין סטאטוס "סכום שנדרש" לסטאטוס 

כמו כן,  דוח התקציב מול הביצוע. אתנכונה  להציג"ביצוע בפועל" על מנת 
מומלץ להגדיר אפשרות להתרעות ואף חסימות קבלנים המפגרים בעבודה 

 לום.או מאחרים בתש

  תגובת יו"ר קק"ל
לבדוק את בתגובה לטיוטת הדוח הנחה יו"ר קק"ל את מ"מ המנכ"ל 

המערכות הממוחשבות, הסנכרון ביניהן ולוודא ביצוע הזנה ציפה של 
 הנתונים בשתי המערכות.

 

 2052נובמבר 
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 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

 לדוח הביקורת בנושא

 קבלני יער – קרן קימת לישראל

 

ב' לתקנון מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, להלן תשובתי  31בהתאם לסעיף 
 הנ"ל.לדו"ח 

 בהתקשרויות קק"ל עם קבלני יער לביצוע פעולות ייעור.הביקורת התמקדה 

 פעולות הייעור של קק"ל משתרעות על פני שטחים נרחבים של כמיליון וחצי דונם,
לביצוע פעולות אלו נערכים עשרות מכרזים מדי  .ש"חהיקף כספי של עשרות מיליוני 

 שנה.

 המבוקרים.דו"ח הביקורת מפורט וכולל המלצות רבות שרובן מקובלות על 

הביקורת הצביעה כי הבקרה הכספית על תקציב הייעור אינה שלמה. דו"ח הביקורת 
 מציין כי המלצת הביקורת בעניין אינה מקובלת. 

בחנו את הנושא עם יו"ר קק"ל ועל דעתו סוכם כי הנהלת קק"ל תבחן את הנושא 
נתונים במגמה שהבקרה התקציבית תהיה שלמה ושבפני העוסקים במלאכה יהיו 

 מעודכנים ככל שניתן.

המבוקרים  .הביקורת המליצה לשקול למסד מודל חדש לקביעת האומדנים במכרזים
 הצביעו על הקושי בגיבוש מודל כזה.

 בשל כמות המכרזים וההיקף הכספי הנכבד יש חשיבות רבה בגיבוש מודל כזה.

.תודתנו למשרד המבקר  
 

 

 ובדבניד .א( -)

 

 3131פברואר ירושלים, 
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 קרן קימת לישראל

 שליחויות קצרות
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 קרן קימת לישראל

 שליחויות קצרות

 

 מבוא

של עובד קק"ל או של גורם חיצוני היוצא לפעילות בחו"ל שליחות קצרה הינה שליחות 
 ימים בשנה. 14-יום ולא יותר מ 61מטעמה, לתקופה של עד 

מנהלת מדור שליחים, באגף פרויקטים, שילוט ותיירות אשר בחטיבה לגיוס משאבים 
מטפלת בשליחויות הקצרות של עובדי קק"ל, חברי הנהלה, דירקטורים ואנשי ציבור. 

נה את הטיסות והמלונות באמצעות שתי סוכנויות נסיעות. הטיפול הכספי היא מזמי

מבוצע על ידי אגף כספים בחטיבת כספים וכלכלה, בהתאם לדוח אש"ל והוצאות 
 בתפקיד שמנהלת מדור שליחים מעבירה אליו לבדיקה ולביצוע.

 ו.מדור שליחים נדרש להפיק דוח חצי שנתי שבו יפורטו שליחויות העובד והוצאותי
בפועל, הדוח נעשה על ידי מזכירת אגף פרויקטים, שילוט ותיירות אשר בחטיבה לגיוס 

 משאבים. 

נוהל "שליחות קצרה בחו"ל למטרות גיוס כספים ומטרות כלליות" מתאר את תהליך 
 .4001הנוהל עודכן ביוני  הטיפול בשליחויות הקצרות של עובדי קק"ל.

"הוצאות חברי  הלה מתואר בנוהל אחר,הטיפול בשליחויות הקצרות של חברי הנ

 .6111הנהלה", אשר עודכן באוקטובר 

התקבלה החלטת הנהלה אשר העבירה למנכ"ל את הסמכות  4001בחודש נובמבר 
 לאשר שליחויות קצרות של מנהלי החטיבות בקק"ל, במקום יו"ר הדירקטוריון.

בשליחויות  ובדקה את הטיפול 4064הביקורת נערכה במחצית הראשונה של שנת 
 .4064וברבעון הראשון של שנת  4066-ו 4060הקצרות בקק"ל בשנת 

כמו  העלנו ממצאים שבהם הביצוע בפועל היה שונה מהוראות הנוהל.זה בדוח ביקורת 
כן מצאנו לנכון להוסיף המלצות מתוך הנסיון שצברנו מביקורות דומות בגופים אחרים 

 במוסדות הלאומיים.
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עם סיום כתיבת דוח הביקורת, מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר לנו כי החל תהליך 
 ,חברי הנהלה לשעובדי קק"ל והן  לשנושא שליחויות קצרות, הן הנהלים בעדכון של 

יוטמעו ההמלצות שצויינו בדוח מעודכן נוהל אחד. הוא מסר כי בנוהל הל ואוחדי םוה
 הביקורת הזה. 

 נתונים

 השליחויות הקצרות בקק"ל: על מספרלהלן הנתונים 

 0-210200 0200 0202 השליחים

 66 14 13 עובדי קק"ל

 63 43 41 חברי הנהלה, דירקטורים ואנשי ציבור

 02 88 76 סה"כ

להלן פירוט העלויות של השליחויות הקצרות מתוך נתונים שהכינה החטיבה לגיוס 

 משאבים )בדולר(:

 0-210200 0200 0202 הוצאות

 41 11 11 מספר השליחויות

 660 410 446 ימי אש"ל

 1,111 13,360 41,111 קצובת אש"ל

 3,103 44,610 66,613 הוצאות בתפקיד

 1,106 44,146 41,613 מלון-בתי

 31,031 661,606 14,160 כרטיס טיסה

 33,026 026,020 072,062 סה"כ

 

 ניהול השליחויות הקצרות

מנהלת מדור שליחים מרכזת את הטיפול בשליחויות הקצרות באמצעות טבלת 
"Excel". :שם השליח, היעד,  ברשימת הנוסעים שבטבלה רשומים הפרטים הבאים

מספר ימי השליחות, מועדי  הגורם המממן, מספר אישור השליחות ותאריך האישור,
 נוסע המתמיד".הנסיעה וחתימה על הצהרה בעניין איסור השימוש בנקודות "ה
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 אינה מלאה ואינה מדוייקת. 4066העלתה כי רשימת הנוסעים לשנת  הביקורת
 לדוגמא:

כלל לא נרשמו ברשימת  4066 דצמבר–שליחויות קצרות שהתקיימו במהלך נובמבר
 הנוסעים של מדור שליחים.

  .4066בנובמבר  40-שליחות של מנכ"לית קק"ל לארה"ב ב א.
   .4066בנובמבר  30-בשליחות של מנכ"לית קק"ל לשוויץ  ב.
 .4066בדצמבר  64-בשליחות של עובד מפ"ק לאיטליה  ג.

כדי להבטיח פיקוח מלא וטיפול שוטף ראוי בכל השליחויות הקצרות, הביקורת 
לשליחות קצרה יירשמו ממליצה למדור שליחים להקפיד שכל השליחים שיצאו 

ששליחותם הנוסעים הערה לצד שמות יש להקפיד לציין כמו כן  ברשימת הנוסעים.
 .בוטלה

הביקורת העלתה כי מועדי הנסיעה של מספר שליחים שיצאו לשליחות קצרה ברבעון 
 , אינם מעודכנים ברשימת הנוסעים.4064הראשון של שנת 

הביקורת ממליצה למדור שליחים להקפיד לעדכן ברשימת הנוסעים את תאריכי 
ים, כדי להבטיח כיסוי של ביטוח הבריאות ותשלום ימי האש"ל השליחות המעודכנ

 בהתאם לימי השליחות בפועל. 

 הקצרות באמצעות טבלת כדי לאפשר פיקוח ובקרה על מכלול הטיפול בשליחויות
", אנו ממליצים להוסיף לטבלה עמודה עבור ביטוח בריאות ומטען, לציין "Excel-ה

וסיף עמודה על סיום ההתחשבנות עם השליח אם השליחות היא ב"תנאי כנס" וכן לה

 בנושא קצובת האש"ל.

גיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת ל מנהל החטיבה 
  הביקורת.

 הצענו למנהל אגף הפרויקטים ולמנהלת מדור שליחים לבחון אתבמהלך הביקורת 
ם שמנוהל האפשרות לרכוש תוכנה ממוחשבת לניהול שליחויות קצרות, במקום הרישו

 ".Excelכיום בטבלת "



610 

מנהלת מדור שליחים מסרה לנו שהיא העלתה את ההצעה בפני הממונים, ובימים אלה 
נערכות פגישות לצורך החלטה אם לרכוש תוכנה ממוחשבת לניהול השליחויות 

 הקצרות בקק"ל.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי החטיבה בחנה תוכנות  

ול שליחויות, ובקרוב יבוצע מבחן הצעות בין שתי ניהלמדף מתאימות 
 חברות שפיתחו מוצר מתאים.

 

 שליחויות קצרות של עובדי קק"ל

 שליחות קצרהטופס הבקשה ל אישור

 הוועדה לשליחויות קצרות בחו"ל

בטופס רשומים פרטי השליח, ארץ היעד,  בקק"ל קיים "טופס בקשה לשליחות קצרה".
הנסיעה, מספר ימי השליחות והסעיף התקציבי שאותו יש מטרת השליחות, מועדי 

 לחייב בהוצאות השליחות.

טופס הבקשה מועבר לטיפול של מנהלת מדור שליחים לאחר שהשליח מילא אותו 
 וחתם עליו והוא אושר על ידי הגורמים הרלוונטיים, בחתימתם.

גורמים , המנכ"ל ומנהל החטיבה לגיוס משאבים הם ה4001בהתאם לנוהל מיוני 
  המאשרים את השליחויות הקצרות למטרת גיוס כספים.

המנכ"ל, מנהל החטיבה  בנוהל נקבע כי שליחויות קצרות למטרה כללית יאושרו על ידי

 לגיוס משאבים ומנהל חטיבה/אגף שביקש את השליחות.

כי המנכ"ל יאשר את  4001בנוסף, כאמור לעיל, הנהלת קק"ל קבעה בדצמבר 
 ת של מנהלי החטיבות )במקום יו"ר הדירקטוריון(.השליחויות הקצרו

"נוהל שליחות קצרה בחו"ל למטרות גיוס כספים ומטרות כלליות" קובע כי בקשה 
ליציאה לשליחות קצרה של עובדי קק"ל תידון על ידי ה"הועדה לשליחויות קצרות 

ועדה יו"ר הוועדה הוא המנכ"ל וחברי הו בחו"ל למטרת גיוס כספים ושליחות כללית".
החטיבה לגיוס משאבים ומנהל חטיבה /אגף הרלוונטי, שביקש את  הם מנהל
 מרכזת הוועדה היא מנהלת מדור השליחים. השליחות.
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ימים לפני מועד הנסיעה  61על פי הנוהל, השליח עצמו יגיש את הבקשה לוועדה לפחות 
יא תידון ואז וה ידי כל הגורמים הרלוונטיים, המתוכנן, כשהיא חתומה ומאושרת על

 בוועדה.

 הביקורת העלתה כי ה"ועדה לשליחות קצרה" לא מתכנסת בפועל.

כמו כן, הביקורת לא רואה טעם לקיים דיון בוועדה שחבריה הם הגורמים המאשרים 
 את הבקשה לשליחות.

הביקורת ממליצה לשקול את תפקיד הוועדה בתהליך אישור השליחויות הקצרות 
 ולשנות את הנוהל בהתאם.

תר הצורך מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי אכן מתיי 
וכי הנוהל במתכונת עבודתה הנוכחית,  ,בוועדה לשליחות קצרה

 יגדיר מחדש את דרך עבודתה.שיעודכן, 

 :מצאיםממדגם של שליחויות קצרות ולהלן ה הבדקהביקורת 

 חתימות

רת העלתה כי מנהל . הביקו4064עובד אגף החינוך יצא לשליחות בצרפת בינואר 
החטיבה לגיוס משאבים וכן המנכ"לית אישרו את השליחות מבלי שהעובד חתם על 

 טופס הבקשה לשליחות.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר כי הוא מקבל את הערת  
הביקורת. יחד עם זאת הוא הסביר כי השליח העביר את הבקשה 

הדואר  ימים בלבד לפני מועד השליחות, באמצעות 60לאישור 

 האלקטרוני, ולכן לא מופיעה חתימתו על טופס הבקשה לשליחות.

הביקורת העלתה כי המנכ"לית  .4064עובד מפ"ק יצא לשליחות בארה"ב באוקטובר 
 אישרה את הבקשה לשליחות מבלי שמנהל מפ"ק חתם על טופס הבקשה.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי מנהל מפ"ק המליץ  
 שליחות אך בשוגג לא חתם על המלצתו.לאשר את ה

. הביקורת 4066עובד מפ"ק יצא לכנס בנושא כיבוי שריפות בדרום אפריקה במאי 
 העלתה כי טופס הבקשה לשליחות הקצרה אינו חתום על ידי המנכ"לית.
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על  חתמה הקצרה מבלי שהמנכ"לית הביקורת ממליצה לבדוק כיצד טופלה השליחות
 טופס הבקשה ליציאה לשליחות.

בדרום  COP 61בנושא אקלים  מנהלת מחלקת קשרי חוץ נסעה לוועידת האו"ם
. הביקורת העלתה כי טופס הבקשה לשליחות קצרה חתום על 4066אפריקה בנובמבר 

 ידי אנשים אחרים במקום מנהל החטיבה לגיוס משאבים והמנכ"לית. 

וודא, טרם התחלת הטיפול בשליחות, כי כל הביקורת ממליצה כי מדור שליחים י
הגורמים המוסמכים, והם בלבד, חתמו על טופס הבקשה לשליחות הקצרה. בנוסף, 
אנו ממליצים כי במקרים בהם נדרש אישור דחוף, הסיבה לדחיפות תפורט על גבי 

 הטופס.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים הסביר כי במקרה של הנסיעה לוועידת 
וץ דרש לקבל תשובה מיידית לנסיעה על מנת האו"ם, משרד הח

 לכרטס מיידית, לפני שמחיר כרטיס הטיסה יעלה.

הוא הוסיף כי כעת הוא הנחה את מדור שליחים לבצע הזמנות 
הקשורות לשליחות קצרה, עוד בטרם קבלת האישור ליציאה 

ל ואינן "לשליחות, ובלבד שההזמנות אינן יוצרות מחוייבות לקק
 ביטול.  כרוכות בעלויות

 דחיית מועד השליחות

ת למועד אחר, השליח אינו ממלא טופס יהביקורת העלתה כי כאשר השליחות נדח
 בקשה חדש. 

הביקורת ממליצה להקפיד שבמקרים של שינוי במועד השליחות, יצורף לטופס 

 הבקשה לשליחות תיעוד שיגבה את השינוי.

 אישור השליחות

נקבע כי מנהל החטיבה לגיוס משאבים יאשר את ה בחו"ל" שליחות קצר"בנוהל 
 הקצרות של עובדי קק"ל )יחד עם המנכ"ל(.השליחויות 

לכל חטיבה בקק"ל קיים טופס בקשה נפרד לשליחות קצרה. הביקורת העלתה כי 
בנוסח של טופסי הבקשה לשליחות )פרט לטופס של החטיבה לגיוס משאבים( לא רשום 

 לגיוס משאבים. כי נדרש אישור של מנהל החטיבה
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הביקורת ממליצה  לכל חטיבה בקק"ל קיים טופס בקשה נפרד לשליחות קצרה.
להוסיף לטופסי הבקשה לשליחות את הדרישה שמנהל החטיבה לגיוס משאבים 

 .יאשר את השליחות הקצרה, כפי שנדרש בנוהל

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את הערת  

 יוכן טופס אחיד לאישור שליחות קצרה.הביקורת ועל כן 

 מסמכים ופרטים חסרים

מספר  הביקורת ממליצה לציין בטופס הבקשה לשליחות קצרה את הפרטים הבאים:
האם הנסיעה תעודת הזהות של השליח, האם הוא עובד קק"ל או של גורם חיצוני, 

  כנס וכמה ימים הם בתנאי "אש"ל כנס".השתתפות בכוללת 

מליצים לדרוש מהשליח לצרף לטופס הבקשה לשליחות את תכנית כמו כן אנו מ
הנסיעה )הכוללת פירוט של כל יעדי השליחות ולוח הזמנים של הנסיעה( וכן את 

 ההזמנה לכנס.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי תישקל האפשרות 
 לשלב את המלצות הביקורת בנוהל שיעודכן. 

 משך השליחות

רים ימים. במק 61ל" נקבע כי משך הנסיעה לא יעלה על קצרה בחו"ב"נוהל שליחות 

 יום, באישור יו"ר הדירקטוריון. 46חריגים תאושר נסיעה עד 

ימים לא הועברו לאישור יו"ר  61הביקורת העלתה כי שליחויות קצרות שארכו מעל 

 לדוגמא:  הדירקטוריון.

 עובד
 מחלקה

 מטרה שליחות ימי הנסיעה מועד יעד

 הרצאות בנושא יעור 61 63.6.66 ארה"ב וקנדה מפ"ק

 קורס יערנות 40 61.1.66 ארה"ב מפ"ק

 סמינר  40 61.1.66 ארה"ב מפ"ק

 -ימים  02 הביקורת ממליצה כי מדור שליחים יקפיד לטפל בשליחויות שאורכן מעל

 שנקבע בנוהל. רק לאחר שיו"ר הדירקטוריון אישר את החריגה, כפי
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שבו השליח ינמק את  להוסיף סעיף בטופס הבקשה לשליחות,בנוסף אנו ממליצים 
 ימים שנקבעו בנוהל. 02הבקשה לאשר חריגה מעל 

ומצאה כי לא הייתה  4066-ו 4060הביקורת בדקה את משך השהייה בחו"ל בשנים 
 ימי השליחות השנתית שנקבעה בנוהל. 14חריגה ממכסת 

ופס הבקשה לשליחות קצרה, יחד עם זאת, אנו ממליצים שמדור שליחים יציין בט
שלא  תעל מנ ,את מספר ימי השליחות המצטבר של השליח בשנת התקציב הנוכחית

 .השנתית תהיה חריגה מהמכסה

 תנאי הנסיעה

 סוכני נסיעות

מלון, השכרת רכב, טיפול -מנהלת מדור שליחים מטפלת בהזמנת טיסות, בתי

באמצעות שתי סוכנויות  –טען בדרכונים, ויזות וכן ברכישת פוליסת ביטוח רפואי ומ
 נסיעות.

על פי ההסכם, לקק"ל  למשך שנתיים. 4060ההסכם עם סוכני הנסיעות נחתם באפריל 
יום מראש, על פי  30יש אופציה להאריך את תקופת ההסכם בשנה נוספת, בהודעה של 

 שיקול דעתה הבלעדי.

מתן שירותי סוכנות  בהסכם עם סוכנות הנסיעות א' צויין כי תינתן הנחה לקק"ל עבור
  .1%–60%נסיעות בשיעור של 

בהסכם עם סוכנות הנסיעות ב' צוין כי תינתן הנחה לקק"ל עבור מתן שרותי סוכנות 
 .1.44%–66.4%נסיעות בשיעור של 

באפריל  41-ב העלתה כי תוקף ההסכם עם שתי סוכנויות הנסיעות פג כבר הביקורת
מבלי שקק"ל הודיעה על הארכת ההסכם  , אולם בפועל נמשכת ההתקשרות עמן,4064

 לשנה נוספת. 

מנהל אגף פרויקטים, שילוט ותיירות  4064בעקבות הערת הביקורת, בחודש מאי 
בחטיבה לגיוס משאבים החל בטיפול בעריכת מכרז חדש להתקשרות עם סוכני 

 נסיעות.
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 41-הביקורת מציינת כי ההסכם עם שני הזכיינים שנבחרו במכרז נחתם באיחור, ב
 לאחר שתוקף ההסכם עמם פג.ארבעה חודשים כלומר , 4064באוגוסט 

מכרזים במועד, לפני שתוקף ההסכם את ההביקורת ממליצה לקק"ל להקפיד לערוך 
 הקיים עומד לפוג.

קבע כי תוענק הנחה לעובדי , נעם שתי סוכנויות הנסיעות,  4060שנחתם בשנת בהסכם 
של  סוכנות הנסיעות א' התחייבה להנחה בשיעור קק"ל אשר יזמינו נסיעות פרטיות.

להנחה  סוכנות הנסיעות ב' התחייבהעבור שירותי קרקע.  1%-עבור הטיסות ו 3%
 .4%בשיעור של 

אינם מודעים  מדור שליחים מסר לנו כי ככל הנראה עובדי קק"לבתגובה לשאלתנו, 
 לכך שהם זכאים להנחה במסגרת נסיעותיהם הפרטיות.

ה שראוי היה ליידע את עובדי קק"ל על זכאותם להנחה במסגרת הביקורת סבור

לתנאי  אנו ממליצים לעדכן את העובדים בעניין ההנחה בהתאם נסיעה פרטית.
 שייחתם עם סוכנות הנסיעות אשר תזכה במכרז.החדש ההסכם 

 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי מנהלת מדור שליחים 
ם על הזכאות להנחה, במסגרת נסיעה דיווחה בעבר לוועד העובדי

פרטית, אולם הוועד לא מצא עניין בהסדר זה מכיוון שניתן למצוא 
 מחירים זולים יותר באינטרנט. 

 ומטען ביטוח רפואי

ומטען עבור רכישת פוליסת הביטוח הרפואי מנהלת מדור שליחים מסדירה את 
 .את השליח על מצבו הרפואי מתשאלתלדבריה, לפני כל יציאה לשליחות, היא  השליח.

היא מציעה לו להסדיר את הביטוח בעצמו, באמצעות  ,אם לדעתה נדרש ביטוח מורחב
 ולקבל החזר כספי מקק"ל. ,קופת החולים שבה הוא מבוטח

במהלך הביקורת  לדעתנו, תשאול השליח על ידי מנהלת מדור שליחים איננו מספק.
"טופס הצהרה רפואית", לפני כל יציאה  המלצנו שמדור שליחים יחתים את השליח על

טופס זה יהווה בסיס לרכישת פוליסת ביטוח ההולמת את המצב הרפואי של  לשליחות.
 השליח.
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בעקבות המלצתנו, מנהל אגף פרויקטים, שילוט ותיירות ומנהלת מדור שליחים, 
בשיתוף הלשכה המשפטית, הכינו טיוטה של "טופס הצהרת בריאות לקראת יציאה 

 יחות קצרה".לשל

  להלן הערותינו לטיוטה של הצהרת הבריאות:

הביקורת ממליצה לקק"ל לפרט בטופס הצהרת הבריאות כי פוליסת הביטוח אינה 
קיימת )לרבות מחלה  רפואי קיים והוצאות רפואיות הנובעות ממחלה מכסה מצב

ליח מחלה או תאונה או מצב בריאות אשר בגינם הש כלומר: כרונית( ומחלה קודמת.
קיבל או אמור לקבל טיפול רפואי כלשהו, אשפוז, טיפול בחדר מיון, ניתוח או בירור 
רפואי בתקופה של ששת החודשים שקדמו למילוי טופס ההצהרה ועד מועד הנסיעה 

כך גם לגבי מצב רפואי ו1או מחלה שבעטיה השליח נמצא ברשימת המתנה  לשליחות.
כלשהן או ניתוח וכן מצב רפואי שבעטיו הוא ו1או הומלץ לטיפול רפואי ו1או בדיקות 

גם הריון אינו מכוסה במסגרת פוליסת ביטוח רפואי  נוטל תרופות על בסיס קבוע.
 רגיל.

יש לציין ב"טופס הצהרת הבריאות" כי במידה ומתקיימות אחת או יותר מהחלופות 
 , נדרשת פוליסת ביטוח מורחבת.73שלעיל או שגילו של השליח מעל 

מסירת פרטים -כי אי ת הבריאות"טופס הצהר"ב אנו ממליצים להבהירכמו כן, 
 מלאים או הסתרת מידע רפואי עלולים לשלול כיסוי ביטוחי במקרה של אירוע רפואי.

הצהרת הבריאות צוין כי שליח הסובל ממחלות מסוימות מתבקש לרכוש וטת יבט
 בעצמו ביטוח רפואי, באמצעות קופת החולים שבה הוא מבוטח.

ו ממליצים שבמקרה כזה, השליח יצהיר כי הוא מתחייב לרכוש ביטוח רפואי אנ

ההולם את מצבו הרפואי, למשך כל תקופת השליחות, וכן שקק"ל לא תהיה אחראית 
 לתשלום כל הוצאה שתיגרם עקב אי רכישת ביטוח רפואי הולם.

ח על כל בנוסף, אנו ממליצים כי השליח יצהיר כי הוא מתחייב להודיע לחברת הביטו
 שינוי במצב הרפואי עליו הצהיר, עד למועד יציאתו לשליחות.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי טיוטת הצהרת 
הבריאות תיבחן פעם נוספת בישיבה שבה יוזמנו להשתתף גם הממונה 

 על הביטוח בקק"ל ורופא האמון של קק"ל.
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הלת מדור שליחים מסרה לנו כי השליח מצרף לשליחות ימי חופשה פרטית. מנ ים,תלעי
היא אינה רוכשת לשליח ביטוח רפואי ומטען בגין הימים שבהם השליח נמצא בחופשה 

 בחו"ל.

הביקורת סבורה כי קיימת חשיפה כאשר עובד שיצא לשליחות מטעם קק"ל אינו 

 מבוטח בעת שהותו בחו"ל.

ריאות תחל כאשר מבירור שערכנו עולה כי חברות הביטוח אינן מסכימות שפוליסת הב
הנוסע כבר נמצא בחו"ל, ועל כן, השליח אינו יכול לבטח את עצמו, באופן עצמאי בגין 

 ימי החופשה .

הביקורת ממליצה למדור שליחים לרכוש עבור השליח ביטוח רפואי ומטען גם עבור 
ימי החופשה בחו"ל, ולקזז את עלות הביטוח בגין ימי החופשה מקצובת האש"ל 

 ות המגיעים לו.והחזרי ההוצא

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את 
הנושא יוסדר בנוהל שיעודכן, תוך התייעצות  י, וכת הביקורתוהמלצ

 עם הממונה על הביטוח בקק"ל.

 מלון-בתי

על פי בקשת  המלון נעשית על ידי סוכנות הנסיעות,-ברוב המקרים, הזמנת חדר בבית
לעיתים סוכנות הנסיעות מסדירה את התשלום מראש, ולעיתים מנהלת מדור שליחים. 

השליח מקבל מקדמה עבור התשלום למלון, ובסיום השליחות הוא מגיש קבלה לצורך 
 סיום ההתחשבנות.

ב"נוהל שליחות קצרה בחו"ל" נקבע כי מדור שליחים יזמין חדרים בבתי מלון, ברמה 
 להגדרות הנהוגות בקק"ל.סבירה, ככל שניתן, על פי בקשת השליח ובהתאם 

אנו ממליצים לפרט  בעניין רמת בתי המלון. לא מצאנו מהן ההגדרות הנהוגות בקק"ל
במידה  ,מלון, ומי מוסמך לאשר מלון ברמה גבוהה יותר-מהי "רמה סבירה" של בית

 ולא נמצא מלון ברמה הנדרשת.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בנוהל שיעודכן תוגדר 
המלון בהתבסס, בין השאר, על תעריפי הלינה הנהוגים -מת בתיר

 בשירות המדינה.
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בנוסף יש לציין בנוהל, כי קבלת החזר כספי בגין התשלום לבית המלון תעשה כנגד 
 הגשת קבלה מקורית בלבד.

 צירוף ימי חופשה פרטית לשליחות קצרה

וזיל את עלות , לההצמדת חופשה פרטית בחו"ל לשליחות הקצרה עשויה, לעיתים
 שבת. -כרטיס הטיסה, במיוחד אם הארכת השהייה כוללת את הימים שישי

יחד עם זאת, יש למנוע מצב שבו תכנון חופשה פרטית בחו"ל או אירוע פרטי בחו"ל 
 יהוו עילה לתכנון נסיעה לשליחות עבודה.

לפיכך, אנו ממליצים לקבוע קריטריונים לאישור חופשה פרטית בצמוד לנסיעת 
 לאשר את הצמדת החופשה. המוסמך ודה ולקבוע בנוהל מי הגורםעב

המצרף ימי חופשה פרטית  ,בנוסף, אנו ממליצים לשקול כי שליח שאינו עובד קק"ל

 ישתתף בחלק מעלות כרטיס הטיסה. מעבר למספר ימים שיוגדרו,

על מנת שמנהלת מדור שליחים תקזז מקצובת האש"ל של השליח את עלות הביטוח 
עבור ימי החופשה הפרטית בחו"ל, אנו ממליצים כי בטופס הבקשה  הרפואי

לשליחות קצרה, יידרש כל שליח לציין האם הוא מצרף ימי חופשה, ואת מספר 
 הימים, וכן לצרף את האישור לחופשה מהגורם המוסמך.

 מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הנושא ייבדק לעומק  
 .עודכןשיויעוגן בנוהל  

 ירוף בן משפחה לשליחות הקצרהצ

" אינו מתייחס לאפשרות שעובד קק"ל או שליח שאינו לבחו" הנוהל שליחות קצר"
 לנסיעתו במסגרת השליחות הקצרה. בן משפחה, על חשבונו, עובד קק"ל יצרף

 בנוהל יש התייחסות רק למקרים חריגים שבהם נחוצה הנוכחות של בן/בת הזוג.

בוע מדיניות בעניין צירוף בן משפחה לנסיעת עבודה, הביקורת ממליצה לקק"ל לק
 ולעגן אותה בנוהל.
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מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בנוהל שיעודכן ייקבעו  
 .הכללים לצירוף נלווה לשליח מטעם קק"ל

  כון וחיסוניםהוצאות דר

 החזר אין התייחסות לעניין תשלוםשליחות קצרה בחו"ל" נוהל "הביקורת העלתה כי ב
 /חידוש דרכון, הן לעובד קק"ל והן לשליח שאינו עובד קק"ל. הוצאות בגין הנפקת

לקראת כמו כן אין התייחסות בנוהל לעניין כיסוי ההוצאות בגין חיסונים הנדרשים 
 ביעדים הרלוונטיים.שליחות 

 הביקורת ממליצה לקק"ל לקבוע מדיניות בעניין ההוצאות לשליחים בגין
 ולעגן זאת בנוהל. ,כון ובגין החיסוניםהנפקה1חידוש דר

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בנוהל שיעודכן יצויין  

הוא הוסיף כי  קק"ל לא תשלם החזר הוצאות עבור הנפקת דרכון. כי
לכלול החזר הוצאות בגין חיסונים, אם במסגרת עדכון הנוהל יישקל 

  בקק"ל. מכיוון שמדובר במקרים נדירים

 אות נסיעההוצ

הביקורת העלתה כי ב"נוהל שליחות קצרה בחו"ל" אין התייחסות לעניין החזרי 
 הוצאות נסיעה.

הביקורת ממליצה לקבוע מדיניות בעניין החזרי הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית, 

 עירונית ובינעירונית, תמורת קבלות, ובכלל זה נסיעות לשדה התעופה בארץ ובחו"ל.

וס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת מנהל החטיבה לגי 
  הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.

,  GPSכמו כן אנו ממליצים לקבוע מדיניות בעניין הזכאות להשכרת רכב בחו"ל )כולל 
 ולעגן זאת בנוהל. חניה, דלק, אגרות מעבר וכו'(

 ל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצתמנה  
 הביקורת.
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 שעות נוספות

 שליחות בחו"ל.בקק"ל נהוג לא לשלם שעות נוספות לעובד הנמצא ב

הביקורת ממליצה לעגן בנוהל את הנוהג לא לשלם שעות נוספות בימי השליחות 

 בחו"ל.

החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת  מנהל 
  הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.

 לגורמי חוץ שכראש"ל ותעריף 

הביקורת העלתה כי ב"נוהל שליחות קצרה בחו"ל" אין התייחסות לעניין תעריף אש"ל 
 שמקבל שליח שאינו עובד קק"ל, במידה והוא מקבל או לא מקבל שכר בזמן שליחותו.

הביקורת ממליצה להסדיר בנוהל את נושא תשלום השכר ותעריף האש"ל לשליחים 
 .מטעמה לשליחות קצרהוצאים שאינם עובדי קק"ל, הי

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי שליח שאינו עובד  
תעריף האש"ל שהוא מקבל  קק"ל אינו מקבל שכר בגין השליחות.

יחד עם זאת, הוא ציין כי בנוהל  זהה לתעריף שמקבל עובד קק"ל.
שיעודכן יוסדר נושא התשלום לגורם חיצוני מקצועי היוצא לשליחות 

 צרה מטעם קק"ל. ק

 כבודה

הביקורת העלתה כי ב"נוהל שליחות קצרה בחו"ל" אין התייחסות להחזר הוצאות בגין 
כמו כן אין התייחסות לעניין התשלום בגין  תשלום על מזוודות, המחויב בטיסות פנים.

 משקל עודף של המזוודות.

 הביקורת ממליצה לקבוע מדיניות בעניין הכבודה ולעגן זאת בנוהל.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
בנוהל תהיה התייחסות גם  הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.

לנשיאת כבודת מתנות לתורמים וכן למטען של חומר שיווקי עבור 
 סמינרים.
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 נקודות במועדון "הנוסע המתמיד"צבירת 

שפתח חשבון פרטי במועדון "הנוסע חברות התעופה מעניקות נקודות טיסה לנוסע 
 המתמיד".

 סכום הנקודות הנצבר מכל טיסה תלוי ביעד הטיסה ובסוג הכרטיס.

צבירת הנקודות מאפשרת להנפיק לנוסע כרטיס טיסה חינם, "בונוס", או שדרוג 
 למחלקת עסקים.

כי על השליח לחתום על "טופס ויתור זכויות"  "נוהל שליחות קצרה בחו"ל" קובע
 דון "הנוסע המתמיד", טרם הטיסה.במוע

מתוך  אחת, השליח נדרש לחתום על 4064ההצהרה שהכינה קק"ל, בפברואר  בטופס
 שלוש אפשרויות.

מתוך שלוש האפשרויות מאפשרת  אחתהביקורת סבורה כי הדרישה לחתום על 
 לשליח, במצבים מסוימים, לעשות שימוש אישי בנקודות. 

נות את טופס ההצהרה בעניין השימוש בנקודות לפיכך, אנו ממליצים לקק"ל לש
, ולאמץ את נוסח ההצהרה הנהוג במשרדי הממשלה )טופס "הנוסע המתמיד"

בנוסף, אנו ממליצים לקק"ל לאמץ את המלצות הביקורת הפנימית  (.02.02.02
 . 0226שנערכה בקק"ל בנושא זה בדצמבר 

את המלצת מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל  

 הביקורת.

 קצובת אש"ל והחזר הוצאות בתפקיד

 הקדמה

שליח היוצא לשליחות קצרה מקבל מקדמה עבור קצובת האש"ל )אוכל שתיה לינה( 
במידה  המגיעה לו, לפי ארץ היעד וימי האש"ל שאושרו לו במסגרת השליחות.

גם את והתשלום למלון לא מוסדר מראש באמצעות סוכנות הנסיעות, המקדמה כוללת 
 הוצאות המלון המשוערות.
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בסיום השליחות, השליח מגיש למדור שליחים "דוח אש"ל והוצאות בשליחות קצרה 
מנהלת מדור שליחים עורכת את חשבון סיום  בחו"ל", חתום על ידו, בצירוף הקבלות.

 השליחות וקובעת אם השליח נמצא ביתרת זכות או חובה. 

 לעובדי קק"ל תעריפי קצובת האש"ל

והל שליחות קצרה" קובע כי קצובת האש"ל שתשולם לשליח היוצא לשליחות קצרה "נ
משרדית לעובדי המדינה -תהייה בהתאם לתעריף שמפרסמת מעת לעת הוועדה הבין

 אצל החשב הכללי. 

הטבלה מפרטת את תעריף דמי הכלכלה )להלן: דמי שהייה( וכן את תעריף הלינה בכל 
 מדינה.

מנהלת מדור שליחים שילמה לשליחים קצובת  4064חודש מרץ הביקורת העלתה כי עד 
יצוין  .4004ביוני  64-אש"ל על פי תעריפים ישנים, משום שהיא התבססה על טבלה מ

 משרדית עדכנה שלוש פעמים את תעריפי דמי השהייה והלינה:-כי מאז, הוועדה הבין
 .4066בפברואר  4-, וכן ב4001בספטמבר  6-, ב4001בספטמבר  6-ב

הביקורת ממליצה למנהלת מדור שליחים לבדוק מעת לעת את התעריפים המעודכנים 
 באמצעות אתר האינטרנט של משרד האוצר.של קצובת האש"ל 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת והוא הנחה את מדור שליחים בהתאם.

" )כלומר השליח מקבל שלוש ארוחות כאשר השליחות הקצרה מתקיימת ב"תנאי כנס

 בלבד. 40%ביום במסגרת הכנס(, השליח מקבל קצובת אש"ל בשיעור של 

היא  40%ל כנס" בשיעור של מנהלת מדור שליחים מסרה לנו כי את קצובת ה"אש"
הביקורת מציינת  כלומר כולל התעריף עבור הלינה. – מתוך תעריף אש"ל מלאמחשבת 

 לשליח גם עלות הלינה במלואה.כי בנוסף לכך, משולמת 

 הביקורת מציינת כי על פי שיטת החישוב הזו ישנה כפילות בתשלום עבור הלינה.
, ולא מתוך תעריף האש"ל בלבד צריך להיות מתוך "דמי השהייה" 02%-חישוב ה

 המלא הכולל גם את הלינה.



 

 

 

 

643 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי מדור שליחים התבסס 
הוא  ישנה שבה תעריף האש"ל כלל את הכלכלה והלינה יחד.על טבלה 

ייעשה מתוך דמי  40%הוסיף כי הנושא יתוקן ומעתה ההחזר בגובה 
 השהייה בלבד, ללא דמי הלינה.

כאשר השליחות  40%"ל כנס", בשיעור של אש" בתוקצהביקורת העלתה כי תשלום 
 אינו מעוגן ב"נוהל שליחות קצרה". –היא ב"תנאי כנס" 

הביקורת ממליצה להסדיר ב"נוהל שליחות קצרה" את תשלום קצובת ה"אש"ל 
 מתוך "דמי השהייה" בלבד. 02%-בתנאי כנס" וכן את חישוב ה

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.

ין תעריף עבור שהייה )"דמי משרדית מפרידה ב-הטבלה הבין 4001כאמור, החל משנת 
 כלכלה"( לבין תעריף עבור לינה.

לפיכך הביקורת ממליצה לעדכן בהתאם את נוסח הנוהל בעניין קצובת האש"ל, תוך 
 התייחסות להפרדה בין תעריף קצובת השהייה לבין תעריף הלינה.

 נוהל "שליחות קצרה" קובע כי בגין ימי הטיסה, השליח זכאי להחזר הוצאות בגובה
 מהוצאות האש"ל". 40%

מסרה לנו כי הקריטריון שעל פיו היא משלמת את מנהלת מדור שליחים לעומת זאת, 
 קצובת האש"ל בימי הטיסה הוא: האם השליח עבר את הלילה בחו"ל או בארץ.

, בימי הטיסהמדמי השהייה  32%לשלם הביקורת ממליצה למדור שליחים להקפיד 

 כפי שנדרש בנוהל.

ות ההפרדה בין קצובת השהייה לבין קצובת הלינה, אנו ממליצים לציין כמו כן, בעקב
מקצובת האש"ל בימי הטיסה ייעשה מתוך קצובת השהייה  32%-בנוהל כי חישוב ה

 בלבד.

בנוהל שיעודכן ייקבע מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי 
 מדמי השהייה. בסיום 40% של שולם לשליח סךיכי עבור ימי הטיסה, 

 ,בתום השליחות, ישולמו לו החזרי הוצאות שתערך ההתחשבנות
  בכפוף להגשת קבלות.
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הביקורת מציינת כי מכיוון שעלות הלינה היא בהתאם למחיר שהמלון קובע, תעריף 
 משרדית אינו מחייב והוא מהווה אומדן בלבד.-הלינה הרשום בטבלה של הוועדה הבין

ש, באמצעות סוכנות הנסיעות, ולעיתים כאמור, לעיתים התשלום למלון נעשה מרא
 השליח משלם למלון ומקבל החזר כספי מלא כנגד הצגת הקבלה.

 תשלום המקדמה לשליח

כאמור, שליחים היוצאים לשליחות קצרה מקבלים מקדמה על חשבון קצובת האש"ל 
 ובסיום השליחות נערכת עמם התחשבנות סופית.

המקדמה הנדרש לצורך קצובת האש"ל מנהלת מדור שליחים מעריכה את סכום 
והוצאות בתפקיד )עבור המלון למשל( ומבקשת מהחטיבה לכספים להכין את הכסף 

 במזומן, במטבע הנדרש. במכתב היא מציינת את הסעיף התקציבי לחיוב.

מנהלת מדור שליחים מקבלת את המזומנים ושומרת אותם בכספת במשרד, עד 

  יאה לשליחות.למסירתם לשליח, בסמוך למועד היצ

בסמוך למועד היציאה לשליחות הקצרה, השליח מקבל ממנהלת מדור שליחים את 
וחותם על טופס מיוחד שבו הוא מאשר שקיבל את המקדמה על חשבון  ,המקדמה

 וההוצאות בתפקיד, ומציין אם התשלום הוא במזומן או בהמחאת נוסעים.האש"ל 

שונים, בהתאם ליעד השליחות )דולר, מכיוון שהמקדמה ניתנת לשליח במטבעות 
אנו ממליצים לשנות את הטופס כדי לאפשר לרשום את סוג  –יורו, דולר קנדי( 

 )לעיתים יותר מסוג מטבע אחד(. המטבע שבו ניתנת המקדמה.

חס יבנוסף, אנו ממליצים לציין את יעד השליחות ומועדי הנסיעה כדי שניתן יהיה לי

 שליחות הרלוונטית.דמה, לקבלת המק לעאת טופס החתימה 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי לאחרונה שונה נוסח 
 הטופס בהתאם, וכעת הוא כולל את המלצת הביקורת. 

 דוח אש"ל

כאמור, בסיום השליחות, השליח נדרש להגיש "דוח אש"ל והוצאות בשליחות קצרה 
השליחות הקצרה וכן  בחו"ל" בו מפורטות כל ההוצאות בתפקיד שהיו לו במסגרת

 התשלום שקיבל כמקדמה. 
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מנהלת מדור שליחים עורכת את ההתחשבנות הסופית ורושמת את היתרה )לזכות או 
היא פונה במכתב לחטיבה לכספים וכלכלה ורושמת את הסכום לזיכוי או  לחובה(.

 חיוב השליח.

ן עובדת החטיבה לכספים וכלכלה מקבלת את דוח האש"ל בצירוף הקבלות בגי

ההוצאות בתפקיד ולאחר בדיקה, היא שולחת שיק לשליח שיתרתו בזכות או מקבלת 
 ממדור שליחים את השיק של השליח שיתרתו הייתה בחובה.

הביקורת ממליצה כי השליח יחתום על טופס המאשר כי קיבל את השיק בגין סיום 
 הכספית. ההתחשבנות 

ר שליחים על סיום בנוסף אנו ממליצים שהחטיבה לכספים תעדכן את מדו
 ההתחשבנות עם השליח.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את 

 המלצות הביקורת והן ישולבו בנוהל שיעודכן. 

של דוחות אש"ל והחזר הוצאות בתפקיד ולהלן במסגרת הביקורת בדקנו מדגם 
 הממצאים:

חות נותרה יתרה לזכותו . בסיום השלי4066עובד קק"ל יצא לשליחות בארה"ב ביולי 
ש"ח אך היא לא שולמה לו, משום שמנהלת מדור שליחים ביקשה מהחטיבה  1בסך 

 לכספים לסגור את החשבון, מאחר והסכום זעום.

הביקורת ממליצה למדור שליחים ולחטיבה לכספים להקפיד לשלם לשליח את מלוא 

 הסכום שהוא זכאי לקבל כקצובת אש"ל והוצאות בתפקיד.

החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת מנהל 
 הביקורת.

שלושה שליחים חיצוניים יצאו, באמצעות קק"ל, לשליחות קצרה בדרום אפריקה 
 דולר. 300במימון ה"קרן לכיבוי אש אווירי": הם קיבלו מקדמה בסך  4066במאי 

ן הוצאות בתפקיד בסיום השליחות הם הגישו דו"ח אש"ל ונערכה עמם התחשבנות בגי
 כגון דמי רישום, נסיעות ושימוש באינטרנט.

 הביקורת העלתה כי שלושת השליחים לא חתמו על דוח האש"ל.
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הביקורת ממליצה למדור שליחים להקפיד לערוך את חשבון סיום השליחות רק לאחר 
 שהשליח חתם על דוח האש"ל.

חזר כספי בגין שימוש כמו כן הביקורת ממליצה להסדיר בנוהל את הזכות לקבלת ה
 באינטרנט.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.

. לצורך אישור 4066שלושה עובדי קק"ל יצאו לשליחות קצרה בדרום אפריקה במאי 
את השליחות, מנהל מפ"ק כתב למנכ"לית כי ה"קרן לכיבוי אש אווירי" תממן 

קק"ל תממן רק את השליחות של  השליחות של עובד א' ועובד ב' לכנס כיבוי שריפות.
 עובד ג'.

הביקורת העלתה כי על פי דוח השליחויות שהכינה החטיבה לגיוס משאבים, בשלב 

 ראשון קק"ל שילמה את הוצאות השליחות של עובד א'.

לא ניתן לזהות  אווירי"הביקורת מציינת כי בכרטסת ההוצאות של ה"קרן לכיבוי אש 
את מהות ההוצאות ועל כן לא ברור אם בתום השליחות קק"ל חייבה את תקציב הקרן 

 בגין עלות השליחות של עובד א'.

יצוין כי גם את עלות השליחות של שני שליחים חיצוניים נוספים שיצאו באמצעות 
לפיכך לא  טסת.לא ניתן לזהות בכר - 4066קק"ל לכנס השריפות בדרום אפריקה במאי 

 ברור אם קק"ל חייבה את הקרן בעלות השליחות של שניהם. 

לבדוק אם קק"ל חייבה את ה"קרן  כלכלהכספים ול חטיבההביקורת ממליצה ל
עובד א' ושל שני השליחים החיצוניים לכנס לכיבוי אש אווירי" בגין השליחות של 

 .0200השריפות שהתקיים בדרום אפריקה במאי 

לו החזר  עם חזרתו מהשליחות שולם .4066א לשליחות בקנדה ביוני עובד קק"ל יצ
 הוצאות בגין רכישת מתנה לתורם.

הביקורת ממליצה להסדיר בנוהל מי מוסמך לרכוש מתנה לתורם ובאיזה סכום. כמו 
כן, יש לקבוע מי מאשר את ההוצאה הזו ואיזה סעיף תקציבי יש לחייב בגין מתנות 

 לתורמים.
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יוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת מנהל החטיבה לג
 א מתנות ותשורות. נוששיעסוק בנוהל  יכתבוועל כן בקק"ל הביקורת 

 במסגרת החזר ההוצאות בתפקיד שולם לשליח שלעיל החזר הוצאות בגין אירוח.

ב"נוהל שליחות קצרה" מתייחס להוצאות אירוח  4.1.1הביקורת מציינת כי סעיף 
א אינו ברור משום שהוא מתייחס לטבלת קצובת האש"ל, שאיננה בחו"ל, אולם הו

 עוסקת כלל בהוצאות אירוח.

הביקורת ממליצה להסדיר בנוהל את הזכאות לקבלת החזר הוצאות בגין אירוח וכן 
 בנוהל. 3.2.2לנסח מחדש את סעיף 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 ב בנוהל שיעודכן.הביקורת והיא תשול

 תשלום החזר הוצאות וקצובת אש"ל

על פי דוח האש"ל, היא  .4066עובדת קק"ל יצאה לשליחות בדרום אפריקה בנובמבר 
 קיבלה החזר הוצאות בתפקיד בגין שיחות טלפון.

הביקורת מציינת כי בנוהל נקבע כי שליח אינו רשאי לקבל טלפון סלולרי, אולם אין 
 אות טלפון.התייחסות לעניין הוצ

 הביקורת ממליצה להסדיר בנוהל את החזר ההוצאות עבור שיחות טלפון בתפקיד.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.

במסגרת המדגם שבדקנו, מצאנו מספר שליחויות שכללו כנס, שעבורן שולמה 
 עבור ימי הכנס.  40%לשליחים קצובת אש"ל בתעריף מלא, ולא בשיעור של 

הביקורת ממליצה לדרוש מהשליחים היוצאים לכנס לצרף את ההזמנה ולציין אם 
 ל בהתאם.הכנס כולל ארוחות, כדי שמדור שליחים יוכל לחשב את קצובת האש"

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.
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שהגיש, הוא על פי דוח האש"ל  .4066מפ"ק יצא לשליחות בדרום אפריקה במאי עובד 
 קיבל החזר הוצאות עבור סיור.

החזר הוצאות עבור  מצאנו כי שולם לו .4064עובד קק"ל יצא לסמינר בארה"ב במאי 
  מזוודה ועבור ארוחת צהריים בטיסה.

הביקורת ממליצה להסדיר בנוהל מיהו הגורם המוסמך לאשר תשלום החזר כספי 
  .שהיו במהלך השליחות עבור הוצאות מיוחדות

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.

א מגיש קבלה בגין ההוצאות בתפקיד, עליו להצהיר על לקובע כי כאשר שליח  הנוהל
 בלבד. 40%עור של יכך והוא יקבל החזר בש

לם החזר מלא, למרות שהשליח הביקורת העלתה כי בכמה מקרים מדור שליחים שי
  לא הגיש קבלות.

של הביקורת ממליצה למדור שליחים להקפיד לשלם החזר הוצאות בתפקיד בשיעור 
 בלבד מהסכום שעליו השליח מצהיר, כפי שנדרש בנוהל. 32%

יקבע מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בנוהל שיעודכן י
החזר הוצאות, שלא תלווה בקבלה, תחויב לתשלום ה ששכל בק

 תוסדר בנוהל.ר שאשל "ועדת חריגים", קבלת אישור ב

רך השתתפות בסמינר יערנות וניהול לצו 4066עובד קק"ל יצא לשליחות בארה"ב ביולי 
ימי  1ימי אש"ל אולם המנכ"לית אישרה  40בטופס הבקשה נכתב  שטחים שמורים.

 אש"ל בלבד.

ימי אש"ל בלבד, מנהלת מדור  1הביקורת העלתה כי למרות שהמנכ"לית אישרה 
 ימי השליחות. 40שליחים שילמה לו קצובת אש"ל עבור 

הקפיד לשלם את קצובת האש"ל בהתאם למספר הביקורת ממליצה למדור שליחים ל
 ימי האש"ל שאושרו על ידי המנכ"לית.
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מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי המנכ"לית אישרה 
 ימי אש"ל. 40ימי אש"ל בלבד, במקום  1בטעות 

 30כי על השליח להגיש את דוח האש"ל עד  4.1.1"בנוהל שליחות קצרה" נקבע בסעיף 
ה, אחרת ינוכו ממשכורתו כל המקדמות שקיבל בארץ ובחו"ל ולא יום מחזרתו ארצ

 יינתן לו אישור לנסיעה חדשה.

למרות שחזר  4066בדצמבר  1-הביקורת העלתה כי עובד קק"ל הגיש את דוח האש"ל ב
 , כלומר ארבעה חודשים אחרי חזרתו.4066באוגוסט  1-מהשליחות ב

 קבלת דוח האש"ל מהשליחים הביקורת ממליצה למדור שליחים לערוך מעקב אחר
 ולשלוח להם תזכורת בסמוך לחזרתם מהשליחות.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת.

הביקורת העלתה כי העובד שלעיל לא חתם על דוח האש"ל, אלא מישהו אחר חתם 
 בשמו.

בעצמו על דוח האש"ל הביקורת ממליצה למדור שליחים להקפיד כי השליח יחתום 
 שהוא ממלא.

 מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת הביקורת.

חשבון סיום השליחות  עובד קק"ל יצא לשליחות בצרפת והשתתף בכנס נשיאי קק"ל.
 ש"ח, לזכותו.  613-שלו הסתכם ב

 של החותם.ם הביקורת העלתה כי על פקודת התשלום ישנה חתימה לא מזוהה וללא ש

הביקורת ממליצה לחטיבה לכספים לבצע את פקודת התשלום רק אם מורשה חתימה 
 חתום עליה.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת. 

 דף הנחיות לשליח

 קצרה.הלשליחות  היציאההביקורת העלתה כי לשליחים חסר מידע חשוב לקראת 
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למדור שליחים להכין דף הנחיות לשליח היוצא לשליחות קצרה הביקורת ממליצה 
  ולמסור לו את המידע הבא טרם נסיעתו:

השליח זכאי לקבל החזר הוצאות עבור נסיעה לשדה התעופה ובחזרה,  .א
 בארץ ובחו"ל, כנגד הצגת קבלה מקורית. 

יום מחזרתו  22על השליח להגיש למדור שליחים דוח אש"ל תוך  .ב
ף הקבלות בגין ההוצאות בתפקיד וקבלה מבית מהשליחות, בצירו

 המלון.

בסיום השליחות עליו להגיש "דוח סיכום פעילות" המפרט את  .ג
המקומות, המועדים, הפגישות והפעילויות שהתקיימו במהלך 

יש להגדיר למי השליח יגיש את הדוח ולציין זאת בדף  השליחות.
 ההנחיות.

מצבו הבריאותי של  הסבר בעניין הסדרת ביטוח רפואי ההולם את .ד
 השליח.

והסבר למי עליו לפנות במקרה של ביטוח רפואי ומטען  צירוף פוליסה .ה
 הצורך.

 הסבר בעניין איסור השימוש בנקודות "הנוסע המתמיד". .ו

טלפון של איש קשר בקק"ל שאליו ניתן לפנות כאשר יש מספר שם ו .ז
 המלון.של  הטיסה או בעיה בהזמנשל הביטול או  שינוי

החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי השליח מקבל הסבר מנהל  
יחד עם זאת, הוא מקבל את המלצת הביקורת להכין דף  פה.-בעל

 הנחיות לשליח.

 נהלים

הביקורת העלתה כי מנכ"ל  .4001נוהל "שליחות קצרה בחו"ל" נכנס לתוקף ביוני 
 קק"ל אינו חתום על הנוהל.

 חתום על "נוהל שליחות קצרה בחו"ל".הביקורת ממליצה להקפיד שמנכ"ל קק"ל י
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מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי לכשיעודכן הנוהל הוא 
 יועבר לחתימת המנכ"ל.

בנוסף, אנו ממליצים לקבוע בנוהל מיהו הגורם האחראי על עדכון "נוהל שליחות 
 קצרה בחו"ל".

 בקק"ל קיים נוהלהחטיבה לגיוס משאבים מסר כי בתגובה כי מנהל  
 מיוחד המסדיר את אופן הטיפול בביצוע שינויים של נוהל קיים.

הכינו בקק"ל טיוטה לנוהל "השתתפות עובדי קק"ל בקורסים,  4001בחודש אוקטובר 
 הנוהל לא פורסם.  סמינרים וכנסים".

 , עדכנו את טיוטת הנוהל, אולם גם אותה לא פרסמו עד כה.4001בחודש ספטמבר 

ות בקק"ל על כתיבת נהלים, אישורם והפצתם, הינה של יצוין כי האחריות והסמכ

 בחטיבה למשאבי אנוש. מחלקת או"ש )ארגון ושיטות(

הביקורת תוהה מדוע טיוטת נוהל אשר הוכנה לפני כשמונה שנים ועודכנה שוב לפני 
 עדיין לא פורסמה. –כשש שנים 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי החטיבה פנתה מספר 
  בבקשה לפרסם את הנוהל. פעמים

בטיוטת הנוהל ישנם סעיפים העוסקים בנושא שליחויות קצרות בחו"ל ועל כן יש 
 הקבלה ל"נוהל שליחות קצרה בחו"ל".

נוהל השתתפות עובדי של " הטיוטהלעדכן את לקק"ל ממליצה  לפיכך, הביקורת
 השליחות קצרנוהל "התאם להמלצותינו בעניין " בקק"ל בקורסים, סמינרים וכנסים

 ".בחו"ל

 כמו כן אנו ממליצים להקפיד על התאמה בין שני הנהלים הללו.

התייחסות לתעריף המיוחד של נוהל טיוטת הבמסגרת הביקורת מצאנו כי לא קיימת ב
 ."תנאי כנס"כאשר השליחות הקצרה היא ב ,תשלום האש"ל
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בקורסים, נוהל השתתפות עובדי קק"ל ה של "בטיוטהביקורת ממליצה לקבוע 
כי כאשר האירוח הוא בתנאי כנס, )כלומר כולל שלוש ארוחות ביום(,  סמינרים"

-מקצובת השהייה שקבעה הוועדה הבין 02%תשולם קצובת אש"ל בשיעור של 
 משרדית.

הוא מקבל את החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי  מנהל  
  .המלצות הביקורת 

 הקצרה משאבי אנוש בעניין השליחותאגף עדכון 

שליחות קצרה" נקבע כי: "עם קבלת אישור השליחות הקצרה, מדור שליחים  נוהל"ב
ההודעה תכלול  יידע את מחלקת הפרט באגף משאבי אנוש בגין שהות העובד בחו"ל.

את שם העובד, תאריך היציאה ותאריך החזרה המשוער, כולל עיכובים בפועל אם 
 השליחות(.ישנם )אם היו עיכובים הם ידווחו בתום 

הביקורת העלתה כי מדור שליחים אינו מיידע כלל את אגף משאבי אנוש בעניין שהות 
 העובד בחו"ל.

הביקורת ממליצה לקק"ל להקפיד לעדכן את אגף משאבי אנוש בעניין שהות העובד 
 .בחו"ל

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא הנחה את מנהלת 
משאבי אנוש מיד עם היציאה לשליחות מדור שליחים לעדכן את אגף 

הוא הוסיף כי בנוהל שיעודכן ייקבע כי גם על העובד חלה  הקצרה.
 חובה לעדכן את אגף משאבי אנוש על מועדי השליחות בפועל. 

 תדריך בטחוני

ב"נוהל שליחות קצרה" נקבע כי מדור שליחים יידע את יחידת הביטחון על העובדים 
נקבע כי לפחות חודש  "ל מטעם קק"ל לשליחות קצרה.ואישי הציבור היוצאים לחו

 ילפני מועד הטיסה, המדור ישלח ליחידת הביטחון רשימה של שמות השליחים, מספר
יציאה  כישייכות ארגונית, יעד השליחות, מטרת השליחות ותאריותעודת זהות, תפקיד 

 וחזרה.

לשליחות קצרה  הנוהל קובע כי באחריות מדור שליחים לדאוג כי היוצאים לחו"ל
 תדריך בטחוני תוך תיאום עם יחידת הביטחון לגבי מועד התדריך. קבלוי
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הביקורת העלתה כי מדור שליחים אינו מיידע את יחידת הביטחון על עובדים ואישי 
כמו כן מצאנו כי השליחים אינם  ציבור היוצאים לחו"ל מטעם קק"ל לשליחות קצרה.

 תדריך בטחוני. מקבלים

יצה לקק"ל להקפיד על יישום הנוהל בעניין קיום תדריך בטחוני הביקורת ממל

 יחידתטחון על שליחים היוצאים לחו"ל או להתייעץ עם יהביחידת לשליח ועדכון 
 טחון ולשקול לשנות את הדרישה בנוהל.יהב

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי מעתה מדור שליחים 
הוא הוסיף כי בנוהל שיעודכן  יעדכן באופן שוטף את יחידת הביטחון.

 תוסדר הדרישה בעניין קיום תדריך בטחוני.

 דוח סיכום פעילות

יום מחזרתו ארצה,  30"נוהל שליחות קצרה בחו"ל" קובע כי על השליח להגיש בתוך 

"דוח סיכום פעילות", שבו הוא יפרט את כל המקומות, המועדים, הפגישות 
 בחו"ל.והפעילויות שהתקיימו במהלך השליחות 

טרם היציאה לשליחות הקצרה, השליח חותם על טופס בעניין הנקודות במועדון 
"הנוסע המתמיד" ובו הוא גם מתחייב למסור "דוח שליחות" לממונה הישיר, מיד עם 

  חזרתו מהשליחות.

מנהל  הביקורת העלתה כי ככלל, אין מעקב שיטתי על מילוי "דוח סיכום הפעילות".
פוגש  שילוט ותיירות מסר לנו כי לעיתים הוא מתזכר שליחים שהואאגף פרויקטים, 

 באקראי, לאחר חזרתם מהשליחות.

הביקורת ממליצה לקק"ל לקבוע בנוהל למי השליח צריך להגיש את דוח סיכום 
  .דוחההפעילות ומיהו הגורם האחראי על כך שהשליחים יגישו את 

המלצנו לעיל, יצוין למי על השליח אנו ממליצים כי בדף ההנחיות לשליח, שעליו 
 למסור את "דוח סיכום פעילות", מיד עם חזרתו מהשליחות.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הנוהל שיעודכן יפרט 
 את הדרישה למסור דוח סיכום פעילות מיד עם החזרה מהשליחות.
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 דוח חצי שנתי

, מדור שליחים יפיק, בהוראת נוהל "שליחות קצרה בחו"ל" קובע כי אחת לחצי שנה
המנכ"ל או מנהל החטיבה לגיוס משאבים, דוח שבו יפורטו שליחויות העובד 

 והוצאותיו.

 בפועל, מזכירת אגף פרויקטים, שילוט ותיירות מכינה את הדוח.

הביקורת העלתה כי מנהל החטיבה לגיוס משאבים מקבל מידי חצי שנה את הדוח ובו 
עם זאת, בדוח החצי שנתי לא רשומות ההוצאות שהיו בגין יחד  מפורטות השליחויות.
נמסר לנו כי רק בסוף השנה מכינים דוח הכולל גם את ההוצאות  השליחויות הקצרות.

 ת.ויבגין השליחו

הביקורת ממליצה להקפיד כי גם בדוח החצי שנתי יפורטו ההוצאות עבור כל אחת 
החזר הוצאות בתפקיד, אשרות  מהשליחויות )כרטיס טיסה, קצובת אש"ל, בית מלון,

 כניסה וביטוח בריאות ומטען( וכו'.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת ויקפיד לנהוג על פי הנוהל.

אנו ממליצים להעביר גם מכיוון שהמנכ"ל מאשר את השליחויות הקצרות, בנוסף, 
 שנתי.למנכ"ל, אחת לחצי שנה, את הדוח החצי 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בנוהל שיעודכן ייקבע  
 ,כי הגורמים המאשרים את השליחות הקצרה הם היו"ר ויו"ר עמית

 יידרש להעביר אליהם את הדוח החצי שנתי.על כן ו

הביקורת העלתה כי בדוח החצי שנתי, חברי הנהלה כגון: מנהל מכלול מקרקעין, מנהל 
אינם מופיעים בפרק של "חברי  –ף החינוך והיועצת המשפטית מפ"ק ומנהל אג

 אלא הם רשומים בפרק של העובדים. הנהלה"

הביקורת ממליצה כי בפרק של חברי הנהלה, בדוח החצי שנתי, יופיעו השליחויות של 
 כל חברי ההנהלה.

 בדוח החצי שנתי.במסגרת הביקורת בדקנו את הנתונים 
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 4066, 4060בשנים  על השליחויות הקצרות והוצאותיהןהביקורת העלתה כי הנתונים 
 ., אינם מלאים ואינם מדויקים4064-ו

הביקורת ממליצה להקפיד שהנתונים על ההוצאות של השליחויות הקצרות, בדוח 
 יהיו מלאים ומדויקים. החצי שנתי,

 

 שליחויות קצרות של חברי הנהלה בקק"ל

 מבוא

קק"ל או של גורם חיצוני היוצא לפעילות בחו"ל שליחות קצרה הינה שליחות של עובד 
 ימים בשנה.  14-יום ולא יותר מ 61עד  מטעמה, לתקופה של

בשנת  שליחויות קצרות של חברי הנהלה, דירקטורים ואנשי ציבור. 41היו  4060בשנת 
 שליחויות קצרות. 63היו  4064שליחויות קצרות וברבעון הראשון של שנת  43היו  4066

 ליחות הקצרהאישור הש

 אישור הנסיעה

מתאר את הטיפול בשליחויות הקצרות  6111נוהל "הוצאות חברי הנהלה" מאוקטובר 
 של חברי הנהלה.

יו"ר הדירקטוריון, יו"ר עמית, סגן היו"ר, מנכ"ל,  חברי ההנהלה שהוגדרו בנוהל הם:
 מנהל מפ"ק, מנהלי חטיבות והיועץ המשפטי.

הנהלה יאושרו על ידי יו"ר הדירקטוריון. נסיעות הנוהל קובע כי נסיעות של חברי 
 היו"ר יאושרו על ידי יו"ר עמית.

הנהלת קק"ל החליטה להעביר לידי המנכ"ל את הסמכות לאשר  4001בחודש נובמבר 
 שליחויות קצרות של מנהלי החטיבות, במקום יו"ר הדירקטוריון.

תובא לדיון מיוחד אצל בנוהל נקבע כי כל בקשה לשליחות קצרה של חבר דירקטוריון 

 יו"ר הדירקטוריון ויו"ר עמית.
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הביקורת סבורה כי אין להסתפק בקיום דיון אצל יו"ר הדירקטוריון ויו"ר עמית. יש 
לקבוע בנוהל מיהו הגורם המוסמך לאשר את הנסיעה לשליחות קצרה של חברי 

 הדירקטוריון.

התייחסות לאישור שליחויות הביקורת העלתה כי בנוהל "הוצאות חברי הנהלה" אין 

 קצרות של אנשי ציבור.

הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל מיהו הגורם המוסמך לאשר שליחות קצרה של אנשי 
 ציבור.

בתגובה כי בנוהל שיעודכן יצוין מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר  
כי יו"ר הדירקטוריון ויו"ר עמית, יחד, הם הגורמים המוסמכים 
לאשר נסיעה לשליחות קצרה של חברי הנהלה, חברי דירקטוריון 

 ואנשי ציבור. 

" לשליחות קצרה המיועד לאישי ציבור, דירקטורים, בקק"ל קיים טופס "אישור נסיעה
 לחתימת יו"ר הדירקטוריון.המועבר  –סגני יו"ר ומנכ"ל 

נעשה שינוי בטופס "אישור הנסיעה" ובמקום ההערה כי גם יו"ר  4064בחודש יוני 
עמית מאשר את הנסיעות הקצרות, הוקצה מקום לחתימתו של יו"ר עמית, לצד 

 זאת בעקבות כניסתו לתפקיד של היו"ר עמית. חתימת יו"ר הדירקטוריון.

ת חברי הנהלה" אינו מעניק ליו"ר עמית את הסמכות הביקורת מציינת כי נוהל "הוצאו
 הסמכות ניתנה ליו"ר הדירקטוריון בלבד. לאשר שליחויות קצרות.

את יו"ר  את הדרישה להחתים" אישור הנסיעההביקורת ממליצה למחוק מטופס "
יש לקבוע לו את הסמכות לאשר שליחויות קצרות, גם עמית. במידה ויוחלט להעניק 

 זאת בנוהל.

 נהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בנוהל שיעודכן יצויןמ 
הם הגורמים המוסמכים לאשר  ,יחד ,שיו"ר הדירקטוריון ויו"ר עמית

טופס "אישור הנסיעה"  את השליחויות הקצרות של חברי ההנהלה.
 יעודכן בהתאם.

 .נוסף סעיף חדש: "מספר הימים המאושרים" 4064מיוני  בטופס "אישור הנסיעה"
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הביקורת מציינת כי הכוונה היא לימי אש"ל שאמור לאשר יו"ר הדירקטוריון 
 אנו ממליצים לשנות את הניסוח ולרשום בטופס על כן במסגרת השליחות הקצרה.

אנו ממליצים שסעיף זה יופיע  ".המאושרים ימי האש"למספר " "אישור הנסיעה":
חבר ממלא את הסעיף, ולא  יו"ר הדירקטוריוןבצמוד לחתימת היו"ר כדי שיובן ש

 .ההנהלה בעצמו

לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת מנהל החטיבה  
 הביקורת.

נסיעה" נדרש לציין את הסעיף התקציבי שאותו יש לחייב בגין עלות הבטופס "אישור 
 השליחות הקצרה.

קציבי הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל מיהו הגורם המוסמך לקבוע איזה סעיף ת
 יחויב בגין השליחות הקצרה של חברי הנהלה, דירקטורים ואנשי ציבור.

 הוא מקבל את המלצתמנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי  
 הביקורת.

בנוסף אנו ממליצים כי מנהל החטיבה1האגף הרלוונטי יאשר את חיוב ההוצאות, 
 נעשות מתקציבו. כאשר הן

בתגובה כי הוא מקבל את המלצת  מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר
 הביקורת. 

בנוהל נקבע כי חבר הנהלה יפרט בבקשתו את יעד הנסיעה, מטרתה ומועדיה, ברמת 

 הפירוט המרבית.

על כן, אנו ממליצים  הביקורת העלתה כי המידע שנרשם בטופס לא תמיד מפורט.
ל נסיעה את לדרוש שחברי הנהלה, חברי דירקטוריון ואישי ציבור יפרטו בבקשתם לכ

 לוח הזמנים בחו"ל.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת  
 הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן. 

שלוש ארוחות ביום, השליח זכאי  מגישיםכאשר השליח נמצא בכנס שבמסגרתו 
 בלבד. 40%עור של ילקצובת אש"ל בש
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"אישור הנסיעה" שבו ירשום השליח  לפיכך, אנו ממליצים להוסיף סעיף בטופס
 כמה ימים מתוך ימי השליחות הם בתנאי "אש"ל כנס", וכן לצרף את ההזמנה לכנס.

בנוסף, אנו ממליצים שבטופס "אישור הנסיעה" ירשום השליח גם את מספר תעודת 
 הזהות שלו כדי להקל את זיהוי השליחות לצורך פיקוח ובקרה. 

מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת מנהל החטיבה לגיוס משאבים  
  הביקורת.

 משך השליחות

במקרים חריגים,  יום. 61הנוהל קובע כי משך הנסיעה לשליחות קצרה לא יעלה על 
כמו כן, נקבע כי מספר ימי השהות  ימים. 46ובאישור היו"ר, השליחות תימשך עד 

אפשריים במקרה  ימים נוספים 60 ימים בשנה. 14בחו"ל של חבר הנהלה לא יעלה על 
 של צרכים דחופים ועל פי בקשת יו"ר הדירקטוריון או יו"ר עמית.

הביקורת ממליצה להוסיף סעיף בטופס "אישור הנסיעה" שבו יידרש השליח לנמק 
 ימים שנקבעו בנוהל. 02-מדוע הוא מבקש חריגה מעבר ל

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
לית אהוא הוסיף כי בנוהל שיעודכן תיקבע תקופה מקסימ .הביקורת

לשליחות קצרה וכן אופן האישור של שליחות החורגת ממספר ימי 
 .השליחות שנקבע בנוהל

מכסת ימי והנסיעה לשליחות קצרה  בנוסף, הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל כי משך
 .לחברי דירקטוריון ואישי ציבור מתייחסים גםהשהות בחו"ל בשנה 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת.

 4060במסגרת הביקורת בדקנו את משך ימי השהייה בחו"ל של חברי ההנהלה בשנים 
 ומצאנו כי לא הייתה חריגה ממכסת ימי השליחות שנקבעה בנוהל. 4066-ו

ור הנסיעה" את מספר יחד עם זאת, אנו ממליצים שמדור שליחים יציין בטופס "איש
בטרם  –ימי השהות המצטבר שהיו השנה לחברי ההנהלה, דירקטורים ואישי ציבור 

 יועבר הטופס לאישור יו"ר הדירקטוריון.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת   

 הביקורת. 
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 שינוי במועדי השליחות

בין מועדי הנסיעה המופיעים ב"רשימת הביקורת העלתה כי בכמה מקרים אין התאמה 
 הנוסעים" של מדור שליחים לבין מועדי הנסיעה בפועל.

הביקורת ממליצה למנהלת מדור שליחים להקפיד לעדכן ב"רשימת הנוסעים" את 
המועדים המעודכנים של השליחות הקצרה, כאשר יש שינוי במועדי השליחות, כדי 

  של ביטוח הבריאות. להבטיח תשלום נאות של ימי אש"ל וכיסוי

כאשר יש שינוי מהותי במועדי השליחות, הביקורת ממליצה להקפיד למלא טופס 
 "אישור נסיעה" חדש ובו מועדי הנסיעה המעודכנים, ולהעבירו לאישור מחדש.

יוסדר  שיעודכןמנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בנוהל  
 .האופן הטיפול כאשר יש שינוי במועד השליחות שכבר אושר

 הכנת תכנית נסיעות שנתית

הנוהל קובע כי חברי הנהלה יגישו תכנית נסיעות שנתית ליו"ר הדירקטוריון עד לשבוע 
 האחרון של חודש דצמבר בכל שנה, עבור השנה הבאה.

ינוי שתוגש לאישור לא תכנית הנסיעות גמישה וניתן לשנותה לאחר הגשת בקשה לש
 יום לפני מועד השינוי המבוקש. 61-יאוחר מ

יום לפני מועד היציאה  61עוד נקבע בנוהל, כי בקשת הנסיעה תוגש לאישור לפחות 
זאת בתנאי  המתוכנן ותאושר תוך שלושה ימים ולא יאוחר משבוע לפני מועד הטיסה,

 שאין חריגה מהתכנית השנתית.

ההנהלה אינם מגישים ליו"ר הדירקטוריון תכנית נסיעות הביקורת העלתה כי חברי 
שנתית. יו"ר הדירקטוריון ויו"ר עמית נוסעים, בין השאר, לארועי התרמה, על פי 

 תכנית אירועים שמכינה מראש החטיבה לגיוס משאבים.

הביקורת ממליצה ליו"ר הדירקטוריון להקפיד שחברי הנהלה יגישו לו תכנית 
  דצמבר, כפי שנדרש בנוהל. נסיעות שנתית, בחודש

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת.
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 תנאי הנסיעה

 הקדמה

נוהל "הוצאות חברי הנהלה" קובע את תנאי הנסיעה של חברי הנהלה היוצאים 

מכסת ימי שהות בחו"ל בשנה, סוג המחלקה בטיסה, צירוף  לדוגמא: לשליחות קצרה.
 זוג, תשלום קצובת האש"ל ועוד. בן/בת

הביקורת העלתה כי בנוהל אין התייחסות לתנאי הנסיעה של חברי דירקטוריון ואנשי 
 ציבור היוצאים לשליחות קצרה.

אנו ממליצים להוסיף לנוהל הנחיות בעניין תנאי הנסיעה של חברי דירקטוריון ואנשי 
 היוצאים לשליחות קצרה.ציבור 

אבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת מנהל החטיבה לגיוס מש

 הביקורת.

 ובתי מלון טיסות

הנוהל קובע כי יו"ר הדירקטוריון ויו"ר עמית רשאים לבצע את כל נסיעותיהם 
הם רשאים לטוס  נסיעות חברי הנהלה תתבצענה במחלקת תיירים. במחלקת עסקים.

 במחלקת עסקים בטיסות טרנסאטלנטיות. 

"הטיפול בנסיעות לחו"ל בתפקיד, לרבות הזמנת כרטיסי  כמו כן, הנוהל קובע כי
הטיסה ייבחרו במידת האפשר לפי המסלול מסלולי  טיסה, יעשה על ידי מדור שליחים.

 הזול ביותר ומדור שליחים יארגן אכסון בבתי מלון ברמה סבירה".

ישירות מול סוכנות  הנעשת ם הזמנת הטיסות ובתי המלוןבהה מקרים מצאהביקורת 
במקרים אחרים, השינויים בטיסות,  ולא באמצעות מדור שליחים בקק"ל. –סיעות הנ

גם הם ישירות מול סוכנות הנסיעות, ולא  ושהוזמנו על ידי מדור שליחים, נעש
 באמצעות מדור שליחים.

הביקורת מציינת כי הזמנת טיסות ובתי מלון הנעשות ישירות מול סוכני הנסיעות 
הסמכות  ת הנוהל.ואינה תקינה ומנוגדת להורא –ולא על ידי מדור שליחים 

הוראות הנוהל יישום והאחריות לכך נתונה בידי מדור שליחים והוא אמור להקפיד על 
 שבתחום טיפולו. 



 

 

 

 

616 

תעשה רק על ידי  על כן, אנו ממליצים להקפיד שההתקשרות עם סוכני הנסיעות
בעניין השליחות . כמו כן יש להקפיד שכל שינוי שיידרש מנהלת מדור שליחים

 ייעשה רק באמצעות מדור שליחים.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי תאום הנסיעות שנעשו 

יחד עם זאת, הוא  דווחו למדור שליחים. –ישירות מול סוכני הנסיעות 
 הוראות הנוהל. לבצע אתהוסיף כי מעתה הם יקפידו 

דרת "רמה סבירה" של בתי המלון, בנוסף, אנו ממליצים לקבוע קריטריונים לצורך הג
 וכן להגדיר מי מוסמך לאשר מלון ברמה גבוהה יותר, במקרה הצורך.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בנוהל שיעודכן תוגדר 
רמת בתי המלון בהתבסס, בין השאר, על תעריפי הלינה הנהוגים 

 בשירות המדינה.

 צירוף בן/בת זוג

אם  קק"ל.בנוהל נקבע: בת זוג של חבר הנהלה אינה רשאית להצטרף לבעלה על חשבון 
תצטרף על חשבונה, קק"ל תכסה את ההוצאות של אדם נוסף בחדר בבית מלון 

במקרים חריגים, כאשר יש צורך בנוכחות בת הזוג לטובת קק"ל, יש  וארוחת בוקר.
 מיו"ר עמית". לקבל אישור מיו"ר הדירקטוריון או

הביקורת ממליצה לתקן את נוסח הסעיף באופן שיתייחס גם לצירוף בן זוג של חברת 
 הנהלה.

להערכתנו, כאשר בן/בת הזוג מצטרף/ת על חשבונו/ה, וקק"ל משלמת את הוצאות 
המלון וארוחת הבוקר של בן/בת הזוג, ראוי שגורם כלשהו בקק"ל ידע ויאשר זאת 

 מראש.

ן1בת זוג עבור המלון וארוחת הבוקר, אנו מכיוון שקק"ל משלמת את הוצאות ב
ממליצים שבטופס "אישור הנסיעה" חברי ההנהלה יידרשו לציין אם הם מצרפים 
בן1בת זוג על חשבונם. כך, יו"ר הדירקטוריון יתייחס גם לבקשה זו, כאשר הוא 

 מאשר את השליחות הקצרה.

 מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת
 הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.
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מנכ"ל המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים הוזמן על ידי קק"ל אוסטרליה לסייע 
 זילנד.-ואירועי התרמה באוסטרליה וניו בקמפיין "הקופסה הכחולה"

בנוהל נקבע כי "צירוף בת זוג של שליח שאינו עובד קק"ל יאושר על ידי ההנהלה 
 יו"ר הדירקטוריון, יו"ר עמית, סגן יו"ר ומנכ"ל(. ומר:)כל המצומצמת".

הביקורת העלתה כי אשתו של השליח הצטרפה לנסיעה על חשבון קק"ל אולם הבקשה 
 לשליחות אושרה רק על ידי יו"ר הדירקטוריון ויו"ר עמית.

הביקורת ממליצה למדור השליחים להקפיד לטפל בשליחויות שבהן גורם חיצוני 
ג לשליחות, רק לאחר שההנהלה המצומצמת אישרה את צירוף בן1בת מצרף בן1בת זו

 שנדרש בנוהל. הזוג לשליחות, כפי

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הנושא יוסדר בנוהל 
 שיעודכן.

בנוסף, הביקורת ממליצה להסדיר בנוהל מהי המדיניות בעניין צירוף בני הזוג של 
 יו"ר הדירקטוריון ויו"ר עמית.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הנושא יוסדר בנוהל 
 שיעודכן.

 נושאים חסרים בנוהל

בנוהל "הוצאות חברי הנהלה" אין התייחסות למגוון נושאים בעניין תנאי הנסיעה 

 במסגרת השליחות הקצרה.

 הביקורת ממליצה להסדיר בנוהל "הוצאות חברי הנהלה" את הנושאים הבאים:

רי הנהלה, דירקטורים ואנשי ציבור על הצהרה רפואית חב חתימה של -
לפני כל יציאה לשליחות על מנת שמדור שליחים ירכוש עבורם 
פוליסת ביטוח רפואי ההולמת את המצב הרפואי שלהם. )ראה פירוט 

עליו  –במידה וחבר ההנהלה רוכש בעצמו את הביטוח  לעיל(.
למשך כל תקופת  להתחייב לרכוש פוליסה ההולמת את מצבו הרפואי,

יש לבטח את השליח לכל תקופת שהותו בחו"ל ולקזז  השליחות.



 

 

 

 

613 

מקצובת האש"ל את עלות הביטוח בגין ימי החופשה שצורפו 
 לשליחות הקצרה.

צירוף ימי חופשה פרטית לשליחות קצרה ורישום הסדרת האישור על  -
 ."אישור הנסיעה"החופשה בטופס 

 דרכון וחיסונים. תשלום החזר הוצאות בגין חידושהסדרת  -

הסדרת תשלום החזר הוצאות בגין רכישת ביטוח רפואי ומטען באופן  -
 עצמאי כנגד קבלה.

ורכב תשלום החזר הוצאות בגין נסיעה בתחבורה ציבורית הסדרת  -
 שכור.

משקל עודף ועבור תשלום עבור  :החזר הוצאות בגין כבודההסדרת  -

 בטיסות פנים(.)מזוודות 

 ן רכישת מתנות לתורמים.החזר הוצאות בגיהסדרת  -

החזר הוצאות עבור השכרת בגדי ערב להשתתפות באירועים הסדרת  -
 פורמליים.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את 
 המלצות הביקורת והן ישולבו בנוהל שיעודכן.

 משאבי אנוש ועריכת תדריך בטחוניאגף עדכון 

כי בנוהל "הוצאות חברי הנהלה" אין דרישה לעדכן את מחלקת  הביקורת מציינת
כמו כן, אין דרישה כי הם יעברו תדריך  הפרט באגף משאבי אנוש בגין השהות בחו"ל.

בטחוני טרם צאתם לשליחות. כאמור, דרישה זו מופיעה בנוהל "שליחות קצרה 
 בחו"ל", המתייחסת לעובדי קק"ל.

טחוני יבעניין עדכון משאבי אנוש והתדריך הבהביקורת ממליצה לקבוע מדיניות 
 ולעגן אותה בנוהל. ,לחברי הנהלה ודירקטורים ואנשי ציבור
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מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא הנחה את מנהלת 
כמו כן הוא  מדור שליחים לעדכן את משאבי אנוש לגבי כל שליחות.

תחקיר בטחוני  הוא יקייםמסר כי מעתה תחול חובת דיווח לקב"ט ו
  דעתו.לחברי הנהלה היוצאים לשליחות קצרה, על פי שיקול 

 "הנוסע המתמיד"במועדון נקודות צבירת 

 ויתור זכויות

"כל הטבה, כולל בתכנית "הנוסע המתמיד", הנוספת לנסיעה במסגרת  נקבע: בנוהל
 הנוסע לא יהנה באופן אישי מהטבות אלה". תועבר לקק"ל. -התפקיד 

קק"ל לא השתמשה בנקודות  4064ועד הרבעון הראשון של שנת  4066, 4060בשנים 
צברו בחשבונותיהם של חברי ההנהלה, הדירקטורים ואישי שנ" דיהנוסע המתמ"

 הציבור.

מנהלת מדור טיסות מסרה לנו כי המקרה היחיד שבו נעשה שימוש בנקודות היה בשנת 
 עבור יו"ר הדירקטוריון. , לצורך רכישת כרטיס טיסה לאוסטרליה4001

וחבר "הוצאות חברי הנהלה" כי על כל חבר הנהלה הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל 
לחתום על כתב התחייבות שבו הוא מוותר על הזכויות שהוא עשוי לקבל  יוןדירקטור

מנסיעותיו הממומנות על ידי קק"ל ושהוא מעבירן אליה, וכי הוא מתחייב לא לעשות 
 אלה.שימוש בנקודות 

ולאמץ את הנוסח הנהוג  לשנות את נוסח ההצהרהשלעיל כאמור, המלצנו בגוף הדוח 

 במשרדי הממשלה.

 קצובת אש"ל והחזר הוצאות בתפקיד

 "כיבודים" ו"אירוח בתפקיד" ,תשלום "אש"ל מוגדל"

ה, לינה(, שישולם תיכי תעריף האש"ל )אוכל, ש נוהל "הוצאות חברי הנהלה" קובע
משרדית לעובדי המדינה, -ם לטבלה שמפרסמת הוועדה הביןלשליח יהיה בהתא

 במשרד האוצר.
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מנהלת מדור שליחים שילמה לחברי ההנהלה  4064הביקורת העלתה כי עד חודש מרץ 
 .4004קצובת אש"ל על פי תעריפים ישנים, משום שהיא התבססה על טבלה מיוני 

, עודכנוהתעריפים  םמדור שליחים לבדוק מעת לעת א למנהלת הביקורת ממליצה
 באמצעות אתר האינטרנט של משרד האוצר.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא הורה למנהלת 
 מדור שליחים לבדוק מידי חודש אם התעריפים עודכנו. 

)מנהל דירקטורים ולמנכ"לים לבקק"ל נהוג לשלם "אש"ל מוגדל" לחברי הנהלה, 
לתעריף קצובת האש"ל  44%ם מקבלים תוספת של חברי הנהלה ודירקטורי חטיבות(.

 40%מקבלים תוספת של הלי חטיבות מנ .משרדית-הביןשל הוועדה שנקבעה בטבלה 
  .לתעריף בטבלה

בנוסף ל"אש"ל המוגדל", בקק"ל נהוג לשלם גם "כיבודים" לחברי הנהלה, 

דולר  44לדירקטורים ולמנהלי חטיבות. חברי הנהלה ודירקטורים מקבלים תוספת של 
 דולר לכל יום. 40לכל יום. מנהלי חטיבות מקבלים תוספת של 

הביקורת העלתה כי תשלום שתי התוספות: "האש"ל המוגדל" וכן ה"כיבודים", 
 משרדית, אינו מעוגן בנוהל. -שהן מעבר לתעריף האש"ל שקבעה הוועדה הבין

ה יותר הביקורת ממליצה לקק"ל לשקול מחדש את ההצדקה לשלם תעריף אש"ל גבו
האש"ל לתעריף וגם כיבודים לחברי הנהלה, לדירקטורים ולמנהלי חטיבות, מעבר 

 .שקבע משרד האוצר

זכאים לקבל החזר הוצאות בגין "אירוח בתפקיד", בצירוף  בנוהל נקבע כי חברי הנהלה
  קבלות, ועליהם לציין את מטרת האירוח והמשתתפים.

"אירוח בתפקיד" שהגישו חברי  במסגרת הביקורת בדקנו מדגם של קבלות בגין
 ההנהלה, ומצאנו כי הם אינם מקפידים לרשום את מטרת האירוח ושמות המשתתפים.

לרענן בפני חברי הנהלה את ההנחיה לציין על הקבלה את מטרת הביקורת ממליצה 
 האירוח ושמות המשתתפים.
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מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
ציון שמות לעיתים ויבוצע ריענון של הנוהל. הוא הוסיף כי  הביקורת

לפגוע בצנעת הפרט, במיוחד כשמדובר בתורמים, ולפיכך ככל  לעלו
 שאין מניעה לכך, יצוינו שמות המשתתפים. 

"הוצאות אישיות אחרות במסגרת השהות במלון ישולמו ישירות על ידי  בנוהל נקבע:
 המלון". חבר ההנהלה בעת עזיבתו את

מצאנו כי ישנם חברי הנהלה המצרפים לדוח האש"ל קבלה מהמלון הכוללת גם 
 "אקסטרות". קק"ל שילמה גם את ה"אקסטרות", בניגוד לנוהל.

ההנהלה כי עליהם לשלם בעצמם את  הביקורת ממליצה להבהיר לחברי
 ה"אקסטרות".

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 

הביקורת להכין דף הנחיות לשליח, ובו ישולבו גם הנושאים הכספיים 
 הנוגעים לשליחות הקצרה.

בנוסף, אנו ממליצים למנהלת מדור שליחים ולחטיבה לכספים וכלכלה לבדוק את 
מרכיבי ההוצאות הרשומות בקבלה של המלון ולהקפיד שקק"ל תשלם רק את 

  ההוצאות שלהן זכאי השליח על פי הנוהל.

יקורת סבורה כי כאשר חברי הנהלה מגישים קבלה בגין "אירוח בתפקיד" קיים כפל הב
תשלום בגין אותה ארוחה. זאת מכיוון שבמקביל, משולמת להם קצובת אש"ל מוגדלת 

 דולר ליום, עבור "כיבודים". 44וגם תוספת של 

מקבל החזר ו מגיש קבלה הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל כי כאשר חבר הנהלה
אות בגין "אירוח בתפקיד", יקוזז הסכום היחסי מקצובת האש"ל המשולמת לו: הוצ

 בגין ארוחת ערב. 23%-בגין ארוחת צהריים ו 23%בגין ארוחת בוקר,  02%

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.

בארוחה גם  ה"אירוח בתפקיד" משתתפיםהביקורת העלתה כי לעיתים, במסגרת 
כלומר, גם כאן יש כפל תשלום בגין אותה  .בת אש"לומקבלים קצר שא, עובדי קק"ל

 .הארוח
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ממליצה כי בעת עריכת חשבון סיום השליחות, לא ישולם החזר כספי עבור  הביקורת
 הארוחה של עובד קק"ל, מכיוון שכבר משולמת לו קצובת אש"ל עבור ארוחה זו.

בנוהל האם גם דירקטורים זכאים לקבל החזר הוצאות בגין  לקבועיקורת ממליצה הב
 , כנגד הגשת קבלה."אירוח בתפקיד"

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הנושא יעוגן בנוהל 
 שיעודכן.

כמו כן, אנו ממליצים לקבוע בנוהל מיהו הגורם המוסמך לאשר הוצאות חריגות של 
 מים בדוח האש"ל שהם מגישים בסיום השליחות.חברי הנהלה, הרשו

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי ההמלצה תשולב  
 בנוהל שיעודכן. 

 הוצאות בתפקיד" "החזר ביצוע 

בנוהל נקבע כי השכרת מכשיר טלפון סלולרי לחבר הנהלה תתאפשר בהתאם לזמינות 
 המכשירים.

העוסק בהשכרת מכשיר סלולרי משום הביקורת ממליצה לעדכן את הסעיף בנוהל 
 שהוא כבר אינו רלבנטי.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי נושא החזר הוצאות 
 בגין שימוש בטלפון סלולרי יעוגן בנוהל שיעודכן.

על פי דוח האש"ל שהגישו חברי הנהלה, מצאנו כי שולם להם החזר הוצאות בגין 
 שימוש באינטרנט.

 להסדיר בנוהל את החזר ההוצאות בגין שימוש באינטרנט.הביקורת ממליצה 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי נושא החזר ההוצאות 
 בגין שימוש באינטרנט יעוגן בנוהל שיעודכן.
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הביקורת העלתה כי בנוהל "הוצאות חברי הנהלה" אין התייחסות לתעריף קצובת 
 40%-ת קצרה" נקבע כי השליח זכאי ליצוין כי בנוהל "שליחו האש"ל בימי הטיסה.

 מהוצאות האש"ל בימי הטיסה.

מפרידה בין "תעריף  0200הבין משרדית אשר פורסמה בפברואר מכיוון שהטבלה 

בנוהל אנו ממליצים לתקן את הסעיפים  לבין תעריף לינה,)דמי כלכלה(  שהייה"
 ולהתייחס למונחים החדשים, בהתאמה.  ",בת אש"לושבהם רשום "קצ

מדמי השהייה  32%-מו כן יש להבהיר בנוהל כי בימי הטיסה השליח יהיה זכאי לכ
 מבוצעהלינה כאמור, ההחזר עבור  לינה.גם את ההכולל מלא בלבד, ולא מתעריף 

 .לקבלה מהמלוןבהתאם  ,בנפרד

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 .הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן

הנוהל קובע כי חברי הנהלה המשתתפים בסמינרים, שבהם מוגשות שלוש ארוחות 
 .40%ביום, זכאים להחזר של 

קצובת "אש"ל כנס" הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל כי ההנחיה בעניין תשלום 
 .וןדירקטורילחברי תקפה גם  02%של עור יבש

המלצת מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את 
 הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.

מתוך קצובת אש"ל מלאה,  40%-הביקורת העלתה כי מדור שליחים נוהג לחשב את ה

 הכוללת גם את הלינה. זאת בנוסף לתשלום עבור הלינה.

הביקורת מציינת כי על פי שיטת החישוב של מדור שליחים, קיים כפל תשלום עבור 
 הלינה.

מתוך סכום "דמי  02%שליחים לחשב את ההחזר בשיעור של אנו ממליצים למדור 
 השהייה" בלבד, ולהבהיר בנוהל את אופן החישוב.

הביקורת העלתה כי בכמה מקרים שולם תעריף אש"ל מלא לחברי הנהלה ודירקטוריון 
בלבד  40%-למרות שהם השתתפו בסמינרים שהיו בתנאי כנס ולכן היו זכאים רק ל

 מדמי האש"ל.
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 02%ממליצה למדור שליחים להקפיד לשלם תעריף אש"ל בשיעור של הביקורת 
 בלבד כאשר השליחות היא ב"תנאי כנס".

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי לא תמיד ניתן לדעת 
על כן, בנוהל שיעודכן יצויין כי בכל  מראש אם הסמינר כולל ארוחות.

. 40%עור של שליחות למטרת סמינר ישולמו מראש דמי כלכלה בשי
במידה ויתברר כי השליח שילם בעצמו עבור כל הארוחות, בתום 
השליחות הוא יצרף את הקבלות לדוח האש"ל ואז תשולם לו יתרת 

 דמי הכלכלה בהתאם.

 פקודת תשלום

בפקודת התשלום שמכין מדור שליחים, בהתאם לחשבון סיום השליחות, נדרשת 
 חתימת הממונה של השליח.

חשבון סיום השליחות  .4064במרץ  לשליחות קצרה בארה"ב היצא היועצת המשפטית
 ש"ח. 6,611הסתכם ביתרת זכות בסך 

הביקורת מציינת כי על פקודת התשלום ישנה חתימה, אך לא ברור מי חתם עליה. 
 יצוין כי מנהל החטיבה לכספים לא חתם על פקודת התשלום.

סע לשליחות ברומניה בינואר כמו כן, בפקודת התשלום של מנהל מכלול מקרקעין שנ
 , ישנה חתימה לא מזוהה וללא שם.4064

שבפקודת התשלום יופיע שמו של  להקפיד פיםהביקורת ממליצה לחטיבה לכס

 ממונה על השליח, החותם על פקודת התשלום.ה

 לביקורת נמסר כי חטיבת הכספים תקפיד על זיהוי שמו של החותם
 ון של הנוהל.בנוסף, יבוצע ריענ על פקודת התשלום.

חשבון  .4064מנהל החטיבה לכספים וכלכלה יצא לשליחות קצרה ברומניה בפברואר 
 ש"ח. 114סיום השליחות שלו הסתכם ביתרת זכות בסך 

מכיוון שמנהל החטיבה לכספים אינו יכול לחתום עבור עצמו על פקודת התשלום, 
 סכום היתרה שולמה לו מבלי שמישהו יחתום על פקודת התשלום.
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הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל מיהו הגורם, בעל זכות חתימה בקק"ל, המוסמך 
  לחתום על פקודת התשלום עבור התשלום למנהל החטיבה לכספים.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת והיא תשולב בנוהל שיעודכן.

 פקודת תשלום שאינה חתומה. בנוסף ראוי לבדוק בחטיבה לכספים כיצד שולמה

 אישור ובדיקת ה"הוצאות בתפקיד"

הוצאות  הנוהל קובע כי הוצאות חברי הנהלה תאושרנה על ידי יו"ר הדירקטוריון.
 היו"ר תאושרנה על ידי יו"ר עמית.

הביקורת העלתה כי ה"הוצאות בתפקיד" של חברי ההנהלה והדירקטורים אינן 
כמו כן ה"הוצאות בתפקיד" של היו"ר אינן  וריון.מועברות כלל לאישור יו"ר הדירקט

 מועברות לאישור יו"ר עמית.

הביקורת ממליצה למדור שליחים ולחטיבה לכספים להקפיד לטפל בדוח האש"ל של 
חברי ההנהלה, רק לאחר שיו"ר הדירקטוריון אישר את ההוצאות בתפקיד שהיו להם 

 במהלך השליחות, כפי שנקבע בנוהל .

ממליצים לקבוע בנוהל כי גם דוחות האש"ל של חברי הדירקטוריון ואישי כמו כן, אנו 
 ציבור יועברו לאישור של יו"ר הדירקטוריון. 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בנוהל שיעודכן תידרש 

בדיקה של גורם מקצועי בחטיבה לגיוס משאבים, ואחר כך בקרה 
 נוספת של החטיבה לכספים וכלכלה. 

ל קובע כי דוחות ההוצאות של חברי ההנהלה יועברו לביקורת של מנהל החטיבה הנוה
 לכספים.

 הביקורת העלתה כי לא מיישמים את הוראת הנוהל.

הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבצע ביקורת על דוחות ההוצאות 
 של חברי ההנהלה, כפי שנדרש בנוהל.
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גם ביקורת מנהל החטיבה לכספים וכלכלה יבצע שכמו כן אנו ממליצים לקבוע בנוהל 
לשליחות מטעם  יםצאועל דוחות ההוצאות של חברי דירקטוריון ואישי ציבור שי

 קק"ל.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את 

 המלצות הביקורת.

 חתימות

ר גם שבדקנו נמצאו מקרים בהם השליח לא חתם על דוח האש"ל או שאדם אחבמד
 חתם במקומו. 

הביקורת ממליצה למדור שליחים להקפיד שהשליח, והוא בלבד, יחתום על דוח 
 האש"ל שהוא מגיש.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 
 הביקורת.

 תשלום עודף/תשלום חסר

. על פי 4066מנהל החטיבה לגיוס משאבים יצא לשליחות קצרה באמל"ט באוגוסט 
 ש"ח. 1,111היתרה בחשבון סיום השליחות עליו להחזיר סך של 

הביקורת ממליצה למדור שליחים להקפיד שהמקדמה שניתנת לשליח טרם צאתו 
בסיום  )לחובתו( כדי שהיתרהלשליחות, תשקף ככל שניתן, את ההוצאות הצפויות ב

 .השליחות לא תהייה גבוהה

א מקבל את המלצת מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הו
 הביקורת.

חשבון סיום  .4066חברת דירקטוריון יצאה לשליחות קצרה בדרום אפריקה בדצמבר 
מנהלת מדור שליחים הורתה לחטיבה לכספים  ש"ח לזכותה. 31-השליחות הסתכם ב

 וכלכלה לסגור את החשבון, מאחר והסכום זעום.

לשלם לשליחים את  הביקורת ממליצה למדור שליחים ולחטיבה לכספים להקפיד
  מלוא הסכום המגיע להם.
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מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת  
 הביקורת.

ליצים לבדוק בחטיבה לכספים מדוע ההוראה לא לשלם לשליח את סף, אנו ממובנ
 בוצעה. –יתרת הזכות 

תו ארצה, יום מחזר 30את דוח האש"ל תוך  בע כי חבר הנהלה שלא הגישקבנוהל נ
ינוכו ממשכורתו כל המקדמות שקיבל בארץ ובחו"ל, ולא יינתן לו אישור לנסיעה 

 חדשה.

, למרות 4064במדגם מצאנו כי חבר הנהלה יצא לשליחויות קצרות בחו"ל בשנת 
 שבמשך תקופה ארוכה הוא לא פרע את חובותיו משליחויות קודמות.

בים שבהם הוא התבקש לפרוע את הביקורת מציינת כי מדור שליחים שלח לו שני מכת
 חובותיו לאלתר. 

. 4064יועץ חיצוני יצא לשליחות בצרפת בינואר במסגרת הביקורת מצאנו כי 
 מהמסמכים בתיק השליחות עולה כי לא שולמה לו קצובת אש"ל עבור השליחות הזו.

ש"ח בגין  6,003יש לו חוב בסך הסיבה לכך היא שמנהלת מדור שליחים מסרה לנו כי 
 . 4066בחודשים אוגוסט עד אוקטובר ארבע שליחויות קצרות 

ואילך, לא שולמה לו קצובת  4066אוגוסט כלומר, מכיוון שהוא לא פרע את חובותיו מ
 .4064אש"ל עבור השליחות לצרפת בינואר 

 את חובו.שבו הוא התבקש לפרוע  4066בדצמבר  44-מדור שליחים כתב לו מכתב ב

למרות שהוא לא פרע את חובו, היועץ החיצוני יצא לשלוש שליחויות קצרות נוספות, 
 .4064בחודשים ינואר עד יולי 

הביקורת מציינת כי החוב האמור הוסדר רק לאחר ההתחשבנות הכספית שנערכה עמו 
 . 4064ביולי  61-ב

הנהלה, דירקטור  הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל מהו פרק הזמן הסביר שניתן לחבר
 או איש ציבור לפרוע את חובו, ומהי הסנקציה במידה והוא לא פורע את החוב.
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פורע את חובו  לא חבר הנהלה, דירקטור או איש ציבורבנוסף, אנו ממליצים שכאשר 
מנהל החטיבה לכספים יועבר ליו"ר הדירקטוריון ול תוך פרק זמן סביר, הטיפול

 .וכלכלה

הדירקטוריון להקפיד לעכב את היציאה לשליחות של חבר  ממליצה ליו"ר הביקורת

 הנהלה, דירקטור או איש ציבור שלא פרע את חובו בגין שליחות קודמת.

בנוסף אנו ממליצים להסדיר בנוהל מיהו הגורם האחראי על המשך המעקב אחר 
 פירעון החוב של חברי ההנהלה.

ליחים על סיום כמו כן, אנו ממליצים שהחטיבה לכספים תודיע למדור ש
ההתחשבנות עם חבר ההנהלה, בין אם נשלח לו שיק כאשר יתרתו הסתכמה בזכות, 

 ובין אם הוא פרע את חובו כאשר חשבון סיום השליחות שלו הסתכם ביתרת חובה.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את כל 

 המלצות הביקורת והן ישולבו בנוהל שיעודכן.

 ם פעילותדוח סיכו

קובע כי על כל חבר הנהלה להגיש בתום השליחות "דוח  נוהל "הוצאות חברי הנהלה" 
בדוח יש לפרט את כל המקומות,  יום מחזרתו ארצה. 30סיכום פעילות", תוך 

 המועדים, הפגישות והפעילויות שהתקיימו במהלך השליחות בחו"ל.

על יו"ר  יו"ר הדירקטוריון.חברי הנהלה נדרשים לחתום אישית על הדוח ולהעבירו ל
 הדירקטוריון להעביר את הדוח שלו לידי יו"ר עמית.

פה, -נמסר לנו כי חברי ההנהלה ויו"ר הדירקטוריון מדווחים על נסיעותיהם, בעל
בישיבות ההנהלה אולם הביקורת מציינת כי הם אינם מגישים דוח סיכום פעילות 

 בתום השליחות.

וס משאבים נוהג לכתוב דוח סיכום פעילות בתום מצאנו כי רק מנהל החטיבה לגי
 השליחות, אולם הוא מעבירו למנכ"ל ולא ליו"ר הדירקטוריון.

הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל מיהו הגורם האחראי על ביצוע מעקב אחר הגשת דוח 
  של חברי ההנהלה ליו"ר הדירקטוריון. סיכום פעילות



611 

"הנוסע המתמיד" רשומה הערה בעניין דוח בתחתית טופס ההצהרה בעניין נקודות 
סיכום פעילות: "אני מאשר כי אמסור דוח שליחות לממונה הישיר מיד לאחר החזרה 

 מהשליחות, כמתחייב על פי הנחיות הנהלת קק"ל".

הביקורת סבורה כי השליחים אינם קוראים את הסעיף הזה וסבורים שהטופס עוסק 

 מתמיד".רק בעניין השימוש בנקודות "הנוסע ה

הגשת דוח על כן אנו ממליצים להחתים את השליחים על טופס נפרד שיעסוק בעניין 
, כדי שהקורא יבין סיכום פעילות או להדגיש באופן אחר את הסעיף הזה בטופס

שבאותו טופס יש הצהרה בעניין "הנוסע המתמיד" וגם בעניין "דוח סיכום 
 הפעילות".

ובה כי הוא מקבל את המלצת מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתג
 הביקורת להכין טופס נפרד בעניין הגשת דוח סיכום פעילות.

 חצי שנתידוח 

קובע כי כל חבר הנהלה שנסע לשליחות קצרה יקבל דוח ות חברי הנהלה" אנוהל "הוצ
דוח זה ישקף את המצב הנוכחי של חשבונו, ויכלול את כל  שנתי ממדור שליחים.-חצי

עבורו בחו"ל. חבר ההנהלה יבדוק את הדוח, יאשרו בחתימתו ויחזיר ההוצאות שנגרמו 
 למדור שליחים.

הביקורת העלתה כי מדור שליחים לא מוסר לחברי ההנהלה דוח חצי שנתי על 
 ההוצאות שהיו להם בכל אחת מהשליחויות.

שנתי על השליחויות, כולל -הביקורת ממליצה למדור שליחים להכין דוח חצי
 תים את חברי ההנהלה על הדוח, כפי שנדרש בנוהל.ההוצאות, ולהח

המנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי הוא מקבל את 
 המלצת הביקורת.

הנוהל קובע כי מנהל החטיבה לכספים יכין דוח שנתי מסכם על ימי הנסיעות 
וההוצאות הכרוכות בהן של חברי ההנהלה, ויעבירו לעיון ועדת הביקורת של 

 ן.הדירקטוריו
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מזכירת אגף פרויקטים, שילוט ותיירות מכינה בסוף השנה דוח של כל השליחויות 
 הקצרות של עובדים וחברי הנהלה, כולל ההוצאות.

הביקורת העלתה כי לא מגישים לוועדת הביקורת של הדירקטוריון דוח שנתי על 
 השליחויות של חברי ההנהלה והוצאותיהן.

ים להקפיד להכין לוועדת הביקורת של הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספ
 את דוח השליחויות השנתי של חברי ההנהלה, כולל ההוצאות.  רקטוריוןהדי

במסגרת עדכון הנוהל מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי 
 ייבחן מחדש נושא הדיווח על השליחויות הקצרות.

 לאים ואינם מדויקים. כמו כן, הביקורת העלתה כי הנתונים בדוח החצי שנתי אינם מ

 –בתי המלון, אשר מומנו על ידי משרדי קק"ל המקומיים  ההוצאות עבור לדוגמא:

 אינם מופיעים בדוח.

כמו כן, כאשר המלון משולם באמצעות הכנס, ההוצאה של המלון לא מופיעה בדוח 
 .החצי שנתי

כאשר ההזמנה לכנס נעשית דרך משרד החוץ, קק"ל משלמת את עלות המלון אולם 
  החצי שנתי.ההוצאה אינה רשומה בדוח 

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בעתיד יוקפד על דיוק  
 הנתונים המופיעים בדוח החצי שנתי.

אות בדוח לבין ההוצ בדוח החצי שנתי מצאנו חוסר התאמה בין הנתונים בנוסף,
  האש"ל.

. על פי דוח האש"ל, 4066חבר הנהלה יצא לשליחות בארגנטינה בנובמבר לדוגמא: 
שולם לו החזר הוצאות בגין המלון אולם בדוח החצי שנתי נרשם שהמלון שולם על ידי 

 הסוכנות היהודית.

מבדיקה שנערכה עולה מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי  
 המלון הוזמן על ידי הסוכנות היהודית, אך שולם על ידי השליח. כי 
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הביקורת ממליצה לחטיבה לגיוס משאבים להקפיד שהנתונים בדוח החצי שנתי יהיו 
 מלאים ומדויקים.

מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר בתגובה כי בעתיד יוקפד 
 שהנתונים בדוח החצי שנתי יהיו מלאים ומדויקים.

 עדכון הנוהל

 , ומאז לא עודכן.6111הל "הוצאות חברי ההנהלה" נכתב באוקטובר נו

הביקורת ממליצה לעדכן את הנוהל בהתאם להמלצות שלנו וכן לקבוע מיהו הגורם 
 האחראי לעדכון הנוהל.

כי החטיבה עוסקת כעת  כאמור, מנהל החטיבה לגיוס משאבים מסר
קק"ל ושל  של עובדיבשליחויות קצרות  יםהעוסקים הנהלשני בעדכון 

וא הוסיף כי הגורם האחראי ה .והם יאוחדו לנוהל אחד חברי הנהלה
החטיבה לגיוס משאבים, בשיתוף עם הל נמ יהיהלעדכון הנוהל 

  מחלקת ארגון ושיטות, האחראית על כתיבת הנהלים בקק"ל.

 

 4063מאי 
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 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

 לדוח הביקורת בנושא

 שליחויות קצרות –קרן קימת לישראל 

 

תקנון מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, להלן תשובתי  לשב'  78בהתאם לסעיף 
 הנ"ל.לדוח 

 הביקורת ערכה דוח מפורט בנושא השליחויות הקצרות בקרן הקיימת לישראל.

המפורט כולל פרק המתייחס לשליחויות הקצרות של עובדי קק"ל ופרק דוח הביקורת 

 הדן בשליחויות הנהלת הקק"ל ובו התייחסות גם לנסיעות אנשי ציבור.

יו"ר קק"ל, מסר כי בימים אלה נשלם הליך עדכון נוהלי השליחות שיאוגדו בנוהל אחד 

 משותף לכל השליחויות הקצרות.

 רה דרך בהליך זה של עדכון הנוהל.ההמלצות המפורטות בדוח שימשו מו

מביא לצמצום הבדלים בנוהלי השליחות הנהוגים במוסדות  יישום המלצת הביקורת

 הלאומיים.

.תודתנו למשרד המבקר  

 

( א. דובדבני-)  

 

 3172יולי ירושלים, 
  



 



 
 
 
 
 
 

 קרן היסוד 
 

 אבטחת אמצעי תשלום
 

 

 

 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
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  קרן היסוד 
 

 אבטחת אמצעי תשלום
 

 

 מבוא – פרק א'

  

 טרות הביקורתמ 0

בחינת יישום עקרון הפרדת תפקידים בכל הנוגע לפעילות הפקת אמצעי  0.0

 .תשלום והקמת כרטיסי אב ספקים

העבודה לצורך הפקת אמצעי התשלום הקיימים בדיקת נאותות תהליכי  0.1

 בקרן היסוד.

 סקירת חשיפות פוטנציאליות ובחינת רמת הבקרה הקיימת. 0.1

 

 יטת הביקורת והיקפהש 1

 עריכת שיחות עם עובדי קרן היסוד במינהל הכספים ובמערכות מידע. 1.0

 סקירת המסמכים הבאים:  1.1

 .1100נובמבר  – דוח פירוט ראשי קבוצות 1.1.0

 טי".יב"פריור םיכיתרשים ניהול תהל 1.1.1

 .1100-1112לתקופה דוח ספקים  1.1.1

 .1100לשנת  דוחות תשלומים 1.1.2

 .1100העתקי המחאות שהופקו בשנת  1.1.2

 . 1100בשנת  המחאות מבוטלות 1.1.2

 מסמך מורשי חתימה. 1.1.2

 .1161261100מיום  דוח תקשורת מס"ב 1.1.2

יש לציין, כי הביקורת נערכה באופן מדגמי, לפיכך אין הכרח כי כל ליקוי,  1.1
 בקרן היסוד, התגלה במהלך הביקורת.אם קיים 

 

 תקופת הביקורת 1

 .1100 נובמבר-אוגוסט הביקורת נערכה בחודשים:
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 רקע כללי – פרק ב'

 

 מבנה אגף הכספים והגדרת תחומי אחריות  2

 אגף הכספים מונה שלוש מחלקות כמפורט להלן:

 אחראית על ביצוע תשלומים למוטבים.  – מחלקת הכנסות 2.0

אחראית על ביצוע תשלומים לספקים ונותני  – יותמחלקת תקציב והתקשרו 2.1
 שירותים.

אחראית על פעילות מול ספקים )התקשרות עם  – מחלקת לוגיסטיקה 2.1
ביצוע הזמנות רכש וכדומה(. פעילות מחלקה זו  ,משא ומתןניהול  ,ספקים

לא נבדקה במהלך הביקורת, הואיל ואינה מעורבת במישרין בתהליכי ביצוע 
 תשלומים כלשהם.

 מצעי תשלוםא 2

 אמצעי התשלום העיקריים העומדים לרשות קרן היסוד הינם:

 מס"ב בשקלים;  2.0

 ;(EDI)מס"ב במט"ח  2.1

 המחאות בנקאיות; 2.1
 

 מערכות מידע 2

מערכת המידע הקיימת בקרן היסוד הינה מערכת מסוג "פריוריטי"  2.0

ידי מנהל מערכות המידע ורפרנט חיצוני המעניק -המתופעלת ומתוחזקת על

 תמיכה. את שירותי ה
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 מערכות המידע – פרק ג' 

 כללי 2

מערכת המידע המשמשת את קרן היסוד הינה מערכת מסוג כאמור,  2.0

ידי מנהל מערכות המידע של קרן -"פריוריטי" המתוחזקת ומתופעלת על
 היסוד ובלווי של רפרנט מחברת התוכנה.

משתמשים פעילים באמצעות מספר מודולים כגון  21-כבמערכת פועלים  2.1
 רכש, מודול הכספים ומודול פרויקטים. מודול ה

"(. הרשאת העל)להלן: " "Tabula"-כהרשאת העל בפריוריטי מוגדרת  2.1

הרשאה זו למעשה נותנת לבעל ההרשאה את היכולת לבצע שינויים 
 בהגדרות למשתמשי הקצה. 

כי בכל מערכת פריוריטי קיים משתמש אחד שהינו בעל הרשאת העל.  יובהר 2.2

גורמים בקרן היסוד תהיה גישה )באמצעות סיסמא( אולם, אפשר שלמספר 
 להרשאת העל. 

 מבנה עץ הרשאות 2

שיטת הקצאת הרשאות בקרן היסוד מבוססת על בסיס העיקרון של "ראש  2.0
"( המאגד הרשאות זהות לכל המשתמשים ראש קבוצהקבוצה" )להלן: "

באותה הקבוצה. כך לדוגמא: העובדים במחלקת ההכנסות )תשלומים 
כל אחד מעובדי מוגדרים כקבוצת "הכנסות", כך שלמעשה  למוטבים(,

 לבצע כל פעולה שאמורה להיערך במחלקת ההכנסות.  המחלקה יכול

קיום של הרשאות זהות לעובדים בקבוצה אחת, למעשה אינו עומד בקנה  2.1
אחד עם בסיס עקרון הפרדת התפקידים, זאת הואיל ואין הפרדה ממשית 

  כת המידע.בפעולות הניתנות לביצוע במער

 מתן הרשאות 9

הרשאת גישה ללביקורת נמסר, כי בקרן היסוד קיימים ארבעה עובדים בעלי  9.0
שלושה מבין בעלי הגישה הינם עובדי מערכות המידע ועובדת נוספת העל, 

  הכספים בקרן היסוד. אגף
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יש להבהיר כי למרות שקיימים ארבעה עובדים בעלי הרשאת העל, קיים  9.1
אות למשתמשים. על פי תהליך העבודה מנהל תהליך מוגדר למתן הרש

מחלקה מגדיר אלו הרשאות יש לתת לעובד, הבקשה מועברת למנהל 
 מערכות המידע לביצוע. 

ידי מנהל מערכות -הביקורת ביקשה לבחון האם קיימת בקרה כלשהי על 9.1

שינויים בהרשאות שניתנו ללא אישור מוקדם. נמצא, כי לא  גביהמידע, ל
ר שינויים בהרשאות, משמע יתכן והוקצאו הרשאות ללא קיים לוג מעקב אח

 אישור מוקדם. 
 

 :מערכות מידע – לפרק ג' המלצות

לבצע אחת לתקופה בקרה אחר שינויים בהרשאות ולבדוק, כי קיים אישור  .א

 מוקדם ומתועד לביצוע הפעולה.

  לערוך מידי תקופה דוח סתירות בהרשאות של עובדים. .ב

 

 התייחסות קרן היסוד

 צות מקובלותההמל

 

 

 יישום עקרון הפרדת תפקידים – פרק ד'

 עקרון הפרדת תפקידים: 01

עקרון הפרדת תפקידים נועד על מנת לקיים מערך של תהליכי עבודה  01.0

 שלבים בתהליךנאותים לצורך מניעה והגבלה של גורם יחיד בביצוע מספר 
 ללא יכולת בקרה ואישור על ידי גורם נוסף.

  ומה של מערכת בקרה אפקטיבית.עקרון זה מהווה בסיס לקי 01.1
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 האמצעים ליישום עקרון הפרדת התפקידים:  00 

 על מנת לקיים את יישום העיקרון נהוג, לשלב בין האמצעים הבאים: 

 הגדרות בכתב  00.0

 הגדרת אחריות ותפקיד של כל מחלקה והעובדים. 00.0.0

 הגדרת תהליכי עבודה מפורטים באמצעות נהלים.  00.0.1

 הגדרות ממוכנות  00.1

התואמות את התפקיד ותחום האחריות של כל  התאמת הרשאות 00.1.0
 עובד )בהתאם להגדרת התפקיד(.

הגדרת תהליכי עבודה התואמת את בסיס הנהלים והמגבלות  00.1.1
 שנקבעו. 

 האחריות ליישום עקרון הפרדת התפקידים: 01

חלה האחריות להגדרה ויישום של תהליכי עבודה  קרן היסודעל הנהלת  01.0
 ון הפרדת תפקידים. ובקרות פנימיות, ובכללן יישום עקר

בחינת יישום עקרון הפרדת התפקידים באמצעות ראוי לבצע, מעת לעת,  01.1
לתהליכים  םבדיקה והתאמה של התהליכים המוגדרים בכתובים והתאמת

 במערכות המידע של החברה. 

 בדיקה שלאחד הכלים הנפוצים בבחינת הרשאות במערכות המידע הינו  01.1
דיקת הטמעת תהליכים מובנים סתירות בין הרשאות גישה רגישות וב

 בניהול התהליכים ב"פריוריטי". 

 בחינת יישום עקרון הפרדת תפקידים בקרן היסוד 01

במסגרת הביקורת, ביקשנו לבחון את יישום עקרון הפרדת התפקידים בקרן 
 היסוד בשני מישורים, כמפורט להלן: 
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 נהלים והגדרות תפקידים:  01.0

ם המגדירים את תחומי נמסר, כי בקרן היסוד לא הוגדרו מסמכי 01.0.0
-ידי כל עובד, על-האחריות של כל העובדים. הפעילות מתבצעת על

 פי נוהג בלבד.

בנוסף, לא קיימים נהלים כתובים המגדירים את תהליכי העבודה  01.0.1
בין היתר לביצוע תשלומים לספקים, תשלומים למוטבים, תיעוד, 

 התאמות בנק וכדומה. 

קת נהלים, אולם התהליך מנהל הכספים מסר, כי החל תהליך להפ 01.0.1
 טרם הסתיים. 

 בקרה בכלים ממוחשבים:  01.1

לא קיים כלי ממוחשב לבחינת  – בדיקת סתירות בעץ הרשאות 01.1.0
יישום עקרון הפרדת תפקידים בכל הנוגע להרשאות שניתנו 

 לעובדים. 

לביקורת נמסר על ידי רפרנט מערכת ה"פריוריטי", כי ניתן לחולל 
ריוריטי" אשר יערוך את בחינת דוח יעודי באמצעות מערכת ה"פ

יישום עקרון הפרדת התפקידים ויאתר סתירות. אולם, עד למועד 
 . למערכת "פריוריטי" בקשה כזולא הגישה  הביקורת קרן היסוד

נמצא, כי קיים ניהול תהליך להזמנות ולחשבוניות ספק, אשר  01.1.1
ידי מנהל מערכות המידע -מובנה במערכת המידע. התהליך הוצג על

 פי הנחיות מינהל הכספים.-לות שנקבעו עלוההגב

לא נערך שימוש בקבצי לוג לצורך בקרות פנימיות )לדוגמא: דוחות  01.1.1
  רציפות, שינויים בפרטי ספק, הקמת כרטיסי אב וכדומה(.

 : יישום עקרון הפרדת תפקידים – לפרק ד' המלצות

לערוך נהלים לתהליכי העבודה ולהגדיר תחומי אחריות של כל המחלקות  .א
 ושל העובדים.
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להגדיר באמצעות מחולל דוחות שבמערכת ה"פריוריטי" דוח לבחינת  .ב 
 סתירות בעץ הרשאות ובניהול תהליכים מובנים במערך הכספים.

 לעשות שימוש בדוחות בקרה באמצעות קבצי לוג.  .ג
 

 התייחסות קרן היסוד

 ההמלצה מתקבלת. .א

 ההמלצה מתקבלת ותבוצע פעם בשנה. .ב

 ההמלצה מתקבלת. .ג
 
 

 העברת תשלומים למוטבים – ה'פרק 

 רקע כללי 02

תשלומים למוטבים הינם באחריותה של מחלקת ההכנסות הכוללת את  02.0
הטיפול בתשלומים משלב קבלת הכספים מהמגביות השונות ועד לשלב 

 .םהעברת הכספים לייעוד

מחלקת ההכנסות מונה את מנהלת המחלקה ושלושה רפרנטים הפועלים  02.1
כל רפרנט אחראי על ביצוע של מכלול פעולות . םפי אזורים גיאוגרפיי-על

  באיזור הייעודי המוגדר לו.

העברת הכספים היעודים נערכת לרוב באמצעות העברות ממוכנות, או  02.1
 באמצעות המחאות בנקאיות. 

 לא קיימים נהלים בנושא העברת התשלומים למוטבים.  02.2

 להלן תיאור שיטת העבודה בתשלומים למוטבים: 02.2

עם הנחיות להעברת הכספים מהמגביות  קבלת כספים והודעה 02.2.0

 השונות.

 יצירת מסמך הכנסה לכספים שהתקבלו. 02.2.1

 קליטת הכנסה  02.2.1

 ביצוע בדיקות ואישור טרם העברת הכספים למוטבים. 02.2.2
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 .EDIהעברת חשבונית הספק לתשלום באמצעות מס"ב 6  02.2.2

 הפעלת סבב חתימות מורשי חתימה על קובץ התשלומים. 02.2.2

  שידור המסרים. 02.2.2

 פרויקטלשיוך  02

חלק ממערך הבקרה הפנימית, העברת כספים למוטב תתבצע רק עם קיים כ 02.0
פרויקט במערכת הפיננסית של קרן היסוד )ללא פרויקט לא ניתן לבצע 

 קשירת חשבון(. 

במקרים בהם קיים פרויקט במערכת, קשירת חשבון ההוצאה  02.0.0
 ידי אחד מהרפרנטים כחלק מתהליך העבודה.-נערכת על

קט במערכת הפיננסית, נדרש להקים במקרים בהם לא קיים פרוי 02.0.1
ידי גורם אחר במחלקת ההכנסות. מהתהליך המתואר -פרויקט על

לעיל עולה שעקרון הפרדת התפקידים במחלקת ההכנסות, אינו 

מתקיים. בנוסף לאי ההקפדה על הפרדת התפקידים, אין למעשה 
בקרות מספקות בתהליך העברת הכספים הכולל את הקמת 

  הפרויקט.

  :תשלומים למוטבים תהעבר – לפרק ה' המלצות

 תשלומים למוטבים.בנושא לערוך נוהל עבודה  .א

, למעקב אחר פרויקטים חדשים ממוחשביםלהגדיר אמצעי בקרה  .ב

 שנפתחו. 

 

 התייחסות קרן היסוד

 ההמלצה מתקבלת. .א

קישור הספק הרלוונטי לפרויקט )אליו ישולמו הכספים(, נערך באמצעות  .ב

או  ," ואינו מורשה חתימהFinProבהרשאת "עובד יחיד המוסמך לכך  

 מעורב בהליך תשלומים. 
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 הטיפול בכרטיסי אב ספקים – פרק ו'

 

 הקמת כרטיס אב ספקים 6 מוטבים תהליך  02

במערכת ה"פריוריטי" הוגדר, כי תתבצע הבחנה בין סוגי הספקים על פי  02.0

 מהות הספק באמצעות הגדרת מספר הכרטיס, כך לדוגמא:

 עובדים; – "2המתחילים בספרה " כרטיסי ספקים 02.0.0

 ספקי טובין ושירותים; – "2כרטיסי ספקים המתחילים בספרה " 02.0.1

 מוטבים.  – "9כרטיסי ספקים המתחילים בספרה " 02.0.1

 הקמת כרטיסי ספקים למעשה מורכבת משני שלבים:  02.1

הקמת כרטיס הספק ללא פרטי חשבון הבנק,  – הקמה לוגיסטית 02.1.0
 הרלוונטית.עובדי המחלקה לרוב נערכת על ידי 

שיוך פרטי חשבון הבנק לכרטיס הספק. יצוין כי  – הקמה כספית 02.1.1
רק על לאחר ההקמה הכספית )שיוך פרטי חשבון בנק( ניתן לבצע 

 תשלומים לספק. 

עם מנהל מערכות המידע מיהם הגורמים למועד הביקורת, סקרה  הביקורת 02.1
 בעלי הרשאה ב"פריוריטי" להקמה לוגיסטית ולהקמה כספית.

נמצא, כי לכל  – קת הגורמים בעלי הרשאה להקמה לוגיסטיתבבדי 02.1.0
עובדי קרן היסוד, למעט העובדים המשויכים לקבוצת "משק" )שני 

 עובדים( וקבוצת "מנהל רכש" )עובד אחד(, קיימת הרשאה זו.

נמצא, כי  – בבדיקת הגורמים בעלי ההרשאה להקמה כספית 02.1.1
 למרבית הקבוצות קיימת הרשאה זו.

הבדיקה לעיל, היא שלמרבית העובדים בקרן היסוד מה המשמעות העול
קיימת היכולת להקים כרטיס ספק ולשייך פרטי חשבון בנק. עובדה זו 

 מצביעה על סיכון בתהליך ובו אין למעשה הפרדת תפקידים בסיסית.
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, לאחר קבלת טיוטת דוח הביקורת בקרן היסוד, נערכה 1101בחודש ינואר  02.2
מערכות המידע לבחינת ההרשאות הקיימות בדיקה מקיפה על ידי מנהל 

ב"פריוריטי" ונערכו תיקונים בהרשאות הקיימות לשיוך פרטי חשבון הבנק, 
בוטלו וההרשאה נותרה  – צות להם הייתה הרשאה זוכמפורט: מרבית הקבו

 רק עבור הקבוצות: "הכנסות", "הנה"ח", "חדווה", "מנהל כספים".

 כי הליקויים תוקנו.  לאור שינויים אלו, הביקורת סבורה,

 בדיקת הקמת כרטיסי ספקים בפועל  02

הביקורת בדקה באמצעות דוח ספקים אשר הופק לבקשתה, מיהם הגורמים  02.0
לתקופה המתחילה ספקים או ביצעו שינויים בכרטיסי  ,בפועל אשר הקימו

 . 1100ועד לחודש נובמבר  1112בינואר 

 1,111 -מאו נערכו שינויים בלמעלה  ,במהלך התקופה הוקמו 02.0.0
 לעובדים, ספקי טובין ושירותים ומוטבים. כרטיסי אב ספקים 

 22%-כפעולות סך הכול ) 1,012פעולות מתוך  922בוצעו  1112בשנת  02.0.1
לצורך  "Tabula"מכלל הפעולות( באמצעות שימוש בהרשאת העל 

 הקמת כרטיסי אב ספקים.

 02%-כפעולות סך הכול ) 212פעולות מתוך  21בוצעו  1119בשנת  02.0.1
לצורך  "Tabula"מכלל הפעולות( באמצעות שימוש בהרשאת העל 

 הקמת כרטיסי אב ספקים.

לא בוצע שימוש בהרשאת העל לצורך  1100-1101במהלך השנים  02.0.2
 הקמת כרטיסי ספקים.

שימוש בהרשאת העל מהווה שימוש חריג בהרשאת העל הואיל ולא נהוג 
 לנצל הרשאה זו להקמת כרטיסי אב.

הסיבה לשימוש החריג בהרשאת העל במהלך  לביקורת נמסר, כי 02.0.2
, נבעה מתהליך מתמשך של הסבת נתונים 1119-1112השנים 

ממערכת הנהלת החשבונות הישנה )אשר שימשה בעבר( למערכת 
 החדשה. 
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 זה.  מידעיצוין, כי לביקורת אין אפשרות לאמת  02.0.2 

שהינו מנהל מחלקת  "FinPro"נמצא, כי גם המשתמש כמו כן  02.0.2
כי  ,רטיסי אב למוטבים במהלך התקופה. יצויןערך כ ,הכנסות

משתמש זה אינו אמור להיות מעורב בתהליך הקמת כרטיסי אב, 
 בתהליך אישור החשבוניות לתשלום. הואיל והינו גורם מרכזי 

  טיוב נתונים 02

טיוב נתונים הינו תהליך שכיח, אשר נועד לצמצם 6 לגרוע כרטיסי ספקים  02.0
 ים כפולים.שאינם פעילים ו6או כרטיסי ספק

לביקורת נמסר, כי לא קיים תהליך לצורך ביצוע טיוב נתונים, אלא הטיוב  02.1

 נערך רק במקרים בהם עובד מזהה כרטיס אב של ספק שאינו בשימוש.

מובנה לטיוב לא נערך תהליך בבדיקת קובץ כרטיסי אב ספקים נמצא, כי  02.1
יסי כרט 12 רק, 1100-1112 תקופה:במהלך ה .נתונים לגבי כרטיסי אב

  . הועברו לסטאטוס "לא פעיל"כרטיסי אב,  1,111-מבין כספקים 

 עדכון ושינוי פרטי חשבון בנק בכרטיס ספק 09

פרטי חשבון בנק מהווה את אחד מהנדבכים המרכזיים בתשלומים לספקים  09.0
באמצעות שידורים אלקטרוניים, זאת מאחר ועל בסיס פרטי חשבון בנק 

 מים. המוגדרים בכרטיס האב נערכים התשלו

של הספק יערך באופן  הבנקלפיכך, ראוי שעדכון או שינוי בפרטי חשבון  09.1
 נאות ומבוקר בקרן היסוד.

 מבדיקתנו את שיטת העבודה הקיימת במינהל הכספים עולה, כי: 09.1

לא קיים טופס ייעודי לספקים לצורך רישום פרטי חשבון הבנק  09.1.0
פק פקים בקבלת נייר מכתבים מאת הסעובדי מינהל הכספים מסתו

 בציון פרטי חשבון הבנק שלו.

 

לא קיימת דרישה כלשהי מהספק לאמת את פרטי חשבון הבנק בעת  09.1.1
עדכון או בעת שינוי באמצעים כגון: העתק המחאה מבוטלת, העתק 

 טופס תנועות בנק או אישור חתום של הבנק. 
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לא קיימת חובת תיעוד למסמכים המתקבלים מהספק בעת עדכון  09.1.1
 הבנק.או שינוי פרטי חשבון 

לא קיימת מגבלה ו6או בקרה כלשהי על ידי גורם נפרד, על השינויים  09.1.2
 שבוצעו.

אין יכולת ואין דרישה של מינהל הכספים לאתר שינויים בפרטי  09.1.2
 חשבונות הבנק של הספקים.

שינויים בפרטי חשבון הבנק מוצגים ומתועדים בכרטיס האב  09.1.2
 השינוי. וכוללים את הגורם שביצע את השינוי מועד השינוי וסוג

 ,לא קיימת הפרדת תפקידים בין הגורם שמקים את כרטיס האב 09.1.2

 לבין הגורם שמבצע את עדכון פרטי חשבון הבנק.

הביקורת סקרה עם מנהל מערכות המידע מיהם הגורמים בעלי הרשאה  09.2
 ב"פריוריטי" בעדכון ובשינוי פרטי חשבון הבנק בכרטיסי אב של ספקים. 

מצא כי נ ,בפרטי חשבון הבנק בבדיקת ההרשאה לביצוע שינויים 09.2.0
 למרבית ראשי הקבוצות קיימת ההרשאה במערכת פריוריטי. 

נערכים לא קיימת אפשרות ממוכנת לעריכת בדיקה של אלו שינויים  09.2.1
שינויים בפרטי חשבון הבנק של את הומיהם הגורמים שערכו 

  ספקים.

 תיעוד מסמכים  11

יות נדרשים ידי מחלקת תקציב והתקשרו-בעת פתיחת כרטיס ספק על 11.0

 המסמכים הבאים: 

  ;אישור ממנהל הרכש על פתיחת כרטיס הספק 

 ;טופס ניהול ספרים וטופס ניכוי מס במקור  

  ;מסמך כלשהו הכולל את פרטי הספק 

  .אסמכתא מהספק לגבי פרטי חשבון הבנק 
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ם הביקורת ביקשה לבדוק את שיטת תיעוד המסמכים ובדיקת קיומ 11.1 
 בפועל.

ת החשבונות הראשית עולה, כי לא נהוג משיחה שנערכה עם מנהל 11.1.0
לתעד את המסמכים באוגדן נפרד, אלא המסמכים מתועדים יחד 
עם החשבונית הראשונה של הספק או במועד השינוי יחד עם 

 חשבונית לתשלום.

בנוסף, לאור שיפוץ נרחב שנערך בקרן היסוד בסמוך למועד עריכת  11.1.1
כספים ולכן הביקורת, הקלסרים לתיעוד טרם הועברו למינהל ה

 קיים קושי לערוך את הבדיקה.

הביקורת סקרה מדגם קלסרים הכוללים את התשלומים לספקים.  11.1.1

בסקירה זו נמצא כי התיעוד של טופס ניהול ספרים וטופס ניכוי מס 
 במקור תקין. 

לא נמצא אישור מנהל הרכש לפתיחת כרטיס ספק. לביקורת נמסר  11.1.2
ולם קיים קושי לאתרו כי האישור מתקבל לרוב באמצעות המייל, א

 הואיל ואין תיעוד יעודי. 

לאור ממצאים אלו, הביקורת מציינת, כי קיים ליקוי עקרוני בשיטת התיעוד  11.1
של המסמכים אשר אינה מאפשרת עריכה של בקרה פנימית אפקטיבית. יש 
להדגיש, כי ללא אסמכתאות מתועדות קיימת חשיפה לביצוע של שינויים 

 לא מורשים.

 :הטיפול בכרטיסי אב ספקים – ק ו'לפר המלצות

אשר יכלול בין  ,יש לערוך נוהל עבודה לתהליך הקמת כרטיסי אב ספקים .א
היתר את הנושאים הבאים: שיטת העבודה, פירוט מסמכים ישימים, 
הגורמים הראשים בפתיחת כרטיס אב, תיעוד, בקרות פנימיות בפתיחת 

  כרטיס אב והאחריות לביצוע, טיוב נתונים.

 ע אפשרות של הקמה לוגיסטית והקמה כספית על ידי גורם אחד.למנו .ב

לבחון הוספת דרישה לאישור גורם נוסף לאחר ביצוע שינויים בפרטי כרטיס  .ג
 ספק.

 טיוב נתונים בכרטיסי אב ספקים.לבצע  .ד

שינויים בפרטי לאיתור באמצעות קבצי לוג אחת לרבעון בקרות לערוך  .ה
 כרטיס האב.
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 התייחסות קרן היסוד

קט נהלים שמתבצע בקרן לצה מתקבלת ותיושם במסגרת פרויהמה .א

 היסוד. 

 בדוח(. 02.2המלצה מתקבלת. בוצעו שינויים בהרשאות )ראה סעיף  .ב

יש עוד גורם שבודק את התשלומים במס"ב ומאחר  –ההמלצה נבחנה  .ג

קיימת  ולא ניתן לשנות שם לספק פעיל אין הצדקה להוספת גורם נוסף. 

בין הפונקציה הקושרת חשבונות ספק לפרויקט הפרדת תפקידים מלאה  

 ובין מורשי החתימה. 

 ההמלצה מתקבלת. .ד

 ההמלצה מתקבלת. .ה

 

 תשלומים באמצעות המחאות – פרק ז'

 רקע כללי 10

התשלום באמצעות המחאות הינו אמצעי תשלום זניח בהיקפו ביחס  10.0
 לאמצעים הנוספים העומדים לרשות קרן היסוד.

 שלום:קיימים שלושה סוגי מטבעות לת 10.1

  המחאות בשקלים(NIS) –  משמשים בעיקר לצורך תשלומים לשלטונות

 המס, רשויות מקומיות ומלגות לסטודנטים.

  המחאות במט"ח(EUR ו-USD) –  משמשים בעיקר לצורך עובדים

 הנוסעים לשליחויות וכהמחאות שאינן נפדות בפועל.

קה של מקור )הכולל חלו 2Aההמחאות מופקות על גבי נייר כימי ריק בגודל  10.1
והעתק( באמצעות מדפסת ייעודית, המפיקה את הפרטים של ההמחאה 

 והעתק ההמחאה.

הנייר הכימי כולל הגנה מפני זיופים באמצעות הכיתוב "תצלום" בתחתית 

 ההמחאה )במקום בו נרשמים פרטי הבנק ומספר ההמחאה(. העתק 

 לא קיים נוהל עבודה לתשלומים באמצעות המחאות. 10.2
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 דוח רציפות  11 

דוח רציפות הינו דוח המציג את רציפות המספרים הסידוריים של  11.0
המחאות שהופקו בתקופה מוגדרת. לרוב, הדוח משמש כחלק מאמצעי 

 הבקרה הפנימית באגפי כספים.

במינהל הכספים לא נהוג לערוך שימוש בדוחות רציפות, על כן לבקשת  11.1
 הביקורת הופק דוח רציפות לצורך עריכת המדגמים והבדיקות.

 :1100יוני  – להלן נתונים בדבר המחאות שהופקו במהלך החודשים ינואר 11.1

 המחאות במטבע שקל:

 
 
 
 

ה
 מחאות במטבע דולר:ה

 (21)סך  219-ועד ל 222-מ מספרים סידוריים

 מכלל ההמחאות 9.2%-כ 2 מספר המחאות מבוטלות

 מהרצף 02.2%-כ 9 מספר המחאות חסרות
 

 המחאות במטבע אירו:

 (12)סך  0202-ועד ל 0220-מ מספרים סידוריים

 מכלל ההמחאות 01%-כ 2 מספר המחאות מבוטלות

 מהרצף 01%-כ 2 מספר המחאות חסרות

 בנוסף, נמצא כי: 11.2

המשויכת במספר הסידורי להמחאות  0291המחאה מספר  11.2.0
 . USDמטבע בהופקה כהמחאה  EURהמופקות במטבע 

המשויכת במספר הסידורי להמחאות המופקות  222המחאה מספר  11.2.1
 .EURטבע מבהופקה כהמחאה  USDבמטבע 

 

 המחאות מבוטלות 11

 בבדיקת דוח הרציפות נמצאו ההמחאות המבוטלות הבאות:  11.0

 (022)סך  1210-ועד ל 1212-מ מספרים סידוריים

 מכלל ההמחאות 1.2%-כ 2 מספר המחאות מבוטלות

 מהרצף 1.2%-כ 2 מספר המחאות חסרות
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 אחוז מכלל ההמחאות מספר המחאות מבוטלות מטבע
 באותו מטבע

 1.2 2 שקל
 9.2 2 דולר
 01 2 אירו

ד של ובמדגם שנערך על גבי ההמחאות המבוטלות נבדק, האם קיים תיע 11.1

ההמחאות המבוטלות וההמחאות סומנו כהמחאות מבוטלות שאינן 
 מאפשרות שימוש חוזר. 

 המחאות מבוטלות מתועדות באופן רציף. 11.1.0

 כנדרש באופן המונע שימוש חוזר. ההמחאות המבוטלות סומנו 11.1.1

 המחאות חסרות בדוח הרציפות: 12

 מינהל הכספים: ילהלן פירוט ההמחאות החסרות בדוח הרציפות והסבר 12.0

 הסבר  מספר המחאה

 המחאות במטבע שקל:

. מס הכנסה נשלח למס הכנסההעתק  ה.נפסלההמחאה  1222

 האוריגינל. דרש את

 קלה.שההמחאה התקל לא הודפסה כיוון 1222

 שההמחאה התקלקלה. לא הודפסה כיוון 1229

 .תיקומתועדת במחאה מבוטלת הה 1221

 במעבר למדפסת חדשה  ןכניסיוהמחאה הודפסה  1291

 המחאות במטבע אירו:

 ההמחאה הודפסה בטעות בסדרה של היורו. 0291

המחאות היו בתפר של המעבר למדפסת חדשה לא היה  0211-ו 0211

 סדר במספרים.

 המחאות במטבע דולר:

 ההמחאה הודפסה בטעות בסדרה של הדולר. 222

 .קיימת במערכת ויש גם ביטול שלה 221

 המחאה מתויקת כפסולה. 292

291,291,292, 

292,292, 

מחאות נשלחו למגביות לפקודת תורמים מקבלי רנטה הה

 בחברת הקרנות.
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 פנקס המחאות 12 

הל הכספים פנקסי המחאות ידניות, לביקורת נמסר, כי בעבר היו בידי מינ 12.0
אולם עם המעבר לשיטת הדפסת ההמחאות ממוחשבות, הושמדו כל פנקסי 

 ההמחאות שהיו. 

למיטב ידיעת מנהלי המחלקה ומנהלת החשבונות הראשית לא קיימים  12.1
 פנקסי המחאות. 

 :תשלומים באמצעות המחאות – לפרק ז' המלצות

 .ממוחשבות חאותנוהל עבודה לתשלומים באמצעות המלערוך  .א

בקרות על ידי גורם שאינו מעורב בתהליך  לערוךודוחות רציפות להפיק  .ב

התשלום מידי תקופה )כגון: בדיקת שלמות רציפות ההמחאות, נאותות 

 (.'תיעוד, המחאות חסרות וכו

 התייחסות קרן היסוד

קט נהלים שמתבצע בקרן המלצה מתקבלת ותיושם במסגרת פרויה .א

 היסוד.

 ת.ההמלצה מתקבל .ב

 

 

 תשלומים באמצעות שידורים אלקטרוניים – פרק ח'

 סוגי אמצעי שידורים אלקטרוניים 12

קרן היסוד עושה שימוש בשני סוגי אמצעי תשלום בשידורים אלקטרוניים, 

 כמפורט להלן:

 לצורך תשלומים שקליים. – מס"ב 12.0

 לצורך תשלומים במט"ח. – (EDIב )"מס 12.1

  בדיקת חשיפות בתהליך 12

 החשיפות הקיימות בתשלומים באמצעות מס"ב: להלן פירוט – רקע 12.0

  התשלומים לספקים נערכים על בסיס מספר חשבון הבנק הרשום
 בכרטיס האב של הספק, ללא התאמה שמית של הספק.
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  קליטת תשלומים לא מאושרים בתהליך ריצת התשלום )טרם הפקת
 קובץ המס"ב(.

 ם, טרם פגיעה בקובץ התשלומים לאחר אישורו בידי הגורמים המורשי
 השידור בפועל. 

לאור החשיפות המובנות בתהליך, קיימת חשיבות גבוהה לאבטחת תהליכי 
 .קרן היסודהעבודה באמצעות מערכת המידע של 

הביקורת בחנה אם בקרן היסוד ניתן מענה הולם לחשיפות המובנות  12.1
 הקיימות בתשלומים באמצעות מסב, כמפורט להלן:

כאמור  – רטיס האב של הספקעדכון ושינוי פרטי חשבון בנק בכ 12.1.0

בפרק ו' לעיל, לא קיימת בקרה אפקטיבית אחר עדכון ושינוי פרטי 
 חשבון הבנק, אי לכך קיימת חשיפה לביצוע שינויים לא מורשים.

מסקירת תהליכי אישור  – קליטת תשלומים לא מאושרים 12.1.1
דרישה6הזמנת רכש וקליטת חשבוניות במערכת "פריוריטי" אשר 

מערכות המידע ובבדיקת הכללים בניהול נערכה עם מנהל 
  התהליכים לא נמצאו ליקויים.

קובץ המס"ב  – בדיקת פגיעה בקובץ התשלומים טרם שידורו 12.1.1
אשר מופק בתהליך העבודה נשמר בכונן שאינו  (MSV.110)בשקלים 

מוגן ואשר נגיש למספר לא מבוטל של עובדים בקרן היסוד, אי לכך 
 לא מורשים. קיימת חשיפה לביצוע שינויים

לא עלה בידי מנהל מערכות  – (EDI)לגבי קובץ המס"ב במט"ח 
 המידע לאתר את מיקום הקובץ ברשת המידע של קרן היסוד. 

 בדיקה מדגמית של קובץ מס"ב 12

. 1161261100הביקורת בדקה את קובץ התשלומים במס"ב אשר שודר ביום  12.0
בסך כולל של תנועות שבהן הסכומים הגדולים ביותר,  2הביקורת דגמה 

 ש"ח.  1,222,222.22

נמצא, כי לכל התנועות קיימים מסמכים נלווים ואישורים פנימיים לצורך  12.1
 התשלומים.

 1101מאי 
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 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

 לדוח הביקורת בנושא

 אבטחת אמצעי תשלום – קרן היסוד

 

תקנון מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, להלן תשובתי  לשב'  81בהתאם לסעיף 
 לדוח הנ"ל.

 .מקצועי ומפורט בנושא אבטחת אמצעי תשלוםהביקורת ערכה דו"ח 

למערכות  הכספיות והממשקיםהמידע ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי מערכות 

ומאידך תהליכי העברות כספים וביצועם במהירות ב ייעול מחדהבנקאיות מאפשרות 
 טומנות בחובן סיכונים חדשים.

לתחום ההרשאות במערכת המידע, לעניין עקרון התייחס בין השאר דו"ח הביקורת 
הפרדת תפקידים ויישומו ולהעברות כספיות בהמחאות ובאמצעות שידורים 

 אלקטרוניים.

ת הביקורת והחלה ביישומן עוד תוך כדי פעולת קרן היסוד קיבלה את המלצו
 הביקורת.

לסייע רבות גם בפעילות  כדידו"ח ביקורת זה במצאתי שיש בממצאים ובהמלצות ש
ולפיכך הנחתי את מנכ"ל המחלקה לכספים  הכספית של ההסתדרות הציונית העולמית

 ללמוד את הדו"ח וההמלצות.

 תודתנו למשרד המבקר.

  

 

 דובדבני .א( -)

 
 

 9082ספטמבר  ירושלים,
  



 



  
  
  
  
  
  

 קרן היסוד

 שכר ומשאבי אנוש

 

 תתשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמי
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 קרן היסוד

 שכר ומשאבי אנוש

  

 
 מבוא .1

נושא ניהול מבקר, בדקנו את הבהתאם לתוכנית העבודה של משרד  1.1
המגבית המאוחדת לישראל  – בקרן היסודמשאבי אנוש ותשלום השכר 

 "(.היסוד קרן)להלן: "

 הבאים: בתחומיםבדיקה של תהליכי העבודה  ההביקורת כלל 1.2

 .בארץ ובחו"לעובדים הגיוס תהליך  –

 .יישום הסכמי שכר החלים על קרן היסוד –

 .לעובדים בארץ ובחו"ל ונלוותתשלומי שכר ביצוע  –

נובמבר במהלך החודשים במשרדי קרן היסוד בירושלים הביקורת נערכה  1.2
 .2112פברואר  – 2111

מנהלת סגנו,  כספים,המנהל  במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם 
חשבת , עובדי המטהשל שכר החשב  רכזות משאבי אנוש,, משאבי אנוש

 עובדים נוספים, ככל שמצאנו לנכון. ועם חו"ללשליחים שכר של הה

 יעדי הביקורת: 1.1

תשלומי גיוס העובדים,  בתהליךסקירת תהליכי הניהול והבקרה  א.
 .והנלוות רהשכ

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

 איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים. ג.
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  :ששימשו בביקורתעיקריים מסמכים  1.1

 לתשלומינוגעים  , אשרהסכמים קיבוציים שקרן היסוד היא צד להם 

 .תנאים סוציאלייםוהשכר 

 .נהלי שכר ומשאבי אנוש בקרן היסוד 

 חו"ל.ארץ ובנהלי מס הכנסה הנוגעים לתשלומי מס ב 

 האחיד, המקובלים הדירוג טבלאות שכר בהתאם לדירוג המח"ר ו

 הממשלה. במוסדות

 משרד החוץ.ב ןטבלאות שכר של נציגים ישראליים בחו"ל שמקור 

  היסוד דת תנאי השירות בקרשל ועהנחיות וסיכומי ישיבה פנימיים. 

 ותנאי השכר שלהם רשימת עובדים בארץ ובחו"ל. 

  בגין השתתפות ילדיהם  החזרי הוצאותשקיבלו רשימת עובדים

  בקייטנות.

 עובדים  12-ובארץ  עובדים 11של למדגם  תלושי שכרתיקי עובדים ו

 .בחו"ל

  למדגם עובדים. "פריורטי"-הדוחות נוכחות ממערכת 

  טיים ביט" למדגם עובדים."-הממערכת דוחות פיצול 

  אסמכתאות ומסמכים שונים מתיקי העובדים, כגון: הסכמי העסקה

 אישיים, חוזי שכירות לשליחים, התכתבויות בנוגע לתנאי עבודה וכו'.

 מכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישהמס. 

 

 :מתודולוגית הבדיקה 1.1
 

 בפועל. אל מול ההתנהלות ובדיקה מיםהקיי יםקריאת הנהל 

 האחראים על הפעילות עם בעלי התפקידים  ושיחות קיום פגישות

  .ככל שמצאנו לנכון נוספיםועם עובדים  ושנבדק יםבנושא

  תחומי , לרבות במחלקת משאבי אנושסקירת המבנה הארגוני

 תהליכי העבודה.האחריות ב
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 נושאים שנבדקוהתומכות בת המידע וסקירת מערכ. 

 רלוונטיות לתהליך תשלום השכר סקירת הוראות מס הכנסה ה

בהוראות  קרן היסודובחינת עמידת  לעובדים בחו"ל והחזרי ההוצאות

 אלו. 

  מהמערכת הממוחשבת וניתוחםונתונים קבלת דוחות. 

 התאמת , לרבות ביצוע מדגם של תשלומי שכר לעובדים בארץ ובחו"ל

ההסכמים הקיבוציים ולהסכמים  בפועל להוראותתשלומי השכר 

  ם מול העובדים.האישיי

  שנדגמו ובדיקת קיומם של  עובדיםהשל  האישיים התיקיםסקירת

 .אסמכתאות מתאימות לתהליך קליטת העובד ותנאי שכרו

  לעובדים. הסוציאליות ההפרשותבדיקת נכונות 

 בדיקת דיווחי הנוכחות והתאמתם לתשלומי השכר. 

 סקירת תהליך תשלום החזרי ההוצאות לשליחים ובחינת עמידתם 

 .קרן היסודבנהלי 

 בנוגע להקמת עובד במערכת  היסוד, סקירת מערך ההרשאות בקרן

מערכת שידור תשלומי שכר ו בוכן בנוגע לעבודה מול מערכת המס"

 (.E.D.Iלחו"ל )

 .ריכוז הממצאים 

 .עריכת דוח ביקורת, לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות 

 רקע כללי – מחלקת משאבי אנוש .2
 מבוא א. 

 המוסדות הלאומייםת על ינמנ "המגבית המאוחדת לישראל – סודקרן הי"
)ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל 

 ומשרדיה שוכנים בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים. וקרן היסוד(

שמטרותיה העיקריות הן לפעול על כחברה  1221הוקמה בשנת קרן היסוד 
ון הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל כפי שנוסח להגשים את רעימנת 
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קבלת תרומות, הלוואות, מתנות,  , בין היתר באמצעותהצהרת בלפורב
להקמת היישוב  הםעל מנת להשתמש ב אלו כספיםהשקעה של ירושות ו

 .ישראלבארץ 

בארבעים וחמש מדינות, באמצעות חמישים ושבע  תפועל היסוד קרן

 ארבעה אזורים: אירופה, אמריקה הלטינית,ל ותהמחולק ,תומגבי
  ברות אנגלית והמזרח.המדינות הדו

 על ידי ההסתדרות הציונית העולמיתבחלקים שווים  תקרן היסוד מוחזק
היסוד של קרן החופשיות  היהכנסות עיקר .(11%ועל ידי המגביות ) ,(11%)

חלק מהכספים  .השוטפת הפעילותעבור מועברות לסוכנות היהודית, 
 .הם העברות מיועדות של תורמים המועברים לסוכנות

  .עובדים 01-כרדי קרן היסוד בישראל מועסקים במש

, רובם בהתנדבות. פעיליםאלפי  היסוד ברחבי העולם עוסקים בפעילות קרן
בחו"ל, אשר מנהלים את המגביות בשכר  שליחים 21-כלקרן היסוד 

  הגדולות.

  מספרייםנתונים 
 

 :2112-2111לשנים ותקציבי השכר  מצבת העובדים נתונילהלן 
 

 מחלקות 
2000 2010 

 מצבת 
 עובדים

 תקציב 
ש"חאלפי ב  

מצבת 
 עובדים

 תקציב 
ש"חאלפי ב  

 8,282.1 82 8,128.1 80  עובדי לשכה

 1,281.0 21 1,121.2 21.0 )**( שליחים בחו"ל

 1.2090.1 100 122222.0 101.1 סה"כ 
 

 הזוג.בנות בני/מספר השליחים אינו כולל את  )*(

 הנתונים כוללים שכר בלבד ולא החזרי הוצאות כגון: חינוך, שכ"ד וכו'. )**(

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 מחלקת משאבי אנוש ב.

 :תפקידי מחלקת משאבי אנוש    

מחלקת משאבי אנוש בקרן היסוד אחראית על טיפול בעובדים בארץ 

 .ובחו"ל

 אחריות על גיוס והכשרת הנציגים, נושא השכר :בחו"ל נציגים
כספים( ותנאי שרות נלווים )שכ"ד המחלקת  שיתוף)ב

 שכ"ל, חופשות וכד'(.

 עובדיםאחריות על תהליך גיוס עובדים, טיפול ב עובדים בארץ:
תנאי שירות ורווחה,  :הכולל םלאורך תקופת העסקת

השתלמויות, פיתוח עובדים ומנהלים, ניהול וות כהדר
 נושא הנוכחות, ניהול יתרת חופשה ומחלה תקשורת

 ד עובדים ועוד. עם וע
 

 :רגוניאמבנה  
 

 

ניין המוסדות הלאומיים בב קרן היסודמחלקת משאבי אנוש יושבת במטה 
 קרן היסודהן עם עובדי  ,בירושלים והיא מקיימת קשרי עבודה שוטפים

  בחו"ל. קרן היסודבארץ והן עם שליחי 

 :תיקי עובדים

 ,שליח תיק אישיעבור כל עבור כל עובד ו מחלקת משאבי אנוש מנהלת
השכלת העובד, תנאי העסקה לגבי תהליך הקבלה, הכולל אסמכתאות 

 ,בנוסף לכך. ה אישיזוהוא מועסק באמצעות חווחוזה העסקה במידה 

 מנהלת משאבי אנוש

 ובדים בארץרכזת ע רכזת עובדים חו"ל
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לתנאי השירות להן זכאי העובד וכן  בכל הנוגעהתיק מכיל תרשומות 
 העובד. להערכתמשובים 

 :כרלחוק הגנת הש 21תיקון 

לחוק הגנת השכר. לתיקון זה  21נכנס לתוקפו תיקון  1.2.2112בתאריך 
השלכות רבות, בין היתר בכל הנוגע לתלוש השכר, לדיווח ורישום  נןיש

שעות עבודה ולניכויים מהשכר. בתיקון לחוק נקבעו סנקציות מחמירות, 
בכל הנוגע למעסיקים אשר לא ימלאו אחר הוראות החוק, לרבות סנקציות 

 אישיות. הנושאים העיקריים בתיקון הינם:

המעביד יהא חייב לציין בתלוש השכר פרטים על שעות העבודה של  א.
 העובד, ימי העבודה, שכר לשעת עבודה ועוד.

חובת רישום מלא של שעות העבודה בפועל לכל העובדים )למעט  ב.

 משרות אמון(, מידי יום ביומו.

דהיינו, אם  הנוספות, אל המעביד. נטל ההוכחה לביצוע השעות העברת .ג
אי תשלום שעות נוספות, המעסיק הוא  בגין המעבידהעובד תובע את 

 זה שצריך להוכיח שאכן לא בוצעו שעות נוספות.

 תהליך גיוס עובדים  ..

שליחים לחו"ל, העיקריות: עובדי מטה וקבוצות עובדים שתי ישנן בקרן היסוד 
  כמפורט להלן:התהליך לגביהן שונה מהותית, אשר 

 קרן היסודמטה בארץ לגיוס עובדים  1..

בשנים מתעורר צורך לאייש משרה שהתפנתה. מותנע כאשר תהליך גיוס 
עובדים, ללא שינויים  01-כתקן של  קרן היסודהאחרונות נשמר ב

 משמעותיים.

 :זוטר בדרג יםעובד .א

גייס עובד למשרה פקידותית אין צורך לצאת שיש צורך לבמידה 
מחברות השמה  רות חייםכרז ותהליך הגיוס כולל קבלת קולמ
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וראיונות עם מנהלת משאבי אנוש והמנהל הישיר. בתום הראיונות 
, מתוך המועמדים משרהאיוש ההחלטה משותפת לגבי מתקבלת 

 .שנבדקו

 :ניהולידרג פקידותיים/ ים עובד ב.

ג דרל יםתהליך גיוס עובד, זוטרדרג לתהליך גיוס עובדים בשונה מ
 ניהולי דורש מכרז.פקידותי/ 

 שלבי גיוס העובדים באמצעות מכרז: להלן

 מפרסמת מכרז פנימי על מנת קרן היסוד – יציאה למכרז פנימי .1
מקרב עובדיה  לבחון האם ישנם עובדים המתאימים לתפקיד

המשרה מפורסמת באמצעות לוחות המודעות וכן  היא.
. עובד העומד יסודה באמצעות הדואר האלקטרוני הפנימי בקרן

ועדה ול"בתנאי הסף והמעוניין במשרה מגיש את מועמדותו 
ועדה ולמכרז פנימי" על מנת לבחון את התאמתו לתפקיד. ה

מורכבת מהמנהל הישיר, מנהלת משאבי אנוש ונציג ועד 
אזי  עדה מצאה כי הוא מתאים לתפקידוהובמידה והעובדים. 

מועמדים צאו יתמנה למשרה המיועדת. במידה ולא נמהוא 
 למכרז חיצוני. קרן היסודב יצאו פנימיים

מפרסמת את הדרישות  קרן היסוד – יציאה למכרז חיצוני .2
למשרה בעיתונים יומיים וכן באתרי אינטרנט ובחברות השמה. 

מחלקת משאבי אנוש קורות חיים, מתבצע בכאשר מתקבלים 

 .המועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הסףסינון ראשוני של 
, מחלקת משאבי רות חייםשל קו דולמספר גבמידה ומתקבל 

אנוש מבצעת סינון טלפוני על מנת להגיע למועמדים שיש להם 
מתאימים יוזמנו המועמדים הפוטנציאל להתקבל למשרה ו

לראיון ראשון עם מנהלת משאבי אנוש ועם המנהל הישיר 
 המיועד.

ש המועמד בנוסף לראיונות הראשוניים נדר – מבחני התאמה .2 
פגישה עם מתקיימת לעמוד בהצלחה במבחני אמינות וכן 

פסיכולוג תעסוקתי על מנת לבחון את התאמתו לתפקיד. מועמד 
מן לראיון סופי וביותר לתפקיד מז הטובהההתאמה רמת בעל 
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עדת הקבלה" המורכבת מ: מנהלת משאבי אנוש, נציג ו"ו -ב
ם המוזמנים על וכן מבעלי תפקידים נוספי מנהל הישירההוועד ו

בתום ביצוע הראיון  .פי שיקול דעת ובהתאם לתפקיד המיועד
המשיך לאם לקבל את המועמד או הועדה את המלצתה ותגבש ה

 לתפקיד. אחר בתהליך איתור מועמד

 שכר והערכות עובדים עדכוניקביעת השכר2  2..

קבע בהתאם לנהוג יעובד המתקבל על בסיס חוזה אישי משכורתו ת א.
  .עמו התנהלבהתאם לתוצאות המשא ומתן אשר במשק ו

המשכורת לעובד בהסכם קיבוצי נקבעת בהתאם לדירוג ולדרגה  ב.
 .שבהסכם הקיבוצי הנהוג במשק. 

 עדכוני שכר: 

הנקבעים בהתאם  ,שכר לעדכונימסלולים שונים  שניבקרן היסוד 
  העובד הרלוונטי.לקבוצת העובדים לה משתייך 

 להלן פירוט המסלולים:

לכל משרה קיים מתח  – עובד המועסק באמצעות הסכם קיבוצי –
, עד לרף העליון של מתח בדרגה כאשר כל שנתיים עובד עולה ,דרגות

 .הדרגות

בחוזה צמוד מדד מקובל לבקש  -אישי העובד המועסק באמצעות חוז –
וש שנים ובחוזה שאינו צמוד מדד מקובל לבקש דיון כל של שכרדיון 

 שנתיים.שכר כל 

 הערכת עובד:

. הערכת העובד רלוונטית, בתחילת השנה ,ל שנהבכהערכת עובד מבוצעת 
כן משמשת כפרמטר קבלת פרס עובד מצטיין ומועמדות לל בין היתר,

 .בדיון בבקשה להעלאת שכר
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הביקורת בדקה את ביצוע תהליך גיוס העובדים2 קביעת שכר ועדכוני שכר 
  בהתאם לנהלים הקיימים בקרן היסוד.

 :מצא הביקורתמ

 על פי החלטת קיימות משרות עובדים שמתח הדרגות שלהן תוקנן מחדש ,
. תהליך תקנון משרה מוסדר היסוד שלא קיים בקרןלמרות  מנכ"ל,

מספר עובדת לדוגמא: )ת משלחות ומתאמ 1-ללדוגמא: מתח הדרגות 
, על 11-12והוא תוקנן לאחרונה למתח דרגות של  22-12היה במקור  (11228

. הביקורת סבורה כי 11של  דרגה אישית הןת שיהיה אפשר להעניק למנ
קריטריונים ברורים ללא לאוכלוסיה מסוימת מבין העובדים, דרגות תקנון 

 .תקיןאינו עולה בקנה אחד עם כללי מינהל  ,ושוויוניים

 :ת הביקורתלצהמ

  נוהל מסודר, שידרוש  על בסיסמומלץ כי תקנון משרות מחדש יבוצע
, וחשיבותה המשרה אופיבחינה של קריטריונים ברורים, כגון: עמידה ו

 המקצועיות והמומחיות שדורשת המשרהרמת  עבודה,עומס חריג ב
וכיוצ"ב. כמו כן, מומלץ כי ההחלטה על תקנון תתקבל על ידי ועדה ולא על 

 ידי גורם בודד.

  תגובת קרן היסוד
 ההמלצה מקובלת. 

נהלי קרן היסוד התייחסות תקנון המשרות נבע מהעובדה שאין ב

לנושא תקנון משרות מחדש ומתוך רצון לתקן עיוות שהיה קיים 
מטרת תקנון המשרות לא נבע מהצורך או  .רן היסודקשנים רבות ב

הרצון להעניק דרגות אישיות, אלא כדי להקביל את משרת מתאמי 
זהות מבחינת היקף העבודה, רמת ההמשלחות למשרות אחרות, 

  ת התפקיד.האחריות ומהו

 גיוס שליחים לחו"ל: ...

מאמצים בו קרן היסוד משקיעה תהליך גיוס שליחים לחו"ל הינו מורכב יותר ו
 .ניכרים
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 הנוכחי.שליח השל  חוזההסיום  כשנה לפניחדש נפתח שליח תהליך גיוס 

 שלבי הגיוס:להלן 

 שליטהבדגש על  ,, הכוללת תנאי סףןפרסום מודעת דרושים בעיתו .1

 ל ארץ היעד.שפה שב

חיים  רותמאות קועשרות עד מבין  מועמדים,מיון טלפוני ראשוני של  .2
 המתקבלים.

 ילמרכז ים הפוטנציאלים מוזמניםהמועמד –ביצוע מרכזי הערכה  .2
רך כלל בדמורכבת ה ,נבחנתקבוצה מועמד מצוות לכל כאשר  ,הערכה

ות רתיים באמצעשים להוכיח כישורים חבנדראשר  ,מועמדים 11-מ
ף כגון: יכולת ביצוע פרזנטציה, תרגילי תעדו ,ביצוע מגוון מטלות

מורכב ערכה האחראי על מרכזי ההפורום הומשחקי תפקידים. 

וכן מבעלי  מנהלת ההדרכה, מנהלת משאבי אנוש ומנהל המרחבמ
 תפקידים אחרים כנדרש ובהתאם לשיקול דעת קרן היסוד.

מבין  בלטואשר ים את המועמד יםוחרב מנהלי מרכזי ההערכה .1
 ,יחד עם בנות זוגם ,אותם ניםומזמ בחינותהמועמדים שהשתתפו ב

 אליו ,משאבי אנוש ומנהל המרחב תאצל מנהלמשותף לראיון 
 המועמד מיועד להשתייך.

מנהלת משאבי אנוש ומנהל המרחב  ישהומלצו על יד המועמדים .1
מנת נשלחים למבחן אמינות ולראיון אצל פסיכולוג תעסוקתי על 

לתפקיד. בתום כל שלבי הגיוס מנהלת  םלהעריך את מידת התאמת
התייעצות  ולאחרמשאבי אנוש ומנהל המרחב מגבשים את המלצתם 

 .לקורס נציגים המתקבלמשותפת הם מחליטים על המועמד הנבחר 

 :שכר השליח

לאחר שעבר בהצלחה את שלבי המיון  שליח נקבעתה של ומשכורת
על  לרמות הנסיון והמקצועיות שלוהתאם ב הקודמים שפורטו לעיל,

בטבלאות השכר של אנשי הסגל  ין, המצוהמקובל למשרה זודירוג בסיס ה
 הדיפלומטי של משרד החוץ. 
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הוא שאחרי שנה ות שכר של השליח אבנוגע להעלהיסוד בקרן הנוהג 
הוא וכעבור שנתיים  1%של לשכר בשעור בתפקיד מקבל השליח תוספת 

 .1%של בשעור תוספת נוספת  מקבלבדרגה ועולה 

 נהלי גיוס עובדים 1..

קרן היסוד קובץ נהלים מפורט העוסק בכל הנושאים הקשורים לטיפול ב
עובד חדש, דרך הטיפול  ה שלוקליט הבהון האנושי, החל משלב קבל

 תשלומי הפיצויים.  , לרבותהשוטף בתנאי העסקתו וכלה בפרישת העובד

 הגיוס בהתאם לנהלים הקיימים.הביקורת בדקה את ביצוע תהליך 

 :הביקורת ממצא

  והוא אינו משקף את התנהלות  2111קובץ הנהלים עודכן לאחרונה בשנת

השכר  . לדוגמא: תנאיבהווהבכל הקשור לטיפול בהון האנושי  רן היסודק
לעובד חדש המצוינים בנוהל כוללים תשלום של שעות נוספות גלובליות. 

באמצעות הסכם קיבוצי  היסוד בל לקרןאולם, כיום, עובד חדש המתק
אינו זכאי לקבל תשלום בגין שעות נוספות גלובליות, אלא רק תשלום 

 שעות נוספות על פי דיווח. עבור 

 :הביקורת המלצת

  היסוד  בקרןכיום לתהליכים המבוצעים  יםהלנאת ה להתאיםמומלץ
 . ולבחון לגופו כל מקרה בו חל שינוי בתהליך

  תגובת קרן היסוד
 ההמלצה מקובלת. 

למעשה בימים אלה כבר נבחרה חברה שתסייע בכתיבת כל נהלי קרן 
היסוד. הנהלת קרן היסוד תעביר את הערות הביקורת לכותבי 

 הנהלים. 
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 מערכת הנוכחות .1

 :בדוחות נוכחותטיפול  1.1 

שעון הנוכחות נוכחות בם להעביר כרטיס יבארץ נדרש קרן היסודעובדי 

בתחילת יום  (נוכחותהמערכת  )להלן: "פריורטי"-ה מערכתהמחובר ל
 בסוף כל חודש מפיקים העובדים דוח נוכחות. ממנוהעבודה וביציאה 

הדיווח. במידה וקיימים  לצורך אישורומחתימים את המנהלים  מהמערכת
ת כניסה/ יציאה וכגון: ימי מחלה, שע ליון הנוכחות,יבגתיקונים ועדכונים 

 . הנוכחותישירות במערכת  מבצע תיקונים ובדוכו' הע שלא דווחו

חישוב השעות את ת את דיווחי השעות ודמחלקת משאבי אנוש מעב
 ,(מערכת עיבוד השעות )להלן: הנוספות באמצעות תוכנת "טיים ביט"

מערכת אשר מוזנת בדיווחי השעות של העובדים באמצעות ממשק עם 
את  תזיןדים רכזת העובבמידה וישנם תיקונים ידניים,  .הנוכחות

 .טרם העיבוד ,למערכתנים הידניים התיקו

כולל גם נתונים של ניצול חופשה ומחלה, כך שניתן לעדכן  העדכון הידני
  את היתרות במערכת.

זכאות לשעות  , הכוללת, בין היתר, חישובתוצאת עיבוד שעות הנוכחות
 מועברת לחשב השכר לצורך הזנתן למערכת השכר. ,נוספות

 :בודה בקרן היסודשעות הע 1.2
המחולקות לחמישה ימי  ,שעות עבודה 11 כוללשבוע העבודה בקרן היסוד 

 להלן: כמפורטעבודה 

 

 

 

 

 שעות ימים

 יום חופשה א'

 0 ב'

 1.9 ג'2 ד'2 ה'

 9.9 ו'
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  :נוכחותהבכל הקשור לשעות  קרן היסודת מדיניות להלן טבלה המרכזת א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  .11:11-ל 2:11להימצא בעבודה בין השעות כל עובד מחויב  -שעות גרעין *

והן משתנות בהתאם  במערכת הממוחשבתמוגדרות שעות תקן לכל עובד 
מספר ש ,מעמד של אם עובדתלמשל:  וסטטוס העובד. חלקיות משרהל

 .שעות התקן הרגילותן ממספר קטשעות התקן שלה 

הנוכחות בקרן היסוד2 תשלום שכר על  דיווחיניהול תהליך בדקה את  הביקורת
2 ניכוי בגין שעות חסרות וניהול ימי בסיס נוכחות בפועל ובהתאם להסכמים

 חופשה ומחלה.

 :ממצאי הביקורת

  למערכת השכר )חילן( וכפועל  עיבוד השעותלא קיים מנשק בין מערכת
מכך חשב השכר נדרש להזין ידנית את השעות הנוספות לחלק גדול יוצא 

מהעובדים. הזנה ידנית של נתונים המשפיעים ישירות על תשלומי השכר 
 בביצוע תשלומי שכר.ועלולה להביא לשגיאות  תקינהאינה 

 הגוררת עבודה ידנית מיותרת. מערכת עיבוד השעות הינה מערכת מיושנת 
 ה:המחשללהלן מספר דוגמאות 

 חוזה העסקה
שעות 
 נוספות

שעות  *
 גרעין

0:00-19:00 

ניכוי 
 תהיעדרו

משעות 
 גרעין

עבודה בימי 
 א'

 מחויב זכאילא  אישי

אין אפשרות 
יורד  להשלים

ימי מכסת מ
 החופשה 

 אין משמעות

הסכם קיבוצי 

 גלובלי
 מחויב גלובלי

אין אפשרות 
יורד  להשלים

ימי ממכסת 
 החופשה

מקבל שעות 

 חופש

 מחויב על פי דיווח הסכם קיבוצי

אין אפשרות 
יורד  להשלים

ימי ממכסת 
 החופשה

מקבל שעות 

 חופש
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הנוספות בציון מערכת מפיקה סיכום של שעות הנוכחות והשעות ה .1
שפה העשרונית של מערכת השכר, האולם, בשל  מספר השעות והדקות.

רישום בהתאם לשיטה צורך לבאופן ידני,  להמיר כל דיווח כזה יש
הביקורת נתקלה בטעות חישובית  , דבר החשוף לטעויות.העשרונית

כאשר מדיווח השעות , 11122לעובד מספר  2111בחודש אוגוסט כזו 

הטעות תוקנה במקרה זה  כשעה בשל החישוב הידני.הנוספות נגרעה 
 .טרם תשלום המשכורת

 ולל עובדים שעזבו לפני שנים רבות.מופק כ דוח יתרות ימי חופשה .2

מספר העובד לבין היסוד קיים חוסר סנכרון בין מספר העובד בקרן  .2
רשומה  11102. לדוגמא: עובדת מספר ד השעותעיבובמערכת המופיע 

קיימים  . מאידך,102בתור עובדת מספר  עיבוד השעותבמערכת 
 המספר המתאים במלואו.עובדים שהמערכת קולטת את 

  מתקננת באופן שגוי את שעות העבודה בימים בהם  עיבוד השעותמערכת
 על חשבון ההיעדרות תנוכה לו יתרתהעובד עבד חלקית וביקש כי 

להצגה לא נכונה של תקנון לא נכון של שעות העבודה מוביל חופשה/ימי א'. 
בימים  02מספר רישום שעות העבודה לעובדת לדוגמא:  .צוע השעותבי

בוצע הן בגין עבודה בפועל והן בגין רישום של ימי  2111יולי בחודש  1,8,28
לא שעות ו 2 שלמחלה כאשר שעות התקן לאותו יום נרשמו כיום עבודה 

 ., דבר הגורר חיוב יתר של העובדנדרשכ ,שעות 0.1 שלכיום עבודה 

 לעובדים בעלי חוזה  בגין היעדרות משעות גרעין /ימי חופשי שכרניכוי
קרן לחשוף את  למה מלאה של שעות ההיעדרות, עלול, למרות השאישי

הדבר  לתביעות משפטיות, שעניינן הן העדר בסיס חוקי לניכוי זה. היסוד
מפני שאין בחוזים עובדים המועסקים באמצעות חוזה אישי, רק ל ירלוונט

  שעות גרעין.ב האישיים התייחסות לחובת נוכחות

 אינה  ,עבודה בימי א' של עובדים המקבלים שעות נוספות על פי דיווח
נצברות לשעות חופש. אי תשלום  והןשעות  ןמזכה אותם בתשלום בגין אות

אשר העובד עבד יותר שעות מהתקן , כהשעות הנוספות בגין ימי א'
 משפטיות.לתביעות  קרן היסודעלול לחשוף את  החודשי,

 שצבירת ימי כי קיימים מספר עובדים  ,מעיון בדוח יתרת ימי חופשה עולה
למרות זאת לא ו של עשרות ימי חופשה היקףב ,שלילית םהחופשה שלה
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ת החוב, נעשה מהלך כלשהוא מול העובדים על מנת שיחזירו אנמצא כי 
 01צברה יתרת ימי חופשה שלילית בגובה של  121עובדת מספר  לדוגמא:

 ולא בוצע לה ניכוי שכר.ימים 

  01-כעובדי מטה מתוך  21-לכמעיון בדוח יתרות ימי חופשה נמצא כי 

הביקורת סבורה כי  ימים. 11 עולות עלהעובדים קיימות יתרות חופשה 
ה מהעובדים לצאת לחופשה, צבירת ימי חופשה ללא הגבלה וללא דריש

הינה מצב לא תקין לארגון, ודאי כאשר מדובר בארגון ציבורי. נציין כי 
במגזר הציבורי קיימת הגבלה לפיה הצבירה המקסימאלית המותרת היא 

 ימי חופשה. 11

  ,ההיעדרות בכלל וימי ניהול ימי בכל הנוגע לשליחים העובדים בחו"ל
מערכת ממוחשבת ייעודית אלא אינו נעשה באמצעות  ,בפרט חופשהה

שק למערכות השכר, דבר נ, ללא כל מבאמצעות רישום ידני בדוחות אקסל
כמו כן, בתלושי השכר שלהם אין נתונים על . שאינו תקין וגורר טעויות

 ניצול וצבירת ימי חופשה ומחלה.

 :המלצות הביקורת

  להלן:כד ,עיבוד השעותמומלץ לשדרג את מערכת 

מערכת השכר באופן שימנע את ל עיבוד השעותמערכת  שק ביןנמבצע ל .1
 .הנוכחותהצורך בהזנות ידניות של 

בשיטה המוצגות רישום של שעות באופן אוטומטי המערכת תדע להמיר  .2

 לרישום של שעות בהתאם לשיטה העשרונית. דקות 11של 

 .הכוללים עובדים פעילים בלבדהמערכת תדע להפיק דוחות  .2

  דתגובת קרן היסו
 ההמלצה מקובלת. 

הנושא מטופל באמצעות מערכת הנוכחות החדשה, אשר מוכנה 
 . לעלות לאויר
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 במקרה של ימי  עיבוד השעותאת תקנון השעות במערכת  לעדכן מומלץ
דיווח של ימי השלמת שעות עבודה על ידי ועבודה בפועל עבודה מעורבים )

 תייחס רוחביתיש לה , בהתאם לתקן שנקבע בקרן היסוד.חלה/חופשה(מ
יום חול המועד, כגון: ערבי חג,  בעלי תקנון שעות שונה "מיוחדים"ימים ל
 זיכרון וכו'.ה

  תגובת קרן היסוד
 הנושא קיבל ביטוי במערכת הנוכחות החדשה. 

  מומלץ לבצע בחינה משפטית מחודשת בכל הנוגע לחוקיות ולנחיצות ניכוי
י תשלום שכר בגין וכן לא בגין היעדרות משעות גרעין יםהמשכורות לעובד

מומלץ לדון שנית בחשיפה הקיימת ולעגן בכתב את . עבודה בימי א'
 ההחלטות שיתקבלו.

  תגובת קרן היסוד

 ההמלצה מקובלת. 

בדיקות אלא בוצעו במסגרת אפיון המערכת החדשה, לפיה לא 
 משכורות עובדים בהסכמים אישיים כמתואר לעיל. יבוצע ניכוי מ

 מעבר  לא תתאפשר צבירה של יתרות ימי חופשה שליליות מומלץ לקבוע כי
לצבירה  סימאלי של ימי חופשהקלקבוע רף מ למספר מצומצם של ימים,

 . ימי חופש תוך שנהולדרוש מהעובדים בעלי יתרות גבוהות לנצל 

  תגובת קרן היסוד

 ההמלצה מקובלת. 

חופשה ימי  11 -קרן היסוד תוציא הודעה לעובדים שאין לצבור יותר מ
 .בסוף השנה צברו מעבר למכסה זו ולא ינוצלו, יימחקויוכי ימים שי

 השכר  מומלץ כי ניהול ימי החופשה של השליחים יבוצע באמצעות מערכת
 וכי המידע יופיע בתלושים, כמקובל.

  תגובת קרן היסוד
 ההמלצה מקובלת. 
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  חישוב שכר בארץ .9

 קליטת עובד 

לחשב השכר מחלקת משאבי אנוש מעבירה , היסוד בעת קבלת עובד חדש לקרן

 אופןפירוט של  המסמך כולל ל העובד החדש.שהעסקה מסמך הכולל את תנאי ה
קיבוצי וכן את כל  הסכםעל ידי חוזה אישי או באמצעות  ,העסקה של העובדה

 הפרטים הרלוונטיים לחישוב השכר, כגון: דרגה , וותק, ותוספות שונות.

נתוני והוא אחראי על הזנת  )חילן( השכרמערכת בהעובד את  קיםמחשב השכר 
 העובד למערכת כפי שהם פורטו על ידי מחלקת משאבי אנוש.

 תהליך חישוב השכר

את  מזין חשב השכר ",חילן"מערכת  באמצעותטרם עיבוד וחישוב השכר 

 הנתונים המפורטים להלן:

כל  בתום כל חודש חשב השכר מושך את נתוני הנוכחות של – שעות נוכחות
, כאשר תיקונים )חילן( אל מערכת השכר )פריורטי( העובדים ממערכת הנוכחות

ידנית בהתאם להנחיות  מוזניםועדכונים בנוגע לשעות עבודה ושעות נוספות 
 מחלקת משאבי אנוש.

 גון: ביגוד, הבראה, מענקי חגים,תוספות שכר חד פעמיות, כ – תוספות שכר
ערכת השכר בהתאם לחוזר מסודר למוכיוצ"ב מוזנות מענקי הצטיינות 

 ממחלקת משאבי אנוש.

 יםהתשלום לעובד

מבצע פקודת משכורות במערכת הפיננסית השכר  חשבבתום עיבוד המשכורות 
הבנקאיות לתשלום. טרם התשלום מנהלת  של קרן היסוד ומכין את ההעברות

ומאשרת בודקת את החישובים ונכונות הנתונים  קרן היסודהחשבונות של 
בוחן שוב את הסכומים  הכספים מנהלסגנו של  ימתה את הסכומים.בחת

לתשלום ומשדר את התשלומים לחשבונות הבנק של העובדים באמצעות מערכת 
 מס"ב.
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 תשלומים נוספים 

ן היסוד עם העובדים במספר משתתפת קר ולהסכמי השכר,בהתאם לנוהג 
נות קיץ, החזר טקייהשתתפות ילדי העובדים ב החזרים בגיןכגון:  הוצאות,

על העובד כדי לקבל החזרים אלו, . ועוד די העובדיםתשלומי שכר לימוד ליל

המעידות על ביצוע הפעילויות ועל אסמכתאות בפני משאבי אנוש, להציג 
 ההוצאות שבוצעו.

 20%-כ) תלושי שכר 19דגמה בחנה את תהליך תשלום השכר והביקורת 
כמי לעובדים אל מול הס מיםמשולה והנלוות השכר סך תוך בדיקת מהעובדים(

הפרשות : תוספות שונות2 לרבות2 ההעסקה שלהם / הסכמים קיבוציים
 נמצא תקין . – וכו' פנסיוניות

 .קרן היסודהמנוהלים בחשבות הנ"ל תיקי העובדים כמו כן נבדקו 

  :ממצאי הביקורת

  חשב השכר אחראי הן על הזנת נתוני העובד למערכת ובתוכם מספר חשבון
 לא קיימת .הכנה לתשלוםו נק לתשלום והן על חישוב המשכורותהב

 לביןהשכר העובד במערכת את  יםקגורם המבין ההפרדת תפקידים נאותה 
. הפרדה כזו הינה הכרחית ומכין לתשלום השכר בפועל העובד המחשב את

 בכל ארגון, וודאי כאשר מדובר בארגון ציבורי.

  מחייב רישום של שעות העבודה ה ,חוק הגנת השכרל 21תיקון לבניגוד
קרן בפועל בתלוש השכר של העובדים, נמצא כי בתלושי השכר שמפיקה 

. העדר רישום של שעות כפי שדורש החוק , אין פירוט של שעות אלוהיסוד
 לסיכון של הגשת כתבי אישום קרן היסודהעבודה בתלוש השכר חושף את 

קנסות כספיים בגין  שלתשלום לכפועל יוצא מכך ו על ידי משרד התמ"ת
 .אי עמידה בהוראות החוק

  נמצא כי לא קיימים בששה  כאמור, עובדים שנדגמוהתיקי  11מתוך
, 11102, 11121, 11121 :לעובדים) 2111חתומים לשנת  111טפסי  תיקים
11112 ,1121 ,11111). 
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 :המלצות הביקורת

 בין שלב הזנת פרטי עובד חדש  מומלץ לבצע הפרדת תפקידים
. מומלץ ספציפית כי רהשכ הכנת תשלוםרכת/עדכון פרטים לשלב במע

  הזנת פרטי חשבון הבנק של העובד תתבצע על ידי גורם נוסף.

  תגובת קרן היסוד
 ההמלצה מקובלת. 

  את הפירוטים הניתנים בתלושי השכר של העובדים ולציין  לעדכןמומלץ
שרות של את מספר שעות העבודה בפועל לכל עובד, על מנת למנוע אפ

 .עילה זוב קרן היסודהגשת כתבי אישום נגד 

  תגובת קרן היסוד
מקובל וכבר טופל לאחרונה. כיום המידע מופיע בתלושי השכר למעט 

 בתלושי השכר של הנציגים. 

  111העובדים על טופס  להחתים את כלתחילת שנה במומלץ להקפיד . 

  תגובת קרן היסוד
 ההמלצה מקובלת. 

  שעות נוספות .6

 להלן: כמפורטשעות נוספות, תשלום קיימים שני הסדרים בנוגע להיסוד בקרן 

על שעות שבוצעו בפועל, בהתאם למנגנון  שעות בהתאם לדיווח תשלום א.
 מוסדר של דיווח ואישור שעות נוספות, על פי הסכם השכר של העובד.

 תשלום תוספת קבועה בגין מאמץ מיוחד על פי הסכם העסקה עם העובד. ב.
 11-01המועסקים בסטאטוס זה והמקבלים בין  עובדים 21-כהיסוד בקרן 

 באופן קבוע.לחודש, שעות נוספות 

 .2111לפני שנת חל רק על עובדים שהתקבלו  זה הסדר 
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ההתחשבנות על שעות נוספות מול העובדים הינה ברמה יומית. דהיינו, אם עובד 
משעות חופשה ואם הוא  עבד פחות מהתקן ביום מסוים אזי החוסר יקוזז לו

 עבד מעל התקן ביום אחר )באותו החודש( אזי הוא יקבל שעות נוספות.

 שעות נוספות. עבורהביקורת בחנה את הליכי הדיווח והתשלום 

 :ממצאי הביקורת

  לא מתבצע הליך מוסדר של אישור מכסת שעות נוספות חודשית/רבעונית
אשר  השעות הנוספות הגבלה בנוגע למספרלכל עובד ולמעשה לא קיימת 

 )לאותם עובדים המקבלים שעות עובד יכול לבצע ולקבל תשלום בעדן
העדר פיקוח, בקרה והגבלה בנושא זה עלולים לגרום  .נוספות על פי דיווח(

 לביצוע שעות נוספות שלא לצורך ולחריגות בסעיפים תקציביים.

  עובד  יקאין להעסכי  ורההמ ,שעות עבודה ומנוחהחוק הוראות לבניגוד

 מדווחים עלר שא, קיימים מספר עובדים שעות נוספות בחודש 11 -יותר מ
מתלוש השכר עולה תמונה כאילו הן  בחודש.גלובליות שעות נוספות  01

בוצעו בפועל, כאמור בממצא הקודם. מצג זה סותר את הוראות חוק שעות 
 עבודה ומנוחה.

 :ת הביקורתהמלצ

  הזכאי לתשלום שעות נוספות על פי מומלץ לקבוע בנוהל כי לכל עובד
וכי ניצולה יהיה מותנה  ליתאסימקתוקצה מכסת שעות נוספות מדיווח, 

לא יתבצע תשלום בגין חריגה בכל מקרה  .הישיר מנהלהבאישור מראש של 

 . ממכסה זו

  תגובת קרן היסוד
 ההמלצה מקובלת. 

תר הנהלת קרן היסוד תוציא לעובדים הודעה על הגבלת החוק ללא יו
שעות נוספות בחודש ותבקש ממנהלים להקפיד שלא לאשר  11-מ

  מעבר למכסה זו.שעות נוספות לעובדיהם 
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  חישוב שכר חו"ל .2
  כדלהלן:קיימים מספר פרמטרים המשפיעים על גובה משכורתו של השליח 

נקבעת בהתאם לטבלת השכר של משרד החוץ, כאשר  – משכורת הבסיס .א
רת בסיס המוצגת בהתאם למטבע המקומי באותה קיימת משכו מדינהלכל 

 בהיצמדות לטבלה זו.הקרן אינה מחויבת  .מדינה

לגודל המגבית נקבעת על ידי מחלקת משאבי אנוש ובהתאם  – דרגה .ב
דרגה גבוהה יותר מזכה בתוספות אחוזים גבוהות יותר  .תיאור התפקידלו

 למשכורת הבסיס.

 לשכר הבסיס. 0%ת בשעור של מועמד נשוי זכאי לתוספ– מצב אישי .ג

למשכורת  1.0% תוספת בשעורכל ילד מזכה את השליח ב – מספר ילדים .ד
 הבסיס.

את  מחשבת ,פורט לעילשחשבת השכר משקללת את כל נתוני העובד כפי 
חזר טלפון תוספת מיוחדת, ה 1%תוספות הקבועות המגיעות לשליח, כגון: ה

מה על מנת להציג את העלות הצפויה ופיצוי בגין מס בריאות ומכינה תלוש ד
 בגין השליח.

 :הוראות מס הכנסה

תושב ישראל בשליחות בחו"ל, חייב בתשלום מס  ,בהתאם להוראות מס הכנסה
לרבות  ,לו ממקום עבודתובגין משכורתו ובגין תשלומים נוספים המשולמים 

ש כאשר בחישוב תשלום המס י ,מדורגנעשה באופן החזרי הוצאות. חיוב המס 
 1,111למשכורת חודשית בסיסית של עד  ,מתשלום המס 11%לנכות פטור של 

 . יםדולר

חשיבות רבה  ישנה .שליחות משפחתיתכשליחות את הקרן היסוד רואה 
אשר נקבעת  ,משלמת משכורת לבני / בנות הזוגהקרן פקוד בן/בת הזוג ולכן יבת
  .)עובד מקומי ישראלי( טבלאות עמ"יב 8 דירוג לפי
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 זרי הוצאותהח

 :פעילות קהילתית א.

תלויה במידה רבה  קרן היסודהצלחתו של השליח בגיוס הכספים לטובת 
בקשרים האישיים שהוא מצליח ליצור עם התורמים הפוטנציאליים וכן 

. מיסוד הקשרים של ממוקםבמידת התערותו בקהילה היהודית בה הוא 
סעדות ובביתו, השליח עם התורמים נעשה באמצעות אירוח התורמים במ

קיום פגישות הדורשות נסיעות רבות וכן השתתפות בפעילויות קהילתיות 
משאבים כספיים ניכרים צורכות שונות. פעילויות חברתיות אלו 

 באמצעות מנגנון של החזר הוצאות. קרן היסודהממומנים ברובם על ידי 

 :הוצאות קיום ב.

 הםהמעבר שלכתוצאה מ בוהותנגרמות הוצאות כספיות ג יםלשליח
  למגורים בחו"ל.

 : הינם קרן היסודההוצאות המאושרות לצורך קבלת החזרים מ סעיפי

 שכר דירה. -

 נסיעות במוניות, אוטובוסים ורכבות. -

 .הסעות לבתי ספר -

 שכר לימוד. -

 .מלונותאירוח בכרטיסי טיסה ו -

 לחודש. דולרים 11עד תקרה של  אינטרנט -

 לחודש. דולרים 111עד תקרה של  ,יחאירוח תורמים בבית השל -

 דולרים לחודש. 11 לאירועים עד תקרה של מתנות -

 נסיעה לביקור מולדת. -

 .לשנה דולרים 1,011ביטוח ורישוי רכב עד תקרה של  -

 דמי מנוי למועדון קהילה. -
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 להלן פירוט תהליך תשלום החזר ההוצאות:

 להוצאות שמומנו על ידי בנוגעהיסוד הגשת דוח חודשי מפורט לקרן  .1

 ., מידי חודש בחודשוהשליח

האם סעיפי  , לאחר בחינהקבלת אישור עקרוני ממחלקת משאבי אנוש .2

 ההוצאה שנדרשו אכן מאושרים לצורך קבלת החזר.

מוודא שיש כיסוי בוחן שאין הוצאה חריגה ו הכספיםמנהל סגנו של  .2

 תקציבי.

ת אסמכתאות מתאימות לכל חשבת השכר אחראית לוודא כי קיימו .1

 ההוצאות שנדרשו.

 באמצעות העברה בנקאית.נעשה החזר הכסף לשליח  .1

 :ועדת תנאי השירות

מנהל היחידה , מנהלת משאבי אנושממנהל הכספים, עדה מורכבת והו
 הועדה הרלוונטי. מנהל המרחבו לתכנון ובקרה )על תקן נציג לשעבר(

 מטפלת בשני סוגי בקשות עיקריים:

 , למשל:רותכהוצאות שאינן שייכות לסל ההוצאות המו בקשה להחזר א.
עליה לתורה בבית הכנסת החזר הוצאה על תרומה לקהילה בעקבות 

 של הקהילה.

החריגה כרוכה בהוצאה  , כאשרקרן היסודלחרוג מנהלי  בקשה ב.

תשלום שכר לימוד לילדי השליח בבית ספר שאינו  , למשל:כספית
 לל יקר יותר(.)שהינו בדרך כ יהודי

 לשליחים: תשלום השכר

לשליח על פי בקשתו, לחשבון בנק שלו בישראל או לחשבון  מועברהשכר 
 בנק במדינה בה הוא משרת. 

כך  "חילן",מערכת באמצעות  ,השכרחשבת השכר מתבצע על ידי  חישוב
 למערכת. ותנאי שכרוחשבת השכר היא זו שמזינה את פרטי השליח ש

באמצעות מערכת נעשה על ידי מנהלת החשבונות ו"ל שידור המשכורות לח
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אישרו בחתימתם את נכונות  הכספים מנהלסגן שהיא ו לאחר E.D.I-ה
 הסכומים. 

 

 :הביקורת ביצעה את הבדיקות הבאות

 בחינת תהליך תשלום השכר. א.

גובה השכר המשולם  תקיובדמסך העובדים(  21%)תלושי שכר  12 תמידג .ב

 לרבות תנאים סוציאליים.מי ההעסקה שלהם2 לעובדים אל מול הסכ

על פי מוכרים הביקורת בחנה האם החזרי ההוצאות שקיבלו השליחים  .ג

 .קרן היסודנהלי 

 .תיקי העובדים המנוהלים בחשבות בדיקת .ד

 :ממצאי הביקורת

 מספר  , לרבותחשבת השכר אחראית הן על הזנת נתוני השליח למערכת

ולכן לא קיימת שכורות והחזרי ההוצאות חשבון הבנק והן על חישוב המ
הפרדת תפקידים נאותה בין הגורם המקים את העובד במערכת לבין 

 העובד המכין את התשלום.

  מדגיש כי "המשכורת החודשית בחוזה העסקה של בנות הזוג  2.2סעיף
מותנה בקבלת  ויישומואינו חוקי, היות  . סעיף זה"כוללת פיצויי פיטורין

לסעיף זה חושף  התקבל. העדר האישורטרם  אשרתמ"ת אישור ממשרד ה
  .וא תשלום פיצויי הפיטוריןלתביעה לקבלת מל קרן היסודאת 

  נמצאו שני מקרים בהם השכר שנקבע בחוזה עם השליחים אינו תואם את

, כתוצאה מהכללה של החזר הוצאות טלפון התשלום בתלוש השכר
בחוזה עם שליח מספר לדוגמא: שכר העבודה שנקבע  בכפילות בחוזה,

דולרים, אולם, מעיון בתלוש השכר עולה  1,211על סך של  הינו 0121עובד 
מבירור  דולרים בלבד. 1,111כי המשכורת שהעובד קיבל עומדת על סך של 

עם חשבת השכר עולה כי הסכום המצוין בחוזה כלל בטעות גם את 
ם המופיע דולר( ולכן הסכו 211) התשלום עבור החזרי הוצאות טלפון

טעות דומה הייתה בתלוש  בתלוש הינו הנכון אך הוא סותר את החוזה.
 .0212השכר של עובד מספר 
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  שולמו  2111בגין חודש אוקטובר  0121החזרי ההוצאות לשליח מספר עובד

 ביתר, בשל שתי טעויות:

 שקלים. 121שקלים במקום  221רישום החזר של  – בסכוםטעות  –

 שקלים. 121דולרים במקום  221ם תשלו – מטבעבטעות  –

  .שקלים 1,111-כהחזר ביתר בגובה של קיבל  השליח סך הכלב

  החזרי הוצאות,  0112קיבל שליח מספר עובד  2111נמצא כי בחודש ינואר
 ,אירו 111בגין: אירוח, עמלות בנק והשכרת רכב בארץ, בסכום כולל של 

 ללא הצגת דוח אירוח ואסמכתאות מתאימות. 

 קרן היסוד, עולה כי 0111ושל בת זוגו  0122עובד בתיק שליח מספר  מעיון 
התחילה להפריש סכומי כסף לטובת פנסיית החובה של בת הזוג רק בשנת 

, למרות שהחוק המחייב הפרשת פנסיית חובה נכנס לתוקפו בתחילת 2112
כספים באופן גורף לא הפרישה  קרן היסודמצאה כי . הביקורת 2110שנת 

 .2110כל שנת נסיית חובה לבנות הזוג של השליחים בלטובת פ

 קביעת  בנוגע לתהליך לא קיימים נהלים והנחיות בכתבחשבות השכר ב
אישור המשכורות ו סימולציות(לרבות )ביצוע חישובים עדכונו,  השכר,

שהשתרשו לאורך מבוצע בהתאם לנהלים בעל פה זה תהליך לתשלום. 
 השנים. 

 :המלצות הביקורת

  הגורם המקים את העובד בין להקפיד על הפרדת תפקידים נאותה מומלץ

 במערכת לבין הגורם המבצע את הכנת השכר לתשלום.

  תגובת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת ותיושם עם הכנת מערכת משאבי אנוש וכוח אדם, 

 ת השכר. כשתתממשק עם מער

  קרן היסודאת הסכמי העסקה בין  להציג לאישור משרד התמ"תמומלץ 
להפריש את מלוא האחוזים  , ניתןלחילופין. לבין בנות זוגן של השליחים

תביעות  , על מנת למנועבגין פיצויי פיטורין לקופות הגמל של בנות הזוג
 משפטיות עתידיות.
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  תגובת קרן היסוד
 ההמלצה מקובלת. 

  באגף הסכם שכר, גורם נוסף כל מומלץ להקפיד כי טרם החתימה על
כדי טבלאות השכר  וישווה עםיעבור על החוזה  נושהכספים או משאבי א

נתונים תקינים. יש לתקן את הסכמי ההעסקה של עובדים מספר שה לוודא
 .0212-ו 0121

  תגובת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת ומיושמת בפועל. מדובר במקרה חריג בגלל יציאת 

 העובדת הקבועה לחופשת לידה.

 לאותן , 2110לשנת נסיית חובה מומלץ לבצע הפרשה רטרואקטיבית בגין פ
 בגין שנה זו. לטובתן תהפרשובוצעו לא ר שאבנות הזוג של השליחים 

  תגובת קרן היסוד
 ההמלצה מקובלת. 

 

 2112יוני 
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 תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

 לדוח הביקורת בנושא

 שכר ומשאבי אנוש –קרן היסוד  

 

תקנון מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, להלן תשובתי  לשב'  81בהתאם לסעיף 
 הנ"ל.ח "לדו

 .מפורט בנושא שכר ומשאבי אנושהביקורת ערכה דו"ח 

במשרדי הקרן  ,עובדים 18-בקרן היסוד מועסקים למעלה ממאה עובדים, מרביתם כ

 שליחים ברחבי העולם. 38-בארץ וכ

 הביקורת בחנה בין השאר את תהליך גיוס העובדים לרבות השליחים וקביעת שכרם
צבירת ימי וין שעות נוספות מערכת הנוכחות לרבות מגוון של היבטים בעני ,וחישובו
  חופשה.

  צרפה הביקורת מגוון רחב של המלצות. קרן היסוד קיבלה את רובן.לצד הממצאים, 

הביקורת בעניין שעות נוספות "גלובליות", נוגעת לעניין המטופל בקרן היסוד  תהמלצ
למכלול המיוחד של הנסיבות ייעשו בשים לב  הדבריםכולל ברמה המשפטית ונכון ש

 של מערכות יחסי העבודה . םלרבות היבטי

לסייע רבות גם בפעילות די כה דו"ח ביקורת זבמצאתי שיש בממצאים ובהמלצות ש
ולפיכך הנחתי את מנכ"ל  של ההסתדרות הציונית העולמיתהשכר ומשאבי האנוש 

 הדו"ח וההמלצות. ללמוד אתואת מנהל משאבי אנוש המחלקה לכספים 

 תודתנו למשרד המבקר.

  
 דובדבני . א( -)

 
 
 

 9883ספטמבר  ירושלים,
  



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 תקנון המבקר והמשרד לביקורת
 

 ההסתדרות הציונית העולמית
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 תקנון המבקר והמשרד לביקורת

 ההסתדרות הציונית העולמית

 
 

 
(, בהתאם להחלטת 3691ידי הוועד הפועל הציוני במושבו בחודש אדר תשכ"ג )מרץ -שהתקבל על

, 96, על סמך סעיף 69( מספר 3691יוני -ן תשכ"ב )מאיוסיו-הוועד הפועל הציוני במושבו באייר
של חוקת ההסתדרות הציונית העולמית. כולל תיקון על פי החלטה שהתקבלה בוועד  8פיסקא 

, תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בוועד הפועל הציוני 3691הפועל הציוני בינואר 
, וכן 3689ביוני  16יום ובמושבו ב 3619ביולי  31, במושבו ביום 3611בפברואר  13במושבו ביום 

 3663.1ביוני  33תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בנשיאות הוועד הפועל הציוני ביום 
 
 

 הגדרות –סימן א' 
  בתקנון זה:

ידי -החוקה של ההסתדרות הציונית העולמית, כפי שהתקבלה על - החוקה 
נואר י3696-טבת תש"ך )דצמבר -הוועד הפועל הציוני במושבו בכסלו

 (, על סמך החלטת הקונגרס הכ"ד, על תיקוניה.3696
 הקונגרס הציוני.  -  הקונגרס

 הוועד הפועל הציוני.  -  הוועד הפועל
 נשיאות הוועד הפועל הציוני.  -  הנשיאות
 הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית.  -  ההנהלה

 קימת לישראל.המגבית המאוחדת לישראל, קרן  –קרן היסוד   -  הקרנות הלאומיות
 מבקר ההסתדרות הציונית העולמית.   -  המבקר

 ידי הוועד הפועל-הוועדה המתמדת לענייני תקציב וכספים הנבחרת על  - ועדת הכספים
 הציוני.

 ועדת משנה המוקמת ע"י ועדת הכספים לשם דיון בממצאי המבקר.  - 2ועדת המשנה לביקורת
 תקנון זה. של 36גוף כמשמעותו בסעיף   - גוף מבוקר 

 של החוקה. 19מוסד כמשמעותו בסעיף   - מוסד ציוני מרכזי 

 
 , לתקן את תקנון המבקר והמשרד לביקורת, בנושאים הנובעים או3666הוועד הפועל הסמיך את הנשיאות, ביוני   1

לתיקונים טכניים שיבהירו את  , ובנושאים הקשורים3686של הוועד הפועל, מיוני  11שורים להחלטה מס' הק
 הטיפול בהגשת דו"חות המבקר.

 .3663ביוני  33פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום -על -תוספת  2
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 מעמד המבקר וסגנו –סימן ב' 
 

ידי הקונגרס לקיום הביקורת בהסתדרות הציונית -המבקר נבחר על .3  בחירת המבקר
 )ה( של החוקה(. 31העולמית )על פי סעיף 

תו עד למועד נעילת תקופת כהונתו של המבקר היא מיום בחיר .1  תקופת כהונה
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 

 קיד של ממלא המקום.כניסתו לתפ
ידי הקונגרס או -סגן המבקר, אם יוחלט על קיום משרה זו, ייבחר על א. .1  סגן המבקר

ידי הוועד הפועל לאחר שמיעת חוות דעתו של המבקר. -על
הנשיאות רשאית במקרים דחופים למנות סגן, ובחירתו טעונה 
אישור הוועד הפועל במושבו הקרוב. פרטי סמכויותיו של סגן 

, 1, פיסקא 96ידי המוסד הבוחר בו )על פי סעיף -בקר ייקבעו עלהמ
 של החוקה(.

תקופת כהונתו של הסגן תהיה מיום בחירתו עד למועד נעילת  ב.  
הקונגרס מן המניין שלאחר מכן, או לתקופה קצרה מזאת, אם 

 ידי המוסד הבוחר.-יוחלט על כך על
 אחת מאלה;משרת המבקר וסגנו מתפנית ב א. .1  התפנות משרה

 בתום תקופת כהונתו; (3)   
 בהתפטרותו; (1)   
 בהעברתו מכהונתו ע"י שני שלישים של חברי הוועד הפועל; (1)   
 בפטירתו. (1)   
ידי הגשת כתב התפטרות ליו"ר הוועד -המבקר רשאי להתפטר על ב.  

 הפועל.
הוא גוף ואינו תלוי בו, המבקר אינו כפוף בעבודתו למרותו של איזה ש .9 עצמאות נושא המשרה

, פיסקא 96ואחריותו בפני הקונגרס והוועד הפועל בלבד )על פי סעיף 
 , של החוקה(.9

 המבקר משתתף בזכות דעה מייעצת בקונגרס, בוועד הפועל, .9 מעמד מיוחד
, של 1, פיסקא 11)על פי סעיף  ובוועדותיהם, לרבות ועדת הכספים

 החוקה(.
חבר ההנהלה ושכרו בהתאם למעמד זה, מעמדו של המבקר כמעמד  .1 

 ומעמד סגן המבקר כמעמד סגן חבר הנהלה.
לא ישמשו המבקר וסגנו חברים בהנהלת גוף מבוקר ולא יכהנו  א. .8  סייגים

 בשכר במשרה זולת משרתם.
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לא יקנו המבקר וסגנו במשך תקופת כהונתם נכסי גופים מבוקרים,  ב.  
כרום ולא יקבלום במתנה, לא , לא יחןמיטלטליבין מקרקעין בין 

כיונות, מענקים או טובות הנאה, פרט ייקבלו מגופים מבוקרים ז
 לקרקע או הלוואה לשם התיישבות או לצרכי שיכון.

לא יכנסו המבקר וסגנו לעבוד בגוף מבוקר תוך שלוש שנים  ג.  
 מתאריך פרישתם מהמשרה.

דיעה, תעודה ודין וחשבון, המבקר וסגנו חייבים לשמור על סודיות כל י .6 סודיות
 שהגיעו אליהם לרגל עבודתם.

 
 

 תחומי הביקורת –סימן ג' 
 

 ואלה הגופים שיעמדו לביקורתו של המבקר: .36 גופים מבוקרים
כל המחלקות, המפעלים והמוסדות של ההסתדרות הציונית,  א.  

 העולמית בישראל ובתפוצות;
רות הציונית, על הקרנות הלאומיות וכל קרן אחרת של ההסתד ב.  

 מחלקותיהן, מפעליהן ומוסדותיהן בישראל ובתפוצות;
כל חברה, מפעל, קרן או גוף אחר, שההסתדרות הציונית העולמית  ג.  

ו/או הקרנות הלאומיות יחד או לחוד, משתתפות בהונם היסודי או 
 96%ומעלה, או שיש להן לפחות  96%בתקציבם בשיעור של 

 בזכות ההצבעה;
ברה, מפעל, קרן או גוף אחר שההסתדרות הציונית העולמית כל ח ד.  

ו/או הקרנות הנזכרות בס"ק )ב(, יחד או לחוד, משתתפות בהונם או 
אם קיום הביקורת הותנה  – 96% -בתקציבם בשיעור שהוא פחות מ

מראש עם גופים אלה. מידת הביקורת תיקבע בהסכם בין ההנהלה 
 והמבקר;

הסתדרות הציונית העולמית, או גוף אחר ידי ה-כל גוף נתמך על ה.  
שביקורתו הוטלה על המבקר על פי החלטת הקונגרס, הוועד 
הפועל, ועדת הכספים או ההנהלה; מידת הביקורת תיקבע בהסכם 

 בין ההנהלה והמבקר.
 
 

 תפקידי הביקורת –סימן ד' 
 

ם שלהם הכספי המבקר יבקר את המינהל של הגופים המבוקרים, משק .33 פרטי הביקורת
וניהולו, חשבונותיהם ורכושם מבחינת החוקיות, הסדירות, המשקיות, 

 הכלכליות, וטוהר המידות, ויבדוק:
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אם הגוף המבוקר נוהג בעבודתו בהתאם לחוקה ולהוראות  א.  
 המוסדות הציוניים המרכזיים;

אם ההוצאה של הגופים המבוקרים נעשתה בתחומי תקציבם  ב.  
 ת המוסמכים לכך ולמטרה שנועדה לה;ידי המוסדו-המאושר על

אם סדרי התקבולים והתשלומים של הגוף המבוקר מניחים את  ג.  
 הדעת;

 אם דרך החזקת הכספים, שמירת הרכוש, מצב הקופה והמלאי ד.  
מניחים את הדעת, ואם הנהלת החשבונות והמאזנים מדויקים 

 ונעשים במועד המתאים;
פי עבודתו בחסכון וביעילות, תוך אם הגוף המבוקר נוהג בכל ענ ה.  

 שמירה על כללי החוק וטוהר המידות;
ידי רואה חשבון, -אם ביקורת החשבונות, במידה שהיא נערכת על ו.  

 מבוצעת במועד המתאים, ואם הוראות רואה החשבון מתבצעות
 ידי הגוף המבוקר.-על

כנגד גוף או כנגד המבקר יברר תלונות הבאות אליו מקרב הציבור,  .31 בירור תלונות
 לעיל. 36אדם הכפופים לביקורתו כקבוע בסעיף 

 
 

 סדרי הביקורת –סימן ה' 
 

 הגשת תקציב 

גוף מבוקר חייב להמציא למבקר את תקציבו המפורט, מיד לאחר  .31 ע"י גוף מבוקר
ידי המוסדות המוסמכים, ולהודיע למבקר על כל שינוי -אישורו על

 ות הנוגעות לכך.בתקציב ולהמציא לו את האסמכתא
 הגשת דו"חות

כל גוף מבקר חייב להמציא למבקר לא יאוחר מארבעה חודשים  א. .31 ומאזנים ע"י גוף מבוקר
שלו, דין וחשבון זמני על ההכנסות  לאחר תום שנת הכספים

וההוצאות באותה שנה, וכתום שישה חודשים, ולא יאוחר מתשעה 
י המצב בסוף שנת חודשים, את מאזן הזכויות וההתחייבויות לפ

 הכספים.
דעת, -כל גוף מבוקר חייב להמציא למבקר דין וחשבון וחוות ב.  

ידי רואה חשבון, וכן העתק הערותיו על אותו דין -שיוגשו לו על
 דעת.-וחשבון או חוות
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 שיתוף פעולה 

הגוף המבוקר חייב להושיט את מלוא עזרתו למבקר ולעובדי  א. .39 מצד גוף מבוקר
לוי תפקידיהם, לאפשר להם גישה בלתי מוגבלת לכל משרדו במי

הכרטיסיות וכל  הספרים והתיקים, החשבונות, המסמכים, הפנקסים
חומר אחר של הגוף המבוקר. כן חייב הגוף המבוקר להמציא 

ידי המבקר -ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר, שיידרש על
 או אנשי משרדו לצרכי הביקורת.

 31אשר בקשר אליהם מתבררת תלונה כקבוע בסעיף גוף או אדם  ב.  
פי בקשתו, את כל המידע כנ"ל בתוך פרק -לעיל, ימציאו למבקר, על

ידי המבקר, בהתאם -זמן סביר או בתוך תקופה שתיקבע על
 לנסיבות.

 
 

 תוצאות הביקורת –סימן ו' 
 

מבוקר או  העלתה הביקורת ליקויים בסדרי עבודתו של גוף א. .39 הגשת ממצאי הביקורת
בפעולותיו, יעמיד המבקר את הגוף המבוקר על כך בכתב, וידרוש 

 לתקן את הליקויים תוך תקופה סבירה.
אם העניין מיועד לדיווח בהתאם לסימן ז' להלן יביא המבקר בפני  ב.  

הגוף המבוקר את סיכומי הביקורת לשם קבלת הסברים  ראש
וביאורים בקשר לממצאי הביקורת, ואם ראה צורך בכך ימציא 

 ן.ייהעתק ליו"ר ההנהלה, או לגזבר, לפי הענ
 3המבקר רשאי לקבוע תאריך סופי למתן הסברים וביאורים כאמור.   
 גילתה הביקורת בגוף המבוקר סטייה או התעלמות מהוראות ג.  

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 

 4ההנהלה וליועץ המשפטי.
 )ה( את סיכומי36המבקר רשאי להמציא לגוף שבוקר על פי סעיף  ד.  

קבלת ההסברים הדרושים, עם העתק לדורשי  הביקורת, לשם
 הביקורת.

המבקר רשאי להעביר לידיעת גוף או אדם הכפופים לביקורתו את  א. .31 תוצאות בירור התלונות
 31תוצאות הבירור של תלונה שהתבררה מטעמו כקבוע בסעיף 

לעיל, וכן את חוות דעתו ו/או את המלצותיו בקשר לצעדים שראוי 
ל מנת להביא את המתלונן על סיפוקו ו/או על מנת לנקוט, לדעתו, ע

 לתקן ליקויים שונים שנתגלו במהלך הבירור כאמור.

 
3
 . 3663ביוני  33על פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום  -תיקון   
4
 .3663ביוני  33על פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום  -תוספת   
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המבקר רשאי לבקש, בכל עת, מאת גוף או אדם כאמור, להעביר  ב.  
לידיעתו את עמדתם, ומה הם הצעדים שננקטו או שיינקטו בקשר 

מבקר לעניין שהיווה נושא לתלונה. גוף מבוקר ישיב על בקשת ה
יד המבקר, -כאמור בתוך פרק זמן סביר או בתוך תקופה שתיקבע על

 בהתאם לנסיבות.
בתום בירור העניין ו/או במהלך הבירור, ישיב המבקר למתלונן  ג.  

 הולם ומספק תשובה עניינית אשר יש בה לדעתו, להוות מענה
 בנסיבות המקרה.

 
 

 5דינים וחשבונות –סימן ז' 
 

או  36סיים המבקר את ביקורתו בגוף המבוקר כמשמעותו בסעיף  א. .38 םדינים וחשבונות נפרדי
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.
ליו"ר הוועדה וליו"ר ועדת המשנה את יו"ר ההנהלה ימציא  ב.  

תשובתו לדין וחשבון הנפרד לא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת 
 הדין וחשבון.

ועדת המשנה לביקורת או הוועדה, ידונו בדין וחשבון הנפרד של  ג.  
המבקר עם תשובת יו"ר ההנהלה, תוך חודשיים מקבלת התשובה. 

כאמור, תהיה  לא נתקבלה תשובת יו"ר ההנהלה תוך חודשיים
הוועדה רשאית לדון בדין וחשבון בלעדי התשובה. לדיון בדין 

 וחשבון תזמין הוועדה נציגי ההנהלה ככל שתמצא למתאים.
הכין המבקר דין וחשבון נפרד כאמור בסעיף זה, יכלל דין וחשבון  ד.  

זה, או עיקרו, הכל לפי העניין ולפי שיקולו של המבקר, בדין 
 להלן. 36ב של המבקר כאמור בסעיף וחשבון השנתי הקרו

סיימה הוועדה את הדיון בדין וחשבון, תכין את סיכומיה  ה.  
ומסקנותיה, לרבות דרישותיה לתיקון ליקויים, ותמציא אותן ליו"ר 

 ההנהלה, לראש הגוף המבוקר ולמבקר.
העתק מכל דין וחשבון נפרד, מתשובות יו"ר ההנהלה ומסיכומי  .ו  

 ו"ר הוועד הפועל.הוועדה יומצא לי
 המבקר ימסור לפי הצורך דו"חות ביניים לוועדת הכספים. ז.  

 
5
פי החלטה -סימן זה, הקובע את הנהלים להגשת הדינים וחשבונות של המבקר, לפרסומם ולטיפול בהם, תוקן על  

ות הוועד פי החלטת נשיא -, ותוקן ונערך מחדש על3689ביוני  16שהתקבלה בוועד הפועל הציוני במושבו מיום 
 .3663ביוני  33הפועל הציוני מיום 
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 הדו"ח השנתי 

אחת לשנה יכין המבקר דין וחשבון שנתי. מועד הכנתו של הדו"ח  .36 לוועד הפועל הציוני
השנתי ייקבע באופן שהדו"ח יומצא ליו"ר הוועד הפועל, ולחברי 

לפני המושב השנתי של הוועד  הוועד הפועל, לא יאוחר מחודש ימים
 הפועל.

 דין וחשבון זה יכלול:  
 סיכום כללי של פעולותיו ופעולות המשרד לביקורת במשך השנה. א.  
רשימת הגופים ויחידותיהם העיקריות, שבוקרו בתקופת הדין  ב.  

 וחשבון.
 רשימת הדו"חות הנפרדים שהומצאו על ידי המבקר בהתאם לסעיף ג.  

 לעיל. 38
הדו"חות הנפרדים עצמם או עיקריהם, לפי שיקולו של המבקר. כלל  .ד  

המבקר בדין וחשבון השנתי דו"ח נפרד כאמור, יביא המבקר גם את 
שנתקבלה בגין אותו דו"ח. דו"ח נפרד  תשובת יו"ר ההנהלה

שהוועדה סיימה את דיונה בו וסיכמה את מסקנותיה יובא בדין 
 וחשבון של המבקר.

ה רשאי לכלול בדו"ח השנתי גם דו"ח נפרד שהוועדה המבקר יהי ה.  
טרם הספיקה לסכם את מסקנותיה לגביו, וזאת לאחר התייעצות עם 

 יו"ר הוועדה. במקרה זה:
 יופצו לחברי הוועד הפועל. –כאשר יתקבלו  –סיכומי הוועדה  (3)   
בדו"ח השנתי העוקב של המבקר ייכללו אותם סיכומים ביחד  (1)   

הממצאים שאליהם הם מתייחסים ובמידת האפשר, עם תמצית 
 ממצאי מעקב באותם עניינים.

יהיה המבקר רשאי  עם המצאת הדין וחשבון לחברי הוועד הפועל ו.  
 לשחררו לפרסום.

היה המבקר סבור, לאחר התייעצות עם יו"ר ההנהלה ועם יו"ר  ז.  
הביא הוועדה, שפירסומו של עניין פלוני או פרטים פלוניים עלול ל

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 

 ויודיעו על החלטה זו למבקר.ממסקנות הוועדה לא יובאו לפרסום, 
המבקר יהיה רשאי לפרסם דין וחשבון נפרד, אם ראה צורך בכך,  ח.  

בטרם המועד להגשת דין וחשבון שנתי, לאחר התייעצות עם יו"ר 
 הוועדה, ועם יו"ר הוועד הפועל.
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נשיאות הוועד הפועל תקבע את דרך הדיון בדין וחשבון בוועד הפועל,  .16 
סדר היום של הוועד הפועל דיווח בעל פה של יו"ר ובלבד שייכלל ב

 –הוועדה או יו"ר הוועדה לביקורת בענייני הביקורת, ובמידת הצורך 
 דיווח של יו"ר ההנהלה על צעדים שננקטו לתיקון הליקויים.

 הגשת הדין 

לקראת הקונגרס הציוני יכין המבקר דין וחשבון מקיף על התקופה  .13 וחשבון לקונגרס
לעיל יחולו על  16-36נגרס לקונגרס. הוראות התקנון בסעיפים שבין קו

 ין.ידין וחשבון זה בשינויים המחויבים לפי הענ
 
 

 המשרד לביקורת –סימן ח' 

המבקר עומד בראש המשרד לביקורת ובאמצעותו יבצע את עבודתו  .11 
 לפי תקנון זה.

י הסוכנות המנהל הכללי ועובדי המשרד לביקורת דינם כדין שאר עובד .11 
ההסתדרות הציונית העולמית, אולם הם ימונו,  –היהודית לישראל 

ידי המבקר תוך שמירה על חוקת העבודה של -יועסקו ויפוטרו על
ההסתדרות הציונית העולמית,  –עובדי הסוכנות היהודית לישראל 

 ידיו בלבד.-ויהיו נתונים למרותו של המבקר או למי שיוסמך על
לעיל חלים על כל עובדי המשרד לביקורת  8ים בסעיף הסייגים הנזכר .11 

)ג(, תקופת האיסור  8העוסקים במישרין בביקורת. באשר לסייג בסעיף 
שנקבעה בסעיף זה לגבי עובדי המשרד לביקורת תהיה שנתיים או 

 פחות מזה, הכל לפי החלטתו של המבקר.
 .חלים על כל עובדי המשרד לביקורת 6הסייגים הנזכרים בסעיף   
תקציב המשרד לביקורת הוא תקציב מיוחד הנקבע, על פי הצעת  .19 

ידי אותו מוסד המאשר את תקציבה של ההסתדרות -המבקר, על
הציונית העולמית בשנה השוטפת, ללא תלות בתקציבי הוצאה אחרים. 

 תקציב זה יבוצע לפי הוראות המבקר.
 ועדת הכספים. המבקר ימציא בתום כל שנה דין וחשבון כספי לאישור .19 

 
 שונות –סימן ט' 

לא החליט הוועד הפועל להקים ועדת כספים, יחולו הוראות התקנון  .11 
על  –בשינויים המחויבים לפי העניין  –בהן מדובר על ועדת כספים 

הוועד הפועל עצמו או על אותו מוסד, שעליו יטיל הוועד הפועל את 
 ביצוע סמכויותיו בענייני תקציב וכספים.

עם קבלת תקנון זה בטל תקנון המשרד לביקורת שהתקבל בקונגרס  .18 
הכ"ד. כן בטלות החלטות המוסדות הציוניים המרכזיים בעניין המבקר 

 והמשרד לביקורת, פרט להוראות החוקה.


